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مدیرکل نوســازی مدارس فارس افزود :علیرغم مشکالت مالی در
دولت تدبیر و امید در زمینه ساختوساز در فارس رشد  80درصدی
داشتیم.
سرافراز موصلی در جمع رؤســای ادارات آموزشوپرورش سراسر
استان با بیان اینکه هماکنون  600پروژه فعال ساختوساز در سطح
استان داریم ،گفت :اعتبار موردنیاز برای ساخت این پروژهها مبلغی
بالغبر یک هزار و  500میلیارد تومان اســت که با اعتبارات موجود
ساخت هر مدرسه  5سال به طول میانجامد.
مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس فارس با اشــاره به رشــد 80
درصدی ساختوســاز فضاهای آموزشــی و پرورشــی در استان
در دولــت تدبیر و امید گفت :برای ســاخت ایــن پروژهها عالوه
بــر  100میلیارد تومان اعتبار ســاالنه ،منابــع مختلفی نیز تعریف

میشــود که  100میلیارد تومان آن از محل مشــارکتهای مردمی
اســت و  30درصد از این پروژهها نیز از طریق بنیاد برکت ســاخته
میشود.
وی با اشاره به طرح جمعآوری بخاریهای غیراستاندارد در مناطقی
که از امکانات برق و گاز برخوردارند ،گفت :این طرح بهصورت طرح
ملی در دستور کار قرار گرفت و اعتبارات هم در این زمینه تأمین شد
و در اســتان فارس نیز  90درصد در این زمینه پیشرفت داشتهایم
و این در حالی اســت که ما رتبه اول بخاریهای نفتی را در کشــور
داشتیم.
موصلی افزود 16 :کالس خشــتی گلی در سطح استان داشتیم و ما
اولین استانی بودیم که کالسهای خشتی و گلی را جمعآوری کردیم
و اولین استانی هستیم که از یک هزار و  700مدرسه تخریبی 700
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مــورد را تمام کردیم و  300مورد دیگر را با ســاماندهی به نتیجه
خواهیم رساند.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس فارس گفت :برنامه بعدی اجرای
طرح سرمایش در مناطق جنوب استان است که هماکنون قریب به 3
هزار اسپیلت حداقل در  3شهرستان نیاز داریم که ان شاءا ...با کمک
آموزشوپرورش و تالشهای انجامشــده در این راستا ،مشکالت
مرتفع خواهد شد.
موصلــی انتصابات دولت تدبیر و امید را بر مبنای شایستهســاالری
دانســت و گفت :رئیس اداره آموزشوپرورش هر اســتان درواقع
رئیس فرهنگ آن استان است ،چراکه نخبگان ،مهندسین و پزشکان
ما از بســتر آموزشوپرورش پا گرفتهاند و از مدیران این حوزه الگو
میپذیرند.

معاون استاندار فارس:

توجه به اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از مالکهای ارزیابی عملکرد مدیران است
همه دستگاههای فرهنگی باید شرایط امر به معروف و نهی از منکر را با باال بردن سطح آگاهی عمومی از طریق آموزش و اطالعرسانی فراهم کنند

تماشا -سرویس خبری
دکتر عبدالرضا قاســمپور در جلسه ستاد
امــر به معــروف و نهی از منکر اســتان
ضمن تأکید بر ضرورت و حساســیت این
فریضه دینی ،بــه تأکیدات خداوند متعال
و ائمــه اطهار(ع) در زمینه اشــاره کرد و
گفــت :بیانات حضرت امــام(ره) و رهبر
معظم انقالب و قانون اساســی جمهوری
اســامی ایران لزوم توجــه همه مردم و
نهادها و ســازمان ها به ایــن موضوع را
نشان میدهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
فارس همچنین به قانون حمایت از آمران
به معروف و ناهیان از منکر که در ســال

معاون اســتاندار فارس برای توســعه و
ترویــج فرهنگ امر به معــروف و نهی از
منکر است از آنها نام برد.
دکتر قاســمپور یادآور شــد :حفظ نظام،
قانونگرایــی ،اجرای عدالــت حمایت از
سرمایهگذاران و فعاالن بخش خصوصی
و سرمایه سرمایهگذاران پاک و مولد برای
جهش تولید ،ایجاد اشــتغال از مصادیق
مهم امر به معــروف و تالش برای از بین
بردن ســهل انگاری و دروغ و مواردی از
این قبیل در جامعه و دستگاههای اجرایی
از مصادیق بارز نهی از منکر است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر
اســتان فارس با اشاره به ماده  ۱۰قانون
حمایــت از آمران به معــروف و ناهیان از

 ۱۳۹۴به تصویب رسیده است اشاره کرد
و افزود :ستاد امر به معروف و نهی از منکر
باید با شیوه های موثر و علمی عمل کرده
و روحیه امر به معــروف و نهی از منکر را
در اقشار مختلف و همچنین سازمان های
دولتی بیش از پیش فعال کند.
وی با بیــان اینکه ترویــج روحیه امر به
معروف و نهی از منکر ســبب شود مردم
نسبت به مســائل مختلف و همچنین در
برابر یکدیگر بی تفاوت نباشند تأکید کرد
تعالی جامعــه از نتایج ترویج این فریضه
مهم است.
پژوهش محوری و بهره گیری از ظرفیت های
مراکز علمی و دانشگاهی ،اصحاب رسانه
و فضای مجــازی از دیگر مواردی بود که

منکر اظهار کرد :همه دستگاههای فرهنگی
باید شرایط امر به معروف و نهی از منکر را
با باال بردن سطح آگاهی عمومی از طریق
آموزش و اطالعرسانی فراهم کنند.
وی ادامــه داد :یکی از مالک های ارزیابی
مدیران دستگاههای اجرایی در جشنواره
شهید رجایی و شــاخصهای عملکردی
آنها اجرای قانون فوق الذکر در دستگاه ها
است.
معاون اســتاندار فارس با تأکید براینکه
دستگاه های اجرایی مکلف هستند با بهره
گیری از همه ظرفیت های استان شرایط
تحقــق امر به معروف و نهــی از منکر را
فراهم کنند عنوان کرد :این دو فریضه مهم
دینی سبب سامان گرفتن بهتر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس مطرح کرد:

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز:

صابر ســهرابی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس با
گرامیداشــت روز قلم گفت :روز قلم ،بهانهای است برای
گرامیداشت اندیشورزانی که اندیشههایشان را ،سوار بر
پیکان قلم نموده ،تا صفحات تفکر را زینت بخشند.
ســهرابی ادامه داد :فــارس از دیرباز ،دیار نــامآوران و
اندیشمندانی بوده است که نوشتههایشان سالها ،دههها،
ســدهها و هزارهها بر روان و اندیشــهها نه تنها ایرانیان،
بلکه جهانیان نشسته است؛ بزرگانی چون شیخ ابواسحق
کازرونی ،عالمــه جاللالدین دوانی ،حافــظ ،مالصدرای
شــیرازی ،ابوریحان شــیرازی ،قطبالدیــن کازرونی،
شوریده شــیرازی ،جهانگیرخان صور اسرافیل ،مجدالدین
فیروزآبــادی و ...و تا به امروز که بزرگانــی چون نصرا...
مردانی ،رضا شیرازی ،سیمین دانشور ،شهریار مندنیپور،
محمد کشــاورز ،ابوتراب خسروی و اکبر صحرایی و دیگر
کســانی که هر کدام در زمان حال خوش درخشــیدند و
پرچمدار قلم در این استان هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس افزود :هم اکنون
در اســتان فارس  100کانون ادبی و بیش از  50مؤسسه
فرهنگی و پژوهشــی در راســتای پژوهشهای ادبی در
ساختن جریان نوشتن درکارند و جوانانی عالقمند ،بیهیچ
چشمداشتی ،روشــنگرانه و آزادانه در این فضاهای سالم
فرهنگی ،قلم را وســیلهای برای ارتقای منزلت انســانی و
اسالمی خویش کردهاند.
وی اضافــه کرد :بیش از  150مرکز نشــر نیز با این گروه
خوشذوق همراه شــدهاند تا در مسیر چاپ ،نشر و پخش
نوشتارها در دنیای صنعتی امروز کمک کنند .همچنین بیش
از  300رسانه برخط و چاپی استان ،نویسندگان پرتوان و
پرتالش این شــهر و دیار را همراهند تا هر روزشان را با
انباشت کلمات رنگین این نویسندگان ،زیبا کنند.

* معاون خدمات شهری شهرداری شیراز :فشارهای بیرونی مانع از اجرای قانون میشود

روز قلم ،بهانهای برای
گرامیداشت اندیشورزان

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس بیان داشت :در یک سال
گذشته بیش از  1000عنوان کتاب با متوسط تیراژ 1000
نخسه در فارس منتشر شــده است که به طور متوسط در
نوشتن هر کتاب  3نویسنده همکاری دارند.
سهرابی همچنین با اشاره به چهلمین سالگرد دفاع مقدس
گفت 10 :انتشــارات در اســتان فارس به صورت ویژه در
زمینه دفاع مقدس فعالیت دارند که در ســه ماهه نخست
امســال بیش از  30عنوان کتاب در این زمینه را منتشــر
نمودهاند.
دبیر شورای اطالعرسانی فارس تأکید کرد :کتابهای دفاع
مقدســی با مضامینی همچون خاطرات ،داســتان و رمان،
شــعر و پژوهشهای تحلیلی از رزمندگان استان فارس در
راستای پاسداشت رشــادتها و فداکاریهای آنان نوشته
شده است.
دبیر شورای فضای مجازی استان فارس خاطرنشان کرد:
فضای مجازی در ســالهای اخیر ،زمینــهای برای حضور
فعالتر نویســندگان را فراهم آورده است؛ زمینهای که به
تولید و انتشار نوشتهها به ویژه نوشتههای کوتاه انجامیده
است و نویسندگان و فعاالن حوزه قلم فارس با بهرهگیری
مناســب از آن توانستهاند با بیش از میلیونها بیننده ،زمینه
تأثیرگزاری بیشتر را در جامعه فراهم نمایند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس با تبریک این روز
به اصحاب قلم ،آنان را پاسداران و نگاهداران فرهنگ ،ادب
و دانش دانست

سرریز فاضالب صدرا به سمت شیراز یک خطر بسیار جدی است
* رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز :سال گذشته بیش از ١٢هزار عملیات در سطح شهر شیراز داشتیم

حسین حسن پور -تماشا
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیســت و خدمات شهری شورای
شهر شیراز سرریز شدن فاضالب صدرا به سمت شهر شیراز را یک
خطر بسیار جدی در حوزه ســامت جامعه و محیط زیست ارزیابی
کرد.
دکتر علی ناصری در نشست مشترک با حضور مدیر خدمات شهری
شــهرداری و رئیس سازمان آتش نشانی شــهرداری شیراز اظهار

ن های کشــاورزی در سطح شهر شــیراز باید تحت
کرد :همه زمی 
آزمایش های تخصصی ســامتی آب و خاک قــرار گرفته و کیفیت
محصوالت آنان پایش شود.
وی با اعــام این خبر که مهلت جابجایــی کارخانه های آالینده در
ســطح شهر شیراز به اتمام رســیده و باید در اسرع وقت نسبت به
جابجایی آنها اقدام کرد ،افزود :سالمت شهروندان و پاکیزگی شهر
همیشــه در اولیویت است و در همین راســتا باید کارخانه سیمان،
الستیک دنا ،پشــم شیشــه و روغن نباتی به مکان مناسبی منتقل
شوند.
* کلنگزنی تصفیهخانه فاضالب شهری انجام شود
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیســت و خدمات شهری شورای
اسالمی شهر شــیراز گفت :عملیات کلنگ زنی سومین تصفیه خانه
فاضالب شــهری شیراز باید در اســرع وقت انجام پذیرد .ناصری
اظهار کرد :حفظ و ارتقای سالمتی شهروندان و به همراه دغدغه های
محیط زیستی همواره در دستور کار شــورای پنجم قرار داشته و از
نمایندگان شــیراز در محلس شورای اسالمی و همه مسئوالن تقاضا
می کنیم تا مقدمات احداث تصفیه خانه سوم شیراز را محقق سازند.
این عضو شــورا با اعالم این خبر که تصفیه خانه شــماره یک و دو
شــیراز با حداکثر توان می توانند جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را
پوشــش دهند ،گفت :جهانشهر شیراز بیش از دومیلیون نفر جمعیت
دارد و بــرای پوشــش کل جمعیت نیازمند احــداث  ۳هزار و ۲۰۰
کیلومتر شــبکه فاضالب هســتیم که تاکنون  ۲هزار کیلومتر از آن
احداث شده است.
وی با اشاره به اهمیت سالمت زیستی ،روانی و اجتماعی شهروندان
بیان داشت :در ابتدای سال  ۹۶کمیسیون سالمت و خدمات شهری
پیگیر مصوبه ای برای ساماندهی دکل های مخابراتی بود که در سال
گذشــته این امر محقق شد و به تایید فرمانداری و سایر ارگان های
ذی ربط هم رسیده است.
ناصری در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد آتش نشانی شیراز
را تحســین برانگیز ارزیابی کرد و گفت :سازمان اتشنشانی شیراز
دارای  ۵۱۲نیروی جوان و زبده است که  ۱۵نفر از این تعداد را بانون
تشــکیل می دهند و در روزهای اتی  ۱۵۸نفر نیرو که از طریق آزمون
استانداری جذب شده اند به آتش نشانی شیراز خواهند پیوست.
دکتر ناصری با ابراز امیدواری نســبت به افزوده شدن ده ایستکاه به
مدار آتش نشانی شیراز گفت :شماری از ایستگاه های این سازمان
خدمترسانی نیاز تخریب و احداث مجدد هستند و شماری دیگر باید
مرمت شوند .همچنان با برنامه ریزی های به عمل امده امیدواریم در
اینده نزدیک شــمار ایستگاه های اتش نشانی شیراز را به  ۳۲واحد
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افزایش دهیم.
وی با اشــاره به اختصاص بودحه برای تهیــه امکانات و تجهیزات
الزم برای اتش نشانان شــیراز گفت :پروژکتورهای دید در شب و
دو دستگاه دوربین حرارت سنج از کشــور فرانسه خریداری که در
عملیات های دشــوار و برای شناســایی کانون اتش کارایی بسیار
مفیدی دارند.
این مقام مسئول با تحســین عملکرد آتش نشانی شیراز در حضور
به موقع در صحنه های حوادث گفت :در بهار  ۹۹بیش از چهار هزار
عملیات توســط آتش نشانان شهر شــیراز اجرایی شد که متوسط
حضور آتش نشانان در محل حادثه چهار دقیقه و  ۳۰ثانیه بوده که به
مراتب از از میانگین جهانی پایین تر است.
* معاون خدمات شهری و اجرایی شــهرداری شیراز :سازمان
آتشنشانی شهرداری شــیراز یکی از بهروزترین سازمانهای
آتشنشانی کشور است
معاون خدمات شهری و اجرایی شــهرداری شیراز نیز با بیان اینکه
ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز یکی از بروز
ترین آتش نشانی های کشور است ،اظهار کرد :این سازمان با انجام
مأموریت های بزرگ تاکنون از حوداث سربلند بیرون آمده است.
مهندس محمدرضا محمدحسن پور با بیان اینکه سازمان آتش نشانی
شــهرداری شیراز در برخی مواقع خدماتی فراتر از حیطه و محدوده
جغرافیایی وظیفه خود را به درســتی انجام داده ،گفت :نمونه از این
خدمات را می توان در اطفای حریق جنگل های فارس و موارد دیگر
برشمرد.
وی با بیــان اینکه یکی از برنامه ها و مأموریت های مهم ســازمان
آموزش به شــهروندان در جهت جلوگیری از حوادث اســت ،افزود:
با دســتور کار قرار دادن این آموزش ها موفق شدیم مأموریت های
سازمان آتش نشانی را کاهش دهیم.
مهندس محمدحسن پور با اشاره به انجام  ۱۵هزار و  ۵۱۲ماموریت
آتش نشانی در سال  ۹۷گفت :با آموزش به شهروندان موفق شدیم
 ۳هزار مأموریت آتش نشــانی طی یکســال کاهش دهیم که نشان
می دهد آموزش ها مؤثر بوده است.
معاون خدمات شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه تالش شهرداری
افزایش ایستگاههای آتش نشــانی و به روز بودن تجهیزات است،
اظهار کرد ۱۵۰:در زمینه تامین نیروی انســانی نیز  ۱۵۸نفر نیروی
جدید و جوان وارد مجموعه شــده است که می توانند خدمات خوبی
به شهروندان ارایه کنند.
* فشارهای بیرونی مانع از اجرای قانون میشود
معاون خدمات شــهری شــهرداری شــیراز در ارتباط بــا فعالیت
کارگاههای مشــاغل مزاحم و خطرناک از جمله کارگاههای شــارژ
کپســول های گاز  LPGاظهار کرد :متأسفانه زمانی که برای پلمپ
برخــی از این کارگاهها اقدام میشــود با فشــارهای بیرونی و نیز
ارتباط دادن آن با وضعیت معیشتی جلوی این کار گرفته میشود اما
در صورت رفع سریعتر مشــکل زمین ٣۵٠هکتاری روبروی شهرک
صنعتی این محل برای اجرای مرکز ســاماندهی مشاغل مزاحم دیده
شده و اینگونه کارگاه که به عنوان مشاغل مزاحم هستند به این محل

دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور

دبیر سرویس سیاسی :سیده ناهید تقویان

انتقال می یابند.
* رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز:
سال گذشته بیش از  ١٢هزار عملیات در سطح شهر شیراز داشتیم
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اظهار
کرد :ســال گذشــته ٢٨۶هزار و ۵٠٠تماس با آتش آتش نشــانی
شیراز گرفته شد که ٣۵درصد آن مربوط به مزاحمتهای تلفنی بود،
۴۵درصد عملیاتی شد و ٢٠درصد هم خدمات مشاوره ای بود.
محمدهادی قانع افزود :ســال گذشــته بیش از ١٢هزار عملیات در
سطح شهر شیراز داشتیم .مه نسبت به سال قبل از آن شاهد کاهش
بیش از ٣هزار عملیات بودیم.
وی با اشــاره به برنامه ۵ساله این سازمان با رویکردهای پیشگیرانه
و آموزشــی ادامه داد :سال گذشته به رغم تعدد حوادث و ویژه بودن
حوادث به ویژه در آبان ماه توانستیم اقدامات خوبی را انجام دهیم.
قانع با اشــاره به اقدامات پیشــگیرانه در حوزه ایمنی و پایان کار از
جمله شناســنامه دار کردن ساختمان ها گفت :سال گذشته بیش از
 13هزار بازدید در ســطح شهر شیراز انجام شــد که از این تعداد
١٣٨مــورد مربوط به مجتمع های تجاری بــزرگ بود و برای برخی
اخطار ایمنی صادر شد و موارد ناایمن را گزارش داده ایم.
وی با بیان اینکه در کنار فرســودگی باید عدم اختصاص راه خروج
اضطراری را از موارد نا ایمن در ســاختمان ها عنوان کرد ،گفت :اگر
قرار باشــد به پلمب بسنده شود قطعاً راه های به دالیل مختلف برای
رفع پلمب وجود دارد نمونه آن کارگاه های شــارژ سلیندر گاز ال پی
چی در سال ۹۶پلمب شدند اما مجدد و شروع به فعالیت کردند.
قانع با اشاره به آتش سوزی های چند وقت اخیر اقدامات پیشگیرانه
برای جلوگیری از پیشرفت آتش سوزی ها گفت :یکی از اقدامات ما
اجرای طرح «حافظان شهر من» بود که در این رابطه شاهد مشارکت
مردم در جهت شناســایی نا ایمنی های موجود در سطح شهر بودیم
که همین امر باعث کاهش آتش سوزی ها شد.
وی ادامه داد :با برســی عملیات های آتش ســوزی در ســال های
 ۹۵،۹۶،۹۷متوجه شــدیم که حجم آتش ســوزی در سال ۹۸و۹۹
علی رغم بارندگی بیشتر حریق ها به سطح شهر کشیده نشده است
و قابل مقایســه با ســال های قبل نیســت و این نشان از اقدامات
پیشگیرانه بوده است.
رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات شهری شــهرداری شیراز
دربــاره بازدید کارگاههای گاز ال پی چی گفت :در حال حاضر تعداد
 ۴٨مورد کارگاه های شــارژ وفروش کپســول های گاز در ســطح
شهر شــیراز فعال هســتند که طی بازید از این کارگاه ها موارد نا
ایمن به آنها گوشــزد شــد و در این خصوص مکاتباتی با دادستانی
داشتیم.
وی با بیان اینکه در کنار فرســودگی باید عدم اختصاص راه خروج
اضطراری از دیگر موارد نا ایمن در ســاختمان هاســت و گفت :اگر
قرار باشــد به پلمب بسنده شود قطعاً راه های به دالیل مختلف برای
رفع پلمب وجود دارد نمونه آن کارگاه های شــارژ ســلیندر گاز ال
پی چی که در ســال  ۹۶پلمب شــدند اما مجدد و شروع به فعالیت
کردند.
صفحهآرا :فرزانه فریدونی
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مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس
فارس:

هماکنون  600پروژه
فعال مدرسهسازی در
فارس وجود دارد
پژواک نو

«شیراز» و قابلیت کسب
عنوان «پایتخت جهانی
کتاب»
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
شیراز عالوه بر آنکه قابلیت پایتختی کتاب در کشور را داشت و به این عنوان
مهم نیز رسید ،امکان قابلیتی به نام «پایتختی کتاب جهان» را نیز می تواند
از آن خود کند.
با مراجعه به مستندات تاریخی و بررسی متون کهن از عهد باستان تا ظهور
اسالم و از طلوع اسالم تا به اکنون خصوصاً از عصر صفویه به این طرف و به
طور ویژه از زمان قاجارها تا به امروز که صنعت چاپ و نشر ملی و جهانی رونق
گرفت شهر شــیراز در ایجاد مراکز علمی و کتابخانه ها و بعدها چاپخانه ها
و کتابفروشی ها و انتشاراتی ها از بسیاری از شهرهای ایران و جهان پیشی
گرفته و اســناد موجود از وجود امر مهم کتاب و کتابخوانی در شیراز از دوره
هخامنشــیان تا به امروز مخصوصاً از عهد مغوالن تا به این طرف به اثبات
رسیده است.
وجود ده ها مرکز نشر علم و کتابخانه های دانشگاهی و کتابخانه های حوزه های
علمیه در شیراز بعد از اسالم که نام و مشخصاتی از آنها را در متون تاریخی
و فرهنگی ،ادبی و مذهبی و حتی سفرنامه ها و تذکره ها مندرج گردیده ،همه
و همه حکایت از آن دارد که شیراز پیشگام ترویج فرهنگ کتابخوانی و مهد
نشر علم از اینجا به سایر مناطق کشور و خارج از کشور بوده است.
در الواح گلی تخت جمشــید و گل نبشته های کشف شده از بقایای تاریخی
عهد هخامنشیان و همچنین وجود نسخه های فراوان خطی و اسناد و اوراق
تاریخی در شیراز و سابقه طوالنی مدت این شهر در زمینه ایجاد و تأسیس
مراکز چاپ و نشــر کتاب و روزنامه به ویژه از دویســت سال اخیر تاکنون و
قدمت کتابخانه های عمومی فارس و شیراز در مقایسه با تاریخچه تأسیس
بســیاری از کتابخانه های استان ها و کالنشهرها و همچنین تعدد و فراوانی
مراکز عرضه کتاب از قدیم االیام این مهم را شایسته شیراز می کند.
رونق نویســندگی و فراوانــی برنامه های رونمایی از کتــاب ها و تجلیل از
کتاب نویســان و کتاب خوانان و از همه مهم تر فراوانی اهداکنندگان کتاب
و واقفان امــور کتاب و کتابخوانی و وجود صدها و بلکه هزاران باب کتابخانه
های پربار شخصی متعلق به افراد سرشناس در شیراز و فارس و تمایالت و
عالقه های مردمان کتابدوســت و کتابخوانی این دیــار می تواند معیارها و
شــاخصه هایی برای دریافت عنوان مهم پایتختی کتاب جهان توسط شهر
شیراز و مردمان بافرهنگ آن شود مشروط بر اینکه همه مردم و مسئوالن به
ویژه مدیــران ارگان های فرهنگی این کهن دیار برای تحقق این مطالبه به
صورت جدی پای کار بیایند و رســانه های بومی و ملی نیز در رسیدن به این
ایده و تحقق این آرزو بکوشند.
همت واالی برنامه ریزان امور کتاب و کتابخوانی شیراز و فارس از ده ها سال
پیش تا کنون برای کتابخوان کردن روســتاییان و عشایر فارس و مردمان
دوردست و مناطق محروم و برپایی جشن ها و آیین های کتابخوانی در این
شهر و مناطق کمتر برخوردار استان و مبالغ قابل توجه از هزینه کردهای خرید
کتاب و تجهیز کتابخانه های عمومی شهرها و روستاها و همراه شدن مرکز
عرضه و مطالعه کتاب و کتابخوانی با استانداردهای روز جهانی از دیگر دالیل
کســب عنوان پایتختی کتاب جهان توسط شهر شیراز در استان تاریخی و
فرهنگی فارس از کشور بزرگ و متمدن ایران است.

پیام استاندار فارس به مناسبت روز
دهیاریها و شهرداریها

به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری فارس متــن پیام دکتر
عنایت ا ...رحیمی به شرح زیر است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
چهاردهم تیرماه به عنوان روز «دهیاری ها و شــهرداری ها» ،فرصتی
مناسب برای ارج نهادن به زحمات شهرداری ها و دهیاری ها و بازبینی
عمومی مردمی است.
کارنامه عملکردی این دو نهاد
ِ
خوشــبختانه شــهرداری ها و دهیاری ها به عنوان یــک نهاد عمومی
خدمتگزار ،در این شــرایط دشــوار ،با عزم و اراده جدی برای خدمت
رســانی به مردم شهر و روســتا ،اهتمام و جدیّت داشته اند ا ّما توفیق
همه جانبه آنــان در گرو همکاری دیگر بخش هــای تأثیرگذار دولتی
و مردمی اســت که دولت تدبیر و امید ،نیز بــا این نگاه و دیدگاه برای
توفیق و پیشبرد هرچه بهتر امور ،همواره به این دو مجموعه خدمتگزار،
بذل عنایت نموده اســت تا شهرداری ها و دهیاری ها ،بتوانند با خدمت
رســانی مطلوب و برآورده نمودن انتظارات ،کام جان شهروندان را با
َشهد رضایت و امید ،شیرین سازند.

اینجانــب ضمــن تبریــک به مناســبت والدت هشــتمین ســتاره
تابناک آســمان امامت و والیــت ،امام رضا(ع) و گرامیداشــت «روز
شهرداری ها و دهیاری ها» از تالش ها و بذل مساعی شوراهای محترم
اسالمی شهر ،شهرستان ،بخش و روستاها و دهیاران عزیز ،شهرداران
گرامــی ،کارکنان و کارمندان این دو مجموعــه خدوم به ویژه پاکبانان
زحمتکش ،تقدیر و تشکر نموده ،توفیق روزافزون خادمان این عرصه های
خیر و خدمت را در این شرایط سخت ،از خداوند بزرگ خواهانم.
رحیمی -استاندار فارس

پیام رئیس شورای اسالمی شهر صدرا به مناسبت
هفته نكوداشت شهرداريها و دهياريهاي كشور

این هفته را به عنوان هفته خدمت رســانی خالصانه و مجاهدانه به همه
شهرداران استان فارس و شهردار شهر صدرا تبریک می گویم.
نامگذاری  14تیر به عنوان روز شهرداری و دهياری و بزرگداشت هفته
نكوداشت شهرداري ها و دهياري هاي كشور ،اقدامی ارزنده و فرصتی
است مغتنم تا ضمن قدردانی و تجليل از فعاليت های خالصانه و شبانه
روزی خادمان مردم در عرصه های مختلف خدمت رســانی به مردم ،به
ارزيابی عملکرد و فعاليت های اين نهاد اجتماعی به منظور ارتقای سطح
خدمت رسانی به مردم پرداخته شود.
شــهرداری مجموعه پرکاری اســت که در خط مقدم عمران و آبادانی
شهر ،بسترســازی خدمات اجتماعی ،فرهنگ سازی اصول شهروندی،
خدمت رســانی به مردم ،معماری نوین شــهری و هــر عرصه ای که
وابستگی مستقیم به مردم دارد؛ تالش می کند.
به نمایندگی از ســوی اعضای محترم شورای اسالمی شهر صدرا این
هفته را به عنوان هفته خدمت رسانی خالصانه و مجاهدانه به شهرداران
و دهیاران محترم اســتان فارس؛ خصوصاً جناب آقــای دکتر پرنیان
شــهردار محترم صدرا و همکاران سخت کوش ایشان تبريك عرض
نموده و توفیق روز افزون آنان را در راســتای ایجاد رفاه و آســایش
عمومــی و خدمت صادقانه به مردم عزیــز را از درگاه پروردگار متعال
مسئلت می نمائیم.
حمیدرضا صادقی -رئیس شورای اسالمی شهر صدرا

عکاس :حجت رحیمی

