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رسیدگی به  13پرونده فساد اقتصادی کالن در فارس
رئیس کل دادگســتری فارس با بیان اینکه پرونده سیل شیراز در مرحله تجدیدنظر
است ،گفت :رای این پرونده که دارای حجم باالیی ...
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رسیدگی به  13پرونده فساد اقتصادی کالن در فارس

شمار مبتالیان کرونا در فارس به مرز  10هزار نفر نزدیک شد
معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز از ابتلای بیش از  ۹هـزار و  ۵۰۰بیمار مبتلا به کووید۱۹
در اسـتان خبـر داد و گفـت :اسـتان فـارس از مرحله هشـدار عبور کرده و تعـداد مبتالیان بـه کروناویروس،
روز بـه روز افزایـش می    یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومی    دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ،دکتر «عبدالرسـول همتـی» با اعلام این خبر
و هشـدار به مردم اسـتان اظهار کرد :از یک هفته گذشـته ،شـاهد رشـد فزاینده و بی سـابقه در شناسـایی
مـوارد جدیـد کروناویـروس در اسـتان هسـتیم کـه نشـانگر بـی توجهی و جـدی نگرفتـن این بیمـاری در
سـطح جامعه است.
او افـزود :در اسـتان فـارس از ابتدای شـیوع کروناویـروس تا کنون ۱۲۸ ،هـزار نمونه آزمایشـگاهی از افراد
بیمـار و عالمـت دار تهیـه شـده کـه پس از تاییـد در آزمایشـگاه  های تخصصـی کووید ۱۹اسـتان ،بیش از
 ۹هـزار و  ۵۰۰مـورد مبتال به کروناویروس شناسـایی شـده اسـت.
معـاون بهداشـت دانشـگاه بیـان کـرد :متاسـفانه اخیرأ چهـار نفر در اسـتان به دلیـل ابتال بـه کروناویروس
جـان خـود را از دسـت دادنـد کـه با این مـوارد جدید ،تاکنـون مجموع موارد فوتـی به دلیل ابتلا به کووید
 ۱۹در فـارس به  ۱۳۳نفر رسـیده اسـت.
دکتـر همتـی همچنیـن آمـار بهبودیافتـگان بیمارسـتانی و ایزولـه خانگـی اسـتان را نیز هفت هـزار و ۵۳۳
نفـر اعلام کرد.
او ادامـه داد :هـم اکنـون  ۳۲۸بیمـار مبتلا بـه کروناویـروس در بخش  های عمومـی    و  ۴۵بیمـار مبتال به
کوویـد ۱۹در بخش  هـای مراقبت  هـای ویژه بیمارسـتان  های سـطح اسـتان بسـتری هسـتند.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه گفت :بـا توجه به رونـد افزایش مبتالیان بـه کووید ۱۹در اسـتان ،بار دیگر
نقاهتـگاه  ۱۰۰تختخوابـی مسـتقر در ورزشـگاه شـهید آیـت اهلل دسـتغیب بـا هدف رسـیدگی بـه مبتالیان
در دوران قرنطینـه راه اندازی شـد.

زهرا جعفری

رئیـس کل دادگسـتری فـارس با بیان اینکه پرونده سـیل شـیراز در مرحله
تجدیدنظـر اسـت ،گفـت :رای ایـن پرونـده کـه دارای حجـم باالیـی از
اطالعـات بـوده و رسـیدگی بـه آن زمان زیـادی را به خـود اختصاص داده
اسـت ،امیدواریـم اواخـر تیرمـاه یـا اوایل مـرداد ماه صادر شـود.
حجتاالسلام والمسـلمين سـید کاظم موسـوی در یـک کنفرانس خبری
کـه بـه مناسـبت هفتـه قـوه قضائیـه برگزار شـد ،ضمـن بزرگداشـت این
ایـام ،گفت :سـال گذشـته نزدیـک به  ۴۰۰هـزار پرونده حقوقـي و كيفري
وارد محاکـم قضایـی فارس شـد،كه نزديك بـه  ٨٠٠هزار گـردش متوالي
كار را بـه دنبـال داشـته اسـت .لـذا ضـروري اسـت بـراي این آمـار باال و
کاهـش آن فکـر ي كـرده ومباحث پيشـگيري را بـا جديت دنبـال نمود.
وی بـا اشـاره بـه تالشهـای دسـتگاه قضایی بـرای کاهش هرچه بیشـتر
اطالـه دادرسـی از کاهـش  ۱۱هزارفقـره پرونده در دادگسـتری فارس طی
یکسـال گذشـته خبـرداد وخاطرنشـان کـرد :به دنبال ريشـه كـردن اطاله
دادرسـي در اسـتان هستيم .
وي افزود:درحـال حاضـر  ۱۲۰۹پرونـده در محاکـم تجدیـد نظـر ،مراحل
رسـیدگی را طـی میکنـد.
حجـت االسلام والمسـلمين موسـوی کاهـش زمـان رسـیدگی بـه
پروندههـای قضایـی در محاکم فارس را چشـمگیر دانسـت و گفت :اوقات
رسـيدگي بـه يـك پرونـده قضائي از ابتـدا تا أنتهـا در محاكـم حقوقي۲۵
روز ودر محاكـم كيفـري پـس از دادسـرا  ۱۶روز بـوده و رای آن صـادر
میشـود.
وي يـادآور شـد :امـروز يكـي از گاليه  هـا ي مـردم در ديدارهـاي مردمي
مـدت زمـان رسـيدگي بـه پرونده  هـاي قضائي اسـت .
او بـا اشـاره بـه سـفر رئیـس قـوه قضائیـه بـه شـیراز ،تاسـیس دادگاه در
بخشهـای محـروم فورگ ،خشـت ،سـرچهان و شهرسـتان اوز و سـاخت
یـک مجتمـع قضایی در شـهر صـدرا ،را از جملـه مصوبات مهم این سـفر
اعلام و اضافـه کـرد :مجتمـع قضایـی شـهر جدیـد صـدرا طـی یکسـال
آینـده راهانـدازی میشـود.
حجت االسلام والمسـلمین موسـوی خاطرنشـان کرد :وجـود پروندههای
مسـن بـا عمـر بیـش از  ۲سـال طـی سـالهای اخیـر بـه یـک چالش در
فـارس تبدیـل شـده بـود که سـال گذشـته  ۵هزار فقـره آن کم شـد و در
حـال حاضـر تنهـا  ۶پرونـده مسـن در دادگاههـای اسـتان تعییـن تکلیـف
نشـده است.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته ۴۳
پرونـده فسـاد اقتصادی در دسـتور کار دسـتگاه قضایی فارس قـرار گرفت
کـه  ١٣فقـره از آنهـا در شـمار پروندههـای کالن اقتصـادی بـوده اسـت،
گفـت :در مبـارزه با فسـاد ،حـزب ،گروه ،جنـاح نمي شناسـيم وهیچکس
از تیـغ دسـتگاه قضـا در برخـورد بـا فسـاد در امان نخواهـد بود.
حجـت االسلام والمسـلمین موسـوی ،ورود دادگسـتری بـه پرونـده
شـهرداری صدرا ،سـازمان همیاری شـهرداریها  ،ورزش وجوانان ،شـرکت
نفـت وپتروشیمی    سـیل شـیراز ،کاهـش جمعیـت کیفـری زندانهـای
فـارس ،وجـود کمترین زندانیان مالی در فارس نسـبت به سـایر اسـتانها،
حـل و فصـل مشـکالت واحدهـای تولیـدی فـارس و ...را از مهمتریـن
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امـروز سـاعت  3بعدازظهـر بـا اعضـای منتخـب شـورای چهـارم در شـورا جلسـه داشـتیم ،قـرار بـود این
جلسـه حـول محورهـای داخلـی مسـایل شـورا و خودمـان صحبـت کنیم.
مهمتریـن محورهـای مـورد بررسـی در ایـن جلسـه انتخاب شـهردار ،رئیس شـورا و دفتر کار جدید شـورا
و تعییـن تکلیـف وضعیـت کمیسـیونها بود.
همانطـور کـه ً
قبلا گفتـم در بحـث انتخـاب شـهردار اعضـای منتخـب گزینههـای خـود را ارایـه کردند،
کـه ایـن کار انجـام شـد .برخـی از گزینههـا مشـترک بودنـد و در نهایـت  44نفـر گزینـه به عنـوان نامزد
انتخـاب شـهردار معرفـی شـدند و امـروز پـس از رأیگیری توانسـتیم به عـدد  5نفـر گزینه نهایـی نامزد
تصدی پسـت شـهردار برسـیم.
 5نفـر نامـزد مرحلـه نهایـی؛ مهنـدس علیرضـا پاکفطـرت ،شـهردار فعلـی -ابراهیـم عزیـزی ،اسـتاندار
هرمـزگان -مهنـدس محمدحسـن اسـدی ،معـاون اداری -مالـی شـهرداری شـیراز -مهنـدس علـی
زحمتکـش ،رئیس فعلی شـورای دوم شـهر شـیراز و مهندس محسـن اردکانـی ،معاون هماهنـگ کننده و
امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس بودند.
مباحـث مربـوط بـه مهنـدس پاکفطـرت را مهنـدس معیـن دنبال میکـرد و توضیـح مـیداد و مصر بود
و بیشـتر دالیلـش هـم فنـی بـود و میگفت :از شـورای سـوم کار عمرانی در سـطح شـهر شـیراز سـامان
گرفتـه و برنامـه هـدف  90آبرویـی بـه شـهر داده و ایـن روند باید اسـتمرار و ادامـه یابد.
مهنـدس یقطیـن و مهنـدس غالمعلـی ترابـی مباحث مرتبط بـا ابراهیم عزیـزی را دنبال کرده و حسـابی
دفـاع میکردنـد .مـن هـم بـا آنهـا موافـق بـودم امـا سـعی میکـردم بیطرفـی خـود را حفـظ نمایـم تا
شـورا دچار چالش نشـود.
بـه هـر حـال آنهـا روی توانمنـدی و بحـث مبارزه با اژدهای هفت سـر فسـاد و فسادسـتیزی ایشـان زیاد
صحبـت کردنـد و میگفتنـد :با شـهردار شـدن وی تحوالت زیادی در شـهر و شـهرداری بـه وجود خواهد
آمد.
مباحـث مرتبـط بـا مهنـدس اردکانـی را آقایـان شـعراء و اصنافـی دنبـال کـرده و میگفتنـد :که بـا توجه
بـه مسـئولیت عمرانـی و تجربیاتـی کـه ایشـان دارنـد ،میتوانند تحـوالت عمرانی زیـادی را ایجـاد کنند.
مهنـدس طالبـان هـم بحـث محمدحسـن اسـدی را مطـرح نمـوده و میگفت :ایشـان در طول دو تا سـه
سـال گذشـته توانمنـدی خـود را ثابـت کـرده و نشـان داده یـک فـرد و مدیـر کاربلـد اسـت و درآمدهای
شـهرداری را بـه صـورت چشـمگیری افزایش داده بدون آنکه فشـار زیـادی به مردم وارد شـود و در آینده
نیـز میتواننـد بـا ارایـه شـیوه های مختلـف درآمـد شـهرداری را در بخشهـای دیگـر افزایـش داده یـا
تقویـت نمایند.
بحـث مهنـدس زحمتکـش را هم شـبیر زارع خفری دنبـال کرده و میگفـت :مسـئولیتهای متعدد داخل
و خارج از اسـتان ایشـان و ریاسـت  2سـاله اخیرشـان بر شـورا ،امتیازات مدیریتی و ویژگیهای خاصی را
برایشـان بـه همراه داشـته لذا بـرای ایجاد تحول در شـهر و شـهرداری باید از وجود وی بهـره برد مضاف
بر اینکه ایشـان از سلامت نفس و اشـراف به مسـایل و مدیریت شـهری نیز برخوردارند.
خـب ،در ایـن جلسـه دوسـتان بـه مـن مأموریـت دادند تا بـا این  5گزینـه نهایـی وارد صحبت شـوم و از
آنهـا بخواهـم برنامههـای خـود را به شـورا ارایـه نمایند.
البتـه در همیـن جلسـه قـرار شـد جلسـات منتخبیـن شـورای چهـارم به مـدت  2هفتـه از اول مـرداد ماه
تعطیل شـود.
این فرصت مناسبی برای گزینههای نهایی شده بود تا نامزدهای خود را تهیه نمایند.
بـه هـر حـال هـر  5گزینـه از نیروهای قـدر و سـرمایههای اسـتان هسـتند و در مناصب و مسـئولیتهای
مهـم عملکـرد خوبـی داشـته و تجربیـات خوبـی به همـراه دارند .لذا هـر کدام انتخاب شـود به نفع شـهر
اسـت و بـا حمایـت شـورا ،رونـد کار خیلی خوب پیـش خواهد رفـت و اتفاقات بسـیار خوبی را برای شـهر
شـاهد خواهیم بود.
بحـث بعـدی جلسـه ،انتخـاب دفتـر کار شـورا بـود کـه مصوب شـود شـورا بـه بافت قدیـم منتقل شـود.
ایـن بـرای مـا افتخار اسـت که در زیر سـایه آقـا احمدبن موسـی شـاهچراغ(ع) و آقا محمدبن موسـی(ع)
خدمـت به مـردم را دنبـال نماییم.
پیرامـون مبحـث کمیسـیون ،در ایـن جلسـه خیلـی کـم صحبـت شـد و قـرار شـد ،بعـد از تعطیلات دو
هفتـهای دوسـتان ایـن قضیـه مجـدداً بـه بحث گذاشـته شـود.
در بحـث انتخـاب رئیـس شـورا هـم دوسـتان منتخـب بـه  4گزینـه رسـیدند ،مهنـدس معیـن ،حـاج
زینالعابدیـن عـرب ،حقـدل و دکتـر پارسـایی.
بنـا شـد از بیـن ایـن  4گزینـه رئیـس شـورا انتخاب شـود .البتـه همانطور کـه قب ً
ال گفتـم ما قرار گذاشـته
بودیـم کـه ابتـدا در جلسـه  15نفـره خودمـان در بحـث انتخـاب شـهردار و رئیس شـورا به نتیجه برسـیم
بـه ایـن صـورت کـه فـرد مطـرح شـده بایـد بتوانـد حداقـل  10رأی از  15رأی جریـان اصولگرایـی را به
دسـت آورد ،مـورد اجمـاع حداکثـری قـرار گیـرد و در صحـن شـورا و زمان رأیگیـری با قاطعیـت از وی
حمایت شـود.
بنابراین قرار شد انتخاب رئیس شورا هم به دو هفته بعد موکول شود.
همچنیـن تأکیـد شـد کـه پـس از رأیگیری و نهایی شـدن گزینه ریاسـت شـورا بـه گونه ای عمـل کنیم
کـه فقـط حـرف وحـدت از درونمـان بیرون بیایـد و با وجهه خوبی وارد قضایا شـویم .جلسـه امروز جلسـه
خوبـی بـود و تصمیمسـازی پیرامـون ایـن چهـار محـور اساسـی را بـه هـم نزدیک کـرد .ضمن ًا قرار شـد
مـن بـه سـازمانها و معاونتهـای شـهرداری بـروم و گزارشهـا را در اختیـار دیگـر منتخبان قـرار دهم.

شورای شهر شیراز درباره بازگشت برخی محدودیتها تصمیمگیری میکند
همزمــان با اعالم آمارهــای نگرانکننده در مورد موج دوم شــیوع بیماری کرونا؛
شورای اسالمی    شهر شیراز درباره بازگشت برخی ...

در نشست خبری موسوی رییس کل دادگستری مطرح شد :

زهرا جعفری

عرصه سياست در وراي تحوالت واثرگذاري  هاي اجتماعي ،خود معلول ومحصول روابط ،
مناسبات وتبادالت خاصي است كه در بسياري از موارد آشكار و هويدا نخواهد شد
ودر "محرمانه  هاي " اثرگذاران و فعاالن آن بايگاني مي شود ؛ اين " روابط ومناسبات
وتحوالت خاص همواره "مورد كنكاو وجستجوي فعالين سياسي بوده تا بتوانند با
رمز گشايي از آن وتحليل وقايع  ،آن را در مناسبات جديد به عنوان "شناسه اي متقن
" والبته مستند به كار گيرند.
"آرشیو نارنجی» با بهره گیری از خاطرات و روزنگاری های یکی از چهره های سیاسی
فعال ،صریح و دارای ارتباطات مؤثر ،راوی بخشی از این «الیه پنهان» سالهای اخیر
سیاسی و اجتماعی استان خواهد بود .روایتی صادقانه با چاشنی رمزگشایی که «غالم
مهدی حقدل» چهره نام آشنای عرصه سیاسی و مدیریت شهری و عضو شوراهای دوم
و چهارم شهر شیراز گوینده ،منبع و البته مستند آن است و روزنامه عصر مردم در کمال
بی طرفی نقشی آیینه گون در انعكاس آن خواهد داشت.
بدون شک این روایتگر ي منحصر به فرد در نوع خود در عرصه سياسي استان می    تواند
با کمک به شفافیت و صداقت  ،منتج به ارایه بدعتی ناب برای پاسخگویی به عملکردها
و ریشه یابی وقایع در هر دو بعد موفقیت ها و عدم موفقیت ها باشد و مبنایی قابل اتکاء
برای «قضاوت ها»
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شمار مبتالیان کرونا در فارس به مرز  10هزار نفر نزدیک شد
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی شیراز از ابتالی بیش از  ۹هزار و  ۵۰۰بیمار
مبتال به کووید ۱۹در استان خبر داد و گفت :استان فارس از ...

آرشیو نارنجی                                                                             غالم مهدی حقدل  
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اقدامـات دادگسـتری اسـتان اعلام کردوگفـت:در خصـوص اطالعـات
پرونده  هـای مفاسـد اقتصـادی اطلاع رسـانی در چارچـوب قانونـی انجام
خواهد شد.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس بـا بیـان اینکه امسـال  ٣٢٠زندانـی جرائم
غیرعمـد بـا کمـک خیریـن در فـارس آزاد شـدهاند ،بـه حـل مشـکل ۳۵
شـرکت تولیـدی در فـارس و ورود آنهـا به چرخـه تولید به عنـوان عملکرد
خـوب دسـتگاه قضایـی فـارس اشـاره و خاطرنشـان کـرد :طـی سـه مـاه
گذشـته از سـال  ۹۹مشـکل  ١٢واحـد تولیـدی بـا دخالـت و حمایـت
دادگسـتری فـارس حـل و فصل شـده اسـت.
وی بـه ارتقـای ضریـب امنیتـی فـارس هـم اشـاره و بیـان کـرد :سـال
گذشـته در سـرقت مسـلحانه ۵۸درصـد،آدم ربایـی و تجـاوز بـه عنـف ۶۲
درصد،تیرانـدازی  ۵۵درصـد و مـواد مخـدر  ۸درصـد کاهـش را در اسـتان
شـاهد بودهایـم.
وی بـه موضـوع جابهجایـی زنـدان عـادل آباد شـیراز و برگزاری جلسـاتی
در سـفر ریاسـت قـوه قضائیه اشـاره و اضافه کرد :زمینی خـارج از محدوده
شـیراز برای اسـتقرار زنـدان مرکزی پیشبینی شـده که امیدواریم امسـال
بـا قـرار گرفتـن در ردیـف اعتبـارات ملـی ،رونـد اجرایـی آن به سـرانجام
برسد.
او همچنیـن بـه اجـرای طـرح "مقابلـه علـوی با مظاهر فسـاد" بـا حضور
 ۲۸دسـتگاه اجرایـی اشـاره و بیـان کـرد :اینجـا حـرم سـوم اهـل بیت(ع)
اسـت و بایـد جلـوهای از آن در جـای جـای شـهر قابل مشـاهده باشـد.
رئیـس کل دادگسـتری فارس بـا بیان اینکه در برخـی موضوعات فرهنگی
در شـیراز موفـق عمـل نکردیـم ،بیـان کـرد :سـاماندهی و جمـع آوری
بـد پوشـشها و معتـادان متجاهـر در دسـتور کار اسـت و از رسـانهها هـم
میخواهیـم کـه رسـیدگی بـه ایـن موضـوع مهـم فرهنگـی را از سـایر
دسـتگاهها نیـز مطالبـه کننـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ابایـی از علنـی کـردن جلسـات رسـیدگی بـه
فسـاد اقتصـادی در اسـتان نداریـم ،احتمـال داد کـه بـا در نظـر گرفتـن

پروتکلهـای بهداشـتی ،رسـیدگی بـه پرونـده پتروشیمی    مرودشـت بـه
شـکل علنـی برگـزار شـود.
او همچنیـن بـا بیـان اینکـه پرونـده احتـکار خـودرو در شهرسـتانهای
فـارس در حـال تکمیل شـدن اسـت ،به مسـئله گرانـی و فشـار اقتصادی
در ایـن روزهـای کرونایی اشـاره و خاطرنشـان کـرد :اگرچـه متولی اصلی
مقابلـه بـا گرانی دولت و تعزیرات اسـت امـا در صورت اعالم نیاز سـازمان
صمـت و تعزیـرات ،دادگسـتری همـواره کمک کـرده و خواهـد کرد.
نمایندگان مجلس دخالتی در پرونده سیل شیراز ندارند
رئیـس کل دادگسـتری فـارس در پاسـخ به سـئوالی پیرامون پرونده سـیل
شـیراز ،تاکیـد کـرد کـه هیـچ یـک از نمایندگان سـابق شـیراز در مجلس
شـورای اسلامی    و نمایندگان فعلـی ،در ایـن پرونده هیچگونـه مداخلهای
نداشـتهاند.
حجـت االسلام موسـوی به اجـرای طـرح هر مسـجد یک حقوقـدان ،به
عنـوان یـک طـرح موفق اشـاره و بـا بیان اینکـه این طرح در ٢٣٢مسـجد
فـارس اجرایـی شـده اسـت ،خاطرنشـان کرد :شـیوع بیمـاری کرونـا مانع
تـداوم این طرح شـد.
او همچنیـن بـا بیـان اینکـه اوضـاع مسـکن شـیراز خـوب نیسـت و بـه
یـک معضـل تبدیـل شـده ،گفـت :هیـچ کجـای دنیـا اینگونه نیسـت که
اجـاره بهـا و قیمت مسـکن بـه اراده افراد باشـد ،البته در ایـن موضوع باید
رسـانهها نیز مطالبهگری بیشـتری داشـته باشـند تـا کار ضابطهمند شـود.
وی دادگسـتری اسـتان فـارس را از سـالمترین حوزههـای قضایـی کشـور
دانسـت و بـا بیـان اینکـه تخلف قضـات در فارس بسـیار نادر بوده اسـت،
گفـت :علیرغـم نـادر بـودن تخلـف ،ورود و برخورد بـا هرگونـه تخلفی در
دسـتگاه قضـا در هر سـطحی ،بسـیار شـدید و بـدون اغماض و مسـامحه
بوده اسـت.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فارس همچنیـن به ورود جدی دادسـتانها
بـه آتـش سـوزیها هم اشـاره و تاکید کـرد :در صورت کوچکتریـن ناامنی
در اراضی ،شـدیدترین برخوردها اعمال خواهدشـد.

همزمان با اوجگیری موج دوم کرونا؛

شورای شهر شیراز درباره بازگشت برخی محدودیتها تصمیمگیری میکند
همزمـان بـا اعلام آمارهـای نگرانکننـده در مـورد
موج دوم شـیوع بیماری کرونا؛ شـورای اسالمی    شـهر
شـیراز دربـاره بازگشـت برخـی محدودیتهـا در این
کالنشـهر تصمیمگیـری میکنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی    و امـور بینالملل شـورای
اسالمی    شـهر شـیراز؛ اکثریـت اعضـای ایـن شـورا
شـامگاه جمعـه  ۳۰خردادمـاه در جلسـهای فوقالعاده
کـه به صـورت ویدئوکنفرانسـی برگزار شـد ،در مورد
مبـارزه بـا شـیوع ویـروس کرونـا یـک بـار دیگـر
پیشقـدم شـدند و ضمـن موافقـت بـا بازگشـت
برخـی محدودیتهـای اداری ،تصمیمگیـری در مورد
مسـائل حسـاس دیگـر را نیز به جلسـات کارشناسـی
روزهـای پیـش رو موکـول کردنـد.
بـر پایـه این گـزارش ،اعضای شـورای شـهر شـیراز
کمیسـیونهای حمـل و نقـل و سلامت شـورا
را مکلـف کردنـد کـه یکـی از بحثبرانگیزتریـن
موضوعـات حـوزه شـهری در دوران کرونـا ،یعنـی
چشم شیشه ای

تعطیلـی یـا چگونگـی فعالیـت نـاوگان حملونقـل
عمومـی    را یـک بـار دیگـر در دسـتور کار جلسـات
کارشناسـی خـود قـرار دهنـد.
بـر ایـن اسـاس ،کمیسـیونهای حمـل و نقـل و
همچنین سلامت شـورای شـهر شـیراز؛ به زودی در
جلسـهای مشـترک در مـورد شـیوهی الـزام اسـتفاده
همـه مسـافران اتوبـوس و متـرو از ماسـک و یـا هر
تصمیـم دیگـری در ایـن زمینـه ،تصمیـم خواهنـد
گر فت .
همچنیـن بـر پایـه توافـق اعضـای شـورای
اسالمی    شـهر شـیراز ،از ابتدای تیرماه تمامی    جلسات
شـورای شـهر بـه اسـتثای صحـن علنـی ،اعـم از
کمیسـیونها و هر جلسـه دیگـری در شـورا ،یک بار
دیگـر بـه روال مجازی و ویدئوکنفرانسـی بـاز خواهد
گشـت و جلسـات صحـن علنـی نیـز صرف ًا بـا حضور
افـراد ضـروری برگـزار میشـود؛ در همیـن حـال بـر
ادامـه اطالعرسـانی حداکثـری جلسـات ازجملـه

پوشـش رسـانهای آنالیـن صحـن علنی ،تأکید شـد.
هیأت رئیسـه شـورای شـهر نیز در اولین جلسـه خود
موضـوع بازگشـت برنامـه دورکاری کارکنان شـورا را
بررسـی خواهد کرد.
ورود و خـروج افـراد در شـورا هـم از ایـن پـس بـا
کنتـرل و شـدت بیشـتری انجـام خواهـد پذیرفـت و
پاسـخگویی رنـگ و بـوی غیرحضـوری بـه خـود
خواهـد گرفـت.
اداره ارتباطـات و امـور بینالملـل شـورای
اسالمی    شـهر شـیراز موظـف شـد کـه ارتباطـات
غیرحضـوری شـهروندان را بـا اعضـا ،کارشناسـان و
مسـؤوالن شـورا تقویت کند و در همین راسـتا زمینه
ارتبـاط تلفنـی مسـتقیم شـهروندان با دفاتـر اعضای
شـورا را بـه صورت حداکثـری فراهم و اطالعرسـانی
خواهـد کـرد.
اعضـای شـورا همچنیـن بـا تأکیـد بـر اینکـه تبـادل
کاغـذ در ادارات یکـی از زمینههـای جـدی انتقـال و
مهار آتش در فسا

شـیوع ویـروس کرونـا محسـوب میشـود خواسـتار
حـذف کاغـذ در روندهـای اداری بـه جـز در مـوارد
خـاص و ضـروری شـدند.
اسـتفاده از ازظرفیـت ادارات روابـط عمومی    شـورای
شـهر و شـهرداری شـیراز در جهـت اطالعرسـانی
گسـترده در ایـن حـوزه از دیگـر مـوارد مـورد بحـث
اعضـای شـورا بـود که رونـد اجرایی آن بـه زودی در
جلسـه مشـترک کمیتـه اطالعرسـانی شـورا و کمیته
نظارت بر فضای تبلیغاتی شـهرداری آغاز خواهد شـد.
سـید عبدالـرزاق موسـوی ،رئیـس شـورای
اسالمی    شـهر شـیراز ،در پایـان ایـن جلسـه بـا
تأکیـد بر ضـرورت اجـرا و رعایـت دسـتورالعملهای
بهداشـتی ،گفـت :تأمیـن سلامتی عمومـی    در گـرو
رعایـت دقیـق و اصولی دسـتورالعملهای بهداشـتی
اسـت و از همـه شـهروندان عزیز انتظـار داریم که در
شـرایط جدیـد کرونـا بـا مسـؤولیتپذیری نسـبت به
حفـظ جـان خـود و دیگـران ،همراهـی کننـد.
عکس :پلیس فارس

