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نائب رئیس کمیسیون سالمت شورای
شهر شیراز:

باالترین تراز منفی زیست محیطی
کشور مربوط به فارس است

ایسنا :نائب رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست
و خدمات شهری شورای شهر شیراز با ابراز تاسف از
اینکه باالترین تراز منفی زیســت محیطی در کشور
مربوط به استان فارس است ،تاکید کرد :رسیدگی به
دریاچههای اســتان به ویژه بختگان و پریشان یک
مطالبه جدی است.
قاســم مقیمی چهارشــنبه  23خــرداد در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه محیط زیست و تنوع زیستی
میراث ارزشــمندی است که از نســلهای قبل به
امانت گرفته شــده و باید به نسلهای بعدی سپرده
شود ،گفت :زیاده خواهیهای انسان ،محیط زیست
را به مخاطره انداخته است.
وی توســعه شهرنشینی ،گســترش زمینهای
کشاورزی ،قطع بیرویه درختان و نابودی جنگلها،
احداث سدهای متعدد ،خشکسالی تاالبها ،انقراض
گونههای گیاهــی و جانوری ،گرد و غبــار و...را از
پیامدهای گسترش شهرنشینی و دست اندازی زیاد
اشخاص عنوان کرد.
مقیمی با تصریح اینکه ســاخت ســد تنگسرخ
سرنوشت مردم به یکی از مشکالت زیست محیطی
گره زده است ،گفت :ممکن است گرد نمک دریاچه
مهارلو خطراتی را متوجه شیراز کند.
به گفتهی این عضو شورای شیراز ،استان فارس
با تقویت توریسم و اکوتوریسم میتواند حرف اول را
در زمینهی اقدامات عملی و کارشناسی برای کاهش
بحران زیست محیطی بزند ،حال آنکه تراز فارس در
این بعد تاکنون منفی بوده است.
این عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه حجم
عمدهای از نابســامانیهای زیســت محیطی ناشی
از عملکرد و تفکر اشــخاص و گاهی اندیشــههای
فرســوده مدیران اســت و هدر رفت منابع طبیعی
و پایمال شــدن حقوق آیندگان را به دنبال داشــته،
تصریح کرد :همه از پیوســتهای زیســت محیطی
ســخن میگویند اما در واقعیت خــاف مصداقها
عمل میشود.
مقیمی همچنین به تشکیل کمیتهای تحت عنوان
کمیته آب در کمیســیون تلفیق شورای شهر شیراز
اشــاره کرد و گفت :بحــران آب را به کار نمیبریم،
چون سالهاســت که با کمآبی روبهرو هســتیم و
بحران آب تازگی ندارد.
وی به فرونشســتها در بخشهایــی از فارس
از جمله خطراتی که از این پدیده در انتظار شــمال
غرب شیراز است اشاره و خاطرنشان کرد :فرونشست
اثراتی به مراتب مخربتر از زلزله دارد که اگر توجه
نشــود شــیراز در آینده با خطرات جدی در این باره
مواجه خواهد شد.
نائــب رئیــس کمیســیون ســامت شــورای
شــهر شــیراز با بیان اینکه باید تالش کــرد تا با
صرفهجویی و فرهنگ ســازی به ابر چالش بحران
آب روبهرو نشــویم ،ابراز امیدواری کرد که با ایجاد
تصفیه خانههای لوکال شاهد مرتفع شدن مشکالت
باغات قصرالدشت باشیم.
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آمار صنعت فارس با واقعیت تفاوت دارد
نماینده شــیراز در مجلس شورای اســامی گفت :وضعیت واحدهای تولیدی در
فارس نگران کننده و آمارها با واقعیت متفاوت است...

رجبی ،نماینده مجلس:

عضو شورای شهر شیراز عنوان کرد:

ایسنا :عضو شورای شهر شیراز پوشش حداکثری
سیســتم جمعآوری فاضالب شهری و خداحافظی
با چاههای ســنتی جذبی را از عواملی دانســت که
مدیریت شــهری با تمرکز بر آن میتواند به بهبود
وضعیت بحران آب در این کالنشهر کمک کند.
ســیرس پاکفطرت چهارشــنبه  23خرداد در
یک کنفرانس خبری با بیان اینکه  14تا  17شــهر
اســتان فارس در وضعیت حاد کمآبی قرار دارد که
شــش شهر آن با مشکل جدیتری رو به رو است،
خواســتار ورود جدی مدارس به این مقوله ،توسعه
دســتگاههای آب شــیرینکن و نصب شــیرهای
کاهنده آب شد.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکه شــهرداری از
مجموعههایی است که از منابع آبی زیادی استفاده
میکند ،افــزود :هنر مدیریت امروز در کالنشــهر
شیراز ،مدیریت بحران است.
این عضو کمیسیون ســامت ،محیط زیست و
خدمات شهری شورای شهر شــیراز با بیان اینکه
هنر مدیریت ســازمان فضای سبز شهرداری شیراز
این اســت که با نبود آب فضای سبز و درختان را
حفظ کند ،گفت :علیرغم آنکه باید استفاده از چمن
به کمترین حد برســد اما مشــاهده میشود که در
مکانی مانند زیر پل معلم شیراز به تازگی چمنکاری
شده است.
پاکفطرت لزوم توجه به اســتفاده از کیسههای
کاغذی یــا پارچــهای ،تغییــر الگوی کشــت و
فرهنگسازی در شــهروندان برای مصرف بهینهی
آب را از راهکارهای مواجهه با کمآبی دانست.
عضو شــورای شــیراز با تصریح اینکه تابستان
پیشرو با توجه به مشــکالت خشکسالی و کمآبی
تابســتان ســختی خواهد بود ،از اصحاب رســانه
خواست در حد رسالت خود به فرهنگسازی در این
ایام بپردازند.

سال بیست و    سوم شماره 6368

تدوین سند راهبردی ترمیم چرخههای تولید صنایع دستی روستایی
در فارس
مدیرکل امور روستایی استان فارس از تدوین سند راهبردی برای ترمیم چرخههای...

یک میلیون هکتار از اراضی فارس مستعد تبدیل به "بیابان" است
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان اینکــه یک میلیون و  ۱۰۰هکتار از
اراضی فارس مستعد تبدیل به بیابان هستند...

پوشش حداکثری سیستم فاضالب
شهری راهی برای مقابله با بحران آب
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فارس

آمار صنعت فارس با واقعیت تفاوت دارد

مهر :نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی
گفت :وضعیــت واحدهــای تولیــدی در فارس
نگران کننده و آمارها با واقعیت متفاوت است.
به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شیراز در
مجلس شورای اسالمی ،فرجا ...رجبی در بازدید از
برخی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی
شــیراز ،وضعیت واحدهای صنعتی فارس و شیراز

بهرهبرداری هرچه سریعتر اهمیت بسیار دارد ،باید
از منابــع مالی و دیگر حمایتهــا برای بهرهوری
بیشتر صنایع استان استفاده کرد.
رجبی گفت :الزم اســت تا کارگروه مربوطه در
اســتان فارس با نگاه کامال تخصصی و استفاده از
کارشناســان و خبرگان این بخش ،تمام واحدهای
تولیدی مشــکلدار را مورد ســنجش قرار داده و
رتبه بندی کند.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی معتقد
است که تسهیالت بانکی و مشکالت دریافت آن
از یک ســو و جرائم دیرکرد و خسارتهای تاخیر
پرداخت این تسهیالت از دیگر سو مانعی بزرگ بر
سر راه تولید در کشور است.
رجبــی با تاکیــد براینکه تســهیالت بانکی و
خسارتهای دیرکرد یکی از عوامل اصلی بحران
در واحدهای صنعتی بر نــگاه جدی به واحدهای
کوچک اشــاره و اضافــه کرد :در شــرایط فعلی
تقویــت واحدهای کوچک که بعضــا با میزان نه
چندان باالیی از کمک و حمایــت فعال یا فعالتر
میشــوند نقش مناســبی در رونــق بخش تولید
خواهد داشت.

را نگران کننده دانســت و گفــت :این وضعیت با
اطالعات و آمار و گزارشهای ارائه شــده از سوی
مســئولین و متولیان بخش صنعت استان تناقض
دارد.
وی بــا تصریح اینکه مدیر کل صنعت و معدن
استان فارس باید در این خصوص پاسخگو باشد،
گفت :در بحث حمایــت از صنایع معیار بازدهی و

مدیرکل امور روستایی استان فارس خبر داد:

تدوین سند راهبردی ترمیم چرخههای تولید صنایع دستی روستایی
در فارس
منجر به از بین رفتن اســتعدادهای بینظیر در عرصه
ملی و جهانی شده است تدوین خواهد شد.
وی با تاکید بر این نکته که این ســند در راستای
توسعه صنایع دستی روســتایی با رویکرد حفاظت از
فرهنگ ،تاریخ ،محیط زیست و دستاوردهای ملموس
و غیر ملموس روســتا در دستور کار قرار گرفته است،
افــزود :بــا وجود بروز مشــکل کمآبی بــا رجوع به
ریشههای اصلی روســتا و بهرهمندی از ظرفیتهای
گردشگری میتوان بر مشکالت اقتصادی فائق آمد.
مدیرکل امور روســتایی اســتان فــارس ،احیای

ایســنا :مدیرکل امور روستایی اســتان فارس از
تدوین ســند راهبردی برای ترمیم چرخههای تولید
صنایع دســتی روستایی در راســتای هدفمند کردن
گردشگری روستایی خبر داد.
ســید کمال پاکفطرت چهارشــنبه  23خرداد در
جمع خبرنگاران با اشــاره به توانمندیهای اســتان
فارس در زمینهی تولیدات صنایع دستی و گردشگری
روســتایی گفت :این سند در راستای راهبری ،هدایت
و نظارت دهیاریها و شــوراها ،توانمندســازی پایدار
روســتاهای استان فارس و شناسایی کاستیهایی که

فرهنگی روســتا را منوط به باز آفرینی صنایع دستی
و ســنتهای قدیمی با رویکرد گردشگری دانست و
توجــه به تمام جوانب روســتا در این طرح را از نقاط
قــوت آن برشــمرد و احیای قناتها با اســتفاده از
بهترین متخصصین کشــور در ایــن حرفه را نمادی
از این جامعنگری عنــوان کرد .پاکفطرت وجود دو
هزار و  17دهیار و هفت هزار و  100عضو شــورای
اسالمی روســتاهای فارس را ظرفیت مطلوبی برای
هدایــت جامعهی  2میلیون نفری اهالی روســتاهای
استان فارس برشمرد.
وی آمــوزش روســتائیان و احیــای تعاونیهای
روستایی صنایعدستی را از اولویتها دانست و گفت:
شــناخت و حمایت از برگزاری جشنوارههای محلی و
آیینی ،برپایی نمایشگاههای توانمندسازی روستاییان
و عشــایر نیز میتواند گامی مهــم در اجرایی کردن
طرح جامع مورد نظر باشــد .مدیرکل امور روستایی
استان فارس همچنین ابراز امیدواری کرد که با تهیه
و اجرایی شــدن این طرح بتوان در دو ســال آینده
شاهد ایجاد اشــتغال ،افزایش تولیدات صنایعدستی
جوامع روســتایی و بهرهمندی هموطنــان ما از این
خدمــات و همچنین تبدیل شــدن اســتان فارس
به مقصد اول طبیعت گردی روستایی باشیم.

یک میلیون هکتار از اراضی فارس مستعد تبدیل به "بیابان" است

تسنیم :مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس مستعد بیابانزدایی به اجرا در آمده است.
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وی از
 www.setadiran.irبه
آدرسهای متفاوت وجود دارد که
با ســطح
توســعه
ـﺬﻛﻮربا وهدف
اینﻣـطرح
اجرای
ممســنی،
درﻳﺎﻓــﺖ
ـﺎﻳﺖ
افزود :در ﺳـ
ـﺖ ﻧــﺎم
شهرســتانﻗﺒﻠﻲ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒـ
ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﺖ
هکتارﺻﻮرت
ﮔﺮان در
عمده ﺷﺪ.ﻻزم
طورﺧﻮاﻫﺪ
اﻧﺠﺎم
ﻓﺮاﺧﻮاناز دراراضی
اﻧﺘﺸﺎرزدایــی
ﺗﺎرﻳﺦبیابان
منظــور
ﻣﺤﻘﻖبــه
گــراش
نورآباد و
دشت،
اﻣﻀﺎيیریز ،زرین
ﮔﻮاﻫﻲن های ن
شهرســتا
انجام می شود و به نحوی است که
روســتاییﺑﺎﺷﺪ.
پایدار 97/03ﻣﻲ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاینﺗﺎرﻳﺦ /22
ﺳﺎزﻧﺪ.
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
آباده،ﺷﺮﻛﺖ
ﺟﻬﺖ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را
ﺗﺮاﺑﺮي(داد و
گذشــته خبر
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪســال
شهرســتان در
گیرد.
الرستان 1را-در برمی
بیان کرد :مردم در این جوامع محلی خود توســعه و حفاظت از
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
)رﺷﺘﻪ راه و
ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎري ﻣﻮرد
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
ﻣﺤﻞ طبیعی
مدیــرکل منابع
آبخیــزداری :فارس در طرح هــای درختکاری ،بذر و بوته کاری در ســال پوشش گیاهی را برعهده دارند.
درﻳﺎﻓﺖو اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
-2
تصریح اقدامات انجام شــده به منظور بیابان زدایی جاری نیز ادامه خواهد یافت.
الزم به ذکر اســت به جذب دی اکســید کربن
آدرس
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ودوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ
ﺗﺪارﻛﺎت
منابع طبیعــی و آبخیــزداری
مدیــرکل
درختکاری ،بذر
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪهــای
درﮔﺎهاز طرح
از اراضی فــارس،
www.setadiran.irفارس اضافی جو توســط اندام هوایی و زیرزمینی گیاهان
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ
97
/
03
/
30
ﻣﻮرخ
14:00
ﺳﺎﻋﺖ
ﻟﻐﺎﻳﺖ
97
/
03
/
22
ﻣﻮرخ
ﺻﺒﺢ
8:00
ﺳﺎﻋﺖ
از
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﺳﻨﺎد
درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻬﻠﺖ
بوتهکاری3و -زﻣﺎن و
ترســیب کربن یاد کرد که در شهرهای همچنیــن از اجرای طرح ترســیب کربــن در  85مرتعی ،ترسیب کربن گفته میشود.
 -4ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد :
ﺳﺎﻋﺖ 13:30

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای (نوبت دوم)
ﻣﻮرخ 1397/04/11

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
04را /از
ذیل
شرایط
عمومی با
نظر دارد
الرستان در
شهرســازی
1397
/12
ﻣﻮرخ
مناقصهﺻﺒﺢ
ﺳﺎﻋﺖ 9
ﭘﺎﻛﺎت:
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
راه و ﺗﺎرﻳﺦ
اداره كل-5

ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت

 -6ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي اﻟﻒ  :اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻻرﺳﺘﺎن–ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮاﺳﺖ

عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  97/03/22می باشد.

ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﻨﺪ  5دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاري
مناقصهﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎده 18
ظرفیتﺑﻨﺪ "
اﺟﺮاي
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در
7 -1
ترابری) باشند.
(رشته راه و
کارید"مورد
صالحیت و
شرکتها-باید دارای
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
تدارکات ﺑﺮﻧﺪه
سامانه ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد
اسنادﻛﺎرﻣﺰد
ﻫﺰﻳﻨﻪ
 - 2محل-8
ﺑﺎﺷﺪ.به آدرس www.setadiran.ir
ﻣﻲ(ستاد)
دولت
الکترونیکی
مناقصه  :درگاه
دریافت

ﺗﻤﺎسباشد.
 97/03/30می
اداره14:00
071ساعت
لغایت
مورخ97/03/22
8:00صبح
اسناد مناقصه
دریافت
 مهلت9و
 - 3زمان
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
مورخرﺳﻴﺪﮔﻲ
ﭘﻴﻤﺎن و
–52241160
-1560
ساعتﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
اﻃﻼﻋﺎتازﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﺴﺐ
ﺑﺮاي

 - 4تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد  :ساعت  13:30مورخ 1397/04/11

 -10اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد :

 - 5تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ 1397/04/12

الرستان–مدیریت حراست
شهرسازی
راﻫﺒﺮيراه و
الف :واداره کل
پاکت های
 - 6محل تحویل
27313131
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺮﻛﺰ

 - 7بدینوسیله در اجرای بند "د" ماده  18قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند  5دعوت به عمل می آید.

ﺗﻬﺮان:مناقصه می
برعهده برنده
دﻓﺘﺮسامانه
 - 8هزینه کارمزد
ستاد اﺳﺘﺎن
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
باشد.و 85193768
88969737

 - 9براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن071–52241160-1560اداره پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمائيد.

88969737
دفتر ثبت نام استان
راهبری
پشتیبانی
ستاد :ﺗﻤﺎس مرکز
 - 10اطالعات سامانه
85193768
27313131ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )
ـﻞ ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه/ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﮔــﺮ"
ـﺖو ﻧﺎم/ﭘﺮوﻓﺎﻳـ
تهران:ﺑﺨﺶ "ﺛﺒـ
(www.setadiran.ir
سامانه:در ﺳﺎﻳﺖ
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،
ﻧﺎمو ﺳﺎﻳﺮ
دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ
اﻃﻼﻋﺎت

سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
ثبت نام
اطالعات تماس دفاتر
اﺳﺖ.
ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ/اﺟﺮاي

ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﻛﺎر

)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﺷﺮﻛﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ)رﻳﺎل(

60'458

2'710'000'000
500'000'000
280'000'000

ردﻳﻒ

ﺷﺮح ﭘﺮوژه

1

روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﻻر  -ﺑﺴﺘﻚ

ﻻرﺳﺘﺎن

2

روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ راه روﺳﺘﺎﻳﻲ درز و ﺳﺎﻳﺒﺎن

ﻻرﺳﺘﺎن

9'986

3

ﺗﻌﺮﻳﺾ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﺤﻮر ﭼﺎﻫﻮرز-اﺣﺸﺎم

ﻻﻣﺮد

5'580

زﻣﺎن درج آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم  2 ،روز ﭘﺲ از زﻣﺎن درج آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ اول.

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازی الرستان

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻻرﺳﺘﺎن

اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس – ﻻرﺳﺘﺎن – ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن – روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ ) ع( ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ -74318 -13986 :

ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ 141

4

از سوی حوزه هنری فارس

محفل شعر مهر و ماه در شیراز برگزار می شود

مهــر :مدیر مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری فارس از برگزاری محفل شــعر مهر و ماه با
حضور نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز خبر داد
به نقل از حوزه هنری انقالب اســامی اســتان فارس ،هاشم کرونی ضمن اعالم این مطلب
اظهار داشت :قریب  5سال قبل برای نخستین بار حوزه هنری فارس پیشنهاد برگزاری این دیدار
را داد و خوشبختانه این ایده امسال به تکامل رسیده است.
وی افزود :معموال مقام معظم رهبری نیمه ماه مبارک رمضان و همزمان با والدت کریم اهل
بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم میزبان شعراست ،هدف ما این بود شاعران آیینی در
مرکز اســتان ضمن دیدار با نماینده ایشان تجدید عهدی داشته باشند تا همت خویش را صرف
تعالی ادبیات والیی و انقالبی کنند.
مدیر مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری انقالب اســامی استان فارس گفت :به تدریج این
ایده در قالب شب شعر سبط النبی تکامل یافت و استان های دیگر نیز به این کاروان پیوستند و
خوشبختانه امسال استان های مختلفی در سراسر کشور این طرح را اجرا کردند.
وی ادامه داد :حوزه هنری که تولیت دیدار شعرا با مقام معظم رهبری را در این نشست ساالنه
بر عهده دارد در اســتان های مختلف این ایده را دنبال کرده و امیدواریم با اجرای همزمان این
طرح در تمامی اســتان ها شاهد رزمایش فرهنگی اهالی جامعه ادبی کشور در امتداد آن نشست
باشیم.
کرونی اظهار داشــت :خاطره همنشــینی با مرحوم آیتا ...ایمانی از خاطر اهل ادب شــیراز
نخواهد رفت اما خوشحالیم که امروز این سنگر را عالمی وارسته و متقی و اهل خرد و حکمت و
آشــنا با شعر و ادب راهبری می کند و حضور آیتا ...دکتر دژکام برای اهل ادب باعث دلگرمی
و قوت قلب است.
وی افزود :سال گذشته به عنوان دبیر کنگره شعر علوی که در جهرم برگزار می شددر معیت
رییس و معاونین حوزه هنری چند نوبت خدمت این عالم وارسته رسیدیم از جمله در طول زمان
برگزاری کنگره محفلی شبیه به همین برنامه با حضور مهمانان کنگره در دفتر ایشان برگزار شد.
مدیر مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری انقالب اســامی اســتان فارس گفت :دانش خرد
و تسلط چشــمگیر معظم له به ادبیات و حکمت سبب شگفتی شاعران و اندیشمندان حاضر در
آن نشست شد.
وی تصریح کرد :برگزاری این نشســت ســبب شد ،عموم شاعران پیشکسوت و جوان حاضر
در آن جلســه که از نزدیک با ســلوک هنری ایشان آشــنایی یافتند حضورشان در جایگاه رفیع
نمایندگی مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه شیراز را فرصتی ارجمند بدانند.
کرونی افزود:حق نیز چنین بود که برای شــیراز و فارس حرم سوم حضرات اهل بیت علیهم
السالم در ایران اســامی و مهد فرهنگ و تمدن ایران اسالمی فردی با چنین منزلتی انتخاب
شــود از این رو اهالی شعر و ادب شیراز امیدوارند این نخســتین نشست فتح باب ارتباط بیشتر
جامعه اهل قلم فارس با ایشان باشد
شایان ذکر است بنا بر برنامه اعالمی شاعران و هنرمندان شیراز پس از شنیدن دلسروده های
تنی چند از شــعرا واپسین افطار ماه مبارک رمضان را همراه با آیتا ...دکتر دژکام نماینده ولی
فقیه در فارس و امام جمعه شیراز خواهند گشود.

صارمی زاده شهردار منطقه ده:

با آزادسازی حریم و مسیر محور شیراز – سپیدان ترافیک عبوری
این محور برطرف می شود

شهردار منطقه ده از آزادسازی حریم و مسیر محور شیراز سپیدان خبر داد.
به گزارش امور ارتباطات و فرهنگی شهرداری منطقه  10طی جلسه و بازدیدی که با حضور
شهردار منطقه  ،10معاون اداره راه و شهرسازی ،نماینده معاون معماری و شهرسازی ،مشاورین
و مســئولین و معاونین مربوطه در منطقه  10برگزار گردید ،راه حل چگونگی آزادسازی حریم و
مسیر محور شیراز سپیدان مورد بررسی قرار گرفت .در این جلسه صارمی زاده گفت :بخشی از
حریم محور شیراز سپیدان در اختیار اداره راه و شهرسازی و بخشی در حیطه اختیارات شهرداری
منطقه ده می باشد ،که با تصویب این طرح در شورای عالی ،محور شیراز سپیدان از سمت گویم
آزاد و بخش اعظمی از ترافیک این محور کاسته می شود.
وی افزود :عملیات آزادسازی مسیر و عملیات عمرانی این پروژه مبلغی بالغ بر  1200میلیارد
ریال برآورد شــده اســت که انشــاا ...با تصویب و تامین اعتبار این پروژه در آینده ای نزدیک
مشــکل ترافیکی این محور که به یکی از معضالت بزرگ محور شــیراز ســپیدان تبدیل شده
برطرف خواهد شد.

لزوم جابه جایی روستای ملیان سپیدان در فارس

میراث فرهنگی متولی تامین هزینه هاست

ایسنا :جلسه بررسی چگونگی جابجایی روستای ملیان از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس،
با حضور کارشناسان و مسئوالن برگزار شد.
ملیان ،روستایی است در  50کیلومتری شمال و شمالغرب شیراز و  48کیلومتری غرب و شمالغربی
تخت جمشید.
این روســتا در ارتفاع  1600متری از سطح آبهای آزاد و در دشت بیضاء قرار گرفته و در ارتفاعات
غرب و شمالغربی آن ،نقاطی که ارتفاع به  3300متر می رسد ،گذرگاههایی وجود دارد که در دوران
گذشته تاریخ راه ارتباطی به خوزستان و مرکز تمدن عیالمی بوده است.
کارشناســان در جریان کاوش و حفاریهای باستان شناســی در بخش های مختلف این منطقه
بقایای معماری های مختلفی را از دوران آغاز ایالمی یعنی حدود  2800تا  3هزار سال پیش از میالد،
عیالمی قدیم یعنی حدود  1600تا  2200ســال پیش از میالد و عیالمی میانه یعنی حدود  1100تا
 1500سال قبل از میالد را شناسایی کنند.
به گزارش ایسنا و براساس آنچه در گزارش ها آمده ،قدمت تپه ملیان واقع در روستای ملیان به 4
هزار سال قبل از میالد می رسد.
باستان شناسان در کاوشهایی که حدود  50سال قبل پیرامون بقایای شهر انشان ،که کورش خود
را پادشــاه آن می نامید ،داشتند ،بقایای تمدن عیالمی را در تپه ای که "تل ملیان" خوانده می شود،
مشــاهده کردند و در سال های اخیر نیز به همت میراث فرهنگی فارس ،کاوشها در این منطقه از سر
گرفته شد.
بر اساس گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس ،جلسه ای با حضور کارشناسان
و مسئوالن شهرستان ســپیدان ،در خصوص جابه جایی روستای ملیان و آزاد شدن این روستا برای
انجام کاوش های باستانشناسی برگزار شد.
فرماندار شهرستان سپیدان در جلسه بررسی چگونگی جابجایی روستای ملیان ،لزوم در نظر گرفتن
تمام مولفه های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و رعایت دقیق قانون در این جابجایی را متذکر شد.
شــبیر زارع خفری خواستار مشــارکت میراث فرهنگی در تامین بخشــی از هزینه ها و اعتبارات
جابجایی این روســتا شــد و گفت :متاســفانه میراث قرهنگی به دلیل هزینه زیاد جابجایی روستا را
تقبل نمی کند ،این طرح نیاز به تخصیص ویژه بودجه دارد و از محل اعتبارات شهرستان تامین همه
هزینه ها امکان پذیر نیست.
وی اضافه کرد :محوطه باســتانی ملیان با وسعتی نزدیک به  200هکتار از بزرگترین و مهمترین
محوطه های پیش از هخامنشی در ایران است که باید مورد شناسایی و مطالعه دقیق قرار گیرد.
مدیر کل بنیاد مســکن استان فارس نیز گفت :دستگاه متولی در جابجایی و شناسایی آثار باستانی
این روستا میراث فرهنگی است.
عطاا ...زمانی با بیان اینکه تامین هزینه های شناســایی و مطالعه آثار باستانی شکل خاص خود را
دارد ،گفت :بنیاد مســکن طبق دستورالعملی که دارد در زمینه تامین زمین و مکان جدید و بررسی و
مطالعه فنی اقدام می کند.
معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن نیز گفت :میراث فرهنگی متولی شناسایی و مطالعه پیرامون
آثار تاریخی این روستا است؛ البته اجرای این طرح نیازمند برنامه و اعتبارات استانی و ملی است باید
کار با مطالعه بیشتری انجام شود.

