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مکانیابی  ۲۱روستای گلخانهای؛

تســنیم :استان فارس رتبه سوم را در توسعه کشت گلخانهای
کشور دارد و برای ارتقا این مهم ستاد ویژه گلخانه فارس تشکیل
شده اســت تا موانع توســعه گلخانه را در اســتان پیگیری کند.
اســتان فارس رتبه سوم را در توسعه کشت گلخانهای کشور با
توجه به هدفگذاریها به خود اختصاص داده است .اهدافی که بر
طبق آن فارس باید در سال  1404به  7هزار هکتار گلخانه دست
یابد .ستاد ویژه گلخانه فارس برای تدوین برنامهها ،پیگیری موانع
و پایش و ارزیابی حرکت به ســمت این هدف توســعهای شکل
گرفته است.
افزایش تولید در سطح کشت نســبت به فضای آزاد ،افزایش
کارایی آب تا  10برابر ،کاهش ضایعات محصوالت کشــاورزی تا
 50درصــد ،افزایش کارایی نهادههای تولیــد از قبیل بذر ،کود و
سموم ،کاهش هزینههای کارگری نسبت به فضای آزاد ،مدیریت
و پیشبینــی و کنترل بهتر عوامل خســارتزا چون بیماریها و
علفهــای هرز در فضای گلخانه ،امکان  2تا  4نوبت محصوالت
کشــاورزی در ســال که به تامین و کنترل بازار و تکمیل زنجیره
تولید کمک میکند و کشــت محصوالتی که امکان کشــت در
فضای آزاد را ندارند ،دالیلی کافی و قانع کننده برای توسعه کشت
گلخانهای است.
بر اساس هدفگذاری برنامه توسعه تا پایان سال  1404استان
فــارس  7هزار هکتار از  48هزار هکتار گلخانه کشــور را خواهد
داشــت .مجید رضا پاکاری مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
فارس در گفتوگو با تســنیم گفت :فارس اکنون رتبه سوم را در
توسعه کشت گلخانهای با توجه به هدفگذاری دارد.
اســتان فارس اکنون دارای  523هکتار گلخانه است که هنوز
با چشمانداز  10ســاله فاصله دارد .با این حال گامهای بلندی در
جهت رفع موانع و توســعه کشت گلخانهای برداشته شده است و
روند رو به رشــدی را تجربه کرده اســت .به طوری که به گفته
پاکاری تنها در ســال 123 ،97هکتار توســعه کشت گلخانهای و
کنترل شــده داشته اســت و بالغ بر  1000هکتار نیز مجوز تغییر
کاربری یا مجوز کمیسیون ماده دو جهت توسعه کشت گلخانهای
صادر کرده و پرونده تشکیل شده است.
پاکاری مســائلی چون عدم تامین تسهیالت مناسب و ارزان
قیمت و نیاز به تامین اعتبار و یارانههای دولتی ،فرآیند استعالمها
و تامین منابع انرژی و آب را از عواملی دانســت که سبب کندی
روند توسعه کشت گلخانهای شده است .ستاد ویژه گلخانه فارس
به ریاســت معاون معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
اســتانداری تشکیل شده است تا موانع توسعه گلخانه را در استان
پیگیری کند.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی فارس از برداشتن قدمهای اساسی
در این زمینه خبر داد که تشــکیل میز خدمت پرداخت تسهیالت
به صورت هفتگی ،تشکیل جلســات مستمر برای پیگیری موانع
توسعه گلخانهها ،تدوین بسته آموزشــی کشت گلخانهای جهت
ارتقای دانش کارشناسان ،بهرهبرداران و کشاورزان ،تشکیل کمیته
پایــش صدور مجوزها ،شــکلگیری دو پایانه فروش محصوالت
گلخانهای در شــیراز ،برنامه تولید محصول گواهی شده با استفاده
از مواد بیولوژیک و عدم اســتفاده از ســموم ،انجــام مطالعات
کارشناسانه برای استعدادیابی و پتانسیلیابی برای ایجاد روستاها
و شهرکهای گلخانه و عقد تفاهمنامه با سازمان اوقاف به منظور
حذف پذیره احداث گلخانه و محیط کنترل شده در اراضی اوقاف
و نیز افزایش مدت قرار داد از  3ســال به  9ســال و رفع برخی از
موانع در این زمینه بخش از آن است.
یدا ...رحمانی معاون اقتصادی و توسعهای استاندار فارس نیز در
نشست ستاد ویژه گلخانه بر تسریع و تسهیل روند صدور مجوزها
تاکید کرد و گفت :اســتعالمهای مورد نیاز نظام مهندسی و بانک
باید در کمتر از  5روز پاســخ داده شــود .روندی که در سالهای
گذشــته  160تا 170روز به طــول میانجامید امــا اکنون مدیر
باغبانی جهاد کشــاورزی فارس از کاهــش زمان صدور پروانه به
دو هفته خبر میدهد تا رشد و توسعه گلخانه سرعت گیرد.
رحمانی گفت :برنامه توســعه  29شهرک گلخانهای در دستور
کار این ســتاد است که این شــهرکها باید در همه شهرستانها
در نقاطی که آب و زمین وجود دارد ،مکان یابی شــود ،همچنین
مراحل و روند اجرای کار در  21روســتای گلخانهای مکان یابی
شده ،در این ستاد بررسی میشود.
پــاکاری نیز در این راســتا از شــکلگیری و انجام مطالعات
در زمینه مکان یابی این شــهرکها و روســتاها و پتانسیل یابی
گلخانه ها با اســتفاده از دادههای  GISو اطالعات هواشناســی
خبر داد که اکنون در برخی مناطق استعدادیابی شده است و برای
برخی مناطق این مطالعات کماکان ادامه دارد تا در هر شهرستان
یک شهرک یا یک روستای گلخانهای شکل بگیرد.
ایجــاد دو گلخانه الگویی در پاســارگاد و زرین دشــت برای
ترویــج ،فرهنگســازی و آموزش کشــت گلخانــهای ،احداث 3
روســتای گلخانهای در پاســارگاد ،کوار و مرودشت و در دستور
کار قرار گرفتن  21روســتای گلخانهای که مطالعات آن در حال
انجام است از گامهای بخش کشاورزی فارس در تحقق چشمانداز
 1404است.
محمد مهدی قاسمی   رئیس ســازمان جهاد کشاورزی فارس
نیز معتقد اســت برداشــت از منابــع آب زیر زمینی بــا توجه به
خشکســالیها رضایت بخش نیست و از این رو به منظور افزایش
بهرهوری آب ،کشــت در محیطهای کنترل شــده و باغها تحت
پوشش سایبان استراتژی کالن کشور است.
تفویــض مجوز گلخانههای کوچک مقیاس و ســایهبانها به
شهرســتانها جهت تسهیل روند رشد گلخانهها به مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستانها ،اعطای  180مجوز ایجاد سایهبان و 200
واحد کوچک مقیاس در سال  97از اقداماتی است که پاکاری به عنوان
بخشی از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در سال  97عنوان کرد.
اکنون استان فارس با  523هکتار سطح گلخانه رتبه ششم را در
سطح زیر کشت گلخانه در کشور دارد .پاکاری معتقد است استان
فارس در هدفگذاری توسعه کشــت گلخانهای در کشور هدفی
بزرگ را به خود اختصاص داده است .تشکیل «ستاد ویژه گلخانه
فارس»با هدف مدیریت ،تدوین برنامهها ،ایجاد مقدمات و بســتر
کار برای اجرا و در نهایت پایش و ارزیابی تشــکیل شده است تا
دستیابی به این هدف بزرگ را تسهیل کند.
این ســتاد راهبری توسعه گلخانهها در استان با ریاست معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری شکل گرفته
است و شرکت برق منطقهای ،شــرکت گاز ،دانشکده کشاورزی،
جهــاد کشــاورزی ،محیط زیســت ،پخش فرآوردههــای نفتی،
بانک های عامل ،شهرداری ،برق منطقهای صدا و سیما و اصحاب
رسانه ،راه و شهرسازی و اوقاف از دستگاههایی هستند که در این
ستاد عضویت دارند.
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توانمندسازی و اشتغالزایی در اولویت موسسهها و تشکلهای خیریه باشد

استاندار فارس با بیان اینکه مجموعه   های خیریه و سازمان   های مردم نهاد فعال در این حوزه
باید اشتغال زایی و حرکت در راستای توانمند سازی افراد...

استاندار فارس در دیدار با اعضا خانه خیرین فارس:

توانمندسازی و اشتغالزایی در اولویت
موسسهها و تشکلهای خیریه باشد

اســتاندار فارس با بیــان اینکــه مجموعه   های
خیریه و ســازمان   های مردم نهاد فعال در این حوزه
باید اشــتغال زایی و حرکت در راستای توانمند سازی
افراد را در کنار ســایر کمک   های مستقیم رد اولویت
قرار دهند ،عنوان کرد :این اقدام ارزشمند زمینه حس
ارزشمند بودن را در افراد تحت پوشش خیریه   ها ایجاد
کرده و این افراد می   توانند زندگی خود را اداره کنند.
به گزارش پایگاه اطالع اطالع رســانی استاندار
فــارس ،دکتر عنایت ا ...رحیمــی   در دیدار با اعضای
خانه خیرین فارس ،با تاکید بر اینکه دست اندرکاران
امور خیر از سرمایه   های اجتماعی هر جامعه محسوب
می   شــوند ،افزود :اقدامات خیر و کمک رســانی به
همنوعان در ابتدا امری انسانی و سپس اسالمی   است

و در آموزه   های اعتقــادی و دینی ما مورد تاکید قرار
گرفته است.
وی ادامه داد :بی تردید کمک رسانی و نوع دوستی
بــه صــورت متشــکل و در چارچــوب انجمن   ها و
ســازمان   های مــردم نهــاد نتیجه مطلــوب تری
در پی دارد.
دکتر رحیمی   از پیشــنهادات موثر و کارآمد خانه
خیرین استقبال و خاطرنشان کرد :این پیشنهادات در
چارچوب توان و مقدورات پیگیری خواهد شد.
نماینده عالــی دولت با بیان اینکه مجموعه   های
خیریه و ســازمان   های مردم نهاد فعال در این حوزه
باید اشتغال زایی و حرکت در راستای توانمند سازی
افراد را در کنار ســایر کمک   های مستقیم در اولویت

قرار دهند ،عنوان کرد :این اقدام ارزشمند زمینه حس
ارزشمند بودن را در افراد تحت پوشش خیریه   ها ایجاد
کرده و این افراد می   توانند زندگی خود را اداره کنند.
وی ادامه داد :راه اندازی امور خدماتی به سرمایه
کم نیــاز دارد و زود بازده اســت بنابراین میتوان با
راه انــدازی کارگاه   هــای تولیدی در ایــن حوزه به
توانمند سازی افرادی که نیاز به کمک دارند پرداخت.
دکتــر رحیمی   با بیــان اینکــه در جوامع کنونی
توجه به کاهــش ناهنجاری   های اجتماعی از اهمیت
ویژه ای برخوردار اســت ،روابط اجتماعی و انســانی
سالم و مناســب را حلقه گم شده همه جوامع دانست
و تاکیــد کرد :بی تردید توجه بــه تقویت این روابط
از سوی سازمان   های مردم نهادو تشکل   های خیریه
اثرگذار خواهد بود.
وی از فعالیت   های خانه خیرین در کمک رسانی
به سیل زدگان در محله سعدی بر لزوم متمرکز بودن
کمک   ها در این منطقه نیز تاکید کرد.
دکتر رحیمی   با اشاره به اینکه خانه خیرین استان
فارس قصد کمک رســانی به مناطق ســیل زده در
استان خوزستان را دارد ،عنوان کرد :با توجه به اینکه
استان فارس به عنوان اســتان معین شهرستانهای
شوش و شوشتر انتخاب شده و ستاد مدیریت بحران
فارس در این مناطق فعال است ارتباط با این مجموعه
در تاثیرگذاری بیشتر کمکها موثر خواهد بود.
وی افزود :تــا کنون کمکهای فراوانی در قالب
ماشــین آالت ســنگین ،اقالم و لــوازم ،مواد غذایی
و نیروهای کمک رســانی از ســوی اســتان فارس
به مناطق ســیل زده خوزســتان و لرســتان ارسال
شده است.

رجبی ،نماینده مجلس:

نباید بگذاریم شیراز از سهم ملی خسارت سیل محروم بماند
زهرا جعفری

نماینده شــیراز در مجلس شــورای اســامی
از لــزوم تخصیص اعتبارات ملــی برای بازنگری
و اصــاح مســیل ســیل آباد و دروازه قــرآن و
مرتفع نمودن مشــکالت ناشی از سیل  5فروردین
ماه در شهرک سعدی سخن گفت و اظهار داشت:
از دولت انتظار داریم که به مسأله سیل شیراز مانند
سایر مناطقی که از سیل آسیب دیده اند نگاه کرده
و در جنبه های انســانی و بهسازی چهره شهری،
اعتبارات مناسبی را اختصاص دهد.
فــرج ا ...رجبی با بیان این که رفع مشــکالت
شهر شــیراز بویژه در حوزه اصالح مسیل ها نیازند
اعتبارات کالن است ،گفت :تأمین این اعتبارات در
توان شهرداری و شهر شیراز نیست.
وی با تأکید بر این که باید ســهم مناســبی از
اعتبارات  15هزار میلیارد تومانی ویژه مناطق سیل
زده در اختیار اســتان قرار گیــرد ،گفت :این مهم
با همدلی و همراهی تمام ســازمان ها و دستگاه ها
محقق خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
با بیان این که جمعیت شهر پل دختر که در حادثه
سیل دچار خسارت و آسیب شده  40هزار نفر است
اما جمعیت شــهرک سعدی شــیراز  120هزار نفر
است ،افزود :ابعاد آسیب و خسارت های مالی ناشی
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نباید بگذاریم شیراز از سهم ملی خسارت سیل محروم بماند
نماینده شــیراز در مجلس شورای اســامی از لزوم تخصیص اعتبارات ملی برای
بازنگری و اصالح مسیل سیل آباد و دروازه قرآن...

سرایدار مدرسه ای که در سیل شیراز منجی انسان   ها شد
سیل ششــم فروردین ماه جاری محله سعدی شیراز همانند ســیل روز قبل در دروازه
قرآن ،عرصه خلق جلوه   های مهربانی بوده است...

ستاد ویژه گلخانه در استان فارس
تشکیل شد

 8شعبان 1440

فارس

از سیل در شهرک سعدی بسیار سنگین و گسترده
بوده و رفع آنها نیاز به اعتبارات کالن ملی دارد.
وی خاطرنشــان کرد :با موضوع ســیل شیراز
نباید ساده انگارانه برخورد کرد و آن را در حد مقصر
دانستن یک یا دو نفر تقلیل داد.
رجبــی تصریح نمود :در ســیل  5فروردین ماه
در محور دروازه قرآن شــاهد بارش  450هزار متر
مکعب باران بودیم یا عامل ســیل ســعدی بارش
بیش از یک میلیون متر مکعبی باران بود لذا تقلیل
علت حادثه به عامل انســانی جفا به شهر شیراز و
شهروندان نجیب و مهربان این شهر است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی
یادآور شد :نمی توان با حادثه سیل شیراز به شکل
غیرحرفه ای مواجه شــد زیرا هنوز در شهر شیراز
نقاطی هستند که می توانند در وقوع یا شکل گیری
سیل تأثیرگذار باشند لذا باید این نقاط از هم اکنون
اصالح و بازسازی شود.
وی در پایان گفت :نباید بگذاریم شیراز از سهم
ملی خسارت سیل محروم بماند.

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان فارس در نظر دارد عملیات زیر را با اســتناد قانون برگزاری
مناقصات به شرکت و پیمانکاران حقیقی دارای صالحیت و با شرایط زیر واگذار نماید.
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 - 1اعتبار پروژه مذکور از محل صندوق توسعه ملی می باشد
 - 2مبلغ تضمین باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف) ضمانت نامه بانکی
ب) ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز الزم از بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران هستند.
ج) انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب )1376
د) واریز وجه نقد به حســاب شماره  2174213021002ســیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده سرمایه ای
منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
 -3انجام مناقصات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
می باشد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -4مهلت ارسال اسناد از طریق سامانه و ارسال پاکت الف بصورت فیزیکی ساعت  14مورخ 98/2/10میباشد.
 -5محل تحویل پاکت الف به نشــانی شیراز چهار راه ســتارخان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
فارس طبقه اول امور قراردادها و پیمانها با شماره تماس  07136494567میباشد.
 -6گشایش پیشنهادها در ساعت8صبح مورخ 98/2/11از طریق سایت مذکور در محل سالن جلسات اداره
کل انجام خواهد پذیرفت لذا بدینوسیله از کلیه شرکتها و پیمانکاران حقیقی واجد شرایط که دارای گواهینامه
صالحیت -5آب می باشــند دعوت به عمل می آید لذا کلیه اقدامات پیمانکاران از طریق سامانه مذکور و با
توجه به مندرجات و شــرایط از طریق ســامانه مذکور اقدام و با توجه به مندرجات اسناد و شرایط مناقصه
مدارک درخواستی شــامل پاکات (الف ب ج) بصورت فایل  pdfدر سامانه درج و ارسال نمایند ضمن ًا جهت
کســب اطالعات بیشــتر به دفتر امور قراردادها و پیمانهای اداره کل واقع در چهارراه ستارخان ابتدای بلوار
مطهری مراجعه نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام
 021-88969737و021-85192768
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم98/01/27 :
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول98/01/25 :

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

سرایدار مدرسه ای که در سیل شیراز منجی انسان   ها شد

ایرنا :سیل ششم فروردین ماه جاری محله سعدی شیراز همانند سیل روز قبل در دروازه قرآن ،عرصه خلق
جلوه   های مهربانی بوده است.
هرچند جلوه   های مهربانی بعد از ســیل محله سعدی با سرازیر شــدن کمک   های نقدی و غیرنقدی مردم
شیراز به اوج رسید اما در زمان حادثه ،برخی فداکاری   ها مانع از خسارات جانی شده است.
مدیر مدرســه احسان در محله ســعدی در بازدید خبرنگار ما از این آموزشگاه آسیب دیده از سیل' ،مجتبی
رئیسی' سرایدار مدرسه را به عنوان منجی جان انسانها در زمان سیل این محله معرفی کرد.
اما رئیسی سرایدار مدرسه که یک گرمکن و شلوار ورزشی برتن داشت ،با آرامش خاصی مدام میگفت که
کاری نکرده است.
خبرنگار ایرنا از این ســرایدار مدرســه احسان در   باره روز سیل پرسید و پاسخ شــنید :از آنجا که پیشبینی
بارشهای شــدید کرده بودند ،به ما گفته بودند که مسافران را رایگان و بدون نامه در مدرسه اسکان دهیم؛ به
همین دلیل کل طبقه پایین و همچنین نمازخانه پر بود و  17ماشین در حیاط مدرسه پارک شده بود.
رئیســی ادامه داد :ســیل در مدت دو تا پنج دقیقه به راه افتاد و دیوار مدرسه را فروریخت ،با شکستن دیوار
مدرسه ماشینها به این طرف و آن طرف میخوردند.
این شهروند شیرازی گفت :اولین کاری که کردم این بود که دو کودکم را بر روی پشت بام همسایه بگذارم
تا آنها را نجات دهند؛ بعد با کمک مســافران از پردههای برزنتی ســالن ورزشــی و همچنین روسری خانمها
اســتفاده کردیم ،آنها را گره زدیم و سعی میکردیم کسانی را که آب با خود میبرد ،نجات دهیم که اگر چنین
نبود ،دست کم دو نفر را آب میبرد.
بارندگی شدید در روز ششم فروردین ماه موجب آبگرفتگی و به راه افتادن سیالب در مناطقی از شیراز شد
که در این میان ،وضعیت محله ســعدی وخیم تر از دیگر نقاط بود و این ســیالب منجر به تخریب کامل پنج
باب منزل مســکونی و خســارت بین  5تا  90درصد به شــمار دیگری از خانه   های ساکنان این محله و از بین
رفتن وسایل خانگی آنها شد.

نشست مشترک مدیران روابط عمومی شورا و شهرداری شیراز

رییس روابط عمومی و امور بین الملل شــورای اســامی شهر شیراز در دیدار از اداره کل ارتباطات
و امور بین الملل شــهرداری این کالنشهر بر ضرورت تعامل روابط عمومی دو نهاد شورا و شهرداری
تاکید کرد و گفت :این تعامل منجر به تقویت روابط عمومی هر دو نهاد و بهبود ارتباط با افکارعمومی،
رسانه ها و شهروندان می شود.
ســعید نظری ایجاد همدلی ،همراهی و همگامی بین کارکنان شورا را از جمله نتایج حضور دهقانی
مدیرکل فعلی ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز در سمت مدیرکل پیشین حوزه شورا و امور
شهرداری دانست و افزود :همگامی و هماهنگی بیشتر روابط درون سازمانی شورای شهر موجب تسریع
در انجام امور و به تبع آن افزایش رضایت شهروندان می شود.
رییس روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر شیراز اضافه کرد :دهقانی دارای سابقه
عملکرد طوالنی در شهرداری ،شورای شهر و سایر سازمان و نهادهای شیراز بوده است که این تجربه
می تواند منجر ارتقای جایگاه اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شیراز و انعکاس هر چه
مطلوب تر عملکرد مجموعه مدیریت شهری شود.
نظری ضمن یادآوری مراحل پیچیده و زمان بر تصویب برنامه پنج ساله سوم شهرداری شیراز افزود:
در فرآیند تصویب این برنامه ،اعضا و کلیه حوزه های سازمانی شورا از جمله مدیرکل حوزه شورا و امور
شــهرداری با صرف زمان و انجام کار کارشناسی تالش کردند تا با اتخاذ دیدگاهی جامع بتوانند قدمی
مثبت در جهت تعالی شهر شیراز و رضایت هر چه بیشتر شهروندان بردارند.
محمدرضا دهقانی مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز نیز در این نشست گفت :با
برنامه ریزی و بسترســازی می توان ارتباط ،تعامل و همگامی روابط عمومی دو نهاد شورا و شهرداری
را تقویت کرد تا فعالیت ها و اقدامات مجموعه مدیریت شهری نمود بهتری داشته باشد.
دهقانی روابط عمومی را پل ارتباطی شــهرداری با شــهروندان و افکار عمومی دانســت و افزود:
ضروری است با تدوین استراتژی و بکارگیری راهبردهای ارتباطی صحیح در راستای ارتباط موثرتر و
کارآمد با شهروندان گام برداریم.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شــیراز ضمن تشــکر از حضور جمعی از کارکنان
شورای شهر در این نشست صمیمانه ،اضافه کرد :ایجاد یکپارچگی در مجموعه کارکنان شورای شهر و
همگام شــدن آنها از جمله تالش های صورت گرفته طی یک ســال و نیم اخیر بود که این مهم با
همدلی کارکنان این نهاد به نتیجه رسید.
احمد مغاره رییس امور اداری شــورای اســامی شهر شیراز نیز در این نشست یکپارچگی و تسریع
در روند رســیدگی به امور را از نتایج مثبت ایجاد یکپارچگی در مجموعه کارکنان شورای شهر دانست
و افزود :دهقانی مدیرکل پیشین حوزه شورا و امور شهرداری در این همگامی نقشی کلیدی ایفا کردند
و موجب انسجام هر چه بیشتر کارکنان شورای شهر شد.
براساس این گزارش ،محمدرضا دهقانی مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز پیش
از این مشاور عالی شورای شهر و مدیرکل حوزه شورا و امور شهرداری بوده است.

در نوروز  98انجام شد؛

فعالیت شبانه روزی  198راهدار در جاده های الرستان

با توجه به اینکه حوزه اداره کل راه وشهرسازی الرستان بهترین و کوتاه ترین مسیر برای دسترسی به بنادر
جنوبی کشــور و جزایر کیش و قشم و همچنین منطقه انرژی بر پارس جنوبی و عسلویه است ،از همین رو در
طول سال بخصوص در ایام نوروز پذیرای مسافران زیادی است.
به گزارش روابط عمومی   اداره کل راه وشهرسازی الرستان ،مدیر کل راه و شهرسازی الرستان در خصوص
اقدامات انجام شده در ایام نوروز اظهار داشت :در ایام تعطیالت نوروزی بیش از  198راهدار در قالب  42خودرو
از تاریخ  25اسفند  97لغایت  16فروردین  98به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی بوده اند.
وی افــزود  :بــا توجه به راه اندازی مرکز مدیریت راهها در اداره کل راه و شهرســازی الرســتان و نصب
دســتگاههای تردد شــمار در تمامی   محور   های حوزه این اداره کل در ایام نوروز بیش از دو میلیون  345هزار
و  468خــودرو از محور   های این اداره کل تردد کرده اند که بیشــترین ترددهــا مربوط به الر -بندر عباس با
 154هزار و  942خودرو ،الر -جهرم 149هزار و  564هزار خودرو ،المرد -مهر  136هزار و  64خودرو و الر  -بستک
 114هزار و  355خودرو بوده است.
باقری فرد با اشاره به اقدامات صورت گرفته پیش از آغاز سفرهای نوروزی ،تصریح کرد :درمحور   های اصلی
و شریانی حوزه استحفاظی این اداره کل بیش از 105کیلومتر روکش آسفالت 480 ،کیلومتر خط کشی 255 ،متر
حفاظ   های پل   ها وتابلو و عالئم اطالعاتی و هشــدار دهنده نصب شد و نیز الیروبی رودخانه و پاکسازی دهانه
پل   ها به همراه اصالح شــیب شــیروانی و اصالح نقاط پرتگاهی از جمله اقداماتی بود که به معنای واقعی برای
نگهداری راهها صورت گرفت.
مدیرکل راه و شهرســازی الرستان در پایان خاطر نشــان کرد :در ایام نوروز با توجه به بارندگی   ها در حوزه
این اداره کل ولیکن خوشــبختانه با تالش راهداران عزیز تمامی   محور   ها باز و تردد در آنها به شــکل مطلوبی
جریان داشت.

مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد:

پیوند مدیریت باستان و عصر جدید ،پاسارگاد را از سیل نجات داد

ایرنا :مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد گفت :اقدامات مدیریتی باستان و عصر جدید یعنی احداث دیواره
سنگی در دهه هشتاد و شیب بندی و رفع حوزه   های آبگیر در عصر باستان از ورود سیل اوایل فروردین 98
به این مجموعه جلوگیری کرد.
افشین ابراهیمی   افزود :رودخانه ای در مجاور شهر پاسارگاد به نام سوباتن وجود دارد که کمترین فاصله
آن با آرامگاه کوروش  150متر اســت و با وجودی که در ســیل اخیر این رودخانه با حداکثر توان جاری شد
اما به دلیل پیشبینی   ها عصر باستان و اقداماتی که در اوایل دهه  80انجام شده بود میراث جهانی پاسارگاد
دچار خسارت ناشی از سیالب نشد.

