علــی نیکــزاد در این کارگاه ،ســاختار ســاز کمانچه همچون
نــوع چــوب ،بــرش چــوب ،ویژگ یهــای آهنگیــن هــر چــوب
شهــای آن را بررســی و دربــاره
در ایــن ســاز و ســاختار بخ 
نگهداری ،بازسازی و ریگالژ آن سخن گفت.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی و روابــط عمومــی اداره کل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان فــارس؛ نخســتین دوره
گفتــار هنــر در زمینــه شــناخت ســاختاری ســاز کمانچــه از

برگزاری نخستین کارگاه شناخت ساختاری ساز کمانچه از هنرمند مرودشتی در شیراز
ســوی علی نی ـکزاد ،هنرمند مرودشــتی در مرکز آموزش و
آفرینش هنری هنر شهر آفتاب شیراز برگزار شد.
علــی نیکــزاد در این کارگاه ،ســاختار ســاز کمانچه همچون
نــوع چــوب ،بــرش چــوب ،ویژگ یهــای آهنگیــن هــر چــوب
شهــای آن را بررســی و دربــاره
در ایــن ســاز و ســاختار بخ 

نگهداری ،بازسازی و ریگالژ آن سخن گفت.
گفتنی اســت؛ نیکزاد از ســال  ۱۳۸۷به فراگیری ســاز س ـهتار
نــزد ابراهیــم مومنــی و حســن موس ـیپور پرداخــت و دوره
ردیفنوازی را نیز نزد محمد ذاکرالحســین به پایان رســاند.
او همچنیــن نوازندگــی را از ســال  ۱۳۸۸آغــاز کــرد .نیکــزاد از

ســال  ۱۳۹۰بــا تعمیــر ســازهای ایرانــی و خارجــی آشــنا و بــه
آن روی آورد .وی در ســال  ۱۳۹۵بــه ســاخت ســاز کمانچــه
پرداخت و به دلیل تجربیاتی که در ســاخت سهتار و تعمیر
ســازهای گوناگون داشــت ،توانســت از همان آغاز ساخت
کمانچه را با کیفیتی خوب شروع نماید.

نیکزاد در زمینه ساخت سازکمانچه هیچ استادی نداشته
اما از تجارب و راهنماییهای استاد محمد رحیمی و استاد
مجیــد جعفــری ،ســازندگان ســنتور ،بهــره کافــی ببــرد و بــه
همیــن خاطــر به یــک ســری تکنیکهایی در ســاخت ســاز
کمانچــه رســید که تنهــا در دســتان اوســت .پزوهشهای
شهــای شــبانهروزی وی را یکــی از بهتریــن
پیوســته و تال 
سازندگان ساز کمانچه در جنوب کشور کرده است.
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نماینده ولی فقیه در فارس:
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بسیجیانصبور،موفقیتهایانقالبرارقمزدند

بسیجو
مأموریتهای
نوینپیشرو

نماینــده ولی فقیــه در فارس و امام جمعه
شــیراز گفت :اولین صفت بسیجیان صابر
بــودن اســت و اگــر بســیجی صابــر نبــود و
طعم تلخ صبر را در کام خود نمی چشید و
دنــدان بر آن نمی فشــرد امکان پیروزی ما
در این  ۴۲سال وجود نداشت.
بــه گــزارش ایرنــا ،آیــت ا ...لطــف ا ...دژکام،
چهارشــنبه در پنجمین روز از هفته بسیج
در رزمایــش بــزرگ اقتــدار بســیجیان در
شــیراز افزود :بســیج دارای کماالتی اســت
کــه او را در نــگاه همــه انســانها عظیــم و
عزیــز و صاحــب عزت و شــوکت قــرار داده
است.
وی ادامــه داد :هــر روز کــه عرص ـهای در
مقابــل انقــاب اســامی در طــول ایــن
 ۴۲ســال بــاز شــده اســت ،بســیجیان بــه

عنــوان مدافعــان راســتین انقــاب بــا صبر
خــود در میدانهایــی که ســختیهای آن را
کســانی کــه در میــدان بودند میشناســند
ایستادند.
امــام جمعــه شــیراز گفــت :میدانهــای
جنــگ بــا گروهــک هــای داخلــی ،مبــارزه با
تروریســت هایی که جگرگوشــه هــای این
ملــت را بــه خــاک و خــون مــی کشــیدند،
میدان مبارزه هشــت ساله دفاع مقدس،
میدان مبارزه با کسانی که حریم اهل بیت
را بــه بــازی گرفته بودند و می خواســتند در
آنجا حکومت کنند ،میدان مبارزه با کرونا،
میدان جهاد و سالمت و همه میدان های
کوچــک و بــزرگ دیگــری که در ســازندگی و
ایجاد اشتغال و فضاسازی برای پیشرفت
آرمــان هــای انقــاب اســامی فــراروی

حکومــت ســوریه را شــروع کردنــد در
شــرایطی که ارتش ســوریه تــوان مقاومت
نداشت ،سردار سلیمانی بسیجی سربلند
مــا روحیــه بســیجی را در ملــت ســوریه
دمیــد و امــروز کار بــه جایــی رســیده کــه
همــان هــا کــه شــعار ســرنگونی حکومــت
ســوریه را میدادنــد پــای رهبــری حکومــت
قانونــی ســوریه مــی ایســتند کــه علــت
آن همیــن روحیــه بســیجی اســت
کــه دیگــران را بــه مقاومــت دعــوت
کرد.
آی ـتا ...دژکام افزود :اگــر در لبنان و یمن و
گوشــه گوشــه دیگر این جهــان پهناور نیز
صــدای مقاومــت را بلنــد می شــنویم ،این
روحیه شــما بســیجیان اســت که آنها را به
همکاری در جبهــه مقاومت فراخواندید و

بســیجیان گشــوده شــد .در تمــام ایــن
میــدان هــا صبــر اولیــن صفت بســیجیان
بــود و مردانه ایســتادند تا اهــداف انقالب
اسالمی را جامه عمل بپوشانند.
وی ادامــه داد :بســیجیها نــه تنهــا
خودشــان ایســتادند بلکــه دیگــران را هم
بــه صبر دعــوت کردند و صحنه را در داخل
کشــور دائــم مشــاهده کردهایــم امــا پــای
بســیج به فراتر از مرزهای ایران باز شــده و
مقاومــت را به مردم عراق هــم آموختیم تا
وقتی که حکومت صدام را سرنگون کردند
و حکومتــی بــا جهــت اســامی بــه پیــروزی
رسید.
نماینــده ولی فقیــه در فارس و امام جمعه
شــیراز بیــان کــرد :در کشــور ســوریه نیــز
کــه در روز نخســت کــه ســرنگون کــردن

به نتیجه رسیدند.
وی ،روحیــه بســیجی را ارتبــاط بــا والیــت و
ســر به فرمــان ولی امر گذاشــتن دانســت
و بیــان کــرد :امــروز در تمــام میــدان هــا
بســیجی ها یکصــدا فریــاد اطاعــت از رهبر
معظم انقالب را سر میدهند و این ارتباط
بــا والیــت تــا رســیدن بــه قلــه هــای آرمانی
کــه ظهــور امــام عصــر (عــج) اســت ادامــه

دارد.
امــام جمعــه شــیراز افــزود :نتیجــه ایــن
رفتارهــای ارزشــمند و اخالقیــات بســیجی
رســیدن بــه کام و آرزوی دل اســت کــه کام
دل مــا وقتــی بــر میآیــد کــه پرچــم انقــاب
اســامی را به دست صاحب اصلی آن امام
زمان (عج) بسپاریم که آن روز دیر نخواهد
بود.

در سفر استاندار فارس به شهرستان ارسنجان مطرح شد؛

با اصالح شبکههای آبرسانی بخش اعظمی از مشکل تأمین آب ارسنجان رفع میشود
یکی از بیشــترین مشــکالت به ویژه در روســتاهای
شهرستان ارسنجان تأمین آب آشامیدنی است که
تالش خواهیم کرد پیش از آغاز تابســتان قســمتی
از مشــکالت را بــا اصــاح شــبکه هــای آب رســانی و
تکمیل پروژه های جدید رفع کنیم.
دکتــر محمــد هــادی ایمانیــه در ششــمین ســفر
شهرستانی خود ،به ارسنجان سفر کرد و به بررسی
مشکالت این شهرستان پرداخت.
اســتاندار فــارس در پایــان ایــن ســفر بــا اشــاره
بــه بررس ـیهای میدانــی خــود عنــوان کــرد :یکــی
از بیشــترین مشــکالت بــه ویــژه در روســتاهای
شهرستان ارسنجان تأمین آب آشامیدنی است که
تالش خواهیم کرد پیش از آغاز تابســتان قســمتی
از مشــکالت را بــا اصــاح شــبکه هــای آب رســانی و
تکمیل پروژه های جدید حل کنیم.
وی در ارتبــاط بــا آب مــورد نیــاز کشــاورزی نیز گفت:

تــاش می کنیم با اســتفاده از آنچــه تکنولوژی های
جدید امکان پذیر کرده اســت مشــکالت این حوزه
رفع شود.
بــه اعتقــاد نماینــده عالــی دولــت در اســتان فارس،
تکمیــل بیمارســتان جدیــد ارســنجان موضــوع
دیگــری کــه بــرای مــردم شهرســتان درخــور اهمیت
اســت؛ تــاش میکنیم عــاوه بــر مصوبــه دولت در
ارتبــاط با تکمیل این بیمارســتان بــا توافقی که بین
دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری ارسنجان انجام
میشود تکمیل این پروژه سرعت گیرد.
شــبانه روزی شــدن درمانــگاه هــای مســتقر در
روستاهای خبریز و شورآب از دیگر درخواست های
مردمــی ایــن مناطق بود که اســتاندار فارس در این
خصــوص نیــز گفــت :بــا همــکاری دانشــگاه علــوم
پزشکی به زودی شاهد تحقق این خواسته مردمی
خواهیم بود.

دکتــر ایمانیــه عنــوان کــرد :تبدیل به بخش شــدن
ترکیبــی از روســتاهای شــورآب و خبریــز را پــس از
تفاهمــی کــه اتفــاق خواهــد افتــاد شــخصا پیگیــری
خواهم کرد.
وی ابراز امیدواری کرد پروژه جاده ورودی ارســنجان
تا پایان سال تکمیل شود.
دکتــر ایمانیه در ارتباط با آموزشــکده علوم پزشــکی
مســتقر در ارســنجان نیــز ابــراز امیــدواری کــرد بــا
تفاهمــی که بــه زودی بین خیرین و دانشــگاه علوم
پزشــکی انجــام خواهــد شــد ،بتوانیــم ایــن پــروژه را
فعال کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت پــروژه آبرســانی بــه شــهر
ارســنجان خاطرنشــان کرد :هفته آینده نشســت با
ســرمایه گــذار و پیمانــکار و اســتانداری ،آب منطقه
ای و آبفــا برگــزار خواهیــم کــرد و امیدواریــم با کمک
نماینــده ایــن منطقــه در مجلــس شــورای اســامی

بتوانیــم اعتبــارات الزم بــرای تکمیل پــروژه را تأمین
کنیم و پیش از شروع فصل گرم مشکل تأمین آب
را رفع کنیم.
تکمیــل چنــد پــروژه ورزشــی و همچنیــن کتابخانــه
ارســنجان که  ۱۳ســال اســت نیمه تمام باقی مانده
از دیگــر مــواردی بــود کــه اســتاندار فــارس در ایــن
ســفر بــه بررســی راهکارهــای رفــع مشــکالت آنهــا
پرداخت.
دکتــر ایمانیــه همچنیــن بــا اشــاره بــه بازدیــد از
پــروژه خیــر ســاز مرکــز دیالیــز در ایــن شهرســتان،
ابــراز داشــت :ایــن پروژه توســط خیــر محتــرم آقای
ابراهیمی شروع شده و دارای بخش های پژوهشی
و مرکــز دیالیــز بــا  ۲۴تخــت و همچنیــن درمانــگاه
تخصصــی و فــوق تخصصــی اســت و در جلســه ای
کــه بــه زودی بــا ایشــان خواهیم داشــت به بررســی
مسائل مربوط به تکمیل این مرکز بپردازیم.

اســتاندار فارس همچنین عنوان کرد :توافق کردیم
 ۵۰درصــد آمــاده ســازی جاده بین ارســنجان و مرکز
دیالیــز که به خوبی و زیبایی ســاخته شــده با کمک
خیــر محتــرم و  ۵۰درصــد از ســوی دولــت تأمیــن
اعتبار شــود تا بتوانیم در چند ماه آینده از این مرکز
استفاده کنیم.
نماینــده عالــی دولت همچنین بــه اقدامات در خور
تقدیــر یک ســازمان مردم نهاد در ارســنجان اشــاره
کــرد که در حادثه آتشســوزی جنگل هــای منطقه،
فعالیت های اثر بخشی انجام داده اند.
وی اظهــار کــرد :حرکــت زیبای این گــروه میتواند به
الگویی برای کل کشور تبدیل شود.
اســتاندار فارس در این ســفر همچنین با عشایران
مســتقر در منطقــه دیــداری صمیمانــه داشــت و به
صحبت های آنها در باره مشکالت و مسائل زندگی
عشایری توجه کرد.

فرمانده سپاه فجر فارس :بسیج در همه عرصهها حضور مؤثر دارد

فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت :هر عرصهای
که در طول دوران انقالب برای این کشور پیش آمد
و نیاز به نقش آفرینی بود ،بســیج به ســرعت در آن
در بازدیــد اســتاندار فــارس از شــهرک صنعتــی
ارســنجان تصمیماتــی در خصــوص تأمیــن
زیرســاخت هــای آب ،بــرق و مخابــرات اتخــاذ
شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت شــهرک هــای
صنعتــی فــارس دکتــر ایمانیــه اســتاندار فــارس در
ســفر شهرســتان خــود به شهرســتان ارســنجان با
همراهــی نماینده مردم شهرســتانهای ارســنجان
مرودشــت و پاســارگاد در مجلس شــورای اسالمی
معاونیــن و جمعــی از مدیــران کل اســتان از
شــهرک صنعتــی ارســنجان بازدیــد و دســتوراتی به
منظــور رفــع مشــکالت این شــهرک صنعتــی صادر
کرد.
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی فارس

عرصه حاضر شد و در کوتاه ترین زمان ممکن خود
را به آن قابلیت رساند که بتواند ایفای نقش کند.
ســردار ســرتیپ دوم یــدا ...بوعلــی ،چهارشــنبه در
پنجمیــن روز از هفتــه بســیج در رزمایــش بــزرگ
اقتدار بســیجیان در حرم شاهچراغ در شیراز افزود:
در دفــاع مقــدس ما شــاهد بودیم که بســیج بدون
هیــچ آموزش و داشــتن ســازمان ،آنچه کــه باید یاد
میگرفــت را آموخت و ســازمان یافت و در اوج خود
در دفاع مقدس تعیین کننده بود.
او اظهار داشــت :در عرصهها و صحنههای مبارزه با
ضــد انقالب نیز شــاهد نقش آفرینــی مؤثر و تعیین
کننده بســیج در همه شــهرها و مناطقــی بودیم که
ضد انقالب خودنمایی میکرد.

فرمانــده ســپاه فجــر فــارس بیان کــرد :بعــد از دفاع
مقــدس هــم بســیج بــود کــه در عرصــه فرهنگــی در
ابعــاد مختلــف توانســت نقــش آفریــن ،اثرگــذار و
تعیین کننده باشد.
بوعلی گفت :آنجا که کشور نیاز به سازندگی داشت
بســیج بــه شایســتگی حضــور یافــت و در دورترین،
محرومترین و کم برخوردارترین نقاط کشــور در کنار
مــردم حضــور یافــت و کمــک کــرد و ثابت کــرد که در
دستگیری از ضعفا و فقرا سرباز راه والیت است.
وی ادامــه داد :در حــوادث گوناگونی که برای کشــور
پیــش آمــد و عرص ـهای فراهــم شــد تا بســیج نقش
آفرین باشد ،بسیج در کوتاه ترین زمان ممکن و به
نحو احســن اقدام کرد و مــردم را نجات داد از جمله

در بحث ایجاد امنیت ،کمک به سیل زدگان و زلزله
زدگان کــه بــه شــکل فراگیــر حضــور داشــت و همه
ملــت دیدند که فرزنــدان ملت برای هر عرصهای که
نیاز اســت حاضر هســتند که بودن چشم داشت و
هیچ انتظاری در صحنه حضور یابند.
او افــزود :در بحــث بیمــاری کرونــا همــه دیدیــم کــه
بسیج چگونه در عرصهای که حتی کسی تصورش را
نمیکرد که جایگاهی برای بسیج قائل باشد و گفته
میشــد که این یک کار تخصصی اســت اما بسیج با
آحاد مردم خدمت کردند و افزون بر  ۱۸نوع خدمت
را برای کمک به کادر درمان و بیماران تعریف کردند
و نقش آفرین بودند.
او بیان کرد :ما بسیجیان استان فارس امروز از این

در بازدید استاندار فارس از شهرک صنعتی ارسنجان اعالم شد؛

انعقاد قرارداد با ۷۲سرمایه گذار
گفت:تســریع در اجرای خط انتقــال برق اختصاصی
دومــداره ،تأمیــن آب از محــل خــط انتقــال آب بــه
ارســنجان ،توســعه شــبکه مخابراتی در بستر فیبر
نوری و تأمین گاز پایدار از مهمترین زیرساخت های
ایــن شــهرک صنعتــی اســت کــه بایــد توســط
دســتگاه هــای اجرایــی بــرای حمایــت از تولیــد و در
راستای رفع موانع تولید تأمین شود.
احد فتوحی افزود :زیرســاخت مناســبی در شــهرک
صنعتــی ارســنجان بــرای ایجــاد واحدهــای جدیــد

صنعتی و جذب ســرمایه گذاران فراهم شده است
و ۷۰میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت ها در این
شهرک صنعتی اختصاص یافت.
فتوحــی ادامــه داد :در زمینــه زیرســاخت هــا برخــی
طــرح هــا نظیــر جــدول و آســفالت در مرحلــه اجرا و
برخی طرح ها نظیر توســعه شــبکه داخلی آب و گاز
به اتمام رسیده است.
وی افــزود :در این شــهرک صنعتــی ظرفیت ایجاد و
اســتقرار ۱۶۴واحــد صنعتــی بــا پیش بینــی  ۸۵۰نفر

مدیرکل آموزش و پرورش فارس:

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس گفــت :طــرح ســواد حرکتی
ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی برای ارتقای سالمت جسمانی
دانش آموزان استان آغاز شد.
فرهــاد اســماعیلی افــزود :در دوران کرونــا دانــش آمــوزان دچار
آســیب هــای فــراوان جســمی از جملــه افزایــش وزن و چاقــی و
ناهنجــاری اســکلتی شــدند که با اجــرای طرح کــوچ (کنترل وزن
و چاقی) و سواد حرکتی در صدد حل این معضالت هستیم.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس کــه در آیین اســتانی اجرای
طــرح ســواد حرکتــی دانــش آمــوزان فارس در دبســتان شــهید
فــرج اهلل محمــدی ناحیه  ۲شــیراز ســخن می گفــت ،ادامه داد:
بــا اجــرای طــرح کنتــرل وزن و چاقــی متوجــه شــدیم  ۲۶درصد از
دانش آموزان فارس دچار اضافه وزن و چاقی هستند.
اســماعیلی گفــت :طــرح ســواد حرکتــی بــرای یکصــد و  ۱۵هــزار
دانش آموز دوره ابتدایی فارس اجرا خواهد شد.
رئیــس اداره تربیــت بدنــی و فعالیــت هــای ورزشــی آمــوزش و

TAMASHANEWSPAPER.IR

شهرک صنعتی اجرایی خواهد شد.
وی افــزود :هــم اکنــون  ۷۱قــرارداد بــا ســرمایه
گــذاران بــرای ایجــاد واحدهــای تولیــدی و صنعتــی
منعقدشــده کــه از ایــن تعــداد  ۲واحــد با اشــتغال
زایی  ۳۰نفر در مرحله بهره برداری است.
فتوحــی از ســرمایه گــذاران خواســت بــا توجــه بــه
تهــای موجــود در شهرســتان ارســنجان
ظرفی 
و وضعیــت مناســب زیرســاختی در ایــن شــهرک
صنعتــی ،از ایــن فرصــت بــرای ایجــاد واحدهــای
تولیدی و اشتغال پایدار صنعتی در این شهرستان
استفاده کنند.
وی بیــان کــرد :واحدهــای تولیــدی در ایــن شــهرک
صنعتی که به بهره برداری برســند تا۱۳سال معاف
از مالیات هستند.

عضو شورای شهر شیراز خبر داد:

اجرای طر ح سواد حرکتی برای دانشآموزان فارس آغاز شد

پــرورش فارس نیز اظهــار کرد :مطالعات منظمی از ســال ۱۳۹۵
در وزارت آمــوزش و پرورش بر روی ســاختار قامتی و جســمانی
دانش آموزان آغاز شــد که منجر به تدوین و اجرای طرح کوچ و
ســواد حرکتی شــده اســت .آیت ا ...دهقان گفت :سواد حرکتی
را مــی توان دانش ،درک ،آگاهی و شایســتگی بدنی و جســمانی
افــراد بــرای اجــرای فعالیت هــای با کیفیــت حرکتی دانســت که
ایــن حــرکات راه رفتــن صحیح ،نشســتن صحیح ،لی لــی کردن،
جهیدن ،پریدن و ســایر حرکات بنیادی جســمانی را شامل می
شــود .وی بیان کرد :این طرح  ۳۰درصد از دانش آموزان شهری
را شامل می شود و در اردیبهشت ماه با ارزیابی نهایی دبیران
تربیت بدنی و اولیا به پایان می رسد .رئیس اداره تربیت بدنی و
فعالیت های ورزشی آموزش و پرورش فارس افزود :هر کالس
و پایه ای آزمون و حرکات مخصوص به خود دارد که برای اجرای
موفــق این طرح همکاری اولیا در مدارســی که کالس هایشــان
غیرحضوری است بسیار ضروری است.

اشــتغال و نیــز جــذب ســرمایهگذاران فراهمشــده
است.
مدیــر عامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی فــارس
گفــت :همه زیرســاختها بــرای اســتقرار واحدهای
صنعتــی در ایــن شــهرک صنعتــی فراهــم شــده و
شــهرک صنعتــی ارســنجان با۶۶هکتــار مســاحت
دارای امکانــات زیربنایی نظیر آب ،برق ،گاز ،شــبکه
فاضــاب و تصفیــه خانــه فاضــاب اســت و طــرح
آســفالت ورودی ،شــبکه روشــنایی نیــز در ایــن

حــرم مطهــر شــاهچراغ (ع) اعــام میکنیم کــه در هر
عرصهای که تعریف شود بسیجیان حضور خواهند
یافت و خوش خواهند درخشید.
وی ،فــارس را یکــی از اســتانهای برتــر در زمینه نذر
رهایی زندانیان جرایم غیر عمد دانســت و گفت :در
یــک مقطعی حــدود یک چهــارم آزادســازی زندانیان
جرایــم غیــر عمــد کشــور مربــوط بــه اســتان فــارس
بــود و از ســالروز شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی
(دیماه پارســال) تا مقطع کنونی که در هفته بســیج
قــرار داریــم افــزون بر یــک هــزار و  ۱۸۳زندانــی جرایم
غیرعمــد در هفــت مرحلــه و بــا همــکاری و کمــک
بســیجیان ،مــردم ،خیریــن ،دادگســتری و اداره کل
زندانها از زندان رهایی یافتند.

طراحی و مرمت محیط پیرامونی اماکن مذهبی شیراز تا پایان امسال
عضــو شــورای شــهر شــیراز ،از تکلیــف شــهرداری این کالنشــهر بر
انجام طراحی شهری محیط پیرامونی و طراحی مرمت نما برای بقاع
متبرکه و اماکن تاریخی تا پایان امسال خبر داد.
رضا محمدیان چهارشــنبه سوم آذر در جمع خبرنگاران از تصویب
طرحی مبنی بر ضرورت شــهرداری به مرمت نما و طراحی فضاهای
پیرامونــی بقــاع متبرکــه در شــورای شــهر خبــر داد و بــا بیــان اینکه
شیراز دارای امکان مذهبی متعددی به عنوان یکی از شاخصهای
اصلی این کالنشــهر بقاع متبرکه اســت ،گفت :بقاع متبرکه یکی از
جاذبههــای گردشــگری مذهبــی محســوب میشــوند و اقدامــات
و توجهــات بــه این مبحــث ،جایگاه ویژهای نزد شــورا و شــهرداری
دارد.
محمدیان ادامه داد :در همین راســتا کمیســیون شــیراز ســومین
حرم اهل بیت (ع) ،الزام شــهرداری مبنی بر طراحی شــهری ،محیط
پیرامونــی و طراحــی مرمــت نما برای بقــاع متبرکه ،مســاجد تاریخی
شــهر ،مدرســه خــان و اماکن مذهبــی و اقدام قانونــی در خصوص

دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور

دبیر سرویس سیاسی :سیده ناهید تقویان

مسجد صاحب الزمان (عج) محله سهل آباد را بررسی کرده است.
این عضو شــورای شــهر شــیراز خاطرنشــان کرد :شــهرداری مکلف
شــده تا پایان امســال با هماهنگــی ادارههای کل میــراث فرهنگی
و اوقاف فارس نســبت به طراحی شهری محیط پیرامونی و طراحی
مرمت نما در صورت نیاز برای بقاع متبرکه ،مســاجد تاریخی شهر،
مدرســه خــان و اماکــن مذهبــی اقدامــات الزم را انجام دهــد .البته
مقرر شده که بودجه اجرای این مهم در متمم بودجه سال  ۱۴۰۰و
بودجه  ۱۴۰۱پیشبینی شود.
محمدیــان گفــت :همچنیــن شــهرداری مقــرر شــده عقــب
نشــینی مســجد صاحــب الزمــان (عــج) محله ســهل آباد بــه علت
بازگشــایی خیابــان اصلــی ایــن محلــه ،ضمــن اخــذ مجــوز شــرعی
الزم بــرای عقــب نشــینی و تخریــب فضــای مــورد مســیر بــا تملــک
زمیــن معــادل و طراحــی مناســب و پیــش بینــی بودجــه الزم در
ســال  ۱۴۰۱نســبت بــه احــداث مجــدد مســجد مذکــور اقــدام الزم
کند.
صفحهآرا :فرزانه فریدونی
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یادداشت

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
مأموریــت هــای بســیج و بســیجیان بــه عنــوان
لشــکریان مخلــص خــدا پــس از گذشــت ده هــا ســال
از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی متفــاوت
گشته است.
روزگاری جــان برکفــان بســیجی بــا حضــور غیرتمندانــه
و شــجاعانه در میادیــن رزم بــه مقابلــه رودرروی
بــا دشــمن بعثــی مــی پرداختنــد و بعــد از دوران
تابنــاک دفــاع مقــدس بســیج مأموریــت بازســازی
مناطــق جنگــی و مقابلــه بــا ضدانقــاب و اشــرار در
مرزهــا و توطئــه گــران داخلــی و محرومیــت زدایــی
می پرداخت.
امروز هم اقشــار مختلف بســیج مردمی با تأسی از امام
و رهبــری در اندیشــه احیــای فرهنــگ و تمــدن اســامی
و صــدور نهضــت امام خمینــی(ره) برآمده و بــا اقدامات
جهــادی و عمــل مخلصانــه و مومنانه خودشــان ضمن
توســل جســتن به مرام و شــیوه موالیمان حضرت علی
(ع) و حضرت فاطمه زهرا صلوات ا ...علیهم در مقابله با
ویــروس منحوس کرونا در کنار انجام امور خیرخواهانه
در دورتریــن نقــاط کشــور و به ویــژه خدمــت صادقانه و
بــی منــت بــه روســتاییان و عشــایر در مناطــق محــروم
ایران تالش می نمایند.
شــجره طیبــه بســیج ،امــروزه در تمامــی ارکان حاکمیتی
ایــران مؤثــر و پایــگاه هــای مقاومــت بســیج اقشــار و
محــات و بســیج کارمنــدان و کارگــران ،در کنــار بســیج
اصنــاف و بســیج روســتاییان و عشــایر و ...بــا حضــور
در تمامــی صحنــه هــای انقالبــی از جملــه راهپیمایی ها
و انتخابــات هــا ،مانورهــا و برنامــه هــای مقابلــه بــا ضــد
انقــاب داخلــی و برهــم زنندگان نظــم و امنیت عمومی
در کنــار تحقیقــات و پژوهــش هــای مختلــف علمــی و
حتی کارآفرینی توانســته مسئولیت ها و مأموریت های
جدیدی را برای خود تعریف نماید.
بســیجی بــودن در کنــار ایمان و عقیده و اخــاص و ایثار
مــی توانــد از فــرد یک انســان بــه معنــای واقعــی مومن
و خدایــی بســازد .پیشــاپیش ۵آذر ســالروز تشــکیل
نهــاد مردمــی بســیج مســتضعفان بــه فرمــان امــام
امــت(ره) را بــه عمــوم مــردم ایــران بــه ویــژه بســیجیان
بــی ادعــا تبریک و تهنیــت عرض مــی نمایــم و امیدوارم
کار بســیجی کــه همچنــان خــارج از امــور صرفــا دولتــی
و ...بــوده و همچنــان بــه صــورت کامــا مردمــی و
داوطلبانــه انجــا م مــی شــده اســت ،منبعــد نیــز چنیــن
باشد.

رئیس هیأت اندیشهورز بسیج فرهنگیان فارس:

تفکر و مدیریت بسیجی حلقه
گمشده امروز در بخشهای مختلف
مدیریتی کشور است
بســیج مدرســه عشــق اســت و هرکســی کــه وارد بســیج
میشود باید با عشق به انقالب اسالمی و اسالم خدمت
کند.
بــه مناســبت گرامــی داشــت هفتــه بســیج جلســه
هــم اندیشــی و نشســت صمیمانــه اعضــای هیــأت
اندیشــه ورز بســیجیان فرهنگــی اســتان در محــل نمــاز
خانه اداره کل برگزار گردید.
زارعی رئیس هیأت اندیشــه ورز بسیج فرهنگیان فارس
گفــت :هدف از بزرگداشــت هفته بســیج تأکید بر تبیین
ظرفیت ها ،دســتاوردها و خدمات ارزنده انقالب اسالمی
است.
رئیــس هیــأت اندیشــه ورز بســیج فرهنگیــان
بــا تبریــک هفتــه بســیج بــه تمــام بســیجیان بــه ویــژه
فرهنگیــان بســیجی و جانبــاز یــاد و خاطــره شــهدای
بســیجی و جبهــه مقاومــت بــه ویــژه ســید الشــهدای
مقاومــت حــاج قاســم ســلیمانی کــه در دفــاع از
ارزشهــا و حفــظ دســتاوردهای نظــام و آرمانهــای
انقــاب از هیــچ کوششــی دریــغ ننمــوده گرامــی
داشتند.
وی تفکــر و مدیریــت بســیجی را حلقــه گمشــده امــروز
در بخــش هــای مختلــف مدیریتــی کشــور دانســت
و افــزود :اندیشــه بســیج هرجــا وارد شــده راه را بــرای
حــل مشــکالت گشــوده و افتخــار و اقتــدار آفر یــده
است.
اســماعیلی مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان ضمــن
تبریــک و خــوش آمدگویــی در بیاناتــی تقويــت معرفــت
دينــي ،ارتقای ســطح تحصيلی فرهنگيان بســيجی ،كمک
بــه آمــوزش و پــرورش بــرای گســترش تفكــر بســيجی
در تعليــم و تربيــت نســل آینــده را در اولويتهــا و از
رويكردهــای مهــم هیأت اندیشــه ورز بســیج فرهنگیان
برشمرند.
در پایــان بــا حضــور اعضــای هیــأت اندیشــه ورز و
شــورای معاونیــن از فرهنگیــان بســیجی و جانبــاز
شــاغل در اداره کل بــا اهــدای گل و لــوح تقدیــر
قدردانی گردید.
عکاس :حجت رحیمی

