چهار شنبه  20تیر 1397

حجهاالســام احمد ســامی ،معاون تبلیغات و ارتباطات آستان مقدس احمدی و
محمدی ،حضرت شاهچراغ است .او بر این باور است...

فریبرز دهقان

بازگشت افاغنه به وطن

حدود چهل سال جنگ
افغانســتان را بــه یکی از
کشورهای فقیر و خطرناک
تبدیل کرده است.
افغانســتان در دهــه
 1970میــادی پــس از
انقــاب ثــور بــه کمک
شــوروی به یک کشــور
سوسیالیستی تبدیل شد و بعد از چند کودتای پیدرپی
و پیروزی مجاهدین بــر محمد نجیبا ...جنگ داخلی
افغانستان آغاز شــد که بیش از پنج میلیون نفر افغان
آواره شدند و به کشــورهای همسایه و دیگر کشورها
سرازیر شدند.
از این تعداد آوارگان بیشترین تعداد سهم ایران شد
و این به خاطر مرز مشــترک طوالنی  936کیلومتر و
قرابتهای زبانی و فرهنگــی و اوضاع اقتصادی بهتر
ایران نسبت به کشورهای اطراف بود.
افغانستان  34والیت (استان) دارد که اکثر مهاجرین
از اســتانهای مرزی و دری زبانها هســتند .افغانها
دهههاســت که در ایــران رحل اقامــت افکندهاند و
تأثیرگذار و تأثیرپذیر بودهاند.
و افغانهای زیادی هســتند کــه در ایران متولد و
تحصیل کردهاند و مشــغول کارند .بــه خاطر تالطم
ارزی و افزایــش قیمــت دالر و کاهــش ارزش ریال
جمعیت مهاجر افغان ســاکن ایران به فکر بازگشــت
به وطــن افتادهانــد و علت آن هم اقتصادی اســت.
افغانهایــی کــه در ایران کار میکنند دستمزدشــان
را برای خانوادههایشــان در افغانســتان میفرستند .با
کاهــش ارزش ریال افغانها به این نتیجه رســیدهاند
که کار کردن در ایران مقرون به صرفه نیســت .چون
 15000ریال ایران برابر  9افغانی است و با  9افغانی در
افغانستان فقط میتوان یک تخم مرغ خرید.
بنابراین عــدهای از افغانها از اقصی نقاط ایران به
طرف مرز تایباد در خراسان در حرکتند تا پس از سالها
به وطن رجعت کنند .البته عدهای هم به ســوی ترکیه
جهت کار میروند.

حمیدرضا ناصری خبر داد

خداحافظی  20درصد تاکسیرانان شیرازی
از ناوگان حمل و نقل عمومی

زمینگیر شدن اتوبوسها در شیراز به دلیل ترافیک
زهرا جعفری /عصر مرد م

مدیــر عامل حمل و نقل مســافر شــهرداری
شــیراز از کنارهگیــری و خداحافظــی نزدیک به
 20درصــد از خودروهای تاکســی از بدنه ناوگان
حمل و نقل عمومی درون شــهری کالنشهر شیراز
خبر داد.
حمیدرضا ناصری با بیان اینکه رانندگان تاکسی
به دلیل شرایط حاکم اقتصادی در وضعیت سخت و
نامساعدی قرار گرفتهاند ،گفت :در طول یک سال
گذشــته  2هزار و  100خودرو تاکســی از ناوگان
 12هزار خودرویی تاکســیرانی شــیراز جدا شده و
خودروهای خود را اسقاط کردهاند.
وی تصریح کــرد :با توجه بــه اینکه در بحث
نوســازی ناوگان نیز علیرغم ایجاد شرایط مناسب
فقط یک هــزار و  100تاکســی از  5هزار خودرو
فرســوده اقدام به نوســازی کردهاند ،شرایط خوبی
را برای حمل و نقل عمومی درونشهری کالنشهر
شیراز پیشبینی نمیکنیم.
مدیر عامل ســازمان حمل و نقل مسافر شهری
شــیراز با اشــاره به جایگاه حمل و نقل عمومی در
مباحــث اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصــادی ،امنیتی و
ایمنــی ،گفت :امروز حوزه حمل و نقل به گوشــت
قربانی تبدیل شده و باید پاسخگوی تمام نامالیمات
اقتصادی و شهری باشد.
وی افــزود :امروز هر کس به دلیل مشــکالت
خشکســالی ،بیکاری ،معیشــتی و  ...دچار تنگنا و
کمبود درآمد شد ،به سمت حمل و نقل مسافر میآید.
فعالیــت  10هــزار خودرو شــخصی
مسافربر بدون هویت مشخص
ناصری تصریح کرد :در حال حاضر بیش از 10
هزار خودرو شخصی مسافربر بدون هویت مشخص
در کالنشــهر شــیراز به فعالیت مشغولند که عمده
آنها از شــهرهای اطــراف به شــیراز آمدهاند .وی
ورود شــرکتهای اینترنتی فاقد مجوزهای قانونی
را از دیگر چالشهای حوزه حمل و نقل دانســت و
گفت :هویت افراد و ایمنی خودروهای فعال در این
شرکتها مشخص نیســت و علیرغم پیگیریها،

بهره برداری از راه آهن اقلید-یزد
تا پایان سال

تسنیم :معاون بهسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
فارس از فعالیت  ۷۰۰ناظر فنی ساخت مسکن روستایی در
 ۶۰دفتر فنی و مهندسی این استان خبر داد.
فرجا ...نصیری ،با بیان اینکه استان فارس از نظر کیفیت
ســاخت منازل مسکونی روســتایی در رتبه اول کشور قرار
دارد ،اظهار داشت 700 :ناظر فنی ساخت مسکن روستایی
در استان فارس فعالیت دارند.
وی با بیــان اینکه خدمات فنی و مهندســی از طریق
 60دفتر فنی و مهندســی درسطح اســتان فارس به مردم
روســتایی ارائه میشود ،افزود :هزینههایی که در این دفاتر
از روستاییان دریافت میشود  40درصد نرخ نظام مهندسی
در شهرهاست.
معاون بهسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس با
بیان اینکه ناظران فنی ســاخت بازوی توانمند بنیاد مسکن
در ساخت و مقاومسازی منازل روستایی هستند ،عنوان کرد:
تمام ضوابط ،آییننامهها و مقرارت ملی ســاخت در ساخت
خانههای روستایی فارس رعایت میشود.
وی افزود :ما در کنار ســاخت منازل مسکونی مقاوم در
روستاها به دنبال این هستیم که خانههای روستایی طوری
ساخته شــود که برای گردشــگران جذابیت داشته باشد تا
روستاییان از طریق خانههای خود کسب درآمد کنند.

مکاتبات و حتی دســتور پلمب این شرکتها ،اقدام
مؤثــری در این بخش صورت نگرفتــه و این امر
باعث گردیده تا فضا برای دســتاندرکاران صنعت
حمل و نقل روز به روز سختتر شود.
اجرای مجدد طرح بیمه شدگان تاکسی
از مهر ماه
مدیر عامل حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
از پیگیریهــا و خدماتــی که در طول یک ســال
گذشــته برای ارایه به رانندگان ناوگان حمل و نقل
عمومی درونشــهری پیشبینی شده سخن گفت
و اظهار داشــت :تســهیالت ویژه در بخش معاینه
فنی و تســت خودروهای گازســوز ،تقبل بخشی
از هزینههــای نقــل و انتقال ،اختصــاص  2حلقه
الســتیک رایگان به رانندگان دارای پروانه فعالیت
بخشی از این فعالیتهای خدماتی است.
وی تصریح کرد :از آنجا که قریب  3سال است
بحــث بیمه رانندگان جدید در ناوگان تاکســیرانی
معطل مانده درصدد هســتیم تا بــا ادامه رایزنی با
وزارت کشــور طرح بیمه راننــدگان را مجدداً آغاز
کنیم و در همین راستا موافقت وزارت کشور را نیز
گرفتــه و پیشبینی میکنیم ظرف  3ماه آینده این
کار آغاز میشود.
ناصری افــزود :در حال حاضر  2هــزار راننده
ناوگان حمل و نقل درونشــهری شــیراز متقاضی
بیمه هستند.
وی در ادامه به بحث سوخت ناوگان تاکسیرانی
اشاره کرد و گفت 90 :درصد از خودروهای ناوگان
تاکسیرانی شیراز گازسوز هستند اما مانند رانندگان
شــخصی نرخ ســوخت گاز را میپردازند .لذا برای
بهبود شرایط کار رانندگان فعال در این بخش طرحی
به سازمان شهرداریها ارایه کردهایم که بر اساس
آن قیمت سوخت خودروهای تاکسی مانند اتوبوس
مترمکعبی و به قیمت  70تومان باشد نه  300تومان.
زمینگیر شــدن اتوبوسها در شیراز به
دلیل ترافیک
ناصری در بخشی دیگر از سخنانش از وضعیت
ناوگان اتوبوســرانی شــیراز ســخن گفت و اظهار

داشــت :از مجموع  285دستگاه اتوبوس خریداری
شــده در سال  95برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
شیراز  100دســتگاه آن وارد شده و مابقی نیازمند
تأمین اعتبار  70میلیارد تومانی است.
وی افــزود :ایــن اتوبوسهــا در اختیــار
بخش خصوصی به صورت  70درصد تســهیالت
بالعوض و  30درصد پرداخت قیمت طی  10سال
قرار میگیرد.
مدیر عامل حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
افزود :توسعه و گســترش سهم ناوگان اتوبوسرانی
در حمل و نقل درونشهری باعث میشود عالوه بر
حفظ پاکی هوا و محیط زیســت ،شهر به پارکینگ
خودروها تبدیل نشود اما امروز اتوبوسها در کالنشهر
شــیراز به دلیل وجود ترافیک زمینگیر شــدهاند.
وی بــر ضرورت تعریــف خطوط  BBTو ویژه
بــرای افزایــش مطلوبیت و کیفیــت حمل و نقل
عمومی درونشــهری تأکید کرد و افزود :در ســال
جاری نسبت به سال  95شاهد کاهش  30درصدی
حمل و نقل مســافر در تمام خطوط اتوبوســرانی
کالنشهر شیراز هستیم.
وی تصریح کرد :رهاورد کاهش سفر در ناوگان
اتوبوسرانی ،افزایش ترافیک ،آلودگی هوا ،زمان زیاد
تلــف شــده و  ...خواهد بود ،لذا الزم اســت تا هر
چه ســریعتر طرح محدوده ترافیک در شهر شیراز
اجرایی شود.
ناصــری همچنیــن از تعریف خطــوط جدید
اتوبوســرانی و حــذف برخــی خطوط بــه دلیل
موازی بودن با خط قطار شهری خبر داد و گفت :در
همین راســتا خط  115و خط  119در محور شمال
غرب و شهرک ســعدی به منظور تقویت تغذیه و
پخش مسافر در ایســتگاههای مبدأ و مقصد قطار
شــهری تعریف شــده و خطوط  96و  78به دلیل
خدمات موازی با قطار شــهری حذف و به خطوط
دیگر منتقل شدهاند.
وی افزود :با عملیاتی شــدن مطالعات جامع و
حمل و نقل مسافر بسیاری از خطوط اتوبوسرانی در
شهر شیراز تغییر خواهد کرد.

انتقاد معاون تبلیغات و ارتباطات حرم از برخی دستگاهها و ادارات فارس:

ساخت سریال حضرت شاهچراغ(ع) پاسکاری میشود
عکس:علی گزبلند  /عصر مرد م

فعالیت  ۷۰۰ناظر فنی ساخت مسکن
روستایی در فارس

خداحافظی  20درصد تاکسیرانان شیرازی از ناوگان حمل و نقل عمومی

3

مدیر عامل حمل و نقل مســافر شهرداری شیراز از کنارهگیری و خداحافظی نزدیک به
 20درصد از خودروهای تاکسی از بدنه ناوگان حمل و نقل عمومی...

برای دومین سال پیاپی؛

سپاه بقیها ...شیراز "المپیاد مهارتها" برگزار میکند
احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

فرمانده سپاه ناحیه بقیها(...عج) شیراز از برگزاری دومین
"المپیاد مهارتها" در این شــهر خبر داد و یادآور شد که در
ایــن دوره 60 ،تیم دانشآموزی در گروههای  7نفره ،در 10
رشته فرهنگی ،ورزشی و هنری با هم به رقابت میپردازند.
ســرهنگ پاسدار محمدجعفر دوســتدار خاطرنشان کرد:
مراســم افتتاحیه این المپیاد ،روز پنجشــنبه (فردا) در تاالر
معلم آموزش و پرورش ناحیه  3شیراز برگزار خواهد شد.
او انجام کار تیمی و گروهی را از جمله دســتاوردهای این
المپیاد برشمرد و تأکید کرد :کارهای تربیتی باید عمیق انجام
گیرد چرا که کارهای سطحی ،همایشی و نمایشی جواب نمیدهد.
"دختران امروز ،زنان تمدنساز" در شیراز
فرمانده سپاه ناحیه بقیها( ...عج) شیراز با گرامیداشت هفته عفاف و حجاب ( 19تا  25تیر) از برگزاری
همایش "دختران امروز ،زنان تمدنساز" خبر داد و گفت :در این همایش که با حضور همسران سرداران
شــهید همدانی و اســکندری انجام میگیرد ،آیتاله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس به ایراد سخن
خواهد پرداخت و از دختران برتر در حوزه عفاف و حجاب تجلیل خواهد شد.
دوســتدار یادآور شــد :ایــن همایش ،ســاعت  9صبح روز یکشــنبه  24تیر مــاه در تاالر حافظ
برگزار میشود.
او همچنین خاطرنشان کرد :عصر همان روز و از ساعت  ،18مراسم و راهپیمایی "حریم خانواده" از
سه راه نماز تا حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.

مصرف روزانه  90تن نایلون و نایلکس در شیراز

معاون عمرانی استانداری فارس خبر داد

مهر :معاون عمرانی اســتاندار فارس از بهره برداری از راه
آهن اقلید -یزد تا پایان سال  ۹۷خبرداد.
عنایتا ...رحیمــی در رابطه با آخرین وضعیت فعالیتهای
عمرانی استان فارس بیان کرد :طی چند مدت اخیر جلسات
مختلفی با وزرا و همچنین کمیسیون عمرانی مجلس شورای
اســامی برای پیگیری فعالیتهای عمرانی فارس گرفته شده
است.
وی به تشریح گوشه ای از وضعیت این پروژه ها پرداخت و
گفت :بر این اساس با پیگیری های صورت گرفته و اختصاص
بودجه راه آهن اقلید  -یزد تا پایان سال جاری و یا در نهایت
اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی ادامــه داد :با بهره برداری از این راه آهن به طور حتم
مســیر شیراز به مشهد چهار ساعت نزدیکتر می شود و عالوه
بر این کریدور شــمال به جنوب و شــرق به غرب را به هم
متصل می کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتان فارس افزود :برای
تحقق این امر و سرعت بخشیدن به پروژه عالوه بر اعتبارات
مصــوب  ۵۰میلیارد تومــان نیز اضافه تر بــرای این پروژه
اختصاص یافت.
وی در رابطــه به راه آهن شــیراز -گل گهر نیز گفت :در
این رابطه نیز جلســات متعددی با کمیسیون عمرانی مجلس
گرفته شده و بر اساس آخرین پیگیری ها  ۲۰۰کیلومتر از این
پروژه که در شهرستانهای شــیراز ،سروستان ،فسا و نی ریز
است پیشرفت خوبی داشته است.
رحیمی با اشــاره به اینکه مطالعــات فاز یک و دو این راه
آهن نیز نهایی می شــود ،تاکید کرد :عــاوه براین راه آهن
فسا -داراب نیز پیشرفت خوبی داشته و عملیات روسازی آن
در آینده ای نزدیک آغاز می شود.
وی در خصوص متروی شــیراز نیز گفت :بر ای شروع به
کار فاز دو متروی شیراز نیز جلسات متعددی با سرمایه گذاران
گرفته شده و به زودی این پروژه نیز آغاز می شود.
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  سال بیست و سوم     شماره 6389

ساخت سریال حضرت شاهچراغ(ع) پاسکاری میشود

سپاه بقیها ...شیراز "المپیاد مهارتها" برگزار میکند
فرمانده ســپاه ناحیه بقیهاله(عج) شیراز از برگزاری دومین "المپیاد مهارتها" در این
شهر خبر داد و یادآور شد که در این دوره 60 ،تیم دانشآموزی...
تحلیل خبر

 27شوال 1439

فارس

احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

حجهاالسالم احمد ســامی ،معاون تبلیغات
و ارتباطات آســتان مقــدس احمدی و محمدی،
حضرت شــاهچراغ است .او بر این باور است که
فضــای فرهنگی یک کار "یک نفره" نیســت و
همه باید دســت به دست هم بدهند تا کار انجام
شود اما در شیراز چنین نیست!
معاون تبلیغــات و ارتباطات آســتان مقدس
احمــدی و محمــدی(ع) در همیــن رهگذر از
برخی دســتگاههای فرهنگی و اجرایی گله دارد
و میگویــد :در بحث ســاخت ســریال حضرت
شــاهچراغ(ع) دســتگاههاو ادارات ،موضــوع را
پاســکاری میکنند و هر کس میخواهد زیر بار

هزینههای مالی سریال شانه خالی کند.
سالمی که در دومین نشست کمیته ارتباطات
و اطالعرسانی ســتاد بزرگداشت دهه "کرامت"
فارس در شــیراز سخن میگفت تصریح کرد که
خألهای جدی در حوزه فرهنگی شهر وجود دارد.
او همچنین خاطرنشــان کــرد که فعالیتهای
ســتاد دهه کرامت نباید صرفــ ًا به این دهه ختم
شود و باید در طول سال ساری و جاری باشد.
در این نشســت ،شــهرام محدث مســئول
کمیته ارتباطات و اطالعرســانی ستاد بزرگداشت
دهه کرامت فارس ،پیشــنهاد راهاندازی "کاروان
رســانهای" برای پوشــش اخبــار ،گزارشها و
مصاحبههای خبری این ستاد را ارایه کرد و یادآور

شــد که فعالیت این کاروان بر غنای فرهنگی و
دینی این دهه خواهد افزود.
شایان ذکر است در نشست یاد شده ،شماری
از خبرنگاران و عکاسان نیز به اظهار نظر و ارایه
دیدگاهها ،پیشــنهادها و گاه انتقادهــا پرداختند
و خواســتار شناساندن بیشــتر حضرت احمدبن
موســی(ع) در شهرستانهای اســتان ،پرهیز از
شــعارزدگی در اجرای برنامههــا ،بهرهگیری از
ظرفیت هنرمنــدان در فعالیتهای دهه کرامت
و لزوم پاسخگویی مسئوالن حرم مطهر حضرت
شــاهچراع(ع) پیرامون پرســشها و شــبهات
ناشــی از تخریب خانههــای قدیمی محدودهی
حرم شدند.

رئیس ســازمان مدیریت پسماند شهرداری شــیراز با یادآوری روز  21تیر ماه که به منظور ارتقای
عمومی در زمینه مضرات استفاده از کیسههای نایلونی ،به عنوان روز بدون نایلون نامگذاری شده است
گفت :یکی از مواد پالســتیکی دارای کاربرد فراوان در زندگی بشر ،کیسههای نایلونی و نایلکس است
که به علت دارا بودن مواد با پایه نفتی و خاصیت تجزیهپذیری ســخت ،صدها ســال در طبیعت باقی
میماند که آلودگی آب ،خاک و هوا ،صدمه به محیط زیســت ،به خطر انداختن حیات موجودات در اثر
به دام افتادن در کیسههای پالستیکی و بلعیدن آنها ،ورود به زنجیره غذایی انسان و تولید مواد سمی و
سرطانزا در اثر مواجهه با دماهای باال تنها بخشی از مضرات آن است.
خوشــبخت افزود :نایلونها و نایلکسها در هر مکان و فروشگاهی در دسترس هستند و بسیاری از
افراد با تنها یک بار استفاده از این کیسهها ،آنها را دور میاندازند و هرگز تصور نمیکنند که در آستانه
رقم زدن یک فاجعه زیست محیطی هستند ،به همین خاطر است که بسیاری از کشورها استفاده از این
کیسهها را ممنوع یا مالیاتهای سنگینی برای استفاده کنندگان این کیسهها وضع کردهاند .وی سپس
بخشــی از برنامههای سازمان مدیریت پسماند به مناســبت روز بدون نایلون را شامل اجرای مانورها
و نمایشهای آموزشــی و فرهنگی ،آموزش چهره به چهره و توزیع کیســههای پارچهای بادوام در دو
باب هایپرمارکــت و دو باب بازارچه میوه و ترهبار ،اجرای برنامــه فرهنگی و نمایش خیابانی به همراه
آموزش چهره به چهره و توزیع کیسههای پارچهای در بوستان شهروند و همچنین پاکسازی دامنه کوه
دراک از پسماندهای پراکنده اعالم کرد و گفت :این برنامهها با همکاری سازمان مدیریت پسماند ،اداره
کل حفاظت محیط زیست استان فارس ،سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ،سازمان
ســاماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شــیراز ،شهردار منطقه  7و گروههای
فعال مردمنهاد اجرا میشود.
به گزارش امور ارتباطات و آموزش شــهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز خوشبخت
با اشــاره به دورریز روزانه  90تن نایلون و نایلکس در شــهر شیراز از شهروندان خواست با رعایت چند
نکته همچون استفاده از کیسههای پارچهای در هنگام خرید ،استفاده مجدد از کیسههای پالستیکی یا
استفاده از کیسههای تجزیهپذیر و آموزش به کودکان ،قدم بزرگی در جهت حذف کیسههای پالستیکی
بردارند تا محیط زیســت که امانتی اســت که به ما سپرده شده اســت به عنوان میراثی برای آیندگان
حفاظت شود.

پاکسازی طبیعت فارس با حضور قهرمان اسکی کشور

در راستای فرهنگســازی حفاظت از طبیعت ،مراسم پاکسازی عرصههای جنگلی منطقه کوهمره
ســرخی شیراز با حضور فروغ عباسی قهرمان ملی اسکی کشــور ،به همراه جمع کثیری از دوستداران
طبیعت از تشکلها و سازمانهای مردمنهاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این مراسم که با حمایت اداره
منابع طبیعی شهرســتان شیراز و با حضور قهرمان اسکی کشور برگزار شد ،تعداد زیادی از عالقهمندان
و دوســتداران طبیعت در ارتفاعات محله «گردونه شــورآب» کوهمره سرخی شیراز اقدام به پاکسازی
زبالههای رها شده در این منطقه کردند.
فروغ عباســی قهرمان ملی اسکی کشور ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مراسم با بیان اینکه
پاکسازی طبیعت یک حرکت نمادین برای آگاهی بخشی در جامعه و ترویج فرهنگ حفاظت از آن است
افزود :حضور در چنین برنامههایی نوعی عملگرایی محیط زیســتی است و باید تالش کنیم به نقطهای
برسیم که زبالهای در طبیعت رها نشود تا نیاز به جمعآوری داشته باشد .وی که یکی از عالقهمندان و
از اعضای فعال طبیعت دوســت استان است امیدوار است جنبش پاکسازی طبیعت از زباله در آینده به
جنبش نریختن در طبیعت تبدیل شود.
در پایان این مراســم عالقهمندان و طبیعت دوستان سطحی معادل  20هکتار از عرصههای جنگلی
منطقه کوهمره سرخی شیراز را از زباله جمعآوری و پاکسازی کردند.

بازدید بیش از  ۲میلیون نفر از اماکن تاریخی فارس

مهــر :مدیرکل میراث فرهنگی فارس از افزایش ســاعت بازدید اماکن تاریخی-فرهنگی اســتان
همزمان با شــروع سفرهای تابستانی خبر داد و گفت :در سه ماه اول سال جاری دو میلیون نفر از این
اماکن بازدید کردند.
مصیب امیری با بیان خبر فوق اظهار داشــت :با توجه به آغاز ســفرهای تابستانی  ،یکی از اقدامات
صورت گرفته  ،افزایش ساعت بازدید اماکن تاریخی -فرهنگی استان تحت پوشش این اداره کل بوده
است که این اماکن در  ۳ماه تابستان از یک تا  ۲و نیم ساعت افزایش زمان بازدید را دارند.
این مقام مسئول با تاکید بر اوج مسافرت های تابستانی در شهریور ماه ادامه داد :در ماه های گذشته
ساعت شروع بازدید در اماکنی مثل سعدی و حافظ هفت و نیم یا هشت صبح بود و تا  ۲۱یا  ۲۲شب ادامه
داشــت که سعی شد بر اساس بررسی آمارهای احصا شده میزان بازدید در ساعات اولیه صبح ،ساعات
بازدید صبح را به  ۹انتقال دهیم اما از طرفی ســاعات تعطیلی را به تاخیر بیاندازیم و اکنون مجموعه
حافظیه تا  ۲۴شب و مجموعه سعدی نیز تا  ۲۳شب پذیرای حضور عالقمندان و گردشگران خواهند بود.
وی در خصوص ســاعات بازدید دیگر اماکن تایخی نیز افزود :در شیراز مجموعه ارگ کریم خان از
ســاعت  ۹صبح تا ساعت  ،۲۲:۰۰موزه پارس از ساعت ۹صبح تا ساعت  ،۲۰:۳۰:حمام وکیل از ساعت
 ۹صبح تا ســاعت  ۲۱:۳۰و موزه ســنگهای تاریخی هفت تنان ازســاعت  ۹صبح تا ساعت به صورت
یکسره باز است.
امیری در خصوص ســاعات اماکن تاریخی -فرهنگی در شهرســتانهای اســتان نیز اضافه کرد:
مجموعه جهانی تخت جمشــید ازساعت  ۸:۳۰صبح تا ســاعت  ،۲۰:۳۰موزه تخت جمشید از ساعت
 ۹:۰۰صبح تا ســاعت  ،۱۹:۳۰نقش رستم از ساعت  ۸:۳۰صبح تا ساعت  ،۲۱:۳۰نقش رستم از ساعت
 ۸:۳۰صبح تا ســاعت  ،۲۱:۳۰نقش رجب از ســاعت  ۹صبح تا ساعت  ،۱۹:۳۰نقش رجب از ساعت ۹
صبح تا ســاعت  ،۱۹:۳۰مجموعه جهانی پاسارگاد از ساعت  ۸:۳۰صبح تا ساعت  ،۲۱:۳۰شهر جهانی
طبیعی-تاریخی بیشــاپور از ساعت  ۸:۳۰صبح تا ساعت  ۲۱:۳۰و موزه آن از ساعت  ۹صبح تا ساعت
 ،۱۹:۳۰تنگ جهانی چوگان از ساعت  ۸:۳۰صبح تا ساعت  ۲۱:۳۰و آتشکده جهانی فیروزآباد از ساعت
 ۸:۳۰صبح تا ساعت ۲۰:۳۰آماده خدمات رسانی به میهمانان می باشند.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان فارس در ادامه با اشــاره به اجرای برنامه نور و صدا در مجموعه
جهانی تخت جمشید در  ۳ماه تابستان یادآور شد :این برنامه  ،چهار روز در هفته (یک شنبه ،سه شنبه،
پنجشنبه و جمعه) از ساعت  ۲۰:۳۰در این مجموعه برگزار میشود.
امیری در پایان خاطر نشان کرد :در سه ماهه نخست امسال بیش از  ۲میلیون و  ۸۱۴هزار  ۴۳۲نفر
گردشگر داخلی از اماکن تاریخی و گردشگری استان فارس بازدید کردند.

