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ایران مال ِ همه ملت است
" ایران مال ِ من و جنابعالی که نیست! مال ِ همه ملت است" .این سخن هوشمندانه نماینده
مقام معظم رهبری در استان فارس است که روز گذشته در همایش...
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  سال بیست و پنجم     شماره 6829

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

وقتی خبرنگاران ،علت طوالنی شدن بررسی مصوبات شورای شهر
شیراز شدند
در یک صد و نوزدهمین جلسه شورای اسالمی   شهر شیراز علت اصلی عدم تصویب...

یاد   د   اشت های انتخاباتی

مردم حق دارند حرفشان را بدون لکنت به زبان بیاورند
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس گفت :نباید اجــازه داد مردم نا امید و جامعه متاثر
از یاس شود...
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نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس تاکید کرد:

پازل های پارلمان
زهرا  جعفری   

لیســت امید ،حمله داعش ،حوادث دی  ،96آتش زدن برجام ،حکم جلب و توئیتهای محمود
صادقی ،نطقهای پروانه سلحشوری ،آچمز شدن در غائله بنزین آبان  98و ...اینها شناسههای اصلی
و تصویر ماندگار یکی از پرتالطمترین دورههای مجلس پس از انقالب در جمهوری اسالمی   اســت؛
مجلس دهم!
مجلسی که تاکنون نیز بر سر اصالحطلب ،معتدل بودن و یا اصولگرا بودن آن بحث است!
مجلسی به طول "ذوالنور" تا "سلحشوری"!
و اینــک این مجلس به پایان تقویم خود نزدیک و نزدیکتر میشــود و آهنگ آمدن "مجلس
یازدهم" هر روز بلندتر!
انتخابــات مجلــس یازدهم از  10آذرمــاه  ،98بیهیچ فاصلــهای از "تالطــم بنزین دولت پر
اعوجاج" روحانی ،وارد مرحله اجرایی خود شــده اســت تا هر ســه تقســیمبندی سنتی سیاسی
کشــور (اطالحطلــب ،اصولگــرا و معتدلین) "بیفرصــت" تبیین اســتراتژی خاص بــه رقابت
فرا خوانده شــوند! رقابتی که حداقل در شــرایط کنونی ثبتنام هیچ تصویر روشــن و قطعی از
"پازلهای این پارلمان" را نمیتوان از آن ترســیم کرد! ســتون "پازلهای پارلمان" در فرصت
پیش رو تــاش خواهد کرد با ارایه لحظه به لحظه آخرین تحوالت و تحرکات انتخابات ،هر لحظه
پیش از لحظه قبل این پازل انتخاباتی را تبیین و البته "تکمیل" نماید! و هدف ارزشمند خود در راه
برگزاری انتخاباتی پویا و تشکیل پارلمانی در فضای ژرف خود را محقق ببیند ،چنین باد!

***
نگاه تنگ نظرانه نداریم
ســخنگوی شــورای ائتالف نیروهای انقالب اعالم کرده اســت که در ارســال لیست  20نفره
جهت نظرســنجی در حوزه انتخابیه شــیراز و زرقان و اختصاص  3ســهم از  20سهم به زنان بحث
تنگ نظری مطرح نیست.
اعالم نمرات؛ خالف ضوابط تشکیالتی
دکتر مجید فروردین با بیان این که نزدیک به  80گزینه برای انجام نظرســنجی جهت  18کرسی
مجلس از  14حوزه انتخابیه در استان به مرکز معرفی شده اند ،افزود :ارسال گزینه های منتخب جهت
انجام نظرسنجی پس از طی فرایند تشکیالتی و بررسی های الزم بوده است.
وی در خصوص اعالم نمرات گزینه های مورد مصاحبه قرار گرفته در این شورا ،گفت :بنایی برای
اعالم نمرات وجود ندارد زیرا یک روند ارزیابی درون تشــکیالتی اســت و کسانی که نمرات را اعالم
کرده اند برخالف ضوابط عمل نموده اند ،زیرا مفهوم این نمرات برای انتخاب  20گزینه نظرســنجی
بود نه چیزی بیشتر.
دکتر فروردین با تاکید بر این که اعضای شــورای مرکزی ائتالف نباید کار غیرتشــکیالتی انجام
دهنــد ،گفت :نمرات بدســت آمده به معنای تعریف حد و مقیاس افراد نیســت و فقط جنبه ارزیابی
انتخابی داشته است.
لیست دانشگاهیان
شنیده می شود؛ دانشگاهیان قرار است یک لیست واحد ارائه کنند که دارای کارکرد سیاسی صرف
نباشد و دربرگیرنده جریانات سیاسی یا حمایت از یک گروه خاص نباشد .آنها شب گذشته در سومین
نشســت هم اندیشی خود که با حضور  12استاد دانشــگاه و جمعی از فعاالن اجتماعی و دانشجویان
نخبه و مقاطع دکترا برگزار شــد اعالم کرده اند که امروز وظیفه نخبگان است که جامعه را نسبت به
انتخاب افراد شایسته همراهی کنند.
گفته می شــود؛ این گروه تاکنون رزومه  29داوطلب را بررســی کرده انــد و بر روی یک نفر به
جمع   بندی رســیده اند آنها اعالم کرده اند که فرایند گروه های سیاســی برای انتخاب یک لیست را
علمی و منطبق با نیازهای جامعه و منافع عمومی نمی بینند.
شــنیده می شــود این گروه که هنوز نام لیست خود را انتخاب نکرده اند در شبکه های مجازی با
عنوان " پارلمان  "98فعالیت می کنند.
گزینه های جبهه پایداری
شنیده می شود؛ جبهه پایداری به گزینه های اصلی خود نزدیک شده است.
در ترکیب این لیســت یک خانم جوان که احتماال از قومیت  ها می باشــد ،حضور دارد .همچنین
 3گزینه مرد دیگر این لیست ،یکی دیگر از قومیت هاست و  2گزینه دیگر شیرازی هستند.
این جبهه اعالم کرده اســت که کاندیدای مورد حمایت خود را از لیســت  20نفره شورای ائتالف
جهت نظرسنجی در حوزه شیراز و زرقان انتخاب کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

مردم حق دارند حرفشان را بدون لکنت به زبان بیاورند

مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت :نباید اجازه داد مردم نا امید و جامعه متاثر از یاس شود.
به گزارش روابط عمومی   و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس ،حیدرعلی کامیاب
که در نشست مشترک روسای ادارات ورزش و جوانان استان سخن می   گفت با تاکید بر لزوم ایجاد نشاط و امید
در جامعه افزود :فقدان امید منجر به گسترش یاس ،دلمردگی ،افسردگی و غم در جامعه میشود.
وی ایجاد بســتری مناسب جهت افزایش امید در جامعه را یکی از وظایف مدیران جامعه دانست و با اشاره
به کارکرد دســتگاه ورزش و جوانان گفت :یکی از وظایف مهم ادارات ورزش و جوانان به دلیل فرادســتگاهی
بودنشان ترویج امید و نشاط در جامعه است.
کامیاب با شــریف ،نجیب و قدر شناس دانســتن مردم ایران به حضور میلیونی این مردم در مراسم تشییع
ســردار سلیمانی اشاره کرد و افزود :این حضور گرچه معادالت سیاسی و نظامی   منطقه و جهان را بر هم زد اما
گویای یک نکته مهم از منظر اجتماعی بود و آن هم اینکه باید قدر این مردم را دانست.
وی به زبان آوردن بدون لکنت حرف و استیفای حقوق را توسط مردم حق آنها دانست و گفت:نباید فراموش
کنیم که مردم ولی نعمت ما هستند.
دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان فارس با اشاره مجدد به حضور گسترده مردم در مناسبات اجتماعی
سیاسی و و ...متعدد نسبت به نقشه های جدید دشمنان مردم و نظام پس از مشاهده حضور میلیونی در مراسم
تشییع جنازه ســردار سلیمانی هشدار داد و افزود :بدون شک جامعه هدف دشمنان و معاندان نظام نوجوانان و
جوانان هستند.
کامیاب با تاکید بر لزوم برنامهریزی دقیق و منطقی برای نســل نوجوان و جوان به ارائه خط مشــی مقام
معظم رهبری در مواجهه با مســائل آتی اشــاره کرد و گفت :باید قوی تر از گذشته خود را برای خدمت رسانی
به مردم آماده کنیم.
وی با اشــاره به در پیش بودن مســابقات مختلف بین المللی در رشتههای متعدد ورزشی در فارس و لزوم
هماهنگی و همراهی همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان با تیمهای برگزار کننده تاکید کرد و گفت :میزبانی
این مسابقات نشــان خواهد داد که ایران کماکان کشوری امن با مردمی   مهربان ،میهمان نواز و شریف است.
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس در بخش پایانی صحبتهایش با اشــاره بــه محدودیتهای موجود مالی و
مشکالت موجود در حوزه اقتصادی و لزوم برنامه ریزی خالق توسط مدیران ادارات ورزش و جوانان در راستای
تداوم نهضت سازندگی و خدمت رسانی بر اساس ظرفیت های موجود تاکید کرد و گفت :تمام تالش خود را به
کار خواهیم و تا پروژههای نیمه تمام ورزشی استان را تا پایان سال مالی جاری به مرحله بهرهبرداری برسانیم.

بازدید استاندار فارس از مرکز نابینایان شوریده شیرازی

اســتاندار فارس گفت:همه دســتگاههای اجرایی باید در تامین نیازمندی های این مجموعه همکاری
داشته باشند و در این خصوص از ظرفیت خیران نیز باید بهره گیری کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی اســتانداری فارس دکتر عنایتا ...رحیمی   در جلســه بازدید از مرکز
نابینایان شــوریده شــیرازی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یکصد بیست نفر کم بینا و نابینا به صورت
شــبانه روزی در این مرکز نگهداری میشــوند اظهار داشت :همه دســتگاههای اجرایی باید در تامین
نیازمندی های این مجموعه همکاری داشــته باشــند و در این خصوص از ظرفیت خیران نیز باید بهره
گیری کرد.
وی با تاکید بر لزوم شــکوفایی اســتعدادهای این قشــر از افراد جامعه گفت :دولت کمک ها ی الزم
در این زمینه را انجام خواهد داد و امیدواریم شــاهد تالش و حمایت های بیشــتری از سوی همه اقشار
جامعه باشیم.
گفتنی اســت این جلســه با بررســی مشــکالت و نیازمندی های این مرکز نگهــداری از نابینایان
پایان یافت.

عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

احمد رضا سهرابی

ایران مال ِ همه ملت است

" ایران مال ِ من و جنابعالی که نیســت! مال ِ همه ملت
است".
این ســخن هوشمندانه نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس
است که روز گذشته در همایش منطقه  ای ائمه جمعه اهل سنت جنوب
کشور در شیراز بر آن تاکید کرد.
آیــت ا ...دژکام در همین رهگذر تصریح کرد که بدون علم و دانش
صحبت کردن ،نمی   شود مردم را اقناع کرد.
او با اشــاره به بیانیه مقام معظم رهبری مبنی بر " گام دوم انقالب"
گفت :تمدن ســازی نیاز به این دارد که اطالعاتمان باید متناســب با
تمدنی باشد که می   خواهد جهان را اداره کند.
امام جمعه شیراز همچنین یادآور شــد :در رقابت با تمدن اروپایی،
من نمی   گویم " دشمن" بلکه می   گویم " رقیب" لذا در این رقابت ،آنها
می   خواهنــد تفکر را تعطیل کنند چرا که اگر تفکر اتفاق بیفتد ،حقانیت
با اسالم است نه تمدن اروپایی.
آیــت ا ...دژکام در ایــن زمینه بر لزوم آغاز فعالیت های مشــترک
علمای شیعه و سنی در جهت تبیین توحید در جهان معاصر تاکید کرد
و گفت :علمای شــیعه و سنی باید به شکل مشترک با اتحاد ،برنامه و
دلسوزی گام بردارند تا جهان را در مقابل توحید تسلیم کنیم.

رئیس شورای   شهر شیراز:

در بررسی الیحه بودجه  99هم مشکالت مردم را در نظر میگیریم ،هم شهرداری

رئیس شورای اسالمی   شهر شیراز میگوید این
شورا در بررسی الیحه بودجه سال  99شهرداری
باید هم گرفتاریهای مــردم را لحاظ کند و هم
تأمین بودجه اداره شــهر با هدف ارائهی خدمات
مطلوب به شهروندان.
به گــزارش روابط عمومی   و امــور بینالملل
شــورای اسالمی   شهر شیراز« ،ســید عبدالرزاق
موسوی» در یکصد و نوزدهمین جلسه فوقالعاده
صحن علنی این شــورا با اشــاره به ارائهی لوایح
عوارضی شهرداری به شورا ،اظهار داشت :به دلیل
محدودیتهای زمانی شــورا در بررســی لوایح و

الزام قانونــی برای تصویب بودجه در موعد مقرر،
در این جلسه فوقالعاده به بررسی لوایح پرداختیم.
رئیس شورای شــهر شیراز با بیان اینکه اعضا
و کارشناســان این شورا ،تا نیمههای شب گذشته
به بررسی لوایح مشغول بودند ،تأکید کرد :بررسی
بودجه شهرداری به دلیل حساسیت و گستردگی،
دقت حداکثری بر اســاس اصول کارشناسی نیاز
دارد تا پس از اصالح به تصویب برسد.
موســوی با اشــاره به شــرایط فعلی کشور و
اداره شــهرها ،تصریح کرد :همه ما هم شــرایط
و مشــکالت جدی معیشــتی مــردم را میدانیم

و هم افزایش شــدید هزینههای شــهرداری را
به دلیل تورم؛ به همین دلیــل انتظار میرود که
تمام مجموعههایی که با مســائل مالی و در واقع
بیتالمال ســر و کار دارند با وسواس و حساسیت
عمل کنند.
نایب رئیس شــورای عالی استانها با یادآوری
مصوبه مجلس شورای اسالمی   در سالهای قبل
گفت :متأســفانه با تصمیم مجلس گذشته همان
اندک کمکی که دولت به شهرداریها میکرد نیز
حذف و فشار مضاعفی بر دوش مردم و شهرداری
گذاشته شد.

رئیس شــورای اسالمی   شهر شیراز تأکید کرد:
در این شــرایط که برای ادارهی شــهرها ،بودجه
شــهرداری باید با پول مردم تأمین شــود ،هدف
و تالش شــورای شهر شــیراز این است که هم
گرفتاریهــای مردم را لحــاظ کنیم و هم تأمین
بودجه اداره شهر با هدف ارائهی خدمات مطلوب
به شهروندان.
موســوی در پایان اظهار امیــدواری کرد که
بودجه ســال  99شهرداری بتواند به اداره مطلوب
شــهر شــیراز در شرایط ســخت اقتصادی فعلی
بیانجامد.

وقتی خبرنگاران ،علت طوالنی شدن بررسی مصوبات شورای شهر شیراز شدند
شــیراز -در یک صد و نوزدهمین جلســه شــورای اسالمی   شهر
شــیراز علت اصلی عدم تصویب یا طوالنی شــدن روند بررسی لوایح
خبرنگاران شناخته شدند.
به گــزارش خبرنــگار مهر ،عبدالرزاق موســوی رئیس شــورای
اسالمی   شــهر شــیراز در یک صد و نوزدهمین جلســه شورای شهر
در خصوص طوالنی شدن روند تصویب لوایح گفت :اگر جلسات بدون
حضور خبرنگاران برگزار شود قطع ًا سریعتر به نتیجه می   رسیم.
فارغ از اینکه خبرنگاران در محل شــورا در دورترین نقطه نســبت
به رئیس و اعضای شــورای شــهر قرار دارند هیچ دخل و تصرفی نیز
در زمان رأی گیری ندارند ،رئیس شــورای شهر شیراز باید علت عدم
رأی یا عدم حضور اعضای شورای شهر را در جای دیگری دنبال کند.
عدم حضور اعضا ،طوالنی شدن بحثهای اعضا در خصوص لوایح
مختلف ،حضور با تأخیرهای زیاد یا حتی در برخی موارد عدم شــرکت
در زمان رأی دهی به الیحهها از جمله موضوعاتی اســت که پس از
ریاســت عبدالرزاق موسوی در شورای شــهر بیش از گذشته مشاهده
شده است.
افزایش مدت زمان بحثهای مختلف اعضای شــورای شــهر در
جلسه یک صد و نوزدهم نیز مشهود بود به گونهای که رئیس شورای
شهر در خطاب خود به یکی از اعضا گفت :من اجازه صحبت به شما را
نمیدهم و اگر پیشنهادی دارید به صورت کتبی به رئیس شورای شهر
ارائه دهید تا در زمان دیگری به آن رسیدگی شود.
چشم شیشه ای

مصوبات یک صد و نوزدهمین جلسه شورای شهر
در این جلســه ،الیحه شهرداری شــیراز مبنی بر عوارض سالیانه
بانکها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و تصویب شد.
با تصویب این الیحه به شــهرداری شــیراز اجازه داده میشــود
نسبت به دریافت عوارض ســالیانه از شعب بانکها و مؤسسات مالی
و اعتباری بر اساس حوزهبندی حوزههای پارکینگ سایر عملکردهای
غیر مسکونی اقدام کند.
بازدید استاندار فارس از مرکز نابینایان شوریده شیرازی

در این جلسه الیحه شــهرداری شیراز با موضوع لغو مصوبه زمان
وصول عوارض حق مشــرفیت امالک مسکونی بیش از چهار واحد و
امالک تجاری بیش از سه واحد نیز بررسی شد.
با موافقت اعضای شــورا با این الیحه ،مقرر شد شهرداری نسبت
به اصالح مصوبات گذشته با این موضوع و همچنین تجمیع مصوبات
متعدد مشرفیت در مدت یک ماه اقدام کند.
همچنین الیحهی شــهرداری مبنی بر عوارض و بهای خدمات و
حقوق متعلقه ساختمانهای فرسوده و فاقد مجوز نیز تصویب شد.
با تصویــب این الیحه ،همهی ســاختمانهای مســکونی قدیمی
   گل بام که از مخلوط خشــت ،آجر و ســقف تیرچوب باشند ،مشمول
پرداخت عوارض تراکم و هزینه تأمین و ساخت پارکینگ نمیشوند.
با موافقت اعضای شــورا ،هزینه پســماندهای خانگی ،واحدهای
تجاری و ساختمان نیز اصالح شد.
واحدهای مسکونی هزینه تنظیف معابر را میدهند
الیحه هزینه بهای خدمات تنظیف معابر شــهری نیز تصویب شد
و بر اســاس آن به شــهرداری شیراز اجازه داده میشــود این هزینه
را بر اســاس جدول مصوب از هر واحد مســکونی به تفکیک مناطق
یازده گانه شهر شــیراز از سال  ۹۹دریافت کند و عنوان الیحه نیز به
بهای خدمات تنظیف معابر شهری تغییر مییابد.
اعضای شورا همچنین با اصالح مصوبهی آئیننامه تقسیط عوارض
وبهای خدمات شهرداری موافقت کردند.
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