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خبـر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز:
موسیقی پارک های بازی باید متناسب با سن کودکان باشد

شیراز  شهر  اسالمی  شورای  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  نایب 
گفت: موسیقی پارک های بازی باید متناسب با سن کودکان باشد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر شیراز افسانه 
خواست خدایی در حاشیه کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای 
با تأکید بر مناسب سازی فضاهای تفریحی و ورزشی کودکان  اسالمی شهر شیراز 
بازی،  پارک های  اصلی  مخاطب  اینکه  به  توجه  با  افزود:  آنها  روحیه  با  متناسب 
کودکان هستند، تالش است نغمه های کودکانه در این پارک ها طنین انداز و فضا 

برای این نونهاالن تلطیف شود.

از پیشنهادات کارگروه  این طرح را  عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر شیراز 
تصویب  با  افزود:  و  کرد  عنوان  شورا  بانوان  و  خانواده  کمیته  نوجوان  و  کودک 
این طرح در کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورا و در راستای 
تقویت حس پویایی و نشاط کودکان به زودی در همه پارک های بازی این طرح 

اجرایی می شود.
افسانه خواست خدایی با اشاره به اثرات مخرب موسیقی نامتناسب بر روحیه کودکان 
و  موسیقی ها  این  حذف  به  ملزم  پارک ها،  در  بازی  وسایل  بهره برداران  افزود: 
متناسب سازی آن با سن کودکان در دستگاه های بازی تعبیه شده در پارک ها هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس گفت: فرهنگ هیچ گاه 
در حاشیه نخواهد بود؛ بلکه فرهنگ به عنوان اصل، متن و مرکز باید 
اجتماعی،  نظام های  پیشران کشور و سایر  و  اصلی  موتور  عنوان  به 

اقتصادی و سیاسی باشد.
از  تجلیل  همراه  به  فارس  سال  کتاب  جایزه  دومین  پایانی  آیین 
دست اندرکاران روستاهای دوستدار کتاب و تقدیر از مروجین حوزه 

کتاب برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی فارس محمدعلی مرادیان در آیین پایانی دومین دوره جایزه 
کتاب سال استان فارس در شیراز افزود: جایزه کتاب سال از جمله 
رویدادهای مهم فرهنگی کشور است؛ جایزه ای که به همت مسئوالن 
نمایی  برجسته  منظور  به  فارس  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
پدیدآورندگان و ناشران خدوم استان فارس راه اندازی شده که شاهد 

دومین دوره این رویداد بودیم.
انجام  که  فرهنگی  سرمایه گذاری  بدانند  ناشران  اگر  داد:  ادامه  وی 
داده اند توسط جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است و اگر نویسندگان 
متوجه شوند اثرشان دیده و توسط مردم مطالعه می شود انگیزه بیشتری 

برای ادامه فعالیت پیدا می کنند.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: جوایز کتاب در اساس، حرکات 
آثار  روندگی  و  حرکت  به  منجر  که  شرطی  به  اما  هستند  مفیدی 
تقدیری و جریان سازی برای تولید و کیفی سازی آثار بعدی شوند. 
این رویداد باید باعث بیشتر دیده شدن و بیشتر مصرف شدن آثار 

تقدیر شده باشند.
بر زیست  تمرکز  با  است  قرار  فارس  مرادیان گفت: جایزه کتاب 
فرهنگی  جریان های  و  کنشگران  همت  از  تقدیر  به  فرهنگی  بوم 
انقالب اسالمی در قالب های مختلف بپردازد تا انگیزه ای برای تداوم 

و استمرار تولیدات مکتوب باشد.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت 
گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
حلقه های  تقویت  به  ویژه ای  توجه  فرهنگی  بُعد  در  سیزدهم  دولت 

میانی دارد و تمرکزش در توجه به مناطق کم برخوردار است.
با مناطق  از نظر زیرساخت  اظهار داشت: مناطق کم برخوردار  وی 
کم برخوردار از نظر فرهنگی تفاوت دارند؛ در استان فارس منطقه 
کم برخوردار از فرهنگ وجود ندارد و اکثر شهرستان ها و روستاهای 

فارس در ترویج کتاب و کتابخوانی پیشرو بوده و هستند.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت 
در  پیشرو  استانی  فارس  استان  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
از  برخی  در  و  می رود  شمار  به  کشور  هنر  و  فرهنگ  عرصه های 

رسته های فرهنگی و هنری توانسته است الگوسازی کند.
اقدامات  به لحاظ  استان هم  ادامه داد: حتی مناطق کم برخوردار  وی 
نام  به  که  اخیری  جشنواره  در  می شوند.  محسوب  پیشرو  فرهنگی 
کتابخوانی  و  کتاب  ترویج  منظور  به  روستایی  برگزیده  طرح های 
برگزار شد طرح هایی که از سوی روستاهای این استان حتی مناطق 
کم برخوردار ارائه شد رگه های پختگی و نخبگی کاماًل مشهود است.
مرادیان اضافه کرد: این استان ظرفیت های ذاتی فرهنگی ویژه ای در 
خود دارد و از تاریخ و عقبه فرهنگی قابل افتخار، هویت ساز و تمدن 
سازی برخوردار است و به طور کلی بستر مناسبی برای تربیت عناصر 
فرهنگی و هنری و همچنین برگزاری رویدادهای ماندگار فرهنگی و 
هنری دارد.وی بیان داشت: ساختارهای تشکیالت مردمی و دولتی در 
حوزه فرهنگی ساختارهای مستحکم، مؤثر و خوش پیوندی است. به 
عنوان مثال می توان به ظرفیت دانشگاه شیراز اشاره کرد که بسیاری 
نام  به  نویسندگان  و  نویسندگی  و  ادبیات  حوزه  امروز  اساتید  از 

عرصه های ادبی از تحصیلکرده های این دانشگاه هستند.
از ظرفیت های فرهنگی  استان فارس  او عنوان کرد: جبهه فرهنگی 

و  نویسندگی  آموزشگاه های  است.  کشور  اثرگذار  و  مهم  بسیار 
کتابفروشی های متعهد به ارزش های مورداحترام جامعه، نویسندگان 
و فرهنگوران و هنرمندان فعال در این استان تنها بخشی از ظرفیت های 

استان پهناور فارس است.
ارشاد فارس گفت: ما را در ستاد مدیریت  به مدیرکل  وی خطاب 
مدنظر  که  محتوایی  سازی های  جریان  و  بدانید  خود  خادم  فرهنگی 

اهالی فرهنگ فارس است را از ما مطالبه کنید.
مردمی بودن دولت زمانی محقق خواهد شد که فرهنگ، عمومی شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس نیز در این آیین اظهار 
کرد: فرهنگ هیچ گاه در حاشیه نخواهد بود؛ بلکه فرهنگ به عنوان 
اصل، متن و مرکز باید به عنوان موتور اصلی و پیشران کشور و سایر 

نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.
حمیدرضا قانعی ادامه داد: رویکرد کالن ما گفتمان سازی بر مبنای 
مهمترین  از  یکی  هویت  حقیقت  در  است.  اسالمی  ایرانی  هویت 
تضعیف  ملی یک کشور  هویت  است. هرچه  ملی  اقتدار  مقوله های 
گردد، آن کشور از درون تهی می شود و زوال و نابودی آن قطعی 
خواهد بود.قانعی اضافه کرد: تالش جدی دشمنان جمهوری اسالمی 
ایران در راستای تغییر ارزش ها و نگرش های مردم به ویژه جوانان 
و به تبع آن تغییر هویت آنان نشان از اهمیت این موضوع دارد که 
باید به صورت جدی به آن توجه شود.وی بیان داشت: فرهنگ امری 
حکومتی، فرمایشی، دستوری و ساختنی نیست بلکه امری است که 

باید از درون مردم و با مردم شکل بگیرد.
باید در ساخت، رشد  اهالی فرهنگ و هنر  مقام مسئول گفت:  این 
تحقق  برای  و  باشند  داشته  جدی  و  عمده  سهم  فرهنگ،  تعالی  و 
پیشرفت فرهنگی که در حقیقت زیربنای پیشرفت اقتصادی، سیاسی 

و درنهایت پیشرفت کشور خواهد بود.
وی عنوان کرد: باید از ظرفیت های مردمی و اهالی فرهنگ و هنر 
استفاده کرد. مردمی بودن دولت زمانی محقق خواهد شد که فرهنگ 
به میدان  باید مردم را  این فرهنگ است که  عمومی شود. در واقع 
بیاورد.قانعی گفت: برای به میدان آوردن ظرفیت فرهنگ و هنر و 
فعاالن مردمی توانمندسازی و ارتقا سطح دانشی و مهارتی یک اصل 
است و همان توانمندی و ظرفیت کم نظیر اهالی فرهنگ و هنر زمانی 
می تواند تبدیل به یک جریان و گفتمان عمومی شود که به صورت 

شبکه ای با یکدیگر متصل بوده و با یکدیگر هم افزایی داشته باشد.
امیدوارم  ابراز کرد:  فارس  استان  ارشاد اسالمی  مدیرکل فرهنگ و 
جشنواره جایزه کتاب سال فارس مقدمات خیر و برکت برای اهالی 
باشد. نسل جدید  فارس و مقدمه تحول فرهنگی در جامعه  فرهنگ 
انقالب  نام  اندیشه  از  برخاسته  و  اصیل  مبانی  دریافت  برای  انقالب 

همواره آماده است.
دفتر  مدیرکل  مرادیان  محمدعلی  با حضور  مراسم که  این  ادامه  در 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت  برنامه ریزی  و  مطالعات 
اسالمی و اهالی فرهنگ و ادب استان فارس برگزار شد، دبیر علمی 
دومین جشنواره کتاب سال فارس، گفت: کتاب در فرهنگ و اندیشه 

اسالمی نقشی ویژه دارد.
با  عالم  این  اشیای  همه  فرهنگ  این  در  افزود:  خالصی  محمدرضا 
د می یابد، پس  شنیدن کلمه ُکن پدیدار شده و وجودشان تبلور و تََجسُّ
می توان گفت که همه عالم یک کتاب است که بر مجموعه ای از 

کلمات اهلل تداعی می شود.
خالصی سپس به روند داوری اشاره کرد و افزود: ابتدا تمام کتاب ها 
از سوی گروه داوران مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت و آثاری که 
یافتند و  به مرحله دوم راه  حداقل یک رأی مثبت را احراز کردند 
کتاب های راه یافته به مرحله دوم از سوی دو داور ارزیابی شدند و 
نتایج ارزیابی در فرم های ویژه ای که بدین منظور طراحی شده بود 
کسب  امتیاز   ۷۰ حداقل  امتیاز   ۱۰۰ از  که  کتاب هایی  و  شد  درج 

کردند به مرحله نهایی راه یافتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس:

فرهنگ امری حکومتی، فرمایشی، دستوری و ساختنی نیست بلکه امری است 

که باید از درون مردم و با مردم شکل بگیرد
تقدیر از مروجان کتاب در روستاها

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مسئول 
حراست سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهری شهرداری شیراز

با صدور حکمی از سوی شهردار شیراز
مدیرکل عمرانی شهرداری شیراز منصوب شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس:

کمپین »برای هم بمانیم« توسط هالل فارس 
اجرا می شود

معاون صمت فارس:

فعالین تجاری ملزم به ثبت نام در سامانه 
جامع تجارت هستند

با حضور رئیس و اعضای شورای اسالمی شیراز و شهردار شیراز مجتمع 
تجاری، اداری و فرهنگی شیراز مال افتتاح شد.

در  شیراز  اسالمی  شورای  رئیس  غضنفری:  /خدیجه  خبری  سرویس 
مراسم مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی شیراز مال )پروژه سرمایه گذاری 
مشترک شهرداری شیراز و بخش خصوصی( گفت: درمیانه این کارزار 
سخت اقتصادی این چنین محکم ایستادند واشتغال هزار نفر را در شرایط 
سخت اقتصادی تأمین کردند قابل ستایش است که باید دست سرمایه گذار 

بوسید و تمام قد ازبابت نامالیمتی ها عذرخواهی می کنم.
اقتصادی  رئیس شورای اسالمی شیرازسرمایه گذاران را فرمانداران جنگ 
دانست و گفت: ساخت چنین مجتمع های از سرصدقه شهرداری و شورا 
نبوده بلکه افتخاری است که سرمایه گذاران برای شهر، استان و کشورشان 

رقم می زنند.
طاهری کارمهندسی انجام شده در این مجتمع را شایسته تقدیر دانست و 
گفت: شاید فردا به ادعای سرباز انقالب بودن بر من خرده بگیرند چرا 
در خیابان ستارخان مجتمع شیراز مال افتتاح شده است اما باید گفت برای 
شهر شیراز سومین حرم اهل بیت بشود احداث چنین مکان های کمترین 
این  باشد  است شیرازنگین  قرار  اگر  است و  انجام شده  است که  کاری 

کارها کمترین فداکاری است.
رئیس شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: امیدوارم این قدم ارزشمند به 

عنوان یکی از قدم های سرمایه گذاران و آنهایی که دل در گروه این خاک 
و دیار دارن تلقی شود و ما بزودی شاهد و ناظر رشد چنین اقداماتی به 

لحاظ کمی و کیفی باشیم.
را شاد  مردم  این چنینی درکنارحس خوب  مجتمع های  به گفته طاهری 
می کند تصریح کرد:مردم نیازبه حس خوب دارند وهرچیزی که حال آنها 

را خوب کند راه اندازی وایجاد آن نیازمند فداکاری است.
همکاری  با  اقداماتی  چنین  رویش  شاهد  کرد:  امیدواری  اظهار  طاهری 

شهرداری و سرمایه گذار باشیم.
ریسک  که  شیراز  شهردار  از  تقدیر  ضمن  شیراز  شهر  شورای  رئیس 
مشارکت در این پروژه را پذیرفتند گفت: این مجتمع تجاری که بخش 

عمده آن متعلق به شهرداری است تحت مشارکت و یک فعالیت صحیح 
تجاری و اقتصادی شکل گرفته است.

تصریح  است  توجه  قابل  مالی  منابع  نیازمند  شهرداری  طاهری  اعتقاد  به 
کرد: این فداکاری شهرداری در آینده ارزش بیشتری برای شهر و حس 
خوب برای مردم ایجاد می کند و یک مجتمع تجاری یک پیکره تمام قد 

است که باید در تمام مجمع ها فعال باشد.
دلیل  به  سرمایه گذار  و  شهردار  شایسته ای  اقدام  این  خاطرنشان کرد:  او 

منتفع بودن مردم ارزشمند است.
شهرداری شیراز پذیرای سرمایه گذاران

شهردار شیراز نیز در این مراسم گفت: این پروژه ادای حق مطلب یک 

اثر فاخر مشارکتی در شهر است، مشکالتی در طول کار بود که تالش 
شد تا حل شود.

احسان اصنافی افزود: سرمایه گذار با تمام قوا بدون در نظر گرفتن سهم 
شهرداری کار را انجام می دادند، این کارهم از تمام لحاظ ساخت، معماری 
و کاربردی نمونه است و تمام رده سنی در کاربردی آن دیده شده است.
وظیفه  و  است  سرمایه گذاران  پذیرای  شهرداری  کرد:  تأکید  وی 
با  ابعاد  تمام  در  شهروندی  فرهنگ  ارتقای  راستای  در  تا  می داند  خود 

سرمایه گذاران همکاری کند.
زمینه اشتغال هزار نفر با احداث مجتمع شیراز مال

شهری  مسئوالن  همکاری  با  گفت:  نیز  مال  شیراز  مجتمع  سرمایه گذار 
شیراز زمینه اشتغال یک هزار نفر را با احداث این مجتمع ایجاد کردم.

مصاحب، گفت: این پروژه در سه دوره شهرداری اجرایی شده و علت 
طوالنی شدن این پروژه برخی عدم ترک تقابل بین ما و مدیران شهری 

بوده اما این تلخی ها با بازگشایی این مرکز به شیرینی تبدیل شد.
وی سودآوری را قاعده هر کسب وکاری خواند و افزود: انگیزه سودآوری 
انگیزه من نبوده است، بلکه عشق به کار، شهر، وطن و هموطنانم بوده و 

تمام سرمایه خود را در این پروژه گذاشتم.
سرمایه گذار این پروژه بیان کرد: تالش کردیم یکی از بهترین پروژه ها 

را احداث کنیم تا الگویی برای ساخت دیگر پروژه ها باشد.

با مشارکت شهرداری شیراز و بخش خصوصی صورت گرفت؛

شهردار شیراز عنوان کرد؛


