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رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای

رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز خبر داد؛

انجام بیش از  ۱۴۰۰عملیات موفق در دی ماه

رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از اجرای مجموع ًا  ۱۴۹۳عملیات موفق
امداد و نجات و اطفای حریق توسط مأموران این سازمان طی یک ماه گذشته خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز ،محمدهادی قانع
درخصوص عملیاتهای انجام شده بیان کرد :انجام  ۲۶۰عملیات اطفا حریق ۷۱۳ ،عملیات امداد و
نجات و  ۴۳۵بازدید پیشگیرانه از حوادث احتمالی ،حاصل تالش پرسنل آتشنشانی شیراز در دی
ماه سال جاری بوده است.قانع با اشاره به برقراری  ۱۴۵۱۶تماس با سامانه  ۱۲۵گفت :از این تعداد
تماس  ۱۴۹۳مورد منجر به عملیات شده و متأسفانه  ۵۹۰۸مورد ایجاد مزاحمت بوده است.رئیس

سازمان آتشنشانی شیراز با اشاره به تالشهای شبانه روزی مجموعه آتشنشانی شیراز به منظور
ایجاد بستری ایمن برای شهروندان ادامه داد :تیمهای آموزش دیده و متخصص این سازمان طی ۳۰
روز گذشته با حضور موفق در عملیاتهای همچون؛ نجات مادر و فرزند از حریق منزل مسکونی،
نجات سه شهروند از حادثه گازگرفتگی ،اقدام به موقع در اطفای حریق انبار تزیینات خودرو،
نجات هشت شهروند از حادثه حریق باشگاه بدنسازی و منزل مسکونی و درنهایت نجات هشت
کوهپیمایی گرفتار در یخبندان کوهستان ،نشان دادند که نجات انسانها حس زیبایی است که
آتشنشانها به خوبی آن را درک میکنند و برای ایجاد بستر ایمن شهری بیوقفه در تالشاند.

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز خبر داد؛

اسالمی شهر شیراز عنوان کرد؛

ایجاد زیبایی بصری با ساماندهی
تخلفات شهری

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از
افزایش  ۱۶۰درصدی بودجه این سازمان در سال جاری خبر داد
و گفت :سال آینده شاهد تحول جدی در توسعه زیرساختها در
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز خواهیم بود.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری :مصطفی مشفقیان در جمع
خبرنگاران گفت :تالش برای ایجاد تحول و ارتقای سطح خدمات
رویکرد این سازمان است همچنین در حوزههای گردشگری،
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی تالش سازمان ایجاد زیرساختهای
ورزشی و فرهنگسراهای جدید است.
معاون فرهنگی شهرداری شیراز طرح احیای هویت فرهنگی اجتماعی
محالت شیراز با محوریت مساجد را از اصلیترین طرحهای این
سازمان عنوان کرد و افزود :در طی سه سال آینده برای ترویج سبک
زندگی اسالمی ایرانی اجرایی میشود.
مشفقیان تالش برای ایجاد تحول و ارتقای سطح خدمات را از جمله
رویکردهای سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
عنوان کرد و افزود :چهار کالن تکلیف در حوزههای گردشگری،
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی داریم و برای ارتقای زیرساختهای
ورزشی و فرهنگسراهای جدید تالش میکنیم و امید است در بازه
دو تا سه ساله به این اهداف برسیم.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از تالش
برای تغییر نگاه عمومی به سازمان فرهنگی ،خبر داد و افزود :نگاه به
این سازمان کام ً
ال خدماترسان در صورتی که یک سازمان کنشگر
است.

مشفقیان با اشاره شیوع کرونا و تعطیلی مراکز فرهنگی ،ورزشی و
اجتماعی در این ایام گفت :در تالشیم که مراکز فرهنگی و اجتماعی
و فرهنگسراها را با مدیریت مردم بازگشایی کنیم.
معاون شهردار شیراز از امضای تفاهمنامه ساخت سریال احمد بن
موسی (ع) خبر داد و گفت :در دهه فجر قرارداد ساخت این سریال
امضا خواهد شد.
مشفقیان ،راهاندازی سه مرکز تخصصی برای ترویج فرهنگ
شهروندی را از دیگر برنامههای آتی این سازمانبرشمرد و گفت:
با همکاری روابط عمومی شهرداری ،قصد داریم در سال آینده
مکانی برای فعالیت رسانههای مجوز دار با تسهیالت ویژه و مناسب
اختصاص دهیم تا از این طریق ،به رونق کار رسانهای کمکی داشته
باشیم و کافه رسانه در بلوار چمران هم از این دست خدمات است.
وی طرحهای جدید در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با
محوریت محالت هدف و اجرای طرح بلندگوهای شهری را از دیگر
برنامههای سازمان عنوان کرد.
مشفقیان از اجرای فصل  2شیدایی خبر داد و افزود :این برنامه از
اردیبهشتماه سال آینده ،به مدت  20شب اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از اجرای
جدید  ۳۸۵پروژه و رویداد برای سال آینده خبر داد و افزود :امید
است با اجرای آن ،به رسالت اصلی خود در پیاده کردن تکالیف
شهرداری شیراز در راستای سند نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس
دست یابیم.
مشفقیان با اشاره به برنامههای پیش رو در دهه فجر توسط این
سازمان افزود :برگزاری برنامه سفیر آفتاب ،رونمایی از فیلم ۲۸۸۸
را از جمله رویدادهای شاخص این سازمان در این ایام عنوان کرد.
وی اضافه کرد :فرش قرمز فیلم  ۲۸۸۸با مشارکت  ۵۹درصدی
شهرداری شیراز تهیه شده و روایتی از تاریخ دفاع مقدس است.
معاون فرهنگی شهرداری شیراز از جمله برنامههای پیشبینی شده
این سازمان در دهه فجر را فضاسازی شهر با تبلیغات متفاوت ،آغاز
دیوارنگاره عظیم میدان امام حسین (ع) شیراز (فلکه ستاد) ،لیگ
محالت شیراز در رشتههای مختلف ورزشی برشمرد.
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رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز:

فاز اول بلندگوهای شهری شیراز دهه فجر
افتتاح میشود

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:

افتتاح پروژههای سرمایهگذاری،
توسعه شیراز را به دنبال دارد

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از وجود سه هزار معتاد متجاهر در
استان فارس خبر داد و گفت :خیرین و مردم نقش برجستهای در
حوزه توانمندسازی و صیانت دارند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با
موادمخدر؛ اسکندر مؤمنی در سفر به استان فارس با حجت االسالم و
المسلمین دکتر کالنتری ،تولیت آستان احمدی و محمدی و نماینده
مردم شریف فارس در مجلس خبرگان رهبری دیدار کرد.
وی در این دیدار گفت :ساماندهی معتادان متجاهر یکی از
اولویتهای کوتاه مدت ستاد است که مقام معظم رهبری در جلسات
آسیبهای اجتماعی ،بر حل آن تأکید ویژهای داشتند.
دبیرکل ستاد بیان داشت :شایسته نیست معتادان بیخانمان و
بیسرپناه در سطح شهر رها باشند؛ از طرفی معتادان ،شهروند و
هموطن ما هستند و روا نیست که در خیابانها و پارکها بخوابند،
آنها به مرحلهای رسیدهاند که خانوادهها ترکشان کردهاند ،در اینجا
دولت و حاکمیت میبایست آنان را ساماندهی کند.
مؤمنی ادامه داد :ستاد مبارزه با موادمخدر در چهار حوزه مقابله،
پیشگیری ،درمان و توانمندسازی ،فعالیتهایی را انجام میدهد و هر
چهار حوزه را همسو با یکدیگر پیش میبرد.
وی افزود :در سال  ،۹۷ظرفیت نگهداری و درمان در تهران۳۶۰۰ ،
نفر بود اما به همت بسیج ،نیروی انتظامی و سازمان زندانها طی سه
سال اخیر ،مراکزی ایجاد شد و ظرفیت نگهداری به  ۱۶هزار نفر
افزایش یافت ،همچنین در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر که
به ریاست رئیسجمهور برگزار شد ،مقرر شد که ظرفیت تهران
به  ۲۵هزار نفر برسد که در این صورت نیازمندی تهران تکمیل
میشود.
دبیرکل ستاد به احداث  ۱۰اردوگاه معتادان متجاهر در استانهای
کشور اشاره کرد و گفت :قرار بود این اردوگاهها در ده استان
کشور ایجاد شود که تاکنون در خراسان ،اصفهان ،قم ،همدان و
لرستان راهاندازی این اردوگاهها به نتیجه رسیده است.
مؤمنی در ادامه؛ تعداد معتادان متجاهر در استان فارس را حدود
سه هزار نفر خواند و گفت :در استان فارس ،ظرفیت الزم برای
نگهداری و درمان معتادان متجاهر ایجاد نشده است ،علیرغم اینکه
مراکزی هستند که میتوان از آنها بدین منظور استفاده کرد.
وی بیان داشت :مردم در فعالیتهای اجتماعی همچون مدرسه سازی،

مساجد ،بیمارستانها فعال هستند ،اما در حوزه اعتیاد هنوز بدین
مرحله نرسیدهایم که به طور گسترده شاهد کمک و ورود خیرین
باشیم .کارهای مردمی زمانبر است و باید این رویکرد نهادینه و
همه کمک کنند .این در حالی است که در حوزه توانمندسازی و
صیانت ،مردم و خیرین نقش برجستهای دارند ،در مشهد نیز اخیرا ً
یک مرکز که تمام هزینههای آن توسط یک خیر تأمین شده کلنگ
زنی شد.
مؤمنی یادآور شد ۳۳ :درصد افرادی که معتاد شدهاند علت گرایش
به مواد مخدر را نداشتن قدرت نه گفتن در مقابل پیشنهاد همساالن
برای مصرف مواد مخدر عنوان کردند و  ۳۰درصد نیز گفتند ما فکر
نمیکردیم با چند بار مصرف معتاد شویم.
وی افزود :اگر قدرت نه گفتن و صیانت درونی افراد افزایش یابد و
نسبت به عواقب مصرف مواد مخدر آگاهی ایجاد شود ،شاهد کاهش
گرایش به سمت مواد مخدر خواهیم بود.
همچنین حجت االسالم و المسلمین کالنتری ،تولیت آستان احمدی
و محمدی در این دیدار گفت :شما و همکارانتان مسئولیت بزرگی
در پیش گرفتید و امید است معضل بزرگ اعتیاد در کشور ریشه
کن شود.
وی افزود :صدا و سیما ،دانشگاهها و حرمهای اهل بیت میتوانند در
حوزه پیشگیری از اعتیاد نقشآفرینی کنند و نسبت به آگاهسازی
افراد جامعه اقدام کنند؛ چرا که جوان و نوجوان ما از سر جهل وارد
اعتیاد میشود.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری بر اشتغال،
مهارتآموزی ،صیانت بعد از ترک اعتیاد در بهبودیافتگان تاکید
کرد و گفت :علل گرایش افراد به سمت اعتیاد باید بررسی ،مطالعه
و مالک عمل قرار گیرد.

امام جمعه شیراز:

امام جمعه شیراز گفت :بازار هنر بازار کاسبی نیست ،بلکه بازار
عشق است.
سرویس خبری /میالد پناهی :آیت اهلل لطف اهلل دژکام در آئین
ششمین کنگره بینالمللی شعر ایثار و زنان عاشورایی گفت :هنرمندی
که خصوصیترین صحنههای زندگی خود را در فضای مجازی و
اینستاگرام به اشتراک میگذارد هنرمند نیست ،بلکه هنرفروش است
چرا که بازار هنر بازار کاسبی نیست و بازار عشق است.
او با بیان اینکه این برنامه ادبی در راستای پیشبرد فرهنگ ایثار
و شهادت برپا شده است ،گفت :در سیاستهای کلی ابالغی از
طرف مقام معظم رهبری در ترویج فرهنگ ایثار و جهاد ،بند چهارم،
حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی سیاستهای کلی نظام دانسته
شده که همه ما موظفیم در این راستا حرکت کنیم.
دژکام با بیان اینکه چنین جلساتی آغازی بر فعالیت در این حیطه
است ،حیطه شعر را از حیطههای هنر قوی ایرانیان ،بهخصوص شیراز

دانست و گفت :پرداختن به این عرصه قدم اول در راستای فرامین
مقام معظم رهبری است.
به گفته امام جمعه شیراز هنرمندان واقعی این عرصه ،آنهایی هستند
که پس از گذشت بیش از  ۱۲۰۰سال ،هنوز خاکشان متحول کننده
است.

بستری  ۳۷۸بیمار مثبت و مشکوک
به کرونا در بیمارستانهای استان

