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خبـر باحضورمدیرکلتأمیناجتماعیفارسصورتمیگیرد؛

پاسخگویی به سؤاالت مردمی از طریق شبکه سامد
مدیرکلتأمیناجتماعیاستانفارسباحضوردراستانداریبهسؤاالتمردمیپاسخمیدهد.

بهگزارشروزنامهطلوعبهنقلازروابطعمومیادارهکلتأمیناجتماعیفارس،ابراهیمکشاورز؛بهمنظورارائهاطالعاتبیمهایوپاسخگویی
بهسؤاالتبیمهشدگان،کارفرمایانومستمریبگیرانتأمیناجتماعی،ازساعت۱۱تا۱۲صبحروزیکشنبه۲۸شهریورماه۱۴۰۰ازطریقسامانه

الکترونیکیمردمودولتدراستانداریفارسحضورخواهدیافت.
دراینگزارشآمدهاست:ازکلیهمخاطبینسازماندعوتمیگردددرزمانموصوفضمنتماسباشمارهسهرقمی۱۱۱سؤاالتخودرابه

صورتمستقیمبامدیرکلتأمیناجتماعیاستانفارسمطرحنمودهوهمانلحظهپاسخخودرادریافتنمایند.

برای درمان مشکل کم آبی 
در استان فارس؛ راهی جز انتقال آب 

از خلیج فارس نیست

هفتمینمرحلهتقدیرازرانندگانقانونمدارشیرازیبههمتمجمع
خیرینشهرسازوفرهنگسازشیرازوهمکاریپلیسراهوراستان

فارسدربلوارشهیدرجایی)فرهنگشهر(برگزارشد.
سرویس خبری/ خدیجه غضنفری: رئیسکمیسیونفرهنگیشورای
اسالمیشهرشیرازدرحاشیهمراسمتقدیرازرانندگانقانونمنددر
فرهنگشهرشیرازگفت:شورایاسالمیشهرشیرازموظفاست
دیگر و ترافیک فرهنگ احیای ازقبیل موضوعاتی راستای در تا
مواردیکهبافرهنگمردمارتباطمستقیمدارد،برنامهریزی،تولید
محتواوحمایتداشتهباشدتابتواندضمنتوسعهفرهنگمناسب،
آرامشوامنیتروانیبیشتریرادرسطحشهربرایشهروندانفهیم

درشیرازگسترشدهد.
اساس داد: ادامه ششم دوره شیراز شهر اسالمی شورای سخنگوی
مسائلفرهنگیبحثمردمیبودنوظرفیتمردموبکارگیریدر

اینامراست.
علیاکبرسلطانیبااشارهبهاینکهمجمعخیرینشهرسازوفرهنگساز
یکمجموعهمردمنهاداستافزود:ویژگیخاصمجمعپرداختن
مسائلفرهنگیبهصورتموضوعیبهویژهموضوعاتشهروندی

است.
داد: ادامه شیراز شهر اسالمی شورای فرهنگی کمیسیون رئیس
شوراازمجموعههایمردمنهادکهفعالیتآنهادقیق،حرفهایو

تخصصی،حمایتواستقبالمیکند.
علیاکبرسلطانیاظهارداشت:درآیندهقصدداریمازمجموعههای

مختلفیکهدرموضوعاتفرهنگی،بحثانتشاروتوزیعفرهنگرا
دربدنهمردمیشهردارندوبهصورتویژهوتخصصیمدنظرقرار

میدهندحمایتخاصداشتهباشیم.
درادامهمدیرعاملمجمعخیرینشهرسازوفرهنگسازشیراز،از
تقدیر مرحله هفتمین در قانونمند، رانندگان انتخاب مالکهای
صحبتنکردنباتلفنهمراهدرحینرانندگی،رانندگیبینخطوط،
عنوان را جلویی، خودرو با فاصله رعایت و ایمنی کمربند بستن
کردوگفت:دراینطرحبامشارکتپلیسراهوراستانفارس
راستا این در و میگیرد قرار ارزیابی مورد شیراز شهر در محلی
دسته آن نظارتگر ایستاده دوربینهای پلیس، نامحسوس گشت
و شناسایی کردند رعایت را مذکور آیتمهای که رانندههایی از

توسطهمیارمهربانترافیکمجمعخیرینشهرسازوفرهنگسازبا
اهداتندیسنشانمهربانی،یکجلددیوانحافظوچندجلدکتاب
فرهنگیوباستانیمرتبطباشهرشیرازموردتقدیرقرارمیگیرند.

سیدعبدالرضادستغیبدربارهاجرایاینطرحافزود:تاکنونطرح
تقدیرازرانندگانقانونمنددربلوارمدرس،رحمت،شهیدچمرانو

شهیدرجایی)فرهنگشهر(اجراشدهاست.
ویخاطرنشانکرد:امیدواریمبایادآورشدنفرهنگفراموششده
ترافیکدرسطحشیرازبتوانیمروزیاینشهررابهعنوانشهری
قانونمنددرحوزهراهنماییورانندگیوبدونتصادفدرکشور

معرفیکنیم.
در افزود: شیراز فرهنگساز و شهرساز خیرین مجمع مدیرعامل
فرهنگسازینیازبهارائهالگوداریمکهبهمردممعرفیوازآنها

تقدیرشودولذافرهنگسازیدراینخصوصانجامشود.
دستغیبافزود:همهنهادهاودستگاههادرگسترشفرهنگعمومی
بهنوعیتالشکنندزیرامجمعیکنهادمردمیونیازبههمکاری
درنهادینهشدنفرهنگسازیرعایتقوانینراهنماییورانندگی

درشیرازدارد.
به اشاره با شیراز فرهنگساز و شهرساز خیرین مجمع مدیرعامل
و راهنمایی مقررات رعایت در قانونمند رانندگان از تقدیر اجرا
رانندگیدرسطحشهرشیرازافزود:تاکنوندر7مرحلهاز۴۰نفر
رانندهقانونمندبهصورتکنترلنامحسوسپلیسراهوراستانفارس
درسطحشیرازتوسطهمیارمهربانترافیکمجمعخیرینشهرساز

وفرهنگسازتقدیرشدهاست.
سطح در قانونمند رانندگان از تقدیر طرح داشت: بیان دستغیب
و شیراز فرهنگساز و شهرساز خیرین مجمع همت با شیراز

همکاریپلیسراهوراستانفارسادامهخواهدداشت.
درادامهعبدالعظیممباشریکارشناسارشدومدیررسانهایپلیس
ایجادبسترفرهنگسازیدر بهمنظور راهوراستانفارسگفت:
راستایکاهشتصادفاتوتلفاتناشیازآنوبهدنبالآنکاهش
مالیوجانیتصادفات ازخسارات پدیدآمده اجتماعی پیامدهای
توسط قانونمدار رانندگان از برنامه همین هامش در و  رانندگی
همیارانمهربانترافیکدرحضورکارشناسانپلیسراهورتقدیر

گردید.

رکود علیرغم گفت: دو منطقه شهرداری در ناظر و شورا عضو
اقتصادیحاکمباتوجهبهپیشرفتهایخوبیکهدرتمامیپروژهها

شاهدبودیم.
همراهی با دو، منطقه شهرداری در ناظر و شورا عضو نصیری
مدیر منصورآبادی علیرضا دو، منطقه شهردار شهریاری غالمرضا
اعضای از بههمراهشماری شیراز مالیشهرداری امور کلحوزه
یاورانشورا،ضمندیداروگفتوگویچهرهبهچهرهباشهروندان،
ازجمله منطقه این عمرانی پروژههای از شماری اجرایی روند از
بلوارماذون،زمینچمنطبیعیفوتبالشهرک پروژههایآبنمای
شاهزادهبیگم.بوستانچهارهکتاریمحراب،آبجواربهدشتچنار
احداث و طراحی حال در که بهار شهرک هکتاری سه زمین و

پارکبزرگیاست،بازدیدکردند.
درجریانایندیداروبازدید،نصیریناظرشورایشهرشیرازدر
بااشارهبهمطلبفوقازتالشهایمجموعهشهرداری منطقهدو،
اینمنطقهدرجهترفاهحالوآسایششهروندانقدردانیکرد.

مهدینصیری،افزود:درادامه»نهضتسازندگی«درگسترهمنطقه
دوشیراز،تعاملادارهاوقافباشهرداریدرپروژههایعامالمنفعه

باعثرونقفضایشهریخواهدبود.
از که منطقه این آبنمای پروژه اجرایی عملیات به اشاره با وی
بهرهبرداری با میرود امید گفت: برخورداراست. خوبی پیشرفت
و ۵ مناطق مردم دو، منطقه شهروندان بر عالوه پروژه، این از
شهرکهایهمجوارنیزازاینپروژهزیباومنحصربهفرداستفاده

کنند.
بازدید ضمن همچنین دو منطقه در شیراز شهر شورای ناظر
شهرک در ورزشی استاندارد زمین احداث و اجرایی عملیات از
افزود: اینمنطقه بیگموبوستانحاشیهایچهارهکتاری شاهزاده
علیرغمرکوداقتصادیحاکمباتوجهبهپیشرفتهایخوبیکهدر
تمامیپروژههاشاهدبودیماحداثاینبوستان،شهروندانوساکنین
محالتکمبرخوردارآبجوار،دشتچنارومحرابباجمعیت
حدود۸۰هزارنفر،ازفضاییزیباومفرحبرخوردارخواهندشد.

ازمدیرکلامورمالیشهرداریدرخواستکردکهدرجهتتأمین
بودجهتکمیلوبهرهبرادریازآنانتمهیداتالزمرابعملآورند.
نصیریدرادامهاینبازدید،بهمشکالتساکنینشهرکبهاراشاره
کردوگفت:زمین۳هکتاریموجوددراینشهرککهبهمشکلی
به اوقافوشهرداری باهمکاری است تبدیلشده برایساکنین

فضایمناسبشهریتبدیلخواهدشد.
ویبرایننکتههمتأکیدکرد.پروژههایعمرانیمنطقهدوکه
همگیبراساسپیوستاجتماعیوفرهنگیتدوینوطراحیشدهبا
همراهیوحمایتمالیبیشترشهرداریشیرازدرزمانکوتاهتری

بهسرانجامبرسد.
علیرضامنصورآبادیمدیرکلامورمالیشهرداریشیرازهمکهدر
جهترصدپیشرفتاینپروژههاهمگاموهمراهبودنددرحاشیه
منطقه پروژههایعمرانیشهرداری اجرایی ازروند بازدیدها، این
دوبهنیکییادکردوگفت:باتوجهبهتمامیمشکالتمالیو
رکوداقتصادیوتورمموجودبهحولوقوهالهینخواهیمگذاشت
هیچپروژهایدرسطحمناطقخصوصآپروژههایدرحالاحداث
درمحدودهشهرداریمنطقهدوتعطیلشودوبزودیمبلغمناسبی
اینپروژههااختصاصخواهیمدادو راجهتپیشرفتوتکمیل
امیدوارمپروژههاییادشدهباحمایتشهرداریشیرازوبراساس
برنامهریزیهایانجامشدهدرموعدمقرربهبهرهبرداریبرسد.وی
درهمینزمینهتأکیدکرد:رسالتاصلیمجموعهشهرداری،اجرای
پروژههایعمرانیباپیوستاجتماعی،فرهنگی،ورزشی،ورفاهی

هستکهدرجهترفاهحالمردموشهرونداناست.
انجامیددکتر ادامهاینبازدیدکهبیشازسهساعتبهطول در

شهریاریگفتبهعهدیکهبامردمبستهایموفاداریم.
شهردارمنطقه۲بااشارهبهمطلبفوقگفت:دورانسازندگیدر
ساکن مردم و آغازشده مدتهاست دو منطقه شهرداری محدوده
دراینمنطقهازشهرکهحقولیاقتآنرادارندکهازبهترینها
پروژههای بحمداهلل مردم کنار در و گام به گام باشند برخوردار
رفاهی و ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، پیوست با که خوبی بسیار
استراشروعکردهایموافتتاحومابقیراکهتعدادیازآندرحال
احداثهستوتعدادینیزدرحالطراحیوطیمراحلاداریو
قانونیقرارداردرانیزآغازخواهیمکرد.مجددأاینقولرابهمردم
میدهیمکهباپشتیبانیشورایاسالمیوانقالبیشهروهمکاران
درمجموعهمالیشهرداریکهیارویاورمابودهوپیشرفتهای
اثرگذاریرا بودهایمپروژههای بذلتوجهآنان حاصلهرامرهون
نزدیک برسانیمکهدرآیندهای پایان به درسطحمنطقهشروعو
این محدوده در آرامش با توأمان زندگی کیفیت باالرفتن شاهد

شهرداریباشیم.

عضو شورا و ناظر در شهرداری منطقه دو: سرپرستشهرداریشیرازعنوانکرد؛

تزریق اعتبار به پروژه بزرگراه 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی

درسازمانمدیریتآرامستانهایشهرداریشیرازبرگزارشد؛

  جلسه هم اندیشی با روحانیون و نیروهای 
جهادی در امر تغسیل و تکفین اموات 

ناشی از بیماری کرونا 

دیدار دادستان عمومی و انقالب
 مرکز استان فارس و 221 تن از قضات 

از 20 زندان استان فارس


