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خبـر امام جمعه موقت شیراز:
رسانه ها قابلیت های واکسن کرونای ایرانی را تبیین کنند

امام جمعه موقت شیراز گفت: باید به واکسن کرونا ساخت داخل 
اعتماد کرد و رسانه های داخلی به ویژه رسانه ملی باید قابلیت های 

واکسن را برای مردم تبیین و اطالع رسانی کنند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم عبدالرضا محمودی در خطبه های نماز 
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در  جمعه این هفته شیراز 
در  که  دادند  نشان  بارها  آنها  گفت:  آمریکایی،  واکسن  خصوص 
اینگونه موارد قابل اطمینان نیستند، چرا که اگر  این واکسن اگر 

تاثیر گذار بود وضع شیوع کرونا در کشور خود آنها اینطور نبود 
امیدوار  کرد:   بیان  او  نمی شدند.  کرونا  قربانی  نفر  هزاران  روزانه 
به  شرح صدر  آینده  سال  بودجه  وضعیت  در  محترم  دولت  هستیم 
خرج داده و در کنار آن مجلس کار نظارتی را با تعامل دو طرفه 
کمترین  باید   ۱۴۰۰ سال  بودجه  اینکه  بیان  با  دهد.محمودی  انجام 
وابستگی را به نفت داشته باشد، گفت: این بودجه باید به گونه ای 

توزیع شود که مشکالت معیشتی اقشار آسیب پذیر را حل کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد؛ 

شرایط  در  تولید  گفت:  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
و  دارد  چشمگیری  افزایش  معمول  شرایط  به  نسبت  هوشمندسازی 
هوشمندسازی الزمه حرکت از کشاورزی معیشتی به سمت کشاورزی 

تجاری و بین المللی است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
مهرزاد خرد  با  ویدئو کنفرانس  نشست  در  پژمان  فارس، حسین  استان 
مجری راه اندازی سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور با اشاره به 
اینکه سیستم یکپارچه سازی کشاورزی در استان فارس از ده سال قبل 
شروع شده است ، ابراز کرد: با کمک کارشناسان پهنه این سیستم به 
روزرسانی می شود تا به سمت کشاورزی یکپارچه و هوشمند حرکت 

کنیم.
وی با بیان اینکه کارشناسان پهنه در خط مقدم تولید و نوک پیکان در 
ارتباط با اجرای سیستم یکپارچه سازی کشاورزی هستند، از مجری راه 
اندازی سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور خواست تا با تبدیل 
وضعیت این کارشناسان به مدیر پهنه یا کارشناس مسئول پهنه شرایط 

مالی این همکاران بهبود یابد.
جهاد  مجموعه  مشترک  اهداف  از  را  کشاورزی  بخش  اعتالی  پژمان، 
از  بخشی  یکپارچه سازی کشاورزی  افزود:اجرای  و  دانست  کشاورزی 

مسائل و مشکالت حقوقی، قانونی و حتی اخالقی مربوط به حوزه زمین 
که در شهرستان ها وجود دارد مرتفع می کند و امکان خدمات رسانی به 

ذی نفعان صورت منظم را فراهم می کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: با اجرای طرح 
نهاده ای  مذکور به سمت زمین محور شدن حرکت می کنیم که اگر 
در اختیار کشاورزی قرار گرفت این نهاده برای زمین مشخصی باشد و 

براساس تیم مشخصی ضریب خطاهای ما پایین می آید.

در سفر استاندار فارس به تهران انجام شد:

 استقبال جهانگیری از پیشنهادهای
 مدیر ارشد و نمایندگان فارس 

 استاندار فارس : 

توافقات اولیه برای سرمایه گذاری در حوزه صنایع غذایی 

زنجیره ای انجام شده است

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس :

 ایجاد شغل با شکست انحصار
 محقق می شود

زنان سرپرست خانوار چشم انتظار قوانین حمایتی ویژه

به  انتصاب شهریاری  :با  بقیه اهلل )عج( شیراز گفت  ناحیه  فرمانده سپاه 
عنوان شهردار منطقه دو در جنبه های فرهنگی و عمرانی شاهد تحول و 

اقدامات شایسته ای دراین منطقه از شهر هستیم که قابل تقدیر است.
از روابط عمومی شهرداری منطقه دو  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
محل شهرداری  در  )عج(  اهلل  بقیه  ناحیه  سپاه  فرمانده  باحضور  جلسه ای 
منطقه باهدف بررسی ومعرفی پروژه های دردست اقدام در سطح محالت 
پایگاه های  مسئولین  نظرات  نقطه  و  ازتجربیات  استفاده  با  شهرک ها  و 

مقاومت بسیج وسپاه به به عنوان بدنه فعال جامعه تشکیل شد. 
در این جلسه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج  افزود:اقدام شهرداری منطقه 
نظرات  از  عملی  و  تخصصی  استفاده  و  است  ارزشمند  بسیار  شیراز  دو 
درتمامی  بایست  می  محالت  ومردم  بسیجی  نیروهای  پبشنهادات  و 
 مناطق اجرا گردد و این قطعًا به رشد وتعالی شهر و سرعت بخشیدن به 

خدمات دهی به مردم تاثیر بسیاری دارد. 
در  دو  منطقه  شهردار  عنوان  به  شهریاری  انتصاب  با  گفت:   علیپور 
شایسته ای  اقدامات  و  تحول  شاهد  وعمرانی  فرهنگی  جنبه های 
رده های  تمامی  و  است  تقدیر  قابل  که  هستیم  شهر  از  منطقه  این   در 
مهم  رسالت  انجام  جهت  شما  درکنار  بسیجیان  و  مقاومت  های  پایگاه 

خدمت به شهروندان خواهند بود. 
آنان  اقدامات  و  جهادی  اردوهای  از  گزارشی  ارائه  درپایان ضمن  وی 
نقطه نظرات  به  به ویژه دردوران سخت گذر ازکرونا   درمناطق محروم 

درخصوص تعامالت مشترک خود پرداخت. 
که  است  این  من   قلبی  اعتقاد  اینکه  بابیان  دو  منطقه  شهردار  درادامه 
کار درمناطق کم برخوردار ودر سطح منطقه دویقینا عبادت بزرگی در 
منطقه  دراین  اصالتی  با  و  بسیار شریف  :مردم  اظهارداشت  راه خداست 

ساکن هستند که تأکید شهردار کالنشهر شیراز نیز بر خدمت رسانی به 
 آحاد جامعه با رعایت عدالت اجتماعی ودرپرتو پروژهای انسان محور 

می باشد. 
سطح  در  شهروندمحور  های  پروژه  تشریح  ضمن  شهریاری  غالمرضا 
منطقه به تفکیک محالت گفت:اولویت ما وهمکاران اجرای پروژهای 
عمرانی براساس نیازسنجی و دغدغه آحاد مردم به وسیله یاوران شورا و 
بسیج و معتمدین محلی است و شهردار کالنشهر شیراز نیز خواهان ارایه 

خدمات ارزنده به مردم مناطق کمتر برخوردار شیراز است. 
وی درادامه به پروژه های دردست کلنگ زنی در ایام دهه فجر اشاره 
کرد و بیان داشت امیدواریم عید امسال میزان رضایت مردم در این منطقه 

رشد قابل توجهی پیدا کند. 
درادامه مقیمی عضو شورای اسالمی شهر و ناظر شورای شهر در شهرداری 
منطقه دو بابیان اینکه همه ما مدیون فرهنگ بسیج و ایثارگری هستیم 
دیدگاه ها وعملکرد شهرداری منطقه دو را پیشتاز در امور شهروندمحور 

ارزیابی کرد. 

فرمانده سپاه ناحیه بقیه اهلل )عج( شیراز :

قومیت  فکری،  گرایش  هر  از  مستقل  گفت:  شیراز   شهردار 
احترام  ملت  شهدای  و  معنوی  میراث  به  باید  سیاسی،  اندیشه  و 

بگذاریم. 
 سرویس خبری / خدیجه غضنفری

حیدر اسکندرپور در مراسم  تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام 
در آرامستان بهشت احمدی همزمان با سالروز شهادت حضرت 
مدیران شهری و  لشکری،  فرماندهان  با حضور  زهرا )س(  که 
جمعی از خانواده شهدا برگزار شد گفت: شهدای گمنام داستان 
دیگری دارند؛ سال های زیادی است که بسیاری از مادران و پدران 
همچنان منتظر یک تماس کوتاه و بازگشت عزیزان خود هستند. 
شهردار شیراز  با اشاره به سن کم این دو شهید گمنام  ۱9 و 2۱ 
ساله با مطرح کردن این سؤال که  کدام یک از  حاضران هستند 
تا فرزندان هم و سن سال را این شهیدان را جلو آتش جنگ و 

خمپاره بفرستند. 
اسکندر پور با اشاره به روحیه شجاعت و ازخودگذشتگی حاکم بر جامعه 
در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: پدران و مادران ما نسل عجیبی 
بودند؛ نسلی که از عزیزان خود به راحتی می گذشتند و چند شهید در 

یک خانواده تقدیم انقالب کردند.
و  قومیت  فکری،  گرایش  هر  از  مستقل  اینکه  بیان  با  شیراز  شهردار 
بگذاریم،  احترام  ملت  شهدای  و  معنوی  میراث  به  باید  سیاسی،  اندیشه 
و   ۱۶ جوانان  ازخودگذشتگی  و  ملت  غرور  شهدا،  بزرگی  باید  افزود: 
را  شد  وارد  آنها  بر  مصیبت هایی  که  مادرانی  و  پدر  صبر  و  ساله   ۱۷

پاس بداریم.
اسکندر پور، افزود: در شهر شیراز خانواده هایی هستند که  ۴ شهید را در 

جنگ تحمیلی تقدیم انقالب اسالمی کردند. 
شهردار شیراز ادامه داد: شهدای گمنام در خاکسپاری هم گمنام هستند؛ 
تردد  تدفین کرده ایم که کمتر  را در مکان هایی  گاهی شهدای گمنام 

مردمی وجود دارد.
اسکندر پور اظهار داشت: وظیفه اخالقی و میهنی تک تک ماست که به 
شهدای گمنام سر بزنیم و رشادت ها و ازخودگذشتگی آنها را یادآوری 

کنیم.
دوران  در  آزادگان  و  جانبازان  شهدا،  کرد:  خاطرنشان  شیراز  شهردار 
میهن جان فشانی  برای  حراست و حفاظت خاک  مقدس  دفاع  8 سال 
کردند که اجر و قرب شهدا به ویژه شهدای گمنام نزد خداوند مانا و 

پایدار است. 

در ادامه سردار دانشمندی فرمانده دانشکده علوم و فنون زرهی شیراز با 
اشاره به میزبانی شیراز از ۱۵ شهید گمنام و تشییع آنها در نقاط مختلف 
استان فارس نیز گفت: امروز، روز خوبی در زندگی ماست، روزی که 
همه وجود ما معطر از یاد شهداست، شهیدانی که سالیانیست ملکوتیان به 

جای پدر، مادر و دوستان برای آنها عزاداری کرده اند.
وی ضمن اشاره به تدفین و به خاکسپاری دو شهید گمنام گرانقدر در 
بهشت احمدی افزود: خوش به حال درگذشتگانی که در این آرامستان 
به خاک سپرده شده اند و از امروز دو شهید واالمقام مهمان آنها هستند و 

به برکت وجود این دو شهید برکاتی نیز نصیب آنها خواهد شد.

فرمانده دانشکده علوم و فنون زرهی شیراز اضافه کرد: برای رسیدن به  
این مقام باید تالش کرد و می توانیم با اندیشه خوب و قلب پاک به مسیر 

و راه شهدا نزدیک شویم.
مشکل  به  دنیا  این  در  که  وقت هایی  کرد:  تأکید  دانشمندی  سردار 
برمی خوریم شهدا ما را یاد می کنند و با حضور خود در جامعه نورافشانی 

می کنند.
گفتنی است  از ۱۵ پیکر مطهر شهید گمنامی که در 2۴ دی ماه به استان 
فارس وارد شدند، ۶  شهید گمنام در شهر شیراز و 9 شهید گمنام در 

شهرستان های استان فارس به خاک سپرده شده و می شوند. 
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( پیکر پاک و مطهر 
دو شهید گمنام به میزبانی شهرداری شیراز در بهشت احمدی به خاک 

سپرده شد.

شهردار شیراز :


