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طرح بزرگداشت مفاخر ایران
در حد پیشنهاد است

ایرنا :استاندار فارس گفت :مطالب منتشر شده در شبکههای
اجتماعی در     باره طرح بزرگداشت مفاخر و فرهنگ ایران زمین
در حد یک پیشــنهاد است که برای اجرایی شدن آن باید همه
ابعاد موضوع پیشبینی شود.
عنایتا ...رحیمی   شــنبه در گفت و گو بــا ایرنا افزود :این
طرح در معاونت اجتماعی وزارت کشور در حال بررسی است و
پس از آنکه به پختگی برسد و مصوب شود باید با طی مراحل
قانونی قابلیت اجرایی یابد.
وی اظهار داشــت :در حال حاضر هیــچ برنامهای در این
ارتباط چــه به مدت یــک روز و چه یک هفتــه ،در آرامگاه
کوروش یا دیگر آثار باستانی فارس وجود ندارد.
اســتاندار فارس با تاکید بر اینکه جمهوری اســامی   هیچ
مخالفتی با بزرگداشــت مفاخر ایــران از جمله کوروش ندارد،
گفت :باید توجه داشت تاریخ مطرح شده در     باره روز بزرگداشت
کوروش ،غیرمستند است.
رحیمی   گفــت :در چارچوب فکــری ،نظام و حاکمیت هیچ
تضادی با داشتههای ملی ندارد و کوروش را نیز به عنوان یک
داشته ملی قبول داریم.
وی افزود :داشتههای ملی و داشتههای مذهبی در یک موازات
قرار میگیرند اما اگر کســی بخواهد تاکید بر هویت ملی را به
عنوان حربهای برای مقابله با ارزشها قرار دهد پذیرفته نیست.
پیش از این مطالبی در فضای مجازی مطرح و گفته شــده
بود :امسال و با موافقت وزارت کشور ،ویژهبرنامههایی با هدف
بزرگداشت مفاخر در آرامگاه کوروش واقع در مجموعه میراث
جهانی پاسارگاد برگزار میشود که بنا بر اعالم استاندار فارس،
این موضوع صحت ندارد.

شهردار منطقه هفت:

مجموعه شهرداری نگاه ویژه ای به
مناطق کم برخوردار دارد

شــهردار منطقه هفت گفت :شــهرداری منطقه هفت در
اجرای طرح ها و برنامه های شهری توجه ویژه ای به مناطق
کم برخودار دارد.
به گزارش روابط عمومی   شــهرداری منطقه هفت سعید
معصومــی   در بازدید میدانــی که با حضــور مقیمی   رئیس
کمیســیون اقتصاد و سرمایه گذاری شــورای اسالمی   شهر
شیراز و مظفری معاون فنی و عمرانی از سطح منطقه انجام
گرفت ،افزود :تمامی   اقدامات انجام گرفته در سطح منطقه در
راســتای رضایتمندی شهروندان و زیبا سازی شهر در دستور
کار قرار گرفته است.
شــهردار منطقه هفت تصریح کرد :خدمات رســانی در
راستای خواسته ها و نیازهای شهر و شهروندان از مهمترین
وظایف کاری مسئوالن اســت و شهرداری منطقه هفت در
جهت اجرایی کردن این وظیفه گام های مهمی   برداشته است.
معصومی   در بازدید از خانه های محله در سطح منطقه افزود:
خانواده های بد سرپرست و یا خانواده هایی که زنان سرپرست
خانواده ها را بر عهده دارند با مشکالت بسیار زیادی در تأمین
معیشت خانواده مواجه هســتند و در خانه های محله تالش
شــده است که با آموزش رشــته هایی از قبیل خیاطی ،گلیم
بافی ،عکاســی و ...افراد بتوانند پس از یادگیری در بازار آزاد
نیز از آن طریق کسب درآمد کنند.
شــهردار منطقه هفت تصریح کــرد :در خانه های محله
کالس های آموزشــی از قبیل ،کامپیوتر ،نقاشــی ،خطاطی،
انگلیســی و ...جهت آموزش و اوقات فراغت شهروندان نیز
برگزار می   شــود .معصومی   افزود :همه ما زیر سقف این شهر
زندگی می   کنیم و اگر می   خواهیم شهری زیبا برای دیدن و
هموار برای عبور و مرور ،و ســالم برای نفس کشــیدن ،و...
داشــته باشــیم باید در عمران و آبادانی آن تشریک مساعی
کنیم و این مهم فقط با پرداخت بموقع عوارض و مشــارکت
و همکاری شهروندان امکان پذیر است.
مقیمی   رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری نیز در این
بازدید ،خدمات رســانی به شهروندان را امری مهم دانست و
افزود :يكي از اولويت  هاي مهم و اصلي شورای اسالمی   شهر
شیراز و شهرداري كاهش فاصله طبقاتی بين مناطق می   باشد
و اين امر نيازمند همكاري همه جانبه دســتگاه هاي نظارتي،
اجرايي و همچنين حضور و مشاركت فعال شهروندان است.
وی فعالیت هــای صورت گرفته در ســطح منطقه را قابل
توجه دانســت و ادامه داد :با تالش شــبانه روزی مجموعه
شهرداری منطقه هفت اقدامات بسیار خوبی در سطح منطقه
در خصــوص اقدامــات عمرانی ،زیبا ســازی ،آموزش های
شهروندی و ایجاد فضای سبز و ...انجام گرفته است.

بهسازی محور الر -بستک
با پیشرفت فیزیکی  50درصدی

ســیدعبدالمجید دســتاران ،مدیریت ساخت و توسعه
راهها در خصوص طرح بهســازی محور الر -بســتک،
اظهار داشــت  :طول کلی این محور  120کیلومتر است
که  68کیلومتر از آن ،در حوزه استحفاظی اداره کل راه و
شهرسازی الرستان قرار دارد.
بــه گزارش روابط عمومی   اداره کل راه و شهرســازی
الرســتان ،وی عنوان داشت :تا کنون بهسازی  5کیلومتر
از این محور ،به صورت احداث باند دوم ،به اتمام رســیده
و بهســازی  9کیلومتــر دیگر از این مســیر ،به عرض
 11متر ،با حجم خاکبرداری 300هزار متر مکعب و  160هزار
متــر مکعب خاکریزی و احداث  24دســتگاه ابنیه فنی با
دهانه های  2الی  10متر در دست اقدام است و از پیشرفت
فیزیکی  50درصدی برخوردار می   باشد.
عبدالمجید دســتاران افزود  :محور الر -بستک -بندر
لنگه ،اتصال مرکز کشــور به بنادر اقتصادی -توریستی
بنــدر لنگه ،چارک ،آفتاب و جزایر کیش و ســیری را بر
عهده دارد و بهینه ترین مســیر زمینی برای دسترســی
اســتان فارس به این مناظق اســت که اجرای این پروژه
مهــم ،عالوه بــر کاهش تصادفــات و ارتقــای ایمنی،
نقــش مهمی   از لحاظ پدافند غیرعامــل ایفا خواهد نمود.
همچنین دسترسی آســان مردم شمال و غرب هرمزگان
به فرودگاه بین المللی ،مراکز تجاری و خدماتی الرستان
هموار می   کند.
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دیپلماسی ضعیف فرهنگی درشهر حافظ
مهر :گردشــگری ادبی بــا یادروز حافــظ مانند
سال های گذشــته پیوندی نداشــته و علیرغم اینکه
متولیان فرهنگی بارها از اهمیت دیپلماســی فرهنگی
ســخن به میان آوردند ،گامی   هرچند کوچک برداشته
نشده است.
ایــران دارای بیــش از  ۷۰رایزنــی فرهنگی در
کشورهای مختلف است که وظیفه دارند در شناساندن
فرهنگ ایران در کشورهای دیگر بکوشند.
ســال گذشــته به همت رایزنی فرهنگی ایران در
تفلیس پایتخت گرجســتان به مناسبت یادروز حافظ
نمایشــگاهی از آثــار هنرمندان تجسمی   شــیراز در
دانشگاه این شهر برپا شــد که استقبال از این رویداد
نشــان از این داشت که حافظ همچنان برای مردمان
کشــورهایی که روزگاری بخشی از سرزمین ایران به
شــمار می   رفتند ناشناخته اســت و دوست دارند این
پیوند فرهنگی را بیشتر دریابند ،با این حال شیراز پیوند
خواهرخواندگی با چنین شهری که قدمتی طوالنی در
منطقه دارد ،نداشته و نیازی از سوی متولیان فرهنگی
دیده نمی   شود که دیپلماســی فرهنگی را از کشوری
آغــاز کنند که ســاالنه میزبان میلیون ها گردشــگر
ایرانی است.
در ســال هایی که از پیوند خواهرخواندگی شــیراز
با شــهرهایی مانند «پچ» مجارســتان ۲ ،شــهر در
چین و ســالهای متاخرتر با وایمار در ایالت تورینگن
آلمان می   گذرد همچنان رویدادی که موید پیوندهای
فرهنگی و هنری اســت به واســطه حافظ ،سعدی،
خواجوی کرمانی و ...اتفاق نیفتاده است.
شیراز همچنان در حســرت پیوستن به
شهرهای خالق ادبی
این در حالیســت که دســت کم بارهــا متولیان
گردشــگری ،فرهنگی و حتی شــهرداری شــیراز بر
اهمیت نقش گردشــگری ادبی صحه گذاشته اند ،اما
گامی   عملی در این خصوص برداشــته نشده و شیراز
همچنان در حســرت پیوســتن به شــهرهای خالق
ادبی اســت و اصحاب فرهنگ و هنر این شهر دیرین
نگاهشان به آینده است تا چه پیش آید.
درحالیکــه همواره مســئوالن فرهنگی کشــور
نگاهشــان به کشــورهای همســایه و حــوزه خلیج
فارس اســت و گردشــگری ادبی را محــدود به این
کشــورها می   کنند ،تجربه نشــان داده این کشورها
بیــش از آنکــه در اندیشــه گســترش پیوندهــای
فرهنگی بــا ایران باشــند ،به هر ترفندی متوســل
می   شــوند تا شــخصیت های ادبــی و فرهنگی این
ســرزمین کهن را به نام خود ثبــت کنند و در رونق
گردشگری کشورشــان بهره کافی از غفلت ما ببرند.
با اینکه تاریخ نشان داده کشوری مانند آلمان همواره
در طول تاریخ ارتباط خود را با ایران حفظ کرده است
و از پیشــگامان پیوندهای فرهنگی با ایران و به ویژه
شهرهای تاریخی بوده است ،نگاه مسئوالن فرهنگی
محدود به چند کشور همسایه هم نشده است.
حال این پرســش مطرح اســت که در راســتای
پیوستن شیراز به شهرهای خالق ادبی ،پیوند فرهنگی
با شهرهای خواهر خوانده چه تالشی کرده است؟
پیوندی که هیچگاه دوسویه نشد!
با وجود اینکه  ۱۰سال از روزی که شیراز و وایمار
به واســطه «دیوان شرقی – غربی» فیلسوف و شاعر
آلمانی «ولفگانگ فــون گوته» پیوند خواهرخواندگی
بستند ،جز چند برنامه یک سویه در ایران و شهر شیراز

هیچگاه این پیوند دوســویه نشــد و حتی یک یادروز
حافظ در طول این ســالها در این شــهر تاریخی که
آرامگاه گوته در آن قرار دارد برگزار نشده است.
این در حالی اســت که در شهر وایمار که تاریخی
دیرین در کشور آلمان دارد و خاستگاه جمهوری وایمار
شناخته می   شود برای یادآوری عالقه گوته به حافظ و
پاسداشت این پیوند ادبی نمادی از گفت و گوی شرق
و غرب به شکل دو صندلی سنگی روبه روی یکدیگر
در آرامگاه این فیلسوف و شاعر قرار دارد و در مقابل در
شیراز نه تنها یادی از این پیوند نمی   شود ،بلکه نمادی
هم از این دوســتی و خواهرخواندگی دیده نمی   شود.
نمادی از پیوند حافظ و گوته
با این حال وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی   در سفری
که در روزهای گذشته به مناسبت بزرگداشت حافظ به
شیراز داشــت در جمع اصحاب فرهنگ و هنر استان
فارس خواستار توجه به صنایع خالق شد و این صنایع
را در راستای گسترش گردشگری ادبی شیراز برشمرد.
خلق  ۳۰میلیون شغل در صنایع فرهنگی
کشورهای عمدتاً توسعه یافته
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی   با اشاره به اینکه
در ســال  ۲۰۱۶نزدیک به  ۳۰میلیون شغل در صنایع
فرهنگی در کشــورهای عمدت ًا توسعه یافته خلق شده
بــود ،افزود :از این تعداد  ۲۵میلیون شــغل متعلق به
آمریــکا ،اروپا و ژاپن بوده اســت؛ همچنین ۱۶درصد
شــاغالن در آمریکا در صنایع خالق فعالیت میکند و
گردش مالی این حوزه در این کشور  ۶۲۰میلیون دالر
برآورد شده است؛ افزون بر این در اروپا نیز ۷میلیون و
 ۷۰۰هزار نفر در همین زمینه فعال هستند.
صالحی ادامــه داد :با توجه به ایــن آمار ،جریان
ســرمایهگذاری از نظر قدرت ارتباطــی و صادراتی و
ویژگیهای فراوان این حــوزه فرصتی را برای ایران
ایجاد کرده است که در این فضا با منابع انسانی قابل
توجه ،فرصتی ملی خلق کند.
وی تکیــه بــر عنصر جوانــی و خالقیــت را از
مولفههــای گرایش اقتصادی به هنــر در زمینههای
یادشده عنوان کرد و افزود :بسیاری از صنایع خدماتی
میتوانند در بســتر صنایع خالق حرکت کنند؛ از آن
جمله باید به حوزه گردشگری اشاره کرد که میتواند
هم از صنایع هنری درآمد کســب کند و هم با مردم
ارتباطی عمیق برقرار کند.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی   در پیوند با این
موضوع ،ایجــاد گذرهای فرهنگ و هنــر را یکی از

راهکارهای بهرهگیری از صنایع خالق دانست که همه
اجزای هویتی شهر را درگیر میکند و به آن تشخصی
میبخشــد که با معنای فرهنگ تعریف میشــود و
فرصتــی برای اقتصاد فرهنگ و هنــر ایجاد میکند.
از ســویی استاندار فارس هم با بیان اینکه شیراز در
گذشته جایگاه پرورش ســتارگان پرفروغ ،هنرمندان،
شــعرا و ادبا و فالسفه بوده ،عنوان کرد :این خطه هم
اکنون نیز در سایهسار اندیشــههای فاخر گذشتگان،
پرچمدار و طالیهدار هنر است.
دیپلماســی هنر بهمنزلــه انتقال دهنده
فرهنگ
عنایــتا ...رحیمی   در زمینه گســترش ارتباطات
بینالمللی به اعالم آمادگی کشــورهای حاشیه خلیج
فارس و شرکت در جشــنوارههای کشورهای اروپایی
و دعوت از آنان نیز اشــاره کــرد و گفت :میتوان در
زمینه ارتباط با دیگر کشورها بر دیپلماسی هنر بهمنزله
انتقال دهنده فرهنگ حساب کرد.
وی از ابراز تمایل کشــورهای عمان و قطر برای
برگــزاری نمایشــگاه های فرهنگی و هنــری از آثار
هنرمندان اســتان فارس در حالی خبــر می   دهد که
رایزنی های فرهنگی ایران در کشــورهای همسو در
خصوص دیپلماسی فرهنگی آنچنان تالشی دست کم
در معرفی فرهنگ و هنر شیراز نداشته اند.
با این وجود در دویســتمین ســالگرد انتشار کتاب
«دیوان شرقی غربی» که توسط گوته شاعر آلمانی به
زیور طبع آراسته شد می   شود به گفته عباس صالحی،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی   بهانه ای باشد که شیراز
هم در جلوه گری ایــن پیوند فرهنگی گامی   بردارد و
اندیشه های برخاســته از حافظ را که در اثر ارزشمند
این فیلسوف غربی متجلی شده به نمایش بگذارد.
به گــزارش خبرنــگار مهــر ،پاریس جــدای از
جاذبه های گردشــگری رایج به خاطر وجود گورستان
«پرالشــز» و الفونتــن ،شــاعر و مدفــن صــادق
هدایت ،لندن به یمن شکســپیر ،نویسنده سرشناس
بریتانیایی ،کپنهاگ دانمارک به واســطه وجود هانس
کریستین اندرسون ،قونیه به واسطه موالنا و بسیاری
شــهرهای دور و نزدیک صنایع خالق و گردشگری
ادبی ایجاد کردند و شــیراز با وجــود آرامگاه حافظ،
ســعدی و خواجوی کرمانی اندر خم پیوستن به شبکه
شــهرهای خالق ادبی جهان قرار دارد و همچنان از
سیر و سلوک گوته که حافظ را کشتی نجات می   نامد
بی بهره است.

رئيس هيات پزشكي ورزشي فارس خبر داد

عدم اعتبار گواهي دوره هاي هاي آموزشي مرتبط با زير مجموعه
هیأت پزشكي ورزشي
زهرا جعفری
رئيس هيات پزشــكي ورزشي فارس از عدم اعتبار
گواهي دوره هاي هاي آموزشــي مرتبط با زير مجموعه
هیأت پزشــكي ورزشــي خبر داد و گفــت :دوره هاي
ماســاژ ورزشــي،كمكهاي اوليه،آســيبهاي ورزشي،
ورزش در آب و آموزشــهايي از ايــن قبيــل اگــر در
ديگ هيأتها برگزار گردد فاقد اعتبار آموزشــي اســت.
دكتر كاوه باشــتي از هيأتهاي ورزشي استان خواست
براي آموزش چنين دوره هايي حتمأ با هيأت پزشــكي
ورزشي هماهنگ نمايند.
وي با اشــاره به رشــد  ٣٤درصــدي پرداختي به
ورزشــكاران آسيب ديده در ســال  ،٩٧عنوان كرد :در
سال گذشته  ١١ميليارد ريال به ورزشكاران آسيب ديده
پرداخت گرديده و در ســال  ٩٨نيــز تاكنون  ٧ميليارد
ريال پرداخت شده است.
دكتر باشتي عملكرد هيأت پزشكي ورزشي فارس
را روندي رو به جلو و مطلوب عنوان كرد و گفت :هيات
پزشكي ورزشي يك نهاد دانش محور است كه نه تنها در
زمينه درمان كه در جهت ارائه خدمات مطلوب آموزشي
نيز اقدام به توســعه فضاهاي آموزشــي كرده اســت.
وی به پوشــش بيمهاي ورزشــكاران استان طي دو
ســال اخير هم اشــاره و عنوان كرد :براي نخستين بار
در ســال  ٩٧بيش از  ٢٠٠هزار نفر بيمه شدند كه رشد
 ١٣درصدي نسبت به سال  ٩٦را نشان ميدهد.
رئيس هيات پزشكي ورزشــي فارس بيمه ورزشي
را تضميني براي سالمت و درمان ورزشكار ان دانست
وگفت :در شــش ماهه اول ســال  ٩٨نيــز  ١٥٠هزار
ورزشــكار بيمه ورزشي شــدهاند كه رشد  ٢٢درصدي
نسبت به سال  ٩٧را نشان ميدهد
او ادامه داد :با رايزنيهاي انجام شــده با فدراسيون
پزشكي ورزشــي ،از اين پس قهرمانان ورزشكار ملي
ميتواننــد در صورت تاييد احراز شــرايط ١٠٠ ،درصد

هزينه درمان خود را از فدراسيون هيات پزشکی ورزشي
مطالبه كنند.
رئيس هيات پزشكي ورزشي فارس خاطرنشان کرد:
در صورتي كه ورزشــكاران ملي دچار معلوليت نخاعي
در ناحيه گردن شــوند تا سقف  ٤٠٠ميليون ريال براي
درمان و جهت غرامت نقص عضــو نيز يك ميليارد و
 ٥٠٠ميليون ريال دريافت ميکنند.
باشــتی همچنین با بیــان اینکه ســقف پرداخت
هزينههاي درماني اين هيات در سال  ،٩٧هفت ميليون
تومان بوده كه در ســال  ٩٨به  ٩ميليون تومان رسيده
است ،گفت :ســقف خدمات درماني پزشكي نيز از يك
ميليون به يك ميليون و  ٣٠٠هزار تومان رسيده است.
او اظهار کرد :هيات پزشکی ورزشی فارس توانسته
اعتماد ورزشکاران ملي پوش ايران و منطقه را جلب كند.
رئيس هيات پزشكي ورزشي فارس اضافه کرد :هيات
پزشكي ورزشــي متولي برگزاري بسياري از دورههاي
پزشكي ورزشي است و در صورت ورود ديگر هياتها،
گواهي صادر شــده بدون اعتبار است و افراد نميتوانند
از آن استفاده كنند.
باشتی برگزاری دورههاي ماساژ ورزشي ،كمكهاي
اوليه ،آسيبهاي ورزشــي و ورزش در آب را مصاديق
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طرح بزرگداشت مفاخر ایران در حد پیشنهاد است
اســتاندار فارس گفت :مطالب منتشــر شده در شــبکههای اجتماعی در     باره طرح
بزرگداشت مفاخر و فرهنگ ایران زمین در حد یک پیشنهاد است...

خانه احزاب استان فارس تشکیل میشود
معاون سیاســی و امنیتی اســتانداری فارس گفت :تشــکیل خانه احــزاب یکی از
اولویتهای حوزه سیاسى استان است که با پیگیرىهاى...

استاندار فارس:

 14صفر 1441

فارس

گفته فوق ذكر كرد.
او پرداخت هزينه درمان پزشكي ويژه المپيكيهاي
 ،٢٠٢٠كاهش زمان رسيدگي به اسناد پزشكي به يك
روز در شــيراز و يك ماه در تهران ،ارائه مشــاورههاي
درمانــي ،توزيع رايــگان جعبه كمكهــاي اوليه در
باشگاههاي ورزشــي استان ،توســعه بخش درمان با
راهاندازي بخش بازگشــت به ورزش و بهسازي فضاي
فيزيكي در هيات را بخشــي از اقدامات انجام شده در
هيات پزشكي ورزشــي فارس برشمرد و گفت :اجرای
اين برنامهها در ساختار و اهداف استراتژيك اين هيات
طي چهار سال پيشبيني شده بود.
رئيس هيات پزشــكي ورزشــي فارس همچنین به
استفاده از مكملها در باشــگاههاي ورزشي هم اشاره
و تصريح كرد :اگر نيازي به مكملهاي ورزشــي نبود،
ساخته نميشدند اما اينكه ورزشكار چه زماني و چه نوع
مكملي استفاده كند ،جاي سوال است كه پس از تاييد
اصالت كاال ،بايد به دستور پزشك تجويز شود.
وي مجــددا تاكيــد كــرد كــه اقدام خودســرانه
مكملهــای غيراصولي حتي اگر مجاز باشــند باز هم
ممكن است موجب آسيب به بدن شوند.
رئيس هيات پزشــكي ورزشــي فارس عنوان كرد:
بســياري از مکملهاي ورزشــی قاچاق و تقلبي بوده
و منجر به بیماریهاي قلبي و عروقی ،ســياه شــدن
اســتخوان و فشارخونهاي باال ميشــوند ،لذا پيش از
استفاده از مكمل بايد براي اطمينان ،هولوگرام و اصالت
آن را كنترل كرد.
باشــتي بــا تاكيــد بــر پرهيــز از خــود درماني
ورزشــكاران نيز گفت :خود درماني بزرگترين آسيب به
ورزشكاران است.
او همچنين جامعه هدف اســتفاده از مركز بازگشت
بهســازي و اصالح حركتهاي ورزشــی اين هيات را
ورزشكاران نخبه و ملي پوش اعالم كرد.

دیپلماسی ضعیف فرهنگی درشهر حافظ
گردشگری ادبی با یادروز حافظ مانند سال های گذشته پیوندی نداشته و علیرغم اینکه
متولیان فرهنگی بارها از اهمیت دیپلماسی فرهنگی سخن...

خانه احزاب استان فارس تشکیل میشود

تسنیم :معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس گفت :تشکیل خانه احزاب یکی از اولویتهای حوزه
سیاسى استان است که با پیگیرىهاى انجام شده ،مکانی جهت واگذارى به خانه احزاب استان در نظر
گرفته شده است.
به نقل از روابط عمومی   فرمانداری شیراز نشست مشترک احزاب سیاسی شهرستان شیراز به میزبانی
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
محمدرضا امیری ،فرماندار شــیراز با اشاره به الزامات مردم ساالری خاطرنشان کرد :معتقدیم تحکیم
پایههای نظام مردم ســاالری دینی با حضور جریانها و بازیگران عرصههای مختلف امکانپذیر است و
یقینا یکی از بازیگران و کارگردانان عرصه سیاسی جامعه ،تشکلها و احزاب سیاسی هستند.
وی با بیان اینکه فصل انتخابات بهار احزاب سیاســی اســت اما فعالیت احزاب نباید محدود به زمان
انتخابات باشد ،افزود :انتظار است که احزاب سیاسى در برهههاى مختلف زمانى در مباحث مختلف ایفاى
نقش کنند و معتقدیم که این نشستها و گفتوگو ها دامنه و وسعتش در سطح جامعه ترویج داده شود.
در ادامه این نشســت معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با بیان اینکه باید نگاهى به
عملکرد احزاب مختلف اســتان و تأثیر آن در حوزه سیاسى داشت ،خاطر نشان کرد :باید قبول کنیم که
جریانها و شــخصیتهای سیاسی استان فارس داراى سابقه سیاسى مفید و توانمند هستند که این امر
انتظارات را از احزاب فعال استان باال میبرد.
ســید احمد احمدىزاده اظهار داشــت :امــروز نماینده عالى دولت به عنوان یک اســتاندار بومی   و
با آشــنایى و اشــراف کامل به تمامی   موضوعات در حوزههاى مختلف به همراه دیگر معاونین ایشــان
آمادگى کامل خود را به منظور دریافت هر گونه انتقاد و پیشــنهاد به همراه راهکار الزم اعالم داشــتهاند
که مىبایســت احزاب با سالئق مختلف با هدف توسعه پایدار استان خود به صحنه بیایند و اجازه ندهند
تخریب جاى نقد را بگیرد.
وى با انتقاد از برخى رفتارها و جلسات که هیچ خروجى و حاصلى براى توسعه استان و حل مشکالت
مردمی   ندارد ،افزود :ما اعتقاد داریم که احزاب و جریانات سیاســى مختلف با ســائق گوناگون باید هر
کجا منافع اســتان ایجاب کند یا در راســتاى پیگیرى مطالبات مردمی   بتوانند دور یک میز جمع شوند و
براى مسایل و مشکالت مطرح شده راهکار ارائه دهند.
احمدىزاده با بیان اینکه یکی از کارکردهای مهم احزاب قانونمداری و نهادینه کردن قانون در جامعه
است ،تصریح کرد :تمامی   احزاب با گرایشهاى سیاسى مختلف در دولت داراى سهم و مسئولیت هستند
و به طبع احزاب مختلف در اســتان نیز مىبایست با برنامه اثرگذار براى حل مشکالت موجود به صحنه
بیایند و از حضور و برنامههاى مدون به همراه راهکارهاى ارائه شــده تمامی   احزاب اســتقبال مىکنیم.
وی افزود :انتظار داریم احزاب سیاسى استان با هر گرایش سیاسى بیانیه گام دوم انقالب اسالمی   توسط
مقام معظم رهبری را بیش از گذشــته مورد توجه قرار داده و ضمن بومىســازى موضوعات متناسب با
شرایط استان بر روى آن نشستهاى تخصصى و تحلیلى به منظور بهرهبردارى حداکثرى برگزار کنند.
رئیس و ســخنگوى ستاد انتخابات اســتان فارس با بیان اهمیت و نقش احزاب در معرفى نامزدهاى
اصلح و فراهم کردن بستر الزم در راستاى حضور حداکثرى مردم در پاى صندوقهاى راى بیان کرد :در
بحث سالمت و امنیت انتخابات با تمام توان ایستادهایم و در همین زمینه گروهها و کمیتههای مختلفی
تشــکیل و فعالیتشــان را آغاز کردهاند و در بحث رقابت ســالم نامزدها در چارچوب قانون و مشارکت
حداکثرى مردم که موضوعى ملی است انتظار داریم همگان به ویژه احزاب سیاسى در صحنه باشند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس در ادامه ضمن تاکید به ضرورت و استمرار نشست مشترک
فرمانداران سراســر کشــور با احزاب و گروههای سیاســی اظهار داشت :تشــکیل خانه احزاب یکى از
اولویتهای حوزه سیاســى استان اســت که با پیگیرىهاى انجام شده ،مکانی جهت واگذارى به خانه
احزاب اســتان توسط یکى از دستگاههاى اجرایى در نظر گرفته شده و در تالش هستیم هر چه سریعتر
این مطالبه بحق احزاب استان مبنى بر تشکیل خانه احزاب نیز جامه عمل بر آن پوشیده شود.
وی بــا بیــان اینکــه اطالعرســانی از عملکرد و اقدامــات موثر دولــت به مردم باعــث افزایش
اعتماد عمومی   و ایجاد امید به ویژه به نسل جوان میگردد خاطر نشان کرد :احزاب و گروههای سیاسی
با ســائق متفاوت با همافزایی در راستای منافع ملی میبایســت در کنار هم باشند و با ترویج فرهنگ
گفتمان با اتحاد ،انسجام و همدلی شور و نشاط را برای جامعه خود به ارمغان بیاورند و راه را برای تقابل
با یکدیگر و تزریق یاس و ناامیدی به مردم که هدف اصلی دشمنان است ببندند.

دومین کاروان بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شیراز به کربال رفت

رییس ســازمان بسیج جامعه پزشــکی فارس ،از اعزام دومین کاروان بزرگ دانشگاه علوم پزشکی
شیراز به کربالی معلی خبر داد.
دکتر «فرخ بهارلویی» در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی   دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز ،با
اعالم این خبر و با بیان اینکه هر ســاله در گرامیداشــت مراســم عظیم اربعین ،عاشقان و دلدادگان
امام حســین(ع) عازم کربال می   شوند ،گفت :با حمایت رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همکاری
معاونت های مختلف دانشگاه ،تیم درمانی دانشگاه ،به عنوان یکی از قوی ترین تیم های درمانی کشور
برای شرکت و خدمت رسانی در مراسم بزرگ اربعین حسینی ،به کربال اعزام می   شود.
او با اشاره به اینکه در روز گذشته یک گروه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به کربال اعزام
شد ،افزود :عالوه بر اعزام گروه دانشجویی دانشگاه به کربال ،بیش از  ۳۵۰پزشک ،پیراپزشک ،پرستار
و کارمند دانشگاه نیز برای خدمت رسانی به زائران اباعبدا ...الحسین(ع) اعزام شدند.
رییس ســازمان بسیج جامعه پزشکی فارس اعالم کرد :تیم های اعزامی   دانشگاه در  ۲۰درمانگاه در
شــهر کربال و بین راه نجف و کربال ،در دو گروه خواهران و برادران ،خدماتی شــامل خدمات ویزیت
عمومی   و تخصصی ،تزریقات ،پانســمان ،سرم تراپی ،نوار قلب ،سنجش فشارخون و تجویز دارو را به
صورت رایگان به زائران ارایه می   دهند.
دکتر بهارلویی ادامه داد :در صورت نیاز برخی از زائران به دریافت خدمات تخصصی ،طی هماهنگی
با اورژانس کشــور عراق ،بیماران به بیمارستان های تخصصی عراق ارجاع داده می   شوند .تیم درمانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،فعالیت خود را از بیست و یکم مهر در کربال آغاز می   کند و ارایه خدمات
به زائران کربال ،تا روز اربعین ادامه دارد.

اجرای برنامههای متنوع فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
به مناسب یادروز حافظ

رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری شــیراز از تقدیر نوجوانــان و جوانان
حافظ شــناس در راستای پیوستن به شهر خالق ادبی و برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی بمناسب یادروز حافظ خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات ،سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ،ابراهیم گشتاسبی راد
با اشــاره به لزوم و حفظ تقویت فرهنگ و تاریخ برای نسلهای جدید ،گفت :شخصیت حافظ ،عالوه
بر اینکه یک شاعر بزرگ ملی است ،برای مردم احترام و تقدس ویژه ای دارد و مردم در مناسبتهای
مختلف به دیوان حافظ تفأل میزنند.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری شــیراز این حرکت را یک کار نمادین
فرهنگی در فضای شــهری خواند و افزود :بر اســاس همین موضوع غرفههایی در فضاهایی از شهر
مانند حافظیه ،ارگ کریمخانی ،عفیف آباد و معالی آباد در روز شنبه بیستم مهر ماه ایجاد شده که ضمن
پذیرایی از مردم ،برای آنها فال حافظ نیز گرفته میشود.
وی با بیان اینکه مناسبتهای تقویمی   با محوریت شیراز مانند یادروز حافظ ،ظرفیت مناسبی است
تا در راستای افزایش نشاط اجتماعی برنامهریزی کرد ،وی افزود :به مناسبت یادروز حافظ ،برنامههای
متنوع فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و ورزشی برنامهریزی شده که توسط بخشهای مختلف در محالت،
فرهنگسراها و غیره اجرا شده و خواهد شد.
نوجوانان و جوانان حافظ شناس شیرازی در روز حافظ تقدیر می   شود
در ادامــه علی نیری ،سرپرســت مدیریت گردشــگری و امور زیارتی ســازمان فرهنگی ،عنوان
کرد :همچنین به مناســبت یادروز حافظ ،مراســمی   در روز دوشنبه بیســت و دوم مهرماه با همکاری
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ،مرکز شــیراز شناسی و انجمنهای فرهنگی
و هنری وابســته به این مرکز در تاالر آزادی شــهر برگزار خواهد شد که در این ویژه برنامه عالوه بر
سخنرانیهای مرتبط با این مناسبت ملی ،نوجوانان و جوانانی که در حوزه حفظ ،صحیحخوانی و حافظ
پژوهشی فعالیت دارند ،معرفی و تجلیل خواهند شد.
وی متذکر شــد :تقدیر از برگزیدگان کالسهای حافظشناســی در مرکز شیراز شناسی در راستای
پیوستن به شهر خالق ادبی انجام میشود.
نیری تأکید کرد :اجرا و برگزاری چنین برنامههایی میتواند کمک کند تا شــیراز نیز به شــهرهای
خالق ادبی بپیوندد.

