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در دیدار فرمانداران شهرستانهای کوار و نورآباد

ضمن تشــکر از تالش کارشناسان این اداره کل

بیشتر میشود.

کل دفتر امور روستایی و شــوراهای استانداری

دهیاران در سطح اســتان گفت :این آموزشها

جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به شــهرها

ممســنی با مهندس سیدکمال پاک فطرت ،مدیر
فارس بیان شــد:با توجه به خشکسالیهای چند

ســال اخیر و روند کاهشی کشاورزی در روستاها

بابــت برگزاری دوره دوم کالسهای آموزشــی
باعث افزایش راندمان و عملکرد دهیاران شــده

است.

و همچنین مهاجرت روســتاییان به شهرها باید
مشــاغل ُخرد و زودبازده را در ســطح روستاها

کالسهای آموزشی دهیاران گفت :این فرمانداری

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور روستایی و

اســت زیرا باعث حل بســیاری از مشکالت در

تقویت کرد.

شوراهای استانداری فارس؛ مهندس پاک فطرت

معکوس پیش برویم.

روستاییان به شهرستانها و استانهای همجوار

ســید کمال پاک فطرت در ادامــه گفت :برای

ایوبی فرماندار نور آباد ممسنی هم ضمن تشکر از

گردیده خواهان حمایت اداره کل امور روســتایی

باید تولید را در روســتاها تقویــت کرد .امروزه

فارس بابت توجــه ویژه به این شهرســتان و

مهندس ســید کمال پاک فطــرت مدیرکل دفتر

روستاییان از تولید کننده بودن به سمت مصرف

کاظمی فرماندار کوار ضمن تشــکر از برگزاری

کننده بودن حرکت کرده و این باعث ضعیف شدن

خواســتار تداوم برگزاری کالسهای آموزشــی
دهیاریها و همچنین جلوگیری از بروز مشکالت
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اقتصاد در روستاها شده است.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری
شــرکت در تمامی مراسمات ،خواســتار تداوم

سرکشیها و بازرسی کارشناسان دفتر روستایی

به دهیاریهای سطح آن شهرستان شد.

استانداری از اینگونه مراسمات شد.

امور روستایی و شــوراهای استانداری فارس در
پایان گفت :این دفتر آمادگی حمایت از تمام کار
آفرینان و نخبگان روســتایی ،کارگاه ها ،مشاغل

وی گفت :ما باید با تقویت اشتغال خرد و زودبازده

وی با بیان این که جشــنوارههای برگزار شــده

خرد و زودبازده را در سطح روستاها و مناطق کمتر

مهاجــرت جلوگیری کرده و به ســمت مهاجرت

اقتصادی داشــته و باعث معرفی دســتاوردهای

همکاری بیشتری را با این افراد داشته باشند.

در روســتاها و معرفی آنها به بــازار فروش از

در ســطح شهرســتان ممســنی تماما رویکرد

توســعه یافته را دارد و از فرمانداران خواست تا

آیت ا ...سیدعلی اصغر دستغیب:

بسیاری از مشکالت جامعه ،نتیجه عدم رعایت صدق و امانتداری است
فرهنگ الهی کمک به دیگران باید روز به روز در جامعه اسالمی ما تقویت شود

تولیت معظم آستان مقدس حضرت احمدبن
موسی الکاظم شــاهچراغ(علیه السالم) ،در
پنجمین جلســه عمومی هیئت امنای مجمع
خیرین شهرساز و فرهنگســاز شیراز که
با حضور شــهردار و اعضای شورای شهر
شــیراز و جمعی از خیرین برگزار شــد ،با
تأکید بــر اینکه خیرین شــیراز همواره در
کمک به دیگران پیشــگام بودهاند ،اظهار
کرد :ایران اســامی وطن همهی ماست اما
این خصوصیت را ما در ســنواتی که مجامع
خیرین یکی پس از دیگری در سومین حرم
اهل بیت(علیهم الســام) بنیانگذاری شده
است در شــهروندان شیرازی بیشتر شاهد
بودهایم.
نماینده مردم اســتان فــارس در مجلس
خبرگان رهبری خاطرنشان کرد :مردم خیر
شیراز گوی سبقت در کمک به هم نوعان را
از هم ربودهاند و هرگز اینکه به سمت انجام
کارهای خیر هادی دیگران باشند را مضایقه
نکردهاند.
ایشــان در ادامه با قدردانی از توجه خیرین
نیکاندیش به امور خیر ،گفت :شیرازیهای
عزیز و در یک معنا فارســیها همیشــه در
امور خیر پیشــتاز بودهاند هرچند همه ایران
اسالمی وطن ما اســت اما مشارکت مردم
فارس در امور خیر مثالزدنی است.
رئیس هیئت امنای مجمع خیرین شهرساز
و فرهنگساز شیراز با بیان اینکه ما مکتبی
داریــم که فرهنــگ جامع با ابعاد بســیار
گسترده دارد ،تصریح کرد :اگر دیگران هم
بهرهای دارند از این مکتب استفاده کردهاند
و از آن گرفتهاند ،حتی اگر به نام خودشــان
ثبت کرده باشند.
ایشــان با تأکید بر اینکه گام نخســت در
فرهنگ اسالمی این است که همه چیز را از
خدا بدانیم ،بیان کرد :هرکار خیر و هر انفاقی
و رســیدگی به کار دیگــران و هر توفیقی،
همه از خدا اســت و تأکید اســام ،کمک
به نیازمندان و تکریــم و مهربانی کردن به
یکدیگر است و این مهم باید بیش از پیش
مورد توجه قرار گیرد.
*امروز در جامعــه نیازمند ارتقاء بینش
افراد و سطح معلومات آنها هستیم
مســئول معظم حوزه علمیه رضویه شیراز با
اشاره به اینکه امروز در جامعه نیازمند ارتقاء
بینش افراد و ســطح معلومات آنها هستیم،
عنوان کرد :یکی از روشها برای رسیدن به
این هدف ،ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
است که در این زمینه زیاد توصیه میشود.

*مهندس اسکندرپور :رویکرد شهرداری رشد و توسعه فرهنگ شهروندی است
**سراهای مهربانی نمایشگر لوح لطیف فرهنگ ایرانی و مردم فارس و شیراز هستند
** سراهای مهربانی در مناطق مختلف شهرداری احداث می شود و در این سراها تالش میکنیم عالوه بر رقم زدن
حس هماهنگی ،هم زیستی و همکاری بین شهروندان ،برای هدایای آنها نیز برنامه ریزی کنیم
عظم لَه با اشاره به اینکه خداوند دین خود
ُم ٌ
را با کتاب آسمانی بر مردم نازل کرده است،
افزودند :اگر کتابی که برای مطالعه انتخاب
میشــود بدون آگاهی و مشــورت باشد و
کتاب خوبی نباشــد تضییع وقت شده است
لذا برای جلوگیــری از تضییع وقت ،قبل از
خواندن یک کتاب باید با اهل کتاب مشورت
کرد و حتی در حین مطالعه هم بهتر اســت
نســبت به یادداشــت نکات و نکتهبرداری
اقدام شود.
ایشــان با تأکید بر اینکه صداقت و امانت
دو نکته مهم و ســفارش شده از سوی دین
اسالم است ،بر ملزم دانستن افراد بر صدق
و امانتداری تأکید کردو گفت :بســیاری از
مشکالت جامعه از عدم رعایت این دو مهم
نشــات میگیرد و اینها حتی از نماز شب و
تهجد هم مهمتر است و باید رعایت این دو
نکته در جامعه به فرهنگ تبدیل شود.
* توجه بــه ترویج فرهنگ رعایت حقوق
دیگران و توجه به نظم در جامعه را توسط
مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز فارس
ضروری است
رئیس هیئت امنای مجمع خیرین شهرساز
و فرهنگساز فارس ،توجه به ترویج فرهنگ
رعایــت حقوق دیگــران و توجــه به نظم
در جامعه را توســط ایــن مجمع ضروری
دانست و تأکید کرد :این موارد ،مورد تأکید
و ســفارش دین و فرهنگ دینی ما است که
باید برای نهادینه کردن آنها در جامعه بیش
از پیش تالش شود.
ایشــان با اشاره به شعار شــهردار شیراز
مبنی بر توسعه شیراز با محوریت انسانها،
تصریح کرد :توجه به فرهنگ جامعه و ایجاد
فرهنگســراها و سراهای فرهنگ مهربانی و
ترغیب مردم به اهدای وسایلی که در منزل
به آن نیاز ندارنــد و جلوگیری از انبارکردن
آنهــا و تامین نیــاز دیگر شــهروندان با
استفاده از همین وسایل را از جمله اقدامات
خوب مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگساز
دانستند.
*فرهنگ الهی کمک به دیگران باید روز
به روز در جامعه اسالمی ما تقویت شود

حضرت آیتا ...دســتغیب با اشاره به اینکه
دیوارهای مهربانی پیش از این ،در فضایی
باز ایجاد شــد و مردم نســبت به گذاشتن
نیازهای دیگران اقدام میکردند که صورت
خوبی نداشت و چهره شــهر را نازیبا کرده
بود ،بیان کــرد :ایجاد ســراهای فرهنگ
مهربانی در حال حاضر به صورت رســمی
باعث شــده متولیان امر ،روز به روز با افکار
نو ،زمینه مشارکت افراد بیشتری را در امور
خیــر فراهم کنند و با وجود این ســراها نه
تنها کمکهای مردمی جمعآوری میشــود
بلکه عالوه بر تامین نیاز دیگران و پیشــبرد
و تحقق اهداف مجمع ،احساس شادمانی در
مردم هم ایجاد میشود.
ایشــان در پایان تأکید کرد :فرهنگ الهی
کمک به دیگــران باید روز به روز در جامعه
اسالمی ما تقویت شود زیرا بنا بر سفارشات
الهی ،هدیه باید با محبت و مهر اهدا شود و
چه بهتر که هدایای نیازمندان در ســراهای
فرهنگ مهربانی جمــعآوری و با محبت به
آنها اهداء شود.
*شهردار شیراز :مجمع خیرین شهرساز و
فرهنگساز ظرفیت و فرصتی در در راستای
ارتقای فرهنگی شیراز است
شهردار شــیراز گفت :به تمام مردم شیراز،
فارس و ایــران اعالم میکنــم که مجمع
خیرین شهرســاز و فرهنگســاز ظرفیت و
فرصتی در در راستای ارتقای فرهنگی شیراز
است و از آنها دعوت میکنم که در این کار
خیر شرکت کنند.
مهندس اسکندرپور در حاشیه نشست هیئت
امنای مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز
شــیراز در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد:
رویکرد شهرداری در حوزه فرهنگی رشد و
توســعه فرهنگ شهروندی است و با انجام
اقداماتــی در این حوزه تــاش داریم طی
سالهای آینده شــیراز را به عنوان شهری
که در زمینه فرهنگی پیشــرفت چشمگیر و
مناسبی داشته معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه شــهرداری وظیفه بســتر
سازی و همکاری مشترک با مجمع خیرین و
خیران برای به محقق شدن ایدهها و اهداف

آنها را دارد ،افزود :مجمع خیرین شهرساز
و فرهنگساز طی سال های گذشته توانسته
اقدامات ارزشمندی در حوزه فرهنگی انجام
دهد.
*یکی از مؤلفههای فرهنگ شهروندی را
حفظ و نگهداری فضای سبز است
شهردار شــیراز یکی از مؤلفههای فرهنگ
شــهروندی را حفظ و نگهداری فضای سبز
دانســت و افزود :مجمع خیرین شهرساز و
فرهنگساز با تشکیل همیاران مهربان فضای
سبز توانســته در این عرصه قدم بگذارد.
مجموعه مدیریت شــهری طی سال آینده
تالش خواهد کرد پارکهــای بزرگ را هم
با همکاری شــهروندان اداره کند و همیاران
مهربان فضای سبز میتوانند نقش اصلی را
در اداره پارکها بر عهده داشته باشند.
مهندس اســکندرپور با اشــاره به احداث
ســراهای مهربانــی در مناطــق مختلف
شــهرداری افزود :در این ســراها تالش
میکنیم عالوه بر رقم زدن حس هماهنگی،
هم زیستی و همکاری بین شهروندان؛ برای
هدایای آنها نیز برنامه ریزی کنیم .در واقع
میتوان گفت که سراهای مهربانی نمایشگر
لوح لطیف فرهنــگ ایرانی و مردم فارس و
شیراز هستند.
*با وجود ســاخت تقاطعات و پلهای
متعدد اگر فرهنگ شــهروندی در حوزه
ترافیک ارتقا پیدا نکند ،مشکل ترافیک حل
نخواهد شد
وی راهکار حل معضل ترافیک در کالنشهرها
را غلبه نگاه نرم افزاری و توســعه فرهنگ
ترافیک دانســت و خاطرنشان کرد :حتی با
وجود ساخت تقاطعات و پلهای متعدد اگر
فرهنگ شــهروندی در حوزه ترافیک ارتقا
پیدا نکند ،مشکل ترافیک حل نخواهد شد.
در این راستا یاوران مهربان ترافیک به همت
مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز ضمن
حضور در خیابانهای اصلی شــهروندان را
به رعایت قوانیــن ترافیکی دعوت میکنند
و تاکنون توانسته اند تاثیر مثبتی بر توسعه
فرهنگ ترافیک بگذارند.
شهردار شــیراز با بیان اینکه مجمع خیرین

در حوزه ساخت و ساز نیز اقدامات مناسبی
انجــام داده ،افزود :این مجمــع در زمینه
توسعه فضای فرهنگی نیز تاکنون پیشرفت
بسیار خوبی داشته و این فضاهای فرهنگی
اجتماعی طی ســالهای آینــده به مرحله
بهرهبرداری خواهند رسید.
*رئیس شورای شهر شیراز :مجمع خیرین
شهرساز و فرهنگساز که برای نخستین بار
در شیراز تشــکیل شد قدمهای مهمی در
راستای توسعه فرهنگ برداشته است
رئیس شــورای شــهر شــیراز نیز در این
نشســت اظهار داشــت :مجمــع خیرین
شهرساز و فرهنگســاز که برای نخستین
بار در شیراز تشکیل شــد قدمهای مهمی
در راســتای توســعه فرهنگ برداشــته و
میتواند بیش از این در فرهنگسازی مؤثر
باشــد .معتقدیم این اقدامات با شعار شورا
و شهرداری که رویکرد انسانمحوری دارد
همسو اســت و میتواند ارزش بخشی را به
شهروندان منتقل کند.
سیداحمدرضا دســتغیب با بیان اینکه اگر
شهر خالی از سکنه باشد این شهر شهری
برای زندگی نیست گفت :شهر را مردمانش
تشــکیل میدهند و حضور مردمان به شهر
معنــا میدهد ،از این رو هــر خدمتی را که
ارائه میدهیم باید در جهت افزایش رضایت
شهروندان باشد.
وی با بیان اینکه باید به ســمتی برویم که
مردم در ساخت شــهر مؤثر باشند ،افزود:
برای ســاختن شهر انســان محور نیازمند
مشــارکت و یاری شــهروندان هستیم و
معتقــدم آبادانی ،زیباســازی و خدمت به
شهروندان اجری بی نهایت دارد.
* مدیرعامــل مجمع خیرین شهرســاز و
فرهنگســاز شــیراز :هم اکنون  25پروژه
کوچک و بزرگ توســط خیران شهرساز و
فرهنگساز در شیراز اجرا میشود
مدیرعامــل مجمــع خیرین شهرســاز و
فرهنگساز شیراز نیز در این مراسم گفت:
هم اکنون  25پروژه کوچک و بزرگ توسط
خیران شهرساز و فرهنگساز در شیراز اجرا
میشود.

سیدعبدالرضا دســتغیب بیان کرد :در حال
حاضر دو پروژه بزرگ توسط نیکاندیشان
مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز در حال
اجرا است که شامل زمین چمن چندمنظوره
ورزشی ماهان در منطقه مهدیآباد به عنوان
کم برخوردارترین منطقه شیراز با هزینهای
بالغ بر چهار میلیارد تومان و مسجد الغدیر
در بوستان دراک نیز با هزینه ای بالغ بر سه
میلیارد تومان است.
وی به دســتاوردهای دیگــر مجمع خیرین
شهرســاز و فرهنگساز شــیراز اشاره و
تصریح کرد :ایجاد سراهای یارمهربان یکی
از محورتریــن اقدامات فرهنگی و اجتماعی
این مجمع بود .همچنین به منظور افزایش
میزان زمان مطالعه شهروندان طرح جدیدی
با عنوان پیوند با کتاب آغاز شده که کتابها
در مکانهای عمومی قرار داده میشــود تا
مردم هم بتوانند از آن بهره ببرند.
دســتغیب از دیگــر فعالیتهــای مجمع
خیرین شهرســاز و فرهنگســاز شیراز را
فعال شــدن همیاران فضای ســبز دانست
و گفت :نیروهای داوطلــب در این زمینه به
فرهنگسازی در خصوص حفظ و نگهداری
از فضای سبز میپردازند.
مدیرعامــل مجمــع خیرین شهرســاز و
فرهنگساز شــیراز خاطرنشــان کرد :در
ســراهای فرهنگ مهربانی که شامل چهار
سرا اســت در این مدت دو ســال بالغ بر
 350هزار اقالم از جمله لباس ،کتاب ،لوازم
منزل ،دارو ،موادغذایی ،اساسببازی و  ...به
مردم اهداء شــد که این نشان نشاندهنده
مهربانی ،محبت و نوعدوستی مردم است.
براســاس این گزارش در پنجمین جلسه
عمومی عادی هیئت امنــای مجمع خیرین
شهرســاز و فرهنگساز شــیراز ،انتخابات
هیئت مدیــره برگزار و بــه ترتیب آقایان
سیدعبدالرضا دســتغیب ،علی نقی مصلح
شــیرازی ،محمدطاهری ،محمدحســین
گلریزخاتمی ،سیروس پاکفطرت ،احمدرضا
جوکار ،علــی نویدگویی و مهــرداد خائف
به عنوان هشــت عضو جدید هیئت مدیره
انتخاب شدند تا با حضور حیدر اسکندرپور
شهردار شــیراز تعداد هیئت مدیره مجمع
خیرین شهرســاز و فرهنگســاز به  9نفر
برســد .همچنین بعد از رای گیری ،محمد
صادق ادیب نیز به عنوان بازرس ،غالمرضا
افســری و کاظــم محمدی نیز بــه عنوان
اعضای علیالبدل انتخاب شدند.

شهردار شیراز:

مدیریت شهری با رویکرد انسان محوری ،هوشمندسازی شیراز را هدف خود قرار داده است
شهردار شــیراز در آیین افتتاح هفدهمین
نمایشگاه بین المللی الکامپ گفت :مجموعه
مدیریت شهری با در پیش گرفتن رویکرد
انسان محوری ،هوشمندسازی شهر شیراز
را هدف خود قــرار داده و برای تحقق این
هدف در نخســتین گام اقدام به تشکیل
ستاد هوشمندسازی متشــکل از مدیران
شایسته و متخصصین کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری
شیراز ،مهندس اسکندرپور در این آیین که
با حضور معاون وزیــر ارتباطات و فناوری
اطالعات ،سرپرست اســتانداری فارس،
مدیــر کل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
اســتان فارس و جمعی از اعضای شورای
شــهر شــیراز برگزار شــد با بیان اینکه
هوشمندسازی شهرها نیازمند فراهم شدن
زیرســاختهای اساســی و طی مسیری
طوالنی اســت ،افزود :باید از خود بپرسیم
که هدف ما از هوشمند سازی شهر چیست،
آیا تنها با ارتقای تکنولوژی و فراهم آوردن
زمینههای استفاده از فن آوری در مدیریت
شهری به هدف خود خواهیم رسید یا باید
هدفگذاری دیگری داشته باشیم.
شهردار شــیراز تأکید کرد :رشد و توسعه

اســتفاده از فناوریها زمانی برای ما مهم
و قابل اهمیت اســت کــه کیفیت زندگی
شــهروندان را ارتقا دهد .از این رو ما نیز
به دنبال ارتقای زندگی در کالنشهر شیراز
هســتیم و تالش داریم گامهای بلندی در
این زمینه برداریم.
وی با اشــاره به اینکه براســاس آمارها
در حال حاضــر  ۸۵درصــد از مراجعات
مردم به شــهرداری برای دریافت پاسخ
استعالم است ،افزود :در راستای استقرار
پاسخگویی الکترونیکی به استعالمها باید
برخی از فرآیندهــا و آیین نامهها اصالح و
به روز میشد .پاســخگویی الکترونیک به
درخواستهای شــهروندان در  ۴مرحله
برنامه ریزی شــده که مرحلــه پایانی آن
صدور پروانه ســاختمانی اســت از درون
منزل شهروندان است.
مهندس اسکندرپور تصریح کرد :امروز با
افتخار اعالم میکنم که شــهرداری شیراز
آمادگی الزم برای پاسخگویی الکترونیکی
مرحله نخست از  ۴مرحله دریافت استعالم
را دارد .بر این اساس شهروندان میتوانند
جهت اخذ استعالم ملک خود بدون مراجعه
به شــهرداری و دفاتر پیشخوان از طریق

تلفن همراه اقدام و پاسخ الزم را دریافت
کند.
شهردار شــیراز خبر داد :با همت معاونت
شهرســازی و معماری ،سازمان فن آوری
اطالعــات و ارتباطات و مدیریت ســتاد
هوشــمند ســازی به زودی پاسخگویی
الکترونیک به اســتعالمات عملیاتی شده و
کیفیت مطلوب زندگی را در این بخش ارتقا
خواهیم بخشید.
وی با اشــاره بــه اهمیت پاســخگویی
الکترونیک به اســتعالم امــاک تصریح
کرد :این امر منجر بــه کاهش مراجعات
شهروندان به شهرداری ،تسریع در زمان
پاسخگویی ،تکریم ارباب رجوع و شفافیت
امور میشود.

مهنــدس اســکندرپور در انتها خطاب به
فعالیــن عرصه علم و فنــاوری و صاحبان
شرکتهای دانش بنیان ،گفت :شهرداری
شــیراز در کنار تمامی شرکتهای دانش
بنیانی که جهت بــاال بردن کیفیت زندگی
شــهروندان تالش میکننــد ،حضور دارد
و آمادگی دارد ایــن بخش را حمایت کند
تا روزهای بهتری برای مردم شــیراز رقم
بخورد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری شــیراز نیز در بازدید مهندس
اسکندرپور شهردار شــیراز از غرفه این
سازمان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی
الکامپ با اشــاره به رونمایی از اپلیکیشن
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات گفت:

با استفاده از این اپلیکیشن تمامی خدمات
الکترونیکی که ســازمان فناوری اطالعات
به مجموعه شــهرداری و شهروندان ارائه
میکند ،به صورت یکپارچه خواهد بود.
مهندس حیدری ارائه این اپلیکیشــن را
آغازی برای ارائــه هر چه بهتر خدمات به
شــهروندان و نخســتین گام در راستای
رســیدن به پنجره واحد شــهری دانست
و تشــریح کرد :پس از گام برداشتن در
راستای ایجاد پنجره واحد سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات که در قالب این برنامه
ارائه شده ،به سمت پنجره واحد شهرداری
شیراز گام بر میداریم که موفقیت در این
زمینه نیازمند همکاری و همیاری حوزههای
مختلف مجموعه شــهرداری و نگاه ویژه
شهردار اســت .پس از دستیابی به پنجره
واحد شــهرداری به ســمت ایجاد پنجره
واحد شهری گام بر خواهیم داشت.
وی اضافه کــرد :با تحقــق پنجره واحد
شــهری ،شــهروندان میتوانند رضایت
و کیفیــت مطلــوب زندگی بر اســاس
هوشمندسازی را احساس کنند و بنیانهای
ایجاد شــهر هوشــمند فراهم میشود.
رســیدن به این مهم نیازمنــد همکاری و

تعامل همه دســتگاههای اجرایی و خدمت
رسان شهر شیراز است.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری شیراز از الزامات دست یافتن به
شهر هوشمند شــیراز را همراهی اساتید
دانشــگاه ،نخبــگان ،ســرمایهگذاران و
مشارکت شهروندان فهیم شیرازی عنوان
کرد و افزود :این ســازمان از همکاری با
شــرکتهای دانش بنیان و نخبگان بومی
اســتقبال میکند و درهای سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شــهرداری شیراز به
روی آنها باز است.
مهنــدس حیدری با اشــاره بــه حضور
شــرکتهای توانمنــد ملــی و بومــی و
دستگاههای خدمت رســان در هفدهمین
نمایشــگاه تلکام و الکامپ شیراز ،عنوان
کــرد :امیــدوارم بتوانیم از پتانســیل و
همگرایی ایجاد شــده در این نمایشــگاه
بهره مناسبی ببریم.
بر اساس این گزارش هفدهمین نمایشگاه
بین المللی الکامپ  97شیراز از  13تا 16
آذر ماه ســاعت  15لغایــت  21در محل
دائمی نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار
میشود.
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سیدکمال پاک فطرت:

باید با تقویت اشتغال
خرد و زودبازده در روستاها
از مهاجرت جلوگیری کنیم
پژواک نو

دانشجو؛ سیاسی یا
سیاست زده!

سید محی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
یکی از روزهای خوب خدا در تقویم شمســی ما ایرانیان روز پربار
و ارزشــمند دانشجو اســت.این روز همان روز ۱۶ ،آذرماه هرسال
اســت و یاد دانشجویان شــهید ،مصطفی بزرگنیا ،احمد قندچی و
مهدی شــریعت رضوی که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد
نیکسون معاون رئیسجمهور وقت ایاالت متحده آمریکا و همچنین
از ســرگیری روابط ایران با بریتانیا ،در تاریخ  ۱۶آذر  ۱۳۳۲یعنی
حدود چهارماه پس از کودتای  ۲۸مرداد همان ســال در دانشــگاه
تهران به شهادت رسیدندگرامی داشــته میشود .از آن سال تا به
امروز روز دانشجو در دانشگاههای بزرگ و قدیمی ایران روز مهمی
بوده و برنامههای مختلفی به صورت خودجوش به مناسبت روز این
روز ازسوی دانشجویان و یا تشکلها و احزاب سیاسی در محیطهای
دانشجویی و دانشــگاهی برپا می گردد .وقایع آذر  ،۱۳۳۲نمایانگر
واکنش دولت کودتا به فعالیت های دانشــجویی بود ۱۶ .آذر ،توسط
کنفدراسیون دانشــجو یان ایرانی خارج از کشور که مرکز اجتماع و
مباحثه مخالفان حکومت پهلوی در خارج از ایران بود ،روز دانشــجو
نامیده شد.
این روز از آن زمان ،همچنان از اهمیت تاریخی برجستهای در ایران
برخوردار بوده است .هر ساله در ایران این روز گرامی داشته میشود
و دانشجویان دیدگاههای سیاسی خود را در مسائل و محافل مختلف
مطرح میکنند .اما نکته حائز اهمیت این روزواین رویداد یا مناسبت
ملّی ،نوع نگاه به این روز و مناسبتی به این مهمی ازسوی مسئوالن
امور و دانشجویان است.
اینکه امام فرموده اند :دانشــگاه مبداء همه تحوالت اســت شکی
نیست و اینکه رهبری اظهار داشته اند :عنصر سیاست جزء الینفک
زندگی دانشــجویی است ،جمالت و عباراتی ناب است اما متاسفانه
امروزه برخی محافل دانشگاهی به جای بازی دادن سیاست و انجام
امور سالم سیاسی ،طعمه سیاست بازانی شده اند که سیاستزدگی
را میخواهند بر محیطها و فضاهای دانشجویی تحمیل کنند.
حق این است تا دانشجوی دانشگاههای ما باعلم و آگاهی و تسلط بر
امور سیاسی ،در نقش تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بتوانند
با برخی روشــنگریها و پرده برداریها از اشکاالت موجود هر آنچه
راکه به صالح کشــورونظام اسالمی اســت انجام دهند و با روحیه
مطالبه گری خود و فراهم نمودن بسترهای نقد ونقادی سالم ،کشور
را رو به رشدوتعالی ببرند .اما نکته مهمتر عدم ورود دانشجویان به
مباحث خارج از محدوده سیاست وافتادن در وادی سیاست زدگی و
دورشدن از ماموریت و رسالت اصلی یعنی درس وتحصیل و ...است.
امیدآنکه همه دانشــجویان ما افرادی آگاه و راهگشا در امورمختلف
کشــور باشند و اگرهم سیاسی اند یا دوســت دارند که دانشجویی
سیاسی باشند و کارسیاســی خودرا در چارچوبهای قانونی کشور
انجام دهند در گرداب مخوف جماعت سیاســت زده و سیاست باز
نیفتند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر شیراز:

مدیریت فرهنگسراهای شیراز
اصالح و ساماندهی میشود

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی
شورای اسالمی شــهر شیراز گفت:
مدیریت فرهنگسراهای شیراز اصالح
و ساماندهی میشود.
به گــزارش روابط عمومــی و امور
بین الملل شــورای اســامی شهر
شــیراز ،احمد تنوری گفت :بررسی
اساسنامه سازمان فرهنگی ،اجتماعی
ورزشــی شهرداری شــیراز مبنی بر
برنامه ریزی ،مدیریت ،ایجاد و تجهیز
مراکز فر هنگی با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت به بخش
خصوصی و تشــکلهای حرفهای و نظارت بر آنها در دســتور کار
کمیسیون قرار گرفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شیراز گفت:
مقرر شد ســازمان فرهنگی ،دیدگاه کارشناسی خود را نسبت به
نحــوه مدیریت فرهنگســراها و وضع موجود اماکــن فرهنگی به
کمیســیون گزارش دهد تــا در کمیتههای تخصصی کمیســیون
فرهنگی دوباره بررسی و نتیجه حاصله به کمیسیون ارائه شود.
سیداحمدرضا دستغیب رئیس شورای اسالمی شهر شیراز در این
کمیســیون گفت :دیدگاه اصلی فرهنگســراها ،برنامه ریزی برای
اوقات فراغت اســت به گونهای که با جــذب افراد به این مکان و
فعالیتهای فرهنگی ،آسیبهای اجتماعی کم شود.
رئیس شورای اســامی شهر شــیراز گفت :فرهنگسراها باید به
صورت هیئت امنایــی و با حضور افراد با تفکــر فرهنگی محله و
نظارت شهرداری اداره شوند.
وی ادامــه داد :افراد محلــه میتوانند نیاز محل را شناســایی و
فرهنگسراها را در این راستا بهتر اداره کنند.
دســتغیب گفت :در فرهنگسراهای جنوب شــهر ،نباید وجهی از
کودکان دریافت شــود بلکه هدف این است که برای اوقات فراغت
آنها جذابیتی در فرهنگسراها ایجاد کرد تا از آسیب های اجتماعی
دور باشند.
دکتر علی ناصری در این جلســه گفت :با بررسی میزان بهرهوری
فرهنگســراها ،ســرای محله و اماکن فرهنگی متوجه خواهیم شد
نیروهای انســانی مشــغول به کار ،آمــوزش الزم را ندیده اند به
گونه ای که با وجود تالش زیاد هم به هدف اصلی دست نمییابند.
وی افزود :سبکهای مدیریتی برای محالت متفاوت است که باید
به این نکته توجه ویژه شود.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :باید مسائل مختلف اماکن
فرهنگی به کمیتههای مختلف کمیســیون فرهنگی ارجاع و نتیجه
حاصله از بررسی ،به کمیسیون ارائه شود.

