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تأثير فرهيختگان فرهنگي در ارتقاء منزلت اجتماعي ناجا
معــاون تبليغات و روابط عمومي ســازمان عقيدتي سياســي ناجا گفــت :فرهيختگان
فرهنگي مي توانند در ارتقاء منزلت اجتماعي ناجا مؤثر باشند...

افتتاح 2اقامتگاه بومگردی
در شهرستان بوانات استان فارس

ایسنا :به مناســبت دههی فجر ،دو اقامتگاه بومگردی
در شهرستان بوانات در شمال استان فارس به بهرهبرداری
رسید.
به نقل از روابــط عمومی میراث فرهنگــی فارس ،دو
اقامتگاه بومگردی با اعتبــاری بالغ بر  700میلیون تومان
و اشــتغالزایی  12نفر در  2روستا از توابع شهرستان بوانات
به بهرهبرداری رسید.
مسئول ادارهی میراث فرهنگی شهرستان بوانات گفت:
اقامتگا ه بومگردی پیتا مزرعه آبغوز روســتای فخرآباد ،در
دامنه کوه زیبای آبغوز و درمجاورت با جاذبه های طبیعی و
آب چشمه با پوشش گیاهی بسیار مناسب قرار گرفته است.
حسین پوراسد با اشاره به چشمانداز زیبای این اقامتگاه،
گفت :مســاحت این مجموعه حدود  10هکتار و زیربنای
آن  200مترمربع با اشتغال  6نفر و با سرمایه گذاری حدود
 400میلیون تومان احداث شد.
این مقام مســئول گفت :از کل مبلغ صرف شده برای
اجرای این مجموعه 100 ،میلیون تومان تسهیالت صندوق
کارآفرینی امید است.
وی افزود :اقامتگاه بومگردی آژند روســتای جعفرآباد
سفلی فخرآباد نیز با الگوی معماری بومی و سنتی منطقه و
در مجاورت جاذبههای طبیعی و گردشگری نظیرتفرجگاه
تاج کرمانــی ،رودخانه اعظم و چشــمههای فصلی ،انواع
باغات میوه ارگانیک ،بافت روســتایی منسجم و مرزکویر
و کوهستان با مســاحتی حدود  1000مترمربع و زیربنای
 200مترمربع ،سرویس های بهداشتی ایرانی و فرنگی و ...با
سرمایه گذاری حدود  320میلیون تومان احداث شده است.
پوراسد گفت :این مجموعه زمینهی اشتغال  6نفر را به
صورت مســتقیم به وجود آورده و بهره بردار برای توسعه
زیربنای مجموعه به متراژ  200مترمربع دیگر در دو طبقه
اقدام کرده است.
به گزارش ایســنا منطقهی فــارس ،تاکنون  5اقامتگاه
بومگردی در شهرســتان بوانات مجوزهــای اولیه و پروانه
بهرهبــرداری را دریافت کرده و پرونده  5متقاضی دیگر در
حال طی روند اداری جهت صدور مجوزهای قانونی است.

' داناب ' طرحی برای ترویج
آموزه های فرهنگی مصرف بهینه
آب در بین دانش آموزان

ایرنا :مســئوالن و سیاســتگذاران حوزه آب و آموزش
و پرورش ،ســه شــنبه طرح ' داناب ' را در استان فارس
کلیــد زدند کــه به گفته آنــان برای ترویــج آموزه های
فرهنگی مصرف بهینه آب بین دانش آموزان پایه  گذاری
شــده و امید می رود با اجرای آن روند شــتابناک مصرف
غیر متعادل آب متوقف شــود و مصارف به سمت مصرف
بهینه حرکت کند.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت ســهامی آب
منطقــه ای فــارس در حاشــیه برگزاری نشســت های
آموزشــی طرح 'داناب ' (طرح ملــی دانش آموزی نجات
آب) سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
بخش های بزرگی از اســتان فارس و کشور دارای اقلیم
خشک و نیمه خشک است و امسال با توجه به بارش های
اندک و پراکنده و تداوم خشکســالی ،اثــرات این پدیده
مشهودتر شده است از این رو آموزش همگانی برای همه
اقشار جامعه از جمله دانش آموزان ضروری است.
حســین صالح جهرمی ادامه داد:دانش آموزان از جمله
طیف های جامعه هستند که می توانند در مصرف بهینه آب
و ترویج آموزه های فرهنگی مصرف بهینه در خانواده موثر
باشند واین طرح از پایه هفتم مدارس آغاز شده است.
معــاون حفاظت وبهره برداری شــرکت ســهامی آب
منطقه ای فارس با بیان اینکه بارندگی در اســتان فارس
نسبت به متوســط بلند مدت این استان کاهش چشمگیر
دارد گفت :وضعیت منابع آب سطحی ،رودها و رودخانه ها
و آب زیرزمینی که از طریق چاه ،چشمه و قنات در اختیار
ما قــرار می گیرد بشــدت ناپایدار اســت ،ظرفیت اغلب
سدهای فارس به مرحله قرمز و غیر قابل برداشت رسیده
و امسال با محدودیت جدی در تامین آب شرب بسیاری از
شهرها مواجه شده ایم.
صالــح جهرمی با بیان اینکه همچنان چشــم امید به
بارش های بیشتر در ماه پایانی امسال و ابتدای سال آینده
داریم گفت :بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نجات
آب در صورتی محقق می شــود که عموم افراد و نخبگان
در مورد آن حساس مسوولیت کنند و دغدغه مند باشند و
در پیاده شدن طرح های فرهنگی مشارکت کنند.
این مقام گفت :اگر تا زمانی تصور عمومی این بود که
تامیــن آب به هر اندازه و در هر کجا ،از وظایف حاکمیت
است که توسط متخصصان آبی انجام می گیرد امروز باید
این نگاه تغییــر کند و همگان خود را در حفاظت از منابع
آب مسئول بدانند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش
اســتان فارس نیز داناب را طرحی برای تحکیم آموزش از
کالس هفتم تا مقاطع باالتر دانست و گفت :در این طرح
نظام های شش گانه شامل نظام های آموزشی ،مشارکت،
ارتباط ،نظام انگیزشــی ،رسانه ای و ارزشیابی مورد تاکید
قرار گرفته است.
محمد نظری بیان کرد :در نظام آموزشــی طرح داناب
که به مثابه قلب طرح اســت ؛ آموزش مفاهیم ،مسائل و
ابعاد مختلف طرح به مخاطبین با استفاده از اقالم آموزشی
و کارگاه های آموزشی دنبال می شود.
وی اضافه کرد:اقالم آموزشــی به کار گرفته شده در
این طرح شــامل کتابچه های آموزشی ویژه معلمان است
که دســتورالعمل آموزش دانش آموزان و توضیحات الزم
در مورد طرح ،چرایی و ابعاد مختلف آن را توضیح می دهد.
معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و پرورش استان
فــارس افزود :همراه بــا این کتابچه ها لوح فشــرده نیز
در اختیــار معلمان قرار می گیرد و همچنین پوســترهای
آموزشــی برای معرفی طرح و برنامه های آن ویژه دانش
آمــوزان طراحــی و در تابلوی مدارس نصب می شــود
بروشورهایی مشــتمل بر داستان های مختلف در رابطه با
نقشــی که دانش آموزان برای حل مسائل آب می توانند
داشته باشند نیز در طرح گنجانده شده است.
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جهانگردان آلمانی به شهرستان کوار سفر کردند
جهانگردان آلمانی در ســفر به کوار از دشت و روســتاهای این شهرستان بازدید و فوتبال
بازی کردند...

پیاده رو و خیابان ملک شخصی
نیست،هست

پیاده رو و خیابان ملک شخصی نیست،هست
پیاده روهای مرکز شــهرهای بزرگ و کوچک ایران کمابیش درتصرف و اختیار
مغازه دارانی است که کاالهای خود را نمی خواهند...
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تأثير فرهيختگان فرهنگي در ارتقای منزلت اجتماعي ناجا

معاون تبليغات و روابط عمومي ســازمان عقيدتي سياسي ناجا گفت :فرهيختگان فرهنگي مي توانند در
ارتقای منزلت اجتماعي ناجا مؤثر باشند.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،ســردار " رمضان شــعباني ســاروئي " در همايش فرهيختگان
فرهنگي منطقه  7ناجا كه در شــيراز برگزار شد ،افزود :سرمايه هاي فرهنگي ناجا مي توانند تأثير گذار باشند
و سرمايه اجتماعي را توليد و تقويت كنند.
وي ادامه داد :بايد مجموعه پليس فرهنگي را تقويت و در فضاي جامعه به اقشار مختلف معرفي نماييم.
معاون تبليغات و روابط عمومي سازمان عقيدتي سياسي ناجا افزود :هدف از برگزاري همايش فرهيختگان
فرهنگي اين است كه يك هم انديشي و همفكري براي مجموعه فرهنگي ناجا داشته باشيم.
فرهيختگان فرهنگي از مصاديق عيني و بارز امنيت هستند
در ادامه ،فرمانده انتظامي استان فارس با اشاره به تأثير گذاري فرهنگ در حركت رو به جلو يك كشور،
گفت :فرهيختگان فرهنگي از مصاديق عيني و بارز امنيت هستند.
سردار "احمد علي گودرزي" با بيان اينكه دشمنان به دنبال حذف معنويت در كشورهاي اسالمي هستند،
تصريح كرد :نشر آثار ديني و اهل بيت توسط فرهيختگان فرهنگي در جامعه بسيار تأثير گذاراست.
وي خطاب به حاضران در اين همايش ،گفت :شــما فضاي معنوي را در بين كاركنان ايجاد مي كنيد و
باعث افزايش توان كاركنان نيروي انتظامي در مواجهه با مأموريت هاي سنگين و حساس مي شويد.
سردار گودرزي افزود :انتظار فرماندهان از شما فرهيختگان اين است كه مطالب را در حوزه هاي مختلف
تخصصي تر دنبال كرده و آموزش دهيد.
فرمانده انتظامي اســتان فارس با بيان اينكه خوشــبختانه نيروي انتظامي در همه مقاطع و مراحل خوب
مي درخشــد ،از اقدامات و تالش هاي ارزنده نخبگان فرهنگي ،اهل قلم ،مبلغان ،حافظان ،قاريان و مداحان
تقدير و تشكر كرد .در پايان اين همايش ،به تعدادي از فرهيختگان فرهنگي در حوزه هاي مختلف لوح تقدير
اهداء و از تالش هاي آنها تقدير و تشكر به عمل آمد.

با عالقه به سبک زندگی ایرانی

جهانگردان آلمانی به شهرستان کوار سفر کردند

ایرنــا :پیاده روهــای مرکز شــهرهای بزرگ
و کوچــک ایــران کمابیش در تصــرف و اختیار
مغازه دارانی است که کاالهای خود را نمی خواهند
در مغــازه خود بگذارنــد و اینک برخــی از این
مغازه داران خیابان ها را نیز گرفته اند.
برخــی از اعضــای صنف ها ماننــد تعویض
روغنی ها ،ســوپرمارکت ها،میوه و تره بارفروشان،
فروشندگان ماهی و آبزیان و حتی لباس فروش ها
بــا واژگانی همچون پیــاده رو ،عابران پیاده ،حق
مردم برای پــارک کردن و مانند آن دشــمنی و
بیگانگی دارند.
یافتن جای پارک کنار خیابان در شهرهای بزرگ
به خودی خود مشکل است و این مشکل زمانی به
اوج می رسد که برخی مغازه داران و ادارات و حتی
شهروندان با گذاشتن مانع هایی همچون کله قندی
پالســتیکی ،بشــکه قیر ،الســتیک های کهنه،
مانکن های نیم پوش و ســبدهای شــیر؛ انسان
ترافیک زده را کالفه تر می کنند.
افزایش بی رویه خودروها و ســاختار نامناسب
خیابان هــا و کوچه ها بویژه در شــهرهای بزرگ،
یافتــن جای پــارک را به رویا تبدیــل کرده که
گاهی قتل هم برای دســتیابی بــه این مکان ها
صورت می گیرد.
اقدام بسیاری از مغازه داران و واحدهای اداری
بــرای نصب تابلو ،بنر و یا ســایر موانع که مبنای
قانونی نــدارد و به گفته حقوقدانان و مســئوالن
مربوط تخلف و جرم اســت ،گالیه شهروندان را
درپی داشته است.
کوشش شهروندان در اغلب مواقع برای توقفی
کوتاه در خیابان های مرکزی شــهر با صرف زمان
زیاد منجر به یافتن جای پارک مناســب نمی شود
زیرا بســیاری از صاحبان واحد های صنفی سطح
شهر ،واحدهای تجاری،دســتگاه های دولتی و...
در اقدامی خــاف قانــون مبادرت به قــرار دادن
موانع در خیابان کرده انــد و برای خود پارکینگ
خصوصی ساخته اند.
اگر شهروندان به این محدوده های فرمانروایی
آنان نزدیک شــوند با جمله هــای تکراری پارک
نکن ،مگر نمی بینی جلوی مغازه است ،اینجا ارگان
دولتی است ،حرکت کن و ...روبه رو خواهند شد.
افــرادی هم که این جمله ها را می گویند اغلب
با حالتی تهاجمی صحبت می کنند و گاهی تیغ هم
می کشــند که گویی به ملک شخصی آنها تجاوز
شده است.
زمانی که مسئوالن شهری مدام از شهر انسان
محور ســخن می گویند باید شــرایط زندگی افراد
پیاده در شــهر را با حفظ امنیــت آنها تامین کنند
در حالــی که پیاده رو که محل عبور عابر پیاده در
شهر است نیز مورد هجوم و تردد موتورسیکلت ها،
پارک خودروها و یا سد معبرهای کسبه و بازاریان
اســت طوری که در بســیاری از مواقع افراد برای
عبورو مرور از پیاده رو به دلیل وجود موانع بســیار
دچار مشکل می شوند و باید ادامه مسیر خود را در
خیابان بپیمایند که این امر باعث بروز مشــکالتی
برای شهروندان پیاده می شود.
** ســد معبر و ایجاد مانع در معابر
تجاوز به حقوق شهروندان است
سعید طاهری یکی از شهروندان شیرازی است
که از اشــغال بخشــی از معابر و خیابان ها توسط
کســبه و یا ارگان های خاص گالیه دارد و معتقد
اســت که خیابــان و کوچه ملک شــخصی افراد
نیســت که به خود اجازه بهره برداری شــخصی
از آن را می دهند.
او به ایرنا گفت:بسیاری از فروشگاه های سطح
شــهر چهارپایه های فلزی بزرگی که بنری برای
تبلیغ روی آن نصب شده را در حاشیه خیابان و در
برخی موارد نزدیک به وســط خیابان قرارمی دهند
که می تواند جان شــهروندان را به خطر بیاندازد و
هر لحظه امکان برخورد خودروهای عبوری با آن
و وقوع حادثه وجود دارد.
او ادامــه داد:در حالت عــادی در خیابان های
پرتردد مشکل جای پارک و کمبود پارکینگ وجود

دارد در صورتی که بســیاری از واحدهای تجاری
نیز مقابل فروشگاه های خود را محصور و به ملک
شــخصی تبدیل کرده اند و به هیچ شخصی اجازه
پــارک کردن نمی دهند که در بســیاری موارد به
درگیری لفظی و فیزیکی و حتی ضرب و جرح و یا
قتل نیز ختم می شود.
** مانع می سازم پس هستم
مجید صفری یکی از کاسبان شیرازی است که
تابلویــی را به ارتفاع حــدود  2متر در خیابان قرار
داده است و در     باره این اقدام خود به خبرنگار ایرنا
می گوید :وضعیت بازار مناســب نیست و این کار
را برای افزایش تعداد مشــتری و بهتر دیده شدن
مغازه ام انجام داده ام.
یکی دیگر از کسبه شــیرازی که موانعی را در
مقابل مغازه خود قــرار داده تا خودروهای عبوری
در ایــن محل پــارک نکنند ،می گویــد :به دلیل
کمبــود جای پارک خودرو در این خیابان شــلوغ،
اگر مشــتری قصد خرید از فروشگاه من را داشته
باشــد و نتواند خودرو خود را پارک کند و یا دوبله
پارک کند ،جریمه خواهد شد و مشتری می پرد که
با این موانع و ایجــاد پارکینگ مخصوص خودم،
برخی مشتری های خاص را نگه می دارم تا از من
خرید کنند.
وی در برابر این پرسش که آیا حق دارید چنین
موانعــی برابر مغــازه خود بگذارید،پاســخ ما را با
پرسش مواجه می کند که اگر کارم غیرقانونی است
چرا هیچ مسئولی جلوی کار من را نگرفته است؟
گویا در اینجا حرف بی حساب ،جواب ندارد.
** ایجاد مانع در معابر عمومی و قانون
آتنــا علوی وکیل پایه یک دادگســتری در این
باره به خبرنگار ایرنا گفــت :نصب و یا قرار دادن
هرگونه مانعی از ســوی هر فردی ،کسبه ،نگهبان
ادارات دولتــی و ...در کنار خیابان ،کوچه ،روبروی
مغازه و یا خانه به گونه ای که از پارک خودروهای
دیگر جلوگیری شود ممنوع است و حتی در صورت
پیگیری از سوی شــهروندان و اشخاص مجازات
نیز دارد.
وی افزود:طبق ماده  24قانون مدنی هیچ کس
نمی توانــد خیابان و کوچه هایی را که بن بســت
نیست در تملک خود در آورد و بر اساس این قانون
هیچ شــخصی نمی تواند بخشی از کوچه و خیابان
را محدود به اســتفاده شخصی کند و یا موانعی در
این محل ها قرار دهد و همچنین تهدید به پنچری
و یا اقدام به نصب تابلویی با مضمون ممنوع است
بکند و اگــر این کار انجام شــود می توان از این
افراد به دادســرا شــکایت کرد چون نقض حقوق
شهروندی است.
وی ادامه داد :متاسفانه به دلیل نبود فرهنگ سازی
در این زمینــه ،اینگونه اقدامات به رویه ای عادی
تبدیل شده به گونه ای که همه شهروندان روزانه
با موارد زیادی از این دست مواجه می شوند و چون
جمع کثیری از مردم در این مورد اطالعات کافی
ندارند از کنار آن رد می شوند و یا انجام این تخلف
را حق قانونی اشخاص می دانند و عده ای هم که
از وجــود این قوانین اطالع دارنــد به دلیل پرهیز
از درگیــری لفظی و فیزیکــی از حق قانونی خود
می گذرند.
** شهرداری و موانع معابر
رئیس اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز در
گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت :طبق تبصره شش
ماده  96قانون شــهرداری ها تمام معابر شهری در
اختیار شهرداری هاست و اشخاص نمی توانند هیچ
معبــری را تصرف کنند و اگــر این اقدام در قالب
نصب هرگونه مانع ،دکه نگهبانی و...انجام شــود
شهرداری می تواند نسبت به آزادسازی معبر اقدام
و موانع را جمع آوری کند.
شهرام سبزیان فر افزود :تمام کوچه ها ،معابر و
خیابان ها ،فضاهای ســبز شهری و پارک ها ملک
عمومی و برای استفاده همه شهروندان است.
وی ادامه داد :بر اســاس تبصره یک ماده 55
قانون شــهرداری ها سد معبر و اشــغال پیاده رو
و اســتفاده غیر مجاز و شــخصی ایــن محل نیز

غیر مجاز و ممنوع است.
سبزیان فر اضافه کرد:در قانون مدنی قید شده
که تنها در کوچه های بن بســت و با رضایت تمام
مالکین می توانند برای مســدود کردن آن کوچه و
نصــب راه بند و گیت اقدام کنند و مجوزهای این
کار نیز توســط شــهرداری و با استعالم از نیروی
انتظامی  ،آتش نشــانی و خدمات شهری صورت
خواهد گرفت.
رئیس اداره تخلفات شــهری شهرداری شیراز
اضافــه کرد :تمــام موانعــی کــه در خیابان ها،
کوچه های عمومی و غیر بن بست و معابر شهری
نصب شــده ســد معبر و تخلف است و شهرداری
نســبت به جمع آوری آنها اقدام خواهد کرد و اگر
شهروندان شیرازی با این موارد روبرو شدند آن را
به سامانه اعالم شکایت های مردمی  137گزارش
کنند تا در اســرع وقت نسبت به جمع آوری موانع
اقدام شود.
وی بیان کرد :اگر مالکین تجاری ،مســکونی
و اداری اقــدام بــه ایجــاد موانع در پیــاده رو و
حاشــیه خیابان مقابل ملک خود کنند ،بر اساس
قانون در صــورت انجام این تخلــف در صورت
رخ دادن هرگونــه خســارت جانــی و مالی برای
شهروندان،جبران خسارت وارده بر عهده مالکان،
اشخاص حقیقی و حقوقی است که موانع را ایجاد
کرده اند.
سبزیان فر اظهار کرد :برخی فروشندگان سطح
شــهر اقدام به نصب و قــرار دادن تابلو و بنر در
حاشــیه خیابان،پیاده رو،تیرچراغ بــرق ،درختان
و ...می کنند که تاکنــون طی چندین مرحله اداره
تخلفات مناطق مختلف شهرداری به این اشخاص
اخطار داده و نهایتا اگر واحدهای صنفی نسبت به
جمع آوری اقدام نکنند ماموران سد معبر شهرداری
اقدام به این کار خواهند کرد.
وی اشــاره کرد :جلســات متعددی در چندماه
گذشــته با مســئوالن اتحادیه های صنفی برگزار
شــده و آنهــا در این زمینــه توجیه شــدند که
زیرمجموعــه خــود را برای بهبود منظر شــهر و
پاکسازی دید بصری شهروندان و احترام به حقوق
قانونی شهروندان آگاه کنند و خودشان این تابلوها
را جمع آوری کنند.
** بازهم طرح و نوید
وی ادامه داد :طرح ویــژه جمع آوری موانع و
پاکسازی شهری که شامل هرگونه تابلو غیرمجاز
و یا ســد معبــر و ...خصوصا در اطــراف اماکن
تاریخی ،تفریحی و مذهبی شیراز می شود از پنجم
اسفند شــروع می شود و تا پایان اسفند ماه امسال
ادامه خواهد داشــت که شهر شــیراز برای حضور
گردشگران در ایام عید نوروز آماده شود.
رئیس اداره تخلفات شــهرداری شــیراز گفت:
ســاماندهی خودروهای بارفروش در ســطح شهر
نیز در دســتور کار قرار دارد و همچنین توقیف و
جمــع آوری خودروهای اغذیه فروش خصوصا در
مبادی ورودی شهر نیز از ابتدای اسفند آغاز می شود
تا دیگر شــاهد این گونه تخلفات غیربهداشــتی
در شیراز نباشیم.
ســبزیان فر افزود :از ابتدای اســفند همچنین
خودروهایی که در حاشیه کوچه و خیابان ها و معابر
عمومی رها شــده اند توقیف و به پارکینگ انتقال
داده می شوند چون منظر شهری را نازیبا می کنند
و تهدیداتی را نیز برای شهروندان در پی دارد.
وی اظهــار کرد :تالش خواهیم کرد شــرایط
محیطی خیابان ها در آستانه سال جدید به گونه ای
باشد که ویژگی های جدید و مطلوبی را شهروندان
و گردشــگران شــاهد باشــند و چهره شهر نیز
تغییــر کند،هرچند که نیاز اســت شــهروندان با
مشارکت در ســامانه  137به مجموعه شهرداری
برای بهبود شــرایط کمــک و مــوارد تخلف را
گزارش کنند.
اقدامات راهگشــا و چــاره جویی برای معضل
یادشــده انجام می شــود و منکر آن نیســتیم اما
مشخص نیستبا این همه اقدامات ،چرا این رویه
غلط همچنان پایدار است؟

مهر :جهانگردان آلمانی در سفر به کوار از دشت و روستاهای این شهرستان بازدید و فوتبال بازی کردند.
بنیامین و آلکس دو جهانگرد آلمانی اهل مونیخ که هر دو مهندس عمران در شــاخه راه ســازی هســتند،
به قصد ایرانگردی وارد کشــور شده و طی ســفر خود به ایران ،پس از بازدید از تهران ،یزد ،کاشان ،اصفهان و
شیراز ،وارد کوار شدند.
آنان در طول اقامت خود از دشــت و روســتاهای کــوار ،اماکن متبرکه و تفرجگاهــی ،کوههای زاگرس،
باشگاههای ورزشــی و تیم  های فوتبال بازدید کردند و از نزدیک با برخی از هنرمندان کوار و آموزشگاه خشت
اول و اختراعات علیرضا جمالی آشنا شدند .این جهانگردان ضمن خیره کننده و با عظمت خواندن کوه های کوار
گفتند :کواری ها مردمی مهربان ،خوش اخالق ،صمیمی و خونگرم ،با غذاهای محلی خیلی خوشمزه هستند.
آنان بر این باورند که ایرانی ها عجیب طرفدار فوتبال هســتند و فوتبالیست  های کشور ما را به خوبی و حتی
بهتر از ما می شناسند و در دیداری که به همراه تیم پیشکسوتان اکبرآباد مقابل تیم خرامه در زمین چمن اکبرآباد
داشتیم ،پیروزی و بازی در این دیدار حس و حال خاصی به ما داد که هرگز آن را فراموش نمی کنم.
بنیامین و آلکس می گویند :اینکه ایرانی ها مثل آچار فرانســه همه فن حریف هســتند برایمان عجیب است،
مث ً
ال یکی از مکانیک  های کواری یک هنرمند موســیقی شــناس و همچنین یک طراح بدنه خودرو اســت که
توانسته طرح های خود را به مرسدس بنز آلمان نیز ارایه دهد.
آنها ضمن ابراز عالقه به ســبک زندگی ایرانی ها گفتند :حافظ شــیرازی را می شناســیم و با اشعارش آشنا
هستیم و از ارادت گوته شاعر آلمانی به حافظ نیز اطالع داریم ،جو دوستان کواری بسیار صمیمی است و در واقع
هیچکدام از دوستان آلمانی من صمیمیت کواری ها را ندارند.
در همین رابطه ،حجت االسالم جاللی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کوار هم عنوان کرد :کشور ایران
دارای طبیعت خدادادی و انسانهای هنرمند که خودمان متوجه آن نیستیم و وقتی پای صحبت جهانگردانی که

به همه جای جهان ســفر کرده اند می نشــینیم می بینیم ایران همه طبیعت جهان را در خود جای داده و بخاطر
همین مردم ایران مردمی هنرمند با فکر و خالق و هدفمند همراه با آموزهای دینی واالیی هستند.
وی ادامه می دهد :اگر ســیر در جهان که تاکید قرآن اســت امکان ندارد با جهانگردانی که به ایران می آیند
گفتگو کنیم .رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی کوار عنوان می کند :زیرساخت های عمرانی روستاهای کوار در
مقایســه با روستاهای آلمان خیلی خوب ولی زیرساخت شهر کوار خصوصا جاده و خیابانها خیلی ضعیف است و
شهر کوار در واقع یک روستای بزرگ است.

آمادگی دادگستری فارس جهت گسترش برنامه های نماز

حجت االسالم والمسلمین سیدصداله رجایی نسب از آمادگی دادگستری فارس جهت گسترش برنامه های
نماز خبر داد .به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان فارس ،حجت االسالم والمسلمین رجائی نسب
در دیدار با قائم مقام و کارشناســان ستاد اقامه نماز اســتان اظهار داشت :معاونت فرهنگی دادگستری جزء
معاونت هایی است که از دید ریاست محترم قوه قضائیه جایگاه ممتازی دارد و کارهای درون و برون قوه ای
داریم .وی با اعالم اینکه در همه حوزه های قضایی اقامه نماز جماعت می شــود ،ابراز داشت :در مناسبت ها
ائمه محترم جماعت در بین الصالتین برنامه دارند و همچنین در روزهای دوشــنبه احکام گفته می شــود و
در مناســبت های ویژه مانند محرم و صفر و ماه رمضان برنامه های خاص داریم .معاون فرهنگی دادگستری
اســتان فارس با اعالم اینکه در مسائل خانواده در مرز بحران قرار داریم ،گفت :طالق و جدایی و اختالفات
خانوادگی فراوان اســت و جمعیت قابل توجهی به خاطر مســائل جزئی ،بنیان خانواده آنان دچار آسیب شده
است .وی افزود :در این زمینه کالس های آموزشی مهارت های زندگی حتی برای همکاران اداری و قضایی
برگزار کرده ایم و به نظر ما حتی اگر یک نفر هم خانواده اش ســامان بگیرد ،بســیار کار ارزشمندی است؛
زیرا فرزندان طالق و آســیب هایی که گریبانگیر آنان می شود ،برای جامعه نیز زیانبار است .دبیر ستاد اقامه
نماز دادگستری اســتان فارس ضمن اعالم گزارشی از فعالیت های انجام شده تصریح کرد :در سایر مباحث
نمازی و برنامه هایی که احیانا در گذشته مغفول مانده است ،حاضر به همکاری با ستاد اقامه نماز هستیم.

رئیس ستاد اقامه نماز فارس:

پاسخگویی

برخی معلمان و استادان دانشگاه مسلح به سالح
به شبهات نیستند

حجت االسالم والمسلمین علی سقاچی در دیدار با معاون فرهنگی و دبیر ستاد اقامه نماز دادگستری استان
اظهار داشت :در سال جاری  ۸۶نماز صبح در استان اضافه گردیده است.
به گزارش روابط عمومی ســتاد اقامه نماز اســتان فارس ،وی با بیان اینکه تمامی پرستاران بیمارستان های
شــیراز طرح ســامت معنوی را دیده اند ،گفت :جزوه ای جامع تهیه کرده ایم تا پرستاران ،پزشکان و بیماران با
احکام مبتال به به خود در بیمارستان آشنا شوند و آن را در سایت ستاد اقامه نماز قرار داده ایم و در آن به بسیاری
از احکام مورد نیاز از جمله طریقه نماز خواندن نشســته و خوابیده بیمار ،احکام محتضر و … آموزش داده شــده
است .قائم مقام ستاد اقامه نماز استان فارس با انتقاد از شیوه های آموزشی رایج در دانشگاه ها و در پاسخ به این
سواالت که چرا بعضی از دانشجویان ما سکوالر هستند؟ و چرا آمار طالق باالست؟ گفت :برخی از مردم از لحاظ
اعتقادی ضعیف شده اند و برخی از معلمین ما در آموزش و پرورش و اساتید ما در مراکز آموزش عالی مسلح به
سالح پاسخگویی به شبهات روز نیستند؛ در حالی که معلم یک فرد شاخص است و باید نسبت به توانمند سازی
او قدم برداشــت .وی با اشــاره به برنامه های ســتاد اقامه نماز در خصوص آموزش زوجین جوان تصریح کرد:
باید به صیانت از خانواده ها توجه جدی تری کنیم .حجت االســام ســقاچی با تصریح بر اینکه وجود وکیل در
دادگاه های خانواده خود ســبب ازدیاد اختالف و جدایی هاست ،تصریح کرد :اگر وکیل در دادگاه خانواده نباشد و
خود زن و شــوهر به دادگاه مراجعه کنند ،مطمئنا  ۷۰درصد خانواده ها از طالق منصرف می شوند .وی همچنین
خواســتار برگزاری طرح مکنت جهت مدیران دستگاه قضایی استان ،نشســت های خانواده مطهر جهت خانواده
کارکنان ،نشست های دانش آموزی فرزندان کارکنان قضایی و اداری و توجه ویژه به مفاد تفاهم نامه ستاد اقامه
نماز با دســتگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه در استان شد .گفتنی است در این دیدار حجت االسالم والمسلمین
ســیدصدراله رجائی نســب معاون فرهنگی و دبیر جدید ستاد اقامه نماز دادگســتری فارس به ارائه گزارشی از
برنامه های نمازی دستگاه قضایی فارس پرداخت.

