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یادداشتـــــ روز

سعیدرضا امیرآبادی ـ روزنامه نگار

نشانه بالهت

کسب و کار نامشروع ســود جویان پایانی ندارد و آنها همواره
تکنیک های خود را در زمینه جرایم مختلف به ســردمداری
بزهــکاری و کالهبرداری به روز رســانی مــی کنند .وجهه
مشــترک تمامی صفحات حوادث جراید فــارس در چند روز
اخیر پیرامون دستگیری شیادی بود که خود را به عنوان وزیر
امور خارجه ایران معرفی کرده و با تقلید صدای دیپلمات ارشد
ایرانی توانسته بود مبالغ زیادی را به بهانه اخذ ویزا از افرادی
کــه در صدد مهاجرت بودند ،کالهبرداری نماید .در بررســی
آسیب شناسانه ی جرایمی از این طیف در می یابیم که شیوه
کالهبردار مزبور چندان حرفهای مأبانه طراحی نشــده است و
موفقیت نسبی وی ریشه در ساده لوحی و بالهت مال باختگان
داشته اســت ،چرا که یک دیپلمات ارشد مملکتی آن هم در
مقام ریاســت وزارت امور خارجه هیچگاه تن به چنین اعمال
ســخیف و بزهکارانه نخواهد داد و این شیوه کالهبرداری تنها
به منظور...
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فردا را به امروز می آ وریم
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رئيس مجمع نمايندگان فارس:
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مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز:

محور اصلی ترانه «نقش بهشت» ظرفیت های شهر شیراز
و خصلت های مثبت شیرازی هاست

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز از ساخت ترانه «نقش بهشت» که
در وصف شیراز و مردمان این شهر است ،خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری شیراز ،هاشــم مظاهری زاده گفت :اگرچه
پیش از این ترانه «شهر رویایی فردا» با استفاده از ظرفیتهای هنرمندان جوان بومی
شیراز ساخته شده است ،اما «نقش بهشت» اولین تجربه موسیقایی حرفهای برای بیان
زیباییهای شهر شیراز و خصلت های مثبت و پسندیده مردم این شهر است .مدیرکل
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری با اشاره به استفاده از زبان موسیقی برای معرفی

ظرفیت های متنوع و متعدد شــهر شیراز گفت :ترانه و موسیقی می تواند یک رسانه
تبلیغاتی کارآمد برای ماندگاری مفاهیم در ذهن مخاطب تلقی شود .موسیقی کمک
می کند تا یک داستان با ظرافت بیشتری نقل شود و شنونده مفهوم مورد نظر را بهتر
درک کنند؛ از این رو بیان کالم در قالب موسیقی آن هم با به کارگیری استعدادهای
جوان شــیرازی قطعاً دلنشــین تر خواهد بود و احســاس تعلق خاطر بیشتری ایجاد
خواهد کرد؛ همانطور که امروز پس از گذشت سال ها مفاهیم ناب دوران دفاع مقدس
و ایام مذهبی در قالب ترانههای آهنگین و ماندگار برای ما زنده می شــود .وی با ابراز
امیدواری از اینکه شهروندان با ترانه «نقش بهشت» ارتباط مناسبی برقرار کنند ،عنوان
کرد :این اثر تداعیگر خاطرات و یادآور ظرفیت های ارزشمند شهر شیراز است و تکیه
بر کار و تالش مردم شیراز دارد تا به همگان نشان دهد که شیراز عالوه بر آثار تاریخی،
فرهنگی و ادبی که دارد ،شهر تالش و پشتکار می باشد و شیرازی ها مردمی تالشگر
هستند .بر اســاس این گزارش ساخت ترانه «نقش بهشــت» حدود سه ماه به طول
انجامید و کلیه کارهای آن در استودیو «بل» تهران انجام شد .ترانه این اثر توسط علی
فریدونی سروده شده است و تنظیم آن را فرید اسماعیلی ،آهنگسازی را علی طالکار و
خوانندگی آن را نوید نیککار هنرمند جوان شیرازی بر عهده داشته اند.
شــهروندان می توانند ترانه «نقش بهشت» را که در جشنواره شیراز شناسی رونمایی
شد ،از طریق کانال تلگرامی شهرداری شیراز به نشانی @shirazmunدریافت کنند.

خواهر عزیزم فلورا صدری
گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ،صفای مدینه ومعطر به عطر
قبور ائمه بقیع است .حجکم مقبول ،سعیکم مشکور
برادر کوچک شما فرزاد صدری

تقدیر وسپاس

تالش وذکاوت پلیس در برخورد با جرایم ،امنیت روانی شهروندان را تضمین می کند.
بدین وسیله از جدیت واهتمام فرماندهی پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) وپرسنل
وظیفه شناس آن فرماندهی محترم ،جناب سروان مهدی اویسی ،جناب سروان رحمان متقی،
جناب سروان اصغر قلی پور وجناب سروان عباس احدی در کشف اموال مسروقه اینجانب در
کوتاهترین زمان تقدیر وتشکر می نمایم .
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