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اتصال آزادراه اصفهان به شیراز بررسی شد
اتصال آزادراه اصفهان به شــیراز با حضور معاون شــهردار شــیراز و شهردار اسبق
شیراز بررسی شد...

ساماندهي معتادان حاد و ُپر خطر از سطح شهر شيراز
دبير شــوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر فارس گفت :از امروز طرح ســاماندهي
معتادان حاد و ُپرخطر و تزريقي در شيراز اجرا ميشود...

خیران استهبانی خانه
 ۲میلیاردی خود را به کتابخانه
عمومی اهدا کردند

تســنیم :مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس
با اشــاره به اقدام خیران برای حمایــت از کتابخانههای
عمومی گفت :این ساختمان بیش از  ۳۰۰متر زیربنا دارد و
ارزش ریالی در حدود دو میلیارد ریال است.
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل کتابخانههای
عمومی اســتان فارس ،روحا ...منوچهری اظهار داشــت:
مراسم اهدا و واگذاری ســاختمان کتابخانه عمومی شهر
رونیز در دهه مبارک فجر و با حضور محمد مهدی شرفی
فرماندار استهبان ،امام جمعه و مسئوالن شهر رونیز برگزار
شــد که در آن ابراهیم و فرزاد نقیزاده ساختمان کتابخانه
عمومی خاتماالنبیای رونیز را که پیش از این در اجاره این
کتابخانه بود ،به کتابخانه اهدا کردند.
مدیــرکل کتابخانههای عمومی اســتان فارس با بیان
اینکه کتابخانه عمومی خاتم االنبیای رونیز در سال 1374
افتتاح شده است ،گفت :ساختمان این کتابخانه همواره به
صورت اجارهای بوده است.
منوچهری عنوان کرد :از پنج سال گذشته این کتابخانه
به ســاختمان فعلی نقل مکان کرده و به صورت اجارهای
در این خانه فعالیت کرده است؛ بر همین اساس و با توجه
به مشکالت بسیار ساختمان اجارهای ،صاحبان این منزل
مسکونی خانه خود را به این کتابخانه اهدا کردند.
وی با تاکید بر اینکه ساختمان اهدا شده از نظر موقعیت
جغرافیایی در مرکز شــهر و بلوار اصلی شــهر رونیز واقع
اســت ،افزود :این ساختمان بیش از  300متر زیربنا دارد و
ارزش ریالی در حدود دو میلیارد ریال اســت اما ساختمان
کتابخانه قدیمی است و به بازسازی و تعمیر نیاز دارد.

اعتبارکارت ملی قدیمی تا پایان سال

ایرنا :مدیرکل ثبت احوال فــارس گفت :کارت های
ملــی قدیمی تــا پایــان امســال ( )1396اعتباردارند و
دارنــدگان این کارت ها باید بــرای گرفتن کارت جدید
اقدام کنند که هنوز حدود یک میلیون و  400هزار نفر در
فارس هیچ اقدامی برای دریافت کارت هوشمند ملی خود
انجام نداده اند.
علیرضا انصاری سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود:
از دارندگان کارت های ملی قدیمی که در زمان تقاضا سن
آنها به  15سال تمام می رسد دعوت می شود در فرصت
باقیمانده تا پایان ســال بــرای تعویض کارت ملی خود
اقدام کنند زیرا مهلت برای تعویض کارت های شناسایی
ملی قدیمی و دریافت کارت های جدید هوشــمند ملی تا
پایان سال  96است و این زمان قابل تمدید نیست.
وی ادامــه داد :تاکنــون از مجموع ســه میلیون و
 700هزار نفر جمعیت باالی  15سال استان ،برای بیش
از  2میلیون و  307نفر ( 62درصد) کارت هوشــمند ملی
صادر شده که از این تعداد نیز فقط سه درصد هنوز کارت
خود را تحویل نگرفته اند.
انصــاری ،ظرفیت ثبت نــام بــرای دریافت کارت
هوشــمند ملی در  96دفتر و مرکز پیش بینی شــده در
اســتان را روزانه  10هزار و  200نفر برشــمرد و گفت:
بنا بر ابالغ هیات وزیران و اعالم ســخنگوی ســازمان
ثبت احوال کشــور ،از ابتدای ســال  97کارت های ملی
قدیمــی در هیچ یک از ارگان هــا ،بانک ها و اداره هایی
که نیازمند دریافت کارت شناسایی معتبر هستند ،اعتبار
نخواهد داشت.
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مدير كل حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع
مقدس فــارس گفت :همزمان با ايام شــهادت
حضرت فاطمه ( س) آئين تشــييع و خاكسپاري
شهداي گمنام شــيراز و برخي شهرهاي استان
برگزار مي شود.
ســرهنگ حميد رضا گرامي ديروز در نشست
خبري با خبرنگاران رســانه هاي گروهي اظهار
داشــت :پيكــر تعداد  ١٨شــهيد گمنــام صبح
روز شــنبه  ٢٨بهمــن ماه وارد فرودگاه شــهيد
آيتا ...دســتغيب شيراز خواهد شد كه در همان
ســاعات اوليه بامداد آئين اســتقبال و همچنين
برپايي زيارت عاشــورا در محل ياد شده برگزار
خواهد شد.
سرهنگ گرامي از انتقال پيكر شهداي گمنام
به محل معراج شــهدا واقــع در اداره كل حفظ
آثار و نشــر ارزش هاي دفــاع مقدس خبر داد و
گفت :انتقال پيكر مطهر اين شــهداي گمنام با
درخواســت مكان هاي مذهبي و آموزشي نيز در

دستور كار قرار دارد.
وي از مراســم تشييع شهداي گمنام در عصر
روز يكشنبه  ٢٩بهمن ماه از محل شاهزاده قاسم
تا آســتان مقدس احمدي و محمــدي خبر داد
و گفت :شــامگاه همان روز آئيــن وداع با پيكر
مطهر شــهدا همزمــان با نماز مغرب و عشــاء
برگزار مي شود.
وی با بیان اینكــه در تاریخ  ۳۰بهمنماه در
این شهرســتانها مراسم وداع با شهدا در سطح
مركز شهر و روســتاها برگزار خواهد شد ،زمان
خاكسپاری پیكر مطهر این شهدا را اول اسفندماه
ســال جاری مصادف با سالروز شهادت حضرت
زهرا(س) اعالم كرد.
گرامــي از انتقــال پيكر شــهداي گمنام به
شهرهاي استهبان ( دانشگاه آزاد اسالمي ) ،ايج
استهبان ،رونيز استهبان ،كوهنجان ،دژ ُكرد اقليد،
حســن آباد اقليد ،پادگان امام سجاد اقليد ،آباده
طشك ني ريز و پادگان حضرت ولي عصر ( عج)
آباده خبــر داد و گفت :در هر كدام از مكان هاي

شهردار شیراز در بازدید از سازمان عمران:

اجرای پروژه پل شیشه ای علی بن حمزه از ابتدای سال آینده
آغاز می شود

اعطاء لوح سبز سازمان حفاظت
محیط زیست به  9واحد صنعتی و
خدماتی فارس

ایســنا :مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان فارس

گفت :لوح سبز سازمان به  9واحد صنعتی و خدماتی فارس
اعطا شد.
بــه نقل از روابط عمومی محیط زیســت فارس ،ســعید
محمودی گفت :شــرکت شــیر پگاه ،منطقه پنج عملیاتی
انتقال گاز ،کارخانهی فرآوردههای لبنی رامک ،پاالیشــگاه
گاز پارسیان ،شــرکت نفت پاسارگاد ،کارخانه سیمان فارس
نو ،شرکت گاز استان و مرکز انتقال نفت شهید صفری نژاد
به عنوان واحدهای صنعتی یا خدماتی ســبز اســتان ،لوح
دریافت کردهاند.
وی با بیــان اینکه مرکز پاالیــش گاز آغارداالن نیز به
عنوان واحد قابل تقدیر اســتان فارس معرفی شــده است،
گفت :واحدهای اعالم شــده اکثرا دارای سیســتم تصفیه
فاضالب بهداشتی و صنعتی است.
این مقام مســئول اضافه کرد :هســته زیست محیطی
این واحدهای صنعتی یا خدماتــی در زمینه انجام اقدامات
زیست محیطی مانند برگزاری کارگاههای آموزشی و انجام
فعالیتهای فرهنگی در زمینه محیط زیست فعالیت دارند.
او با بیان اینکه ســامانه پایش مستمر(سیســتم آنالین)
بــر روی خروجیهای واحدهای یاد شــده نصب و در حال
بهرهبرداری اســت ،گفت :این واحدها دارای فضای ســبز
مشجر و مناسب بوده و در صورت الزام قانونی ،گزارشهای
خوداظهاری واحدها در بازههای زمانی مشــخص توســط
آزمایشگاه معتمد انجام میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت فارس ،یادآور شــد که
در مــورد تمام واحدهای دریافت کننده لوح ســبز ،مدیریت
پسماند را مطابق قانون انجام میدهند.
محمــودی گفت :با توجه به تالش و پیگیریهای انجام
شــده 9 ،واحد صنعتی و خدماتی فارس بهعنوان واحدهای
سبز استان فارس بهعنوان واحدهای سبز در سال  ،95معرفی
شدهاند که روز  30بهمن لوح خود را دریافت میکنند.

ياد شده تعداد دو شــهيد گمنام به خاك سپرده
خواهند شد.
وي از تشــييع پيكر شــهداي گمنام به طور
همزمان در روز اول اســفند ماه در نقاط ياد شده
خبر داد و گفت :آئين تشييع اين شهداي ساعت
نه صبح اول اســفند ماه همزمان با روز شهادت
حضرت فاطمه ( س) برپا خواهد شد.
گرامــی با تصریح اینكه میانگین ســنی این
شهدا از  ۱۶تا  ۳۲ســال است ،گفت :این شهدا
مربوط به عملیاتهای رمضان ،خیبر ،والفجر ،۸
بدر ،كربالی  ۴و والفجر یك هستند كه شرایط
ســنی آنها بر اســاس آزمایشهــای ژنتیك
مشخص شده است.
مدير كل حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع
مقــدس فــارس همچنين از خاكســپاری ۳۴۴
شهید گمنام در  ۱۰۷نقطه استان فارس تا پایان
بهمنماه جاری خبر داد و گفت :با احتســاب این
 ۱۸شــهید و  ۹نقطه دیگر ،ایــن تعداد به ۳۶۲
شهید و  ۱۱۶نقطه افزایش خواهد یافت.

مهندس اســکندرپور در بازدید از ســازمان
عمــران گفت :اجــرای پروژه پل شیشــه ای
علی بــن حمــزه به عنــوان یک شــاخصه
گردشگری شهر شــیراز ،از ابتدای سال آینده
با جدیت آغاز می شــود و بخش های مختلف

آن به صورت موازی و همزمان پیش می رود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری
شیراز ،مهندس اسکندرپور در بازدید از سازمان
عمــران گفت :اجــرای پروژه پل شیشــه ای
علی بــن حمــزه به عنــوان یک شــاخصه

گردشــگری شــهر شــیراز ،از ابتدای ســال
آینده با جدیــت آغاز می شــود و بخش های
مختلــف آن به صــورت مــوازی و همزمان
پیش می رود.
وی با اشــاره به نزدیک بودن ایام نوروز ،بر
زیباسازی شهر و ساماندهی معابر و بازگشایی
گره های ترافیکی ناشــی از اجرای کارگاه های
عمرانی تأکید و خاطرنشان کرد :با تسریع روند
پروژه های عمرانی شــاهد تحول در وضعیت
ترافیکی شــهر طی یک ماه آینده و ایام نوروز
خواهیم بود.
شــهردار شــیراز اظهار داشــت :با برنامه
عملیاتی و مالی که تدوین کرده ایم ،در ســال
آینده هیچ مشکل مالی برای اجرای پروژه های
عمرانی شهر نخواهیم داشت.
مهندس اسکندرپور نظم ،جدیت و شفافیت
به دور از تعارف های معمول را از اصول کاری
حوزه عمران شهری برشمرد.

با حضور معاون شهرداری و شهردار اسبق شیراز؛

اتصال آزادراه اصفهان به شیراز بررسی شد

اتصــال آزادراه اصفهان به شــیراز با حضور
معاون شــهردار شــیراز و شهردار اســبق شیراز
بررسی شد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات معاونت فنی
و عمرانــی شــهرداری شــیراز ،اتصــال آزادراه
اصفهان به شــیراز با حضور حسین آرگیو ،معاون
شهردار شــیراز و صمد رجا ،نماینده ارشد قرارگاه
خاتماالوصیاء و شــهردار اســبق شیراز بررسی و

راهکارهای الزم برای اتمام هرچه ســریعتر آن
ارائه شد.
مهندس حســین آرگیو ،معاون فنی و عمرانی
شهردار شیراز ،در حاشیه این جلسه گفت :آزادراه
شــیراز ـ اصفهان در قطعه  7پــس از اتصال به
بزرگراه شیراز به سپیدان در طرحهای آینده باید
به بزرگراه شیراز به دشت ارژن متصل شود.
وی افــزود :این اتصــال بــه ورودی غربی

شیراز بدون ســاخت قطعه  7تا بزرگراه شیراز به
دشــت ارژن ،برای ورودی شهر در منطقه گویم
مشکالتی را ایجاد میکند.
معاون فنی و عمرانی شــهردار شیراز با بیان
اینکه شهرداری شــیراز خواستار همکاری دولت
برای پیشــگیری از این مشکل است ،خاطرنشان
کرد :در این راســتا ســاخت یــک بزرگراه 20
کیلومتــری از آن نقطــه تــا بزرگراه حســینی
الهاشمی به مرحله ساخت خواهد رسید.
مهندس آرگیو تصریح کرد :شــهرداری شیراز
ســاخت  8کیلومتر و اداره کل راه و شهرســازی
اســتان فارس ساخت  12کیلومتر از آن را متعهد
خواهند شد.
وی بر طراحی و ساخت تقاطعات غیرهمسطح
در اتصــال قطعــه  7آزادراه با بزرگراه شــیراز-
سپیدان تاکید کرد.
در جلسه مهندس آرگیو ،معاون شهردار شیراز
و مهندس رجا ،شــهردار ادوار مختلف شــیراز،
در     باره طرح های بزرگ شهرداری شیراز در نقاط
مختلف شهر نیز تبادل نظر شد.
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دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر فارس خبرداد:

ساماندهي معتادان حاد و پُر خطر از سطح شهر شيراز

دبير شــوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر فارس گفت:
از امروز طرح ســاماندهي معتادان حــاد و ُپرخطر و تزريقي در
شيراز اجرا ميشود.
وي در ادامه افزود :طرح ســاماندهي معتادان كارتن خواب
كه جزء معتادان حاد و ُپرخطر طبقهبندي ميشوند با هماهنگي
سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي اجرا ميشود.
دبيــر شــوراي هماهنگي مبــارزه با مواد مخدر اســتان با
بيان اين كه اعتبارات اجراي اين طرح توســط ســتاد مبارزه با
مواد مخدر تامين ميشــود ،بيان داشــت :تعداد معتادان حاد و
بيخانمان (كارتن خواب) شــيراز  2تــا  3هزار نفر تخمين زده
شــده كه اين معتادان تنها مربوط به اســتان فارس نبوده و از
ساير استانها نيز به فارس مهاجرت كردهاند .ابراهيمي گفت :پس از ساماندهي معتادان حاد بيخانمان،
اين افراد در مركز نگهداري ،درمان و كاهش آســيب معتادان موضوع ماده  16شــيراز طي ســه ماه
تحت درمــان قرار ميگيرند و بــراي آنها دورههاي آموزشــي فرهنگي ،مذهبي ،هنري ،ورزشــي،
فني و حرفهاي برگزار ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه اشــتغالزايي اين معتادان پس از بهبود در دستور كار قرار ميگيرد ،بيان داشت:
انتظار داريم شــهرداري شــيراز فضايي را در اختيار معتادان بهبود يافته قرار دهــد تا اين افراد بتوانند
محصوالت توليدي خود را اعم از صنايع دستي و ...در اين مكان به معرض فروش بگذارند.
دبير شــوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان فارس با اشاره به اين كه معتادان «متجاهر» به
معتادان كارتن خوابي گفته ميشــود كه در دســته معتادان حادُ ،پرخطر و تزريقي قرار ميگيرد ،اظهار
داشــت :بيش از  90درصد اين معتادان ُپرخطر و بيخانمان در شــيراز به ســر ميبرند كه اغلب آنها
كارتن خواب هستند.
ابراهيمي در پايان سخنان خود تاكيد كرد :برنامههاي درماني معتادان متجاهر ساماندهي شده به جد
دنبال ميشود و از اولويتهاي مهم اين شورا است.

نظارت بر نرخ دفاتر هواپیمایی و آژانسهای مسافربری فارس
تشدید میشود

تسنیم :معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اســتان فارس گفــت :نظارت بر نــرخ بلیتهای
اتوبوس از  ۲۰اســفندماه آغاز میشــود و در کنار آن نظارت
بر نرخهای دفاتر هواپیمایی و آژانسهای مســافربری فارس
تشدید میشود.
محمد ابراهیم صداقت ،با بیــان اینکه طرح ویژه نظارت
نوروزی بر بازار فارس از  10بهمنماه آغاز شــده اســت و با
توجه به شــرایط خــاص بازار در این ایام تیمهای بازرســی
اصناف و سازمان صنعت و معدن فعال شدهاند ،اظهار داشت:
طرح نظارت بر بازار تا  20فرودینماه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در مجموع حدود  300بازرس در قالب تیمهای دو نفره در طرح نوروزی نظارت
بر بازار استان فارس فعال هستند ،افزود :در ایام نزدیک به شب عید برای نظارت بیشتر بر بازار میوه
تنظیم بازار و مواد غذایی مانند آجیل ،شیرینی و غیره از توان ناظران افتخاری نیز استفاده میشود.
معاون بازرسی و نظارت ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه در روزهای
ابتدایی اســفندماه عمده نظارتها بر بازار پوشــاک و در روزهای پایانی سال نظارتها به سمت بازار
مواد خوراکی ،میوه و شیرنی میرود ،خاطرنشان کرد :برای نظارت بر نرخ بلیتهای اتوبوس بازرسان
ما از  20اسفندماه به صورت مداوم به پایانههای مسافربری سرکشی میکنند و در کنار آن نظارت بر
نرخهای دفاتر هواپیمایی و آژانسها مسافربری تشدید خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظارت بر هتلها ،مهمانپذیرها در حال انجام اســت تا ایرادات آنها قبل از ورود
مسافران نوروزی برطرف شود و واحدهای قالیشویی و خشکشویی نیز در حال نظارت است ،گفت :در
جلساتی که با اتحادیهها گرفته شده تاکید شده که رستورانها حق دریافت حق سرویس ندارند ،نرخ
میز بار هتلها کنترل شده و هیچ هتل و رستورانی نباید از مواد غذایی صنعتی که قیمت مصرفکننده
توســط کارخانه بر روی آن درج شده ارزش افزوده دریافت کند زیرا ارزش افزوده این کاالها یک بار
در کارخانهها محاسبه شده است.
صداقت با بیان اینکه مردم شــکایات خود در حوزه خردهفروشــی را با ســتاد خبری اتاق اصناف
به شــماره  32340000در میان بگذارند و شــکایت در مورد عمدهفروشیها و شرکتها را به سامانه
 124اعالم کنند ،گفت :گزارشــاتی که از سوی مسافران اعالم میشود به فوریت در دستور رسیدگی
بازرسان قرار میگیرد.

تخریب درختکاری غیر مجاز در حریم تخت جمشید

ایســنا :رییس اداره میراث فرهنگی شهرســتان مرودشت
گفت :حکم قضایی برچیده شــدن درختــکاری غیرمجاز در
حریم درجه یک مجموعه جهانی تخت جمشید اجرا شد.
بــه گزارش ایســنا منطقــهی فارس بــه نقــل از روابط
عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
فارس بهمــن مردانی ،گفت :اجرای حکــم قضایی برای رفع
تخلف و از بین بردن درختکاری حریم درجه یک تخت جمشید
با هدف صیانت از آثار فرهنگی و جلوگیری از تعرض به تپهها
و یادمانهای تاریخی انجام شد.
به گزارش ایســنا ،براســاس قانون در محدودهی محوطه
حریم درجه یک کــه دارای ارزش تاریخی و واجد آثار فراوان
سطحی و زیرسطحی است ،احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات ،نصب دکل ،درختکاری ،دیوارکشی،
حصارکشی ،پی کنی ،کند و کاو تسطیح اراضی ،عملیات استخراج معدن سنگ ،شن ماسه و خاک رس
و دفن و رهاسازی زباله ممنوع است.

ایجاد  100فرصت شغلی با اجرای طرح تولید کاغذ از کربنات
کلسیم در خرامه

ایرنــا :معاون امور صنایع ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
فارس ،با اشــاره به موافقت هیات وزیران با سرمایه گذاری در
طرح تولید کاغذ از کربنات کلســیم در شهرستان خرامه گفت:
با اجرای این طرح زمینه برای اشــتغال بیش از  100نفر فراهم
خواهد شد.
فریبرز رضازاده ،افزود :هیات دولت در جلســه چهارم بهمن
مــاه جاری موافقت خود با اجرای ایــن طرح را اعالم کرد که
بر اســاس این تصمیم ،ســازمان گســترش و نوسازی صنایع
ایران می تواند در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم با ظرفیت
تولید ســاالنه بیش از  15هزار تن در شهرستان خرامه فارس
سرمایه گذاری کند.
وی ،با اشــاره به ابــاغ این مصوبه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت از ســوی معاون اول رئیس
جمهــوری ادامه داد :در این پروژه  60میلیارد تومان ســرمایه گذاری ریالی و چهار میلیون یورو (خرید
ماشین آالت خارجی) سرمایه گذاری ارزی انجام خواهد شد.
معاون امور صنایع ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت بیان کرد :این پروژه در زمینی به مســاحت
 35هزار متر مربع و زیربنای  15هزار متر مربع اجرا خواهد شد.
رضازاده افزود :کاغذ تولید شــده از کربنات کلســیم بسیار مقاوم اســت و از آن در بسته بندی ها،
پاکت های سیمان و گچ ،بنرها ،بروشورها و مصارف دیگر استفاده می شود.
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه جاری ،با سرمایه گذاری در طرح تولید کاغذ
از کربنات کلسیم در شهرستان خرامه استان فارس موافقت کرد.

