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مشکل نبود اقامتگاه در جوار آرامگاه کوروش حل شد
نبود اقامتگاه مدرن گردشگری و امکان اقامت گردشگران خارجی و داخلی در کنار مجموعه جهانی پاسارگاد از معضالت سالهای گذشته بوده
که به گفته شهردار پاسارگاد با احداث اقامتگاه این کمبود رفع شد .بهنام اسفندیاری در گفتوگو با ایرنا اعالم کرد :ساخت اقامتگاه شهرداری
پاسارگاد در جوار آرامگاه کوروش از اوایل خرداد  97آغاز شده و از ابتدای آذر این سال به بهرهبرداری خواهد رسید .شهردار پاسارگاد با
اشاره به اینکه چشمانداز این اقامتگاه آرامگاه کوروش است ،گفت :عالقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت شهرداری ما در سلیمان (پاسارگاد)
 pasargadcity.irو یا  madarsoliman.irنسبت به رزرو این اقامتگاه بینظیر اقدام کنند و این امکان (فعال شدن سایتها) در همان ابتدای
آذرماه فراهم خواهد شد .اسفندیاری بیان کرد :هزینه ساختوساز این اقامتگاه تاکنون بالغبر پنج میلیارد ریال بوده است .وی ادامه داد :همچنین امکان
تبلیغات تجاری در ورودی شهر پاسارگاد فراهم است و امیدواریم برندهای معروف تجاری از نصب تبلیغات خود در تابلوهای تجاری استقبال کنند.
کوروش ،بنیانگذار و نخستین پادشاه هخامنشی بود که از سال  559تا  529قبل از میالد به مدت  30سال بر نواحی گستردهای از آسیا حکومت کرد.

تحلیل خبر

از  19آبان ماه جاری صورت میگیرد؛

گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

برگزاری بیست و ششمین هفته
کتاب فارس

میزان باالی بازماندگی از تحصیل کودکانکار

زمانی که نگاه تکبعدی شهرداریها
به تمام امور محوله به خود ،بر اساس
درآمدزایی باشد و تا هنگامیکه هنر
مدیریت را در پولسازی از هرکس و
هر چیز میدانند ،بیتردید بروز و ظهور
بسیاری از معضالت اجتماعی ،فرهنگی
و حتی اقتصادی در سطح شهرها،
بهویژه کالنشهرها امری عادی است
و نباید بیش از این از این مجموعههای
شلوغ و متراکم ،انتظار داشت.
افزایش شمار معتادان زبالهگرد و
زبالهربا ،ریشه در نحوه عملکرد
شهرداریها دارد چراکه بهجای
برقراری یک سیستم سالم و منطقی
برای تفکیک زبالهها و هزینه برای
اشاعه فرهنگ شهرنشینی در راستای
احقاق حقوق شهروندی ،به افرادی
تکیه کردهاند که جز نکبت و بدبختی

برای شهر و شهروندان خروجی
دیگری نداشته و نخواهند داشت.
چهره زشت و تأسفبار زبالهگردها و
منظره چندشآور کیسههای زباله پاره
و پراکنده شده که در هر کوچه و
خیابان شهر ،عابران و ساکنان محالت
و مناطق را آزار میدهد ،حاصل
اینگونه مدیریتها در زمینه پسماند
و زباله است که امروز در دنیای
پیشرفته از آن بهعنوان طالی کثیف
یاد میشود؛ اما این طالی کثیف برای
دالالن ،استثمارگران و سوداگران
حکم طالی معمولی را دارد و برای
مردم بیگناهی که باید عوارض خود
را در هر شرایطی پرداخت کنند ،جز
رنج و درد و آلودگی محیطزیست
و زشتسازی سیما و منظر شهری،
حاصل دیگری را نداشته و ندارد.

در شصتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز عنوان شد؛

پاسخگویی؛ پاشنه آشیل برخی مدیران

رئیس کمیسیون تلفیق و هماهنگی
دستگاههای شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :پاسخگویی به پاشنه آشیل برخی
مدیران تبدیل شده است.
سرویس خبری /مریم زارع خفری:
قاسم مقیمی ادامه داد :امروز در
حکومتهای مردمی و توسعهیافته
دنیا ،پاسخگویی موضوع مهم و فراگیر
است و برخی از کارشناسان حقوقی آن
را راه عالج نظارت بر امور و اصالح
نابهسامانیهای مدیریتی عنوان میکنند.
وی ادامه داد :این موضوع نیز در مبانی
اسالم و در جمهوری اسالمی ایران بر
آن تأکید شده است؛ بهطوریکه در
کشور هیچ مقام غیرمسئولی وجود ندارد
و باید نسبت به حقوق مردم و انجام
تکالیف خود پاسخگو باشد .مقیمی ادامه
داد :در همین شورا و شهرداری شیراز
باید اعالم شود چه قدر به اصل شفافیت،
اطالعرسانی الکترونیک ،سرعت در
پاسخگویی و ممنوعیت در تأخیر،
اصل حق اعتراض و شکایت نسبت
به تصمیمات و...عمل شده است .وی
بابیان اینکه تنها به دو مصداق فاحش
در این موارد اشاره میکنم ،بیان کرد:
اول اینکه وقتی به حجم مکاتبات
همین یک سال گذشته شورا و بهویژه
کمیسیونهای مختلف شورا با مجموعه
سازمانها و نهادها و ادارات تابعه
شهرداری نظری کنیم ،فارغ از تحلیلها
و تفسیرهای فرهنگی و اجتماعی که
میتوان نسبت به محتوی مکاتبات انجام
داد ،چه تعداد از نامههای بیپاسخ در
کارتابلها و زونکنها وجود دارند؟ یا
در چه زمانی پاسخ داده میشوند؟ یا با
چه ادبیاتی نگارش و ویرایش میشوند؟
وی ادامه داد :مورد دوم ،حجم تماسهای
برقرار شده با واحد  ۱۳۷شهرداری است،
مگر نه اینکه هر یک از این تماسها
مصداق یک مورد فساد ،یا کمکاری،
یا کوتاهی و یا بیمسئولیتی در سیستم
تحت حاکمیت ما است؟ مگر نه اینکه
هر یک از این موارد ،گزارشی از عدم
رعایت اصول نظارت و دقت و سرعت
در حقوق اداری است؟ رئیس کمیسیون
تلفیق و هماهنگی دستگاههای شورای
اسالمی شهر شیراز تأکید کرد :توجه
به ماده  ۹۰قانون مدیریت خدمات
کشوری میتواند عاملی بر برونرفت
ما از این ناهنجاریهای مدیریتی باشد
تا شاید قدری نسبت به مسئولیتی که
پذیرفتهایم وفادار بمانیم
آمادگی در برابر بحران با شعار محقق
نمیشود
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل
شورای اسالمی شهر شیراز نیز در
این جلسه گفت :آمادگی در برابر
بحران از ضروریات جامعه امروزی
است و این مهم در قالب شعار تحقق
نخواهد یافت .نواب قائدی بیان
کرد :هرساله شاهد حوادث طبیعی و
غیرمترقبه مختلفی ازجمله زلزله ،سیل،
آتشسوزی ،رانش زمین و ...در سراسر
کشور هستیم که عالوه بر تلفات
جانی ،خسارات مالی زیادی را نیز به
همراه داشته است؛ بهطوریکه طبق
برآوردها زلزله کرمانشاه حدود ۲۶۰۰
میلیارد تومان خسارت برجای گذاشته
است .وی ادامه داد :در ابتدای امسال
در خیابان کوهستان بلوار جمهوری
ریزش کوه اتفاق افتاد که چند

ماه ارگانهای مختلف را درگیر
خودکرده است ،هرچند این حادثه
ابعاد گستردهای نداشت ولی زوایای
پنهان زیادی از وضعیت شهر شیراز
در صورت وقوع بحرانهای احتمالی
را آشکار کرد .قائدی اضافه کرد:
مخاطرات زیادی شهر شیراز را تهدید
میکند ازجمله واقع شدن چند گسل
فعال و لرزهخیز در اطراف شیراز و
خطر قریبالوقوع زلزله ،عبور رودخانه
خشک از محدوده شهری و احتمال
وقوع سیل ،زمینلغزش احتمالی ناشی
از ساختوسازهای غیرکارشناسی در
ارتفاعات ،گودبرداریهای غیراصولی
رها شده ،رانش زمین ناشی از افت سطح
آب زیرزمینی به خاطر خشکسالی و
عدم مدیریت منابع آبی ،آتشسوزی
و ...که همگان بهخوبی از آن آگاهی
داریم.
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل
شورای اسالمی شهر شیراز ادامه داد :آیا
وقت آن نرسیده است که قبل از اینکه
اتفاق ناگوار دیگری در شهرمان بیفتد
و شاهد پرپر شدن عزیزانمان باشیم،
مخاطرات شیراز را شناسایی نموده و
اقدامات متناسب پیشگیرانه انجام دهیم و
سیستم مدیریت بحران به معنای واقعی و
کارآمد در بحرانهای احتمالی را ایجاد
نماییم؟ آیا وقت آن نرسیده است که
پدافند غیرعامل را در مدیریت شهری
جدی بگیریم؟
وی اضافه کرد :یکی از معضالتی که
اکثر کالنشهرها با آن مواجه هستند
بافتهای قدیمی و فرسوده شهری
هستند که علیرغم ایجاد یک فرصت
برای شهرها؛ باوجود کوچههای باریک
و منازل قدیمی با بافت متراکم و شرایط
نامناسب سازهای ،عم ً
ال تهدید بزرگی
نیز برای شهرها محسوب میگردد که
در صورت بروز حادثهای در این نقاط
شهری ،عواقب فاجعهباری در پی خواهد
داشت که باید بحث نوسازی و بهسازی
بافتهای فرسوده بهطورجدی در دستور
کار ارگانهای مرتبط قرار گیرد .رئیس
کمیسیون عمران ،حملونقل شورای
اسالمی شهر شیراز بیان کرد :از شهردار
شیراز تقاضا دارم تا اداره مدیریت
بحران شهرداری را ازنظر نیروی انسانی
و تجهیزات و منابع مالی تقویت نماید تا
امکان حضور فعال و مؤثر این مدیریت
در زمانهای وقوع حوادث شهری
فراهم آید .همچنین با توجه به تفاوت
حوزه کاری مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل و نظر به اهمیت موضوع
پدافند غیرعامل ،پیشنهاد میگردد اداره
مستقلی تحت این عنوان در مجموعه
شهرداری تشکیل شود.
قطع و وصل شدن رسمیت شصتمین
جلسه شورا
یکی از حاشیههای مهم شصتمین جلسه
شورای اسالمی شهر شیراز از رسمیت
افتادن آن در دو مقطع زمانی بود .اولین
بار در ابتدای جلسه به دلیل تأخیر و
حضور نداشتن برخی اعضا و دیگری
در زمان بررسی الیحه راهاندازی سامانه
شفافیت شهرداری شیراز بود که دو
نفر از اعضا صحن را ترک کردند
و سبب شد جلسه از رسمیت بیفتد و
رئیس جلسه ناچار شد  20دقیقه تنفس
اعالم کند و بعدازاین زمان جلسه دوباره
رسمی شد.

بیست و ششمین هفته کتاب با شعار
«حال خوش خواندن» در فارس از ۱۹
آبان جاری تا  2آذرماه سال جاری با
اجرای بیش از  2هزار و  200برنامه
در قالب  65عنوان اصلی در این استان
برگزار میشود.
سرویس خبری /مریم زارع خفری:
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس در نشست خبری بیست و
ششمین هفته کتاب فارس که در
کتابخانه حافظیه واقع در آرامگاه
حافظ برگزار شد ،گفت :کتابخوانی
یکی از شاخصههای مهم توسعه متوازن
فرهنگی است و به همین دلیل در
اولویت سیاستگذاریهای فرهنگی
این استان قرار دارد.
صابر سهرابی افزود :در سال جاری
در شیراز و چند شهر فارس ،گامهای
بلندی در مسیر ترویج کتابخوانی
برداشته شده است ،عالوه بر این
کار ،در روستاهای شاخص و بیش
از  60روستای این استان بهگونهای
برنامهریزی شده که در مسیر توسعه
فرهنگی بر مبنای ترویج کتابخوانی
قرار گیرند و هدایت شوند.
به گفته وی رسیدن به توسعه و ترویج
کتابخوانی تنها توسط دستگاههای
فرهنگی محقق نمیشود و باید یک
خرد جمعی و همت عمومی در میان
همه مسئولین و بدنه جامعه برای میسر
شدن این آرزوی بزرگ شکل گیرد.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فارس افزود :امسال برای اولین بار یک
همافزایی مثالزدنی میان دستگاههای
فرهنگی استان برای هفته کتاب
شکلگرفته که این نشست خبری
مشترک ،نمونهای از این همکاری
همهجانبه در مسیر توسعه کتابخوانی
در این استان است.
سهرابی ادامه داد :برنامههای اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
و دبیرخانه ستاد هماهنگی شهرها و
روستاهای دوستدار کتاب استان در
ترویج کتابخوانی از ابتدای امسال در
شیراز و نقاط مختلف این استان کلید
خورده؛ اما برنامههای هفته کتاب با
شعار مل ِی «حال خوش خواندن» از 19
آبان ماه جاری کلید میخورد.
بر اساس گفتههای وی از برنامههای
این هفته که با برگزاری بزرگداشت
استاد منوچهر کیانی ناشر ،پژوهشگر
و نویسنده استان فارس و اهدای نشان
مفاخر فارس به وی آغاز و با برنامههایی
مانند برپایی نمایشگاه عکس «حال
خوش خواندن» ،پیادهروی کتاب،
حضور یکی از نویسندگان شناخته
شده ادبیات کودک و نوجوان در
جمع باشگاههای کتابخوانی فعال
شیراز« ،همزادِ داستان» ،جشن امضای
کتاب دفتر شعر «از سر تا شصت
میشمارمت» و «بیآبروداری»
اثر خانم یاسمن جمپوری ،آغاز
به کار شبکه صنعتگران دوستدار
کتاب شیراز و «کتاب سیزدهم»،

سیزدهمین اثر پژوهشی استاد جمال
زیانی شیرازشناس پیشکسوت با عنوان
«آفرینها و نفرینها» رونمایی خواهد
شد ،میتوان نام برد.
افتتاح سه کتابخانه عمومی در هفته
کتاب فارس
مدیرکل اداره کتابخانههای عمومی
استان فارس نیز از افتتاح کتابخانه
به همت خیران در شهر دبیران (که
پیشازاین فاقد کتابخانه بود) ،شهر
اوز و روستای جلیان فسا و کلنگزنی
کتابخانه در شهر نوبندگان در هفته
کتاب فارس خبر داد.
روحاهلل منوچهری ادامه داد :برای این
هفته همچنین یک هزار و  832برنامه
در نظر گرفتهایم که با توجه به تعداد
زیاد آن و اینکه نمیتوان آن را در
زمان کوتاهی اجرا کرد ،از دو روز
پیش اجرای تعدادی را شروع کردهایم.
به گفته وی از این برنامهها میتوان
به عضویت رایگان در روز  24آبان
ماه جاری در کتابخانههای عمومی
فارس ،برگزاری کارگاههای ارتقای
مهارتهای کتابداری ،نشستهای
کتابخوان ،نقد و بررسی از کتاب،
مسابقه بزرگ کتابخوانی بهصورت
اینترنت ،دیدار با آقای نویسنده ،آغاز
فاز دوم اینترنت بیسیم رایگان در 60
کتابخانه و جشن کتاب و تقدیر از
کتابداران برگزیده فارس نام برد.
مدیرکل کانون پرورش کودکان و
نوجوانان فارس نیز در این جلسه به
فعالیت پنجاهساله این کانون برای
ترویج کتابخوانی و عالقهمندی
کودکان و نوجوانان به کتاب اشاره

کرد.
زهرا افتخاری ادامه داد :برنامههای ما
در دو بخش مربیان و کتابداران و اعضا
برگزار خواهد شد و در بخش اعضا
که هدف اصلی ما ترویج کتابخوانی
است ،برنامهای با عنوان سفر کتاب
داریم که هزار جلد کتاب در  56مرکز
این کانون در فارس در اختیار اعضا
قرار میگیرد.
وی از برگزاری اجرای دو نمایش
عروسکی ،تقدیر از مربیان و
کتابخوانهای مستمر ،نشستهای نقد
آثار ادبی ،افتتاح انجمن شعر ،نمایش
فیلم در سینما کانون و ...در هفته
کتاب فارس خبر داد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی شهرداری شیراز نیز در مورد
برنامههای این سازمان در این هفته
گفت :برگزاری نشست تخصصی
نویسندگان حوزه کودک و نوجوان
با عنوان «یار مهربان قصهها» ،نقد
کتاب ،عضویت نیمبها در کتابخانههای
این سازمان ،خرید کتاب و تجهیز
 13کتابخانه این سازمان و برنامههای
«ارمغان دانایی» ،تور گردشگری به
مدرسه طبیعت و کافه کتاب ویژه
نابینایان در این هفته برگزار میشود.
ابراهیم گشتاسبیراد ادامه داد:
رونمایی و جشن کتاب «نفرینها
و آفرینهای» آقای جمال زیانی،
کارگاههای آموزشی ویژه کتابداران
از دیگر برنامههای فرهنگی و هنری
در نظر گرفته شده است.
در پایان این نشست از پوستر هفته
کتاب فارس رونمایی شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه
استان فارس خبر داد:

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس از
رونمایی  50وقف جدید در هفته وقف در این استان
به ارزش  ۳۰میلیارد تومان در فارس خبر داد.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری :حجتاالسالم
عباس موسوی به مناسبت هفته وقف در جمع
خبرنگاران گفت :در این هفته که از  ۱۵تا  ۲۳آبان
ماه جاری بهعنوان هفته وقف نامگذاری شده 12
عنوان برنامه برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس ازجمله
برنامههای هفته وقف را شامل برپایی نمایشگاه
«همه واقف باشیم» در حرم سید عالءالدین حسین
(ع) و ورودی شهر صدرا ،برگزاری همایش همه
واقف باشیم و تجلیل از واقفان ،اجرای ویژهبرنامه
شوق وقف ،برگزاری محفل انس با قرآن ،سالمت و
درمان رایگان و ...برشمرد.
موسوی ادامه داد :در دهه وقف  160مبلغ دینی به
مناطق محروم استان فارس و همچنین  19مبلغ به
مدارس برای تبلیغ چهره به چهره با دانشآموزان
اعزام میشوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس از طرح
تخفیف ویژه مستأجران موقوفات نمازی ،پوستچی و
زالی و اداره اوقاف نواحی  5 ،4 ،2و  6شیراز در دهه
وقف خبر داد و افزود :مستأجرهایی که تا پایان آبان
ماه جاری بدهی خود را پرداخت کنند از تخفیف 15
تا  20درصدی برخوردار میشوند.
موسوی بابیان اینکه بحث وقف و سالمت یکی از
مسائل مهمی است که دغدغه خاطر ماست است،

گفت :روزانه قریب به  ۸۰هزار نفر به موقوفات
درمانی فارس مراجعه میکنند و از خدمات این
موقوفات بهرهمند میشوند.
وی در بخش دیگر سخنانش افزود :در  3سال گذشته
بالغبر  7هزار جلد سند مالکیت برای تثبیت موقوفات
و اماکن مذهبی فارس اخذ شده است.
وی بابیان اینکه در سال گذشته  12وقف جدید
قرآنی ثبت شده ،افزود :تاکنون در سال جاری ۸
وقف جدید قرآنی داشتیم که در هفته وقف نیز ۴
وقف جدید قرآنی اضافه خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس از اجرای
 20پروژه سرمایهگذاری اقتصادی در استان خبر داد
و افزود :این تعداد پروژه سرمایهگذاری اقتصادی
با زیربنای بیش از  75هزار متر در سطح اراضی
موقوفات در راستای افزایش درآمد موقوفات اجرا
میشود.
در ادامه ،معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان

تخفیف  15تا  20درصدی
به مستأجران موقوفات
در هفته وقف

رئیس شورای شهر شیراز ،لزوم توجه به
آسیبهای اجتماعی را یادآور شد و گفت:
آسیبهای اجتماعی جدی در کمین کالنشهر
شیراز نشسته ،اما هیچ برآورد درستی از این
چالشها نداریم.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی و امور بینالملل شورای شهر شیراز،
سید احمدرضا دستغیب در دیدار با معاون
فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز افزود:
زمزمههای مختلفی از میزان اعتیاد ،خودکشی،
مهاجرپذیری ،اتباع بیگانه ،جرائم خیابانی،
طالق و مفاسد اخالقی در شهر شیراز میشنویم
اما هیچکدام مستند به آمار قابلقبول نیست.
وی از معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری
شیراز خواست بانک اطالعاتی دقیقی از
آسیبها و تهدیدهای اجتماعی کالنشهر
شیراز تهیه کند.
دستغیب گفت :طرحهایی که به اسم طرح
جامع و به سفارش معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری شیراز در دانشگاههای
شیراز تهیه شده ،هیچکدام قابلیت اجرایی
ندارند و بر اساس شناخت از شهر شیراز
نیستند.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره
به اهداف فرهنگی شورای پنجم شهر شیراز

گفت :تعامالت فرهنگی با نهادها و گروههای
مختلف مردمی و حاکمیتی میتواند راهگشای
بسیاری از سیاستگذاریها باشد.
دستغیب بیان کرد :پرداختن به مباحث
فرهنگی باید مطابق با نیازهای شهر و از
جمعیت کودکان و خردساالن شروع شود.
وی بابیان اینکه سالهای زیادی در
فرهنگسراهای شهرداری خدمت کردهام ادامه
داد :بسیاری از هنرمندان جوان شیراز محصول
برنامههای فوقبرنامه و اوقات فراغتی در
فرهنگسراهای شهرداری است و نباید از این
نوع برنامهریزی غفلت کرد.
دستغیب بر ضرورت توجه بیشازپیش به
توسعه فرهنگ شهروندی و شهرنشینی تأکید
کرد و گفت :بسیاری از الیههای فرهنگ
مثل رفتار ترافیکی یا حفاظت محیطزیست و
پاکیزگی شهر همچنان مغفول مانده و برخی
شهروندان خود را در برابر آنها کمتر مسئول
میدانند.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز جلب
همکاری و همراهی مدارس شهر شیراز را
برای توسعه فرهنگ شهروندی ضروری
دانست و گفت :انتظار دارم معاونت
فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز بخشی
از فعالیتهای خود را در حوزه برند سازی

رئیس شورای شهر شیراز:

رونمایی از  50وقف
جدید در هفته وقف
به ارزش  30میلیارد
تومان در فارس

فارس نیز گفت :همزمان با هفته وقف  31همایش
یاوران وقف بهمنظور تجلیل از واقفان ،فعاالن رسانه،
فعاالن قرآنی و ...در فارس برگزار میشود.
حجتاالسالم رحیم صفریگرایی ادامه داد159 :
ایستگاه همه واقف باشیم و  42خیمه معرفت در
نقاط مختلف فارس برپا میشود و همچنین عالوه بر
اعزام  160مبلغ به نقاط مختلف این استان  230مبلغ
بومی نیز برای اشاعه فرهنگ وقف در بقاع متبرکه و
اماکن مذهبی فارس مستقر میشوند.
وی ادامه داد :همچنین  123نشست صنفی ،نواخته
شدن زنگ وقف در  ۴۲مدرسه و برپایی خیمه
معرفت ازجمله برنامههای پیشبینی شده در هفته
وقف است.

برآورد درستی
از آسیبهای اجتماعی
شیراز نداریم
فرهنگی در عرصه بینالمللی متمرکز کند.
وی ادامه داد :در کنار برنامههای محلی،
منطقهای و ملی باید بتوانیم در سال یک یا
دو برنامه با ابعاد بینالمللی و با برند شهر
شیراز برگزار کنیم و عالوه بر این با برپایی
نمایشگاههای دورهای ،نمایش توانمندی
فرهنگی ،گردشگری و اقتصادی شیراز در
شهرهای مهم در دستور کار قرار گیرد.
دستغیب خواستار ایجاد موزه ،مرکز اسناد
و کتابخانه مرکزی شهرداری شیراز شد و
گفت :توجه به رویدادهای فرهنگی همچون
تئاتر خیابانی یا کنسرتهایی با حضور
هنرمندان ملی برای پایتخت فرهنگی ایران
اسالمی ضروری است.
وی ادامه داد :شهرداری شیراز میتواند برخی
از آفرینشها و آثار هنری هنرمندان معاصر
را با هدف رونق بخشی به اقتصاد هنر در
شیراز خریداری کند.
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میزان باالی بازماندگی از تحصیل
کودکانکار

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی
کشور بابیان اینکه حل مشکل
زبالهگردی تنها از شهرداری
برمیآید ،گفت :اگرچه این
پیمانکاران هستند که کودکان
را به کار میگیرند ،اما این مسئله
هیچ مسئولیتی را از شهرداری ساقط
نمیکند.
حبیباهلل مسعودی فرید در
گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
جلسات متعدد سازمان بهزیستی
با شهرداری در مورد وضعیت
زبالهگردی کودکان گفت :حل
مشکل زبالهگردی کودکان فقط
از دست شهرداری برمیآید.
پیمانکاران جمعآوری زبالههای
شهری همان پیمانکاران شهرداری
هستند .کودکانی هستند که در این
بخش از سوی پیمانکاران مورد
استثمار قرار میگیرند .اگرچه این
پیمانکاران هستند که کودکان
را به کار میگیرند ،اما این مسئله
هیچ مسئولیتی را از شهرداری ساقط
نمیکند.

وی با تأکید بر مسئولیت شهرداری
در مورد کودکان زبالهگرد تصریح
کرد :در حال حاضر  ۶۴۰مرکز
شبه خانواده در کشور داریم و
تعدادی مهدکودک که اگرچه همه
غیرانتفاعی هستند؛ اما بههرحال
همه زیر نظر بهزیستی قرار دارند،
بنابراین اگر اتفاقی برای کودکی
بیفتند نمیتوانیم بگوییم «به ما ربط
ندارد چراکه این مهدها غیردولتی
هستند»؛ این حرف را کسی
نمیپذیرد .یا اگر در مراکز شبه
خانوادهای کودکآزاری اتفاق بیفتد
نمیتوانیم بگوییم مربوط به بخش
غیردولتی بوده است و از خودمان
سلب مسئولیت کنیم.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

احتمال حضور ابتکار در ورزشگاه آزادی
برای تماشای بازی پرسپولیس -کاشیما

معاون امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری از احتمال حضورش برای
تماشای بازی پرسپولیس -کاشیما
ژاپن در ورزشگاه آزادی خبر داد.
معصومه ابتکار در گفتوگو با ایسنا،
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه
آیا در بازی پایانی لیگ قهرمانان
 ۲۰۱۸آسیا میان تیمهای پرسپولیس
و کاشیمای ژاپن ،زنان ایرانی در

کنار زنان ژاپنی در ورزشگاه
برای تماشای بازی حضور مییابند یا
خیر؟ اظهار کرد :حتمًا زنان ایرانی
در ورزشگاه برای این بازی حضور
مییابند .وی ادامه داد :برای حضور
در ورزشگاه برای بازی پرسپولیس
قول صد در صد نمیدهم اما تمام
تالشم را خواهم کرد تا برای تماشای
بازی بروم.

مدیرکل فرآوردههای غذایی
و آشامیدنی سازمان غذا و دارو
با اشاره به پایش میزان باقیمانده
سموم در هفت محصول کشاورزی
پرمصرف ،گفت :این اقدام انجام
شد و نتایج آن هم بهدستآمده،
اما پیوست طرح پایش محصوالت
کشاورزی ،شناسهدار کردن باغات
و مزارع است که باید اجرا شود.
دکتر وحید مفید در گفتوگو
با ایسنا ،درباره وضعیت پایش
محصوالت کشاورزی در کشور،
گفت :ابتدا باید توجه کرد
که آمار ضایعات محصوالت
کشاورزی بسیار زیاد است؛
بهطوریکه اعداد  ۳۰درصدی و
حتی بیش از  ۳۰درصد را برای
ضایعات محصوالت کشاورزی
اعالم میکنند .این در حالیست
که محصوالت غذایی ما عمدتًا بر
پایه محصوالت کشاورزی است

که میتوان میزان ضایعات آنها
را با مدیریت درست کاهش داد.
کنترل باقیمانده سموم در
محصوالت کشاورزی
مفید در ادامه با اشاره به اقدام
سازمان غذا و دارو در زمینه
کنترل باقیمانده سموم در
محصوالت کشاورزی در سطح
عرضه ،افزود :درعینحال قرار بود
روی هفت محصول کشاورزی هم
پایشهایی انجام شود که این اتفاق
افتاد و نتایج آن هم درآمده است.
درعینحال پیوست طرح پایش
محصوالت کشاورزی ،شناسهدار
کردن باغات و مزارع بود .هدف
از شناسهدار کردن باغات و مزارع
این است که اگر در سطح عرضه
با محصولی مواجه شدیم که ازنظر
میزان باقیمانده سموم یا کود
شیمیایی باالتر از حد مجاز است،
بتوانیم آن را ردیابی کنیم.

پیگیری شورای شهر تهران
برای ماندن افشانی در تهران
بینتیجه ماند و در کمیسیون
اجتماعی مجلس کلیات طرح
استفساریه تبصره یک قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان رأی
نیاورد.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی افشانی
که  23اردیبهشتماه امسال پس
از استعفای نجفی شهردار سابق
تهران با  19رأی اعضای شورای
شهر ،شهردار تهران شد ،پیرو
اصالح قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان و تصویب آن توسط
نمایندگان مجلس مجبور شد تا از
شهردار شدن کنارهگیری کند؛
البته شوراییها دراینبین تالش
خود برای ادامه فعالیت افشانی
را آغاز کرده و رایزنیها و ارائه
استفساریهای به مجلس را برای
استثنا شدن افشانی در دستور
کار خود قراردادند؛ بهطوریکه
در نشست مشترک شوراییها
هم انتخاب  5نفر کاندیدای
شهرداری تهران از میان  28نفر
اعالمی را موکول کردند به بعد از
رأیگیری کمیسیون اجتماعی

مجلس که درنهایت اعضای
کمیسیون اجتماعی مجلس هم به
ادامه فعالیت شهردار تهران رأی
ندادند و پس از بررسی ،کلیات
طرح استفساریه تبصره یک قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان با
 15رأی مخالف و  3رأی موافق
رأی نیاورد.
با این شرایط شورای شهر
تهران باید هرچه سریعتر  5نفر
کاندیدای خود برای شهرداری
تهران را انتخاب کند که البته
طبق گفته محسن هاشمی رئیس
شورای شهر تهران و سخنگوی
شورا در صحن علنی شورای
شهر  5کاندیدای شهرداری
انتخاب میشوند تا پس از ارائه
گزارشهای خود تصمیم نهایی
درباره انتخاب شهردار جدید
تهران گرفته شود.

میوه و سبزی که میخوریم ،سالماند؟

افشانی رفتنی شد

