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خبـر معاون اجرایی حرم مطهر شاه چراغ )ع( گفت: پیرامون ارائه و بسط خدمات َخیرانه و عام المنفعه حرم مطهر شاه چراغ )ع( برای نیازمندان، بخصوص مجاوران سومین 
حرم اهل بیت )ع(، حوزه خدمات اجتماعی در این حرم تأسیس شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت شاه چراغ )ع(، نعمتی با اعالم این خبر افزود: این حوزه باهدف شناسایی و 
کمک به اقشار آسیب پذیر با محوریت نیازمندان و محرومان در جوار این حرم، تسهیل نمودن سفر زائرانی که تابه حال به حرم مطهر پیدا نکرده اند. 

معاون اجرایی حرم مطهر یکی دیگر از مأموریت های این حوزه را راه اندازی نهضت جهادگران احمدی دانست که به نیازمندان سراسر کشور با نام  شاه چراغ )ع( در 
قالب گروه های اعزامی خدمت رسانی می نماید. وی کار در حوزه سالمت و بهداشت، ازدواج، خیریه، اشتغال و کارآفرینی را از دیگر زمینه های ارائه خدمت در این 
حوزه نام برد. معاون اجرایی حرم شاه چراغ )ع( گفت: حوزه خدمات اجتماعی حرم  شاه چراغ )ع( در بدو تأسیس اقدام به جمع آوری کمک های های خیرین گرامی 
برای کمک به هم وطنان آسیب دیده در سیل استان سیستان و بلوچستان نموده است. نعمتی تصریح کرد: در همین راستا خیران می توانند کمک های نقدی خود را 
به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۴۳۲۶۹۹۳۲۸ یا شماره حساب ۴۷۳۷۴۷۳۷۴۸ و شماره شبا ۹۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۷۳۷۴۷۳۷۴۸IR نزد بانک ملت شعبه مرکزی شیراز به نام 
آستان مقدس احمدی شاه چراغ )ع( واریز کنند، همچنین همشهریان می توانند کمک های غیر نقدی خود را به دفتر نذورات حرم مطهر، واقع در ورودی صحن مطهر 

حضرت معصومه )س( تحویل نمایند.

داوری آثار جشنواره ملی حرکت دانشگاه 
فنی و حرفه ای کشور به فارس واگذار شد

 ۱۰ کلنگ زنی  و  افتتاح  از  زرقان  شهرستان  فرماندار 
پروژه بااعتبار 24 میلیارد تومان در ایام دهه فجر امسال 

در زرقان خبر داد. 
اسفندیار  غضنفری:  خدیجه  خبری/  سرویس 
زرقان  شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  احمدی منش 
در  دارد  مختلف  حوزه های  در  متعددی  ظرفیت های 
توسعه  در جهت  برنامه ریزی  جمع خبرنگاران گفت: 
بخش های عمرانی، رفاهی، صنعتی و کشاورزی برای 

این شهرستان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در شهرستان زرقان اولین مرکز 
اقتصادی استان فارس در منطقه آب باریک راه اندازی 
صنعتی،  واحد   ۴۲۰ حاضر  حال  در  افزود:  است  شده 
۶۰۰ واحد کارگاهی و هفت هزار واحد صنفی در این 

مرکز فعال است.
زیرساخت های  توسعه  زرقان،  شهرستان  فرماندار 
مباحث  و  فرهنگسراها  سینما،  جمله  از  فرهنگی 

اجرای  در  مهم  اولویت های  از  یکی  را  آن  با  مرتبط 
زیرساخت ها در  این شهرستان برشمرد. 

زرقان  شهرستان  در  اینکه  به  اشاره  با  احمدی منش 
دارد  وجود  بزرگی  کارخانه های  و  شیراز  پاالیشگاه 
به  شیراز  ترانزیت  مسیر  مجاورت  در  زرقان  افزود: 
تهران است و اولین کمربندی آزادراه شیراز از زرقان 
زرقان  شهرستان  فرماندار  شد.  خواهد  متصل  بیضا  به 

قالب  در  شیراز  پاالیشگاه  توسعه  طرح  به  اشاره  با 
حساسیت  دلیل  به  طرح  این  افزود:  دوم  پاالیشگاه 
شهرستان  زیست محیطی   مسائل  به  نسبت  منطقه ای 

زرقان منتفی شده است. 
احمدی منش ادامه داد: اصالح وضعیت موجود و تولید 
بنزین یورو چهار در دستور کار این پاالیشگاه است. 
فرماندار شهرستان زرقان با اشاره به اینکه در سه حوزه 
هستیم  شهرستان  این  در  سرمایه گذار  جذب  دنبال  به 
افزود: در حوزه صنعتی به دنبال ایجاد شهرک صنعتی 
در  اشتغال زایی  نفر  هزار  پنج  از  بیش  با  زرقان  دوم 
بخش  دو  که  هستیم  هکتار   ۱۵۰ مساحت  به  زمینی 
ایجاد  دنبال  به  نیمه خصوصی  بخش  و یک  خصوصی 

این شهرک هستند. 
امسال  فجر  دهه  در  مختلف  پروژه های  افتتاح  از  وی 
امسال  فجر  دهه  ایام  در  افزود:  و  داد  خبر  زرقان  در 
افتتاح  تومان در زرقان  میلیارد  بااعتبار 24  ۱۰ پروژه 

پروژه های  این  احمدی منش  می شوند.  کلنگ زنی  و 
راه  درمان،  و  بهداشت  حوزه های  در  را  زیرساختی 
و  ورزشی  سالن های  مخابراتی،  تصفیه خانه،  روستایی، 
گلخانه ها برشمرد. وی اضافه کرد: در دهه فجر امسال 
خطوط تلفن ثابت و فیبر نوری در مسکن مهر امام رضا 
گفت:  زرقان  شهرستان  فرماندار  می شود.  کلنگ زنی 
پیگیر وضعیت شرایط اقتصادی واحدهای صنعتی، حل 
مشکالت مردمی، برطرف کردن مشکالت واحدهای 

صنعتی موجود در این شهرستان هستیم. 
همچنین به دنبال مستقر کردن اداراتی که در شهرستان 
شهرستان  در  ادارات  جایگاه  ارتقای  یا  ندارد  وجود 
زرقان هستیم. فرماندار شهرستان جدید التأسیس زرقان 
انتخابات مجلس شورای اسالمی  به برگزاری  اشاره  با 
گفت: 42 شعبه اخذ رأی در زرقان شاهد بیش از ۴۰ 
شهرستان  این  در  دادن  رأی  شرایط  واجد  نفر  هزار 

هستند.

شهردار شیراز عنوان کرد: به اعتقاد من سومین همایش 
ملی فقه و هنر می تواند پاسخ بسیار روشنی به جوانانی 
باشند و هم  ایرانی و مسلمان  بدهد که هم می خواهند 
هم  که  جوانانی  کنند،  تجربه  را  نو  دنیای  می خواهند 
حوزه  از  می خواهند  هم  و  باشند  متشرع  می خواهند 

فرهنگ و هنر عقب نمانند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری شیراز،  حیدر اسکندرپور در سومین همایش 
همایش  این  امیدوارم  اینکه  بر  تأکید  با  هنر  فقه  ملی 
فرصتی باشد برای یافتن پاسخ پرسش هایی که در ذهن 
مسائل  مورد  در  که  آنجایی  تا  گفت:  است،  جوانان 
اندیشمندان  بین  حوزه نظری و زندگی روزمره جامعه 
اختالف نظر فکری وجود دارد، امری مبارک و پذیرفته 
است اما در حکومت دینی که دارای برنامه برای امور 
باید  هنر  مسائلی همچون  است حتمًا در  مردم  زندگی 

تکلیف روشن شود.
وی هنر را زبان بین المللی دانست و اضافه کرد: هنر 

فرصتی است که می توان اندیشه ها و باورهای دینی یک 
ملت را به اقصی نقاط جهان مستقل از حوزه جغرافیایی، 
مذهب، قومیت و نژاد منتقل کرد. هنر این فرصت را 
دارد که در زبانی بین المللی دیدگاه ها و فهم های یک 

ملت، دین و آیین را به درستی به جهانیان منتقل کند.
جغرافیایی  حوزه  در  اینکه  بابیان  شیراز  شهردار 
جمهوری اسالمی ایران که دارای حکومت دینی است 
روشن  مصادیق  در  را  خود  تکلیف  هنر  درزمینه  باید 
کند، افزود: در محافل علمی و دانشگاهی راجع به فلسفه 
هنر، مبنای وجودی، منشأ هنر و... صحبت می شود اما 
آنچه مبتال به جامعه امروز است نحوه برخورد دین و 
شریعت با مصادیق هنر از جمله سینما و موسیقی است.
اسکندرپور با اشاره به مسئولیت های سیاسی و اجرایی 
پیشین خود گفت: طی این سال ها شاهد این سنت بودم 
عده ای  هنری  و  فرهنگی  جلسات  برگزاری  در  که 
بالفاصله پس از شروع یک برنامه هنری جلسه را ترک 
می کنند. تکلیف چیست، آیا این سنت رایج باید ادامه 

پیدا کند؟
معظم  مقام  سخنان  از  بخشی  خوانش  با  شیراز  شهردار 
همایش  نخستین  برگزارکنندگان  با  دیدار  در  رهبری 
دیدار  این  در  رهبری  معظم  مقام  گفت:  هنر  و  فقه 
فرمودند فقه متکّفل تبیین شرعی و اسالمی همه اموری 
فردی  زندگی  در  است  انسان  ابتالی  مورد  که  است 
است؛  امور  همین  از  یکی  هنر  خب،  اجتماعی اش.  و 
بایست فقه به این بپردازد. بله ما دیر به این فکر افتادیم، 
انجام  باید  قبل ها  این کارها خیلی  دیر شروع کردیم؛ 
این  و  کرده اید  شروع  شماها  بحمداهلل  حاال  می گرفت 

کار را حتمًا متوقف نکنید و دنبال کنید.
وی در این همایش که با حضور جمعی از محققان و 
صاحبنظران این عرصه برگزار شد، خطاب به حاضرین 
در جلسه خاطرنشان کرد: در حوزه هویتی چه در ایران 
هستیم،  نسلی  گسست  شاهد  کشورها  سایر  در  چه  و 
من با اجازه از علمای حاضر در این نشست می گویم 
که اگر تکلیف این مسائل روشن نشود شاهد گسست 

اجتماعی نیز خواهیم بود و متأسفانه در بخش هایی نیز 
شاهد این گسست هستیم.

هنر  و  فقه  ملی  همایش  سومین  میزبانی  اسکندرپور 
شهر  شیراز  افزود:  و  دانست  شیراز  برای  افتخاری  را 
فقیهان بزرگی چون میرزای شیرازی، آیت اهلل دستغیب، 
بسیاری  و  شیرازی  مکارم  آیت اهلل  محالتی،  آیت اهلل 
نیز  من  و  است  ما  روزگار  حکیمان  و  علما  از  دیگر 
امروز مقدم همه عالمان، فقیهان و هنرمندان را در این 
اسالمی  مدرسه  عمل  ابتکار  می دارم،  گرامی  همایش 
هنر را ارج می نهم و از همراهی سازمان امور سینمایی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  بصری  و  سمعی  و 
فارس  مرکز  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  و 

سپاسگزاری می کنم.
بر اساس این گزارش سومین همایش ملی فقه و هنر 
عالمان،  حضور  با  بهمن ماه  سوم  و  دوم  روزهای  طی 
اندیشمندان، فقها و هنرمندانی از سراسر کشور در حال 

برگزاری است.

تا شش  از سه  فیلم کوتاه )سروناز(  منطقه ای  شصت و سومین جشنواره 
بهمن ماه جاری با اکران ۹۴ فیلم در شیراز برگزار خواهد شد.

سرویس خبری/ مریم زارع خفری: معاون هنری و سینمایی اداره فرهنگ 
این  برگزاری  تاریخ  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  فارس  اسالمی  ارشاد  و 
جشنواره تاکنون به دلیل برخی مسائل از جمله مشکالت مالی چندین مرتبه 
تغییر پیداکرده است تا درنهایت موفق شدیم آن را بهمن ماه برگزار کنیم.
بهروز مرامی با اشاره به برگزاری این جشنواره بعد از بیش از بیست سال 
در فارس گفت: جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه سروناز در سه بخش فیلم، 
فیلم نامه و عکس برگزار می شود و هنرمندان استقبال خوبی از آن داشتند.

در  فارس  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سینمایی  و  هنری  معاون 
موردحمایت از کسانی که در حوزه فیلم کوتاه کار می کنند، نیز گفت: 
می شود،  گرفته  نظر  در  هنر  و  فرهنگ  برای  که  بودجه هایی  در  معمواًل 
سهمی برای فیلم کوتاه در نظر گرفته نمی شود و اگر هم بودجه در نظر 

گرفته شود به اندازه تدوین یک فیلم کوتاه هم نیست.
مرامی با اشاره به تفاهم نامه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با استانداری 
فارس در حوزه فرهنگ و هنر گفت: این تفاهم نامه فرصت خوبی برای 

حمایت از افرادی است که می خواهند در حوزه فیلم کوتاه کار کنند.
ارتقای  و  موفقیت  در  مهم  فاکتورهای  از  یکی  را  آموزش  همچنین  وی 
کیفیت آثار فیلم سازان جوان عنوان کرد که باید افراد بیشتر به آن توجه 

کنند.
جشنواره سروناز، راهی برای معرفی استعدادهای هنری

ایجاد  گفت:  ایران  جوان  سینمای  انجمن  فیلم  جشنواره های  امور  مدیر 
از اهداف  شورونشاط در بین هنرمندان جوان و یافتن استعدادهای جدید 

اصلی جشنواره فیلم کوتاه است.
در   فیلم کوتاه سروناز  و سومین جشنواره  افزود: شصت  سهیال عسکری 

فیلم کوتاه، فیلم نامه و عکس برگزار می شود.
 ۵۱ مستند،   ۱۰۹ داستانی،  فیلم   ۴۲۲ سروناز  جشنواره  به  وی  گفته  به 
پویانمایی و اثر ۷۹ تجربی در بخش فیلم کوتاه به جشنواره رسیده است؛ 
اقتباسی و در حوزه  اثر  همچنین در حوزه فیلم نامه ۴۴۰ اثر آزاد و ۱۵۰ 
به  قالب مجموعه عکس  نیز  ۱۱۹۲ تک عکس و ۳۸۵ قطعه در  عکس 

دبیرخانه ارسال  شده است.  
عسکری اضافه کرد: از این تعداد در بخش فیلم کوتاه ۹۳ اثر داستانی، ۴۶ 

مستند، ۱۹ پویانمایی و هشت اثر تجربی، در بخش سینما ادبیات ۱۲ اثر، 
در بخش فیلم نامه ۹ اثر آزاد و ۱۵ اثر اقتباسی و در بخش عکس نیز ۳۴ 

تک عکس و چهار مجموعه عکس به بخش نهایی راه یافتند.  
داد: یکی  ادامه  ایران  انجمن سینمای جوان  فیلم  امور جشنواره های  مدیر 
از اهداف اصلی ما در برگزاری جشنواره های فیلم کوتاه معرفی و جذب 
مردم به این حوزه است تا بتوان از این طریق، استعدادهای جوان در همان 
منطقه ای که پرورش یافته اند، بمانند تا از این طریق جذب سرمایه فرهنگی 

در حوزه سینما انجام شود.
عسکری اضافه کرد: برای حمایت جدی از هنرمندان و جوانان، ما نیازمند 
حضور جدی و همراهی تمام ارگان ها و نهادها و سازمان های فرهنگی در 

استان هستیم و در این راه باید همه کمک کنند.
۱۷ اثر از فارس در جشنواره امسال

رئیس انجمن سینمای جوان شیراز نیز در این جلسه گفت: امسال ۱۷ اثر از 
فارس توانست بعد از داوری اولیه به تمام بخش مسابقه جشنواره منطقه ای 

سروناز راه پیدا کند.
توکل افزود: فیلم های اکران شده در جشنواره امسال در مجموعه هنر شهر 

آفتاب به نمایش درمی آید.
این  جنبی  بخش  در  کرد:  عنوان  فارس  جوان  فیلم سازان  انجمن  رئیس 
جشنواره نیز جمعه چهار بهمن ماه ۲۰ قطعه عکس ۱۰۰ در ۷۰ از مجموعه 
معدنچی نمایشگاه عکس سباستیائو سالگادو، عکاس برزیلی در نگارخانه 

وصال و برای نخستین بار در ایران برپا خواهد شد.

توکل بابیان اینکه مجموع فیلم ها در ۱۴ سانس برگزار می شود، بیان داشت: 
۱۲ سانس مربوط به جشنواره منطقه ای و دو سانس نیز مربوط به جشنواره 
سینما و ادبیات است که فیلم ها هرروز بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا 21:30 
اکران می شود و بعدازآن، نقد و بررسی با حضور فیلم سازان اجرا خواهد 

شد.
همچنین سه کارگاه آموزشی در طی این جشنواره برگزار خواهد شد.

فیلم  جشنواره  به  مستقیمًا  جشنواره  این  برگزیدگان  افزود:  عسکری 
مرحله  برگزیدگان  برای  و  می یابند  راه  آینده  سال  در  تهران  کوتاه 
خواهد  فراهم  تهیه کننده  یافتن  برای  مناسبی  امکان  نیز   فیلمنامه 

شد.

کسانی که مایلند رانت، فساد و شهر فروشی از شهرها رخت بربندد باید 
به سمت درآمدهای پایدار بروند.

سرویس خبری/ مریم زارع خفری: شهردار شیراز با اشاره به افزایش ۳۳ 
درصدی بودجه شهرداری شیراز در سال آینده گفت: الیحه بودجه سال 
۹۹ بااعتبار ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در  دو بخش هزینه ای و درآمدی 

به شورای شهر ارائه شد.
وی تصریح کرد: این اعداد و مبالغ هزینه کرد در بخش های مختلف شهر 
نشان می دهد که هزینه جاری شهر در سال آینده ما را به سمتی سوق 

می دهد که ناگزیر به افزایش عوارض باشیم.
اسکندرپور تأکید کرد: رسانه ها به ما به کمک کنند که فضای ذهنی 
مردم به سمتی برود که شورای شهر لوایح عوارضی را تصویب کند که 

هزینه اداره شهر را تأمین کنیم.
که  نمایندگانی  خصوصًا  و  مجلس  نمایندگان  از  افزود:  شیراز  شهردار 
)تشکر  کردند  تصویب  را  ارزش افزوده  الیحه  و  درآمد  جامع  الیحه 
می کنم( من به عنوان کسی که از سال ۱۳۷۳ شهردار بودم و به مسائل 
آگاهی دارم این دو الیحه مجلس جزء مترقی ترین الیحه های عوارضی و 
درآمدی برای شهرداری است و اگر این مسیر ادامه پیدا کند سهم درامد 
پایدار در بودجه شهرداری به میزانی افزایش پیدا می کند که ما موضوع 
شهر فروشی را در شهرداری ها حذف کنیم و کسانی که مایل اند رانت، 
فساد و شهر فروشی از شهرها رخت برببند باید به سمت درامدهای پایدار 
بروند که این دو الیحه اخیر مجلس حدود ۵۰ تا ۶۰ در صد درامدهای 

شهرداری را تبدیل به درامدهای پایدار خواهد کرد.
مصوبات یکصد و بیستمین جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر شیراز
نحوه  آیین نامه  مصوبه  به  مصوبات  تطبیق  هیئت  ایراد  بر  شورا  اعضای 
به کارگیری کارگزاران بازاریابی و فروش اصرار و به فرمانداری ارجاع 

کردند.
از  تعدادی  اعزام  مصوبه  به  مصوبات  تطبیق  هیئت  ایراد  جلسه،  این  در 
مدیران شهری به همراه اعضای شورای اسالمی شهر شیراز به کشورهای 
به منظور  افزایش آگاهی و کسب تجربیات  به منظور  مالزی و سنگاپور 
در  صرفه جویی  جمله  از  و  هوشمند  شهر  تکنولوژی  از  بهره برداری 
هزینه های انرژی، کاهش زمان حمل ونقل شهری و شهر الکترونیک به 

کمیسیون برنامه وبودجه شورا ارجاع شد.
بررسی  مصوبه  به  مصوبات  تطبیق  هیئت  ایراد  شورا  اعضای  همچنین 
به  را  شیراز  قصردشت  باغات  ساماندهی  طرح  بازنگری  کالن  اهداف 

کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ارجاع دادند.
قابل واگذاری  اموال  فروش  مصوبه  به  فرمانداری  ایراد  بر  شورا  اعضای 
به  به مدت دو سال، اصرار کردند و  اقساط  نقد و  به صورت  شهرداری 

فرمانداری برگشت داده شد.
به  مساعدت  درباره  اعضای شورا  از  فوریتی جمعی  همچنین طرح یک 
کمیسیون های  به  فجر  صنعت  پویندگان  و  شیراز  آرا  پارس  تیم های 

فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و برنامه وبودجه ارجاع شد.
الیحه شهرداری شیراز درباره سیاست های تشویقی و توسعه زیرساخت های 

)به استثناء  صنعت گردشگری در محدوده خدماتی و حریم شهر شیراز 
بافت تاریخی و فرهنگی، حوزه استحفاظی باغ ها و پالک های ثبت ملی( 
تا ماده ۷ بررسی و مابقی برای بررسی به کمیسیون برنامه وبودجه ارجاع 

شد.
در این جلسه الیحه شهرداری شیراز درباره قیمت های مالک عمل برای 

محاسبه عوارض و بهای خدمات شهرداری تصویب شد.
عمل  مالک  قیمت های  دفترچه  شد  مقرر  الیحه  این  تصویب  با 
رعایت  با  شیراز   شهرداری  خدمات  بهای  و  عوارض  محاسبه  جهت 
عوارض  محاسبه  جهت  شهرداری  عمل  مالک   BP نرخ های  اینکه 
پیوست  دفترچه  در  مندرج  نرخ های   ٪  ۷۰ معادل  خدمات  بهای  و 
مذکور  قیمت   BP درصد   ۷۰ به نحوی که  است  شورا  مهر  به  مهمور 
 5/2 از  بیش  نباید   B و   BP نرخ های  و  نباشد   ۹۸ سال  نرخ  از  کمتر 
گرفته  نظر  در  باشد   ۹۹ سال  در  اجرا  جهت   ۹۸ سال  نرخ های   برابر 

شود.
محدوده  از  خارج  باغات  ساختمانی  تراکم  عوارض   ۷ تبصره  همچنین  
باغات قصردشت و باغات مناطق ۳، ۶ و ۱۰ پیرو الیحه شهرداری اصالح 

شد.
خدمات  هزینه  اخذ  مجوز  پیشنهاد  درخصوص  شیراز   شهرداری  الیحه 

ایمن سازی ترافیکی برای مراکز آموزشی غیرانتفاعی تصویب شد.

به  نسبت  می شود  داده  اجازه  شیراز  شهرداری  به  الیحه  این  تصویب  با 

غیرانتفاعی  آموزشی  مراکز  ترافیکی  ایمن سازی  خدمات  هزینه  اخذ 
غیرانتفاعی  مدارس  نوع  اساس  بر  و  روز  قیمت  برآورد  با  مطابق 
درجه یک به عنوان مناطق برخوردار کلیه هزینه های ایمن سازی بر عهده 
برخوردار،  نیمه  مناطق  دو  درجه  غیرانتفاعی  مدارس  در  مدارس،  این 
مراحل  در  و  شهرداری  عهده  بر  درصد   60 ایمن سازی،  اول  مرحله  در 
غیرانتفاعی  مدارس  و  مدارس  عهده  بر  درصد   100 ایمن سازی،  بعدی 
و  بر عهده شهرداری  ایمن سازی، 100 درصد  اول  مرحله  در  درجه سه 
اقدام  است  مدارس  عهده  بر  درصد   100 ایمن سازی،  بعدی  مراحل   در 

کند.
همچنین شهرداری بر اساس لیست خدمات، نسبت به ایمن سازی ترافیکی 
مراکز مربوطه اقدام و هزینه آن را بر اساس موارد فوق الذکر دریافت 

کند.
با محوریت شهرداری، کمیته ای به منظور جانمایی و تعیین محدوده ایجاد 
مدارس با حضور نماینده های آموزش وپرورش، سازمان های آتش نشانی 

و نوسازی مدارس، پلیس راهور و فرمانداری تشکیل شود.
تشکیل  به  نسبت  هفته  دو  مدت  در  بازرسی(  )مدیرکل  شهرداری 
کارگروه »رسیدگی به مسائل و مشکالت مدارس غیرانتفاعی« اقدام و 

گزارش آن را به شورا ارائه کند.
در یکصد و بیستمین جلسه صحن علنی شورا، الیحه شهرداری شیراز مبنی 
بر حمایت از ورزش کالنشهر شیراز برای بررسی بیشتر به  کمیسیون 

مشترک فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و برنامه وبودجه نیز ارجاع شد.

فرماندار شهرستان زرقان خبر داد؛

شهردار شیراز:

در فارس صورت خواهد گرفت؛

شهردار شیراز:

حوزه خدمات اجتماعی حرم مطهر راه اندازی شد


