سه شنبه  13آذر 1397

ایران مکان امن تعامالت علمی   است

به همت موقوفه صاحب دیوانی انجام
میشود

ساخت مدرسه شماره  2فتحیه
در نجف اشرف

مدرســه شــماره  2فتحیه به همت موقوفه صاحب دیوانی
شیراز ساخته میشود.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل اوقــاف و امور خیریه
فــارس ،مدیر کل اوقاف و امــور خیریه فارس به همراه متولی
این موقوفه با رایزن فرهنگی ایران در بغداد دیدار و گفتگو کرد.
در ایــن جلســه ،در مــورد اجــرای نیات واقــف موقوفه
صاحب دیوانی و همچنین ســاخت مدرسه شماره  2فتحیه در
نجف تصمیمات الزم اتخاذ شد.
مدیــر کل اوقاف و امور خیریه فــارس در این دیدار اظهار
داشت :اجرای امینانه نیات واقفان نیکاندیش از وظایف اصلی
سازمان اوقاف و امور خیریه است.
حجتاالســام و المسلمین موسوی افزود :تالش میکنیم
تا با هماهنگیهای انجام شــده ،نیت موقوفه صاحب دیوانی به
بهترین نحو و پس از سالها اجرا شود.
دیدار با آیتا ...شــیخ هــادی آل راضی نماینــده آیتا...
سیستانی و آیتا ...سید مجتبی حسینی در نجف و همفکری در
خصوص مسایل و مشکالت مدرسه فتحیه از دیگر برنامههای
مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس در نجف اشرف بود.
بازدید از مدرســه فتحیه و دیدار با مســئولین و طالب این
مدرسه نیز بخش دیگری از برنامههای مدیر کل اوقاف و امور
خیریه استان فارس در این شهر را تشکیل میداد.
حاجی میرزا فتحعلی خان ملقب به صاحب دیوان در ســال
 1305هجری قمری امالک بســیاری در شهر شیراز و حومه
آن را وقــف کرد و از جمله نیات این واقف :اطعام ،روضهخوانی
و تعزیــه حضرت سیدالشــهداء(ع) در دهه آخر محرم و صفر و
شبهای جمعه در کل سال است.
بخــش دیگری از نیــات این واقف نیز به مدرســه علمیه
فتحیه نجف اشرف شامل هزینههای ضروری مدرسه ،طالب و
مدرسین این حوزه علمیه اختصاص دارد.

اخذ سند موقوفه میلیاردی در داراب

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان داراب از اخد
ســند مالکیت یکی از موقوفات بزرگ این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ،یداهلل
بهمنی اظهار داشت :اخذ سند مالکیت موقوفات از اصلیترین
راههای تثبیت رقبات وقفی است.
وی افزود :اداره اوقاف شهرستان داراب با برنامهریزیهای
انجام شــده و در راســتای انجام این کار بــه عنوان یکی از
اولویتهای خود ،اقدامات بسیاری را به انجام میرساند.
بهمنی گفت :اخذ ســند مالکیــت اراضی مزروعی موقوفه
حاج قنبر علی نیا کوثری نتیجه این تالشها به حساب میآید.
ایــن مســئول ادامــه داد :ارزش این وقــف ،دو میلیارد و
 350میلیون تومان برآورد شده است.

اطلس خاک های کالنشهر شیراز رونمایی شد
به همت سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز از اطلس خاک های
کالنشهر شیراز در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک رونمایی شد...

در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک؛
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فرمانده سپاه بقیه ا(...عج) شیراز

دوره توانمند سازی مسئولین محالت کم برخوردار شیراز
برگزار می   شود

اطلس خاک های کالنشهر شیراز
رونمایی شد
عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

ایرنا :رئیس دانشگاه فنی درسدن آلمان گفت :روابط تعاملی
علمی   یکشبه به وجود نمیآید و به آشنایی و اعتماد متقابل
نیاز دارد که ایران مکانی امن اســت و از برخی کشــورهای
غربی امنیت بیشتری دارد.
هانــس مولر اشــتاین هاگن عصر یکشــنبه  11آذرماه در
نشســتی خبری در حاشیه مراســم اعطای دکترای افتخاری
دانشــگاه شــیراز به وی اضافه کرد :این مراسم نه فقط برای
کســی که این مدرک دکترای افتخــاری را دریافت کرده که
برای همکاری بین دو کشور گامی   بزرگ محسوب میشود.
وی در پاســخ به این پرسش که دانشگاه درسدن در حوزه
بحران آب چه کمکی به اســتان فــارس خواهد کرد ،گفت:
قرار نیســت دانشگاه فنی درسدن کمکی بکند؛ چرا که رابطه
دانشــگاه درسدن و دانشگاه شــیراز برابر است و دو طرف با
یکدیگر همکاری خواهند کرد.
اشــتاین هاگن ابراز داشــت :دانشگاه شــیراز اقدامات و
پژوهشهــای مهمی   در حوزه مدیریت آب انجام داده اســت
و اســتادانی نیز در این زمینه از دانشــگاه درسدن به دانشگاه
شیراز رفت و آمد میکنند که همزمان از فناوریها و امکانات
دانشــگاه درسدن در حوزه های خشکســالی و محیط زیست
استفاده میکنند.
وی بیان داشــت :نتایج مشخصی از ارتباطات دو دانشگاه
طی دو ســال اخیر حاصل شده اســت که در نتیجه آن دو بار
هیاتی از دانشــگاه شیراز به درسدن آمده و ما نیز برای دومین
بار است که به شیراز میآییم.
رئیس دانشگاه درســدن آلمان هدف از این مالقاتهای
متقابل را آشــنایی استادان دانشگاهی با یکدیگر و زمینههای
پژوهشــی عنوان کرد و افزود :برای مثــال از آنجا که فارس
در رشــته زیست شناســی و گیاه شناســی به برخورداری از
گیاهان دارویی شــهرت دارد و اســتادان درسدن عالقه مند
هستند در مقطع دکتری با امکانات فنی در این زمینه پژوهش
کنند که برای هر دو کشــور دســتاوردی مفید برای کشف و
ی سازی گیاهان دارویی خواهد داشت.
تجار 
اشــتاین هاگن با اشــاره به اینکه در آغــاز همکاریها با
دانشگاه شــیراز ،این شهر را زیبا و فرهنگی یافتیم ،ادامه داد:
شیراز شهری شناخته شــده نبود و بخشی از فعالیتها باعث
ایجاد روابط متقابل برای شــناخت دو شــهر شیراز و درسدن
بوده است.
این مقام علمی   کشور آلمان بیان کرد :روابط خارجی برای
کشــوری صنعتی مثل آلمان به صنایع وابسته است و بسیاری
صنایع شــرکای تجــاری آمریکایی دارند و قطعــا برای آنها
تصمیمگیری در     باره ارتباط با ایران دشوار است اما در بسیاری
موارد دولت آلمان همکاری صنایع با ایران را تشویق میکند.
وی افــزود :صبح امروز دانشــگاه درســدن در یک بیانیه
خبری مفصل خبراعطــای این مدرک دکترای افتخاری را به
همه خبرگزاریهای محلی در آلمان و در اتحادیه اروپا ارسال
میکند و در     باره این مراسم و همکاری بین دانشگاه درسدن
و شیراز گزارش مفصلی نوشته خواهد شد.
اشــتاین هاگن افــزود :یکــی از اهــداف همکاریهای
دانشــگاهی بینالمللی این است که شــناخت افراد را نسبت
به کشــورهای مختلف افزایش دهیم؛ از همین رو استادان و
دانشــجویان به عنوان تکثیرکننده این خبر اعالم خواهند کرد
که در ایران امنیت وجود دارد.
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  سال بیست و سوم     شماره 6505

خانگی  25درصد؛ غیرخانگی  90درصد
شورای اسالمی شهر شیراز ،با افزایش تعرفه آب بها در کالنشهر شیراز موافقت کرد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر شیراز با بیان اینکه افزایش...

امالک و زمین ها را نفروشید
عضو شورای اسالمی شهر شیراز ،از شهردار این کالنشهر خواست از فروش امالک و
زمینها به عنوان ثروت عمومی و منابع شهری خودداری کند...

رئیس دانشگاه فنی درسدن آلمان:

 26ربیع االول 1440

فارس

سرهنگ پاسدار محمد جعفر دوستدار فرمانده سپاه بقیه ا(...عج)
شیراز صبح دیروز در گفتگو با تنویر بقیه ا(...عج) خبر داد :دور
توانمند ســازی مسئولین محالت کم برخوردار شیراز با هدف
ارتقای سطح محالت برگزار می   شود.
وی گفت :طرح ارتقاء محله های شــهر شیراز با شناسائی
محالت کم برخوردار جهت واگــذاری امورات محله به افراد
توانمند توسط سپاه ناحیه بقیه ا(...عج)تهیه و اجرائی خواهد شد.
فرمانده ســپاه ناحیه بقیه ا(...عج)تصریح نمود:طرح ارتقای
محالت کم برخوردار روز سه شنبه با حضور بزرگان ،مسئولین
محلــی ،افراد سرشــناس در محله ها،فرماندهــان حوزه ها و
پایگاههای مقاومت بسیج سپاه بقیه ا(...عج)،شوراهای حوزه ها
و پایگاههای مقاومت بســیج در هنرستان شهدا تل پروست واقع در بلوار ارتش ،میدان شهید حسین
فهمیده برگزار خواهد شد.
وی خاطر نشان نمود :در این دوره تجارب محله های نمونه شیراز به محله های کم برخوردار شهر
شیراز توسط معاونت های مربوطه با توجه به وظائف و تقسیم بندی های انجام شده که بر عهده افراد
مسئول در قسمت های سپاه بقیه ا(...عج)می   باشد ارائه خواهد شد.
ســرهنگ دوستدار در پایان هدف از برگزاری طرح را توجیه مسئولین مربوطه در سطح محله های
شــهر شــیراز جهت ارتقاء و شکوفایی مناطق در منطقه اســتحفاظی جهت برطرف شدن مشکالت
مربوطه دانست.

نایب رئیس شورای شهر شیراز:

تابوی پنهان کردن قراردادها و پرداختها را شکستیم
به همت ســازمان ســیما ،منظر و فضای سبز
شــهری شــهرداری شــیراز از اطلس خاک های
کالنشهر شیراز در همایش بزرگداشت روز جهانی
خاک رونمایی شد.
رییس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شیراز در این همایش که با حضور معاون
خدمات شهری شــهرداری و اساتید متخصص در
تاالر استاد هودی بوستات آزادی برگزار شد ،اعالم
کرد :به منظور تهیه این اطلس از خاک فضای سبز
دشت شیراز نمونه برداری شده و با تکتونیک زمین
آمار نقشه کیفیت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاک شیراز در یک اطلس گردآوری شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز،
دکتر جهانبخش میرزاوند با اشاره به لزوم مدیریت،
اصالح و غنی سازی خاک فضای سبز شهری ،افزود:
در این راستا شهرداری شــیراز اقدام به راه اندازی
 4ســایت غنی ســازی خاک با مــواد آلی کرده و
دو ســایت دیگر نیز در دســت بهره برداری دارد.
خاک حاصل از خاکبرداری های سطح شهر پس از
نمونه برداری و مشخص شدن نمونه های باکیفیت
به سایت های غنی سازی منتقل می   شوند .در این
سایت ها به خاک مواد آلی ،کمپوست و کود حیوانی
اضافه و ســپس در فضای سبز شهر شیراز از خاک
غنی شده استفاده می   شود.
وی در ایــن همایش با بیان اینکه اســتفاده از
خاک غنی شــده منجر به حفظ شادابی و افزایش
طول عمر فضای سبز شــهری می   شود ،گفت :به
منظور حفظ و توســعه فضای سبز شیراز ،ممیزی
فضای سبز شهری،احصای منابع آب و برنامه ریزی
برای تامین آب فضای ســبز شهری در دستور کار

شهرداری قرار گرفته است.
رییس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شیراز با اشاره به رویکرد مدیریت شهری
مبنی بر شــهر انســان محور و توجه به مســائل
زیســت محیطی و فضای سبز ،خاطرنشان کرد :بر
اساس این رویکرد شــهر باید برای رفاه و اسایش
شهروندان ساخته شود و قابل زیست برای آیندگان
و برقراری توسعه پایدار باشد .از شاخصه های شهر
قابل زیست می   توان به پاکی هوا ،محیط زیست سالم
و سالمت شهر اشاره کرد و در بهبود این شاخص ها
خاک نقشی اساسی دارد .از این رو حفاظت از خاک و
غنی سازی آن از اهمیت باالیی برخوردار است.
دکتر میرزاوند بــا بیان اینکه حفاظت از خاک و
حفظ کیفیت آن اهمیتی جهانی دارد ،گفت :در این
راســتا قانون خاک در مجلس شــورای اسالمی   در
حال تصویب اســت .البته حفاظت از خاک و توجه
به آن امری بین بخشــی است که نهادهای متولی
و گروههــای مردم نهــاد و دانشــگاهیان باید در
کنار هم در راســتای تبیین اهمیــت خاک و توجه
به آن بکوشند.
این عضو پیشین انجمن خاکشناسی ایران تبیین
اهمیت حفاظــت از خاک را بــرای مردم ضروری
دانســت و افزود :مردم شــیراز با کاشت درخت و
احداث باغ شــیراز را شــهر گل و بلبل کرده اند لذا
بدون مشــارکت شهروندان و مدیریت علمی   و فنی
امــکان مدیریت بهینه فضای ســبز وجود ندارد .بر
این اســاس معتقدم امروز با به ثمر رسیدن اقدامات
و تالشهای انجام شده در حوزه آب ،خاک و فضای
ســبز و محیط زیست شهری می   توان دوباره شیراز
به شهرت قبلی خود یعنی شهر گل و بلبل برگرداند.

رییس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شــهرداری شــیراز در بخش دیگری از سخنانش
عنوان کرد :در شــهر شــیراز حدود هزار هکتار از
مجموعه باغات گروه یک قصردشت وجود دارد که
 260هکتار از این باغها توســط شــهرداری تملک
شده اســت .همچنین بالغ بر دو هزار و  760هکتار
بــاغ خصوصــی 300 ،هکتار فضای ســبز مناطق
نظامــی ،دو هــزار و  400هکتار فضای ســبز در
ارتفاعات و اراضی پیرامونی شهر شیراز وجود دارد.
بر اســاس این گزارش ،همایش بزرگداشت روز
جهانی خاک با حضور رییس تحقیقات خاک و آب
وزارت جهاد کشــاورزی ،جمعی از اساتید دانشگاه،
مشــاور اســتانداری فارس ،رییس جهاد کشاورزی
اســتان و دانشــجویان رشــته های محیط زیست،
کشاورزی و ...برگزار شد .همچنین در این همایش
تمبر یادبود دومین همایش اســتانی بزرگداشت روز
جهانــی خاک و تمبر اطلس خاک های کالنشــهر
شــیراز رونمایی و از پیشکســوتان و خادمین علوم
خاک و اساتید برجسته علوم خاک تقدیر شد
در بخشــی از بیانیه مشــترک روز جهانی خاک
آمده اســت« :روند کنونــی تخریب خاک ،ظرفیت
اســتفاده نســل آینده از این نعمت الهی را با خطر
مواجه می   کند؛ بنابراین برماســت که این سرمایه
گرانقدر را پاس داشــته و با حفــظ و بهره برداری
صحیح از آن ،الطاف خداوندی را شــاکر باشــیم.
آنچه اکنون الزم اســت آشنا ساختن عموم مردم با
قلمــرو خاک و معرفی آن به عنوان ماده ای حیاتی
اســت که می   تواند پیوندهایی از احساس مسئولیت
را بیافریند تا ارزش این ماده اسرارآمیز بیش از پیش
برای همگان روشن شود».

شورای شهر شیراز با افزایش تعرفه آب بهاء موافقت کرد؛

خانگی  25درصد؛ غیرخانگی  90درصد

زهرا جعفری

شورای اسالمی شهر شیراز ،با افزایش تعرفه
آب بها در کالنشهر شیراز موافقت کرد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر شیراز با بیان
اینکه افزایش در راســتای تبصره  3ماده قانونی
و هزینهکــرد به منظور توســعه طرحهای آب و
فاضالب و بازسازی و نوســازی زیرساختهای
آبرسانی صورت گرفته است ،گفت :وجوه دریافتی
در حســابی جداگانــه نگهــداری و در مباحث
توسعهای و بازســازی شبکههای آب و فاضالب
هزینه خواهد شد.
نــواب قائدی میزان افزایش آب بها را از صفر
تــا  20هزار مترمکعب را یــک ریال اعالم کرد
و گفت :با افزایش  25درصــدی آب بها در این
بخــش نرخ بهای آب بــه ازای هر مترمکعب از
 3ریال به  4ریال خواهد رسید.
وی افزود :از  20هــزار تا  40هزار مترمکعب
مصرف ماهیانه نرخ بهای آب از  6و  4دهم ریال

با  50درصد افزایش به  9/4ریال خواهد رسید.
قائدی تصریح کرد :نــرخ آب بها در مصرف
باالی  40هــزار مترمکعب از  21و  9دهم ریال
با  4ریــال افزایــش ،رقــم  25و  9دهم ریال

خواهد بود.
سخنگوی شــورای اسالمی شــهر شیراز در
بخشــی دیگر از ســخنانش میزان افزایش آب
بهــا در بخش غیرخانگی را نزدیک به  90درصد
اعالم کــرد و گفت :نرخ آب بها در این بخش از
 270تومان به ازای هر مترمکعب به  500تومان
افزایش یافت.
قائدی یادآور شــد :نرخ محاســبه آب بها به
صورت پلکانی محاسبه میشود.
ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر شیراز،
 85درصد از جامعه مشترکان آب و فاضالب شیراز
را در گــروه مصرفی یک تــا  20هزار مترمکعب
اعالم کرد و گفت 14 :درصد مشــترکان نیز در
گروه مصرفی بین  20تا  40هزار مترمکعب قرار
دارند تنها یک درصد مشــترکان در شیراز باالی
 40هزار مترمکعب مصرف ماهیانه آب دارند.
وی تعداد مشــترکان خانگی را در کالنشهر
شیراز  568هزار و  812مشترک اعالم کرد.

درخواست عضو شورای شهر شیراز از شهرداری:

امالک و زمین ها را نفروشید

زهرا جعفری

عضو شورای اسالمی شهر شیراز ،از شهردار این
کالنشهر خواســت از فروش امالک و زمینها به
عنوان ثروت عمومی و منابع شهری خودداری کند.
سیروس پاکفطرت با بیان اینکه از این امالک
و زمینها باید برای توسعه آتی شهر بهره گرفت،
گفت :شــهرداری مصوبه سال  93شورای چهارم
مبنی بر اختصاص زمیــن جهت احداث کتابخانه
مرکزی شیراز به مساحت  2هزار و  700مترمربع
را اجرایی نمایند.
وی همچنین خواســتار برگزاری همایشهای
شــهرداری در ساعات غیر اداری به منظور تکریم
ارباب رجوع شد.

پاکفطرت در بخشــی دیگر از ســخنانش با
اشــاره به حضور  35هزار نفر معلول در شهرستان
شــیراز از  128هــزار و  600نفــر جمعیت دارای
معلولیت در استان ،گفت :به قانون حمایت از افراد
دارای معلولیت جامهی عمل پوشانده نشده است و
علیرغم تصویب قانون کاری در جهت رفاه آنان
ایجاد نشــده و آنها بابت خدمــات هزینه پرداخت
مینمایند.
وی تصریــح کرد :اگر از دیــد یک فرد دارای
معلولیــت به محیط شــهری نــگاه کنیم ،نکات
مثبت بسیار اندکی را در طراحی فضاهای شهری
میبینیم که زندگی روزمره آنها را با مشکل مواجه
کرده است.

عضو شورای اسالمی شهر شیراز با بیان اینکه
 20درصد جمعیت کشــور را ســالمندان تشکیل
میدهند ،افزود :مناسبســازی اماکن عمومی از
جمله پیادهروهــا ،درب ورودی بانکها ،پارکها،
سینماها ،درمانگاهها و فضای داخلی منازل مسکونی
از نیازهای جامعه سالمندان ،زنان باردار ،کودکان
و افراد دارای معلولیت جســمی -حرکتی اســت.
وی به بحث اشــتغال معلوالن نیز اشاره کرد و
گفت :توجه ویژه به دسترسی افراد دارای معلولیت
بــه امکانات جامعــه جزو جدایــی ناپذیر ضوابط
قانونی بوده و الزماالجراست.
پاکفطرت تأکید کرد :مناسبسازی یک الزام
و ضرورت است ،نه یک انتخاب.

زهرا جعفری

نایب رئیس شورای اسالمی شهر شیراز ،گفت :تابوی پنهان
کردن قراردادها و پرداختها را به وســیلهی راهاندازی سامانه
شفافیت در شهرداری شیراز شکستیم.
ابراهیــم صبوری با اشــاره بــه فریاد واویــای مخالفان
شفافسازی ،مبنی بر سلیقهای بودن نحوه شفافسازی ،گفت:
نمیخواهم بگویم آنچه صورت گرفته جامع و کامل اســت و
اذعان دارم که اول راهیم اما اعتقاد دارم که تابو را شکستیم.
وی تصریــح کرد :تا همین دور قبــل آقایان طرح تفصیلی
شهر را در کشوهای کمدشــان پنهان میکردند ،گویی اینکه
شهروندان این شــهر نامحرمند مگر غیر این است که انتشار
اســناد برنامهریزی شــهری میتواند برای هر شــهروندی ارزش افزوده یا ارزش صنفی ایجاد کند.
آیا شفافسازی مبارزه با رانت اطالعات نیست؟
صبوری تأکید کرد :راهاندازی ســامانه شــفافیت ،شــهرداری را موظف میکند تا کلیه معامالت،
مبــادالت ،مناقصهها ،مزایدهها ،طرحهای توســعهای و برنامهریزی ،تهاترهای انجام شــده ،بودجه،
درآمدها ،هزینهها و غیره را به صورت آنالین در اختیار شهروندان قرار دهد.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر شیراز از برخی نامهربانیها و هجمهها به مصوبه راهاندازی سامانه
شــفافیت شهرداری به خاطر  3بند از  17بند آن اشــاره کرد و اظهار داشت :از نقد منصفانه موافقان
و مخالفان اســتقبال میکنم اما گالیه دارم که چگونه  14بند مهم مربوط به مســایل مالی را نادیده
میگیرند و  3بند مربوط به امور اداری از جمله سفرهای خارجی ،حقوق مدیران و پرسنل شهرداری و
اطالعات استخدامی هدف قرار گرفته میشود.
وی تأکید کرد :رسیدن به سیستم شفاف و مبتنی بر قوانین موضوعه کشور نیازمند مقاومت ،صبر و
برنامه است و نمیتوان در فضایی احساسی و هیجانزده به سوی شفافیت گام برداشت.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا مطرح کرد:

هفته فرهنگی صدرا زمینه ساز توسعه فرهنگي

همزمان با اجرای هفته فرهنگی شهر صدرا ،شرکت عمران
شــهر جدید صدرا تالش نموده است تا زمینه ساز رویدادهای
فرهنگی و اجتماعی و توجه به روح و روان شهر باشد.
به گزارش روابط عمومی   شــرکت عمران شهر جدید صدرا،
خلیل حاجی پور مدیرعامل این شرکت در این خصوص گفت:
هفته فرهنگی شهر صدرا در قالب یک رویداد هنری ،موضوع
توسعه اجتماعی -فرهنگی شهر صدرا و هویت بخشی شهر را
دنبال می   کند.
وی افزود :بعد از شــهر جدید اندیشــه ،صدرا دومین شهر
جدیدی اســت که موفق شــده میزبان بیش از  90اثر از 80
نقاش معاصر ایران باشد که به مدت یک هفته در معرض دید
عالقه مندان قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا تصریح کرد :در روز افتتاحیه این جشنواره که با حضور
سپرســت استانداری فارس ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،علی اصغر تجویدی هنرمند پیشکسوت
استان و جمعی دیگر از مقامات استان و شهر صدرا برگزار گردید ،بیش از  300نفر به بازدید از نمایشگاه
پرداختند ،و برنامه های جانبی مانند پرفورمنس نور و رنگ ،برگزاری ورکشاپ های هنری عکاسی ،بسته
بندی و اســکیس توسط استادان برجسته کشور برگزار شد و گروه موسیقی دلکوک به اجرای موسیقی
پرداخت که این برنامه ها در مابقی روزهای نمایشــگاه نیز بــا عنوان های متفاوت ادامه خواهند یافت.
وی خاطرنشــان کرد :اینگونه برنامه های جانبی وجه تمايز اين نمايشگاه با ديگر نمايشگاهها در بروز و
ظهور دغدغههاي شهروندان است.
وی ضمن ارائه گزارشــی از روند برپایی نخستین جشنواره فیلم کوتاه وعکس شهرهای جدید ایران
همزمان با این نمایشــگاه نیز گفت :مجموعه عمران صدرا با برگزاری جشــنواره فیلم کوتاه و عکس
شهرهای جدید به دنبال آن بود که بتواند از منظر دوربین شهروندان ،دغدغه های شهری و اولویت این
عزیزان را در حوزه های مختلف جویا شود.
وی افزود :این جشنواره که فراخوان آن در شهریورماه داده شده بود ،موفق به جذب  290اثر شامل
فیلم کوتاه و عکس گردید که در قالب گالری ،عکس های منتخب این جشنواره نیز به معرض نمایش
گذاشــته شده و آثار برتر این جشــنواره نیز شــامل  10فیلم کوتاه و  10عکس در آیین اختتامیه این
نمایشگاه معرفی خواهند شد.
دکتر حاجی پور افزود :این جشــنواره و رویدادهای جنبی آن می   تواند زمینه ساز توسعه فرهنگی و
اجتماعی باشد و از جمله اتفاقاتی که می   تواند به عنوان نقطه قوت شهرهای جدید تلقی شود این است
که به یاد داشته باشیم شهرهای جدید تنها محل تولید مسکن و اجرای پروژه های عمرانی نیست بلکه
آنچه این شهرها را ارزشمند می   کند روح شهر است که کمتر به آن توجه شده است.

گرایش نیات واقفین فارس به سمت وقفهای مورد نیاز جامعه

مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس گفت :در سال جاری شاهد گرایش بیشتر واقفین فارس به
سمت ثبت وقفهای مورد نیاز جامعه بودهایم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ،حجتاالســام والمسلمین سید
عباس موسوی اظهار داشت :استان فارس از گذشته تا کنون شاهد حضور واقفین خیراندیشی است
که با بصیرت نیازهای جامعه را شناخته و برای رفع این مشکالت اقدام کردهاند.
وی افزود :این رویکرد در ســال جاری نمود بیشــتری پیدا کرده و بیشــتر وقفها به ســمت
مســایل درمانی ،تهیه جهیزیه و رســیدگی به مشــکالت خانوادههای بیسرپرست و ایتام پیش
رفته است.
موســوی با بیان اینکه در ســال  97شــاهد  50وقف جدید بودهایم گفت :مشــاوران وقفی در
تمامی ادارات اوقاف اســتان فارس آماده ارایه به واقفان خیراندیش برای ثبت وقفهای مورد نیاز
جامعه هستند.

