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اختراع نخبه شیرازی
برای نابینایان جهانی شد

شکوه جشن انقالب  57در فارس

مردم فارس از خاطرات شیرین روزهای پیروزی انقالب میگویند

سیستم اتوماسیون مکاترونیک و روباتیک هوشمند برای
دویدن افراد کمبینا و نابینایان یکی از طرحهای جدید در
جهان است که این روزها توسط نخبه جوان ایرانی در آلمان در حال طراحی و
ساخت است« .رسول شاهسونی» اهل استان فارس و ساکن شهر شیراز یکی از
نخبههای جوان ایرانی است که این روزها در آن سوی مرزها و در کشور آلمان
مشغول ابدعات و اختراعات است.
صفحه 7را
بخوانید

2

علوم پزشکی بیماران را به دلیل
بدهی تامین اجتماعی پذیرش نکرد
معاون درمان تامین اجتماعــی فارس گفت :چندی قبل با
مراجعه برخی بیماران متوجه شــدیم که علوم پزشکی به
دلیل مطالبات از تامین اجتماعی بیمــاران را پذیرش نمیکند«  .اکبر امیری»
در نشست خبری درباره وضعیت پرداختهای تامین اجتماعی به دانشگاه علوم
پزشکی شیراز تاکید کرد :مطالبات تا خرداد  ۹۵داده شده و در این راستا یک ماه
از دیگر استانها جلوتر هستیم.
صفحه 7را
بخوانید

نمایی از جشن مردمی در  22بهمن سال 57

قفلمسکنمهربازمیشود

 12هزار واحد مسکن مهر امسال در فارس به بهره برداری میرسد

استاندار فارس گفت  :امسال  12هزار واحد
مسکن مســکن در قالب طرحهای مســکن مهر و
مسکن روســتایی در این اســتان به بهره
برداری میرسد.
به گزارش ایرنا «سیدمحمد علی افشــانی» در سفر یک
روزه به شهرستان فســا در آیین بهره برداری از طرحهای
راه سازی این شهرستان به مناسبت دههفجر افزود :دولت
نگاه ویژه ای به حمل و نقل جاده ای و ریلی دارد و با توسعه
زیرســاختهای ریلی و جادههای اســتان فارس ،زمینه
پیشرفت استان بیش از پیش فراهم میشود  .در این آیین،
طرحهای راه سازی شهرستان فسا با اعتباری افزون بر 179
میلیارد تومان به بهره برداری رسید  .تقاطع غیرهمسطح
پلیس راه فسا به سمت استهبان ،عملیات تکمیلی بزرگراه
فسا  -داراب (فسا  -سهراهی جلیان) به طول  27کیلومتر

و باند دوم سه راهی جلیان -ششده -اکبرآباد – دوگان به
طول 21کیلومتر در این این آیین به بهره برداری رســید  .
افشــانی همچنین در این آیین طرح بهســازی و احداث
کمربندی فســا به طول  3/5کیلومتر و باند دوم محور سه
راهی پلیس راه فسا – رونیز به طول 10کیلومتر را افتتاح
کرد  .استاندار با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام
واالی شهیدان انقالب اسالمی ادای احترام کرد و با حضور
بر سر مزار آیت اهلل محمدحســین حسینی ارسنجانی به
قرائت فاتحه برای این عالم فقیــد پرداخت .زیارت بارگاه
مطهر امامزاده اسماعیل (ع) از دیگر برنامههای افشانی در
این سفر شهرستانی بود .به گفته «سیدآیت اهلل رزمجو»
مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل
اســتانداری فارس ،بهرهبرداری از طرحهای گازرســانی،
افتتاح درمانگاه فرهنگیان ،بازدیــد از یک واحد تولیدی،

افتتاح نگارخانه ،شرکت در جلسه شورای اداری ،دیدار با
فعاالن اقتصادی و صنعتگران و دیدار با فعاالن سیاســی
و اجتماعی از دیگر برنامههای این ســفر یــک روزه بود  .
همچنین بنا بر اعالم «ســلیمان کرمی »معاون استاندار
فارس و فرماندار ویژه شهرستان فســا ،کارخانه قند این
شهر پس از مدتها تعطیلی با حضور اســتاندار فارس از
نو فعالیت خود را آغاز خواهد کرد .کارخانه قند فسا با 63
سال سابقه فعالیت زیرمجموعه سازمان «اتکا» وابسته به
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و از مهمترین
کارخانههای جنوب کشور به شمار میآید .این کارخانه در
سال 92تعطیل شد و 150نفر از کارگران بیکار شدند اما با
راه اندازی مجدد این واحد تولیدی زمینه اشتعال هزار نفر
به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم میشود و ساالنه
در حدود  60هزار تن قند تولید و روانه بازار مصرف خواهد
شد .شهرستان فسا در فاصله 130کیلومتری جنوب شرقی
شیراز واقع شده است .بنا بر اعالم روابط عمومی استانداری
فارس ،افشانی روز سه شنبه  19بهمن به شهرستان زرین
دشت سفر کرد .شهرستان زرین دشت به مرکزیت حاجی
آباد در فاصله  250کیلومتری جنوبشرقی شیراز قرار دارد.

صنایع فارس  518میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید دریافت کردند
اســتاندار فارس گفت :استان در پرداخت
صنعت تسهیالت دولت برای رونق تولید در صنایع
تعطیل و نیمه فعال در کشور پیشتاز است
و تاکنون افزون بــر  518میلیارد تومان بــه واحدهای
متقاضی پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا «ســیدمحمدعلی افشانی» در نشستی با
فعاالن اقتصادی و صنعتگران شهرستان فسا افزود :افزون
بر  700میلیارد تومان اعتبار مربوط به تســهیالت رونق
تولید در بانکها برای استان در نظر گرفته شده است که به
تدریج به واحدهای صنعتی پرداخت میشود .وی با بیان

این که فارس در زمینه سیستم بانکی بسیار موفق بوده
اســت ،اظهار کرد :اگر طرح دارای توجیه اقتصادی ارائه
شود ،بانکها از آن استقبال میکنند .استاندار گفت :یک
اشکال در سیستم بانکی وجود دارد و آن هم باال بودن بهره
بانکی است .امســال یک مرحله سود تسهیالت را پایین
آورند؛ اما همه منتظر بودند تا از وام کمبهرهتر اســتفاده
کنند؛ ما اعتراض کردیم که یــا این روند را متوقف کنید
یا امروز اعالم کنید؛ خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی
اعالم کرد که امسال دیگر سود تسهیالت پایین نخواهد
آمد.ژ افشانی در این نشست با بیان این که مشکل اصلی

 ۱۱روستادرجهرمگازدارشدند

خفر این شهرستان خبر داد« .علیرضا صحراییان» در
گفت و گو با مهر گفت :همزمان بــا دهه پر فروغ فجر
بهرهبرداری از پروژه گازرســانی به ۱۱روستا از توابع
بخش خفر شهرستان جهرم انجام شد.وی افزود :این
پروژهها بــه ارزش ریالی حدود  ۷میلیــارد تومان در

انرژی

فرماندار ویژه جهرم از آغاز بهرهبرداری
پروژه گازرسانی به روستاهای توابع بخش

انفجار ترق ه در شیراز
حادثهساز شد
فرمانده انتظامی شهرستان
حادثه
شــیراز گفت :ترقهبازی در
بلوار شــهید چمران شیراز
موجبترکیدنالستیکیکخودروشد.به
نقل از سایت پلیس استان فارس ،بامداد روز
گذشته(دوشنبه) الستیک یک دستگاه
خودرو پیکان که در مســیر بلوار شهید
چمران شــیراز در حال حرکت بود ،بر اثر
پرتابوانفجاریکترقهاکلیلسرنج  منفجر

گ «یوســف ملکزاده» افزود:
شد .سرهن 
پرتاب ترقه از ســوی افرادی ناشناس و با
هدف تفریح انجام شده بود که همزمانی
انفجــار آن با عبور یکدســتگاه خودرو،
موجب ترکیدگی الستیک این خودرو شد.
او با بیان اینکه خسارت ناشی از این حادثه
مالی و جزئی بوده است ،گفت :بهدنبال این
حادثه که عالوه بر ترکیدن الستیک یک
خودرو ،باعث شکستن شیشههای یکی از
منازل اطراف هم شد ،عوامل چک و خنثی
ســازی پلیــس در محل حاضر شــده و
بررسیهای الزم را انجام دادند.
رئیس پلیس شــیراز با اشــاره به نزدیک

شهرستان فسا کمبود آب است ،گفت :مهم ترین آب
برای استفاده در بخش صنعت ،پساب شهری است که
خوشبختانه طرح پساب فســا در بانک جهانی مصوب
شده است؛ 38/5میلیون دالر اعتبار دارد و سهم دولت
در شــورای عالی آب مصوب شــده و مابقی در 2سال
آینده پرداخت خواهد شد.استاندار با بیان این که پساب
مهم ترین آب در اختیار است ،اظهار کرد :این آب برای
صنعت و فضای سبز استفاده خواهد شد و در این شرایط
آب صنعت و بخش فضای سبز برای بخش کشاورزی و
آشامیدنی استفاده خواهد شد.
روســتاهای درمه ،نعمت آباد ،کــراده ،گاره ،نارک،
محمود آبــاد ،نصیرآباد باال ،نصیرآباد پایین ،حســن
آقایی ،برایجان و ملوان بهره برداری شد.فرماندار ویژه
جهرم اظهار کرد :با بهره بــرداری از این پروژه تعداد
 1400خانوار روستایی از نعمت گاز بهرمند شدند.

شدن چهارشنبه آخر سال ،به خانوادهها در
خصوص مراقبت از فرزندانشان هشدار داد و
تاکید کرد :پلیس با سودجویان و افرادی که

از وسایل و مواد غیر استاندارد و خطرناک
منفجره استفاده یا اقدام به عرضه و خرید و
فروش آن میکنند برخورد خواهد کرد.

صنایع فارس  518میلیارد تومان
تسهیالت رونق تولید دریافت کردند
استاندار فارس گفت :اســتان در پرداخت تسهیالت دولت
برای رونق تولید در صنایع تعطیل و نیمه فعال پیشتاز است
و تاکنون افزون بر  518میلیارد تومان به واحدهای متقاضی پرداخت شده است.
همین صفحه
را بخوانید

مصائب زندگي
ِ
پرتقالي

 |4اجتماعی

تجارت س ِر مرز
چند سالی اســت که بازارچههای
مــرزی در کشــورمان پــا
گرفتــه اســت و بســیاری از
مــردم از نقــاط مختلف کشــور
به خصوص در روزهای پایانی سال
برای خرید راهی ایــن بازارچه ها
می شــوند .در ماه های اخیر هم
ناامنیهای پیش آمده در کشــور
ترکیه باعث شده تا بیشتر کسانی...

 |6فرهنگ

نقش عشق
بر ديوار
در ســالهای منتهی بــه انقالب
اســامی در بهمن  ،57هنرمندان
زيادي اقدام به آفرینش پوسترها و
دیوارنگاریهایی کردند که هم مسير
با جريان انقالب بود .هنرمندانی از
جمله« :هانیبــال الخاص» که در
کارهــای آن روزگار ،به صراحت با
حکومت شاه به مخالفت برخاستند.
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افتتاح و کلنگ زنی  25طرح عمرانی در شهرستان ُمهر
به مناسبت گرامیداشــت دهه فجر انقالب اســامی 25 ،طرح عمرانی با اعتبار  133میلیارد ریال در
بخشهای وراوی ،اسیر و گلهدار شهرستان ُمهر افتتاح ویا کلنگ زنی شد .به گزارش ایرنا16 ،طرح عمرانی
در خدمات روستایی و ورزشی در این بخش به بهرهبرداری رسید و یا عملیات ساخت آنها آغاز شد.

پيامك شما را درباره
روزنامه فارس م 
يخوانيم

شکوه جشن انقالب  57در فارس

چند شهروند شیرازی خاطرات خود را از پیروزی انقالب اسالمی ایران ورق زدهاند
مریم شمالیان

شیراز  -خبرنگار همشهری

مردم فــارس از روزهــای بهمنماه57
مناسبت خاطرات زیادی دارند؛ روزهایی که تاریخ
ایــران ورق خــورد و بیگمــان ایاماهلل
دههفجر تا همیشه درخشان باقی میماند.
آن روزها ،مردم خود را برای ورود امام خمینی (ره) به
میهن آماده میکردند .آنها با مشــتهای گره کرده در
کنار بزرگانی چون آیت اهلل دستغیب روح آزادیخواهی
را در کالبد شــهر جاری کردند و برای به ثمر نشستن
انقالب لحظهای از پا ننشستند .بهمن ،57ماه درخشانی
در تاریخ ایران عزیز اســت .روزهای بهمن پراســت از
خاطره و تالش و مجاهدت مردمی که شاهد بازگشت
پیروزمندانه امام امت از تبعید به میهن عزیز بودند و در
فاصلهای ده روزه شــهد پیروزی بر رژیم ستمشاهی را
عزتمندانه نوشیدند.
شهروندان شیرازی از آن روزهای باشکوه خاطرات زیادی
دارند .آنان نیز همپا و همپیمان با مردم انقالبی کشور
در بزرگترین اتفاق تاریخی ایران اســامی مشارکتی
فعال داشتند.
پخش اعالمیههای انقالبی

«احمد باب المراد» که در زمان پیروزی انقالب 15سال
داشته در باره بهمن  57میگوید :آن هنگام خانه ما در
چهارراه مشیر واقع بود که از مراکز اصلی شهر به شمار
میرفت.
وی ادامه میدهد :در این منطقه از شهر مدارس بسیاری
در مقاطع مختلف وجود داشت و بیشتر هممحلهایهای
انقالبی از میان شاگردان مدرسه برای دستنویسکردن
اعالمیههای امام خمینــی (ره) و توزیع آن میان مردم
انقالبی افراد را انتخاب میکردند.
باب المراد شــور و هیجان آن روزها را بهترین خاطره
نوجوانی خــود میداند و میافزاید :یــادم نمیرود که
14بهمنماه در راهپیمایی به جمع مردم پیوســتم و
عینکم در درگیریها شکست.
وی که با دوچرخــه در کوچه پــس کوچههای محله
لبآب اعالمیه پخش میکرد میگویــد2 :روز قبل از
پیروزی انقالب اسالمی ،در میان درگیریها از سر دزک
میگذشتم که دوچرخه ام با خودروهای نظامی برخورد
کرد و بر زمین افتادم.

سربازی که گل داد

باب المراد ادامه میدهد :زخمی شده بودم و دستم به
شدت درد داشت اما تنها نگرانی من حفظ اعالمیههایی
بود که من و دوســتانم آنها را با زحمــت و عالقه چاپ
کرده بودیم.
او اضافه میکند :با کمک مردم از وسط خیابان خودم
و دوچرخه ام را جمع و جور کردم و یکی از نظامیان به
من گلی داد و گفت :مراقب سخنان امام(ره) باش.
باب المراد کــه هنوز مزه ایــن خاطره را
در یــاد دارد ،بغض کــرده و میگوید:
دست او را به گرمی فشردم و اشک از
چشمانم جاری شــد .به خاطر دارم
کــه روز 22بهمن کــه در همین
خیابان جشن برپا کرده بودیم،
او نیز در کنار ما بود و با مردم
در این شادی شریک بود.
با بالمراد بــه خاطرات
روزهای  21و 22بهمن
هــم اشــاره میکند و
میگویــد :انقــاب در
روزهای  21و 22بهمن
پیروزشــد .از صبــح تا
پاسی از شب به شوق این
پیروزی شــیرین ،مقابل
ارگ کریمخانــی که آن
زمان محل شهربانی بود،
جمع شدیم.
او ادامه میدهد :ظهر 21
بهمن برادرم که شــاهد
درگیری ماموران با مردم
شهر در مسجد شکراهلل
خان بود ،تــاب نیاورده
بود و بــا آنهــا درگیر
شــد2 .مامور او را در
کوچه پس کوچهها
دنبال میکردند تا
دستگیر کنند.
وی میافزاید :هنگام فرار ،در یکی از خانهها باز شــده
بود و برادرم را قبل از رسیدن ماموران پناه داده بودند.
بعدها به طور اتفاقی من با همین خانواده وصلت کردم
و داماد آنها شدم.

یک شــیرازی از خاطرهای میگوید که یک
سرباز به او گل داد و گفت :از اعالمیه امام(ره)
مراقبت کن
روز 22بهمن شیراز سرشار
از شادی پیروزی انقالب
اسالمی بود

وعدهمردمفارس؛  22بهمن
امير عفاف

شیراز  -خبرنگار همشهری

مردم انقالبی و متعهد فارس يــوم اهلل  22بهمن وعده دارند که
همزمان و همپا با مردم سراسر كشور سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی را با برپایی راهپیمایی جشن بگیرند .جمعه آینده
موج خروشــان مردم غيور اين اســتان با مشت هاي گره
كرده در خيابان هاي اصلي شهرهای استان و به ویژه شیراز
باردیگر با آرمانهای امام امت خمینی کبیر ،رهبر معظم انقالب
و شهدای گرانقدر انقالب تجدید پیمان میکنند تا پیامدار انقالب
اسالمی تا همیشه باشند  .صبح جمعه  22بهمن خيابان زند شيراز و
محدوده هاي اطراف آن شاهد حضور پر شور و دشمن شكن اقشار
مختلف مردم؛ ائمه جمعه و جماعات ،نمایندگان مردم در مجلس
شورای اســامی ،نماینده ولیفقیه در استان ،اســتاندار فارس و
فرمانداران شهرها ،مسئوالن ادارات و سازمانها ،فرماندهان نظامی

همدلی مردم شیراز

«خـــــدیجه زارع»
همدلی مردم شــیراز را جزو
خاطر ههای شیرین سال57
میداند و میگوید :خوب به خاطر دارم که فروشندههای
آبلیمو و عرقیات در خیابان زند و اطراف ارگ کریمخان
شیشه خالی در اختیار ما میگذاشتند تا کوکتل مولوتف
درست کنیم.

و انتظامي ،ورزشکاران ،هنرمندان و فرهنگیان ،اصناف بازاريان ،تشكل هاي
دانش آموزي و دانشجويي و ...خواهد بود .جمعيت اديان زرتشتي ،مسيحي
و كليمي فارس نيز با حضوري چشمگير و حداكثري مانند سال هاي گذشته
نشان خواهند داد كه انقالب اســامي ،فصلي نوين در كشور است و بين
ايرانيان با هر دين و آئيني وحدت و همدلي وجود دارد  .عشــاير فارس نيز
با لباس هاي محلي خود در راهپیمایی  22بهمن باردیگر اعالم میکنند كه
همچنان پاي آرمان هاي انقالبي خود ايستاده اند .نسل هاي سوم و چهارم
انقالب اسالمي نيز دوشادوش انقالبيون سال  57با آرمان هاي امام راحل
و شهداي انقالب پيمان دوباره میبندند که حامی انقالب و دستاوردهایش
باشند  .امسال جشن سالروز پيروزي انقالب اسالمي از حساسيت ويژه اي
برخوردار است و فارسيها در مخالفت با سياست هاي دولت تازه کار آمريكا
قاطع و كوبنده تر از هميشه از کیان نظام انقالبی خود حمایت میکنند و به
این ترتیب صفحه زرين ديگري را بر تاريخ باشكوه انقالب اسالمي پيوست
مي كنند .ساعت  9شب  21بهمن ماه نيز مردم حماسه سازفارس  ،بانگ اهلل
اكبر را در سراسر استان طنين انداز مي كنند.

وی ادامه میدهد :در روز پیروزی انقالب اسالمی از صبح
زود در محلههای مختلف شیراز هیاهویی بر پا بود و همه
کوچهها و خیابانها را آب و جــارو میکردند .زارع که
معتقد است؛ همدلی و همکاری مردم شیراز در دوران
انقالب غیر قابل توصیف است اضافه میکند :یکی دیگر
از خاطرات من کمک کردن به یک پیرزن برای حضور
در جشن پیروزی انقالب بود.
او ســاکن یکی از کوچههای خیابان زند بــود و  از من

خواست کمکش کنم تا بتواند با مردم در شادی پیروزی
انقالب شریک شود.
نقش پررنگ روحانیت

«عبدالرحیم کاظمی» از فعــالیــــتهای گسترده
روحانیون شــیرازی در دوران انقــاب و بهخصوص
روزهای نزدیک به پیروزی انقالب اســامی میگوید
و میافزاید :با حضور و دلگرمی بزرگانی مانند شــهید

محراب آیتاهلل دســتغیب و آیتاهلل ربانی شــیرازی،
مردم شــیراز با فریاد «یا مرگ ،یا خمینی» به مقابله با
رژیم جالد میپرداختند  .وی بیان میکند :در ســال
1342بالفاصله پس از دســتگیری امام راحل ،مرحوم
محالتی و شهید دســتغیب نیز دســتگیر و به تهران
فرستاده شدند .به خاطر دارم چندین نفر از مردم شیراز
نیز کــه در اعتراض به این اقدام رژیــم تظاهرات کرده
بودند ،زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
کاظمی تاکید میکنــد :اتفاقهایی ماننــد برگزاری
جشــنهای  2500ســاله در فارس اعتراض شــهید
دستغیب و مرحوم محالتی را به دنبال داشت .او از سال
 56مساجد شیراز را به کانونی برای فعالیتهای انقالبی
تبدیل کرده بود.
کاظمی با اشــاره به حادثه پنجم رمضان  57میگوید:
پس از سخنرانی مرحوم آیت اهلل پیشوا در مسجد نو و
شعارهای مردم انقالبی ،ساواك و پلیس به مردم حمله
كردند و  2تن را به شهادت رساندند.
کاظمی اضافه میکند :حمله به مردم در مسجد حبیب
شیراز نیز از عواملی بود که شور و انگیزه مردم شیراز را
برای پیروزی انقالب چند برابر کرد تا اینکه سرانجام در
22بهمن ماه  57خون شهدا  ثمر داد و پیروزی خون بر
شمشیر را تجربه کردیم.
سرودهای انقالبی

«علی اندیشه گر» به ســرودن نواهای انقالبی توسط
هنرمندان شیرازی در استودیو موسیقی مرکز فارس در
آن سالها افتخار میکند و میگوید :سرودهای معروف
«بهمن خونین جاویــدان»22« ،بهمــن روز از خود
گذشتن» و «ای توسن بهاران ،خوش آمدی به ایران»
توسط هنرمندان ما ساخته شد.
وی ادامه میدهد :پخش ســرود «22بهمن» از رادیو
سراســری را خوب به یاد دارم و هنوز هم با شنیدن آن
تمام خاطرات انقالب برایم زنده میشوند.

تجمع در حرم مطهر

«خدایار محمــدزاده» درباره 22بهمن  57در شــیراز
میگوید :صبح روز 22بهمن ماه مردم شیراز در شاهچراغ
(ع) اجتماع كردند و تصمیم گرفتند پس از راهپیمایی،
برای كمك بــه مردم انقالبــی عازم تهران شــوند .او
میافزاید :شــمار زیادی از جوانان شیرازی با اتوبوس و
س عازم تهران شدند .ساعت  10صبح نیز ارتش
مینیبو 
اعالمیه ای مبنی بر بی طرفی خود در مناقشات سیاسی
منتشر کرد.
احمــدزاده اضافه میکند :آن روزها  16ســاله بودم .با
شابلون ،عکس امام (ره) را بر دیوارهای محلههای شهر
نقش میکردیــم و در راهپیماییها بــه پخش کردن
ساندویچ میان مردم میپرداختیم.

بهرهبرداریازنخستینپایگاهاورژانس 115درروستایظفرآباد

به زودی در این مکان اتوبوس اورژانس نیز مستقر میشود
عبدالغفور مصطفایی

شیراز  -خبرنگار همشهری

در دهه مبــارک فجر نخســتین پایگاه
اورژانس اورژانس در روستای ظفرآباد شهرستان
شیراز به بهره برداری رسید.
فرماندارشهرســتان شــیراز با اعالم ایــن خبر گفت:
روستای ظفر آباد با جمعیتی بالغ بر  6هزارنفر و تقدیم
 24شهید در دوران دفاع مقدس ،نیاز به فعالیتهایی
در زمینه عمران و آبادانــی و نیز ایجاد مراکز درمانی و
بهداشتی دارد که با بهره برداری از این مرکز گامی بلند
در ارائه خدمات درمانی برداشته شد.
«حیدر عالیشوندی» با اشاره به اینکه با بهرهبرداری از
پایگاه اورژانس  115شاهد تسریع در کمکرسانی به
مجروحان ،مصدومان و بیماران این روستا درکوتاهترین
زمان خواهیم بــود ،افزود :بــرای رونق روســتاها و
بخشهای محروم وکــم برخوردار ،کمــک خیران و
متولیان دستگاههای بهداشــتی و درمانی در راستای

توسعه مراکز درمانی ضروری است.
این مســئول ادامه داد :یکی از سیاســتهای دولت
مشــارکت همه جانبه مردم درعرصههای سیاســی،
اجتماعــی و عمرانی اســت .با تاســیس و راه اندازی
شرکتهای عمران و توسعه که یکی از مصوبات دولت
در برنامه توسعه پنجم اســت ،شاهد اجرای طرحهای
عمرانی در روســتاها و بخشها خواهیم بود .فرماندار
شهرستان شیراز اضافه کرد :احداث درمانگاه ،پارک،
فضاهای ســبز و نیز کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال از
برنامههای اجرایی در این روستاهاست.
عالیشــوندی افزود :بهره برداری از معابر ،بهســازی
روستای فهلیان ،پل سازی و آســفالت محمود آباد و
روسازی  2200متر آسفالت روستای کیان آباد دردهه
مبارک فجر از دیگــر اقدامات موثــر در این زمینه به
شمار میرود.
«محمدرضا عالی منش» ،رئیــس مرکز فوریتهای
پزشــکی فارس نیز با اعالم اینکه پایگاه اورژانس ظفر
آباد با کمک خیران طی  5/5مــاه و اعتباری افزون بر

430میلیون تومان و مجهز به یک آمبوالنس عملیاتی
راه اندازی شده اســت ،گفت :برای نخستینبار پایگاه
اورژانس ظفر آباد به پد بالگرد مجهز شــده اســت و
به زودی در ایــن مکان اتوبوس اورژانس نیز مســتقر
میشود.

احداث  ۴بوستان در استهبان
شهردار استهبان از احداث
بوستان 4بوستان در این شهر خبر
داد.
«احمد فقیهی کیا» در گفت و گو با مهر
گفت :توسعه روزافزون زندگی ماشینی
و شــرایط اجتماعی و فیزیکی شهرها،
ایجاد و توسعه فضای سبز را تبدیل به یک
ضرورت کرده است.
وی با اشــاره به اینکه سرانه فضای سبز
در استهبان نسبت به سالهای گذشته
رشد مناسبی داشــته است ،افزود:عالوه
بر بهسازی و زیباسازی بوستان جمالی و
پارک حاشیه ای بلوار قائم ،در محلههای

مختلف بوســتانهای متعــددی مانند
آرامــش و ۲۲بهمــن برای رفــاه حال
شهروندان احداث شده است تا عالوه بر
تامین فضای سبز و بهبود محیط و منظر
شــهری موجب ایجاد نشــاط و آرامش
بخشی شود.
وی اضافه کرد :جدا از این اقدامات ،برای
افزایش بیشتر سرانه فضای سبز و ایجاد
امکانات تفریحــی ،ورزشــی و رفاهی،
همچنین ایجاد چشمانداز مطلوب شهری،
طراحــی و احداث  ۴بوســتان از ابتدای
امســال با نامهای آتیه ،یاس ،اندیشه و
طبیعت در دستور کار قرار گرفته است.

فقیهی کیا با اعالم اینکه عملیات اجرایی
ساخت این بوستانها به صورت همزمان
آغاز شده است و امیدواریم تا پایان امسال
به بهر ه برداری برسد ،اظهار کرد :با احداث
بوستان اندیشــه واقع در شــهرک امام
حسین(ع) ،بوستان محلهای یاس واقع

ل شدن
قابلیت المرد برای تبدی 
به قطب گلخانهای فارس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت :المرد قابلیت تبدیل شدن به قطب
گلخانه گلخانهای فارس را دارد.
به گزارش فارس «محمدمهدی قاســمی» اظهار کرد :با سرمایهگذاری بخش
ل مالحظهای داریم .وی با اشاره به وضعیت
خصوصی در بحث گلخانهها در المرد پیشرفت قاب 
گلخانههای شهرستان و پیشرفتهای آن ،افزود :با مذاکرات صورت گرفته با فرماندار المرد و
تشویق و ترغیب بخش خصوصی تالش خواهیم کرد مجتمعهای گلخانهای در این شهرستان
راهاندازی شود .قاســمی گفت :این شهرســتان در کنار بخش صنعت ،میتواند تأمینکننده
نیازهای غذایی استانها و شهرستانهای همجوار با تولید محصوالت گلخانهای باشد.

در محله خلوت ،بوستان حاشیهای آتیه
واقع در بلوار امام علی(ع) و بوستان طولی
طبیعت در پشت بوستان آبشار و در مسیر
منتهی به تفرجگاه سرآسیاب ،بیگمان
استهبان دارای سرانه مناسبی در زمینه
فضای سبز میشود.

راهاندازی مرکز خرید گندم در گراش
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت :مرکز خرید
کشاورزی گندم در گراش درحال احداث اســت« .علی جوکار» در
گفت و گو با مهر با بیان اینکه مرکز خرید گندم قرار بود تا
پایان فصل زراعی گذشته به اتمام برسد خواستار تسریع در روند احداث
این مرکز شد .مدیر جهاد کشــاورزی ادامه داد :برای جلوگیری از بروز
مشکالتی که هنگام خرید گندم در سالهای گذشته در شهرستان رخ
داده باید هر چه سریعتر این مرکز خرید به بهرهبرداری برسد و در اسرع
وقت نواقص موجود برطرف و مجوزهای مورد نیاز اخذ شــود .وی بیان
کرد :تعاونی روستایی نیز آمادگی خود را برای خرید گندم در سال زراعی
جاری اعالم کرده است.
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جهرم قهرمان رقابتهای فوتسال طالب فارس شد
مسابقات فوتسال طالب فارس با قهرمانی تیم جهرم به پایان رسید .این مسابقات با حضور  27تیم از
شهرستانهای فارس و به همت بسیج طالب و روحانیان و مرکز مدیریت حوزههای علمیه استان در گراش
برگزار شد .فیروزآباد در جایگاه دوم ایستاد و تیم گراش به مقام سوم رسید.
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اختراع نخبه شیرازی برای نابینایان جهانی شد

«رسول شاهسونی» :باید به دنبال برند سازی
شهر شیراز در نمادهای مهندسی مبتنی بر
دانش و فناوریهای نوین باشــیم .مسئوالن
شهری با توســعه روز افزون تکنولوژی باید
نگاهی جدید به دنیای مدرن داشته و آماده
استقبال از فناوریهای نوین باشند و آنها را
مورد اســتفاده قرار دهند .در نظام گسترده
شهردار یها که شامل معماری ،شهرسازی،
مناظر شــهری ،حمل و نقل وترافیک است
بیتردید نیازمند اتصال به دنیای تکنولوژی
و استفاده از توان صاحبان فکر و متخصصان
هستیم

ن توسط نخبه شیرازی
ساخت نخستین سامانه روباتیک هوشمند جهان برای دویدن نابینایا 

سیستم اتوماســیون مکاترونیک و
اختراع روباتیک هوشمند برای دویدن افراد
کمبینا و نابینایــان یکی از طرحهای
جدید در جهان اســت که این روزها توسط نخبه
جوان ایرانی در آلمان در حال طراحی و ســاخت
است.
به گزارش تسنیم «رسول شاهسونی» اهل استان
فارس و ساکن شهر شیراز یکی از نخبههای جوان
ایرانی است که این روزها در آن سوی مرزها و در
کشور آلمان مشــغول ابدعات و اختراعات است.
در حال حاضر نیز به عنوان یکی از دانشــجویان
دکتری فناوریهای پیشرفته و مهندسی رباتیک
و مکاترونیک دانشــگاه ارالنگن نورنبرگ آلمان
مشغول تحصیل است و سالهای پایانی تحصیالت
خود را میگذراند.
شاهســونی نخبه برتر و مختــرع ایرانی ،عضو
هیات علمی و شورای سیاستگذاری جایزه بزرگ
اختراعات ایران و رئیــس روابط بینالملل و خانه
نخبگان ایران در اتحادیه اروپاست.
این نخبه شــیرازی تاکنون حــدود  30اختراع
ثبتشده دارد که نمونههای صنعتی آنها را ساخته
است .جدیدترین دستاورد بینالمللی وی که موفق
شده جایزه ویژه اتحادیه اروپا را کسب کند ربات
هوشمند صنعتی اســت که برای نخستین بار در
جهان ارائه شده است .این ربات به توسعه تعامل
انسان و ربات کمک شایانی کرده است.
در پــی فعالیتهای این نابغه جوان شــیرازی به
گفتوگویی با وی پرداخته شده که مشروح آن از
نظر شما مخاطبان میگذرد.
عمده فعالیت شما در چه حوزه ای است؟

عمده فعالیتــم در حــوزه فناوریهای پیشــرفته و
علــوم نوظهور اســت .تــاش میکنم بــا همکاری
نخبگان برگزیــده تیم تحقیقاتــیام ،تکنولوژیهای
جدیــد را کاربردی کنم و بیشــتر تمرکــزم در حوزه
مکاترونیک،بیومکاترونیــک ،رباتهای هوشــمند و
اتوماسیون است.
تصمیمگیران و سیاستگذاران در خارج
از کشور چگونه از ایدهپردازان حمایت میکنند؟

آنها به طور معمول از ایدههای جذاب و نوین که بتواند
بخشی از نیازهایشان را برآورده سازد یا سیستم را بهبود

بخشد با روی باز استقبال میکنند و ایدههای نوین را به
مرحله اجرا میرسانند.
تاکنــون نیــز از ایدههای من اســتقبال کــرده اند.
خوشبختانه در سالهای اخیر در کشور ما نیز اقدامات
خوبی صورت گرفته است.
در کشور توسعه یافتهای چون آلمان ،با
افرادی نخبه مثل شما چه رفتاری میکنند؟

برای نخبگان احترام و ارزش ویژهای قائل هستند ،به
ویژه زمانی که ببینند کسی تالش میکند ،امکانات را
در اختیارش میگذارند و با حمایت از خالقان از فکر و
توان آنها در توسعه کشور و حل مشکالتشان نهایت
استفاده را میکنند .به این صورت که ایدههای مناسب
را برگزیده و پس از بررسیهای الزم این ایده کاربردی
را به منظور رفع مشــکالت جامعــه ،وارد مرحله اجرا
میکنند.

سیســتم اتوماســیون مکاترونیک و
رباتیک هوشــمند که برای دویدن افراد کم بینا و
نابینایان در حال طراحی اســت ،چه ویژگیهایی
دارد؟

یکی از بخشهای اصلی تحقیقاتی و پژوهشــی من،
فناوریهای پیشرفته در حوزه بیومکاترونیک است که
به ساخت تجهیزات و رباتهای هوشمند ویژه معلوالن
در زمینه تعامل انسان و ربات میپردازم .در این راستا در
حال پژوهش در طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون
و رباتیک هوشمند برای دویدن افراد کم بینا و نابینایان
هستم تا با نتایج این تحقیقات ،مکانهای ویژه همراه
با ساختار هوشمند بر پایه علم اتوماسیون فراهم کنم
که عزیزان روشن دل بتوانند تحرک جسمانی داشته
باشند و همه حرکات ورزشی از جمله دویدن را که مادر
همه ورزش هاست بتوانند انجام دهند و از شرایط الزم
و حداقلی برای فعالیتهای بدنی بهرهمند شوند .در این

توجه شهروندان و سایر طرحها داشته باشم .تصور من
در رابطه با کالنشهر شیراز این است که شیراز شهری
پیشرفته ،مدرن و مجهز به تکنولوژیهای روز دنیاست.
همچنین از قدیم شهر علما و دانشمندان بوده و در علم
و ادب زبانزد جهانیان اســت .باید به دنبال برندسازی
شهر شیراز در نمادهای مهندســی مبتنی بر دانش و
فناوریهای نوین باشیم .چون عشق و عالقه زیادی به
شهر و دیارم دارم ،در این راستا نهایت تالشم را میکنم.

زمینه تکنولوژیهای جدید برای رفع نیازمندیهای
معلوالن و جانبازان بسیار کمک کننده است .امیدوارم
که تا ســال آینده بتوانیم نمونه اولیه و ســاخته شده
از آن را داشته باشیم .حمایت ســازمانهایی از جمله
بهزیســتی ،بنیاد شــهید و امورایثارگران و همچنین
دولت و شهرداری در این راه بسیار مهم است .آنها با در
اختیار گذاشتن مکان و امکانات الزم در اجرای فناوری
میتوانند به ما کمک کنند تا بتوانیم مشکل ورزش و
دویدن عزیزان را برطرف کنیم.
چه چیز موجب شکل گیری این ایده در

کارنامه علمی

«رسول شاهسونی» در دکتری فناوریهای پیشرفته و مهندسی رباتیک و مکاترونیک دانشگاه ارالنگن نورنبرگ آلمان
تحصیل میکند .وی فارغ التحصیل کارشناسی در رشتههای مهندسی مکانیک و مهندسی کامپیوتر ،کارشناس ارشد
مهندسی مکانیک و مکاترونیک از دانشگاه تربیت مدرس تهران اســت .او مدال طالی جهانی اختراعات در رباتیک و
فناوریهای پیشــرفته و جایزه ویژه همکاریهای اتحادیه اروپا را در سال  2016در آلمان کسب کرده است .این جوان
توانمند از سالهای  2005تا  2016مدالهای متعدد جهانی از جمله مدال طالی جهانی ارشمیدس روسیه ،رتبه اول کشور
در بخش مکانیک و هوا فضا ،رتبه اول جشنواره جوان برتر مخترع و مبتکر فنی و مهندسی ،نشان برترین جوان ایران،
جوان کارآفرین برتر کشور ،دانشجوی نمونه کشور از ســوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد و ...را کسب کرده و در ادوار مختلف توسط رئیس جمهوری تقدیر شده است.

ذهن شما شد؟

از سالهای گذشته با جانبازان دفاع مقدس و معلوالن
در ارتباط بودهام و مشکالت زیادی که دارند از نزدیک
دیدهام .یکی از مشکالت این است که به دلیل کم توانی
در حرکت و انجام فعالیتهای ورزشــی کمتر تحرک
دارند و برخی از آنها بیشتر زمان را در منزل استراحت
میکنند .این مسئله عالوه بر ایجاد مشکالت جسمی
ســبب کاهش روحیه مثبت آنها شده و گاهی تا مرز
افسردگی هم پیش رفته است .همیشه تمایل داشتم
بتوانم برای رفع مشــکالت به همه انســانها از جمله
این عزیزان کمک کنم .طبق آمارهای سازمان جهانی
بهداشت حدود 135میلیون نابینا در جهان وجود دارد
که  90درصد آنها در کشورهای در حال توسعه هستند.
آمارها حاکی از آن اســت که حدود  115تا 120هزار
نابینا در کشــور ایران وجود دارد که 550هزار نفر نیز
دچار کم بینایی و نابینایی هستند.
نگاه من این است که هر دولتی مسئولیت دارد و موظف
است که شرایط برابر و عادالنه را برای تمام افراد جامعه
فراهم آورد .در این راستا استفاده از تکنولوژیهای روز
در کاهش مشکالت آنها یکی از راه حلهاست .ما باید

راه حلهایی برای مشــکالت بیابیم و برای رسیدن به
برابری اجتماعی نهایت تالش را به صورت عملی انجام
دهیم و به اما و اگر وابسته نکنیم .همچنین با تفکیک
کلی معلوالن از اعضای عادی جامعه مخالف هســتم.
نباید این را تلقین کنیم که آنها نمیتوانند مثل افراد
عادی جامعه زندگی کنند و در مدارس معمولی درس
بخوانند ،بلکه ما باید تالش کنیم شــرایط الزم برای
زندگی عادی آنها در میان مردم از جمله دسترســی
به کتاب ،وســایل حمل و نقل ،مدرســه و دانشگاه را
فراهم کنیم.

چه ایدههای خالقانهای در مورد کالنشهر
شیراز دارید؟

از آنجا کــه تخصص من در تکنولوژیهای پیشــرفته
است در حوزه مرتبط با شهرداری تمرکزم بر اختراعات،
طراحی و ایده پردازیهای نوین ،شهرســازی مدرن،
زیباســازی مناظر شــهری ،حمل و نقل و ترافیک با
تکیه بر علوم پیشرفته اســت .در این زمینه توانستهام
دســتاوردهایی در زمینه زیباســازی مدرن شهری با
فناوریهای خالقانه ،انرژی پــاک و نو همراه با ترویج
ورزش همگانی ،خلق مناظر زیبا برای سرگرمی و جلب

گزارش تصویری

عکس :تسنیم

طعم واقعی زندگی میان
کوچ نشینان فارس
زندگی ساده عشایری هنوز ویژگیهای سنتی
خود را حفظ کرده است .بو و طعم نانهایی
که به دست زنان عشایر پخت میشود؛ گرفتن
کره ،سرشیر ،خامه و ...از دام ،بافت جاجیم
و گلیم با پشمهای طبیعی و حتی بازیهای
کودکانهای که انگار فقط در اینجا زنده مانده
است همه و همه نشانه جریان زیبای زندگی با
طعم واقعی در میان عشایر فارس است

فرسوده ،آنها را در بازسازی و ایمن سازی بافت فرسوده
ترغیب میکند تا در این راستا بتوان یک اثر ماندگار از
گذشتگان برای آیندگان به ارث گذاشت.
وی اظهار کرد :حدود  700امامزاده در شــهر شــیراز
مدفون هســتند که با حمایتهای مالی شهرداری و
شورای شهر توانست هایم تاکنون نسبت به تخریب آنها
اقدام کنیم .رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اقدامات
صورت گرفته توســط مدیریت شهری شیراز پیرامون
نســازی بناهای فرسوده گفت :بخشی
موضوعات ایم 
از موضوع ایمنســازی مربوط به سیاستهای ملی و
بخش دیگر آن ناشی از سیاستهای بومی و محلی در
هر شهری است.

حقدل بیان کرد :در بحث محلی ،شهرداری و شورای
شهر شــیراز تســهیالت ویژه ای را چون معافیت در
پرداخــت عــوارض و تجمیــع ریزدانهها بــا هدف
ایمنسازی بناهای فرسوده برای مالکان توسط دفاتری
با نام تسهیلگری ،قائل شده اســت که اجرای موفق
این طرح در شیراز ،سبب شــده که کارشناسان سایر
شــهرها نیز برای آموزش و بازدیــد از این طرحها به
شیراز سفر کنند.
زمان رایگیری انتخابات چهارمین دوره جشنواره چهره
سال صنعت ساختمان از 30بهمن تا  10اسفند امسال
است و هدایای چهرههای برتر نیز در مراسمی  17اسفند
در سالن اجالس پارس اهدا میشود.

علوم پزشکی بیماران را به دلیل بدهی تامین اجتماعی پذیرش نکرد
معــاون درمــان تامین
درمان اجتماعی فــارس گفت:
چندی قبل بــا مراجعه
برخی بیماران متوجه شــدیم که علوم
پزشــکی به دلیل مطالبــات از تامین
اجتماعی بیماران را پذیرش نمیکند.
به گزارش مهر «اکبر امیری» در نشست
خبری درباره وضعیــت پرداختهای
تامیــن اجتماعــی به دانشــگاه علوم
پزشکی شــیراز تاکید کرد :مطالبات تا
خرداد  ۹۵داده شده و در این راستا یک
ماه از دیگر استانها جلوتر هستیم.
وی ادامه داد :برخــی از اعضای هیات
علمی دانشگاه اعالم کردند که یک سال
است دریافتی نداشتهاند در حالیکه ما به
وظیفه خودمان عمل کردیم.
معاون درمان تامیــن اجتماعی تاکید
کــرد ۲۶۰ :میلیــارد تومــان مطالبه

توجه به تکنولوژی مدرن در شهرداری
چقدر اهمیت دارد؟

«رسول شاهسوندی» مخترع شیرازی در خارج از کشور سامانه روباتیک هوشمند برای دویدن نابینایان طراحی کرد

ابتکارمدیریتشهریبراینوسازیبناهایفرسوده
رئیس شــورای شهر شــیراز با اشاره به
شهری تســهیالت مدیریت شهری شــیراز در
بازسازی و ایمنســازی بناهای فرسوده
گفت :طرح تجمیع ریزدانهها برای نخستینبار در شیراز
اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی چهارمین دوره جشنواره چهره
برتر صنعت ساختمان ،غالممهدی حقدل اظهار کرد:
اجرای سبک معماری ایرانی-اسالمی بحث سنگینی
است که متأسفانه به واسطه تبعیت بسیاری از افراد در
شکل دهی به نمادهای شهری از سبک معماری غربی،
به فراموشی سپرده شده است.
وی افزود :ایران مهد فرهنگ و تمدن اســت و طبیعتا
آثار باستانی بسیاری در آن وجود دارد که حفظ آنها
مستلزم مرمت و بازسازی آن به سبک معماری ایرانی-
اسالمی است.
رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد :اولویت مدیریت
شهری شــیراز نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ با
آثار تاریخی فراوان که عقبه بســیاری از آنها به قرن
سوم هجری قمری میرســد ،همواره بر حفظ منظر و
سیمای شهری براساس سبک معماری ایرانی-اسالمی
بوده است.
حقدل با بیان اینکه توسعه فضاهای گردشگری رابطه
تنگاتنگی با بازســازی و مرمت بناهای تاریخی دارد،
گفت :بازسازی بناهای تاریخی ،اصل معماری است و
آنچه که در این روند حائز اهمیت بسیار است ،موضوع
توسعه فضاهای گردشگری است که مدیریت شهری
شیراز با ارائه برخی تســهیالت از قبیل عدم دریافت
عوارض به مالکان بناهای قدیمــی در محدوده بافت

دانشگاه از تامین اجتماعی است که در
این راستا همکاریهای مختلفی انجام
شده است.
امیری با اشاره به اینکه چندین بیمار
با مراجعه به ما اعــام کردند که مراکز
درمانی از جذب آنها خودداری کردهاند،
گفت :بیش از  ۳بیمــار طی مراجعهای
که به ما داشتند اعالم کردند که مراکز
درمانی به دلیل بدهی تامین اجتماعی
از دانشــگاه از پذیرش آنها جلوگیری
کردند که این کار تحت هیچ شرایطی
درست نیست.
وی افزود :بیماران حق و حقوقی دارند و
باید به آنها توجه کرد نه آنکه دانشگاه و
بیمارستان تقاضای پرداخت سریع برای
جذب بیمار داشته باشند.
معاون درمان تامین اجتماعی ادامه داد:
با صحبتهایی که انجام شد مشکالت

@fars
hamshahri.org

این بیماران نیز برطرف شــد اما نباید
بیماران را وارد اینگونه مباحث داخلی
کرد .امیری در خصوص وضعیت مراکز
درمانی تامین اجتماعــی نیز گفت :به
غیر از بیمارســتان  ۳۰۰تخته شهید

بهشتی در حال رایزنی و بستن قرار داد
برای ساخت یک مرکز درمانی دیگر نیز
هستیم .وی تاکید کرد :هماهنگیهای
الزم انجام و زمین نیز مشــخص شده
است.

مسئوالن شهری با توســعه روز افزون تکنولوژی باید
نگاهی جدید به دنیای مدرن داشــته و آماده استقبال
از فناوریهای نوین باشند و آنها را مورد استفاده قرار
دهند .در نظام گسترده شهرداریها که شامل معماری،
شهرسازی ،مناظر شهری ،حمل و نقل وترافیک است
بی تردید نیازمند اتصال به دنیای تکنولوژی و استفاده از
توان صاحبان فکر و متخصصان هستیم .از طرفی تالش
مسئوالن باید به سمتی باشد که ساختاری پیشرفته ،در
دسترس و راحت را برای شهروندان ایجاد کنند که این
موضوع نیازمند تالش و توجه جدی است.

اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل

www.ostani.hamshahrilinks.org
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پیش فروش بلیت قطارهای مسافربری
ویژه ایام نوروز در شیراز آغاز شد

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،فرهنگ شهر ،دوچرخه ،حقوق ،همراه و آشپزی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن  23023523 :دورنگار23023590 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29   :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500   :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819   :

پست الكترونيكfars@hamshahri.org :

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در فارس:
ســیدمیعاد آل علی هارونی  -نشانی :شــيراز ،خيابان
فلســطین ،تقاطــع اردیبهشــت به ســمت مالصدرا،
ســاختمان همشــهری  -تلفکس0713-2317849 :

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

شیرازیها جشنواره فیلم فجر را نپسندیدند

همشهری
صدای
زندگی بهتر
021-88932308

جشنواره فیلم فجر در حضور فیلمهای ساخته کارگردانان فیلم اولی در فضایی کم مخاطب سیر میکند

مدیرکل راه آهن اســتان
خبر
فــارس بــا اشــاره بــه
پیشفروش بلیت ویژه ایام
نوروز  ۹۶گفت :متقاضیــان میتوانند
برای رزرو بلیت از طریق سایت راه آهن
فارس اقدام کنند.
به گزارش روابطعمومی شرکت راهآهن
فارس «مهرداد انصاری» با بیان اینکه
دور جدید پیش فروش بلیت قطارهای
مسافری آغاز شده اســت ،اظهار کرد:

متقاضیان میتوانند برای خرید از طریق
سایت به نشانی  www.fars.rai.irیا با
مراجعه به مراکز فروش سطح شهر برای
خرید بلیت اقدام کنند.
مدیرکل راه آهــن از تخفیف  10تا 25
درصــدی قیمت بلیتهای شــیراز به
مقاصد تهران و مشهد خبر داد و گفت:
مســافران میتواننــد از تخفیفاتی که
شرکتهای مسافری فعال در راه آهن
فارس در نظرگرفتهاند ،بهر همند شوند.

درخشش هنرمندان کارتونیست جهرمی
در جشنواره «احیای دریاچه ارومیه»
جوایــز ویژه جشــنواره
هنر
سراسری احیای دریاچه
ارومیه به کارتونیستهای
جهرمی رسید.
همزمان با آییــن اختتامیــه دومین
جشنواره سراســری فرهنگی و هنری
احیای دریاچــه ارومیه نفــرات برتر
بخش کاریکاتــور معرفی شــدند .در
جشــنواره ملی کارتون احیای دریاچه
ارومیــه٣٥٢ ،هنرمند بــا تعداد ٤٩٣
اثر از شــهرهای مختلف کشور حضور
داشتند که جایزه ویژه این جشنواره به
محمدحسین اکبری و سعید صادقی از

سینماهای شــهر ادب و هنر با وجود
فیلم
جشنواره فیلم فجر در مسیری سرد به
سر میبرند .فیلمهای محبوب به اکران
شیراز نیامدند و آثاری که بر پرده نقره ای رفت رضایت
شیرازیها را جلب نکرد.
به گزارش مهــر ،با وجودی که جشــنواره فیلم فجر
در نیمه قرار دارد و شبهای شــلوغی در برج میالد
و پردیسهای سینمایی ســی و پنجمین جشنواره
بینالمللی فیلم فجر در تهران حاکم است ،در شیراز
آنچه فضای جشنواره را ســرد کرده ،نبود فیلمهای
محبوب نزد تماشاگران شیرازی است.
در حالیکه انتظار میرفت آثــاری مانند قاتل اهلی
که جنجالهایی حول مسعود کیمیایی ،تهیهکننده
و پرویز پرســتویی را در پی داشــته در شیراز هم به
مخاطبان عرضه شــود یا نمونه جنجالی تر دیگری
مانند «گشت ارشاد »۲اکران شــود اما این فیلمها
در فهرست شهرســتانها قرار ندارد و شانزدهمین
جشــنواره فیلم فجر شــیراز در حضــور فیلمهای
کارگردانان فیلم اولی در فضایی کم مخاطب ســیر
میکند.
این در حالیســت که علیرغم دورههای پرشور قبلی
جشنواره که فیلمســازان حاضر در جشنواره گاهی
شــیراز را برای برپایی نشســتهای نقد و بررسی به
تهران ترجیح میدادند ،امسال مدیران این رویداد با
بسنده کردن به یکی دو چهره بومی هنوز که تا پایان
جشنواره روزهایی مانده نتوانسته اند گامی در پرشوری
آن بردارند.
انتظار برپایی نشستهای نقد وبررسی میرفت

یکی از انتظاراتی که از سوی مخاطبان میرفت برپایی
نشستهای نقد و بررسی به شیوه آنچه در دورههای

جهرم رســید .این دو هنرمند جهرمی
تا کنون موفق بــه افتخارآفرینیهای
متعــدد در جشــنوار ههای ملــی و
بینالمللی شده اند.

یــا

[ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شماســت ،معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت
با ما تماس  بگیرید].

نظارت بر سالمت روستاهای دور افتاده

الزم اســت تا برای ارتقای سالمت استان بر واکسیناســیون مناطق دورافتاده
نظارت شــود تا غفلت برخی خانوادهها ســامت کودکان را برای یک عمر به
مخاطره نیندازد.
مینایی از داراب

نظارت بر حفر چاه

نظارت بر حفر چاههای غیر مجاز در حریم تخت جمشید باید افزایش یابد.

قنبری از مرودشت

تماشاگران تاالر حافظ با دیدن  20دقیقه یکی از فیلمها ،سالن را ترک کردند .عكس :همشهری

گذشته تجربه میشد ،بود.
این جملهای است که یکی از مخاطبان دائمی جشنواره
میگوید و با مقایسه شانزدهمین جشنواره با دورههای
گذشــته آن را نیازمند بازنگری در برپایی دانست و
افزود :اکثر فیلمهای دوره سی و پنجم جشنواره واجد
تله فیلم هستند و قابلیت سینمایی ندارند.
«مهدی صف شــکن» ضعفهای جشــنواره را قابل
پیشبینی دانســت و تصریح کرد :در طول ســال با
برگزاری جشنواره ای مستقل به جای هفته فیلم فجر
که به اشتباه آن را جشنواره مینامیم میشود فضای
پررنگتری به سینمای شیراز داد.
وی ادامه داد :این درحالیســت که دورههای گذشته
جشنواره فیلم فجر محدود به سئانسهای بعد از ظهر
نمیشد و مخاطبانی که در طول روز دارای وقت فیلم
دیدن بودند این امکان را مییافتند در ســاعتهای
پیش از ظهر هم به تماشای آثار جشنواره بنشینند.
دبیر شــانزدهمین جشــنواره فیلم فجر شیراز هم
سردی حاکم بر فضای جشنواره را تایید کرد و گفت:
شاید نبود  ۶یا  ۷عنوان فیلمی که انتظار میرفت در
فضای سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر
مخاطبان را بتوانند جذب کنند موجب شد این اتفاق
در شیراز بیفتد.
«فروغ عدالت پور» که به تازگی مســئولیت انجمن
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برخورد با متخلفان پارک خودرو

در مقابل بیمارستان حافظ خودروها به صورت عمودی پارک میکنند و باعث
کمشدن عرض خیابان و وقوع تصادف میشوند.

فیلم ،عکس و پویانمایی اســتان فــارس را برعهده
گرفته و تجربه نخست برپایی جشنواره فیلم فجر را
پشت ســر میگذارد ،عنوان کرد :باور اینکه هنگام
نمایش فیلم تماشــاگرانی که به تاالر حافظ آمدند
پس از دیدن  ۲۰دقیقه نخســت فیلم سالن را ترک
کردند قابل پیش بینی بود چرا که فیلمهای این دوره
از جشــنواره تاکنون چنگی به دل نزده اند و دارای
ضعف هستند.
او درخصــوص برنامههای جنبی جشــنواره با اعالم
اینکه تاکنون آنچه انجام گرفته محدود به تجلیل از
پیشکسوتان و چهرههای بومی سینمای ایران بوده،
ادامه داد :با توجه به اینکه دو ســینماگر شیرازی در
میان فیلمسازان حاضر در سی و پنجمین جشنواره
فیلم فجر قرار دارند و در طول جشنواره امکان حضور
آنان در شــیراز فراهم نبود امیدواریــم پس از پایان
جشنواره در تهران ضمن نمایش آثار سعید کشاورزی
و محمد کارت مراســم نکوداشتی هم در شیراز برای
آنان گرفته شود.
عدالت پور همچنین از انجام نظرسنجی به سفارش
ستاد مرکزی جشنواره در شیراز خبر داد و افزود :در
طول جشنواره فیلم فجر شیراز نظر سنجی به شیوه
کلی درباره نحوه برگزاری آن انجام خواهد گرفت.
جشنواره فیلم فجر شــیراز تا  ۲۱بهمن ماه جاری در
سینما سعدی و تاالر حافظ فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس برپاست.

سردی حاکم بر جشنواره شانزدهم

شانزدهمین جشنواره فیلم فجر در شیراز
با حضور فیلمهای کارگردانان فیلم اولی در
فضایی کم مخاطب سیر میکند .فیلمهای
محبوب در شیراز به اکران در نیامدند و آثاری
که بر پرده نقره ای رفته رضایت شیرازیها را
جلب نکرده است
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همکاری نکردن پزشکان

برخی از پزشــکان طرح نظام خانواده برای ارائه نامه ارجاع بهانه میآورند و با
بیماران برای مراجعه به پزشک متخصص همکاری نمیکنند.
کریمیان از شهرک گلستان

ارائه اجناس بی کیفیت

در برخی نمایشگاههای دورهای ،کاالهای خوراکی بی کیفیت عرضه میشود که
باید مورد نظارت قرار بگیرد.
سمیعی از معالی آباد

افزایش تعداد ونها

بر تعداد ونهایی که برای مســیر میدان نمازی تا فرودگاه شیراز در نظر گرفته
شده باید افزوده شود.
فرجی از میدان گل سرخ

وضعیت نامناسب پارکهای الر

وضعیت پاركهای الر به لحاظ بهداشــتی نا مناسب است و پوشش آسفالت و
چمن نیز ندارند .با توجه به اینکه وسايل بازي فرسوده و غیر استاندارد به کودکان
صدمه میزند تقاضای رسیدگی داریم.
شمس از الر
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طراح :فرناز فرهمند

افقی
 -1بقعه اي مربوط به دوره قاجار است در شيراز که دروازه
کازرون ،بلوار سيبويه واقع شده است -2 .دوست و همراه
 بهروافتاده  -غذاي پرنده-3 .بعد از وعده غذا ســرو ميشود  -ضيافتي که به بهانه موفقيت برپا شود  -به آدم پرخور
ميگويند  -تکرار يک حرف -4 .نام روســتايي کوچک از
توابع بخش مرکزي شهرستان مهر در جنوب استان فارس
 رده؛ رسته  -کوهي در مکه -5 .باخت در شطرنج  -جمعحاشيه  -يابنده (در ترکيب با کلمة ديگر)-6 .برتر  -فريبکار؛
مکار  -اگر ،چنانچه-شــراب-7 .انتها  -جمع ســر  -نام
حضرت عيسي -8 .از قوميت هاي ايراني  -ادامهدار -نامي
زنانه  -دهمين ماه سال -9 .مشــکي  -خنگ  -رشته؛ نخ.
 -10تکرار يک حرف  -سازي بادي  -مکاني براي نگهداري
و نمايش اشيای تاريخي  -استوار؛ پايدار -11 .اسم  -نام جا
و مقامي است منسوب به خوبان  -آب چشم-12 .هماورد
 همرزم  -پرندهاي کوچک ،ســياهرنگ ،حاللگوشت -طالي سياه  -مقابل خير -13 .نصف شصت  -از جا دررفتن
حيوان  -چکمه  -شماره اي براي انتقال وجه با مبالغي باال.
-14نوعي پارچة ابريشمي  -علف خوردن حيوانات  -فرمان
کشتي-15 .از مراکزتاريخي وباستاني شهرستان داراب در
استان فارس .
       
عمودی
 -1زيارتگاهي در شيراز متعلق به برادر امام رضا(ع) -2 .نام

* 1
1

3 2

عظیمی از میدان دانشجو

14
15

پســرانه  -افتخار؛ ســربلندي  -کمک کردن -3 .نزديک
نيســت  -زيان آور  -سومين نت موســيقي  -خط تيره.
 -4خشک نيســت  -روســري  -بمب زير خاکي  -مکر
و حيله -5 .صداي که با دســت و دهان توليد مي شــود
 آســماني  -رو -6 .درحــال حل آن هســتيد  -منطقهآفتابگيــر -  .از خيابان هاي شــيراز با تراکــم آپارتماني
باال -7 .دستور -آهنگر  -درجه و مدال -8 .قوميت دکتر
سيد علي ملک حسيني پدر پيوند کبد ايران -جاري -از

شهرستانهاي استان فارس  -گفت و گوي نوشتاري در
بســتر اينترنت -9 .دلير  -رزق و خــوراک هرروزه  -بچة
گوسفند تا ششماهگي -10 .زاپاس  -نر نيست  -جمع نوه.
-11اسم  -نامي دخترانه  -پايين آمدن ،سقوط-12 .جمع
غنم  -موي صورت مرد  -از شهرهاي شمالي ايران  -حيوان
وفادار -13 .راه  -از شــهرهاي نزديک به تهران  -تميز-
بزکوهي -14 .اکثر مردم  -پایمال کردن چيزي  -جوان.
 -15از اماکن زيارتي و مذهبي شهر شيراز.

عملیات اجرایی ساخت اکوموزه عشایر در فیروزآباد آغاز شد
عملیات اجرایی ســاخت
میراث نخســتین اکوموزه عشایر
فــارس در فیروزآبــاد در
آیینی به مناسبت دهه فجر آغاز شد.
به گزارش ایرنــا ،در این آیین که با حضور
معاون گردشگری و امور زیارتی استانداری
فارس و مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشــگری فارس برگزار شد،
عملیات ســاخت این اکوموزه در زمینی
به مســاحت  45هکتار آغاز شــد .در این
طرح که دهکده اقوام نــام خواهد گرفت،
آداب و رسوم و مراســم آئینی همه اقوام
عشایر ایرانی به خصوص عشایر قشقایی به

نمایش گذاشته خواهد شد .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فارس
در حاشیه این آیین گفت :این اکوموزه با
هدف تحول اقتصادی مناطق روستایی و
جلوگیری از رنگ باختن ویژگیهای بومی
در مقابل تهاجم فرهنگی ساخته میشود.
«مصیــب امیری» افــزود :ایــن طرح با
ســرمایهگذاری حدود  38میلیارد ریال
و با پیشبینی اشــتغال بیش از  100نفر
در فیروزآباد ایجاد میشــود  .وی اظهار
کرد :امیدواریم ایــن اکوموزه که اولین بار
در اســتان فارس خواهد بــود ،تبدیل به
غنیترین اکوموزه کشور و جاذبهای ویژه

برای جذب گردشگران داخلی و خارجی
شــود .مدیرکل میراث فرهنگی گفت :با
توجه به مرکزیت ایل بزرگ قشــقایی در
استان فارس و شهرستان فیروزآباد ،آداب
و رسوم ،پوشــش و صنایع دستی عشایر
میتوانند در توســعه پایدار گردشــگری
منطقه نقش مهمی ایفا کنند .امیری اظهار
کرد :از صنایعدستی شناخته شده عشایر
قشــقایی فیروزآباد میتوان به قالی بافی،
گلیم بافی ،جاجیم بافی ،گبه ،چرخ بافی
و ...اشاره کرد که به علت جایگاه فوق العاده
در هنرهای دستی کشور ،همچنین حفظ
و ماندگاری آنهــا و حمایت از صنعتگران

این رشته ها ،برخی از آنان را در فهرست
آثار ناملموس کشــور به ثبت رساندهایم.
مدیرکل میراث فرهنگی اظهار کرد :لباس
ایالت عشــایر که یکی از زیباترین آنها را
بهسبب تنوع رنگ در ایالت عشایر قشقایی
نظاره گر هستیم نیز به دلیل بیان هویت و
آداب و رسوم زنان منطقه در فهرست آثار
ناملموس ملی به ثبت رساندهایم .وی افزود:
همچنین فرآوردههای لبنی عشایر قابلیت
ثبت در فهرست آثار ناملموس را دارد و در
تالش برای ثبت آن هســتیم .شهرستان
فیروزآباد در فاصله  93کیلومتری جنوب
غرب شیراز واقع شده است.

