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امضای تفاهمنامه
همکاریهای مشترک
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
و دانشگاه شیراز در مسیر
ارتقای خدمت

در نشست مشترک هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و

توجه به وضعیت تحریم های کنونی ،باید زمینه ای فراهم شود تا

پزشــکی شیراز و دانشگاه شیراز ،نیازمند پژوهش های کاربردی

دبیرخانه ای متشــکل از قائم مقام های دو دانشگاه و نمایندگان

امضا شد.

سطح ارایه خدمات به مردم جامعه ،گام های توانمندی برداشته

شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد ،توسعه یابد.

شود.

دانشگاه شیراز ،تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دو دانشگاه

مشــاور عالی رئیس دانشگاه با اعالم این خبر ،گفت :تفاهم نامه

شود.

شــیراز ،با هدف استفاده از ظرفیت ها ،توانمندی ها و امکانات دو

نظر مســئوالن دو مرکز آموزش عالی ،گفت :این تفاهم نامه بر

همکاری مشترک بین دانشــگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه
دانشگاه به امضا رسید.

او با اشــاره به تنظیم و امضای مفاد تفاهــم نامه پس از تبادل

محــور تبادل ظرفیت های آموزشــی ،علمی ،پژوهشــی ،منابع

او اضافــه کرد :همچنین پس از امضا شــدن ایــن تفاهم نامه

علوم پزشــکی شــیراز و دانشگاه شــیراز ،باعث ارتباط بهتر و

برگزار و ضمن ارزیابــی مفاد تفاهم نامه ،گزارشــی از اجرایی

امکانات ،باید با تالش مضاعف ،از ظرفیت ها و امکانات به نحو بهینه

دکتر «سید منصور کشــفی» با بیان اهمیت ویژه موضوع اقتصاد

را تالشی مشترک در راستای توجه به این امر دانست و افزود :با

مشاور عالی رئیس دانشگاه ،ادامه داد :امروزه دو دانشگاه علوم

یادی از «بیژن سمندر» در پی درگذشتش

کوروش کمالی سروســتانی در پی درگذشــت «بیژن سمندر» ،از این
شاعر و ترانهسرا گفت.
مدیر دانشنامه فارس در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه با رفتن بیژن
سمندر ،تنگ بلور شعر شیراز شکست ،اظهار کرد :درگذشت این شاعر
معاصر ـ که نقش بزرگی در احیای شــعر فولکلور شیراز دارد ـ پس از
یک دوره بیماری فرسایشی اتفاق افتاد .این خبری اندوهبار است و همه
شیرازیها را غمگین میکند.
کمالی با بیان اینکه ســمندر روح شــاعری ،نویســندگی ،هنرمندی و
پژوهشــگری را در خود داشــت ،ادامه داد :او با فرهنگ شیراز پیوندی
ناگسستنی دارد و می توان گفت سمندر شاعری است که از شیراز هویت
گرفت و در نهایت بخشــی از هویت و فرهنگ این شهر شد .او با تأکید

بر اینکه شــعرها و ترانههای بیژن ســمندر در خاطره جمعی ایرانیها و
شــیرازیها باقی می ماند ،تصریح کرد :بیشک جای او در میان شاعران
این دیار خالی اســت ،اما یادش همیشه در دیوان شاعران و خاطره مردم
این شهر جاودانه اســت .به گفته کمالی ،سمندر ،شاعر رازها ،شادیها،
اندوه و دردهای مردم بود .با این همه آنچه ســمندر را جاودانه می کند،
دلبســتگی او به فرهنگ و کشــف نکات تازه از فرهنگ مردم شــیراز و
تســلط او به ســاختارهای ادبیات اســت؛ چنانکه امروز شاهدیم راهی
که ســمندر آغاز کرده ،رهروان بســیاری دارد و هنور هم آفریدههای این
شــاعر بزرگ در میان قلههای ادبیات فولکلور می درخشد .این پژوهشگر
در ادامه در توصیف ویژگیهای ســمندر افزود« :شــاهچراغ» آقایش بود،
«سیدعالءالدین» شــاهمردش ،دلبسته فرهنگ مذهبی و مردمی و عامیانه
شــیراز بود .موســیقیدان ،ترانهسرا ،پژوهشگر ،خوشــنویس و عاشق
شــیراز بود .کمالی همچنین گفت :بیژن سمندر ،شاعر ترانههای دلنشین
و ماندگاری شــد که بسیاری از آنان در خاطره جمعی ایرانیان و شیرازیان
ماندگار است .او نقشــی بیبدیل و تأثیرگذار در احیا و تعالی شعر محلی
شیراز داشــت و با بازگویی واژگان عامیانه و تلفیق دلبرانه آن در شعر و
غزل ،طرحی نو درانداخت .بسیاری از هنرمندان همچون استاد محمدرضا
شجریان ترانههای دلنشینش را به زینت آواز ماندگار ساختند .او در ادامه
به نقل قولی از بیژن ســمندر پرداخت« :با پیشــرفت تمدن و گسترش
روزافزون وسایل ارتباط جمعی که هر روز روستاها و شهرکها و شهرهای
تازهای را زیر بال و پرامواج رادیو تلویزیون میکشــد ،با رواج روزنامهها،
کتابها و نشــریات گوناگونی که هر روز به فارسی دری نوشته و منتشر
میشــود ،کمکم لهجههای بومی این ســرزمین پهناور ساییده شده و به
مرور زمان از بین میرود و دیگر نســل فردا ،واژهها ،اصطالحات و لطایف
لهجه نسل دیروز و حتی امروز را نمیفهمد و اگر در جمعآوری و ثبت آنها
همت نشود ،بیم آن میرود که  -خدای نکرده  -همانطور که خط میخی ما
را متخصصین اروپایی خواندند ،چندین سال دیگر نیز برای معنی و تفسیر
برخی لغات و اصطالحات بومی امروز ،از دانشمندان خارجی مدد جوییم! به
جز این فرسایش که رهآورد تمدن جدید است گذشت زمان و رویدادهای
مختلف هر عصر نیز واژههایی وارد زبان میکند ،یا از آن خارج میســازد.
خدا میداند چه واژههای دلکش و گویایی از زبان پارســی فراموش شده
یا در معنی دیگری به کار میرود و یا به جای آنها چه واژهای از زبانهای
بیگانه نشسته اســت» و افزود :از این روی با باور به بقای زبان و لهجه،
آنچه در قالب شــعر و ترانه نگاشت ،همتی ســترگ بود در حفظ لهجه
و میراث فرهنگ عامه شــیراز .امروز ما اگرچه فقدانش را سوگواریم ،اما
به فرهنگمندی و دوراندیشــی و هنرمندی وی میبالیم؛ جایگاهش را ارج
مینهیم و هنرش را میستاییم .گفتنی اســت بیژن سمندر زاده در سال
 ۱۳۱۶خورشــیدی در شــیراز ،متولد و در  ۱۷دیماه سال  ۱۳۹۷از دنیا
رفت.
مدیر تربیت بدنی شهرداری شیراز خبر داد:

مدیر تربیت بدنی و تفریحات سالم شهرداری شیراز گفت :شهروندان
شــیراز در سالنهای ورزشی به تماشای فوتبال ایران در جام ملتهای
آسیا  2019مینشــینند .به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ،یحیی زارع با بیان اینکه مسابقات
تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران در جام ملتهای آسیا  2019در
سالنهای ورزشی پخش میشود ،اظهار کرد :این پخش زنده با تأکید
بر حمایت از تیم ملی کشورمان صورت میگیرد.
وی ایجاد شــور و نشــاط و شــادی حالل و اجتماعی ،ایجاد محیطی
خانوادگی برای شــهروندان ،اســتفاده از فرصت مناسب برای ترویج
فرهنگ ورزش و ســامتی با توجه به حضور اقشــار مختلف جامعه در
مدت برگزاری رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا را از اهداف پخش
زنده مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا  2019در سالنهای ورزشی
شیراز عنوان کرد .مدیر تربیت بدنی و تفریحات سالم شهرداری شیراز
بیان کرد :این برنامه در ســالن ورزشی امام حسن مجتبی (ع) واقع در
بولوار جانبازان وسالن ورزشی پهلوانان نصیری واقع در بولوار رحمت،
نبش خیابان سپاه اجرا میشود.

بین الملل ،دانشجویی و فرهنگی تنظیم شده است.

همکاری ها در قالب تفاهم نامه گفت و گو شده بود.

مقرر شــد به صورت فصلی ،نشســت هایی بین دو دانشــگاه
شــدن آن از دو دانشــگاه تهیه و ارائه شــود و نیز مقرر شــد

را تالشــی در مســیر تحقق امر خدمت به مردم استان و کشور

برشــمرد و یادآور شــد :امضای تفاهــم نامه بین دانشــگاه
نزدیک تر دو دانشــگاه می شــود و با توجه محدودیت منابع و
استفاده کنیم.

آغاز نخستین روز کاری استاندار فارس با شرکت در آیین غبارروبی گلزار شهدا
و تجدید میثاق با آرمانهای واالی آنان
استاندار فارس گفت :می کوشیم همواره پاسداشت
اهداف شــهدای بزرگوار که همانا پاسداشت نظام
مقدس جمهوری اســامی ،تبعیت از مقام عظمای
والیت و دفاع از حریم ملک و میهن بوده را سرلوحه
پیشــبرد امور قرار دهیم و با توســل به روح این
شــهدای گرانقدر خدمات صادقانــه ای به مردم
شریف استان ارائه کنیم.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی استانداری فارس،
دکتر عنایت ا ...رحیمی که نخستین روز فعالیت خود
با عنوان اســتاندار فارس را با غبارروبی و زیارت
قبور مطهر شهدا آغاز کرد ،در جریان آیین تجدید
میثاق با آرمانهای شــهدای انقالب ،گفت :شروع
نخستین روز کاری با زیارت قبور شهدای گرانقدر
به معنای پاس داشــت این ســرمایه همیشگی و
ارزشمند است.
وی با بیان اینکه شــهدا را هموار ه زنده و در کنار
خود حاضر و ناظر میدانیم ،عنوان کرد :می کوشیم
همواره پاسداشــت اهداف این بزرگواران که همانا
پاسداشت نظام مقدس جمهوری اسالمی ،تبعیت
از مقام عظمای والیت و دفاع از حریم ملک و میهن
بوده را سر لوحه پیشبرد امور قرار دهیم و با توسل

به روح این شهدای گرانقدر خدمات صادقانه ای به
مردم شریف استان ارائه کنیم.
اســتاندار فارس با تأکید بر لزوم توجه همه جانبه
به خانواده معزز شــهدا و ایثارگران ،خاطرنشــان

کرد :یکی از اقشاری که همواره کمترین انتظارات
را داشــته اند خانواده شهدا و ایثارگران هستند که
بیشــترین هزینه را برای نظام و انقالب داده اند؛
بنابراین سرکشــی و تکریم خانواده آنان و شنیدن

ســخنان ،راهنمایی ها و ارشادات آنها می تواند در
حرکتهای رو به جلو استان راهگشا باشد.
دکتــر رحیمی بیــان کرد :بدون تردیــد مباحث و
مشــکالت این عزیزان نیز احصا و بررسی خواهد

شد و در حد توان در رفع آنها تالش خواهیم کرد.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به اینکه استان فارس با داشته ها و ظرفیت ها
و همچنین چالش هایی مواجه است از ارائه برنامه
در حوزه های مختلف خبر داد.
وی دســت و پنجــه نرم کــردن قشــر جوان و
تحصیلکرده با معضل بیکاری را یکی از دغدغه های
امروز جامعه برشــمرد و ابراز امیدواری کرد بتواند
در دوران مدیریت خود بســترها و زمینه های الزم
برای به کارگیری آنها در حوزه های مختلف استان
را فراهم کند.
دکتــر رحیمی با بیان اینکه موضــوع آب به عنوان
یک چالش جدی اقتصاد کشاورزی استان را تهدید
می کنــد ،به تدوین روش های مختلف از ســوی
دولت تدبیر و امید در این راستا اشاره و اظهار کرد:
در راستای این روش ها به دنبال کاهش چالش ها
خواهیم بود.
وی همچنیــن رونــق اقتصادی و جــذب و جلب
سرمایه گذاری را از دیگر اهداف مهمی دانست که
در دوران مدیریت خود در دســتور کار قرار خواهد
داد.

مدیریت فرهنگسرای پایداری:

فرهنگسرا و مجموعه ورزشی پایداری منشأ تغییرات گسترده در محالت کمتر برخوردار بوده است
حسین حسنپور -تماشا
در گوشه و کنار محوطه بزرگ و باز فرهنگسرای پایداری گروهی از
بانوان به گفتگو ایستاده اند و در گوشه ای دیگر از محوطه دو دختر
بر روی نیمکتی نشسته و مشغول مطالعه هستند و تعداد زیادی از
بانوان در گروه دو یا سه نفری همراه با فرزندانشان به سمت دفتر
اداری فرهنگسرا در حرکت هستند.
فریادهای شاد کودکانه فضای فرهنگسرا را پر کرده و نوید سپری
شدن یک روز پر از موفقیت را می دهد.
از واحــد نگهبانی نشــانی زینب قنبری ،مدیریت فرهنگســرا را
می گیرم و او نیز با اشــاره دست مرا به سمت واحد اداری هدایت
می کند.
قبل از ورود به واحد اداری بر روی بنری بزرگ نوشــته شده (شهر
باصفا ،شهروند بانشاط) و همین شــعار نشان می دهد که محیط
متفاوتی را در فرهنگسرا تجربه خواهید کرد.
محیطی که در آن مشــارکت و همدلی موج مــی زند و افراد را در
موضوعات مختلف با یکدیگر مرتبط می سازد و همین امر منجر به
تعامالت اجتماعی بهتر بین شهروندان می شود.
زینب قنبری با بیان اینکه فرهنگســرای پایداری از ســال  ۷۹به
بهره برداری رسیده اســت اما مدیریت این مجموعه در سال ۹۵
به من سپرده شــده ،اظهار کرد :در این فرهنگسرا از بدو تأسیس
تاکنون فعالیت های گســترده هنری ،فرهنگــی ،مذهبی ،آموزش

شــهروندی و دیگر فعالیت های آموزشی وجود داشته است اما از
سال  ۹۰از فرهنگســرای الله به فرهنگسرای اختصاصی پایداری
در موضوعات ایثار ،شــهادت و برگزاری برنامــه هایی خارج از
فرهنگسرا تغییر پیدا می کند.
* فعالیتهای این فرهنگسرا به دو بخش محلهای و شهری تقسیم
میشود
مدیریت فرهنگســرای پایداری گفت :فعالیت های این فرهنگسرا
بــه دو بخش محله ای و شــهری تقســیم می شــود برگزاری
کالس های مختلف مانند هنرهــای خانگی و کالس های آموزش
قرآن ،آموزش شــهروندی و آموزش هایــی در قالب کارگاه های
هنرهای نمایشــی ،تجســمی و صنایع دســتی که در داخل این
فرهنگســرا برگزار می شــود و فعالیت هایی مانند برگزاری آیین
ســال تحویل در کنار قبور شهدا و یا جشــن هایی مانند سالگرد
آزادســازی روز قدس و یا دهه فجر در بیــرون از مجموعه انجام
می گردد بنابراین این فرهنگســرا همگام با خواســته و نیازهای
جامعه همراه اســت و همین موضوع موجب اســتقبال گســترده
شهروندان شده است.
وی با اشــاره به اینکــه فرهنگســرای پایداری بــه دلیل نبود
فرهنگســرایی دیگر در محدوده خود طیف وســیعی از جمعیت را

پوشــش می دهد ،افزود :محالت در اطراف بولوار نواب صفوی و
انشــعابات ،بخش هایی از بولوار رحمت تا میانرود و حتی احمدی
شــمالی و دیگر محدوده ها را پوشش می دهیم و به سبب تراکم
جمعیت در این محدوده ها با استقبال گسترده ای روبرو هستیم.
قنبری با بیان اینکه تنوع کالس ها و قیمت مناسب شهریه کالس ها
موجب شده تا شــهروندان این محل را نسبت به آموزشگاه های
خصوصی ترجیح دهند ،اظهار کرد :از سال  ۹۵تاکنون نیز تالش های
زیادی در جهت ارتقا و کیفیــت آموزش ها صورت گرفته و تالش
کردیم تا مربیان مجرب و با تجربه تری را بکار گیریم.
مدیر فرهنگسرای پایداری گفت :تمام مربیان این مجموعه دارای
مدارک دانشــگاهی هستند و با حساسیت خاصی تجربه های خود
را انتقال می دهند.
وی با بیان اینکه ماهانه  ۳۵۰کودک در کالس های مختلف شرکت
دارند ،افزود :در این فرهنگســرا از کودک چهار ساله تا سالمندان
 ۸۰ساله در کالس ها شرکت می کنند.
قنبری با اشــاره به اینکه آموزش شــهروندی مهم ترین اولویت
برنامه این فرهنگســرا اســت ،اظهار کرد :غیــر از کالس های
آموزشی بر اساس آمار حدود  ۲۸۰کارگاه آموزشی ،مشاور خانواده
و فرزندپروری به صورت رایگان در طول سال برگزار شده است.
مدیر فرهنگسرای پایداری با بیان اینکه کالس های خانه شهروند
با هدف آموزش شــهروندی به کودکان از ســال  ۹۵به دو کالس
افزایش داشــته اســت ،گفت :در این کالس ها آموزش فرهنگ
شهروندی و اخالق شهروندی به کودکان  ۴تا  ۶سال آموزش داده
می شود.
وی با اشــاره به اینکه اکثر جمعیت ســاکن در اطراف فرهنگسرا
طی چندین سال گذشته به شــهر مهاجرت کرده اند ،افزود :یکی
از اهداف ما تالش در جهت آموزش و ارتقای فرهنگ شهروندی در
محالت بوده که در این راستا همکاری خوبی با دبستان ها و مراکز
بهداشت و دیگر ارگان ها برای دستیابی به این هدف داشته ایم.

از سوی معاونت فرهنگی دادگستری استان مسابقه بزرگ اسوه تقوا
برگزار میشود
معــاون قضایی و فرهنگــی رئیس کل دادگســتری
اســتان فارس شــناخت بــزرگان علمــی و اخالقی
کشــور را یکی از راه های بســیار مفید و تأثیرگذار در
راســتای ارتقای رشد اخالقی کارکنان و خانواده آن ها
دانست.
حجت االسالم والمســلمین سید صدراله رجائی نسب
خاطر نشــان کرد :در همین راستا مسابقه بزرگ اسوه
تقوا پیرامون ویژگی های اخالقــی و عرفانی حضرت
آیت ا ...سید علی قاضی طباطبائی (ره) درسطح حوزه های
قضایی استان فارس برگزار می گردد.
وی حضرت آیت ا ...سید علی قاضی را از برجسته ترین
عالمان عصر معاصر دانست و گفت :برجستگی ایشان
به حدی اســت که رهبر فرزانه انقالب اسالمی(مدظله
العالی) در خصوص ویژگی های این بزرگ اســوه تقوا

دکتر کشفی افزود :پیش از این نشست مشترک نیز نشست های

این مقام مســئول در دانشگاه علوم پزشــکی شیراز این اقدام

مقدماتی با قائم مقام دانشگاه شیراز برگزار و در خصوص توسعه

انسانی ،خدماتی و پشتیبانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،روابط

مقاومتی و اقتصاد سالمت در جامعه امروز ،امضای این تفاهم نامه

پخش زنده مسابقات فوتبال تیم ملی ایران ،جام
ملتهای آسیا  2019در سالنهای ورزشی شیراز

با هم افزایی و بهره مندی از امکانات یکدیگر ،به ســوی ارتقای

هستند که در این راســتا ،الزم است زیرساخت های همکاری با

حوزه ریاســت هر دو دانشــگاه ،برای پیگیری مصوبات تشکیل

و تجلیل از ایشان می فرمایند؛ «تجلیل از مرحوم میرزا
علی آقا قاضی ،یکی از کارهای بسیار مفید و کار بزرگی
است ،مرحوم آقای قاضی ،یکی از حسنات دهر است.
یعنی واقعاً شــخصیت علمی و عملی ایشان ،حاال اگر
نگوییم بی نظیر ،حقا در بین بزرگان کم نظیر است».
معاون قضایی و فرهنگی دادگســتری اســتان فارس
محورهای این مســابقه را پیرامــون موضوعات نماز،
اخالق ،قرآن ،اهــل بیت و اصول اعتقــادات از منظر
حضرت آیت ا ...قاضــی طباطبائی و ارتباط آن با قرآن
کریم و عترت دانســت و تصریح کــرد :عالوه بر این
موارد ،ســاخت کلیپ در خصــوص موضوعات فوق و
زندگی نامه معظم له از جمله محورهای این مســابقه
خواهد بود.
حجت االسالم والمســلمین رجائی نسب تصریح کرد:

قضات ،کارکنان دادگستری استان و همکاران شورای
حل اختالف اســتان فارس و خانواده های محترم آنان
اعم از همســر و فرزندان نیز می تواننــد آثار خود را
حداکثر تا چهارم بهمن ماه سال جاری به این معاونت
ارسال نمایند.
وی در پایان با بیان این که از نفرات برتر این مسابقه
در دهــه فجر انقالب اســامی طی مراســمی تقدیر
می گردد ،خاطر نشــان کرد :پنج نفر برتر این مسابقه
به همــراه دو نفر از اعضای خانواده بــا هزینه ایاب و
ذهاب از طرف معاونت فرهنگی دادگســتری اســتان
به مشهدمقدس مشــرف می شــوند و به  14نفر از
رتبــه های برتر که بهترین آثار را ارســال کنند کارت
هدیه دو میلیــون ریالی و به  14نفر دیگر نیز بســته
فرهنگی نفیسی اهدا خواهد شد.

* کتابخانه فرهنگسرای پایداری بیش از  ۱۶هزار جلد کتاب دارد
قنبری با اشــاره به کمبود و یا نبــود کتابخانه در برخی از محالت
اطراف ،گفت :کتابخانه فرهنگسرای پایداری بیش از  ۱۶هزار جلد
کتــاب دارد و از زمان افتتاح تاکنــون  ۸هزار نفر عضوگیری کرده
است و این کتابخانه از ســاعت  ۷و نیم صبح تا ساعت  ۱۸عصر
پذیرای عالقمند به کتاب و کتابخوانی است.
وی افزود :این فرهنگســرا دارای سالن اجتماعات با ظرفیت ۱۰۰
نفر است که در مناسبت ها و جشن های مختلف مورد استفاده قرار
می گیرد و یا در برخی موارد بــرای دانش آموزان مدارس اطراف
فیلم ،تئاتر شهروندی و اجتماعی اجرا می شود.
قنبری که خود در سال  ۸۳در این فرهنگسرا مربی بوده و این مهم
را افتخاری برای خود می داند ،اظهار کرد :این فرهنگســرا از سال
 ۸۲تاکنون تأثیر چشمگیری بر روی فرهنگ مردم منطقه گذاشته
و نتایــج این تغییر هم کام ً
ال قابل لمس اســت که به عنوان نمونه
در بحــث جمع آوری زباله و یا تفکیک آن شــاهد همکاری خوب
شهروندان با پاکبانان هستیم.
وی افزود :در این فرهنگسرا نمایشگاه های کوچکی با هدف معرفی
تولیدات دانش آموختگان این فرهنگسرا برگزار می شود و استقبال
ساکنان در محالت اطراف را به دنبال دارد.
مدیر فرهنگســرای پایداری با بیان اینکه نسبت به گذشته توسعه
فضای ســبز و افزایش وســایل بازی را در این فرهنگسرا شاهد
هســتیم ،گفت :تجهیزات آموزشــی ،تجهیز کتابخانــه از جمله
کمبودهای این فرهنگسرا است که در دست پیگیری است.
وی از تعامل خوب فرهنگســرا با ســمن ها خبر داد و اظهار کرد:
در واقع با تعامل خوبی که با ســمن هــای مختلف داریم در جهت
نیازهای واقعی شهروندان گام برداشته می شود.
عقربه ها ســاعت ده را نشان می دهند و همچنان والدین به همراه
کودکان در محیط فرهنگســرا رفت و آمد دارند به همراه مدیریت
فرهنگســرا از برخی کالس ها بازدید می کنیم و از نزدیک شور و

حال کودکان را مشاهده می نماییم.
بعد از خروج از محوطه آموزشــی وارد حیاط فرهنگسرا و از درب
کوچکی وارد داالن و ســپس به دفتر مدیریت مجموعه ورزشــی
پایداری وارد می شویم.
* مجموعه ورزشی فرهنگسرای پایداری با استقبال شهروندان
همراه است
شهرام حســینی نیز با بیان اینکه مجموعه ورزشی فرهنگسرای
پایداری شــامل دو ســالن بزرگ ورزش های توپــی و غیرتوپی
می شود ،اظهار کرد :این مجموعه از ساعت  ۷و نیم صبح تا ساعت
 ۱۴و نیم در اختیار بانوان قرار دارد و بعد از آن تا ساعت  ۱۰شب
در اختیار برادران اســت و با استقبال خوبی نیز در بخش بانوان و
آقایان همراه است.
مســئول سالن ورزشــی پایداری با بیان اینکه در سالن غیرتوپی
ورزش هایــی نظیر تکواندو ،کشــتی ،آمادگی جســمانی برگزار
می شــود ،گفت :در ســالن توپی نیز ورزش هایی نظیر فوتسال،
والیبال ،بسکتبال برگزار می گردد.
وی افزود :این سالن ها قابلیت برگزاری مسابقات نیز دارند.
حسینی بیان کرد :هر روز بیشتر از گذشته از این مجموعه استقبال
می شود و شهروندان متقاضی راه اندازی رشته های دیگر ورزشی
نیز هستند.
وی افزود :مهم ترین وظیفه اصلی مجموعه ورزشی این فرهنگسرا
ایجــاد روحیه نشــاط و ســرزندگی و پر کردن اوقــات فراغت
شهروندان است که تاکنون عملکرد موفقی نیز داشته است.
بعد از اتمام گفت و گو با مسئول سالن ورزشی پایداری دوباره وارد
حیاط فرهنگسرا می شوم.
رفته رفته بر تجمع شهروندان در محیط فرهنگسرا افزوده شده و
این امر نشــان می دهد که باید با توجه به تراکم جمعیت در این
منطقه ،احداث فرهنگســرای دیگر با مساحت های بزرگ تری در
دستور کار قرار گیرد.
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