سه شنبه  28فروردین 1397

تحلیل خبر

عوامل زیان آور سالمت ملت

به گفته دکتر حریرچی
معــاون وزیــر بهداشــت
عوامــل زیــان آور برای
ســامت مردم ایــران به
شرح ذیل است:
 تلفن همراه :شــایدبه خاطر زیان رســاندن به
گوش ،مخ و مخچه و تلف

کردن وقت
 شبکه های مجازی :غیر از ضرر رساندن به چشم،کانال های منحرف و کالهبردار هم وجود دارد.
 فساد اداری در بخش دولتی و خصوصی؛ که البتهضرر جیبی اش بیشــتر از جسمی است هر چند هر نوع
فسادی زیان آور و گاهی مرگ آور است.
البته دیگر به فســاد عادت کرده ایم و شاید خودمان
هم مستقیم و غیرمستقیم در این فساد غرق شده باشیم
چون فساد مثل بعضی از بیماری ها مسری و گاهی به
صورت اپیدمی درمی آید.
 آلودگــی هوا و بنزین ســرب دار که به نحوی بهصورت عامل کنترل جمعیت عمل می کند و ریزگردها
به قدری ریزند که می شود آنها را نادیده گرفت.
و امــا ترافیک :در کشــورهای پیشــرفته اتوبان ها
و بزرگراه ها مخصوص خارج از شــهر اســت .ببینید تا
کجا پیشرفت کرده ایم که بزرگراه ها را نه تنها به شهر
حتــی به در خانه مان آورده ایم به طوری که عابر پیاده
جــرأت عبور از آن را ندارد مگر اینکه قصد خودکشــی
داشته باشد.
ناگفتــه نماند که عوامل دیگری مثــل پارازیت ها
که به قولی ســرطان زا است و باعث سردردهای مزمن
می شود و البته عدم امنیت اجتماعی ،شغلی ،اقتصادی،
روحی و روانی نیز از این جمله اند.

ناصری عضور شورای شهر شیراز:

سیاست باید در خدمت مردم باشد نه
مردم در خدمت سیاست
زهرا جعفری /عصر مرد م

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری،
گفت :رفتارها باید به گونه ای باشد که مردم به این باور برسند
که سیاست در خدمت مردم است نه مردم در خدمت سیاست.
علی ناصری با بیان اینکه خواست مردم باید محترم شمرده
شود و قانون در تمام زمینه ها مالک و معیار عمل باشد ،گفت:
از ظرفیــت نخبگان ،جوانــان و بانوان و پیشکســوتان باید
بهره جست و از تمام داشته ها برای بهبود وضعیت عمومی و
معیشت مردم استفاده کرد.
وی تصریح کرد :امروز توجه به سرمایه های اجتماعی بیش
از هر زمان دیگری احساس می شود.
ناصری ،ســرمایه اجتماعــی را مجموعــه ای از قواعد و
هنجارهای جامعه عنوان کرد که رعایت داوطلبانه آن از سوی
مردم ،کارکردی مؤثر در جهت کاهش هزینه های اقتصادی و
اجتماعی خواهد داشت.
وی تأکیــد کرد :پویایــی و تکامل یک جامعــه به میزان
سرمایه اجتماعی آن جامعه بســتگی دارد .بنابراین رویکردها
باید به گونه ای باشــد تا ضمن حفظ این ســرمایه ،شــرایط
گسترش آن را در میان جامعه فراهم نماید.
عضو شورای اسالمی شهر شــیراز از لزوم گسترش مبانی
اخالقی در جامعه ســخن گفت و اظهار داشت :اخالقی کردن
جامعــه از حوزه اجتماع گرفته تا سیاســت و روش رســیدن
به هدف باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
وی افزود :اگر رفتار با مــردم بر محور صداقت و وفای به
عهد نباشد ،مردم روی برخواهند گرداند.
ناصــری در پایــان گفــت :امــروز مســئولیت اعضای
شــورای اسالمی دور پنجم کالنشهر شــیراز با توجه به اقبال
عمومی شهروندان بسیار مهم اســت و برای عملی شدن این
برنامه ها نیازمند مشــارکت حداکثری مردم در ابعاد عمومی و
تخصصی هستیم.

Apr 17، 2018

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات فارس:

بازسازي حرمهاي مطهر در عراق
رو به اتمام است

ایسنا :رییس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان
فارس گفت :بازسازی حرمهای مطهر واقع در عتبات
عالیــات که از اوایل دههی هشــتاد و با همراهی و
حمایت مردم ایران بهویژه استان فارس و شیراز آغاز
شده ،رو به اتمام است.
اســكندر قاسمي يكشــنبه  27فروردين در جمع
خبرنگاران گفت :اقدامات انجام شــده در قالب ستاد
بازسازی عتبات عالیات ،بسیار عمیق و تاثیرگذار بوده
و زمینهی فراهم شدن بستری برای حضور میلیونی
زائران حرمهــای مطهر امامان(ع) در کربال ،نجف و
سامره را فراهم کرده است.
او با بیان اینکه در آغاز مســیر بازسازی حرمهای
مطهر عتبات عالیات ،وضعیــت ظاهری این اماکن
مقدس ،بسیار نامناســب بود ،گفت :با رویکردی که
مردم ایران اســامی به بازســازی حرمهای مطهر
داشــتند و به واســطهی همراهی تولیــت حرمها و
حمایت آیتا ...سیســتانی و البتــه حمایت و هدایت
مقام معظم رهبری ،امروز روند بازســازی رو به اتمام
است ،اگرچه همچنان اقدامات توسعهای ادامه دارد.
قاســمی به ســاخت صحن شبســتان حضرت
زهــرا(س) در مجاورت حرم امامعلــي(ع) در نجف
اشرف اشاره و خاطرنشان كرد :اين صحن به وسعت
 220هزار مترمربع طراحي شــده است و از مهمترين
بخشهاي توســعه و ســاماندهي حرمهاي علوي
محسوب ميشود.
رییس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان فارس
ادامــه داد :ســاختمان اين پروژه در چهــار طبقه با
چندين رواق در ضلع غربي حرم مطهر امام علي(ع)
در حال ســاخت اســت و عالوه بر فضاهاي عبادي
و زيارتي ،ســاختمان اداري ،كتابخانه با ظرفيت يك
ميليون كتاب ،موزه و...را نيز در آن لحاظ کردهایم.

قاســمي با بیان اینکه يك مصالي بزرگ با تمام
خدماتــي رفاهي برای زائريــن در اين پروژه در نظر
گرفته شــده اســت ،اعالم كرد :كل بخش زيارتي
متصل به حرم امامعلي(ع) تا پايان امســال تحويل
داده ميشود.
رییس ســتاد بازســازي عتبات عاليات اســتان
فارس همچنين به طرح توســعه حرم امامحسين(ع)
به وســعت  38هكتار در چهار فاز متفاوت اشــاره و
خاطرنشــان کرد :فاز نخست آن شامل صحن عقيله
بنيهاشم در پنج هكتار خواهد بود و آشپزخانه ،موزه،
كتابخانــه و ...در فاز دوم و صحن امامحســين(ع) و
بخــش اداري نيز در فازهاي ســه و چهار اين طرح
دیده شده است.
قاســمي ابراز اميدواري کرد که طرح توسعه حرم
امام حســين(ع) تا پنج ســال آينده به اتمام برسد،
اضافه كرد :صحن عقيله بنيهاشــم داراي دو طبقه
روي زمين و سه طبقه در زير زمين است و براساس
معماری ایرانی اســامی طراحی شده بهگونهای که
تداعی کنندهی عاشورای حسینی باشد.
وي ادامــه داد :احــداث اين فــاز اول اين طرح
ميتوانــد تاثيــر بســزايي در گنجايــش حضــور
جمعيتهاي ميليوني زائرين داشته باشد.
رییس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان فارس
با بيان اينكه تمام اقدامات این ســتاد مردمی بوده و
بر پایهی نذورات و کمکهای مردم اســتوار اســت،
بخشــی از اقدامــات هنری هنرمنــدان را نیز بدون
دستمزد و بهعنوان نذورات دانست و يادآور شد :اين
ستاد تاكنون  85پروژه در عراق به سرانجام رسانده يا
در مرحله اجرا قرار دارد.
قاســمي به حضور هنرمندان چيرهدست از استان
فارس و شــهر شیراز در روند بازسازی عتبات عالیات

اشــاره و با تصریح اینکه تمام هنرمندان مشــارکت
کننده ،از چیرهدســتترین افراد بودهاند ،گفت :اکثر
آینهکاریها ،خاتمکاریها ،منبتکاریها و ســاخت
دربهــا ،ضریــح و ...کار هنرمنــدان شــیرازی و
فارسی است.
وي به اجراي پروژه خيمهگاه امام سجاد(ع) اشاره
و اضافه کرد :اين خیمهگاه در قالب نيم ضريح مراحل
ســاخت را طی میکنــد و کارگاه آن در حرم مطهر
علیابن حمزه(ع) در شیراز قرار دارد؛ اکنون  70درصد
کار ســاخت انجام شده و بهزودی تکمیل و به کربال
ارسال خواهد شد.
رییس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان فارس
ســاخت شــش پنجره چوبي با نقش و نگار توسط
هنرمندان شــيرازي در دو جدار بــراي حرم امامين
جواديــن را بهعنوان ديگر پروژهي فعال اين ســتاد
معرفی و اضافه کرد :اين ســازه که حدود  87درصد
پیشــرفت فیزیکی دارد نيز بــه زودي جهت نصب
ارسال ميشود.
قاسمي با بيان اينكه فارس استان معين سامرا در
تامين نيروي انســاني و تجهيزات محسوب ميشود،
افزود :فارس در ســال  96جزو  10اســتان برتر در
ميزان نذورات معرفي شد.
وي به توســعه سه صحن در كاظمين نيز اشاره و
عنوان كرد :توسعه صحن امام رضا(ع) به وسعت 30
هزار مترمربع ،توسعه صحن صاحبالزمان(عج) با 48
هزار مترمربع و توســعه صحن امام محمدباقر(ع) در
اين حرمهاي مطهر نيز در حال اجرا قرار دارد.
قاســمي به اجرای ترفيع گنبد امام حسين(ع) با
هنرمندي اساتيد بنام شــيرازي اشاره و اضافه کرد:
پرفســور قهرمانی و بنان ،از اســاتید و معماران بنام
شیرازی و استادان دانشــگاه هنر شیراز ،در طراحی
و الغرســازی ســتونهای گنبد حــرم مطهر امام
حسین(ع) نقش محوری داشتند.
رییس ســتاد بازســازی عتبات عالیــات فارس
خاطرنشــان کرد :هرآنچه از نــذورات و کمکهای
مردمی برای بازســازی حرمهای مطهر هزینه شده
و میشــود ،به واســطهی حضور نیروی انســانی و
اســتفاده از مصالــح و تولیدات ســاختمانی ایرانی،
به کشور باز میگردد.
قاســمی حجم نذورات و کمکهای مردم استان
فارس در ســال گذشــته را بالغ بر  25میلیارد ریال
ارزیابی و اضافه کرد :امروز جای بســی خوشــوقتی
اســت کــه مــردم فــارس و خصوصا شــیراز ،در
بازســازی عتبات عالیات ،نقشــی تاثیرگذار و بزرگ
را ایفا کردهاند.

در نشست صمیمی شهرداران شیراز و درسدن آلمان مطرح شد

گسترش همکاری های شهرداری شیراز و درسدن

کمیته امداد فارس
حامی  ۲۶۰۰بیمار خاص

معــاون حمایت و ســامت خانــواده کمیته امــداد فارس
برنامه های حمایتی این نهاد از بیماران خاص را تشریح کرد.
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد ،محمد بدری ،معاون
حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد فارس گفت :سال گذشته،
بیش از چهار و نیم میلیارد تومان برای تامین هزینه های درمانی
مددجویان مبتال به بیمار خاص تحت حمایت کمیته امداد فارس
به مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت شد.
وی افزود :کمیته امداد فارس عالوه بر ارائه خدمات درمانی
به خانوارهای کمک معیشت بگیر تحت حمایت به صورت ویژه
از مددجویان مبتال به بیماری های خاص شــامل انواع سرطان،
پیونــد اعضا ،نارســایی کلیــه و دیالیز ،تاالســمی و هموفیلی،
بیماری های حاد پوســتی ،ریوی ،دیابــت ،بیماری های قلبی و
عروقی حمایت می کند.
معاون حمایت و ســامت خانواده کمیته امداد فارس با بیان
اینکــه این نهاد صــد در صد هزینه های دارویــی و  ۹۰درصد
هزینه هــای ویزیت و بســتری بیماران خــاص تحت حمایت
کمیته امداد را تامین می کند ،ادامه داد :ماهانه حدود دو میلیون
تومــان برای درمــان مددجویان مبتال بــه بیماری های خاص
پرداخت می شود.
محمد بدری با اشاره به اینکه  ۳۳مرکز شیمی درمانی و دیالیز
طرف قرارداد کمیته امداد بــه مددجویان مبتال به بیماری های
خاص فارس خدمــات رایگان ارائه می دهند ،افزود :کمیته امداد
با کمک های دولتی و یاری نیکوکاران در قالب طرح شــفا برای
رفع نیازهای درمانی خانوارهای تحت حمایت با اولویت بیماران
خاص و صعب العالج اقدام می کند.
وی ادامــه داد :کمیته امــداد فارس برنامه هــای مدونی با
موضوع تغذیه ،دهان و دندان ،چکاپ پزشکی را برای خانوارهای
تحت حمایت در ســنین کودکی ،میانسالی ،سالمندی طراحی و
اجرا می کند.

  سال بیست و سوم     شماره 6323

گسترش همکاری های شهرداری شیراز و درسدن
شهردار شیراز در نشست با شهردار درسدن آلمان گفت :شیراز در زمینه زیرساختهای
فیبر نوری ،جزو شهرهای پیشتاز کشور است...

باید از بروز ناهماهنگی  های نظری و کاربردی در فضاها ،معابر و فعالیت  های
شهری جلوگیری کرد
رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای اسالمی شهر شیراز خواستار تسریع در ...
فریبرز دهقان

 30رجب 1439

فارس

شــهردار شیراز در نشست با شــهردار درسدن
آلمان گفت :شــیراز در زمینه زیرســاختهای فیبر
نوری ،جزو شــهرهای پیشتاز کشــور است و این
می تواند زمینه تعامالت گسترده شهرداری این شهر
با دیگر شهرهای جهان باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز،
مهنــدس اســکندرپور در این دیدار کــه به منظور
گســترش همکاری های دو شهر شــیراز و درسدن
آلمان صورت گرفت ،اظهار داشــت :در حال حاضر
در تــدارک آماده کردن طرح جامــع ترافیک برای
شــیراز هســتیم و در نظر داریم با هوشمند سازی
زیرســاخت های کنترل ترافیک و نظارت بر ایمنی
معابر ،مشــکالت ایــن حوزه را برطــرف کنیم که
امیدوارم با توجه به پیشــرفت های شهر درسدن در
این زمینه بتوانیم با اســتفاده بهینه از تجربیات آن
شهر ،در زمینه پروژههای هوشمند سازی همکاری
داشته باشیم.
شهردار شیراز ضمن اشاره به اهمیت حوزه های
حمل و نقل در زندگی شهرنشــینی گفت :علی رغم
اختالف نظرهای فراوان برای اســتفاده از تراموا در
شیراز ،ما معتقدیم در بافت مرکزی شهر می شود از
تراموا استفاده کرد و با توجه به اینکه تراموای شهر
درسدن یکی از تجربه های موفق سیستم های حمل
و نقل اروپاست ،استفاده از تجربیات مدیریت شهری

درســدن در این زمینه می تواند روشنگر راه توسعه
حمل و نقل عمومی شیراز باشد.
مهندس اسکندرپور با بیان ویژگی های منحصر
به فرد شــیراز در زمینه های مختلف گردشــگری،
از جمله گردشــگری فرهنگی ،هنری ،اقتصادی و
رویداد محور ،خطــاب به همتای آلمانی خود گفت:
شهرداری شــیراز به منظور تقویت زیرساخت های
گردشــگری در شــیراز و حمایــت از این صنعت،
همکاری و مشارکت ویژه ای با سرمایه گذاران این
حوزه دارد؛ کمااینکه در حال حاضر هتل های شــهر
از پرداخت عوارض معاف هستند و هفت توافق نامه
اصولی نیز برای ســاخت هفت هتل پنج ســتاره در
شیراز انجام شــده که می تواند ظرفیت گردشگری
شیراز را ارتقا بدهد.
مهندس اســکندرپور در ادامه ایــن دیدار افزود:
خوشبختانه شــیراز بین مردم اروپا شهری شناخته
شــده اســت و گردشــگران زیادی از کشورهای
اروپایــی به این شــهر ســفر می کننــد .ما ضمن
اســتقبال از ارتباط دوسویه شرکت های گردشگری
و آژانس های شــهر درسدن با شیراز ،این آمادگی را
داریم که زمینه توسعه این ارتباط را از طریق خطوط
زمینی به شــهرهای یزد ،اصفهان وسایر نقاط ایران
فراهم کنیم.
وی همچنین با اشــاره به ســابقه طوالنی شهر

شیراز در زمینه فرهنگ ،به بیان برخی فعالیت های
فرهنگی شهرداری شیراز پرداخت و گفت :در کشور
ایــران مباحــث فرهنگی و هنــری در بخش های
مختلــف متولیــان مختلــف و خــاص دارد اما در
کالنشــهرهایی همچون شیراز ،برگزاری هفتههای
فرهنگی ،مناسبات گردشگری ،جشن ها و آیین های
ملی و سنتی بر عهده شهرداری است و این موضوع
نشأت گرفته از توانمندی مالی ،انسانی و فکری این
مجموعه اســت که زمینه اجرای برنامه های فاخر و
حمایت از هنرمندان را فراهم می کند.
شــهردار شیراز با اشاره به جایگاه شهر شیراز در
عرصه های مختلف هنــری و فرهنگی ،فضای این
شــهر را برای اجرای برنامه های فاخر موســیقی و
برگزاری کنســرت ها ،مطلوب توصیف کرد و گفت:
شــهرداری شــیراز در زمینه واگذاری سالن ،ایجاد
فرصت برای حضور هنرمندان در شــهر و ...نهایت
همکاری را با متولیان این حوزه دارد.
مهندس اســکندر پور ضمــن تأکید بر زیبایی و
جاذبه های شهر شــیراز که البته محدود به فصل و
دوره خاصی نمی شود ،خاطرنشان ساخت :چنانچه
در روزهــای آغازین بهار و همزمان با آیین ســنتی
نورز به شیراز ســفر کنید ،با انبوهی از بهارنارنج ها
و گل های رنگارنگ ،جشن ها ،رنگ ها و برنامه های
هنــری مواجه می شــدید که بی شــک چهره ای
متفاوت از شیراز را در ذهنتان به یادگار می گذاشت؛
از این رو پیشاپیش از شما دعوت می کنم که سال
آینده حتما در ایام نوروز به شیراز سفر کنید.
همکاری در زمینه های مدیریت شهری همچون
ایجاد زیرساخت های تحقق شهر هوشمند ،اجرای
طرح های مشترک در زمینه محیط زیست همچون
ســاخت تصفیه خانه فاضالب و نیز همکاری های
فرهنگی و گردشــگری از جملــه محورهای توافق
ضمنی شــهرداران شــیراز و درســدن آلمان بود
که مقرر شــد بــه زودی هر دو طــرف ،طرح های
پیشنهادی خود را به یکدیگر ارائه دهند.
الزم بــه ذکر اســت که درســدن ،مرکز ایالت
زاکســن در کشــور آلمان اســت .در حــال حاضر
رویداد هفته دانشــگاه درسدن در شــیراز در حال
برگزاری است.

بازسازي حرمهاي مطهر در عراق رو به اتمام است
رییس ســتاد بازسازي عتبات عاليات استان فارس گفت :بازسازی حرمهای مطهر واقع
در عتبات عالیات که از اوایل دههی هشتاد و با همراهی و حمایت...
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تنوری رئیس کمیسیون «حقوق شهروندی» شورای شهر شیراز:

باید از بروز ناهماهنگی های نظری و کاربردی در فضاها،
معابر و فعالیت های شهری جلوگیری کرد
زهرا جعفری /عصر مرد م

رئیس کمیســیون حقوق شهروندی شورای اسالمی شهر شیراز
خواســتار تسریع در تشــکیل کمیته ی ارتقای کیفی سیما و منظر
شهری شد و گفت :باید از بروز ناهماهنگی های نظری و کاربردی
در فضاها و معابر و فعالیت های شهری جلوگیری شود.
احمد تنوری یکی از مهم ترین مشکالت موجود در سطح شهر
شــیراز را عدم پیوستگی و ترکیب هماهنگ سیمای شهری اعالم
کرد و افزود :علت این امر ناشــی از عدم اجرای قوانین و مقررات
و مصوبات و سایر قواعد آمره ی حاکم و ناظر بر این حوزه است.
وی یکــی از مهم ترین مصوبــات الزم االجرا در این ارتباط با
رضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری عنوان کرده و گفت :شورای پنجم باید در راستای اجرای
کامل این مصوبه وظایف نظارتی خود را به دقت انجام دهد.
وی احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته ایران را از اهداف مهم این مصوبه برشمرد و گفت:
وقتی یک مصوبه الزم االجرا این را می گوید ،تکلیف روشــن اســت بخش عمده ای از فرهنگ معماری و
شهرسازی گذشته ایران زمین متعلق به شهر شیراز است.
تنوری با بیان اینکه فرهنگ معماری و شهرسازی شیراز متأثر از مکتب هنری شیراز است و هویت ایرانی
و اســامی هم به شدت تحت تأثیر مکتب شیرازی می باشد ،افزود :علیرغم این که در سال های اخیر بخشی
از آثار ارزشــمند معماری و شهرسازی غنی متعلق به گذشته ی کشــور در شهر شیراز تخریب شده اما هنوز
هم می توان با بهره گرفتن از پژوهش های صورت گرفته و شــناخت بهتر از این هویت بی بدیل اشــتباهات
گذشته را جبران کرد.
وی تأکیــد کرد :باید از بروز ناهماهنگی های نظری و کاربردی در فضاها ،معابر و فعالیت های شــهری
جلوگیری کرد.
تنوری ادامه داد :طراحی ها و اجرای بناهای واقع در بافت تاریخی – فرهنگی شیراز باید واجد دانه بندی
و ریخت شناســی مشابه با این بافت تاریخی ارزشــمند باشد و در موضوع بهسازی نمای بافت تاریخی شهر،
مصالح ساختمانی ،رنگ و بافت مصالح نمای ساختمان ها با هویت تاریخی شیراز همخوانی داشته باشد.
وی افــزود :کاهگل کشــیدن بر نماهــای آجری بافت تاریخی با هویت معماری و شهرســازی شــیراز
همخوانی ندارد.
تنوری در بخش دیگری از ســخنانش خطاب به شــهردار شیراز گفت :تمام تابلوهای فعالیت های شهری
اعم از تجاری ،درمانی ،خدماتی و اداری در سطح شهر شیراز باید در انطباق کامل با مبحث  20مقررات ملی
ساختمان بوده و به صورت هماهنگ برای تمام اصناف تهیه شود.
وی از مقررات ملی ســاختمان به عنوان فراگیرترین ضابطه در عرصه ســاختمان یاد کرد و گفت :مبحث
بیست این مقررات که در خصوص عالیم و تابلوها است باید به طور کا مل و نظارت دقیق اجرا شود.
تنوری از ضرورت ســاماندهی بهتر و ایجاد هماهنگی بیشــتر میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری،
در ارتباط با محل و نحوه ی اســتقرار بیلبوردها ،نقاشی های جدارها و دیوارهای باغ ها ،تلویزیون های بزرگ
شــهری ،تابلوهای تبلیغاتی و راهنمای شــهری سخن گفت و اظهار داشــت :باید ضوابط و مقررات جدید و
کارآمدتری تدوین و تصویب گردد تا طراحی ها منجر به ارتقای کیفیت بصری و فضای تقاطع ها شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش یادآور شد :مکان یابی کابین ها و کیوسک های مطبوعاتی ،تنقالتی،
تلفن عمومی و صندوق های صدقات و ...باید به گونه ای انجام شــود که مزاحم حرکت عابران پیاده نباشد و
شهرداری هم وضع موجود را ساماندهی کند.
تنوری ،ایجاد هرگونه اختالف سطح اعم از لبه ،پله و ...در مسیر عبور عابران پیاده ممنوع است و شهرداری
باید هر چه سریع تر تغییرات الزم را در این گونه سطوح به وسیله ایجاد شیب راهه و رمپ به عمل آورد.
وی خاطرنشــان کرد :شهرداری شیراز جهت اســتفاده بهینه از فضاهای شهری و ایجاد سرزندگی بیشتر
عالوه بر بولوار کریم خان زند در ســایر معابر شــهری که عرض پیاده رو آنها بیش از  3متر است در روزهای
تعطیل و ساعات شب اجازه دهد با مبلمان مناسب مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.

سراهای فرهنگ مهربانی در مناطق  ۱۱گانه شیراز توسعه یابد

تســنیم :رئیس و تعدادی از اعضای شــورای شــهر شیراز از
ســراهای فرهنگ مهربانی و طرحهای عمرانی خیرســاز مجمع
خیرین شهرساز و فرهنگســاز این کالنشهر بازدید و بر افزایش
آن تاکید کردند.
رئیس شــورای شهر شیراز در حاشــیه این بازدید که با حضور
ســیدعبدالرضا دســتغیب مدیرعامــل مجمع خیرین شهرســاز و
فرهنگســاز شیراز انجام شد ،اظهار داشت :فعالیتهایی که توسط
مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز در حال اجرا است یک
طرح جدید است که میتواند در تمام کشور به ویژه کالنشهرها به
عنوان الگو اجرایی شود.
ســیداحمدرضا دستغیب یکی از کارهای شــاخص مجمع خیرین شهرساز و فرهنگســاز شیراز را ایجاد
ســراهای فرهنگ مهربانی عنوان کرد و افزود :در این ســراهای فرهنگ مهربانی به هم نوع و افرادی که به
هر به علتی درمانده و با مشــکالت اجتماعی و مالی روبرو شــدهاند کمک میشود که این کار خداپسندانه و
اجتماعی است که وظیفه همه است به عنوان حس بشردوستدانه دنبال شود.
وی بیان کرد :مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگساز شیراز همچنین اجرای تعدادی از پروژههای خیرساز
در زمینه فرهنگی و ورزشی را دنبال میکند که در این زمینه نیز خوش درخشیده و در آینده نزدیک نیز یکی
از طرحهای بزرگ ورزشــی این مجمع که توسط آقای جوکار از نیک اندیشان شیرازی در حال ساخت است
به بهرهبرداری میرسد.
دســتغیب گفت :معتقدیم باید طوری فعالیتها را دنبال کرد که در آینده نیز مردم را به ســمت وقف در
شهرســازی ببریم ،امروز با توجه به باال بودن هزینهها ،بار ساختن شهر را دیگر شهرداری نمیتواند بر عهده
گیرد و نیاز به مشارکت مردم است .رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد :باید طوری در برنامههای مشارکتی
امور دنبال شود که مردم به معنای واقعی پای کار آمده و در زمینه کمک به محرومان و مستضعفین ،ساختن
شهر ،مسجدسازی و حتی گلکاری و یا فضای سبز مشارکت کنند.
دســتغیب با اشاره به اینکه اســاس کار مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز مردمی بودن آن است
افزود :زیبایی این کار این اســت کمکهای مردم جمع شــده و به دســت نیازمندان میرسد که باید بیش از
پیش تقویت شود.
سیروس پاکفطرت عضو شورای شهر شیراز نیز اظهار داشت :امروز در چهار نقطه شیراز سراهای فرهنگ
مهربانی فعال است که معتقدیم باید در تمام مناطق  11گانه شهرداری توسعه یابد.
عضو هیأت مدیره مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگساز شیراز ،بیان کرد :فضای کار در این زمینه موجود
است و امیدواریم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در آینده نزدیک شاهد توسعه این فعالیتها باشیم.
به گزارش تســنیم ،رئیس و اعضاء شورا ی اسالمی شهر شــیراز از دو پروژه خیرساز از جمله مسجد در
بوستان  580هکتاری دراک،و ورزشگاه چند منظوره واقع در شهرک مهدیآباد یکی از مناطق کمتربرخوردار
شیراز بازدید کردند .همچنین خیر اندیشان شورای اسالمی شهر،با برداشتن پاکت آرزوها و نیازهای نیازمندان
از نهال مهربانی ،فرهنگ بخشش و مهربانی را ترویج دادند.

محدوديت هاي ترافيكي روز ارتش در شيراز اعالم شد

پليس رهور اســتان فارس در اطالعيه اي محدوديت ها و ممنوعيت هاي ترافيكي مراســم رژه روز
ارتش را اعالم كرد.
در اين اطالعيه آمده اســت :در روز  29فروردين به مناسبت روز ارتش رژه پياده وموتوري نيروهاي
مسلح در بلوار استقالل شيراز برگزار مي گردد.
گفتني اســت از تقاطع چهار راه هوابرد تا تقاطع پارک قوري از ســاعت  7صبح روز  97/1/29تا
پايان مراســم ممنوعيت تردد ايجاد مي شــود و کليه خيابانهاي فرعي واصلي منتهي به بلوار استقالل
محدوديت ترافيکي دارد.
همچنين بلوار بعثت از ميدان ســنگي تا بلوار اســتقالل داراي محدوديت ترافيکي است و شرق به
غرب بلوار قدوسي به علت خروج يگانهاي موتوري ارتش محدوديت ترافيک اجرا مي گردد.
با توجه به محدوديتهاي فوق ،در ميادين معلم ،مطهري ،بعثت يا سنگي ،تقاطع پارک قوري،هوابرد
با ترافيک ســنگين مواجه مي شــود و شــهروندان بايد از مســيرهاي جايگزين جهت عبور و مرور
استفاده كنند.

