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شاهد بهبود فضای کسب در استان فارس بوده ایم
عصر ديروز نشســت كميته جذب و حمايت از سرمايه گذارى استان فارس در محل
تاالر قاضى استاندارى فارس برگزار شد...

رئیس و هیات رئیسه جدید اتاق
بازرگانی فارس مشخص شد

Mar 19 ، 2019

  سال بیست و چهارم     شماره 6593

سومین جشنواره بین المللی عکس شیراز تابستان  ۹۸برگزار می شود
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شــیراز و دبیر ششــمین دوره ملی و
سومین دوره بین المللی جشنواره عکس شیراز امروز خبر...

شاهد بهبود فضای کسب در استان فارس بوده ایم

برخی یاران ،نیمه راه عهد شکستند

احمد رضا سهرابی

تولیت آســتان مقدس حــرم حضرت احمدبن
موســی(ع) تأکید کرد که اگــر آبرویی بین مردم
داشتهایم ،آن را تقدیم این آستان کردهایم.
آیتا ...ســید علیاصغر دستغیب که در حاشیه
گشــایش ســقاخانه و وضوخانــه صحن حضرت
معصومــه(س) در حرم مطهر حضــرت احمدبن
موســی(ع) و در جمع کارکنان این حرم ســخن
میگفت ،با اشــاره به گذشــت  5سال از مدیریت
جدید حــرم ،تصریح کرد :شــاید برخی به خاطر
آبرو و شــئون مســئولیتی را نپذیرنــد که ممکن
است برخی جاها صحیح باشــد اما ما آمدیم و بنا
گذاشتیم که با صدق و اخالص در این مسیر قدم
برداریم هر چنــد برخی از یاران ،نیمه راه آن عهد

را شکســتند و ما هم آنچه گفتنــد و آنچه کردند،
تفویض امر الیاله کردیم.
او در عین حال یادآور شد :اما کم نبودند کسانی
که در کشــاکش آن حوادث و مسایل ثابت قدم و
پایدار ماندند و اگر شــبهاتی برایشان پیش آمد ،در
جهت رفع شبهه ،سؤال پرسیدند و پاسخ شنیدند و
حجت پیدا کردند.
آیتا ...دســتغیب در همین رهگذر خاطرنشان
کــرد :از همه همراهان این راه  5ســاله که بدون
بخل و عشق و شائبه به این آستان مقدس خدمت
کردند قدردانی میکنم.
دبیــر هیــأت امنا آســتان مقــدس حضرت
احمدبن موســی(ع) تأکید کرد کــه وظیفه ما رفع
نیازهای فرهنگی و خدماتی زائران حرم اســت اما

دســتگاههای متولی باید در جهت توســعه حرم و
ایجاد راههای دسترسی مناسب ،جهادی کار کنند.
سید احمدرضا دستغیب با بیان اینکه شهرداری
باید طرح جامع ترافیکی حرم را تهیه کند تصریح
کرد :در جهت توسعه گردشگری شهر ،آنها به این
حرم نیاز دارند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
حجم کار شــبانهروزی در حرم ،عدم کاهش و یا
افزایش شمار کارکنان از سال  92تاکنون ،میانگین
ســنی  37سال کارکنان و  36/5مدیران این حرم،
وضعیت چنین مجموعهای را در کشــور کمنظیر
ارزیابی کرد و گفت :طی این  5سال ،سعی کردیم
کمتر گزارش دهیم و اجازه دادیم زائرین ،خودشان
تفاوتها و حجم کارها را احساس کنند.

برپایی آیین لحظه تحویل سال نو در  62بقعه متبرکه استان فارس
احمد رضا سهرابی

مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس از برپایی
آیین لحظه تحویل ســال نو در  62بقعه متبرکه
این اســتان خبر داد و گفت :این آیین ،در حرم
مطهر ســید عالءالدین حسین(ع) و حرم مطهر
علیبن حمزه(ع) در شیراز ،به شکل ویژه برگزار
خواهد شد.
حجهاالسالم سید عباس موسوی در همین
رهگذر از اجرای طرح نوروزی «آرامش بهاری»
در  500بقعه متبرکه و اماکن مذهبی استان هم
خبر داد و یادآور شــد :این طرح برای هشتمین
سال پیاپی ،همزمان با کشور از  28اسفند تا 14
فروردین در فارس برگزار میشود.
او از برپایــی «خیمههای معرفت» به عنوان
یکــی از ویژه برنامههای طــرح آرامش بهاری
یاد کرد و گفت :در جهت کیفیتبخشــی ،این
خیمهها امســال تنها در  5بقعه شاخص فارس
(سید عالءالدین حسین(ع) ،امامزاده شهید(ع) در
فراشــبند ،امامزاده سید حسین(ع) در کازرون و
امامزاده اسماعیل(ع ) در فسا و امامزاده علیبن
حمزه(ع) در شیراز) برگزار خواهد شد.
حجهاالســام موسوی ،آمادهســازی 100

مســجد بین راهی 40 ،حسینیه در شیراز200 ،
حسینیه در اســتان 400 ،کمپ اقامتی زائران و
مسافران نوروزی 26 ،باب زائرسرا در جوار بقاع
متبرکه و  10مسجد تاریخی را از جمله اقدامات
نوروزی این اداره کل در استان اعالم کرد.
قیامت باید پاسخ دهیم
مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس در پاسخ
به پارهای واکنشها نســبت بــه الزامی   کردن
پوشش چادر برای بانوان در مسجد نصیرالملک

شــیراز گفت :این اقدام صرف ًا در جهت رعایت
مســایل شــرعی بوده و هیچ دلیــل دیگری
نداشته است.
حجهاالســام موســوی با تأکید بــر اینکه
هیچکس و یا هیچ جا آنهــا را برای انجام این
تصمیم تحت فشــار قرار نداده اســت تصریح
کــرد ،ما فقط بــه خاطر حرمت مســجد ،این
تصمیم را گرفتیم چرا کــه باالخره قیامت باید
پاسخ دهیم.

جشن میالد امام علی(ع) در حرم شاهچراغ(ع) برگزار میشود
تسنیم :ویژه برنامه جشن میالد امام علی(ع) در
حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار میشود.
ویژه برنامه جشــن میالد امام علی(ع) در حرم
مطهر شاهچراغ(ع) به همراه برگزاری برنامههای
ســخنرانی ،مولودخوانــی و مســابقه اینترنتــی
برگزار میشود.

برنامــه ســخنرانی و مداحــی روز سهشــنبه
 28اســفندماه همزمــان با نماز مغرب و عشــا در
شبستان حرم مطهر برگزار میشود .سخنرانی این
برنامه را حجتاالسالم و المســلمین دارستانی و
مولودیخوانی را حاج مهدی سروری بر عهده دارد.
همچنین به همین مناسبت مســابقه اینترنتی

شیراز بی زباله پذیرای میهمانان نوروزی

مهر :آخرین مرحله پاکسازی مبادی ورودی شهر شیراز در راستای طرح
«دوباره بی زباله» در سال  ۹۷انجام شد.
مردم طبیعت دوســت شیرازی در چهارمین و آخرین مرحله از پاکسازی
حاشــیه مبادی ورودی شهر شــیراز ،در آخرین پنج شنبه اسفندماه از محور
پلیس راه جاده فســا تا شــعاع ده کیلومتری محور شیراز-فسا را در قالب
طرح «شــیراز ،شهر ســبز بدون زباله» و در راستای طرح کشوری «دوباره
بی زباله» پاکســازی کرده و به پاکسازی حاشــیه ورودی شهر به استقبال
بهار رفتند.
این برنامه با همت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و با همکاری
تشکل پاکسازان طبیعت فارس ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه فرهنگیان
شهید رجایی شــیراز ،سازمان مدیریت پسماند شــهرداری شیراز برگزار و
در راستای طرح دوباره بی زباله برگزار شد.
اداره کل حفاظت محیط زیســت فارس ،پویش «شیراز ،شهر سبز بدون
زباله» را در ادامه پویش شــیراز ،شهر بدون پالستیک مطرح کرده و طبق
این طرح قرار بود ،چهار مبادی ورودی شــهر شــیراز یعنی محور شیراز-
بوشهر ،شیراز-مرودشت ،شیراز-ســپیدان و شیراز-فسا ،تا پایان اسفندماه
پاکســازی شود که این امر محقق شده اســت .زبالههای جمع آوری شده
در پایان هر یک از برنامهها به اولین ایستگاه جمع آوری زباله منتقل شد.

با عنوان « علی(ع) ،آشــکارترین حقیقت» برگزار
میشود و مهلت شرکت در مسابقه از  25اسفند تا
 29اسفندماه است.
عالوه بر این بزرگترین جشن مردمی   میالد امام
علــی(ع) که قدمتی  60ســاله دارد در بلوار آزادی
شیراز برگزار میشود.

دستگاه های متولی درعدم آنتن دهی
جاده ها به تعهدات خودعمل نکرده اند

مهــر :مدیــر کل ارتباطات و
فناوری اطالعــات فارس گفت:
دســتگاه های متولــی در عــدم
آنتن دهی جاده ها به تعهدات خود
عمل نکرده اند.
مهرداد ســهرابی در خصوص
عدم آنتن دهــی برخی اپراتورها
در نقاط حادثــه خیز و تمام نقاط
اســتان افزود :در برخی نقاط جادهای و ریلی اســتان برخی دســتگاهها
به تعهــدات و وظایف خود عمل نکرده و زیرســاختهای الزم را فراهم
نکردهاند.
وی بیان کرد :در اســتان فارس نقاط حادثه خیز را شناسایی و اقدامات
الزم انجام شــده اما در برخی محورهای سایر دســتگاهها کوتاهی و به
وظایف خود عمل نکردهاند.
مدیــر کل ارتباطات و فناوری اطالعات فارس با بیان اینکه وزارتخانه
هزینه سایت و تجهیزات را فراهم میکند ،اظهار داشت :تعهدات اپراتورها
کشوری است و استان دخالتی در آن ندارد.
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معاون استانداری فارس به استناد آمار اتاق بازرگانی مطرح کرد:

آیتا ...دستغیب از  5سال مدیریت خود در حرم حضرت احمدبن موسی(ع) سخن گفت:

گالریهای خیابانی در نوروز
جاذبههای گردشگری شیراز را
معرفی میکنند

تســنیم :رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری شــیراز گفت :گالریهای خیابانی در سطح شهر
در مناطق یازده گانه شــیراز برپا میشــود کــه جاذبههای
گردشگری شیراز را معرفی کند.
به نقــل از اداره ارتباطات ســازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شــهرداری شیراز ،ابراهیم گشتاســبیراد با تاکید
بر اینکه انجام کار فرهنگی و در شــان مردم شــیراز بسیار
دشوار است ،اظهار داشــت :برنامههای نوروزی در دو بخش
ویژه شــهروندان و مســافران و مهمانان نوروزی پیشبینی
شده است.
وی با تصریح اینکه برنامه تحویل ســال نو در کنار مقبره
شــهدای گمنام و با حضور خانواده شهدا در کنار شهدا برگزار
میشــود ،افزود :همچنین برنامه ســال نو بــا حضور مردم
عالقهمند در محور حافظیه که محل اجتماع مردم اســت با
محوریت برنامه فرهنگی از  10شب تا  3صبح برگزار میشود.
معاون فرهنگی اجتماعی شــهردار شیراز خاطرنشان کرد:
اجرای برنامههای فرهنگی ایام نوروز بیشتر بر آداب و رسوم
مــردم و تبیین آن برای مهمانان نــوروزی تمرکز دارد که با
ُجنگ شــادی همراه اســت و این برنامهها از تلویزیونهای
شــهری نیز پخش میشود و مردم با هم دعای سال تحویل
را میخوانند.
گشناســبیراد با بیان اینکه ســکونتگاههایی نیز برای
مهمانان نوروزی پیشبینی شده اســت ،عنوان کرد :توصیه
میشــود مهمانان نوروزی در پارکها اسکان نیابند و در این
سکونتگاهها ،برنامههای ورزشی پیشبینی شده و همچنین
وسایل ورزشی مانند میز پینگپنگ در این اماکن نصب شده
و اتوبوسهای گردشگری نیز از این سکونتگاهها در خدمت
مسافران و مهمانان نوروزی است تا از ایجاد ترافیک در شهر
جلوگیری شود.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری
شــیراز بیان کرد :با توجه به اینکه محور حافظیه یک محور
گردشگری است و باید فضای مناسب برای گردشگران ایجاد
شود امسال غرفه فروش صنایع دستی و سوغات در ورزشگاه
حافظیه برپا و در محور حافظیه برنامههای فرهنگی و هنری
شامل شعرخوانی ،مشــاعره کودکان ،نمایشهای شاد برای
مردم و پردهخوانی که یکی از روشهای ســنتی شیراز است،
اجرا میشود.
وی همچنیــن از راهاندازی محور ترنــم و ترانه و برپایی
کافــه کتاب در محور کنار حافظیه خبــر داد و گفت :در این
محور برنامههای نمایشگاهی اجرا و کافه کتاب نیز کتابهای
شعرای شیراز عرضه میشود.
معاون فرهنگی اجتماعی شــهردار شــیراز با بیان اینکه
جشــنواره بومی   روســتاگردی و پخت نان نیــز در باغ ملی
برگزار میشــود ،بیان کرد :در این نمایشگاه و جشنواره که با
همکاری دفتر امور روستایی استانداری فارس برگزار میشود
جاذبههــای طبیعی و تاریخی و میــراث معنوی و ناملموس
 20روســتای اســتان فارس معرفی و پخــت نان به صورت
نمایشــگاهی انجام میشود و مردم با نانهای سنتی شیراز و
محصوالت روستاهای استان فارس آشنا میشوند.
گشتاســبیراد با اشــاره به اینکه گالریهای خیابانی در
ســطح شــهر در مناطق یازده گانه شــیراز برپا میشود که
جاذبههای گردشگری شیراز را معرفی کند ،افزود :راهنمایان
گردشگری پیاده و دوچرخهسوار در مناطق تاریخی شیراز نیز
حضور مییابند و در این گالریها شیراز و مفاخر این شهر به
صورت تصویری معرفی میشود.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری
شیراز بیان کرد :تمام ویژهبرنامههای نوروز  98از  29اسفندماه
همزمان با میالد با ســعادت حضرت علی (ع) آغاز میشود و
به جز روز وفات حضرت زینب (س) و شهادت امام موسی بن
جعفر (ع) این برنامهها تا روز مبعث ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ســاعت  11روز یکم فروردین شهردار و
اعضای محترم شورای اسالمی   شهر شیراز به صورت نمادین
از مهمانان نوروزی اســتقبال میکننــد ،عنوان کرد :گلباران
حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) و مقبره شــهدای قبل از
انقــاب و دوران دفاع مقدس نیز از دیگر برنامههای تحویل
سال نو است.
معاون فرهنگی اجتماعی شــهردار شــیراز مســافران و
مهمانان نوروزی را به اســتفاده و بازدید از معماری فوقالعاده
زیبای خانههای تاریخی و باغهای ارزشــمند شیراز همچون
باغ ارم ،نارنجســتان ،دلگشــا و عفیفآباد که شهرت جهانی
دارند توصیه کرد و گفت :خدمات خانههای تاریخی در قالب
بومگردی سبب آرامش و آسایش مسافران میشود.
گشتاســبیراد از برپایی نماز جماعت در  40نقطه شــهر
شــیراز در پارکهــا و در ســکونتگاههای مهمانان نوروزی
خبــر داد و گفت :روحانیون نیم ســاعت قبــل از اذان و نیم
ساعت بعد از نماز پاسخگوی سواالت شرعی مردم هستند.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری
شــیراز افزود :شهردار شــیراز روی این نکته که به محالت
کمتر برخوردار بیشتر توجه شود تاکید دارد زیرا شادی یکی از
مهمترین عوامل نشــاط اجتماعی است که باید در تمام نقاط
جامعه منتشر شود.

برخی یاران ،نیمه راه عهد شکستند
تولیت آستان مقدس حرم حضرت احمدبن موسی(ع) تأکید کرد که اگر آبرویی بین مردم
داشتهایم ،آن را تقدیم این آستان کردهایم...

صفد ر د وام

عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

برای دوره ای چهار ساله ،رئیس و هیات رئیسه جدید اتاق
بازرگانی فارس مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی   اتاق بازرگانی فارس ،در نخستین
جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی فارس ،رئیس
و هیات رئیســه جدید اتــاق بازرگانی فــارس در دوره نهم
مشخص شد.
در این جلســه مهندس جمال رازقی بار دیگر و با  15رای
به عنوان رئیس انتخاب شد.
همچنیــن آقایــان محمدصــادق حمیدیان بــه عنوان
نائب رئیس اول ،ابراهیم غالمزاده نائب رئیس دوم ،نادر طیبی
خزانه دار و یلدا راهدار به عنوان منشی هیات رئیسه برای دوره
چهارساله انتخاب شدند.
انتخابات دوره نهم اتاق های بازرگانی سراســر کشور 11
اســفندماه ســال  97در  33اتاق بازرگانی کشــور به صورت
همزمان برگزار شد.
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فارس

عصر ديروز نشســت كميته جذب و حمايت از ســرمايه گذارى اســتان فارس در محل تاالر قاضى استاندارى
فارس برگزار شد.
يدا ...رحمانى معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری فارس در اين نشست با بيان اينكه در
سالجارى با وجود محدوديت ها اقدامات مناسبى در اين رابطه انجام پذيرفت ،اظهار داشت :بر اساس آمار مستند در
اســتان شــاهد بهبود فضاى كسب بوده ايم و اين مهم با توجه به گزارش اتاق هاى بازرگانى ايران استان فارس در
دو سال گذشته با نرخ هاى مناسب روند كسب و كار مواجه بوده است.
وى در عين حال بر تالش بيشتر در امر ارتقاء فضاى كسب و كار در استان تأكيد كرد و گفت :بايد بطور گسترده
بستر مناسب براى ايجاد سرمايه گذارى را در استان فراهم نمائيم.
رحمانى با اشــاره به تعدد پروژه هاى نيمه تمام دولت در اســتان اضافه كرد :بهترين راهكار برون رفت از اين
مشكالت استفاده از ظرفيت بخش خصوصى می   باشد.
وى بر اســتفاده از ظرفيت سازمان هاى سرمايه گذارى خارجى نيز تأكيد كرد و گفت :تعداد  ١٣٢پروژه در اين
رابطه در حال انجام اســت با اين حال فايل بسته هاى ســرمايه گذارى كه هم اكنون به  ٣٤٤افزايش يافته است،
نيز بايد افزايش يابد.
رحمانى ادامه داد :ســرمايه گذار وقتی با دســتگاه متولى مواجه می   شــود گره بيشــتر می   شود از اين رو بايد
هماهنگى الزم در اين رابطه صورت گيرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس افزود :در بحث موارد مجوز بى نام كه  ٥٦طرح
در دستور كار قرار دارد استعالم از محيط زيست و ديگر دستگاهها صورت گيرد كه زودتر برطرف شود.
رحمانى افزود :مجوز بى نام به مواردی گفته می   شــود كه بعد از ايجاد زير ســاخت ها به ســرمايه گذار مكان
سرمايه گذارى معرفى شود.
وى افزود :در نقاطى كه مشــكالت اراضى وجود دارد بايد با آمايش سرمايه گذارى در شهرستانها و با همكارى
همكاران جهادكشاورزى ،ميراث ،حمل و نقل ،بهداشت و درمان شناسايى و استعالم براى مجوزهاى بى نام تعريف كنند.
او ايجاد اطلس ســرمايه گذارى ،نقشــه راه سرمايه گذارى در بخش كشــاورزى را مناسب اعالم كرد و گفت :با
توجه به ايجاد مركز خدمات ســرمايه گذارى در سازمان ها در گام اول مستلزم استقرار كارشناسان خبره در اينگونه
مراكز می   باشد.
او افزود :می   بايست در محيط ادارى و حتى بخش خصوصى هر شخص و مديرى دغدغه توسعه سرمايه گذارى
داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری فارس در ادامه با اشاره به اهميت نظارت مديران در
رابطه با روند ســرمايه گذارى ادامه داد :مديران بايــد در مجموعه تحت مديريتى خود راهكارهاى عملياتى را ارائه
نمايند.
وى حمايت جدى از اســتارتاپ ها را نيز از مهمترين نوع مشــاغل عنوان كرد و گفت :ويژگى اين نوع مشاغل
ســرعت اجرايى شدن و رشــد درآمدى بوده كه با سرمايه گذارى اندك در زمان كوتاه موجب درآمد و رشد اشتغال
خواهند شد.
رحمانى افزود :حمايت از ســرمايه گذارهاى زنجيره اى نيز بايد جز برنامه هاى ما در بخش هاى توليدى ،صنعت
و كشاورزى باشد كه منجر به استفاده از شركت هاى دانش بنيان شود.
او با بيان اينكه نقش معادن ما در ارزش افزوده كمتر از دو درصد می   باشــد ،ياد آور شــد :بايد با تالش بيشتر از
ظرفيت معادن استفاده بيشتر گردد.
وى همچنين بر ايجاد بسترهاى مناسب بيشتر در شركت شهرك هاى صنعتى استان نيز تأكيد كرد.

سومین جشنواره بین المللی عکس شیراز
تابستان  ۹۸برگزار می شود

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز و دبیر ششمین دوره ملی و سومین دوره بین المللی
جشنواره عکس شــیراز امروز خبر از برگزاری این جشنواره در تابستان سال  ۹۸داد و گفت :مهمترین اتفاق
جشنواره ششم عکس شیراز امروز اضافه شده بخش ویژه جایزه زنده یاد استاد میرزا حسن عکاسباشی است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری شیراز ،محمدرضا دهقانی با بیان اینکه جشنواره عکس شیراز
امروز دوره آزمون و خطای خود را طی کرده اســت ،تاکید کرد :از دوره ششــم این جشــنواره باید شــاهد
بلوغ فکری عکاسان شرکت کننده در این رویداد فرخنده باشیم.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شــیراز برگزاری  ۵دوره از این جشنواره را حرکتی خوب
برای تبادل فکری و فرهنگی عالقمندان به هنر عکاســی دانســت و گفت :شــهرداری شیراز در نظر دارد
ششمین دوره ملی و سومین دوره بین المللی جشنواره عکس شیراز امروز را با تغییراتی در چهار بخش برگزار
کند که مهمترین این تغییرات بخش ویژه ی جایزه زنده یاد استاد میرزا حسن عکاسباشی جهت ارتقا سطح
کیفی و کمی   هنر عالقه مندان به عکاسی است.
دهقانی با تبیین رویکرد فرهنگی شــورای پنجم در مدیریت شــهری و شعار محوری مهندس اسکندر پور
شــهردار شیراز با عنوان «شــهروند فرهنگ مدار» گفت :بخش اول جشنواره ششــم ،با موضوع «شهروند
فرهنگ مدار» به صورت تک عکس ارائه می   شود .در این بخش که بصورت ملی و بین المللی است ،رویکرد
جشنواره به ثبت حضور و فعالیت های شهروندان و بازتاب عملکرد آنها در پی ایجاد شهری آراسته است.
وی در تبیین شــعار محوری شهردار شیراز در آیین معارفه خود از آن تعبیر به شهروند فرهنگ مدار کرد،
گفت :شــهروند فرهنگی کسی است که خود را نسبت به مشارکت در امور مربوط به فرهنگ عمومی   جامعه
مسئول بداند.
به اعتقاد مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز مفاهیم کلیدی شهروند فرهنگ مدار همان
مسئولیت پذیری شهری ،قانونمند بودن شهروندان و هنجار پذیری از الگوهای شهرنشینی است.
او از عکاســان داخلی و خارجی عالقمند به شــرکت در این بخش درخواست کرد :لنز دوربین خود را بر
روی مفاهیم یاد شده زوم کنند و شهروندان مسئوولیت پذیر ،قانون مدار و هنجار پذیر را از لنز دوربین خود
دور نگه ندارند؛ کسانی که به عنوان مثال خط عابر پیاده را احترام می   گذارند ،کمربند ایمنی می   بندند ،هنگام
رانندگی از تلفن همراه استفاده نمی   کنند ،با خودروی خود سرعت غیر مجاز نمی   گیرند،از فضای سبز شهری
مراقبت می   کنند ،از وســائل حمل و نقل عمومی   استفاده می   کنند ،آشغال در خیابان پرت نمی   کنند ،از کیسه
زباله استاندارد استفاده می   کنند ،عوارض خود را به وقت می   پردازند ،به شهر و شهروندان آسیبی نمی   زنند و
دهها مثال دیگر که از آن به عنوان هنجار پذیری از الگوهای شهرنشینی یاد می   کنیم.
وی افــزود :در یک جامعه شــهری تا زمانی که این مفاهیم که از بطن یک فرهنگ شــهری نشــأت
گرفته نهادینه نشــود؛ و هریک از شهروندان با حقوق و وظایف خود آشنا نگردند ،فرهنگ شهروندی شکل
نمیگیرد .بنابراین این بخش از جشنواره امسال که منطبق بر شعار محوری شهردار کالنشهر فرهنگی شیراز
است،می   تواند الگوی خوبی از شهروند فرهنگ مدار از دریچه دوربین عکاسان سراسر جهان به تصویر بکشد.
دبیر ششــمین دوره ملی و ســومین دوره بین المللی جشنواره عکس شــیراز امروز موضوع بخش دوم
جشــنواره را " شب نگاری در فضاهای تعاملی شهر شیراز" به صورت تک عکس دانست و گفت :از آنجایی
که شب هنگام فرصتی برای استراحت و دورهمی   شهروندان چه خانواداه ها و چه دوستان را فراهم می   کند،
جشــنواره به دنبال بهره مندی عکاســان از این موقعیت در کناره نورپردازی های موجود فقط در سطح شهر
شیراز است.
وی یادآور شــد :فضاهای شــهری عمومی   مکانی برای تعامالت اجتماعی جوامع به حساب می   آیند لذا
نگاه شورای پنجم شهر شیراز و شهردار منتخبش گسترش کمیت و کیفیت فضاهای شهری به عنوان یکی
از مهمترین معیارهای توســعه و قابلیت زندگی در شهر شیراز است.بنابراین بخش شب نگاری در فضاهای
تعاملی شــهر شیراز به تصمیم گیرندگان مدیریت شهری کمک می   کند ،کیفیت کالبدی و عملکردی چنین
فضاهایی بهبود یابد.
دهقانی در بیان سومین بخش جشنواره ششم شیراز امروز گفت :بخش ملی و بین المللی عکاسی خیابانی
با موضوع «زیبایی ،نشاط و پویایی شهری» به صورت تک عکس است.
وی افزود :امروزه زیبایی ،نشاط و پویایی عناصر مهم رشد شهرهاست و توانایی دوربین های تلفن همراه
نیز ابزاری قدرتمند در به تصویر کشیدن زیبایی ها شده است .بنابراین در این بخش از جشنواره از عالقمندان
به هنر عکاسی می   خواهیم لنز دوربین گوشی خود را فقط بر روی زیبایی ها و نشاط شهری زوم و آثار خوب
خود را از زیبائی های زندگی شهری به جشنواره ارسال کنند.
وی از بخــش چهارم جشــنواره به عنوان بخش ویــژه یاد کرد و گفت :بخش ویژه جایزه میرزا حســن
عکاسباشی کارگاه آموزشی شیراز امروز به صورت "مجموعه عکس" است .طراحی متفاوت و تازه این بخش
که برای نخســتین بار در ادوار گذشته جشنواره شیراز امروز صورت پذیرفته است ،به واسطه تجربه ای است
که از  ۵دوره گذشته کسب کرده ایم.
دبیر ششــمین دوره جشــنواره ملی و سومین دوره جشــنواره بین المللی عکس شــیراز امروز در تببین
چرایی نیاز این بخش گفت :جشــنواره در دوره ششــم خود به این نتیجه رســیده است که باید توانایی های
بالقوه هنرمندان عکاس شــیرازی افزایش پیدا کند و تنها راه باال رفتن توانایی عکاســان نیز آموزش نظری
و عملی این عزیزان به صورت کار کارگاهی اســت ،لذا این جایزه که شــامل کارگاه آموزشی حضوری برای
عالقه مندان اســت ،طراحی موضوع را از ایده تا اجرا و تبدیل شدن به مجموعه عکس در یک دوره کارگاه
به اجرا می   گذارد.
یادآور می   شــود« :میرزا حسن عکاسباشی» جز نخســتین پایه گزاران عکاسی در شیراز بوده و در سال
 ۱۲۷۸ه ق نخستین عکاسخانه را در شیراز بنیان گذاشته است.

