
3 اخبار

استان

* سال چهاردهم * شماره 2802 

   سه شنبه
  1 آذر 1401

  27 ربیع الثانی 1444
 2022NOV 22 

گفــت:  شــیراز  زندانیــان  حمایــت  انجمــن  مدیرعامــل 
بــا هــدف حمایــت از فرزنــدان زندانیــان کــه در مقاطــع 
بســته   ۱۵۰ خواننــد  مــی  درس  تحصیلــی   مختلــف 
بیــن دانــش  ریــال  ارزش ۱۰۰میلیــون  بــه  افــزار  نوشــت 

آموزان خانواده زندانیان توزیع شد.
محمــود قربانــی روز دوشــنبه بــا بیــان اینکــه مبلــغ یــک 
میلیــارد و ۱۰۰میلیــون ریــال کمــک هزینــه تحصیلــی بــه 

دانــش آمــوزان و دانشــجویان زیــر پوشــش ایــن نهــاد 
پرداخــت شــده اســت، افــزود: از دیگــر اقدامــات ایــن 
، توزیع ۹۰۰ دســت پوشــاک زمســتانه به ارزش ســه  مرکز
میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال بین مددجویان زیرپوشــش 
اســت و عالوه بر خانواده های زندانیان، یک هزار بسته 

بهداشــتی نیز بین زندانیان اندرزگاه نسوان توزیع شده 
است.

بــا همــت خیریــن و  نیــز  یــادآور شــد: ماهیانــه  قربانــی 
درآمدهــای انجمــن، در مجمــوع مبلــغ ۲میلیــارد و ۱۸۴ 
میلیــون ریال مســتمری به حســاب همه خانــواده های 

زیرپوشــش ایــن مرکــز پرداخــت مــی شــود و در صورت 
حمایت های خیرین این مبلغ افزایش می یابد.

وی تأکیــد کــرد: هدف مــا در انجمن پرداخت مســتمری 
به خانواده ها نیست هدف ایجاد اشتغال و درآمدزایی 
بــرای ایــن خانــواده هــا مــی باشــد و تــا زمانــی که شــغل 

مناســبی نداشــته باشــند ماهیانــه مســتمری بــه آنــان 
پرداخت می شود.

مدیرعامــل انجمن حمایــت زندانیان شــیراز اظهار کرد: 
مؤسســه آموزشی امیدفردا آمادگی خود را برای آموزش 
و فراهم کردن زمینه اشــتغال خانــواده زندانیان جویای 
کار اعالم کرده است که پس از آموزش بتوانند آنان را به 

بازار کار معرفی کنند.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز خبر داد:  اهدای 1۵0 بسته نوشت افزار به فرزندان زندانیان شیراز

: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر شیراز

بودجه 1۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری به راحتی محقق خواهد شد
حسین حسن پور - تماشا

بودجــه،  ریــزی  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 
حقوقی و امالک شــورای شــهر شــیراز اعالم 
آذرمــاه امســال، برنامــه شــیراز  کــرد کــه ۱۳ 
۱۴۰۴ در صحــن علنی شــورای این کالنشــهر 

نهایی شده به تصویب می رسد.
ســید ابراهیــم حســینی رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر شیراز 
در نشست هم اندیشی کمیسیون برنامه 
امــور حقوقــی و امــالک شــورای  و بودجــه، 
اسالمی شهر شــیراز از تحقق کامل بودجه 
۱۵ هزار میلیاردی شــهرداری شــیراز تا پایان 
سال خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پیش 
بینی های انجام شــده بودجه سال جاری تا 
مبلــغ بیــش از ۱۹ هزار میلیــارد تومان قابل 

تحقق خواهد بود. 
* برای تحقق بودجــه 4 هزار میلیارد تومان 
فــروش ملــک، هــزار و ۵00 میلیــارد تومــان 
میلیــارد  هــزار  مشــارکت،  اوراق  فــروش 
تومــان وام، دریافــت هزار میلیــارد تومان از 
محل ســتاد آبادگــری باغــات و ۵00 میلیارد 
بایــد  دولــت  کمک هــای  ســوی  از  تومــان 

انجام گردد
از  اینکــه  بیــان  بــا  حســینی  ابراهیــم  ســید 
تومانــی  میلیــارد   ۳۸۵ و  هــزار   ۱۵ بودجــه 
تابعــه  هــای  ســازمان  شــیراز  و  شــهرداری 
در ســال جــاری بالــغ ۵۸۰۰ میلیــارد تومــان 
مربوط به بخش عوارض است و در صورت 
افزایــش متمــم بودجــه،  ایــن افزایــش بــه 
بخــش عــوارض اضافــه نمــی شــود، گفــت: 
بــرای تحقــق ایــن بودجــه، ۴ هــزار میلیــارد 
تومــان از فــروش ملک، هــزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان اوراق مشارکت، هزار میلیارد تومان 
از محــل ســتاد  تومــان  هــزار میلیــارد  وام، 
از  تومــان  میلیــارد   ۵۰۰ و  باغــات  آبادگــری 
ســوی کمک هــای دولت پیش بینی شــده 

است. 
بودجــه،  ریــزی  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 

حقوقی و امالک شــورای شهر شــیراز ادامه 
داد: از آنجــا کــه در ۶ ماه دوم ســال، بودجه 
عــوارض محقــق می شــود، به همیــن دلیل 
درآمــد شــهرداری در ۶ مــاه اول کــم اســت 
از  نیــز  اوراق مشــارکت  از  و درآمــد حاصــل 
دیماه به بعد و وام و تســهیالت نیز بخش 

کمی محقق شده می شود.
* در شــش مــاه نخســت 36درصــد بودجه 

محقق شده بود
وی بــا اشــاره به اینکــه در شــش ماهه اول 
درآمــد  حــوزه  در  شــهرداری  جــاری  ســال 

زمانــی،  بــازه  ایــن  در  گفــت:  دارد،  کاهــش 
تنهــا ۳۶ درصــد درآمــد داشــته  شــهرداری 
اســت. امــا نگرانی از این بابــت وجود ندارد 
چــرا کــه اصل درآمد در ســه ماه آخر اســت. 
لــذا عالوه بــر محقق شــدن بودجــه تعیین 
شده، باید بودجه متمم به بیش از ۱۸ هزار 

میلیارد تومان افزایش یابد.  
* در بخــش فــروش ملک نیــز کمتــر از ۵00 

میلیارد تومان محقق شده است
عضو شــورای شهر گفت: در بخش فروش 
ملک نیز کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان محقق 
شــده و کمک هــای دولــت هــم در ماه های 

پایانی سال محقق می شود.
تصویــب  بــه  باتوجــه  کــرد:  بیــان  حســینی 
قانــون درآمدهــای شــهرداری در مردادماه، 
عــوارض نوســازی و درآمــد طــی ســال هــای 
گذشــته ۱ و نیــم درصــد بــود و مجلــس آنــرا 
بــه ۲ و نیم درصد افزایش داد که معادل 7۰ 

درصــد افزایش درآمد اســت و این افزایش 
برعهده مجلس بوده و مرتبط با شــهرداری 

و شورا نبوده است. 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای 
افــزود:  همچنیــن  شــیراز  شــهر  اســالمی 
مطالبات شــهرداری از دستگاه های دولتی 
بیــش از ۲۸ هــزار میلیارد تومــان که معادل 
از  یــک  هیــچ  کــه  اســت  ســال  بودجــه  دو 
دســتگاه هــای دولتــی آن را نپرداخته انــد و 
شــهرداری ردیــف بودجــه آن را حــذف کرده 
اســت. ۲ هــزار و ۲7۰ میلیــارد تومــان از ایــن 
جمهــور  رئیــس  اول  معــاون  را  مطالبــات 
دستور پرداخت داده که در دستور کار قرار 
گرفته و امید اســت که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
مطالبــات  محــل  از  جدیــد  درآمــد  تومــان 

شهرداری از سایر دستگاه ها اضافه شود.
پرداخــت  عــوارض  مــردم  هشــت درصد   *

می کنند 
عضو شــورای شــهر شــیراز  با بیــان اینکه از 
۸۰۰ هــزار ملــک در شــهرداری اطالعــات ۴۰۰ 
هزار ملک در شــهرداری ثبت شــده اســت، 
گفــت: از تعــداد امالک ثبت شــده بالغ بر ۲ 
هــزار و ۲۰۰ ملک اطالعات آنها به روز اســت. 

این در حالیســت کــه فقط ۸ درصد از مردم 
عــوارض نوســازی و درآمــد خــود را پرداخت 

می کنند. 
حســینی با بیــان اینکه در ســال گذشــته از 
محــل دریافــت عــوارض نوســازی ۳۰۰ هــزار 
گفــت:  داشــتیم،  درآمــد  تومــان  میلیــارد 
براســاس اعــالم مجلــس شــورای اســالمی 
مردم تــا پایان مرداد مــاه ۱۴۰۲ فرصت دارند 
از  بــه موقــع عــوارض خــود  بــا پرداخــت  تــا 

پرداخت جریمه ها معاف شوند.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای 
شــهر شــیراز افــزود: باتوجــه به امتیــازی که 
از ســوی مجلــس و دولــت بــه مــردم بــرای 
امــا  اســت  شــده  داده  عــوارض  پرداخــت 
آن انتظــاری کــه داریــم هنــوز محقق نشــده 

است،
* افزایش درآمد از طریق بانک زمین 

افزایش درآمــد از طریق بانک زمین از دیگر 
کمیســیون  رئیــس  کــه  بــود  موضوعاتــی 
برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر شیراز 
به آن اشــاره کرد و ادامه داد: در تالشــیم تا 
عرضــه  بــورس  در  را  شــهرداری  زمین هــای 

کنیم.

بودجــه،  ریــزی  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 
شــیراز  شــهر  شــورای  امــالک  و  حقوقــی 
همچنیــن گفــت: ۸۰۰ هــزار ملــک در شــهر 
آن در  کــه اطالعــات ۴۰۰ هــزار ملــک  داریــم 
شــهرداری موجــود اســت و از ایــن تعــداد 
اطالعات ۲۲۰ هزار ملک آن بروز شده است.
نیــروی  اعضــا،  همــه  ششــم  شــورای  در   *  

جدید با خود نیاوردند
بودجــه،  ریــزی  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 
بــا  حقوقــی و امــالک شــورای شــهر شــیراز 
بیــان اینکــه در شــورای ششــم همــه اعضا 

نیــروی جدیــد بــا خــود نیاوردند امــا عده ای 
هــم آوردنــد، در ادامــه افــزود: تــالش داریم 
تا کســانی که به بازنشســتگی رســیده اند از 
شــهرداری خداحافظی کنند و نیروهایی که 
اســتخدام رســمی هســتند اما پســتی برای 

آنها نیست به کار برگردند.
* مازاد نیروی انســانی داریم اما عدد دقیق 

مشخص نیست 
حســینی تصریــح کــرد: اکنــون مــازاد نیروی 
انســانی داریــم امــا عــدد دقیــق مشــخص 
نیســت و براســاس آمارهــای متفــاوت بــه 
ازای هــر پســت به عبارتــی ۲ تا ۴ نیــروی نفر 

اضافه داریم.
بررســی ها،  براســاس  کــرد:  خاطرنشــان  او 
بــر روی قاعــده و فرمــول وارد  کــه  افــرادی 
کارایــی  و  متعهدتــر  شــده اند،  شــهرداری 

بهتری دارند.
حســینی با بیــان اینکه نیروهای شــهرداری 

شــیراز باید تعیین تکلیف شود، اظهار کرد: 
شــهردار قبلی مســئولیت قرارداد با  ۱۳ نفر 
نیروی قــرار دادی را پذیرفت و اعالم کرد که 

از وزیر کشور دستور دارم. 
* بیــش از 13 هــزار نفــر در بدنــه شــهرداری 

مشغول به کار هستند
حســینی ادامــه داد: از تعــداد ۳۶۱۹ پســت 
شــهرداری بیــش از شــش هــزار  و ۸۰۰ نفــر 
پرســنل کارمنــدی مــی باشــد و بیــش از ۱۳ 
هــزار نفــر در بدنه شــهرداری مشــغول بکار 
هســتند و فــردی هــم کــه مدعــی اســت که 
آمار دقیقی از پرســنل شــهرداری دارد، نمی 

داند شهرداری چند نفر نیرو دارد. 
ع نیــروی  * چندیــن مــاه اســت کــه موضــو
و  تحقیــق  ع  موضــو عنــوان  بــه  انســانی 
از  یکــی  کار  دســتور  در  شــورا   در  تفحــص 

کمیسیون هاست 
ایــن عضــو شــورا تأکیــد کــرد: چندیــن مــاه 
اســت که موضوع نیروی انســانی به عنوان 
در  شــورا   در  تفحــص  و  تحقیــق  موضــوع 
دســتور کار یکــی از کمیســیون هــا اســت و 
ایــن بررســی بــرای دســتیابی به ســه پاســخ 
اســت کــه چه کســی عامل بی نظمی اســت 
و فــرد تحت چه عنوانی به شــهرداری آمد و 
در ابتدا چه مدرکی داشــته و در حال حاضر 
کار  قســمت  کــدام  در  و  دارد  مدرکــی   چــه 

می کند. 
ســخنرانی ها  در  تنهــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بدنــه  در  پرســنل  جــذب  کــه  می گوییــم 
شــهرداری وجــود نــدارد، افــزود: افــرادی که 
نزدیــک به ســنوات بازنشســتگی هســتند 
و  بیمــه  بــا  رایزنــی  و  هدیــه  تشــویق،  بــا  را 
تشــویق  آنهــا  حقــوق  و  حــق   پرداخــت 
تــرک  را  تــا مجموعــه شــهرداری  کنیــم  مــی 
کننــد. امــا ایــن نکتــه را نباید فرامــوش کرد 
کــه این شــرایط تنها بــرای افرادی اســت که 
دارای  امــا  هســتند  شــهرداری  اســتخدام 

پست نیستند.

مهدی اسالمی-تماشا
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه مجمــع خیریــن 
اســتان فــارس با حضــور حضرت آیــت ا... علی اصغر 
دســتغیب اســتاندار فــارس و اعضای هیــأت امنای 

مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار شد.
پــاک فطــرت مدیرعامــل شــبکه مجمــع  ســیروس 
گــزارش  مشــروح  ارائــه  بــا  فــارس  اســتان  خیریــن 
فعالیــت دوســاله ایــن شــبکه گفت: اهــداف اصلی 
ایــن شــبکه ســاماندهی کمک های خیریــن،  کمک 
بــه شناســایی و اولویــت بندی کمبودهــای جامعه، 
 ، کمــک بــه توســعه و اقدامــات خیریــه اولویــت دار
ایجاد بانــک اطالعاتی و هم افزایی در پیگیری نیازها 

موارد مشترک مؤسسات عضو شبکه برشمرد.
هیــأت  رئیــس  و  فــارس  اســتاندار  ایمانیــه  دکتــر 

 مدیره شــبکه مجمع خیرین فارس ضمن تشــکر از 
تــالش های اعضــای هیأت مدیره خواســتار مطالبه 

گری اعضای حوزه استانداری فارس شد.
ایمانیــه همچنین بــر تکمیل پروژه هــای نیمه تمام 
دولتــی توســط خیریــن و تســریع در صــدور پروانــه 
ســمن هــا توجــه مدیــران و دســتگاه های اجرایی بر 

ضرورت تسریع  روند اداری و خدماتی خیرین کمک 
و مشــارکت در برنامــه هفتــم توســعه از خیریــن و 

مجمع نمایندگان فارس را مورد تأکید قرار داد.
شــبکه  امنــای  هیــأت  رئیــس  دســتغیب  ا...  آیــت 
مجمع در این نشست گفت: شبکه مجمع خیرین 
اســتان فــارس به عنوان یک الگــوی موفق و نمونه 

قابل توسعه و معرفی  به سراسر کشور می باشد.
وی افزود:  پیگیری مشکل معیشتی مردم خصوصا 
قشــر ضعیــف در اولیــت قــرار گیــرد و فعالیت های 
شــبکه مجمع خیرین اســتان فــارس را نمونه عینی 
و شاهد مثال تعاون تقوا و نیکوکاری بیان داشتند 
و ضمــن تشــکر از خدمــات و فعالیت هــای اعضای 

هیأت مدیره تالش های بیشتر را خواستار شدند.
 در پایــان ایــن نشســت دو ســاعته، مجمــع عــادی 
در  اعضــا  مخفــی  و  کاغــذی  رای  اخــذ  بــا  ســالیانه 
اعضــای جدیــد هیــأت مدیــره بــرای مــدت دو ســال 
انتخــاب شــدند. محمــد جــواد ایمانیــه، ســیروس 
پــاک فطــرت، عبدالعلــی شــمس، حبیــب شــریف، 
ســید محمدحســن صحراییــان، مســعود شــفیعی 
سروســتانی، عبــاس قاســم داری، محمــد قربانــی، 
و   اصلــی  اعضــای  شــاهین  پنجــه  محمدرضــا 
عضــو  نســب  ســلطانی  و  ظفرآبــادی   غالمحســین 
علــی البدل و خدا خواســت شــهبازی بــازرس اصلی 
و غــالم عباس شــیردل بــازرس علی البــدل انتخاب 
شــدند تــا به مــدت یکســال  امــور مجمــع خیرین را 

پیگیری نمایند.

سیده ناهید تقویان- تماشا 
 رئیــس کمیتــه امــداد شهرســتان نورآبــاد ممســنی  
در نشســت خبری با خبرنگاران در این شهرســتان 
گفــت: در این شهرســتان ۱۶۸ روســتا جامعه هدف 
فعالیت هــای ماســت کــه در این روســتاها حدود ۸ 
هــزار و ۱۰۰ نفــر خانوار را تحت حمایت داریم و از این 
تعداد هم حدود ۳ هزار و ۵۳۰ خانوار زن سرپرســت 

خانوار هستند.
بــه گــزارش »تماشــا«، امیــد حاجتــی  بــا بیــان اینکــه 
قریــب ۵۰درصــد جامعــه هــدف مــا زنان سرپرســت 
خانــوار هســتند، افــزود: ۲ هــزار و ۳۲۲ دانش آموز و 
۱7۰ دانشــجو تحــت پوشــش حمایت هــای کمیتــه 

امداد شهرستان ممسنی قرار دارند.
حاجتی یادآور شــد: فعالیت های ما در کمیته امداد 
در حــوزه پرداخــت مســتمری، کمــک هزینــه اجــاره 
مســکن، وام های کارگشــایی، اهدای لــوازم ضروری 
غیــره  و  مســکن  ودیــع  و  درمــان  وام هــای  منــزل، 

هستند.
رئیس کمیته امداد شهرستان نورآباد با بیان اینکه 
در حوزه فرهنگی نیز کمک  هزینه های دانش آموزی 
پوشــش  تحــت  جمعیــت  بــه  را  دانشــجویی  و 
خــود اعطــا می کنیــم، ارائــه فعالیت هــای مشــاوره و 

کالس هــای تقویتی و همکاری با طالب حوزه علمیه 
را از دیگــر فعالیت هــای فرهنگــی ایــن اداره عنــوان 

کرد.
وی همچنیــن اعطــای جهیزیــه به زوج هــای جوان را 
از دیگــر فعالیت هــای این اداره عنــوان کرد و افزود: 
در ســال جــاری ۱۳۵ نوبت اعطای جهیزیــه داریم که 
تاکنــون برای ۴۲ مورد آن تأمین اعتبار شــده اســت 
ومابقــی هم طی هفته های آتی تأمین اعتبار خواهد 

شد.
حاجتــی با بیان اینکــه ۶۱ مورد نیز فعالیت احداث و 
تعمیر مســکن محرومان داشته ایم، افزود: این کار 
را در قالب انعقاد تفاهم نامه های همکاری با ســپاه 
ح احداث ۴۰  و بنیاد مســکن انجام می دهیــم. در طر
هــزار واحدی، حــدود ۳۵ مورد جزو جامعــه آماری ما 
هستند که در قالب اعطای وام ۶۰ میلیون بالعوض 

آنــان  بــه  قرض الحســنه  وام  تومــان  میلیــون   ۲۰۰ و 
کمک می کنیم.

رئیــس کمیته امداد شهرســتان نورآباد ممســنی با 
تصریــح اینکــه همچنیــن ۵۰ مــورد احداث مســکن 
بــه  کــه  داشــتیم  مســکن  بنیــاد  بــا  همــکاری  هــم 
ســرانجام رســیده اســت، گفت: در این شهرســتان 
در بحــث اجــاره بهــا بــه ۳۲۲ خانــوار تحت پوشــش 
کمــک می کنیــم و امســال نیــز بیــش از ۳ میلیــارد 
تومان اعتبار وام های ودیعه مسکن به مددجویان 

پرداخت کردیم.
وی از پرداخــت ۱۳7 مــورد وام کارگشــایی در قالــب 
وام هــای فرهنگــی و درمانی در این شهرســتان خبر 
داد و گفــت: بالــغ بر یــک میلیــارد و ۵۰۰ تومان  برای 
اعطــای وام هــای درمانــی توانســتیم از مرکز اســتان 

اخذ کرده و میان بیماران نیازمند توزیع کنیم.

ایــن  طــی  همچنیــن  اینکــه  بیــان  بــا  حاجتــی 
در  را  اشــتغالزایی  وام  فقــره   ۲۵7 اعطــای  مــدت 
پرداخــت  میــزان  گفــت:  دادیــم،  قــرار  کار  دســتور 
 ۶ در  امــداد  کمیتــه  مددجویــان  بــه  مســتمری 
داشــته  چشــمگیری  افزایــش  ســال  دوم   ماهــه 

است.
رئیس کمیته امداد شهرســتان نورآباد، عمده ترین 
مشــکل این اداره را کمبود نیرو عنوان کرد و افزود: 
نیکــوکاری  مراکــز  ح  طــر قالــب  در  را  مشــکل  ایــن 
مرکــز   ۳ هم اکنــون  و  کردیــم  مرتفــع  حــدودی  تــا 
ممســنی  نورآبــاد  شهرســتان  در  فعــال  نیکــوکاری 
فعالیــت می کننــد و بــه یــاری خدا تــا پایان ســال دو 
 الــی یک مرکز دیگر هم به این مراکز اضافه خواهند 

شد.
ایتــام و محســنین  ح  وی، شــمار خانواده هــای طــر

جهــاد  فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
کــه مراســم  کــرد  اعــالم  فــارس  دانشــگاهی 
و  پوســتر  از  رونمایــی  و  ســومین  پایانــی 
جشــنواره  از  دوره  چهارمیــن  رســمی  آغــاز 
دانشــجویی شــعر باران، با حضور مسئوالن 

ملی و استانی در شیراز برگزار می شود.
محمدرضا غالم پور دوشنبه ۳۰ آبان در جمع 
خبرنگاران گفت: مراســم اختتامیه سومین 
دوره جشــنواره شــعر باران، با حضور معاون 

فرهنگی جهاددانشگاهی کشور و شماری از 
مســئوالن فرهنگی و اجرایی ملی و اســتانی، 

در شیراز برگزار می شود.
مراســم،  زمــان  اینکــه  بیــان  بــا  غالمپــور 
چهارشــنبه دوم آذرماه تعیین شــده اســت، 
خاطرنشــان کرد: در این مراسم، برترین های 
ســومین دوره جشنواره شــعر باران، معرفی 

و از آنان قدردانی خواهد شد.
او بــا اشــاره بــه رونمایی از پوســتر چهارمین 

دوره از این جشنواره به عنوان بخش جنبی 
اختتامیه جشــنواره ســوم، گفت: جشــنواره 
»شعر باران« از برنامه های شاخص معاونت 
فرهنگی جهاددانشــگاهی فارس محســوب 

می شود.
غالمپــور ضمــن بیان اینکه جشــنواره شــعر 
باران یک رویداد ادبی دانشــجویی و گستره 
برگــزاری آن ملــی اســت، گفــت: دوره ســوم، 
منقبــت  و  مــدح  جشــنواره  اصلــی  موضــوع 

بانــوی دو عالــم، حضــرت فاطمــه زهــرا)س(، 
بود و خوشــبختانه با استقبال خوبی مواجه 

شد.
دبیــر علمی جشــنواره سراســری شــعر باران 
نیــز گفت: چهارمیــن دوره از این جشــنوراه، 
عــالوه بــر ســرایش، بخــش ترجمــه را نیــز در 

خود دارد.
ســید محمــد برفــر بــا یــادآوری اینکــه اولیــن 
بــاران  شــعر  دانشــجویی  جشــنواره  دوره 

نهادهــای  همــکاری  بــا  و   ۱۳۹۴ ســال  از 
مختلــف فرهنگی و دانشــگاهی، برگزار شــد، 
گفــت: امســال بــا تــوکل بــه خداونــد و امید 
اهالــی  و  عالقمنــد  شــاعران  همــکاری  بــه 
ادب، چهارمیــن دوره ایــن جشــنواره برگــزار 

می شود.
مدیر مرکــز آفرینش های ادبی دانشــجویان 
دوره  در  گفــت:  فــارس  جهاددانشــگاهی 
؛ کالســیک و نــو تعیین  چهارم، قالب اشــعار

عتــرت،  و  قــرآن  هــم  موضوعــات  و  شــده 
مضامین آزاد به همراه حضرت شاهچراغ)ع( 

به عنوان بخش ویژه، خواهد بود.
برفــر با اشــاره به اینکه همزمان بــا اختتامیه 
دوره  چهارمیــن  فراخــوان  دوره،  ســومین 
جشــنواره شــعر بــاران نیــز انجــام می شــود، 
گفــت: تغییر عمده جشــنواره چهارم، اضافه 
شــدن بخــش ترجمــه بــوده و عالقه منــدان 
این امکان را دارند که ترجمه اشعار از ایرانی 

بــه زبان هــای عربــی، انگلیســی و فرانســه، یا 
برعکس را به دبیرخانه ارسال کنند.

مهلــت  بــاران  شــعر  جشــنواره  دبیرعملــی 
ثــار بــه چهارمیــن دوره ایــن رویــداد  ارســال آ
ادبی دانشجویی را اول بهمن ماه ۱۴۰۱ اعالم 
و ابــراز امیدواری کرد که امســال هم همانند 
دوره هــای قبل، شــاهد همراهی و اســتقبال 
کشــور  سراســر  ادیــب  دانشــجویان  خــوب 

باشیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی) ره ( ممسنی:

168روستا جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی) ره( ممسنی است

یادداشتپژواک

جای خالی 
نمایشگاه های 

خاص در فارس و 
افزایش تبلیغات

 سید محی الدین حسینی ارسنجانی  - تماشا
و  شــهروندان  اســتقبال  عــدم  دالیــل  از  یکــی  شــاید 
هموطنــان از برخــی نمایشــگاه هــای ســاالنه در تهران 
و مراکــز اســتان هــا بــه دلیــل تکــراری بــودن، جالــب و 
جــذاب نبــودن آن نمایشــگاه هــا باشــد، در حالــی کــه 
بایــد  ایــران   در طــول ســال مدیــران نمایشــگاه هــای 
نمایشــگاه هــای متفــاوت و نــو، بــرای آدم هــای خــاص 
برگــزار کننــد تــا بــه ایــن نحــو مخاطبــان خــاص را مــورد 

حمایت و عنایت خویش قرار دهند.
در کشــورهای دنیا نمایشــگاه هایی از جنس متفاوت 
برگــزار  گاه عجیــب، غریــب و غیــر تکــراری   بــا عناویــن 
می کنند و از مدت ها قبل نیز  اطالع رسانی و تبلیغات 
بســیار گســترده انجــام مــی دهنــد تــا عالقه منــدان به 
حضــور در چنیــن نمایشــگاه هایــی بتواننــد خــود را از 
سراســر جهان به محل برپایی چنین نمایشــگاه هایی 
 برسانند. در فارس و تهران جای خالی نمایشگاه هایی 
که تاکنون برگزار نشــده یا ویژه مخاطبانی خاص باشد، 

خالی است.
نمایشــگاه هایی که شــاید مخاطبان کمی هم داشــته 
باشــند امــا تأثیــرات بعــدی اینچنیــن نمایشــگاه هایی 
از  لیســتی  بــه  ادامــه  در  اســت.  توجــه  قابــل  و  مهــم 
در  کــه  تخصصــی  و  خــاص  هــای  نمایشــگاه  عناویــن 
کشــورهای مختلــف جهــان برگــزار شــده و می گــردد به 
همــراه تعدادی از عناوین مــد نظر نگارنده برای برپایی 
نمایشــگاه هــای ملــی و بیــن المللی در شــیراز و فارس 

اشاره می کنیم. 
نمایشــگاه تجــارت خــرد و خــرده فروشــی، نمایشــگاه 
دریایــی،  غذاهــای  و  آبزیــان  تجــاری  تولیــدی،  صنایــع 
ثــار تاریخــی از دوره های نوســنگی و پارینه  نمایشــگاه آ
ســنگی تــا ایــران پیش از اســالم، نمایشــگاه ســاعت و 
تجهیزات وابسته به تولیدات و تعمیرات انواع ساعت، 
نمایشــگاه انــرژی و تجهیــزات انــرژی هــای خورشــیدی 
 و بــادی، نمایشــگاه مــد و لبــاس اقــوام و قومیت های 
ایرانی، نمایشگاه کودک و نوزاد، نمایشگاه محصوالت 
تکنولــوژی های ســه بعــدی، نمایشــگاه اپتیک، عینک 
صنایــع  و  نــان  آرد،  نمایشــگاه  وابســته،  تجهیــزات  و 
وابســته، نمایشــگاه هــای نســل نویــن ماشــین هــای 
ادوات  نمایشــگاه  ای،  آشــپزخانه  لــوازم  و  خانگــی 
جغرافیایــی و نقشــه کشــی، نمایشــگاه عتیقــه جات و 
مجموعــه داری، نمایشــگاه تخصصــی مرمــت و ادوات 
تجهیــزات  و  ســینما  صنعــت  نمایشــگاه  وابســته، 
وابســته، نمایشگاه صنایع آزمایشگاهی، ژنتیک و ابزار 
حرفــه ای، نمایشــگاه ادوات حفــاری و صنایــع جانبــی، 
نمایشــگاه صنایــع هتلــی، ادوات اقامتــی و تجهیــزات 
، باالبر و قطعات،  وابسته، نمایشگاه صنعت آسانسور
نمایشــگاه تخصصــی معمــاری، طراحــی و المــان هــای 
شــهری، نمایشــگاه اســباب بــازی، عروســک ســازی و 
تجهیزات تولیدی وابســته، نمایشــگاه صنایع تولیدی 
و تجهیزات کاربردی رســانه و صدا و ســیما، نمایشــگاه 
و...(،  روســری   ، چــادر کاله،  پوشش)شــال،  تخصصــی 
 ، امــروز دنیــای  کارهــای  و  کســب  نــوآوری  نمایشــگاه 
)بازاریابــی  اینترنتــی،  خدمــات  تخصصــی  نمایشــگاه 
الکترونیــک، تجــارت الکترونیــک، بازاریابــی دیجیتال(، 
و  معدنــی  آالت  ماشــین  فــروش  و  خریــد  نمایشــگاه 
، نمایشــگاه صنایع وابسته به گل )گل آرایی،   ذوب فلز
گل ســازی، گل فروشی(، نمایشگاه تخصصی تولیدات 
دارویی صنعتی و ســنتی)گیاهی(، نمایشــگاه تولیدات 

یراق و ابزارآالت  و....
ایــن ها تنهــا مواردی اندک از دنیای متفاوتی اســت که 
مــی تواند برای برپایی نمایشــگاه ها تــدارک دید و حتی 
چندیــن نمایشــگاه را در مقطــع زمانــی یکســان برگــزار 
نمــود و بــه نوعــی نمایشــگاه هــا را کــه ویتریــن صنایع 
مختلــف تولیــد هســتند بیــش از پیــش بــه اهدافــش 

نزدیک کرد.

مطالبات شهرداری از 
دستگاه های دولتی 

بیش از 28 هزار میلیارد 
تومان که معادل بودجه 

حدود دو سال است 

800 هزار ملک
 در شهر داریم که 

اطالعات 400 هزار ملک 
آن در شهرداری موجود 

است 

* رونمایی از برنامه1404  شیراز در 13 آذرماه 
* بودجه 300 میلیارد تومانی برای حوزه محرومیت زدایی

اعضای جدید هیأت مدیره شبکه مجمع خیرین استان فارس مشخص شدند 

به همت جهاددانشگاهی فارس انجام می شود؛

برگزاری مراسم اختتامیه سومین و آغاز چهارمین جشنواره شعر باران در شیراز

در ایــن شهرســتان را ۶۱۶ نفــر اعالم کرد و افــزود: در این 
شهرســتان یــک هــزار و ۶۳۴ نفــر از ایتــام و محســنین 

حمایت می کنند.
حاجتی همچنین از فعال بودن ۱۰ هزار صندوق صدقات 
در ســطح شهرســتان نورآباد با درآمد بالــغ بر ۵۰ میلیون 
تومــان در مــاه خبــر داد و گفت: این درآمــد تنها مختص 
شهرســتان ممســنی اســت و درآمدهــای صندوق هــای 
صدقات هم فقط در همان مناطقی هزینه می شوند، که 

جمع آوری شده اند.


