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آئين ويژه نوروزگاه در شيراز و چند شهر فارس برگزار ميشود

مديركل ميراث فرهنگي ،صنايعدســتي و گردشگري استان فارس گفت :از دوم تا هفتم
فروردين  96آئين ويژه نوروزگاه در شيراز و چند شهر استان برگزار ميشود...

زهرا جعفری

نگاهی به روزشــمار انتخابات نشــان می دهد که مدت زمــان زیادی به
آغاز دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری و پنجمین دوره انتخابات
شوراهای اسالمی  شهر و روستا باقی نمانده است و در این فضا ،هر روز شاهد
داغ تر شدن بازار گمانه زنی ها و جدی و علنی تر شدن تحرکات در اردوگاه چپ و
راست هستیم.
در همین راســتا ،گروه سیاســی و انتخابات «عصر مردم» فارغ از هرگونه
جانبداری  یــا حمایت از گروه  یا جریانی خاص تالش خواهد داشــت آخرین
تحرکات ،اقدامات ،رویکردها و راهبردهای گروه های سیاســی و کاندیداها را
با رویکرد تحقق مشــارکت حداکثری در اختیــار عالقمندان و مخاطبان خود
قرار دهد.
***

پایه آبستراکسیون
شنیده می شــود یکی از پایه های آبستراکسیون در شورای دوم و سوم شهر شیراز بار دیگر
قصد کاندیداتوری دارد.
گفته می شــود وی گفته اگر در عرصه انتخابات شوراها به صورت کاندیدا وارد نشود لیست
خواهد داد.
وی معتقد است زمان آن رسیده که مردم شیراز به تحول جدید فکر کرده و با تغییر نگرش ها
به سمت مصلحت ها و منفعت ها حرکت کنند.
این کاندیدای احتمالی در حال حاضر مدیرعاملی یکی از شهرهای جدید را بر عهده دارد.
حضور در عرصه به شرط استخاره
این عضو ســابق شورای اســامی شهر شیراز گفته رویکرد آتی شــوراها باید ایجاد آرامش
اجتماعی و روحی در جامعه باشد.
وی تأکید کرده رأی مردم حرمت و قداست دارد لذا برای احترام به رأی مردم باید به تعهدات
اخالقی خود فکر کنیم.
این داوطلب احتمالی که ســابقه مدیریت در شــهرداری را در کارنامه خود دارد ،گفته برای
حضورش در عرصه انتخابات قصد استخاره دارد.
معرفی اعضای هیأت نظارت شهرستان شیراز
اعضای هیأت نظارت شیراز معرفی شدند.
بر اســاس ابالغ احکام هیأت عالی نظارت اســتان به فرمانداری شهرستان شیراز ،غالمرضا
نامورچی رئیس ســازمان نظام مهندسی اســتان ،بهنام اکبری رئیس کانون وکالی دادگستری
فارس ،محمدحســین دادخواه رئیس کانون کارشناســان رسمی ،جمشیدی بازنشسته آموزش و
پرورش فارس و رضایی از قضات دادگســتری استان ،اعضای هیأت نظارت شهرستان شیراز را
تشکیل می دهند.
نشست محرمانه
در نشست محرمانه روز گذشــته اعضای هیأت نظارت شهرستان شیراز پیشنهاد فرمانداری
برای ترکیب اعضای هیأت اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست  30گزینه معرفی شده از سوی فرمانداری شهرستان شیراز برای هیأت اجرایی
مورد بررسی قرار گرفتند و با حذف یک نفر از آنها مابقی مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفتند.
اعضای هیأت اجرایی امروز مشخص می  شوند
در پی بررســی گزینه های هیأت اجرایی انتخابات در شهرستان شیراز توسط هیأت نظارت و
نهایی شدن اکثریت آنها ،امروز  8عضو هیأت اجرایی مشخص خواهند شد.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز با بيان اينكه
ترافيك شــيراز با استفاده از سيســتمهاي پايش تصويري و
زيرساخت ايجاد شده ،كنترل و مديريت خواهد شد ،گفت :در
اين خصوص اطالعرساني به مسافران نوروزي انجام ميشود.
ناصر شــمس در گفت و گو با ايســنا منطقه فارس ،افزود:
عالوه بر دوربينهاي موجــود 120 ،دوربين نظارت و پايش
تصويــري و ثبت تخلفات رانندگي ،در معابر مختلف شــيراز
اضافه شده است تا امكان پايش مناسب ترافيكي فراهم شود.
او خاطرنشــان كرد :با استفاده از تابلوهاي هشداردهنده و
توزيع بروشورهايي ،به مسافران در خصوص پايش تصويري
ترافيك و رفتارهاي ترافيكي تذكر الزم داده خواهد شد.
شــمس گفت :عالوه بر بلوارهاي رحمت ،مدرس و شهيد
چمران ،اكنون پايش تصويري در بلوارهاي مطهري ،اميركبير
و دكتر حسابي نيز امكانپذير شده است.
وي از آمادهســازي  22هزار واحد پارك موقت براي ايام
نوروز در شــيراز خبــر داد و گفت :توصيه به شــهروندان و
مسافران نوروزي استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي براي
بازديد از اماكن گردشگري ،تاريخي و فرهنگي در ايام نوروز
است تا مشــكلي به لحاظ تردد و توقف خودروهاي شخصي
نداشته باشند.
شمس از پيشبيني  8دســتگاه اتوبوس مگاترانس براي
اجراي تورهاي گردشــگري خبر داد و گفــت :با اين امكان
و اطالعرســاني مناسب و پيشبيني  60ايستگاه گردشگري،
سعي خواهيم كرد كه گردشگران و مسافران در ايام نوروز براي
بازديد از اماكن تاريخي و فرهنگي با مشــكلي مواجه نباشند.
او اســتفاده از تورهاي گردشگري را براي مسافران نوروزي
رايگان اعالم و خاطرنشان كرد :در ايام نوروز باندهاي شمالي
و جنوب خيابان مقابل حافظيه مسدود خواهد بود و دسترسي
به حافظيه به شكل پياده فراهم است؛ غرفههاي نمايشگاهي
را هم به داخل بوستانها و فضاي سبز منتقل كردهايم چون
اعتقادي به ايجاد غرفه در خيابان و پيادهروها نداريم.
شــمس همچنين گفت :در فاصله روزهاي  29اسفند تا 5
فروردين ،توقف اتومبيلها در محلهاي تعيين شــده براي
پارك حاشــيهاي در شيراز ،رايگان خواهد بود و از شهروندان
و مسافران هزينهاي براي توقف اتومبيل دريافت نميشود.
وي با بيان اينكه  20اكيپ به شــكل محســوس و 20
اكيپ به شكل نامحسوس نظارت بر كيفيت و كميت خدمات
حمل و نقل مســافر در شيراز را عهدهدار هستند ،گفت13 :
اكيپ ويژه نيــز نظارت بر عملكــرد پاركينگها را عهدهدار
خواهند بود.
شــمس گفت :با همراهي  200دانشجو و افراد عالقهمند،
 4كمپين راهاندازي شده و از گروههاي مختلف براي تسهيل
در تردد ترافيكي استفاده خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شــهرداري شيراز همچنين
گفت :اولين پل عابر پياده "اسپيس فريم" يا " سازه فضايي"
كشــور در محور بلوار معاليآباد شــيراز اجرا شــده است كه
عالوه بــر زيبايي بصري خاص ،امكاني بــراي ارتقاء ايمني
تردد خواهد بود.
شــمس گفت :دو پل عابر پياده اسپيس فريم ديگر نيز در
آينده اجرا خواهد شد.

پايش تصويري ترافيك شيراز در نوروز
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز با بيان اينكه ترافيك شيراز با استفاده
از سيستمهاي پايش تصويري و زيرساخت ايجاد شده ،كنترل ...
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مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید صدرا ،از
ایجاد  4شهر جدید دیگر در اطراف کالنشهر شیراز
در راســتای جلوگیری از اسکان های غیررسمی و
ساماندهی و مدیریت حاشیه نشینی خبر داد.
مهدی خانی افزود :جانمایی این شهرهای جدید
در محور شیراز – بیضاء ،شیراز – خرامه ،شیراز –
سروستان و شیراز – بوشهر خواهد بود.
وی تصریح کرد :ایجاد شهر جدید بیضاء از سال
 96وارد فاز مطالعاتی و اجرایی خواهد شد.
بزرگتریــن مصالی جنوب کشــور در
صدرا
مهدی خا نی از ایجاد بزرگترین مصالی جنوب
کشــور در فضایی به وســعت  4هکتار در شــهر
جدیــد صدرا خبر داد و گفت :خانــه هنرمندان نیز
با بهره گیــری از عناصر مختلف هنری و فرهنگی
در فضایی به وســعت  5هکتار در شهر جدید صدرا
احداث می شود.
برند نارنجستان و سیب زار در صدرا
مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید صدرا از
احداث  2پــارک بزرگ  55و  60هکتاری در مرکز
شــهر صدرا ســخن گفت و اظهار داشت :در حال
حاضر ســرانه فضای سبز شهر صدرا  10متر است
که با استاندارد جهانی فاصله بسیار دارد.
وی افــزود :این  2پارک بزرگ به ســیب زار و
نارنجســتان تبدیل شده و به عنوان برندی از شهر
جدید صدرا معرفی خواهد شد.
خانی همچنیــن از آمادگی این شــرکت برای
تعامل با برندهای بزرگ و تحول اقتصادی در شهر
جدید صدرا خبــر داد و گفت :یکی از اولویت های
ما در جذب ســرمایه گذاری ،سرمایه گذاری علمی
اســت و در همیــن راســتا زمین در اختیــار تمام

آئين ويژه نوروزگاه در شيراز و چند شهر فارس برگزار ميشود

مديــركل ميــراث فرهنگــي ،صنايعدســتي و
گردشــگري اســتان فارس گفــت :از دوم تا هفتم
فرورديــن  96آئين ويژه نوروزگاه در شــيراز و چند
شهر استان برگزار ميشود.
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،به نقل از روابط
عمومي ميراث فرهنگي فارس ،مصيب اميري ،گفت:
آئين نوروزگاه با هدف معرفي و ترويح آداب نوروزي
فارس و شــيراز به ميهمانان و مســافران نوروزي
اجرايي ميشود.
او با بيــان اينكــه محوطه مجموعــه تاريخي
فرهنگي ســعديه يكي از اين اماكن اســت ،گفت:
نمایشگاه شیرینیهای سنتی ،صنایع دستی و سفره

شیراز در تب و تاب نوروز

دانشــگاه های داخلــی و خارجی کــه عالقه مند
به حضور و ســرمایه گذاری در صدرا باشــند ،قرار
خواهیم داد.
وی با بیان این که در ســال جاری  100میلیارد
تومان سرمایه گذاری در شــهر صدرا انجام گرفته
اســت ،افزود :آماده هســتیم تا زمین برای احداث
بیمارســتان عمومی در اختیار دانشگاه های آزاد و
خصوصی قرار دهیم.
جاده بادسوار در صدرا
خانی در خصوص ایجاد راه های دسترسی جدید
برای شهر جدید صدرا نیز گفت :محور شیراز – صدرا
از مسیر قره پیری سال آینده تعیین تکلیف خواهد
شــد و به منظور جلوگیری از نابودی این محور در
اطراف این جاده دیوار کشیده خواهد شد.
هیچ کاری را قفل نکردیم

وی در بخش دیگری از ســخنانش از سرانجام
پارک آبی شهر جدید صدرا نیز سخن گفت و اظهار
داشت :شرکت عمران در شهرهای جدید واگذاری
زمین را به صورت مشــروط انجــام می دهد و در
صورتی که طی دوره مشخص ساخت و ساز در آن
صورت نگیرد قرارداد فسخ خواهد شد.
خانی افزود :اراده ای برای فســخ قرارداد پارک
آبی نداریم اما اگر پروژه به ســرانجام نرســد برابر
قانون اقدام خواهیم کرد.
مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید صدرا در
پایان با تأکید بر این که شرکت عمران شهر جدید
صدرا با هیچ دستگاه و ســازمانی تداخل مدیریتی
ندارد ،گفت :شــرکت عمران هیــچ کاری را قفل
نکــرده و در واگذاری ها برابر قانون و ا جرای طرح
مصوب شهرداری عمل می کند.

هفت سین و اجرای نمایشی مراسم کوسه بر نشین،
میر نــوروزی ،نمایش عمو نوروز ،عیدی بردن برای
عروس ،حافظ خواني و شــاهنامه خوانی ،فالگوش و
شکستن کوزه در آئين نوروزگاه  96مد نظر قرار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد :مراسم
آب تنــی در قنات ســعدی ،زیارت شــاهچراغ(ع)،
نمایش عروسکی جی جی ویجی  ،نمایش عروسکی
مینــا و نمایش بهاریه خواندن کــودکان نیز در این
آئین اجرا ميشود.
اميــري گفــت :در بخــش اطالعرســانی
عمومی  نوروزگاه امســال پخــش فیلمهای کوتاه از
آداب و رســوم نوروز شهر شــیراز ،آئینهای ثبتی

نوروزگاه ســال گذشته در فهرســت آثار ناملموس
ملی ،برگزیدهای از برنامههای نوروزگاه سال گذشته،
و نمایش فیلم از آداب و رســوم کشــورهایی که در
ثبت جهانی نوروز با ایران مشترک هستند در دستور
کار قــرار دارد .همچنیــن در بخــش عکس توزیع
بروشــورهایی مختص نوروز در بیــن مردم از جمله
برنامه  های جانبی نورزگاه  96در شیراز است.
مديركل ميــراث فرهنگي فارس گفت :اين آئين
همزمان با شیراز در چند شهرستان و مکان تاریخی
اســتان مانند پاســارگاد ،تخت جمشــید ،الرستان،
نی ریز ،کازرون ،نورآباد ممسنی ،فیروزآباد و آباده با
همکاری انجمنهای مردم نهاد اجرا میشود.
عکس ها  :سحر جعفری    /پریا کاظمی

