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بــا همــکاری خیرنیکاندیــش ،شــهر فاقــد کتابخانــه
طســوج کتابخان ـهدار میشــود .روح ا ...منوچهــری
مدیــرکل کتابخان ههــای عمومــی فــارس در دیــدار بــا
شــعبان انصاریفر خیر نیکاندیش طســوجی و قاســم
زار ع وکیل وی ،ساخت کتابخانه در شهر فاقد کتابخانه
طسوج را مورد بررسی قرارداد.
روحا ...منوچهری در این دیدار ضمن تشــکر و قدردانی

برگزاری نخستین جلسه قرارگاه
مردمی سازی یارانهها و نظارت بر
اصناف شهر صدرا

بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و اطــاع رســانی
شهرداری صدرا ،نخستین جلسه طرح مردمیسازی
یارانهها در صحن شــورای اسالمی شهر صدرا برگزار
گردید.
این نشست با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه
فرمانــداری شهرســتان شــیراز ،اعضــای شــورای
اســامی شــهر صــدرا ،مدیــران شــهرداری صــدرا و
نمایندگانی از ادارات اتاق اصناف ،اداره کل تعزیرات
حکومتی ،اداره غله فارس ،سازمان جهاد کشاورزی،
بســیج اصناف ،ســازمان صمت و اتحادیــه نانوایان
جلســه ای بــا موضوعیــت قــرارگاه مردمــی ســازی
یارانهها و نظارت بر کنترل قیمت بازار در شهر صدرا
برگزار گردید.
دکتــر عبدالرســول حقیقــی معــاون برنامــه ریــزی
و توســعه فرمانــداری شهرســتان شــیراز گفــت:
ایــن جلســه در ادامــه جلســات متعــدد فرمانداری
شهرســتان شــیراز در راســتای رصــد و تظیــم بــازار
تحــت عنــوان قــرارگاه مردمی ســازی یارانه هــا ،ویژه
شهر صدرا برگزار گردیده است.
وی بیــان کرد :موضوعات متعددی که در جلســات
مســتمر ایــن قرارگاه مــورد رصد اســت در خصوص
بحث تامین کاالهای اساســی ،توزیع و نظارت بر کم
فروشــی و گران فروشــی در دســتور کار کمیســیون
ویــژه شــهر صــدرا قــرار دارد .کــه در ایــن جلســه
دستگاههای مرتبط گزارش خود را اعالم نمودند.
حقیقــی معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانداری
شهرستان شــیراز اظهار داشت :در خصوص بحث
آرد و نان ،میزان سهمیه و سرانه جمعیتی شهرصدرا
پیشــنهاداتی ارائه شد که افزایش سهمیه آرد شهر
صدرا مطابق ســرانه جمعیت فعلی این شــهر مورد
توجه قرار گرفت و ســهمیه آرد بیشــتری به نانوایی
های شهر صدرا اختصاص خواهد یافت.
حقیقــی گفــت :در بحــث گرانفروشــی و کم فروشــی
همــکاران مــا در نهادهای مختلف ،نظــارت کاملی را
انجام می دهند.
در ادامه نشســت خداکرم فیروزمند رئیس شورای
شــهر صدرا بــا تبریک یک تیرمــاه روز اصنــاف اظهار
داشت :نشســت امروز در راستای درخواست های
مکــرر مردمــی در خصــوص مشــکالت مربــوط بــه
نانوایی ها ،گرانی ها برخی اصناف و مشکالت اجاره
بهای امالک در شهر صدرا برگزار گردیده است.
وی گفت :این جلســات و پیگیــری ها ادامه خواهد
داشت تا در آینده نزدیک شاهد ساماندهی اصناف
در شهر صدرا باشیم.
شــهروندان شــهر صــدرا مــی تواننــد در خصــوص
مشــکالت اصنــاف این شــهر به شــماره هــای ،124
 36410187 ،3234000شکایات خود را اعالم نمایند تا
ضمن بررسی آنها با افراد متخلف نیز برخورد قانونی
انجام گیرد.

رئیس پلیس فتا فارس خبر داد:

دستگیری عامل برداشت 5
میلیاردی به روش اسکیمر

رئیس پلیس فتا اســتان فارس از دستگیری فردی
که با اســتفاده از دستگاه اســکیمر  260کارت بانکی
شهروندان را کپی و سپس خالی کرده بود خبر داد.
سرهنگ حشمت سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،در تشــریح ایــن خبر بیان کرد:
در پــی شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر
برداشــت غیرمجــاز و خالــی شــدن حســاب بانکــی
آنها ،بررســی موضوع بــه صورت ویژه در دســتور کار
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامــه داد :در بررس ـیهای اولیــه از تمامــی
شهــای
شــکات پرونــده و اشــتراکگیری ریــز تراکن 
حســابهای بانکی آنان مشــخص گردید که تمامی
ایــن افراد پــس از پرداخــت هزینه پارکینــگ خودرو
خــود در یکــی از محــات شــیراز کارت بانکــی آنــان از
طریــق دســتگاه اســکیمر کپــی و از حســاب آنان به
صورت غیر مجاز برداشت شده است.
رئیــس پلیــس فتــا اســتان ادامــه داد :کارشناســان
تحقیقــات خــود را آغــاز و موفــق شــدند بــا اقدامات
فنــی و تخصصــی متهم را شناســایی و وی را در یکی
از محلههای شیراز دستگیر کنند.
ســرهنگ ســلیمانی بــا بیــان اینکــه متهــم پــس از
مشاهده مدارک و مستندات پلیس به کالهبرداری
 5میلیــارد ریالی از  260شــهروند اقرار کرد ،گفت :فرد
متخلف برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
ایــن مقــام ســایبری بــه شــهروندان توصیــه کــرد:
بــه هنــگام خریــد از دســت فروشــان یــا افــرادی کــه
دســتگاههای کارت خــوان دارنــد نســبت بــه عــدم
دستکاری و اتصال وسیله اضاف ه به این دستگاهها
اطمینان حاصل کرده و ضمن خودداری از اعالم رمز
به فروشــنده عملیات پرداخت را شخصا خودشان
انجام دهند.
وی از شــهروندان خواســت :هشــدارهای پلیــس را
جــدی گرفتــه و در صــورت اطالع از هرگونــه فعالیت
مجرمانه در فضای مجازی ،مراتب را از طریق سایت
پلیس فتا بــه آدرس ( www.Cyberpolice.irبخش
فوریت سایبری) اطالعرسانی کنند.

ســید محــی الدیــن حســینی ارســنجانی -
تماشا
در نشســت مشــترک اعضــای کمیســیون
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای
اســامی بــا وزیــر و شــورای معاونــان وزارت
آمــوزش و پرورش ،دکتر علیرضا پاک فطرت
نماینــده مــردم شــیراز و زرقــان ،درگذشــت
پدر گرامی وزیر آموزش و پرورش را تسلیت
گفتــه و از وی و معاونینشــان کــه در مــدت
کوتــاه تصدی امور ،عملکرد خوبی داشــتند
تشــکر و از دکتــر منــادی اســفیدان رئیــس
کمیســیون و تحقیقــات مجلــس شــورای
اســامی و دیگر نمایندگان این کمیسیون
تقدیــر و اظهــار داشــت :جنــاب وزیــر شــما
نماینــده دولت هســتید و ما نماینده مردم
هســتیم ماتعارفــی با دولــت نداریــم .وقتی
کــه معلــم هــا بــه خیابــان مــی اینــد معنــا و
مفهمــوم زیــادی دارد ،ایــن نشــان میدهــد
که ما در مســائل علمــی و فرهنگی عقبگرد
داریــم کــه آمارهــا نیــز بیانگــر ایــن مســئله
می باشد.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات

در جلسه با خیر نیکاندیش مطرح شد؛ ساخت کتابخانه در شهر طسوج در دستور کار قرار میگیرد
از نیــت آقــای شــعبان انصاریفــر عنــوان کــرد :در هــر
پــروژه ای کــه خیریــن ورود کننــد ،بــه آن پــروژه برکــت
می بخشند و کار با سرعت بیشتری انجام میشود.
وی ادامــه داد :توجهــی که به حوزه خیریــن داریم ،توجه
ویژه اســت .نگاه خیرین ،نگاه مادی و زمینی نیســت و

چیزی فراتر است.
مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی فــارس ضمــن اشــاره
به شــهر طســوج عنــوان کرد :طســوج از شــهرهای فاقد
کتابخانه اســتان اســت که بــا وجود جمعیــت زیاد هنوز
از نعمت کتابخانه برخوردار نیســت .البته در سال های

اخیر تالشهایی در این زمینه صورت گرفت .امیدواریم
بــا حضــور و نیت خیــر آقای انصاری فر شــهر طســوج به
زودی کتابخانهدار شود.
منوچهــری تأکیــد کــرد :وظیفــه مــا خدمــت بــه مــردم
اســت .ایــن ظرفیــت فراهــم شــده اســت کــه بــا نیــت

خیرنیکاندیــش کتابخانــه در طســوج ســاخته شــود و
خدمترسانی فرهنگی به مردم منطقه فراهم شود.
وی ابــراز امیــدواری کــرد :بــا برنامهریــزی صحیــح و
کارشناســی کار اصولــی پیــش رود و تعهــدات خیــر
محترم که ســاخت کتابخانه اســت و تعهــدات اداره کل
کتابخانه های عمومی استان ،به بهترین شکل ممکن
و در کوتاهترین زمان انجام شود.

رئیس مجمع نمایندگان فارس:

مجلس برای رفع مشکالت آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد
مجلــس افــزود :در تهــران بــه طور متوســط
حــدود  ۴۰تــا  ۵۰دانــش آمــوز ابتدایــی در
کالس حضــور دارنــد کــه اســتاندارد حضــور
در کالس  ۱۹نفــر مــی باشــد .پیشــنهاد
مــی کنــم شــما الیحــه ای بــه مجلــس ارائــه
بدهیــد .تعجــب مــی کنــم کــه چــرا دولــت
ســکوت اختیــار کــرده و اصــا هیــچ الیحــه
ایــی بــرای هیــچ مــوردی بــه مجلــس ارائــه
نمی دهد.
پــاک فطــرت بیــان کــرد :بیــش از  ۵۰درصــد
جمعیت کشــور در کالن شــهرها می باشد.
شــهرداری های کالن شهرها توانایی بالقوه
زیادی دارند و بودجه شــهرداری قابل توجه
میباشــد .کالنشــهرها در حل مســائل خود
و کشــور ناتوان نیســتند .شــهرداری ها هم
زمیــن ،مهنــدس ،پروانــه ســاخت و کلیــه
امکانات ساخت را در اختیار دارند.

عضو فراکســیون ایثارگران مجلس شــورای
اســامی تأکیــد کــرد :ســازمان نوســازی
مــدارس تــوان و انــرژی و تمرکــز خــود را
بــه مناطــق کــم برخــوردار و روســتاها و

شــهرهای کم جمعیــت قرار دهــد تاخدایی
نکــرده در صــورت بــروز بالیــای طبیعــی
ماننــد زلزلــه اگــر بــرای دانــش آمــوزی در
مــدارس فرســوده اتفاقی بیوفتد پاســخگو

باشــد.لطفا وزیــر آمــوزش و پــرورش الیحــه
الزم در ایــن خصــوص را بــه مجلــس ارائــه
دهد.
رئیــس مجمع نمایندگان فــارس همچنین
گفــت :طبــق اعــام رســمی آمــار شــهدای
دانش آموز  ۳۶۰۰۰نفر و شهدای معلم ۴۹۰۰
نفــر می باشــد کــه طی یک محاســبه ســاده
تقریبا یک ششــم شهدای جنگ تحمیلی از
وزارت آموزش و پرورش میباشــد با اینجال
بودجــه ایــن وزارت بســیار کــم اســت ،چــرا
یک معلم در زمان تدریس در شــهری مثل
تهران یا شــیراز حقوقــش  5/600/000تومان
بایــد باشــد؟آن معلــم مگر می توانــد با این
حقوق زندگی کند؟این برای سیســتم قابل
قبول نمی باشد.
پــاک فطــرت تقاضا کــرد :آمــوزش و پرورش
باید انرژی خود را بجای اینکه به تهیه زمین

و ســاختمان در شهرهای بزرگ بگذارد باید
بیشــتر بــه ســمت تعلیــم و تربیــت بــرود و
مــی بایســت بــه ســمت انــرژی هــای نویــن
ســوق پیدا نماید .مجلس و مــا نیز آمادگی
داریم که کالنشــهرها را بــه میدان بیاوریم و
از تــوان آنهــا در کمک به آمــوزش و پرورش
اســتفاده کنیــم .مــا مــی دانیــم کــه شــما بــا
ســیلی صــورت خــود را ســرخ نگه مــی دارید
امــا جنــاب وزیــر مــی بایســت مشــکالت
هــم دانــش آمــوزان و هــم معلمــان را
بــه گــوش حاکمیــت برســانند بــا شــروع
مــدارس در مهــر مــاه مطمئنــا مشــکالت
فراوانــی خواهیــد داشــت و مجلــس ایــن را
می داند.
نماینــده مــردم شهرســتان هــای شــیراز و
زرقان در مجلس شــورای اســامی در پایان
خاطر نشان کرد :راهکار هایتان را به صورت
الیحــه ارائه دهید تــا ما هم در مجلس تمام
تــوان خــود را مبنــی بــر حــل ایــن مســائل
انجــام دهیــم و انشــاءا ...بتوانیــم آمــار و
فعالیتهایمــان را بهتــر از ســال گذشــته در
بحث آموزش و پرورش داشته باشیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف شهرستان شیراز در گفتگو با «تماشا»:

ارزآوری فرش دستبافت کمتر از درآمد صنعت نفت نیست
ســید محــی الدیــن حســینی ارســنجانی -
تماشا
محمــد حســین زارعــی از پیشکســوتان
تولیــد و عرضــه فــرش دســتبافت ایــران
در حاشــیه بازدیــد از کارگاه تولیــد فــرش
دستبافت بانوی کار آفرین عشرت بهمن
نــژاد در روســتای جایدشــت شهرســتان
فیــروز آبــاد فارس با انتقــاد از عدم اهتمام
جــدی مســئوالن کشــور بــه صنعــت مهم
و ارز آور فــرش دســتبافت اظهــار داشــت:
جایــگاه فــرش در فرهنــگ مــا جایــگاه
مهــم و بــه خصوصــی اســت و در صــورت
حمایت کافی میتواند راهگشــای اشتغال
و کار باشــد چــرا که با تســهیل امــور تولید
و صادرات،فــرش دســت بافــت از لحــاظ
آوردهی اقتصــادی بــا صنعت نفــت برابری
می کند.

وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار ما که؛
بــا توجه به بازدیدتان از کارگاه تولید فرش
دستبافت در شهرســتان فیروزآباد انتظار
شــما از مســئولین شهرســتان و اســتان
چیســت؟ گفت :در بازدیــد از کارگاه تولید
فرش دســت بافت گردآفرین به مدیریت
خانم بهمن نژاد که ریاســت کارگاه دیگری
بــه نــام قــزل گل قشــقایی اســت متوجــه
شــدیم بــه عنــوان یــک هنرمنــد ملــی بــا
شهرت جهانی و کارهایشان قابل تقدیر و
م مانند ایشان
ستایش است و افرادی ه 
باید حمایت بشــوند تا بتوانند کارگاه های
تولید و عرضه فرش سنتی و دستبافت را
گسترش دهند.
زارعــی تصریــح کــرد :حمایــت از زنــان کار
آفریــن حوزه فرش دســت بافت می تواند
راهگشــای خیل کثیر متقاضیان اشــتغال

و دوســتداران فعالیــت در ایــن حــوزه از
صنایــع دســتی باشــد .در واقع افــرادی که
توانایی و قدرت ایجاد اشــتغال ندارند هم
مــی تواننــد در این زمینه به کار و اشــتغال
مشــغول شــوند .حتــی اشــخاصی ماننــد
معلولیــن نیــز مــی تواننــد در امــر تولیــد
فــرش ســهیم باشــند و درآمدهــای خوبی
کسب کنند.
مدیــر عامــل اتحادیــه فــرش دســتبافت
شهرستان شیراز افزود :افتخار میکنم به
همه عزیزانی که در تولید فرش دستبافت
فعالیــت دارنــد و ایــن هنــر را حفــظ و احیا
میکنند خصوصا به بانوی کار آفرین خانم
بهمــن نــژاد کــه صاحــب چندین اختــراع و
ثبــت ملــی چند فــرش نفیس دســتبافت
اســت و در برخــی کشــورها اثــارش عرضــه
شــده و به اشــتغال چندین نفــر از بانوان

بافنــده و تولیــد کننده فــرش های نفیس
و بــا ارزش بــاال و منحصــر بــه فــرد همــت
نمــوده اســت .ایــن پیشکســوت حــوزه
فــرش دســتبافت بیــان داشــت:فرش
دســتبافت دارای ارزش اقتصــادی و ارز
آوری باالیــی اســت .تعــداد افراد زیــادی در
ی جــای ایــران هســتند کــه دارای هنــر
جــا 
هــای منحصــر بــه فــردی مثــل قالــی بافی
مــی باشــند امــا بــا کــم توجهی مســئولین
از پتانســیل ایــن گونــه افــراد اســتفاده
نمی شود.
وی در پایــان تأکید کرد :باید حمایت های
گوناگونــی از افراد وارد شــده بــه این حرفه
پرزحمــت انجــام شــود؛ بــه عنــوان مثــال
در زمــان صــادرات فرش دســت بــاف انان
معافیــت هــای گمرکــی صــورت گیــرد تــا از
طریق بافت فرش های نفیس جهت افراد

بیــکار ایجــاد اشــتغال شــود و دولــت باید
ت هــای ویــژه جهــت بافــت فــرش
حمایــ 
و صــادرات آن انجــام دهــد تــا فعــاالن این

بخــش از اقتصــاد ملــی و صنایــع دســتی
بــه کار و حرفــه خــود امیــدوار و دلگــرم
شوند.

تجمع و مزاحمتهای معتادان در ورودی تاالر ابوریحان ،از مهمترین گرفتاریهای هنرمندان و فرهنگوران شیرازی
مجموع ـهای کــه در دوران نهچنــدان دور ،مهمتریــن
شهــای فاخر در شــهر شــیراز بود،
مرکــز اجــرای نمای 
اکنــون بــه ســاختمانی کمرونق و کم رفــت و آمد برای
دوستداران هنرهای نمایش تبدیل شده است.
بــه گزارش پایــگاه اطالعرســانی و روابط عمومــی اداره
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان فــارس؛ چنــد
ســالی اســت کــه بــه هــر چرایــی ،پیرامــون مجموعــه
فرهنگــی و هنــری ابوریحــان بیرونــی شــیرازی ،جایــی
برای خرید و فروش ،اســتعمال و گرد آمدن معتادان
و بزهــکاران شــده اســت؛ بــه گون ـهای که رفــت و آمد
هنرمنــدان و فرهنگوران بهویژه هنرمندان هنرهای
نمایشــی را بــا گرفتاریهایــی همچــون مزاحمتهای
آنان ،روبرو کرده است.

اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس در نشستی
بــا حضــور دســتگاهها و نهادهــای مربوطــه بــرای
برونرفت از این نابسامانی و گرفتاری ،گام برداشت؛
هرچنــد برخــی از دســتگاهها و نهادهــای مربوطــه ،در
ایــن نشســت حضــور نیافتنــد ،نشســت بــا حضــور
دکتــر یوســف قربانــی ،رئیــس اداره سیاســی ،امنیتی
و اجتماعــی فرمانــداری شــیراز در اداره کل فرهنــگ و
ارشاد اسالمی فارس ،برگزار شد.
ســید رســول موســوینژادیان ،معــاون امــور هنری و
ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی فارس
در ایــن نشســت گفــت :حضــور معتــادان متجاهــر و
دستفروشان غیرمجاز پیرامون تاالر ابوریحان ،این
مجموعــه فرهنگی و هنری را با گرفتاریهای بســیاری

روبرو کرده است.
وی وجــود معتادان و مزاحمیــن خیابانی در پیرامون
ایــن تــاالر را زمینهســاز کاهــش پویایــی ایــن مرکــز در
ارائهی خدمت به هنرمندان ،به ویژه بانوان دانســت
و افــزود :مجموع ـهای کــه در دوران نهچنــدان دور،
شهــای فاخــر در شــهر
مهمتریــن مرکــز اجــرای نمای 
شیراز بود ،اکنون به ساختمانی کمرونق و کم رفت و
آمد برای دوس ـتداران هنرهای نمایش تبدیل شده
است.
موسوینژادیان خواستار ساماندهی زودتر پیرامون
تــاالر ابوریحان شــد و با اشــاره به کمبود تماشــاخانه
برای تمرین و اجرای هنرهای نمایشی ،ادامه داد :نیاز
اســت تا با همراهی و همکاری فرمانداری و شهرداری

شــیراز و فرماندهــی انتظامــی اســتان ،بســتری امــن
و آرام را بــرای بهرهبــرداری هنرمنــدان ،فرهنــگوران،
هنردوستان و مردم فراهم کرد.
معــاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و
ارشــاد اســامی فارس با اشــاره به ایســتایی دو ساله
هنرهــای نمایشــی پــس از همهگیــری بیمــاری کرونــا
بیــان داشــت :اکنون که شــرایط برای فعالیــت دوباره
هنرمنــدان فراهــم شــده اســت ،همــه دســتگاههای
تأثیرگــذار در ایــن حوزه باید با همــکاری یکدیگر برای
برونرفــت از ایــن گرفتــاری اجتماعــی و بسترســازی
در راســتای پویایــی دگربــاره بــرای هنرمنــدان تــاش
کنند.
دکتــر یوســف قربانــی ،رئیــس اداره سیاســی ،امنیتی

و اجتماعــی فرمانــداری شــیراز نیز در این نشســت با
تأکیــد بــر نیــاز حل فوری این مشــکل ،گفــت :جامعه
هنری ،قشر فرهیختهای هستند که باید شرایط رفت
و آمــد آنها به مراکز فرهنگی و هنری همراه با احترام
و امنیت باشد.
قربانــی افزود :شــرح موضوع بــه صورت کامــل باید از
طــرف اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی فــارس بــه
فرمانــداری منعکــس تــا در کمیتــه امنیتــی مطــرح و
اقدامات الزم به نهادهای مربوطه تکلیف شود.
رئیــس اداره سیاســی ،امنیتی و اجتماعــی فرمانداری
شــیراز افزود :در گام بعدی جلســهای در فرمانداری با
حضور معاون دادستان تشکیل و با نظارت و دستور
ایشان برخورد الزم با متخلفان صورت خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان خبر داد:

تصویب طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی شهر الر

مهنــدس شــبانی مدیرکل راه و شهرســازی
الرســتان از تصویــب طــرح تفصیلــی ویــژه
بافــت تاریخــی شــهر الر در جلســه شــورای
عالی معماری و شهرسازی کشور خبر داد:

شــبانی اظهــار داشــت :شــهر الر در زمــره
 ١٦٨شــهر دارای بافــت تاریخــی مصــوب در
کشــور اســت کــه محــدوده بافــت تاریخــی
آن بــر اســاس نقشــه تصویــب و ارائه شــده
از جانــب میــراث فرهنگــی فــارس در ســال
 ٨٨بــه میــزان  ١٢٢هکتــار مســاحت دارد و
مطالعــات طــرح تفصیلــی ویژه بافــت نیز بر
روی این قسمت صورت پذیرفته است.
وى افــزود :این طرح با عنوان طرح تفصیلی
بافــت ویــژه شــهر الر بــا تأکیــد بر مناســب
سازی ویژه معلوالن تهیه شده که می توان
ایــن طرح را در زمره طرحهــای با نگاه ویژه و

نــو دانســت کــه در حــال حاضــر در ادبیــات
شهرســازی کشــور مــا توجهــات ویــژه ای بر
روی مناســب ســازی فضــای شــهر جهــت
استفاده معلولین میشود.
شــبانى در ادامــه نقــاط قــوت ایــن طــرح را
بررســی همه جانبه وضع موجود ،مطالعات
دقیــق و مفصــل و ارائــه پیشــنهاداتی
مبتنــی بر واقعیت بــا اخذ نظــر از ذینفعان،
شهروندان ،مدیران شهری ،متخصصین و
صاحب نظران دانست و تأکید کرد :تصویب
نهایی این طرح در شــورای عالی شهرسازی
و معمــاری پــس از  ٦ســال از زمــان شــروع

آن انجــام پذیرفــت و بــا تصویب ایــن طرح،
شــهرداری الر بــه عنوان مجری طــرح پس از
ابالغ طرح توســط دبیر محترم شــورای عالی
شهرســازی و معمــاری ایران به اســتانداری
فــارس و ســپس ابــاغ از اســتانداری بــه
شــهرداری بــه مرحلــه اجرایی خواهد رســید
کــه در روند پاســخ به اســتعالمات کاربری و
صــدور پروانــه و مجــوز ســاخت و ســازهای
داخــل بافــت مطابــق بــا رعایــت ضوابــط
و مقــررات طــرح میتوانــد تســریع صــورت
گیرد.
وى تصریــح کــرد :از جوانــب مــورد تأکیــد

در تدویــن ایــن طــرح توجــه ویــژه بــه
جلــب و جــذب مشــارکت شــهروندان و
ســرمایه گــذاران بــوده کــه بتــوان از ایــن
ظرفیت های ویژه الر در بخش گردشگری و
توسعه شهری و سرمایه گذاری های مرتبط
بهــره برد که بــا توجه به ســابقه تاریخی این
بافت و وجود عناصر ارزشــمندی چون بازار
قیصریــه ،کاروانســراهای متعــدد ،فضاهای
تجــاری پویــا و عناصــر واجــد ارزش فــراوان
در ایــن محــدوده از دیربــاز فعالیــت هــای
بازرگانــی و ســکونتی در کنار هــم و در ارتباط
بــا هــم بوجــود آمــده و دارای رونــق بــوده و

هست.
مدیرکل راه و شهرســازی الرســتان با اشاره
بــه اینکــه :شــهرهای دارای شــرایط مشــابه
ویــژه بافــت تاریخــی شــهر الر بــا توجــه بــه
اهمیــت موضــوع و لزوم توجه ویــژه به این
بافــت دارای شــهرداری مجــزا و مختــص بــه
بافــت مــی باشــند ،گفــت :پیگیــری جهــت
تأسیس شهرداری ویژه بافت تاریخی ،یکی
از ضروریــات در راه دســتیابی بــه توســعه
پایــدار شــهری الر و نگاهــی تخصصــی بــه
بافــت اســت کــه پیشــنهاد مــى گــردد ایــن
امر در دســتور کار مســئوالن این شــهر قرار
گیرد .
وى در پایــان از پیگیــرى هــاى معاونــت
شهرســازى و معمارى ایــن اداره کل و دیگر
نهــاد هــاى متولــى در راســتاى تحقــق ایــن
اقدام تقدیر و تشکر کرد.

برگزاری نشست نقد و بررسی فیلم خنده بیدلیل گوزنها
مســازی دارای دو بخــش آشــنایی و
فیل 
کارکــرد بــا ابــزار و پرداخت داســتانی اســت.
گاه میتــوان یک داســتان و موضوع بســیار
دیــده شــده را بــا پرداختــی دیگرگونــه و نــو،
بــه گون ـهای بــه روی پرده آورد کــه برای همه
تازگی داشته باشد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی و روابــط
عمومــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
اســتان فارس؛ نشســت نقد و بررسی فیلم
کوتاه خنده بیدلیل گوزنها به نویسندگی
مازیــار تهرانــی و کارگردانــی ســجاد ایمانــی،
مســازی از نورآبــاد ممســنی ،بــا حضــور
فیل 

کارگردان و مهــدی نامجو ،کارگردان و بهروز
مرامــی ،منتقــد ســینما در ســرای ســخن
سازمان اســناد و کتابخانه ملی شیراز برگزار
شد.
ایمانــی در ایــن نشســت بــا بیــان ایــن کــه
مســازی را بــا فیلــم کوتــاه داســتانی آغاز
فیل 
کــردم و ســپس بــه ســوی مستندســازی
رفتــم و با فیلم  22دقیق ـهای خنده بیدلیل
گوزنها ،بازگشتی به فیلم داستانی داشتم
و در گام پیــش رو ،امیــد دارم تــا بتوانــم
نخســتین فیلــم بلنــد داســتانی خــود را بــه
جشــنواره فیلم فجر امسال برسانم ،گفت:

نهــا ،در فضایــی
فیلــم خنــده بیدلیــل گوز 
نیمــه فانتــزی و گاه طنزآمیــز ،بــا نگــرش بــه
لبخنــد تمســخرآمیز چهــره گــوزن همــراه با
نشانهگذاریها ساخته شد.
کارگــردان فیلــم کوتــاه خنــده بیدلیــل
گوزنهــا افــزود :تــاش داشــتهام تــا بــا گریز
از برجستهســازی گریــم ،لبــاس یــا حتــی
یهــای طبیعــی ،فیلــم را بــا محوریت و
زیبای 
برجســتگی داستان ،ورای هر چیز پیرامونی
بســازم؛ از ایــن رو شــخصیتهای فیلــم نیز
همگی خاکستری هستند.
وی بــر ایــن بــاور اســت کــه بــه جای ســخن

گفتــن دربــاره چگونــه فیلــم ســاختن ،بایــد
فیلم ســاخت تا با نقد و بررسی آن ،پلههای
بالندگــی و شــکوفایی را بتــوان بــا تکیــه بــر
تجربــه و ســواد برآمــده از هــر کار یافــت و
مســازی دارای دو بخــش
ادامــه داد :فیل 
آشــنایی و کارکرد با ابزار و پرداخت داستانی
اســت .گاه میتوان یک داســتان و موضوع
بســیار دیده شــده را بــا پرداختــی دیگرگونه
و نــو ،بــه گونهای بــه روی پــرده آورد که برای
همه تازگی داشته باشد.
بهــروز مرامــی ،نویســنده ،مدیــر فرهنگــی
و هنــری و منتقــد و کارشــناس فیلــم و

ســینما نیز در این نشســت گفــت :برگزاری
چنین نشســتهای نقــد و بررســی به ویژه
برای فیلمهــای کوتاه میتواند فیلمســازان
جــوان را افــزون بــر دوســتی و همــکاری ،بــا
تجربهها و دانشهای یکدیگر بیشــتر آشنا
کند.
مرامــی ،بهرهگیــری از قالب فانتزی و نمادها
و نشــانهها ،را در این فیلم بســیار مناســب
و هماهنــگ بــرای یــک فیلــم ســهپردهای
دانســت و افــزود :طنــزی ریــز و بــدون هجو
در ایــن فیلــم با قواعد فیلــم طنز همخوانی
دارد.

مهدی نامجــو ،فیلمنامهنویس و کارگردان
هــم گفــت :هرچنــد فیلــم دارای آغــازی در
فضــای رئــال بــود ،کمکــم از فضــای رئــال
بــه فضــای فانتــزی همــراه بــا طنــز وارد
میشــد کــه ایــن خــود بــر جذابیــت فیلــم
میافزاید.
وی گریــز از کلیشــه فضــای روســتایی و
داســتان را از ویژگیهای ایــن فیلم خواند و
افزود :سبک کارگردانی ،دانای کل است و با
این همه ما شخصیتپردازیها به گونهای
است که گاه در پیدا کردن شخصیت اول و
دوم دچار سردرگمی میشویم.

