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حسین حسن پور  -تماشا
رئیس کمیســیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک
شورای شهر شــیراز معتقد است هر ساله شاهد
حوادث طبیعی و غیرمترقبه مختلفی از جمله زلزله،
سیل ،آتش ســوزی ،رانش زمین و ....در سراسر
کشور هســتیم که عالوه بر تلفات جانی ،خسارات
مالی زیادی را نیز به همراه داشته است.
مهندس نواب قائدی در جلسه روز گذشته شورای
شهر شــیراز اظهار کرد :ابتدای امسال در خیابان
کوهستان بلوار جمهوری ریزش کوه اتفاق افتاد که
چندین ماه اســت که ارگان های مختلف را درگیر

خود کرده است .این حادثه هرچند ابعاد گستردهای
نداشت ولی زوایای پنهان زیادی از وضعیت شهر
شیراز در صورت وقوع بحرانهای احتمالی را آشکار
ساخت .از ســردرگمی ارگان های مختلف و عدم
وجود فرماندهی واحد گرفته تا عدم تصمیمگیری
به موقع و اقدام سریع و فقدان تجهیزات و بودجه
مقتضی جهت رفع بحران.
* مخاطرات زیادی شهر شیراز را تهدید میکند
دکتر قائدی گفت :مخاطرات زیادی شــهر شیراز
را تهدیــد میکنــد از جمله واقع شــدن چندین
گســل فعال و لرزهخیز در اطراف شــیراز و خطر

قریبالوقــوع زلزلــه ،عبور رودخانه خشــک از
محدوده شهری و احتمال وقوع سیل ،زمین لغزش
احتمالی ناشی از ساخت و سازهای غیر کارشناسی
در ارتفاعات ،گودبرداریهای غیر اصولی رها شده،
رانش زمین ناشــی از افت ســطح آب زیرزمینی
بخاطر خشکســالی و عدم مدیریــت منابع آبی،
آتشســوزی و ...که همگان بخوبی از آن آگاهی
داریم.
وی افزود :آمادگی در برابــر بحران از ضروریات
جامعه امروزی اســت و این مهم در قالب شــعار
تحقق نخواهد یافــت .آنان که خــود را همواره
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در برابر بحران آمــاده نمودند با کمترین هزینه و
سرافراز در برابر مشکالت فائق آمدند و در مقابل،
آنــان که آمــاده نبودند با هزینههــای مضاعف و
تلفات بیشتر ،ســطح باالیی از نارضایتی را فراهم
ساختند.
دکتر قائدی با بیان اینکه يكي از موارد مهم توسعه
شهري ،رعايت مسائل ايمني در شهرها است و با
وجود بالياي طبيعي و حوادثی نظير ســيل ،زلزله،
طوفان ،آتشســوزي و غيره ،ايــن مهم بايد به
عنوان يك اصل در توسعه شــهري مد نظر قرار
گيرد ،اظهار کرد :در غير اينصورت هر گونه ساخت

و ســاز و توســعهاي در امان نخواهد بود و ضمن
ضرر جاني و مالي وارده به شهروندان ،براي رشد
و توسعه اقتصادي بســيار زيانبخش و مانعي در
راه دستيابي به توسعه پايدار خواهد بود .بنابراين
همگام با توســعه شهر الزم اســت موضوعات
خاص محيطــي و محلي به عنوان عامل مهم مورد
شناسائي قرار گرفته و با برنامهريزي و تعيين يك
چهارچوب مناســب قانوني و مالي ،اين مسائل در
راس قــرار گيرد و به گونه اي عمل گردد كه بتوان
آن را بعنوان اقدامات مفيد و عامل توســعه پايدار
شهري برشمرد.

با هم افزایی میتوان کارهای فاخر در زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی انجام داد

امسال شیراز و چندین شهر استان فارس ،گامهای بلندی در مسیر ترویج کتابخوانی برداشته اند
فرزانه قنبر دزفولی  -تماشا
بیست و ششمین نشســت خبری هفته کتاب فارس روز
دوشــنبه  ۱۴آبان ماه با حضور صابر ســهرابی مدیر کل
اداره کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان فارس ،ابراهیم
گشتاسبی راد رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری
شــیراز ،روحا ...منوچهری مدیر کل کتابخانههای عمومی
اســتان فارس و زهرا افتخاری مدیــر کل کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان این استان در کتابخانه عمومی
حافظیه شــیراز برگزار گردید و در پایان این نشســت از
پوستر استانی هفته کتابخوانی نیز رونمایی شد.
*   ۲۲۰۰برنامه در هفته کتاب برگزار میشود
صابر ســهرابی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اســتان فارس در بیست و ششمین نشست هفته کتاب با
بیان اینکه کتابخوانی یکی از شــاخصههای مهم توسعه
متــوازن فرهنگی اســت و بر همین اســاس در اولویت
سیاستگذاریهای فرهنگی استان قرار دارد ،اظهار داشت:
هرسال هفته کتاب با رویکرد ترویج کتاب و کتابخوانی در
سراسر کشور برگزار میشود ،لذا فارس باید با برنامههای
متنوع گامهای مؤثری در این زمینه بردارد.
وی از اجرای  ۲هزار و  ۲۰۰برنامه به مناسبت هفته کتاب
در این اســتان خبر داد و گفت :در بیست و ششمین هفته
کتاب فارس بیش از  ۲۲۰۰برنامه برگزار میشــود که ۶۵
عنوان برنامه در قالب استانی است.
ســهرابی با اعتقاد به اینکه با هم افزایی میتوان کارهای
فاخر در زمینــه ترویج کتاب و کتابخوانی انجام داد ،گفت:
امسال شیراز و چندین شهر استان فارس ،گامهای بلندی
در مسیر ترویج کتابخوانی برداشته اند و شهرهایی همچون
شــیراز ،اوز ،صدرا ،آباده ،جهرم ،داراب ،الر و المرد برنامه
ریزیهای مهمی برای کســب عنــوان پایتخت کتاب نیز
انجام داده اند.
* بیش از  ۶۰روستای اســتان فارس در مسیر توسعه
فرهنگی بر مبنای ترویج کتابخوانی قرار گرفته اند
وی در همین راستا افزود :امســال عالوه بر برنامه ریزی
فرهنگی در همه روستاهای شاخص ،بیش از  ۶۰روستای
اســتان فارس نیز به صورت هدفمند و برنامهریزی شده
در مســیر توسعه فرهنگی بر مبنای ترویج کتابخوانی قرار
گرفته اند و در این راه هدایت میشوند.
ســهرابی با تأکید بر اینکه هدف بزرگ توســعه و ترویج
کتابخوانی تنها توسط دســتگاههای فرهنگی محقق نمی
شــود ،بیان کرد :باید یک خرد جمعی و همت عمومی در
میان همه مســئولین و بدنه جامعه برای میسر شدن این
آرزوی بزرگ شکل گیرد.
وی اضافه کرد :امسال برای اولین بار هم افزایی مثال زدنی
میان دســتگاههای فرهنگی اســتان در هفته کتاب شکل
گرفته که این نشســت خبری مشــترک نمونه ای از این
همکاری همه جانبه در مسیر توسعه کتابخوانی در استان
است.

سهرابی یادآور شــد:برنامههای اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی فارس و دبیرخانه ســتاد هماهنگی شــهرها و
روستاهای دوستدار کتاب اســتان در ترویج کتابخوانی از
ابتدای امسال در شیراز و نقاط مختلف استان کلید خورده
ملی «حال خوش
اما برنامههای جدی هفته کتاب با شــعار ِ
خواندن» از  ۱۹آبان ماه کلید میخورد.
وی در ادامه به بیان برنامههای هفته کتاب پرداخت و اعالم
کرد :روز شنبه  ۱۹آبان ماه ساعت  ۱۶در تاالر حافظ شیراز
آیین بزرگداشت اســتاد منوچهر کیانی ناشر ،پژوهشگر
و نویسنده اســتان فارس برگزار و نشان مفاخر فارس به
ایشــان اهدا میشود و از چهارشــنبه  ۲۳آبان ماه برنامه
کتابخانه ای به وســعت شهر در سطح شهر اجرا میشود
که ایــن برنامه با همکاری ســازمان فرهنگی و اجتماعی
شهرداری شیراز برگزار خواهد شد.
ســهرابی ادامه داد :پنج شــنبه  ۲۴آبان ماه ساعت ۱۰
نمایشــگاه عکس «حال خوش خواندن» افتتاح میشود و
در این نمایشگاه آثار عکاسان شیراز با عنوان «حال خوش
خواندن» و محوریت مطالعه کتاب و ترویج کتابخوانی ارائه
خواهد شد و در ساعت  ۱۵نیز پیاده روی کتاب با همکاری
سازمان فرهنگی شــهرداری شیراز و اداره کل کتابخانهها
برگزار میشود.
وی با اشــاره به اینکه شنبه  ۲۶آبان ماه ساعت  ۱۰برنامه
 ۴۰شهر  ۴۰نویسنده برگزار خواهد شد ،تصریح کرد :در
این برنامه که یک طرح ملی اســت ،یکی از نویسندگان
شــناخته شــده ادبیات کودک و نوجوان در شیراز حضور
یافتــه و در جمع باشــگاههای کتابخوانی فعال شــیراز

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

پاسخگویی به حقوقی که برای مردم در قانون
اساسی به رسمیت شناخته است وظیفه تمام
مدیران ،مسئوالن و دولتمردان است
حسین حسن پور  -تماشا
دکتر قاسم مقیمی معتقد اســت در جمهوری اسالمی ایران هیچ
مقام غیرمســئولی وجود ندارد و از آن رو که الزمـــه مسئولیت،
پاسخگویی است ،این امر بر تمامی مدیران ،مسئوالن و دلتمردان
مشتبه است تا نسبت به حقوقی که برای مردم در قانون اساسی
به رسمیت شناخته است و نیز نسبت به انجام تکالیفی که متوجه
دولت و مقامات دولتی میباشد ،پاسخگو باشند.
وی گفت :پاسخگویی با ســابقه و قدمت بسیار زیاد در مدیریت،
در دهههای اخیر تبدیــل به یکی از مهمترین عناصر جوامع مردم
محور و از ارکان اساســی یک جامعه ی خوب شده است و امری
فراگیر که هم در حکومت های دموکراتیک و توسعه یافته و هم در
کشورهای در حال پیشرفت جایگاه رفیعی دارد.
رئیس کمیســیون ســامت ،محیط زیســت و خدمات شهری
شورای شهر شــیراز با بیان اینکه نهادهای آکادمیک و نظامهای
حقوقی نیز پاســخگو بودن را به عنــوان راه عالج نظارت بر امور
و اصالح نابســامانیهای مدیریت یافته اند ،افزود :منابع و مبانی
نظری اسالمی نیز به کرات بر لزوم پاسخگو بودن حکومت تأکید
داشته اند و پاســخگویی را وظیفه حاکمیت ،و پرسشگری را حق
جامعــه میدانند و به طرق مختلف بر اجرایی شــدن این موضوع
تأکید داشته اند.
دکتر مقیمی اظهار کرد :در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
نیز اگر چه مســتقیما به واژه پاســخگویی اشاره نشده است ،اما
در اصول متعددی بر «مـسئول بـودن» مـقامهای حکومتی تأکید
داشته اند.
وی بر رعایت اصل ســرعت در پاســخگویی و ممنوعیت تاخیر
در آن ،اصل برابری و منع تبعیض در اجرای قانون بدون اســتثنا،
اصل محرمانه بودن دادههای شخصی شهروندان و رعایت حریم
خصوصی و اصل دسترســی آسان به اطالعات اداری در مجموعه
شهرداری و شورا تأکید کرد و گفت :رعایت اصل شفافیت و حذف
تشریفات زائد ،اصل اطالع رسانی الکترونیکی ،اصل حق اعتراض
و شکایت نســبت به تصمیمات ،اصل انصاف در اتخاذ تصمیمات
اداری ،اصل مشارکت مردم در تصمیم گیریها و اصل برخورداری
از ثبــات در اتخاذ تصمیمات در مجموعــه ی تحت زعامت ما از
دیگر اصول اســت .وی افزود :مروری ســاده بر ماده  ۹۰قانون
مدیریت خدمات کشــوری میتواند عاملی بر برون رفت ما از این
ناهنجاریهای مدیریتی باشد تا شاید قدری نسبت به مسئولیتی
که پذیرفته ایم وفادار بمانیم.

حاضر خواهد شــد .سخنرانی نویســنده ،داستانخوانی،
قصه گویی و جشــن کتابخوانــی از برنامههای این طرح
است.
سهرابی تشریح کرد :شنبه  ۲۶آبان ماه با همراهی سازمان
اســناد و کتابخانه ملی ایران مرکز فارس برنامه «همزا ِد
داســتان» اجرا میشــود .در این برنامه ،کارنامه داستان
نویسی آقای قاسم شکری مرور و از وی به خاطر دریافت
جایزه ادبی «واو» برای رمان همزاد ،تقدیر میشــود .روز
یکشنبه  27آبان ماه جشــن امضای دفتر شعر «از سر تا
شصت می شــمارمت» و «بی آبروداری» اثر خانم یاسمن
جم پوری نیز برگزار می گردد.
وی با بیان اینکه دوشــنبه  ۲۸آبان ماه شبکه صنعتگران
دوستدار کتاب شیراز آغاز به کار میکند ،اظهار کرد :برای
ایجاد بســترهای الزم و حرکت هماهنگ به منظور ترویج
کتــــابخوانی با باو ِر عمیق به اثر مــهم و بی بدیلِ این
موضوع در زندگی بهت ِر شــهروندان ،این شبکه با امضای
میثاق نامه راه اندازی میشود و جمعی از صنعتگران شیراز
متعهد میشوند با انجام مواد میثاق نامه در توسعه فرهنگ
کتابخوانی در واحد صنعتی خود همت گمارند.
این مقام مسئول افزود :دوشنبه  ۲۸آبان ماه در صحن علنی
شورای شهر به ســه نخبه علمی ،هنری و ورزشی شیراز
نشان سفیر کتاب شیراز اهدا میشود .همچنین در روز سه
شنبه  ۲۹آبان ماه در خانه ســنتی نیایش در محله سنگ
سیاه و طاق مشیر ،نشســت تخصصی فصلِ نقد برگزار و
کتاب «رؤیای شــط بیدار» نوشته حســین رحیمی نقد و
بررسی میشود.

وی عنوان کرد :چهارشــنبه  ۳۰آبان ماه هم در دبســتان
فرشتگان شیراز برنامه «جشن تکلیف کتابخوانی» برگزار
میگردد کــه در آن میثاق نامه کتابخوانی توســط دانش
آموزان پایه دوم قرائت و از سرود هفته کتاب با عنوان حال
خوش خواندن رونمایی میشــود و در همین روز در برنامه
ای با عنوان «کتاب ســیزدهم» ،سیزدهمین اثر پژوهشی
شیرازشناس پیشکســوت با عنوان
اســتاد جمال زیانی
ِ
«آفرینها و نفرین ها» رونمایی خواهد شد.
ســهرابی از اجرای پرفورمنس با کتاب نیز در هفته کتاب
خبــر داد و تصریح کرد :در هفته کتاب امســال همچنین
اجرای پرفورمنس «با کتاب» نیز آغاز میشــود که در این
طرح پرفورمنسی به طور نامحسوس توسط فعاالن تئاتر
با محوریت ترویج کتابخوانی در مســیر رفت و برگشــت
مترو شــیراز اجرا خواهد شــد .همچنین در این هفته با
همراهی مجموعه هنرشــهر آفتاب نشســت تخصصی
فیلمهای اقتباســی از کتابهای فارســی نیــز برگزار و
فیلمی اقتباســی با حضــور کارگردان ،اکــران عمومی
میشود.
* برخی از کتابخانههای موجود در فرهنگســراهای
شهرداری بیش از هزار نفر عضو دارند
ابراهیم گشتاســبی راد رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی
شــهرداری شــیراز نیز با یــادآوری اینکه بســیاری از
فرهنگسراهای شهرداری مجهز به کتابخانه هایی هستند
که برخی از آنها بیش از هــزار نفر عضو دارد ،اظهار کرد:
از آنجا که فرهنگسراها با مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد ،با
بررســی نیاز مردم کتابهایی جدید خریداری شده است

و طرح جایگزینی کتاب های فرســوده با کتاب نو صورت
میگیرد.
وی با بیان اینکه ایجاد پاتوق کتاب در پیاده راههای سالمت
با حضور نویسندگان ،فرش قرمز کتاب و مسابقه کتابخوانی
از  ۲۳آبان تا  ۸آذر ماه از دیگر برنامههای شهرداری است،
گفت :نشست پاکبانان کتابخوان در روز  ۲۳آبانماه برگزار
میشود .بســیاری از پاکبانان اهل دانش هستند و ایجاد
شــبکه پاکبانان کتابخوان برای خدمت رسانی بیشتر در
عرصه فرهنگ به این عزیزان صورت خواهد گرفت.
گشتاسبی راد از راه اندازی انجمن مادران حامی کتابخوان
شــیراز در همین روز خبر داد و بیان کــرد :افزون بر این
برنامههــا تور بازدید از کتابخانههــای تخصصی کودک و
نوجوان برای مدارس برگزار میشــود .نمایشگاه «دوست
من کتاب» نیز در هفته کتاب در ســطح شهر شیراز برگزار
خواهد شــد که طرح تعویض کاغذ باطلــه با کتاب در آن
صورت میگیرد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز همچنین
به ایجاد میز احســان و اهدای کتاب در فرهنگســراهای
مهربانی ،برگزاری کارگاههای مهارت مطالعه و تندخوانی
در پنج فرهنگ ســرا ویژه دانش آموزان و دانشــجویان،
برگزاری کارگاه سواد رسانه ای ویژه عموم مردم و نشست
تخصصی «یار مهربان قصه ها» برای کودکان اشــاره کرد
و افزود :از دیگر برنامههای شــایان توجه این ســازمان
برگــزاری برنامههــای ارمغان دانایی اســت که با هدف
آموزش خط بریل برای نابینایان اجرا میشــود ،همچنین
تور گردشگری نابینایان مدرسه شوریده شیراز به مدرسه
طبیعت و کافه کتاب صورت میگیرد.
*   ۱۸۳۲برنامه خرد و کالن در کتابخانههای عمومی
برگزار میشود
روح ا ...منوچهری مدیر کل کتابخانههای عمومی فارس نیز
در این نشســت بر هم افزایی دستگاههای فرهنگی تأکید
کرد و گفت ۱۸۳۲ :برنامه خرد و کالن در طول هفته کتاب
در کتابخانههای عمومی برگزار میشــود و این برنامهها از
 ۱۹تا  ۳۰آبان ماه برگزار خواهد شــد و بسیاری از آنها از
دیروز آغاز شده است.
وی اضافه کرد :کارگاههای ارتقای مهارتها ،نشست کتاب
درمانــی و حلقههای گفت و گو برای کتابداران نیز در هفته
کتاب برگزار خواهد شد.
منوچهری با اشــاره به اینکه اســتان فارس بیشــترین
تعداد شــهرهای فاقد کتابخانه در کشــور را داراســت،
بیان کرد :ســه شهرســتان از اســتان فــارس صاحب
کتابخانه عمومی میشــوند .همچنین کتابخانه خیرســاز
شهر دبیران از توابع زرین دشــت داراب با عنوان خیام،
کتابخانــه خیرســاز ام الخیر اوز المــرد و کتابخانه خرد
روســتای جریان نوبندگان فســا نیز افتتاح میشــود و
یک باب کتابخانه عمومی نیز در شــهر نوبندگان فســا
کلنگ زنی خواهد شد.

مديركل اوقاف فارس:

از  50وقف جدید در فارس رونمایی میشود
مديركل اوقاف و امور خيريه استان فارس گفت :از  50وقف جدید
در فارس رونمایی میشود.
به گزارش «تماشــا» ،حجت االسالم ســید عباس موسوی در
نشســتی خبري از اجراي  ١٢عنوان برنامه در هفته وقف خبر داد
و خاطرنشان كرد :استان فارس داراي موقوفات زياد در پهنههاي
جغرافيايي است به گونهاي كه يك ششم موقوفات كشور با ٢٠٠
هزار رقبه را به خود اختصاص داده است.
وي با اشــاره به وجود يكهزار و  ٤٠٨بقــاع متبركه در فارس و
اعالم اینکه یک هشــتم بقاع متبرکه ایــران در فارس قرار دارد،
اداره موقوفات را كاری بسيار دشوار اعالم و اضافه کرد :به تناسب
موقوفات  ٣٣اداره و دفتر نمايندگي ایجاد شــده و يكي از وظايف
اصلي ايــن اداره كل تثبيت ،حفظ و حراســت و احياي موقوفات
است.
به گفته موســوي ،طي سه سال اخير هفت هزار سند براي تثبيت
بقاع متبركه فارس اخذ شــده و از اين بابت فارس رتبه يك اخذ
سند مالكيت موقوفات در كشور را دارد.
وي بــه اجراي امينانه نيات وافقين هم اشــاره و تاكيد كرد كه در
كل فارس كمتر مراســم فرهنگي برگزار شــده كه اداره اوقاف و
موقوفات در آن نقش نداشته باشند.
مديركل اوقاف و امــور خيريه فارس همچنين به هزينه كرد چهار
ميليارد توماني حاصل از درآمد موقوفات فارس در ايام ماه رمضان،
محرم ،صفر و اربعين امسال خبر داد.
موســوي اضافه كرد :هماينك  ٢٠هزار پروژه با زيربناي بيش از
 ٧٥هزار متر مربع در امالك موقوفات اســتان در حال اجرا است
كه برخي به بهرهبرداري رسيده و مابقي در دست اجرا قرار دارد.
وي ادامه داد :يكي از مســائل مهم حوزه وقف مربوط به موضوع
ســامت اســت كه موفقيت خوبي در اين باره در سطح استان
به ويژه شــيراز مانند بيمارســتانهاي نمازي ،شوشتري ،خليلي،
درمانگاههاي امام رضا و مطهري كسب شده و روزانه هزاران نفر
از خدمات نيات واقفين بهرهمند ميشوند.
مديركل اوقاف و امور خيريه فارس اظهار كرد :ماهيانه حدود ٣٠٠
ميليون تومان وجــه نقد به بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي
شــهيد مطهري ،امام رضا و بيمارســتانهاي پوستچي و نمازي
پرداخت ميشود كه در نوع خود در كشور بينظير است.
موســوي در بخش ديگري از ســخنان خود برپايي ايستگاههاي
همه واقف باشيم ،همايش همه واقف باشــيم ،تجليل از واقفين،
اصحاب رســانه و ياوران وقف ،رونمايي از  ٥٠وقف جديد با نيات
متنوع اجتماعي ،رونمايي از پوستر بخش عكس جشنواره عكس

چشمه هميشه جاري ،اجراي ويژه برنامه شوق تكريم در مصالي
نماز جمعه شيراز،برگزاري محفل انس با قرآن كريم ،نشستهاي
صنفي با جامعه نخبگان ،اســاتيد دانشگاه شيراز و علوم پزشكي
شيراز و اجراي ويژه برنامه سالمت و وقف را از جمله برنامههايي
اعالم كرد كه در هفته وقف اجرايي ميشوند.
معاون فرهنگي ادارهكل اوقاف و امور خيريه فارس نيز در ادامه اين
نشســت به اجراي ويژه برنامههاي هفته وقف در شهرستانهاي
استان اشاره کرد.
حجتاالســام صفریگرایی گفت  :ويژه برنامه شــهادت امام
رضا و اجراي نيا واقفين در بحث ســوگواري بقاع متبركه استان
با هدف ترويج فرهنــگ زيارت ،برگزاري همايش ياوران وقف در
 ٣١شهرستان ،برپايي نمايشــگاه عملكرد ادارات اوقاف ،نواخته
شدن زنگ وقف در  ٤٢مدرســه و برپايي خيمه معرفت از جمله
برنامههاي پيشبيني شده در هفته وقف است.
وی با بیان اینکه عالوه بر اعزام  160مبلغ به نقاط مختلف استان

فارس  230مبلغ بومی نیز برای اشــاعه فرهنــگ وقف در بقاع
متبرکه و اماکن مذهبی فارس مســتقر میشــوند ،افزود :در دهه
وقف  123نشست صنفی با حضور اقشار مختلف و  29نمایشگاه
اوقاف در استان برگزار میشود.
ســیدامیرعباس جاللی ،رئیس اداره امــور قرآنی ادارهكل اوقاف
و امور خیریه فارس نیز در ادامه این نشســت خبری گفت :یكی
از تالشهای ما جهت ترویج ســنت حسنه در فعالیتهای قرآنی،
اجرای طرح وقف مشاركتی قرآنی است.
وی افزود :بدین منظور جلساتی با آموزش و پرورش برگزار كردیم
تا بتوانیم اوراق وقف مشاركتی قرآنی را میان دانشآموزان توزیع
كرده و عواید آن را صــرف فعالیتهای قرآنی آموزش و پرورش
كنیم.
جاللی ،زمان اجرای این طرح را آخــر آبانماه جاری در مدارس
اســتان فارس اعالم كرد و گفت :در این راستا شماره حسابی به
امضای مشــترك مدیران كل اوقاف و آمــوزش و پرورش افتتاح
خواهد شد.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهكل اوقاف و امور خیریه فارس در ادامه
ســخنان خود گفت :در سال جاری طرح قرآنی  ۱۴۵۲ویژه حفظ
مفاهیم جزء  ۳۰قرآن كریم اجرا میشود.
وی با بیان اینكه  ۱۶نهاد و دســتگاه اجرایی در اجرای این طرح
مشــاركت دارند كه ســازمان اوقاف یكی از آنهاســت ،افزود:
محتوای این طرح به ســه بخش تقسیم میشود كه شامل بخش
اول حفظ مفاهیم سورههای ناس تا زلزال ،بخش دوم حفظ مفاهیم
ســورههای طارق تا بینه و بخش سوم حفظ مفاهیم سورههای نبأ
تا بروج است.
جاللــی اظهار كرد :هر روز از شــبكههای مختلف صدا و ســیما
سئواالتی درباره این طرح مطرح میشود كه به برگزیدگان آن به
قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف فارس با بیان اینكه مشــاركت در
این طرح محدودیت ســنی ندارد ،یادآور شد :عالقهمندان جهت
مشــاركت در این طرح میتوانند به سایت www.besharat.
 irمراجعه كنند.
وی با تصریح اینكه  ۳۵هزار جایزه به ارزش  ۳۰میلیارد ریال برای
این طرح اختصاص یافته است ،افزود :آزمون این طرح هر روز در
شــبكه قرآن مطرح میشود اما آزمون اصلی آن همزمان با آزمون
سراســری حفظ و مفاهیم قرآن كریم در اسفندماه سال جاری و
در دو مقطع ســنی ابتدایی تا هفتم و هفتــم به باال برگزار خواهد
شد.
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رئیس کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک شورای شهر شیراز:

آمادگی در برابر بحران
با شعار تحقق
نخواهد یافت!
پژواک نو

وقف؛ سند مترقی
اقتصاد اسالمی
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
یکی از اســناد مهم مالی و اقتصادی در اســام وقف است .سازوکاری که
پیامبر بزرگ اسالم و ائمه معصو مین صلوات ا ...علیهم اجمعین آن را از سوی
خدا و پیام آوران پیشــین برای کمک به اقتصاد مسلمانان به ما پیروانشان
هدیــه دادند و تا قیــام قیامت می تواند به عنــوان مهمترین راهکار برای
جلوگیری از هرگونه فقر وتنگدستی امت اسالمی مورد توجه قرارگیرد .وقف
به معنای گذشــت آگاهانه از دارايیهای خود در راه خداست .بر اين اساس
آنچه وقف میشود از مالكيت فردی خارج شده و عالوه بر خير اخروی برای
واقف ،منافع و خير حاصل از موقوفه ،جمعی از بندگان خداوند را از امكانات
رفاهی برای زندگی بهتر نیز بهرهمند خواهد كرد .پر كردن خلأها و برطرف
كردن نيازهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در جامعه اسالمی را می توان
به عنوان فلسفه تاسيس و ترويج نهاد وقف در اسالم دانست .وقف ،میتواند
ن دوستانه ،فقيرنوازانه،
بار ديگر جايگاه خود را در تأمين انگيزههای انســا 
علمپرورانه ،و دينمدارانه پيدا كند .اصالح و گســترش مناسب وقف ،آثار و
برکات علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،عقیدتی و اقتصادی در جامعه خواهد داشت
و باعث خرســندی خداوند ،اوليای الهی و مردم خواهد شد.از صدر اسالم
تاكنون به دنبال بروز هر نوع مشكلی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم،
انسان های خیّر و نيكوكار با انجام عمل وقف و ايجاد موقوفات و قرار دادن
درآمدهای حاصل از آن جهت رفع مشكالت اقدام كردهاند.
وقف يكي از هديههاي الهي به بشر است .هديه الهي بهخاطر اينكه در آيات
و روايات تأكيد شــده كه انسان بعد از مرگش با اين دنيا هيچ ارتباطي نمي
تواند داشته باشد و دســتش از دنيا و اموالش منقطع مي شود .اما خداوند
متعال فرموده اگــر در زمان حياتتان تصميم بگيريــد آنچه كه با زحمت و
تالش بهدســت آوردهايد را به من كه مالك تمام عالم هستم ،بازگردانيد و
با خود مــن معامله كنيد در اموالتان بركتي ميگذارم كه حتي بعد از مرگتان
هم بتوانيد از آنها استفاده كرده و با داراييهايتان ارتباط داشته باشيد .يعني
بــه اين طريق ميتوان با اين دنيا ارتباط داشــت .در رواياتي از امام جعفر
صادق(ع) و رســول اكرم(ص) نقل شده زماني كه دست انسان از اين دنيا
كوتاه ميشود به ســه طريق ميتواند با دنيا ارتباط داشته باشد .اول كسي
كه علمي از خودش باقي بگذارد و مردم بتوانند از علومش اســتفاده كنند.
دوم اوالد صالحي داشــته باشد كه برايش دعا كنند و سوم كسي كه صدقه
جاري (وقف) بدهد .لذا فلســفه وقف اين اســت كه چون خداوند انسان را
ع دوســتي در فطرت انسان است بايد از طريقي بتواند
اجتماعي آفريده و نو 
محروميتهــا و نيازهاي جامعه را با نگاه نوعدوســتانه از بين ببرد تا بتوان
به جايي رســيد كه در جامعه نيازي ديده نشــود .به همين خاطر وقف رفع
نياز جامعه هم در همان عصر و هم براي آيندگان اســت .در قرآن كريم از
كارهاي بزرگي مثل صدقات ،باقياتالصالحات ،انفاق ،احسان و ...نام برده
شده است اما جامعترين آنها وقف است كه با فطرت انسان نيز عجين شده
است .وقف در دورههاي مختلف به اين صورت بوده كه واقف ابتدا نياز جامعه
را ديده و براي كمك به رفع آن تصميم گرفته اســت .زماني نياز جامعه اين
بوده كه در مسيرها كاروانسرايي بنا شود .در زمان ديگر نياز به بيمارستان و
درمانگاه بوده است .همچنين بعضيها بهخاطر عشق و عالقهاي كه به ائمه
اطهار يا موضوعات مذهبي داشــتهاند ،مودت و محبت خودشان را با وقف
كردن اموالشان در آن مسير نشان داده اند .يا گروهي عاشق امام حسين(ع)
هستند و اموالشان را براي ايشان وقف كرده و به عزاداريها و خرج زائران
اباعبدا...الحســين(ع) اختصاص ميدهند .وقف يك نــوع مبارزه با حرص
است .وسیلهی گسترش فرهنگ و باقیات الصالحات است .وقف ترویج نوع
دوستی و حالل مشكالت است .نشــانهی ایمان به آخرت و نوعی تعاون و
همكار ی اســت .اگر نیات واقفین به درستی اجرا و موقوفه ها موردتصرف
واقع نشــود و درآمدهای حاصله از وقفیات در مسیر درست خود هزینه می
شد بااین حجم از موقوفاتی که در کشور داریم هیچ فقیرونیازمندی نداشتیم.
امیدواریم فرهنگ وقف و واقفی به درستی در کشور توسعه و این سنت نیکو
و حسنه رو به فراموشی نرود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس
گزارشي از طرح اربعين سال جاري ارائه كرد؛

توجه به تردد ايمن و روان براي زائران

از آغاز اجراي طرح جابجائي زائران اربعين حســيني(ع) ( 97/7/26لغايت
 ) 97/8/13بيش از 49هزار و  500زائر در قالب  1385سفر (ناوگان حمل
و نقل عمومي) از مبادي (مناطق) مختلف استان به مرزهاي پيش بيني شده
بينالمللي تردد زائران شــامل :مرزهاي شلمچه ،چذابه ،مهران و ...جابجا
شدند.
مهندس علیرضا ســیاهپور ضمن تســلیت ایام رحلت پیامبر اکرم(ص) و
شهادت امام حســن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) گفت :اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای فارس در ایام اربعین حســینی(ع) امسال با تمهیدات
و پیشبینیهای کارشناســی و دقیق تر در کنار تالش شبانه روزی و مؤثر
خدمات مناسبی را به زائرین ارائه و رضایت آنان را جلب کرد.
به گزارش روابط عمومــي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي فارس
مهندس عليرضا سياهپور با اشاره به ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی
با تمام ظرفیت ناوگان بخش حمل و نقل مســافر ،عنوان كرد :تردد ايمن و
روان زائرين اربعين حسيني در سال  97مورد توجه جدي راهداري و حمل
و نقل جاده اي بود و تمام توان خود در راســتاي هدف اعالم شــده به كار
گرفته شد.
وی ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای تحت پوشــش اعم از راهداری
و حمل و نقل جاده ای اســتان در این ایام اشــاره كرد :امســال مطابق با
پیشبینیهــای صورت گرفته ،بیش از  49هزار و  500نفر در قالب 1385
سفر(برون شهری) تحت پوشش شرکت هاي فعال مسافربری استان برای
شرکت در مراسم اربعین اعزام شدند.
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي فارس ادامه داد :در مرز شــلمچه
جهت تردد زائرين  30دستگاه اتوبوس به صورت رايگان به ارائه خدمات
پرداختند و تعداد 4هزار بسته فرهنگي آموزشي نيز در بين زوار مرز شلمچه
توزيع گرديد.
سياهپور با اشاره به اســتقرار نيروهاي راهداري و حمل و نقل جاده اي در
نقطه صفر مرزي و همچنين پايانه هاي فعال مســافربري استان به صورت
شبانه روزي اين ايام ،تشريح كرد :بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده
اســتان فارس به عنوان يكي از استان هاي معين عالوه بر ارائه خدمات به
زائران هم استاني ،خدمات رساني به زائران استان هاي ديگر را نيز در مرز
شلمچه بعهده داشت.
وي در بخش ديگري از ســخنان خود اظهار داشــت :همه ساله مقارن با
ايام اربعين شهادت سرور و ساالر شهيدان ،مشتاقان حضرت امام حسين
(ع) به ســمت كربالي معلي آغاز و همايش بي بديل جهاني را رقم مي زنند
مه ارائه خدمات شايســته ،ضرورت پيش بيني  ،برنامه ريزي و اقدام مؤثر
در تمامي زمينهها به منظور ارائه خدمات مناســب به اين حركت معنادار را
مضاعف مي كند.

