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بانکها به سمت داللی رفته اند
نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت :متاسفانه بانک  ها به جای حرکت در مسیر
تولید به سمت داللی و ربا در جامعه حرکت می  کنند...
شهردار شیراز درگفت وگو با«صما»:

شهرداریها حرف نهایی را در اجرای قوانین میزنند

شــهردار شــیراز با تاکید بر نقش مهم شهرداریها در زمینه
اجرای قوانین و آئیننامههایی که ســازمان نظام مهندســی و
مجلس و وزارت راه و شهرسازی تهیه ،تدوین و ابالغ می  کنند،
گفت :در این بخش حرف نهایی را شهرداریها میزنند.
مهندس علیرضا پاکفطرت در گفت و گو با «صما» با بیان
مطلب فوق تشریح کرد :اگر شهرداریها اجرای این آئیننامهها
و ضوابط را با دقــت دنبال نکنند ،اتفاق خاصی در بحث ارتقای
کیفیت ساختمانها و کاهش مصرف انرژی نمیافتد.
وی بــا تاکید بر لــزوم افزایش کیفیت در ساختوســازهای
کشور و کاهش مصرف انرژی در ساختمانها و همچنین حرکت
به سمت و سوی رعایت مسائل زیستمحیطی و توسعه پایدار عنوان کرد :در این راستا شهرداری شیراز
یک پله باالتر حرکت میکند و برنامههایی را در دســتور کار خود قرار داده و در این حوزه برنامه ریزی
الزم را انجام داده است.
علیرضا پاکفطرت با اشــاره به اینکه شهرداری شیراز اجرای ساختمان  های ممتاز را دنبال می  کند
عنوان کرد :در این زمینه ما دستورالعمل ساختمان  های ممتاز را از چهار سال پیش نوشته و کارگروههای
مختلفی را تشــکیل دادهایم و در نهایت آن را در شوراهای مختلف شهر تصویب و اجرایی خواهیم کرد.
شــهردار شــیراز با اشاره به اســتقبال مردم از اجرای ســاختمان  های ممتاز در این شهر تاکید کرد:
امیدواریــم مردم همانطور که در زمینه خرید کاالهایی مثــل اتومبیل و .. .به کیفیت و میزان مصرف
انرژی آنها دقت میکنند ،در خرید مســکن هم به همین ترتیب عمل کنند.
علیرضا پاکفطرت ادامه داد :صرفا ســاختمانهایی که سازندگان در پروسه ساخت ،تمام آئیننامهها
و دستورالعمل  ها را در نظر بگیرند و بسازند ،به عنوان ساختمان ممتاز قلمداد میشود و در گواهی پایان
کار آنها این مسئله حتما درج خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشــنهاد احداث و عملیاتی کردن ســاختمان  های ممتاز توســط شهرداری شیراز
ارائه شــده و در حال پیگیری است ،ابراز امیدواری کرد که این جریان ،شروعی برای کل کشور باشد.
معیارهای ساختمان ممتاز
شــهردار شــیراز همچنین در رابطه با معیارهای ســاختمان ممتاز عنوان کرد :کلیه مصالحی که در
ســاختمان  های ممتاز به کار میرود ،بایستی دارای مهر استاندارد باشند و به تائید اداره استاندارد برسند؛
همچنین تمامی  پرســنل ،عوامل و فعاالن در فرآیند ساخت و اجرا شامل کارگران ،بناها ،استادکاران و.
 ..همه دارای کارت مهارت باشند.
علیرضا پاکفطرت در عین حال با تاکید بر لزوم رعایت کامل مسائل ایمنی در اجرای ساختمان  های
ممتاز گفت :مســائل ایمنی باید در این زمینه رعایت شــود؛ بهطوری که اداره کار باید آن را تایید کند و
همچنین مســائل زیستمحیطی در آن رعایت و بام سبز اجرا شده باشد.
وی اضافــه کرد :به طور کلی از نظر ما ســاختمان ممتاز باید تابآور باشــد .یعنی اگر اتفاقی برای
آن رخ داد و برای مثال برق ســاختمان قطع شــد ،تا چند روز بتواند توسط برقی که خود تولید میکند،
برق ســاختمان را تامین کند .یا اینکه در هنگام قطعی آب ،از آب باران که در هنگام بارندگی  ها ذخیره
می  شــود ،استفاده کند و تا زمان برطرف شدن مشکل دوام بیاورد.
شهردار شیراز همچنین با اشاره به استقبال سازندگان از ساخت ساختمان  های سبز خاطر نشان کرد:
در همین ابتدای امر انبوه ســازان و سازندگان از این طرح اســتقبال کرده اند؛ خصوصا که فروش این
گونه ساختمان  ها برای آنها بسیار راحتتر است.
وی افزود :در بحث نورپردازی و بامســبز هم تسهیالتی را برای ســازندگان قائل شدهایم و تراکم
ویژه به آنها میدهیم ،بنابراین بســیاری از ســازندگان از این طرح استقبال کردهاند و به نتایج خوبی در
این بخش رسیدهایم.
معاون شهردار شیراز:

شیرازیها با تحویل کاغذ باطله کتاب دریافت کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری شیراز با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی گفت :در این
هفته نمایشــگاه ویژه عرضه کتــاب همراه با معاوضه کتاب و خرید کاغذ باطله در فرهنگســرای
کتاب برپا شده است.
احمدهمتی در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه برنامههای هفتــه کتاب و کتابخوانی تا یک
آذر ماه ادامه دارد اظهار داشــت:در این هفته فعالیتهای شــاخصی توســط فرهنگســرای کتاب
شــهرداری شــیراز برگزار و خدمات مختلفی به شــهروندان شــیرازی و عالقهمنــدان به کتاب
ارائه میشود.
وی یکی از مهمترین این برنامهها را برپایی نمایشــگاه کتاب در فرهنگسرای کتاب عنوان کرد
و افزود :این نمایشــگاه کتاب با سایر نمایشگاههای کتاب متفاوت است و نکته آن نیز اجرای طرح
معاوضه کتاب ،خرید کاغذباطله و همچنین اعطای کتاب با  20درصد تخفیف اســت.
همتی بیان کرد :نمایشــگاه فرهنگسرای کتاب تا ســه آذر واقع در بلوار گلستان خیابان شهید
معزی برپا بوده و هر روز از  8تا  17عصر پذیرای عموم عالقهمندان اســت.
معاون فرهنگی و اجتماعی شــهردار شــیراز به دیگر برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی اشاره
و مهمترین آن را برپایی نمایشــگاه کتاب در مدارس نواحی چهارگانه شهر شیراز،اهدای کتاب به
فرهنگسراها و کتابخانهها،آموزش شــهروندی با موضوع بازیافت کاغذ و برگزاری تورهای دانایی
ویژه مدارس و فرهنگسراها عنوان کرد.
وی خاطرنشــان کرد :بازدید از کتابخانه مرکز اســناد ملی ،برگزاری کارگاه آموزشــی مطالعه
و تندخوانی در فرهنگســراهای ســطح شــهر و معرفی کتاب در شــبکههای اجتماعی با عنوان
یــک قاچ کتاب و همچنیــن عضویت نیم بها در  15کتابخانه تحت پوشــش ســازمان فرهنگی
و اجتماعی شــهرداری شــیراز از دیگر برنامههای معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری شیراز
در هفته کتاب است.
معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری شــیراز گفت :در مجموع حــدود  150اجرا در قالب 34
برنامه به مناســبت هفته کتاب و کتابخوانی در شهر شیراز برگزار میشود.

یک ششم موقوفات کشور در فارس

در اســتان فارس  14هزار موقوفه وجود دارد که یک ششم موقوفات کشور است.
بــه گزارش روابط عمومی  اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ،معاون بهرهوری اقتصادی اداره
کل اوقاف و امور خیریه فارس اظهار داشت :در استان فارس  14هزار موقوفه داریم که یک ششم
موقوفات کشــور است و این امر به معنای آن است که  14هزار خیر و نیکاندیش فارسی امالک
خود را وقف امور خیریه کردهاند.
الیاس رضایــی در خصوص عمدهترین نیات این واقفین افزود :حدود  80درصد از نیات واقفین
خیراندیــش مربوط به امور مرتبــط با عزاداری اباعبداهلل الحســین(ع) و اطعام و نذر ایام محرم و
صفر میباشد.
وی با بیان اینکه بیش از  200هزار نفر در اســتان فارس مستأجر امالک موقوفه هستند افزود:
یک بخش افرادی هســتند که امالک اوقافی در اختیار دارند یا مستأجر اوقاف هستند و سند اجاره
آنان وجود دارد و بخش دیگر افرادی هســتند که امالک اوقافی را در تصرف دارند اما ســند اجاره
برای پرداخت حق و حقوق موقوفات تنظیم نکردهاند.
وی خاطرنشان کرد :امتیاز یا حق تملک اعیان در صورتی که حق و حقوق اوقاف پرداخت شود
قابل انتقال اســت اما انتقاالت متصرفان که حق و حقوق وقفی را نمیپردازند غیرشرعی است.
رضایی بیان کرد :در سالهای اخیر ساالنه تعداد زیادی از افراد که امالک اوقافی در اختیارشان
اســت میآیند و سند تنظیم می  کنند اما همچنان تعداد زیادی از امالک وقفی سند اجاره ندارد.
معــاون بهره وری اقتصــادی اداره کل اوقــاف و امور خیریه فارس نیــز در خصوص افرادی
که مســتأجر امالک اوقافی هســتند گفت :افرادی که مســتأجر امالک اوقافی میباشند و هنوز
رابطــه تجــاری با اداره اوقــاف و امور خیریــه ندارند یا مهلت اجــاره به اتمام رســیده و تمدید
نکردهانــد بدانند این مالاالجاره برگردنشــان اســت و با نپرداختن آن از اجــرای نیت خیر واقف
جلوگیری میکنند.
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سایه سنگین دیجیتال بر فضاهای آموزشی ما حاکم شده است
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس معتقد است :امروز آموزش های
مجازی وارد دانشــگاه ها و مدارس شده و سایه سنگین دیجیتال بر فضاهای...

خودروهای لوکس قاچاق در فارس
صادر میشوند

مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان فارس از
صــادرات خودروهای لوکس قاچــاق  ۱۳.۵میلیارد
تومانی در اســتان فارس خبر داد و گفت :براساس
دســتورالعمل قانــون تــاش داریــم خودروها را
صادر کنیم.
علی مبشــری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در
شــیراز ،با بیان اینکه در تیرماه امســال  12دستگاه
خــودرو لوکس مانند « بیام و » و « پورشــه» به
عنوان کاالی قاچاق که دراین اســتان کشف شده
بود ،اظهار داشــت :ابتدا مقرر شــد تمامی  خودروها
به منظور مبــارزه با کاالی قاچاق امحا شــوند اما
از آنجایی که ارز کشــور خارج شــده بود تصمیم بر
این گرفته شــد که در صورت امــکان خودروها را
صادر کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه براســاس تحقیقــات
قضایــی ،فرد متهــم این پرونده در زندان به ســر
میبرد و تمامی  خریداران ســاکن شــیراز هســتند
افــزود :ایــن پرونــده در حال رســیدگی اســت
و تــاش داریــم در برخــورد با فعــاالن کاالی
قاچــاق برخوردهــای جدیتــری انجــام شــود.
مدیــرکل مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز ســازمان
تعزیرات حکومتی بیان کرد :برای انجام این قاچاق
جرائمی  همچــون پرداخت رشــوه ،جعل اطالعات
راهور ،اســتفاده از اســناد غیر واقعی و جعل اسناد
ســازمان فروش اموال تملیکی انجام شــده است و
همچنین این فرد قاچاقچی برای نقل و انتقال پول
از کارت اعتباری شــاگرد خود اســتفاده میکرده تا
مدرک جرمی  باقی نگذارد.
مبشری افزود :عالوه بر این تعداد خودرو لوکس
در استان فارس به طور همزمان چند خودروی دیگر
نیز در اســتان اصفهان کشف شــده بود و دادگاه
تجدید نظر در تهران رای نهایی خود را در ارتباط با
این پروندهها اعالم کرد.
وی در    باره چگونگــی ورود این خودروها اظهار
داشــت :قاچاقچیان خودروهای لوکس در فارس در
سال  ،94یک خودرو را به صورت قانونی وارد کشور
کرده بودند و با دســتکاری در سیستم راهور ،برای
12خودرو قاچاق پالک صادر میکردند.

دبیرخانه شهر جهانی خاتم در فارس
تشکیل شد

معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی فارس
گفت :با طرح برنامه پیشــنهاد ثبت شیراز به عنوان
شهر جهانی خاتم ،دبیرخانه این مجموعه در معاونت
صنایع دستی فارس راه اندازی شد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر ،به نقــل از روابط
عمومی  اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری فارس زهرا الحمدی اظهار داشــت :با
توجه به در دســتور کار قرار گرفتن تهیه پروپوزال
پیشــنهاد شیراز به عنوان شــهر جهانی خاتم،جلسه
کمیتــه راهبــردی معاونت بــا حضور مســئولین
حوزه  های چهارگانــه بازرگانی ،توســعه و ترویج،
حمایت از تولید و آموزش در روز دوشــنبه  ۲۴آبان
ماه تشــکیل و برنامه تهیه و تنظیم طرح پیشنهادی
به طور اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود :در این جلســه مقرر شــد طرح نهایی
بر اســاس دســتورالعمل اجرایی ارائه شــده توسط
شــورای جهانی و پس از تنظیم ،جهت اخذ تاییدیه
اجرایی به دبیرخانه مرکزی شهرهای جهانی مستقر
در معاونت صنایع دستی کشور ارسال گردد.
بنابــر این گــزارش ،در ایــن راســتا دبیرخانه
مرکزی شــهرهای جهانی با محوریــت واحدهای
آموزش و توســعه و ترویج در معاونت صنایع دستی
تشکیل شد.

آغاز عملیات احیای مناطق سوخته
جنگل  های پاسارگاد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
پاســارگاد از آغــاز عملیات احیای مناطق ســوخته
جنگل  های این شهرستان خبر داد و گفت :این عملیات
از دیروز جمعه آغاز و تا یــک ماه آینده ادامه دارد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،حســن خســروانیان
روز جمعــه در گفت و گو با خبرنــگاران افزود :این
عملیات با مشــارکت گروه  های مردمی ،مرتعداران،
ســازمان  های مردم نهاد و حافظان و دوســتداران
طبیعت در صدها هکتار از جنگل  های آســیب دیده
اجرا می  شود.
وی ادامــه داد :تــا کنون بیــش از  ۱۰۰نفر به
صورت خودجوش در این عملیات حضور یافته اند و
کار احیای مناطق سوخته آغاز شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
پاسارگاد گفت :در این عملیات جنگل  های کوه  های
خرســی ،بالغی ،مبارک آباد ،چــاه بید،تنگ ماری،
رگ زرد،چاهــداری و ارتقاعــات حســن پهلوان،
سوباتان ،خورخوره و سد سیوند احیا خواهد شد.
خســروانیان یادآور شــد :احیای این جنگل  ها با
استفاده از بذر گونه  های بومی  مناطق انجام می  شود.
وی تاکیــد کــرد :حفــظ ،حراســت ،نگهداری و
احیــای منابــع طبیعی همواره مــورد توجه ما بوده
و در ایــن جهــت برنامه ریزی  هــای الزم صورت
گرفته است.

شهرداریها حرف نهایی را در اجرای قوانین میزنند
شــهردار شــیراز با تاکید بر نقش مهم شــهرداریها در زمینه اجرای قوانین و
آئیننامههایی که ســازمان نظام مهندسی و مجلس و وزارت راه و شهرسازی...
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آیت اهلل ایمانی:

بانکها به سمت داللی رفته اند

نماینــده ولی فقیه در اســتان فــارس گفت:
متاســفانه بانک  ها به جای حرکت در مسیر تولید
به سمت داللی و ربا در جامعه حرکت می  کنند.
به گــزارش خبرنگار مهر ،آیت اهلل اســد اهلل
ایمانی در خطبه  های نماز جمعه دیروز شــیراز با
اشاره به اینکه پول در جامعه باید گردش و تولید
داشته باشــد تاکید کرد :در اسالم تاکید شده که
پول در جامعه باید حرکت و تولید داشــته باشد و
نگه داشــتن آن اشتباه است که همین جریان نیز
باید سالم باشد.
وی تصریــح کرد :پول باید به تولید برســد تا
نیازهای جامعه برطرف شــود که متاســفانه این
حرکت در بانک  ها مشاهده نمی  شود.
امام جمعه شیراز یادآور شد :بانک  ها به سمت
داللی و ربا در جامعــه حرکت کرده اند که جای
تاسف دارد.
نماینــده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج،
گفت :جوانــان مومن و انقالبــی جامعه در یک
تشکل به نام بســیج حضور دارند که ویژگی آنها
اعتماد و اطاعت از رهبری انقالب است.
وی تصریــح کــرد :ویژگی جوانان بســیجی
همان نیازجامعه اســت که اطاعت بی چون و چرا
از والیت و رهبری است.
آیت اهلل ایمانی افــزود :در حرف همه مدعی

هستند اما آیا در عمل این اطاعت را نشان داده اند
یا اینکه فقط همین بسیجیان عملگرا هستند؟
امــام جمعه شــیراز با اشــاره بــه اینکه اگر
گــوش به حرف رهبری بودنــد نتیجه فعالیت در
خصوص شــعار ســال جاری چه بوده ،گفت۸ :
ماه از ســال جدید گذشته آیا مردم نتیجه اقتصاد
مقاومتی را بر سر ســفره  های خود دیده اند و یا
اینکه بــا دریافت کننــدگان حقوق  های نجومی
آیا برخورد شد؟
نماینــده ولــی فقیــه در فارس یادآور شــد:
دســتورات رهبری در خصوص برگشــت پول به
بیت المال و مجازات متخلفین مشــخص اســت
اما در عمل هیچکدام از مســئولین کاری نکردند
و موضوع رها شد.
وی تصریــح کــرد :دلیــل افزایــش طالق،
مشــکالت اجتماعی همین ولنگاری  ها است که
در جامعه هیچ برخوردی با آن نشــده است زیرا
مسئولین خودشــان نمی  خواهند با موارد مختلف
برخورد کنند.
آیت اهلل ایمانی تاکید کرد :اگر کار را به همین
جوانان مومن بسپارند مشکالت برطرف می  شود.
نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس در ادامه
سخنان خود با اشــاره به نگاه  های نابخردانه به
آمریکا ،گفت :برخی از روشنفکرانه خودفروخته و
عقل از دســت داده شاکی هستند که چرا مواضع

امام(ره) و رهبری در مقابل آمریکا اســت ،امروز
دلیــل این حرکت  ها و ســخنان را می  بینیم زیرا
رهبری بارها گفتند که آمریکا قابل اعتماد نیست.
آیت اهلل ایمانی ادامه داد :جای تاســف است
که همه ایــن وضعیت را می  بیننــد اما این بنده
خدای عقل از دســت داده به خاطــر اینکه پا بر
روی پرچــم آمریکا و اســرائیل نگــذارد از روی
نرده  ها رد می  شود.
وی ادامــه داد :بــد عهدی  هــای آمریکا در
گذشته را دیده بودیم و پیش بینی امروز هم شده
بود اما متاســفانه همچنان برخی این بدعهدی را
باور ندارند.
امام جمعه شــیراز با اشــاره به حرکت بزرگ
اربعینیــان نیز گفت :شــاهد بزرگتریــن تجمع
انســانی در عراق هستیم که این نشان از همدلی
مسلمانان است.
نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد :زیارت
اربعیــن از جمله نشــانه  های مومن اســت که
خوشبختانه مردم از آن سربلند خارج شدند.
آیــت اهلل ایمانی ادامــه داد :این حرکت یک
جریــان و حادثه نیســت بلکه تاریخ اســت و به
آیندگان نیز سپرده می  شود.
وی تصریــح کرد :مردم اســتان فارس نیز با
ایجاد دو موکب بزرگ احمدابن موسی(ع) سنگ
تمام گذاشتند و جای تشکر دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی فارس:

سایه سنگین دیجیتال بر فضاهای آموزشی ما حاکم شده است
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
فــارس معتقد اســت :امــروز آمــوزش های
مجازی وارد دانشــگاه ها و مدارس شده و سایه
ســنگین دیجیتال بر فضاهای آموزشی ما حاکم
شده است.
بهزاد مریدی که در مراسم گشایش کتابخانه
دانشکده کشــاورزی و علوم فناوری های نوین
و مرکز دیجیتــال پایان نامه و اطالع رســانی
دیجیتال دانشــگاه آزاد اسالمی حضور یافته بود
همچنین گفت :امروز با وجــود دنیای دیجیتال
و فضای مجازی چند پرســش از قبیل اینکه در
آینــده کتاب و کاغذ به چه شــکل خواهد بود و
یا اینکه آیا دوران آن ها به ســر رسیده است و
یا حتی اینکه آیــا در آینده نه چندان دور کتاب
خواهد ماند مطرح است.
مریدی بیان کرد:آنچه در روح انســان ورود
می کند همیشــه مانا است و از آنجا که روح ما
مســتقر در طبیعت چه ســنگ و چه گیاه و چه
درخت اســت ،مانا خواهد بــود و همواره ارتباط
بین انســان و کاغذ و کتــاب و کتابت جاویدان
خواهد ماند.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
فارس اضافه کرد :نباید این شوک چند دهه ای
یعنــی جایگزینی دیجیتــال و دنیای مجازی به
جای کتاب را جدی بگیریم بلکه باید باور داشته
باشــیم که انسان باز هم به کتاب و کتابت روی
خواهد آورد.
در این آیین که در شــهر صدرا برگزار شــد،
مریدی گفت :دانشــگاه آزاد اســامی در شهر
صــدرا موثرترین و بزرگتریــن نهاد فرهنگی در
این شــهر اســت و جا دارد دانشگاه صدرا برای
ترویج و توســعه کتابخوانــی گام های محکمی

بردارد و با همکاری و همت مسئولین شهر جدید
صدرا ،پایتختی کتاب ایران را مطرح کند.
وی افزود :البتــه همه مدیران اســتان باید
بخواهند که ایــن اتفاق بیفتد و این عزم و اراده
نیز در مدیران و مســئوالن شهر نمایان است و
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان هم
آمادگی خود را بــرای پیگیری همه امور مربوط
به این موضوع اعالم می  کند.
در این آیین کتابخانه ،سالن آموزش پیشرفته
خاتــم و مرکز پایــان نامه ها و اطالع رســانی
دیجیتال دانشگاه آزاد اســامی واحد شیراز در
شهر جدید صدرا افتتاح شد.
زیرساخت دسترسی دانشجویان به
کتاب ها و منابع دیجیتال فراهم است
رئیس دانشگاه آزاد اســامی شیراز در آیین

گشایش مرکز دیجیتال پایان نامه و اطالع رسانی
دانشــگاه و نیز کتابخانه دانشــکده کشاورزی و
علــوم فناوری هــای نوین گفت :امــروز زمینه
دسترسی دانشجویان به منابع و آخرین اطالعات
فراهم شده است.
حمزه ســارویی افزود:این دانشگاه عالوه بر
تامین هیات علمی مجرب ضرورت زیرساخت های
الزم برای اینکه دانشــجویان بتوانند به آخرین
اطالعات دسترســی داشته باشند را فراهم کرده
و در راستای همین امر محل مطالعه دانشجویان
دانشــگاه و نیز مرکز کتابخانه دیجیتال و آنچه
به عنوان تمــام منابع دانشــجویان تحصیالت
تکمیلــی نیــاز اســت و یک جا تجمیع شــده،
افتتاح شد.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی شــیراز گفت:
دانشجویان براحتی می توانند از تمام داده های
مــورد نیــاز خــود در بخــش معماری،فنــی
مهندســی،علوم پایه،کشــاورزی و علوم انسانی
اســتفاده کنند عالوه بر آن از طریق سایت های
معتبر بر این اطالعات و دستاوردهای علمی دنیا
دسترسی داشته باشند.
ایــن مــدرس دانشــگاه اضافه کــرد :آمار
کتابخوانی در کشــور ما خوب نیست که دالیل
متعدد دارد اما این مســاله باور پذیر نیســت که
چــون وقت کــم و کتاب گران اســت و دنیای
مجازی می تواند کتاب را پوشش دهد پس نباید
کتاب خواند.
سارویی ادامه داد:این مشکلی است که همه
بایــد کمک کنند که در جامعه حل شــود.برای
بهتر شــدن نیاز داریم که کتاب بخوانیم زیرا با
مطالعه می توانیم پاســخگوی نیازها و درکی از
جامعه داشته باشیم.

شهر صدرا ،گامهای محکمی  برای پایتخت کتاب بردارد

به گــزارش روابط عمومــی  اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی  استان فارس ،بهزاد مریدی در حاشیه
افتتاح کتابخانه ،ســالن آموزش پیشــرفته خاتم و
مرکز پایاننامهها و اطالعرســانی دیجیتال دانشگاه
آزاد اسالمی  واحد شــیراز در شهر جدید صدرا بیان
کرد :امروز آموزشهای مجازی وارد دانشــگاهها و

مدارس شده و سایه ســنگین دیجیتال بر فضاهای
آموزشی ما حاکم شده است.
وی گفــت :نباید جایگزینــی دیجیتال و دنیای
مجــازی به جای کتاب را جــدی بگیریم بلکه باید
باور داشته باشیم که انسان باز هم به کتاب و کتابت
روی خواهد آورد.

مریدی ،دانشگاه آزاد اســامی  در شهر صدرا را
موثرتریــن و بزرگترین نهاد فرهنگی در این شــهر
دانســت و گفت :جا دارد دانشگاه صدرا در راستای
ترویج و توســعه کتابخوانی گامهای محکمی  بردارد
و با همکاری و همت مســئوالن شهر جدید صدرا،
پایتختی کتاب ایران را مطرح کند.

