فــرآورده رب گوجه مشــمول اســتاندارد اجبــاری بوده و
تولید و عرضه آن با عالمت استاندارد ضروری است.
مدیــر کل اســتاندارد فــارس در جلســه هــم اندیشــی
نحــوه نگهــداری رب گوجه فله در شــرایط اســتاندارد که
بــا حضور رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی  ،مدیر عامل
شــرکت تعاونــی صنایــع کنســرو ســازی فــارس وســایر
دســتگاه هــای ذی ربــط در محــل اداره کل اســتاندارد

برگزاری جلسه استانداردسازی رب گوجه فله در استاندارد فارس
تشــکیل گردیــد ،گفت :رب گوجه یکی از پتانســیل های
مهــم بخــش کشــاورزی در اســتان فــارس مــی باشــد و
اســتاندارد ســازی این محصول باید در اولویت دســتور
کار دستگاه های ذی ربط اجرایی و نشکل های تولیدی
قرار گیرد.

رهنمــا افــزود :در حال حاضــر بیش از  63واحــد تولیدی
رب گوجــه در ســطح اســتان فــارس فعال بــوده که برای
بســته بندی و نگهداری رب فله با مشــکل ســردخانه و
نبود خط تولید اسپتیک مواجه می باشند.
وی افــزود :خوشــبختانه بــا هــم اندیشــی و هماهنگــی

دســتگاه هــای اجرایی مرتبط و تشــکل هــای صنفی رب
گوجه تاکنون جلســات متعددی به منظور رفع مشــکل
واحدهای تولیدی تشــکیل شــده اســت که حاصل این
جلســات دعــوت از واحدهــای تولیــدی بــرای اســتفاده
از خدمــات شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای ایجــاد و

راه انــدازی خــط تولیــد اســپتیک در کنــار خــط تولیــد
رب گوجــه در محــل کارخانجــات وبهــره منــدی
ازحمایــت هــای دولــت بــوده اســت و تاکنــون
 10واحــد تولیــدی در ایــن زمینــه اعــام آمادگــی
نموده اند.

تحولدر مدیریتاستانبامعرفیافراددارایپیشینهعلمیرقممیخورد
اســتاندار فارس با اشــاره بــه اینکه رویکرد
وی ایجاد ســاختار علمی در مدیریت کالن
اســتان اســت ،محقــق شــدن ایــن هــدف
را در گــرو بــه کار گرفتــن مدیــران علمــی
دانســت و افــزود :رؤســای دانشــگاه هــا
افــرادی کــه در حــوزه هــای مختلــف دارای
توانمنــدی مدیریتــی هســتند را معرفــی
کنند تا شــاهد تحــول در مدیریت اســتان
باشیم.
دکتــر محمدهــادی ایمانیــه در دیــداری
بــا رؤســای دانشــگاههای اســتان کــه بــا
هــدف هــم اندیشــی برگــزار شــد ،بــر لــزوم
تشــکیل مداوم این جلســات بــا محوریت

شده اســت ،بیان کرد :باید تورهای بازدید
اســاتید و دانشــجویان از ایــن طــرح هــا
نیــز راه انــدازی شــود؛ چــرا کــه دیــدن ایــن
اقدامــات ســبب ایجــاد انگیــزه و امیــد در
دانشــگاهیان و مانــع خــروج نخبــگان از
کشور خواهد شد.
دکتــر ایمانیــه بــا تأکیــد بــر اینکه تشــکیل
شــوراهای اندیشــه ورز نیازمند شناسایی
اســاتید برجســته در حــوزه هــای مختلــف
اســت ،عنوان کرد :رؤســای دانشگاه ها در
معرفی این اســاتید بــه مجموعه مدیریت
استان کمک کنند.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس با

شهردار شیراز:

شهردار شیراز با مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز و جمعی
از معاون وی دیدار کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری شــیراز ،مهنــدس
ســید احســان اصنافــی شــهردار شــیراز در ایــن دیــدار اظهــار
داشت :شــهرداری شیراز و شرکت توزیع برق سابقه همکاری
و فعالیــت خوبــی دارند کــه ماحصل آن ارائــه خدمات به مردم
بوده است.
وی ادامه داد :مردم همه ما را در یک کشتی می دانند و برآیند
عملکــرد همــه ما مــورد توجــه اســت.به گفته شــهردار شــیراز
تالش و سیاست ما همکاری و هم افزایی در جهت خدمت و
تأمین منافع مردم می باشد.
مهنــدس اصنافــی در ادامــه به پــروژه های شــهری پرداخت و
متذکر شــد :مشــارکت شهرداری شیراز با ســایر دستگاه ها و
ارگان ها باید متناسب باشد.
وی برای مثال به خیابان  24متری حاج عزت ا ...فهندژ سعدی

اشاره کرد و گفت :پروژه احداث خیابان  24متری حاج عزت ا...
فهنــدژ ســعدی یکی از پــروژه های مهم و تأثیرگذار در شــهرک
ســعدی اســت که اجــرای آن می توانــد تأثیر بســزایی بر بهبود
کیفی این شهرک و رفاه شهروندان داشته باشد.
شــهردار شــیراز اضافــه کــرد :اگرچــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه
اقدامــات خوبــی نظیــر تملــک امــاک مــورد مســیر ،نصــب
پایــه هــای چــراغ بــرق و لولــه گــذاری آبهــای ســطحی بــه طــول
حدود یک کیلومتر توســط شــهرداری صورت گرفته ،اما اجرای
کامــل پروژه ،مســتلزم جابجایی دیگر تأسیســات زیر زمینی با
همراهی و همکاری بیشتر دستگاه های مربوطه برای تسریع
در انجام پروژه می باشد.
ی هــای تجدیدناپذیــر عــاوه بــر
وی بــا بیــان اینکــه منابــع انــرژ 
ســرعت بــاالی مصــرف ،اثــرات نامطلوبــی بــر محیــط زیســت
دارد ،اذعان داشــت :پیگیر اســتفاده از انرژی های نو از جمله
خورشید در بخش های مختلف شهرداری شیراز هستیم.

اشــاره به اینکــه رویکرد وی ایجاد ســاختار
علمــی در مدیریــت کالن اســتان اســت،
محقــق شــدن ایــن هــدف را در گرو بــه کار
گرفتــن مدیــران علمــی دانســت و افــزود:
روســای دانشــگاه هــا افــرادی کــه در حوزه
هــای مختلــف دارای توانمنــدی مدیریتــی
هســتند را معرفی کنند تا شــاهد تحول در
مدیریت استان باشیم.
وی همچنیــن از حضــور خــود در میــان
دانشــجویان دانشــگاه هــای اســتان
همزمان  ۱۶آذر ،با روز دانشــجو ،خبر داد و
گفــت :از این پس ارتباط مدیریت ارشــد با
دانشگاه پررنگ تر خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

پیگیر استفاده از انرژ یهای نو در شهرداری شیراز هستیم

ارزشهای انقالب با همافزایی فرهنگسازی و نهادینه میشوند
کوشــکی جهرمی با اشــاره به این که جشــنواره شعر دفاع مقدس
در اســفند ماه برگزار خواهد شــد ،گفت :هرچند تا کنون جشــنواره
فــاع مقــدس در فــارس برگــزار شــده ،از امســال دبیرخانــه دائمــی
جشنواره کشوری شعر دفاع مقدس به استان فارس واگذار شده
است.
در دومیــن روز هفتــه بســیج ،ســعید کوشــکی جهرمــی ،مدیــرکل
شهــای دفاع مقدس ،پذیرای صابر ســهرابی،
بنیــاد حفظ آثار و ارز 
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی فارس ،بهــروز مرامــی جدیدی،
معاون هنری و ســینمایی و کرامت یزدانی ،مســئول امور ایثارگران
این اداره بود.
صابــر ســهرابی در ایــن دیــدار بــر همافزایــی فرهنگی و هنــری برای
شهــای دفــاع مقــدس اشــاره کــرد
پاسداشــت دس ـتآوردها و ارز 
و خــود را یــک ســرباز و بســیجی فرهنگــی خوانــد و گفــت :اگــر همه
دســتگاهها و ســازمانهای فرهنگــی و هنــری بــه یــک انســجام و
همافزایــی برســند ،بیدرنــگ میتــوان همــه آرمانهــا و ارزشهای

انقالب اسالمی و دفاع مقدس را به خوبی فرهنگسازی و نهادینه
کرد.
ســهرابی با اشــاره به این که هیچ جناح ،گروه ،دســته و ...نمیتواند
ادعــا کنــد کــه در چند ســال گذشــته از کمکهای فرهنگ و ارشــاد
اســامی فــارس بیبهــره بوده اســت ،ادامه داد :خوشــبختانه پس
از دهههــا ،آی ـتا ...رئیســی ،رئیسجمهــوری با دســتوری کــه دادند
مرجعیت و ارشــدیت فرهنگ و ارشــاد اســامی در زمینه فرهنگ و
هنــر پذیرفته شــد که میتــوان آن را تحول و انقالب بــزرگ فرهنگی
در کشور دانست .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
یکــم تــا بیســتم آذرمــاه را زمــان دریافت درخواســت خریــد کتاب از
نویســندگان و انتشــارات دانســت و افــزود :همــه نویســندگان و
انتشــاراتها میتوانند درخواست خود را برای خرید کتاب از سوی
فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه بخــش فرهنگــی ایــن اداره بدهنــد.
بهــای پژوهشــی فارسشناســی بــه ویــژه دفاع
در ایــن خریــد ،کتا 
مقدس و انقالب اسالمی در اولویت خواهند بود.

شهردار منطقه  2شهرداری شیراز خبر داد:

رشد قابل مالحظهای سرانه فضای سبز در منطقه  2شهرداری شیراز
شــهردار منطقه  2شــهرداری شــیراز گفت :همکاری
شــهروندان در پاسداشــت و نگهــداری از فضاهای
ســبز قــوت قلبــی بــرای مدیریــت شــهری بــه منظور
افزایش ارایه خدمات است.
به گزارش روبط عمومی شــهرداری منطقه  2شــیراز،
دکتر شــهریاری از فضاهای ســبز شــهری بــه عنوان
ریه های کالنشــهر یاد کــرد و افزود :با وجود ترافیک
روز افزون و گســترش آلودگی های زیســت محیطی
به نظر می رسد توسعه فضای سبز و ایجاد محیطی
پرنشــاط یکــی از ضروریــات مهــم در زندگــی شــهر
نشــینی امــروز اســت .بایــد توجــه داشــت کــه بهــره
مندی شــهروندان از فضای ســبز از جملــه نیازهای
مهم شــهر اســت و در راستای دســتیابی به جامعه
ای شاد نقش مهمی ایفا می کند.
او در ادامــه بــا تشــریح مــوارد راهگشــا بــرای ارتقــا
کیفیــت زندگــی شــهروندان خاطــر نشــان کــرد :در

ایــن راســتا بــا دو رویکــرد مهــم مواجه هســتیم .در
گام اول بایــد بــا برنامــه ریــزی مــدون بــه گســترش
فضای ســبز شــهری همــت گماشــت و در قدم بعد
حــس مســئولیت و همکاری را در شــهروندان برای
نگهداری از زیرساخت های ایجاد شده تقویت کرد.
شــهریاری افــزود :شــهرداری منطقــه  2بــا توجــه بــه
مفــاد و تبصــره هایی که در زمینه ایجاد و گســترش
فضــای ســبز مصــوب در ســال  1359بــه تصویــب
رسیده اقدام به توسعه فضای سبز در بوستان ها،
بولوارهــا ،جنــگل کاری ها و بهســازی پــارک ها کرده
کــه با اســتقبال چشــمگیر شــهروندان روبرو شــده
است .البته گسترش فضاهای سبز شهری با ایجاد
و تقویــت روشــنایی معابــر و پــارک هــا چشــم انــداز
زیبایی در شب ایجاد می کند و به موازات آن نقش
ارزنــده ای در گســترش امنیــت فضاهــای عمومــی
دارد.

شــهردار منطقه  2شــیراز در ادامه با بیان این که در
پارک ها از گیاهان مناســب اقلیم شیراز و دوستدار
محیــط زیســت اســتفاده مــی کنیــم اظهــار داشــت:
در حــال حاضــر ســرانه فضــای ســبز در منطقــه 2
شــهرداری شــیراز در حدود  6متر محاسبه می شود
که نســبت به گذشــته رشــد قابل مالحظه ای دارد.
توجــه داشــته باشــیم از پوشــش هــای گیاهــی بــه
عنــوان ریــه های شــهری یاد مــی شــود و در کاهش
آالیندگــی و تلطیــف هــوا نقــش ارزنــده ای را ایفــا
می کنند.
وی افــزود :عــاوه بــر کاشــت چمــن و انــواع گل و
گیــاه در درخــت و درختچــه در بلوارهــا ،شــهرداری
منطقــه  2اقــدام بــه توســعه فضــای ســبز در پــروژه
هــای در دســت اجرا کــرده که از جمله ایــن پروژه ها
مــی تــوان به فضای ســبز آبنمــای موزیــکال در بلوار
مــاذون قشــقایی ،فضای ســبز پارک زندگــی ،فضای

ســبز زمیــن چمــن قلعــه شــاهزاده بیگــم ،فضــای
ســبز فــاز یک محراب ،بهســازی پارک های حســینی
و ولیعصــر ،فضــای ســبز پیــاده راه هــای ســامت و
بلــوار الوان و دیگــر مــواردی از ایــن دســت اشــاره
کرد.
شــهریاری در بخــش پایانــی ســخنانش با اشــاره به
ایــن کــه در فصول گرم ســال کاشــت چمــن و گل و
گیــاه صــورت نمی گیــرد ،اظهار داشــت :در خصوص
گونــه هــای گیاهــی و فصل کاشــت آنها بایــد به این
نکتــه اشــاره کــرد کــه از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان
اردیبهشــت که هوای مســاعدی وجود دارد و زمان
بــرای کاشــت هــر نــوع بافت ســبز مناســب اســت.
ســایر گونــه هــای درختــی مانند یــاس هلنــدی ،گاج
توپی و کاشــت های نشــا از ابتدای آبــان ماه بذر آن
را در خزانــه کشــت کــرده و در آبــان بــه بســتر اصلــی
انتقال پیدا می کند.

رئیــس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
شــورای اســامی شــهر شــیراز گفت :افزایش سرانه
مطالعــه دانــش آمــوزان یکــی از اهــداف اصلــی
کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی شورای اسالمی شهر
شیراز است زیرا این مسئله می تواند آینده شهر را
روشن سازد.
علــی اکبــر ســلطانی در آییــن تقدیــر از فرهنگیــان و
دانــش امــوزان مولــف شــیراز و رونمایــی از  4کتاب

کتابخوانــی زمانــی در دانــش آمــوزان توســعه پیــدا
مــی کنــد کــه داســتان نویســی و کتابنویســی را بــه
وســیله خاطــره نویســی و داســتان نویســی بــه آنان
یاد دهیم.
وی گفت :کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شــورای اسالمی شهر شــیراز نیز با استقبال از طرح
و برنامــه های افزایــش نرخ مطالعــه و کتابخوانی در
دانش آموزان به دنبال تحقق این امر مهم است.

رئیس بسیج رسانه استان فارس:

تفکر و گفتمان بسیج حافظ و مروج ارزشهای انقالب اسالمی است
مسئول ســازمان بسیج رسانه اســتان فارس با
بیــان اینکه بســیج کلیدواژه تفکر انقالب اســت،
گفــت :تفکــر و گفتمــان بســیج حافــظ و مــروج
ارزشهای انقالب اسالمی است.
هــادی رضایــی در گفتوگــو بــا تســنیم ،بــا
گرامیداشــت هفته بســیج اظهار داشــت :بسیج
کلمهای اســت که یک گفتمان را در خود خالصه
کــرده اســت؛ گفتمــان انقــاب اســامی از ســال
 1342بــا آغــاز نهضــت شــکل گرفــت و مبتنــی بــر
یــک کلمه بود که بســیج ،کلیــد واژه این گفتمان
اســت .ایــن گفتمــان ،در آغــاز نهضت بیــن آحاد
جامعه بســط پیــدا کــرد و آرام آرام به یــک جریانی
تبدیــل شــد کــه تحوالتــی را در پــی داشــت ،کلید
واژه برنامــه حرکت این جریان که بعد به گفتمان
تبدیــل شــد و تحولــی را در اذهــان مــردم و پــس

از آن در ســاختار سیاســی و حکومتــی ایجاد کرد،
بسیج بود.
مســئول ســازمان بســیج رســانه فــارس بــا بیان
اینکــه تکیــه حضرت امــام(ره) در ایجــاد تحول در
جامعــه بر تزکیه نفس و پــرورش روح بود ،گفت:
امــام راحــل توانســتند ایــن انقــاب درونــی را بــه
پیرامــون و جامعه خود تســری دهنــد این تحول
درونــی ،در تــک تک افراد جامعه هم نشــأت پیدا
کند.
رضایی ادامه داد :بســیج ،یک کلمه است ،اما به
انــدازه همــه دریاهــا و اقیانوسهــا پهناور اســت
و عمق دارد مردم دســت به دســت هــم دادند و
بــا امــام وقت خــود که در صورت و ســیرت ســید
روحا ...خمینی تجلی یافته بود ،توانســتند با هم،
بــرای هــم ،در جهــت تحقــق آرمانهــای الهی گام
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بردارند.
مســئول ســازمان بســیج رســانه فــارس تصریــح
کــرد :با تداوم و شــکلگیری انقالب در ســال ،57
این گفتمان بهصورت رسمی در ادبیات سیاسی
و اجتماعــی یــک جایگاه ویــژهای پیدا کــرد چراکه
تــا قبــل از آن ،بحــث بســیج تودههــا مطــرح بود،
امــا آن قدرت و نیرویی که توانســت این همدلی
و همگرایــی را در تــوده مــردم ایجــاد کنــد و بــه
معنــای واقعی یک بســیجی با نوع نــگاه تحولی و
تحرکــی پیشبرنــده شــکل دهــد ،نــگاه الهی بود
کــه رهبــری آن را حضــرت امام در دســت گرفت و
توانست بسیج را به معنای واقعی جهت اعتالی
انسانیت و معنویت شکل دهد.
رضایــی بــا بیان اینکــه انقالب  ،57انقالب بســیج
تودههــای مــردم بــا نــگاه دینــی علیــه نفــاق و

دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور

اســتبداد و طاغــوت و اســتعمار بــود ،ادامــه داد:
بعــد از انقــاب نهــاد مقــدس بســیج توســط
تفکــرات انقالبــی شــکل گرفــت .بســیج یعنــی
کسانی که برای رضای خدا و اعتالی جامعه خود،
بدون هیچ چشمداشتی گام برمیدارند و در این
مســیری کــه ممکن اســت تبعات زیادی داشــته
باشد ،از جان و مال و آبروی خود هزینه میکنند.
وی بــا یــادآوری فتن ههــای پــس از شــکلگیری
انقــاب اســامی گفــت :در طراحــی ایــن فتنههــا
ایــن تفکــر بســیج و حضور بهموقع مــردم بود که
اجــازه پیــروزی ایــن توطئههــا را نــداد .ایــن تفکــر
بســیجی بــود کــه زمین هســاز مبــارزه بــا دشــمن
در  8ســال دفــاع مقــدس شــد که نتیجــه آن هم
حفظ کشــور بــود .در شــرایط کامل جنــگ نظامی
ایــن مــردم و تفکر بســیجی بــود که بــا در کنارهم

دبیر سرویس سیاسی :سیده ناهید تقویان

استان
* سال سیزدهم * شماره 2520
یادداشت

لزومسرعتعمل
مسئوالندر
محرومیتزداییاز
روستاها
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
الحــاق برخی روســتاهای نزدیک کالنشــهرها به حریم یا
محدوده شهرها اگرچه باعث شده تا در سال های اخیر
از برخــی محرومیــت هــا دور ماننــد امــا متأســفانه هنوز
روســتاها و شــهرک هــای فــراوان نزدیک به کالنشــهرها
و مراکز اســتان ها وجود دارند که با توجه به گســتردگی
و جمعیــت زیــاد شــان نــه از طــرح هــادی و نــه از طــرح
تفضیلــی در آنهــا خبــری نیســت و گاه محرومیــت ها در
همین روستاهای بیداد کرده ،به طوری که از نعمت آب
آشامیدنی سالم یا گاز خانگی برخوردار نیستند!
خوشبختانه دورترین روستاها در دورافتاده ترین نقاط
کشــور از نعمــات بــرق و بعضــا تلفــن ثابــت و امکانــات
مربوط به تلفن همراه و پوشــش شــبکه هــای رادیویی
و تلویزیونــی برخوردارنــد اما در ارتباط با گازکشــی منازل
روســتایی ،تأمیــن آب آشــامیدنی و همچنیــن آســفالت
راه های عبور و مرور روستاییان علی رغم همه تالش هایی
که شده و می شود باز هم باید تالش گردد.
در واقع تالش مسئوالن باید مضاعف گردد به گونه ای
کــه غبــار محرومیــت از ســر و از روی روســتاها زدوده
شــده و برچیــده گــردد .گــروه هــای جهــادی بســیج،
ســپاه ،ســایر اقشــار و آحــاد دیگــر بســیج و دلســوزان
جامعــه بــا ایثار و از خودگذشــتگی و صرف وقت بســیار
و گاه بــا هزینــه هــای شــخصی و کمک گرفتــن از خیرین
توانســته انــد حــال و هوای برخی روســتاها را بــا کمک و
مشارکت خود روستاییان عوض کنند و چهره روستاها
را بــا کار وخدمــت خالصانــه دگرگــون ســازند امــا وظیفه
مدیــران بــه ویــژه دهیــاران ،بخشــداران و فرمانــداران
اســت تا با رصد و سرکشــی از روســتاها و اطالع گرفتن از
اصلــی تریــن موانــع پیــش روی توســعه روســتایی و
دســته بندی مشکالت مردم صبور و کم توقع روستاها
نســبت به رفع و یا کاهش مشــکالت و محرومیت های
روســتاهای تابعــه محــل خدمــت خــود اقــدام عاجــل
نموده و رضایت خاطر وفادارترین مردم کشــور به نظام
و انقالب که روستاییان و عشایرند را فراهم آورند.
شــوراهای روســتایی هــم بایــد از حالــت بــی تحرکــی و
انفعــال بیــرون آینــد و ضمــن ارتبــاط گرفتــن مســتمر با
دفاتر مســئوالن بخش و شهرستان محل اقامت خود
و نماینــدگان مجلــس و مشــورت گرفتــن از معتمــدان
محلــی و روحانیــت مســتقر و ســاکن در روســتاها
نســبت به پیگیــری برای تأمین امکانــات و رفع نیازهای
فــوری روســتای محــل اقامــت خــود و گرفتــن اعتبــارات
و امکانــات مختلــف بــرای رونــق بخشــی به امور روســتا
و روســتاییان همــت و تــاش مضاعــف نماینــد .قطعــا
هرگونه اقــدام برای محرومیت زدایی از روســتاها عالوه
برآنکــه بــه اقتصــاد و معیشــت روســتاییان کمــک مــی
شــود ،از مهاجرت هــای بی دلیل و بی رویه روســتاییان
به کالنشهرها و شهرها نیز ممانعت می کند.

رویداد فرهنگی  -زیست محیطی
پاییزی شیراز در باغ علمی آموزشی
بهار نارنج

افزایشسرانهمطالعهدانشآموزانیکیاز اهدافاصلیکمیسیونفرهنگی،اجتماعیشورایاسالمیشهر شیراز است
کتاب به دانش آموزان ذائقه و عالقه آنان را در نظر
گرفــت تــا ایــن دانش امــوزان در اینــده نیز بــا کتاب
مانوس شوند.
ســلطانی گفــت :خوشــحالیم کــه کتابنویســی و
تالیــف در کشــور مــا براســاس عالقــه مؤلفــان و
دانــش آموزان صــورت می پذیرد و همیشــه فضای
منعطفی در حوزه تألیف حاکم بوده است.
ایــن عضــو شــورای اســامی شــهر شــیراز گفــت:

3

به همت شهرداری شیراز برگزار میشود؛

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در آیین تقدیر از فرهنگیان مؤلف فارس:

تالیف شــده توسط معلمان استان که به مناسبت
هفتــه کتاب در دبیرســتان حاج حســین مختارنامه
امــوزش و پرورش ناحیه  4شــیراز برگزار شــد گفت:
یکی از مشــکالت اساســی ما خوانــش کتاب از روی
اجبــار و بــی میلی اســت که همین مســئله میتواند
دانش اموزان را از کتاب دور کند.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
شــورای اســامی شــهر شــیراز گفت :باید در معرفی

اخبار
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پژواک

در دیدار استاندار فارس با  رؤسای دانشگاههای استان مطر ح شد؛

موضوعــات میــان بخشــی و فــرا بخشــی
تأکید کرد.
بــه اعتقــاد اســتاندار فــارس در گذشــته
ارتباط مدیریت ارشد استان با دانشگاهها
بــا جدیــت پیگیــری نمیشــده امــا از ایــن
پــس شــاهد تقویــت ایــن ارتبــاط خواهیم
بود.
وی عنوان کرد :در این جلســات میتوانیم
از حضور مســئوالن در حوزه های مختلف
به عنوان مهمان نیز استفاده کنیم.
اســتاندار فارس با اشــاره به اینکه در حال
حاضــر طــرح هــا و اقدامــات تأثیرگــذاری
بــر پایــه علــم و فنــاوری در اســتان اجرایــی
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قــرار گرفتن برای مبارزه با دشــمن ،اجــازه ندادند
حتی یک وجب از خاکشــان به تصرف دشــمن در
بیاید.
مســئول ســازمان بســیج رســانه فارس با اشــاره
بــه دهههــای مختلــف در عمــر انقــاب اســامی،
تصریح کرد :دشــمن همیشه به دنبال این بوده
کــه از طریق این فتنهها ،از هم گســیختگی میان
مــردم و بیاعتمادی به حکومت را به وجود آورد؛
امــا تفکــر بســیجی یک بــار دیگــر مــردم را در کنار
هــم قــرار داد تــا با حضور خــود در میدان ،نقشــه
دشــمن را نقــش بر آب کننــد .امروز هــم مردم با
همان نگاه و همان تفکر بســیجی ،سالهاست
که در برابر تحریمهای ظالمانه غرب ایســتادهاند
و اجــازه نمیدهنــد عــزت کشــور و مــردم با فشــار
تحریمهای طاقت فرسا ،خدشهدار شود.
صفحهآرا :فرزانه فریدونی

رئیــس ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز شــهری
شــهرداری شــیراز از برگزاری یک رویداد فرهنگی و زیست
محیطــی تحــت عنــوان «کــودکان و همزیســتی بــا محیــط
زیست» خبر داد.
مهنــدس محمدرضــا زندیــه اظهــار داشــت :ایــن رویداد
بــا هــدف توســعه مشــارکت هــای مردمــی در حفاظــت
از محیــط زیســت و فضای ســبز شــهری و در قالــب انواع
مختلف برنامه های جذاب و مفید آموزشی برای کودکان
و نوجوانان برگزار خواهد شد.
زندیه افزود :در این راســتا ســازمان سیما ،منظر و فضای
ســبز شهری شــهرداری شیراز از ســازمان ها و ارگان های
مختلف همچون دانشــگاه شیراز ،گروه های مردم نهاد،
ســازمان مدیریــت پســماند و ســازمان آ تــش نشــانی نیز
جهــت همــکاری دعــوت کــرده و غرفــه هایــی را در اختیار
آنهــا قــرار داده تــا آموزش هــا و خدماتی مانند مشــاوره و
روانشناســی ،آموزش پسماند و جلوگیری از آلودگی های
زیســت محیطــی ،آمــوزش مــوارد ایمنــی و آ تــش نشــانی،
آمــوزش نگهداری از گل هــا و گیاهان آپارتمانی و درختان
و فضای ســبز شــهری در اختیار والدیــن و دانش آموزان
قرار گیرد.
مهندس زندیه در ادامه افزود :با توجه به اینکه در هفته
کتــاب و کتابخوانی قرار داریــم؛ در بخش دیگری از برنامه
یــک نمایشــگاه کتــاب بــا محوریــت موضوعــات زیســت
محیطــی بــرای شــهروندان فهیــم شــیرازی در نظــر گرفته
شده است.
رئیــس ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز شــهری
شــهرداری شــیراز در انتهــا از همــه شــهروندان شــیراز
دعــوت کرد تــا از این رویداد فرهنگی و زیســت محیطی و
در کنار آن از منظر و طبیعت زیبا و رنگارنگ پاییزی شیراز
در بــاغ علمــی آموزشــی بهــار نارنــج شــیراز واقــع در بولوار
شــهید دکتــر چمران نرســیده به تقاطع معالــی آباد جنب
کوچــه  ۴۰در روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه  ۴و  ۵آذرمــاه از
ساعت  ۱۰صبح الی  ۱۶دیدن کنند.
عکاس :حجت رحیمی

