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روزنامه

پنجشنبه

صفحه
مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان فارس گفت:
به علت وضعیت قرمز کرونا نماز جمعه  ۷شهریور در  ۹شهرستان نیز
برگزار نمیشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجتاالسالم حسین ملک مکان در جمع
خبرنگاران بیان کرد :بدلیل وضعیت قرمز کرونایی نمازجمعه شیراز
جمعه  ۷شهریور مثل چند هفته گذشته تعطیل خواهد بود.
وی اضافه کرد :طبق آخرین نامههای دانشگاههای علوم پزشکی استان
و اعالم رسمی ستاد استانی مقابله با شیوع کرونا  ۹شهرستان استان فارس

نقد و تحلیل خبر

معاون استاندار فارس:

گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

خبر خوش برای هواداران محیط زیست؛

بنابر ضربالمثلِ متداو ِل « ُفالنی
خواست ابروی بَهمانی را بردارد،
چشمانش را هم کور کرد»،
حال موضوع پسماند و چگونگی
عملِ شهرداری نیز مصداق آن
شده است ،چراکه اجرای طرح
جمعآوری پسماندهای قابل
بازیافت ،به تروی ِج اعتیاد و
تأمین کمکهزینه مواد مخدر و
همچنین ایجاد مناظر چندشآور و
غیربهداشتی در معابر منجر شد و
بر شدت نارضایتی شهروندان در
این زمینه افزود.
این درست که بسیاری از مواد
زائد و پسماندهای شهری میتواند
آسیبهای جدی به محیط زیست
وارد کند ،اما رفع این مشکل نباید
منجر به ایجاد مشکالت آسیبزاتر
و زیانبارتر شود.
در معابر عمومی شهر بهخوبی
قابلمشاهده است که پس از قرار

دادن کیسههای زباله شهروندان
در خارج از منازل ،دیری نمیپاید
معتادانی که به زبالهدزد شهرت
یافتهاند ،بالفاصله اقدام به پاره
کردن کیسهها میکنند و پس
از برداشتن مواد مورد نظرشان،
دیگر پسماندها را بهشکل زننده و
غیربهداشتی پهن و رها میکنند و
هنگامیکه خودروهای ویژه حمل
زباله مراجعه میکنند ،با مشاهده
کیسههای پارهشده ،پسماندها
را نمیبرند و درمقابل اعتراض
شهروندان نیز اظهار میدارند که
«وظیفه ما بردن کیسههای بسته
و گرهخورده است و ما نسبت
به جمعآوری زبالههای رها و
پخششده ،مسئولیتی نداریم!»
با این اوصاف ،نهتنها ابروی
بهمانی توسط فالنی درست و
خوب برداشته نمیشود ،بلکه
چشمانش هم کور میشود!

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از
منکر استان فارس گفت :رسانهها نقش
مهمی در نهادینه سازی امر به معروف
و نهی از منکر دارند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های
باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز،
سلیمان مهدوی دبیر ستاد امر به
معروف و نهی از منکر استان فارس
بیان کرد :اجرای امر به معروف و نهی
از منکر وظیفه مردم است و مردم خود
باید آمر به معروف و نهی کنند از نهی
منکر باشند و در برابر تخلفات سکوت
نکنند.
او با اشاره به اینکه شهادت امام
حسین (ع) خود نتیجه امر به معروف
و نهی از منکر جامعه آن زمان بوده
است ،تصریح کرد :اگر پرچم امر به
معروف و نهی از منکر را زنده نگه
داریم نظام اسالمی به سمت توسعه و
پیشرفت میرود.مهدوی ،ادامه داد:
نقش رسانهها فرهنگ سازی صحیح
و نهادینه سازی اجرای درست امر به
معروف و نهی از منکر در جامعه است.
مفتاح ،معاونت فرهنگ سازی ،رسانه،
آموزش و ستاد آموزش امر به معروف
و نهی از منکر کشور نیز افزود:
مهمترین دالیل مردم از تذکر ندادن
به افرادی که مرتکب کار یا رفتار
بدی میشوند شامل ۱۵ ،درصد بیتأثیر
بود تذکر ۱۰ ،درصد دخالت نکردن
در کار مردم ۱۰ ،درصد ترس از
واکنش و برخود منفی آنها ۷ ،درصد

ناراحت شدن طرف مقابل و ترس از
ایجاد درگیری و  ۳درصد فراهم نبودن
شرایط برای تذکر به افراد است.
او ،در خصوص مقایسه نتایج افکار
عمومی در حوزه امر به معروف
و نهی از منکر ،اضافه کرد :مردم
در ادارات احساس عزت و بزرگی
نمیکنند و باید از ظرفیتهای امربه
معروف و نهی منکر در تمام زمینهها
استفاده شود.مفتاح ،اظهار کرد :عزم
و رویکرد جدید ستاد امر به معروف
و نهی از منکر باید با مشارکت همه
اعضا و مسئوالن دستگاههای اجرایی
باشد.
معاونت فرهنگ سازی ،رسانه ،آموزش
و ستاد آموزش امر به معروف و نهی از
منکر کشور ،تأکید کرد :جذب نیروی
جوان انقالبی در ستاد و شورای امر به
معروف و نهی از منکر در وزارتخانهها
و دستگاهها از الزامات اساسی است.
آیتاهلل دژکام نماینده ولیفقیه در
استان و امام جمعه شیراز نیز گفت:
به طور کلی اگر آیات قرآن را در
مورد امر به معروف و نهی از منکر
بررسی کنیم ،میبینیم که از ذات
پاک خداوند صادر شده و پیامبران،
حاکمان صالح ،مجموعه امت و
فرد فرد جامعه موظف به اجرای آن
هستند .او ،بیان کرد :هدف عمده و
اساسی در امر به معروف و نهی از
منکر محقق شدن معروف و زدوده
شدن منکر است.

سامانه رزرو سازمان حج و زیارت برای
پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج
تمتع سال  ۱۴۰۰فعال شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی سازمان حج و زیارت
فارس ،مدیر حج و زیارت استان فارس
گفت :زائرانی که مرحله اول هزینه سفر
خود را واریز کردهاند ،به منظور قرار
گرفتن در اولویت تشرف حج تمتع
سال آتی و برخوردار شدن از سهمیه
اختصاصی کشور ،نسبت به پرداخت
مرحله دوم هزینه سفر از سامانه رزرو به
نشانی الکترونیکی http://reserve.
 haj.irاقدام کنند.
علیرضا زینلی با اشاره به اینکه سامانه
رزرو سازمان حج و زیارت از ساعت
 ۱۰صبح روز سوم شهریور به منظور

پرداخت مرحله دوم هزینه سفر فعال
شده است ،افزود :این سامانه تا پایان
وقت اداری روز چهارشنبه  ۱۲شهریور
فعال خواهد بود و زائران با هماهنگی
مدیر کاروان خود نسبت به پرداخت
الکترونیکی مرحله دوم هزینه سفر خود
اقدام کنند .او در خصوص پرداخت
نکردن مرحله دوم هزینه سفر ،گفت:
ثبت نام کنندگان در صورت پرداخت
نکردن علی الحساب مرحله دوم هزینه
سفر ،ما به تفاوت علی الحساب پرداختی
مرحله اول تا مبلغ نهایی کاروان مربوطه
به نرخ جدید (بنا به ضوابط و شرایط
اعالمی سال تشرف) محاسبه و دریافت
خواهد شد و اولویت اعزام با واریز
کنندگان مرحله دوم هزینه سفر با
شرایط و سهمیه تعیین شده خواهد بود.

از جمله شهرستان شیراز همچنان در وضعیت قرمز کرونایی است .او
افزود :لذا جهت حفظ سالمتی مردم مؤمن و شریف شهرستانهای شیراز،
جهرم ،المرد ،بوانات ،مرودشت ،استهبان ،سروستان ،پاسارگاد ،خرامه
و شهرهای تابعه این شهرستانها که دارای پایگاه نمازجمعه میباشند،
یعنی  ۲۳شهر استان نماز جمعه این در تاریخ جمعه  ۷شهریور برگزار
نمیگردد .حجتاالسالم ملک مکان یادآور شد :سایر شهرستانها
و شهرها که در وضعیت قرمز قرار ندارند یعنی در  ۵۳شهر استان
نمازجمعه با رعایت تمامی دستورالعملهای بهداشتی برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت :دولت
تدبیر و امید و دولتمردان تا آخرین لحظهای که مسئولیت دارند،
همانند روزهای نخست قبول مسئولیت ،پرتالش و باانگیزه در
میدان و در خدمت مردم و نظام خواهند بود.
به گزارش ایرنا سید احمدی احمدیزاده ،در چهارمین روز
از هفته دولت ،در آیین بهرهبرداری و کلنگزنی طرحهای
عمرانی شهرستان بوانات افزود :قطعًا دولت در ادامه فعالیت
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خود ،با تکیه بر پشتیبانی مردم و حمایتها و رهنمودهای
رهبر معظم انقالب با قدرت پیش خواهد رفت و در جهت
رفع مشکالت کشور و خلق فرصتهای جدید گام برخواهد
داشت.
وی ،هفته دولت را فرصت مناسبی برای بیان دستاوردها و اقدامات
دولت و نظام دانست و گفت :باید اقدامات و خدمات انجام شده
به ویژه در شرایط سخت کنونی با توجه به تنگناهای مالی و اینکه
کشور تحت شدیدترین و ناجوانمردانهترین تحریمها قرار دارد،
به جامعه منتقل شود تا مردم در جریان این خدمات قرار گیرند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در چهارمین روز
از هفته دولت در بدو ورود به شهرستان بوانات در گلزار شهدای
این شهرستان حضور یافت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
در سفر معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و با
حضور مسئوالن استانی و محلی ،هشت پروژه عمرانی و خدماتی
به ارزش  ۲۷۰میلیارد ریال در شهرستان بوانات افتتاح و کلنگ
زنی شد.
این پروژهها شامل افتتاح طرح آبخیزداری بجدانه  ،۲افتتاح آسفالت
معابر و روشنایی شهرک صنعتی ،افتتاح آسفالت محور سروستان
– مزایجان ،افتتاح مسکن محرومان ،افتتاح مجموعه گردشگری
روستایی روستای منج ،افتتاح آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک،
کلنگزنی ساختمان اورژانس بین راهی سیمکان و کلنگ زنی
ساختمان اداری بیمه سالمت است.

خبر خوش برای هواداران محیط زیست؛

غرفه تحویل ضایعات الکترونیکی
در تهران راهاندازی شد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی:

نماینده مردم شیراز در مجلس
شورای اسالمی گفت :با روی
کار آمدن مجلس یازدهم،
رفع مشکالت معیشتی طبقات
محروم در اولویت قرار گرفت
و در همین راستا بحث توزیع
کاالهای اساسی در قالب کوپن
یا همان کاالبرگ الکترونیکی
بار دیگر در بهارستان کلید
خورد.
گزارش خبری /خدیجه
غضنفری:
 ۲۱شهریور ماه سال  ۹۰بود

که مهدی غضنفری وزیر
وقت صنعت ،معدن و تجارت
در دولت دهم از خداحافظی
با سیستم کوپنی خبر داد و
صراحتًا اعالم کرد :به طور
کلی با اجرای طرح هدفمند
شدن یارانهها ،باید با سیستم
کاالبرگی خداحافظی کنیم،
زیرا این سیستم برای زمان
معین و مشخصی طراحی شده و
موقت بود و دوران آن گذشته
است؛ هرچند با گذشت  9سال
از آن زمان ،امروزه خبرهای

دبیر ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای
دوستدار کتاب گفت :به دلیل شرایط پیش
آمده بر اثر کرونا و بررسیهای انجام شده
دوره پایتختی کتاب شیراز تا شهریور ۱۴۰۰
تمدید شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس ،مدیرکل دفتر مطالعات و
برنامهریزیهای فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و دبیر ستاد هماهنگی شهرها

از بازگشت کوپن به چرخه
اقتصادی را میشنویم.
روح اله نجابت در پاسخ به
سئوال خبرنگار روزنامه طلوع
در باره بازگشت کوپن در
اقتصاد کشور گفت :یکی از
دغدغههای مجلس مقوله عدالت
است که مورد تاکید رهبری هم
است.
نماینده مردم شیراز در مجلس
شورای اسالمی گفت :در این
راستا در مجلس چند طرح به
صورت جدی مورد پیگیری
قرار گرفت.
وی ادامه داد :طرحی تحت
عنوان بحث توزیع کاالهای
اساسی در قالب کاال برگ
الکترونیکی یا همان کوپن ،بار
دیگر در بهارستان کلید خورد.
نجابت افزود :طرح سهمیهبندی
بنزین به نوعی رفتار کوپنی
است اما مطلوب و مؤثر نبود.
نمایند ه مردم شیراز در مجلس
ادامه داد :طرحی در مجلس در
حال پیگیری است که سهمیه
سوخت به تمام اقشار جامعه
اختصاص یابد ،فارغ از اینکه
افراد ماشین دارند یا ندارند.
وی ادامه داد :در این طرح اگر

و روستاهای دوستدار کتاب با اشاره به
برگزاری نخستین جلسه شورای برنامهریزی
رویدادهای ترویج کتابخوانی ،گفت:
هفتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر
دوستدار کتاب همانند سالهای گذشته با
تأکید بر رویکرد حوزه مجازی برگزار
میشود.
ابراهیم حیدری ادامه داد :فراخوان این برنامه
در حال بازنگری است و در اول مهرماه
اعالم سراسری خواهد شد و مراسم اختتامیه

فرد سهمیه سوخت را برای
ماشین خود مصرف نکرده باشد
میتواند بفروشد یا به دیگران
بدهد و یا در قالب کاالبرگ
اعتباری برای خرید کاال
شود.
نجابت در پاسخ به خبرنگار
طلوع گفت :طرح کاالبرگ یا
همان کوپن اگر متناسبسازی
و مناسبسازی برای احوال و
شرایط اقتصادی جامعه باشد
با آن موافق و از آن استقبال
میکنم.
وی در بخش دیگر سخنانش
از پیگیری پروندههای فساد در
استان فارس خبر داد و افزود:
تا زمانی که نماینده هستم بر
اساس مستندات پیگیری این
مسائل در کشور و استان هستم.
وی با اشاره به ضعف همدلی و
همراهی بین مسئولین در استان
افزود :سالها است که فارس
درگیر این مقوله است.
وی اظهار داشت :به عنوان
جوانترین نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی وظیفه
سنگینی را بر عهده دارم که
در این زمینه نیازمند همکاری
اصحاب رسانه هستم.

آن نیز طبق جدول زمانبندی اسفندماه
برگزار و برگزیدگان معرفی خواهند
شد.
او همچنین از تمدید دوره پایتختی
کتاب شیراز خبر داد و گفت :با توجه به
بررسیهای انجام شده توسط دبیرخانه ستاد
هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار
کتاب ،گزارشهای دریافتی و درخواست
مسئولین فرهنگی شهر شیراز مبنی بر تمدید
دوره پایتختی کتاب شیراز به دلیل شرایط
به وجود آمده بر اثر ویروس کووید  ۱۹و
موافقت معاون محترم امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی مقرر شد پایتختی
شهر شیراز تا آخر شهریور  ۱۴۰۰تمدید
شود.
دبیر ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای
دوستدار کتاب ادامه داد :در این مدت
شیراز با توجه به برنامههای زیرساختی ارائه
شده برای پایتختی کتاب ،بخش عمدهای
از فعالیتهای ترویجی خود را بهصورت
مجازی برگزار خواهد کرد و گزارش
سهماهه از میزان پیشرفت برنامهها را به
اعضای شورا و دبیرخانه اعالم خواهد کرد.
اعضای شورا نیز بازدیدی از این شهر برای
میزان پیشرفت برنامهها انجام خواهند داد.
همچنین فراخوان هفتمین دوره پایتخت
کتاب ایران آذرماه اعالم و مراسم اختتامیه
آن شهریورماه  ۱۴۰۰برگزار خواهد
شد.

تحلیل این خبر را در ستون
سمت راست بخوانید

نرخ بیمه ورزشکاران اعالم شد

ورزشکاران با پرداخت حداقل  ۳۴۴هزار تومان
در ماه بیمه میشوند

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور
اعالم کرد؛

نوبتدهی اینترنتی تعویض پالک
در سراسر کشور از اوایل پاییز

