دوشنبه  28اردیبهشت 1394

صدور کیفرخواست حمله کنندگان به مطهری
وکیــل پرونده حملــه کنندگان به علــی مطهری از صدور کیفرخواســت و قرار
مجرمیت برای متهمان این پرونده در شیراز خبر داد...

شهردار شیراز:

طرح شهر الکترونیک به صورت پایلوت در شیراز اجرا میشود

آغاز پذیرش دانشجویان بینالملل در دانشگاه شیراز

پانا:رئیس پردیس بین الملل دانشــگاه شیراز پذیرش دانشــجویان بینالملل در دانشگاه شیراز آغاز
شد.
علیرضا انوشــیروانی گفت :همزمان با جشــن نکوداشــت دانشآموختگی دانشــجویان غیرایرانی
دانشــگاههای کشور در دانشگاه شیراز ،پذیرش دانشــجویان غیرایرانی (غیر بورسیه) در دانشگاه شیراز
به صورت بینالمللی از روز یکشنبه آغاز شد.
رئیس پردیس بین الملل دانشــگاه شیراز افزود :دانشــجویان از سراسر دنیا پذیرش شده و دورهها
به زبان انگلیســی برگزار میشود.متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر به سایت پذیرش
دانشجویان بینالمللی دانشگاه شــیراز به نشانی  http://www. shirazu. ac. ir/enمراجعه
کنند.واحد بین الملل دانشــگاه شیراز از ســال  1383آغاز به کار کرده است .تاکنون  1700دانشجو در
بیش از  80رشــته -گرایش در این واحد تحصیل کرده اند.

از سوی اداره کل تامین اجتماعی فارس اعالم شد:

مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول کسر حق بیمه میباشد

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس گفت :بر اساس دستور اداری و موافقتنامه شورای عالی کار ،مزایای
رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول کسر حق بیمه میباشد.
نباتی با اشاره به بخشنامه شماره  227413مورخ  93/12/25وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
تصویبنامه جلســه مورخ  92/12/24شورایعالی کار افزود :با توجه به اینکه طبق بند 3این تصویبنامه
مقــرر گردیده ماهیانه مبلغ 1100000ریال کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار ،به عنوان مزایای رفاهی
و انگیزهای از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت گردد ،لذا بر اساس دستور
اداری فوق این مبلغ ،شامل کسر حق بیمه میگردد.
وی تصریح کرد :کارفرمایان محترم میبایســت از ابتدای ســال  94هنگام تنظیم لیســت حقوق و
دستمزد کارکنان شاغل ،مبلغ  1100000ریال را به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی در ستون مزایای
مشــمول درج نموده و حق بیمه متعلقه را به همراه سایر موارد تا پایان اردیبهشت پرداخت نمایند.

به زودي هنرجويان فرهنگسراهای شیراز گواهينامه مهارت
دريافت ميكنند

با همكاري ســازمان فرهنگي اجتماعي شــهرداري شيراز و اداره کل آموزش فني و حرفهاي فارس
هنرجويان فرهنگســراها موفق به اخذ گواهينامه كسب مهارت ميشوند.
به گزارش روابط عمومی     ســازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري شــيراز ،مديرعامل اين سازمان در
حاشیه جلسه مشرک با مدیرکل آموزش فنی و حرفهای فارس افزود :در حال حاضر ما در فرهنگسراها
بالغ بر يكصد مهارت را به هنرجويان آموزش ميدهيم كه مهمترين دغدغه ما در خصوص اين هنرجويان،
اين اســت كه آنها پس از كســب مهارتهاي الزم از دريافت گواهينامه پايان دوره محروم هســتند.
حجتاالســام والمســلمين علي ســقاچي در ادامه با بيان اين مطلب كه اكثــر مخاطبين ما را در
فرهنگســراها بانوان تشكيل ميدهند افزود :وجود اين كالسها بسياري از مشكالت و ناهنجاريهاي
جامعه را كاهش داده و به تبع آن نوعي كارآفريني و ترویج مشــاغل خانگی را در برداشته است.
مديركل آموزش فني و حرفهاي استان فارس نيز در این جلسه گفت :دولت در راستاي سياستهاي
خود و به منظور خصوصيســازي و صرفهجويي در بخشي از هزينهها كليه آموزشهاي كسب مهارت
را به آموزشگاهها و بخش خصوصي واگذار نموده است.
مرتضــی مبرايــي افزود :در حــال حاضر كليه آموزشــگاههاي ما به جز قســمتی از دانشــگاهها،
ســكونتگاههاي غيررسمي ،زندانها و تعدادی دیگر همگي به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي متذكر شــد :در حال حاضر در اســتان فــارس  50مركز دولتي فعال می     باشــد و دولت كليه
آموزشهــا در اين مراکز را كام ً
ال رايــگان ارائه میدهد که تالش داریم با تشــویق بخش خصوصی
به منظور ســرمایهگذاری این آموزشها را به آنان واگذار نماییم.
وی با مثبت ارزیابی کردن روند فعلی آموزشها در فرهنگســراهای شــهرداری شیراز افزود :تالش
داریم با همکاری بخش خصوصی و ســازمان فرهنگی اجتماعی به زودی شاهد صدور گواهی مهارت
جهت کالسهای آموزشی در فرهنگسراها باشیم.

پرداخت بیش از  ۲۹۰۰میلیارد ریال کمک بالعوض و تسهیالت وام
به مددجویان

مدیــر برنامهریزی و فناوری اطالعات کمیته امداد امــام خمینی(ره) گفت :کمیته امداد امام خمینی
(ره) اســتان فارس در ســال  1393بالغ بــر  2900میلیارد ریال کمک بالعوض و تســهیالت وام به
مددجویان استان پرداخت کرده است.
به گزارش اداره روابط عمومی و اطالعرسانی کمیته امداد استان فارس ،محمد صفری اظهار داشت:
در ســال گذشــته بالغ بر  1750750میلیارد ریال کمک بالعوض در ســرفصلهای مختلف کاری به
مددجویان تحت حمایت این نهاد در اســتان فارس پرداخت شده است.
صفری افزود :در ســال  1393عالوه بر کمکهای بالعوض مبلغ  1150میلیارد ریال نیز تسهیالت
وام قرضالحســنه با بهره کم در زمینه اشتغال و رفع مشکالت مددجویان به آنان پرداخت شده است.
مدیر برنامهریزی و فناوری اطالعات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس گفت :در پایان سال
 1393تعداد  141هزار و 148خانوار با جمعیتی بالغ بر  326هزار نفر تحت حمایت این نهاد قرار داشتهاند.
صفــری در مورد منابــع تأمین اعتبار کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان کرد :بخشــی از این کمکها
از محل اعتبارات دولتی ،بخشــی از محــل درآمدها و منابع اختصاصی کمیته امداد ،بخشــی از محل
خیر استان تأمین و
تســهیالت قرضالحسنه بانکی و بخشی نیز توسط مشــارکت و کمکهای مردم ّ
پرداخت شده است.
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كنترل ريزگردها نيازمند عزمی     ملي و بينالمللي است
مدير كل مديريت بحران اســتانداري فارس با تصريح اينكه ،ريزگردها و مشــكالت
ناشــي از آن ،يك پديده محلي نيست ،تاكيد دارد كه براي حل اين...

استاندار فارس:

بازدید از موزه  ها و اماکن تاریخی
فارس  28اردیبهشت رایگان است

ایرنا :سرپرســت اداره فرهنگــی و ارتباطات اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
استان فارس گفت :روز دوشــنبه  28اردیبهشت 94
همزمــان بــا روز جهانی موزه ،بازدیــد از موزه  ها و
اماکن تاریخی و فرهنگی تحت پوشش این اداره کل
در استان فارس رایگان است.
پیــام غرابی بیان کــرد :همچنیــن در این روز
به منظور ترغیب و تشــویق مــردم در بازدید از آثار
تاریخی و فرهنگی ،برنامه  هــای متنوع فرهنگی در
موزه  ها و امــان تاریخی و فرهنگی اســتان فارس
برگزار می شود.
آرامگاه حافظ ،آرامگاه ســعدی ،ارگ کریمخانی،
موزه ســنگ  های تاریخی هفت تنــان ،موزه پارس،
مــوزه گرمابه حمــام وکیل ،تخت جمشــید و موزه
تخت جمشــید ،پاســارگاد ،نقش رستم ،نقش رجب،
شهر تاریخی بیشاپور و تنگ چوگان از آثار تاریخی و
فرهنگی تحت پوشش میراث فرهنگی فارس است.
همچنین آثاری از جمله غار شاپور ،موزه بیشاپور،
موزه مردم شناســی کازرون،قلعه دختر ،کاخ اردشیر
فیروزآباد و کاخ ساســان سروستان تحت پوشش این
اداره کل است.

بازپس گیری 33هزار مترمربع زمین
غیرفعال در شهرک  های صنعتی فارس

ایرنا :مدیرعامل شرکت شهرک  های صنعتی فارس
گفــت :حدود  33هــزار متر مربع زمیــن غیر فعال از
متقاضیانی که در مهلــت قانونی و پس از اخطارهای
متعدد نســبت به ساخت و ساز بنای واحد تولیدی خود
در این شهرک  ها اقدام نکرده بودند بازپس گرفته شد.
به نقــل از روابط عمومی شــرکت شــهرک  های
صنعتــی فارس ،علی صداقت پور افــزود :این تصمیم
در نخســتین جلســه هیات حل اختالف و داوری این
شرکت در ســال  94و پس از رسیدگی به  14پرونده
راکد صنعتگران مســتقر در شهرک  ها و نواحی صنعتی
فارس اتخاذ شد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک  های صنعتی فارس
گفت:از مجموع 14پرونــده مربوط به صنعتگران ،پنج
مــورد منجر به اعطــای مهلت ،دو پرونــده منجر به
رای خاص مالی ،سه پرونده فســخ قطعی ،دو پرونده
انصراف و دو پرونده نیز تجدید وقت شد.
وی اظهار کرد :زمین  های بازپس گیری شــده در
این روند به متقاضیانی که توان و شــرایط الزم برای
ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار می شود.
صداقــت پور با بیان این کــه از تمام ظرفیت  های
قانونــی بــرای حمایت از ســرمایه گذاران اســتفاده
می شــود ،گفت :اولویت اصلی در جلسات هیات حل
اختالف و داوری ،حل مسائل و مشکالت صنعتگران و
کمک به راه اندازی واحدهای صنعتی است.
مدیرعامل شرکت شهرک  های صنعتی فارس تاکید
کرد :برگزاری این جلسات در ماه  های آینده بر اساس
برنامه زمانبندی شــده از سوی سازمان صنایع کوچک
و شــهرک  های صنعتی ایران نیز ادامه خواهد داشت
تا با رفع موانع مشــکالت موجود ســرمایه گذاری در
شهرک  ها و نواحی به صنعتگران شتاب گیرد.
مسئول بسیج سازندگی فارس:

روستاهای حاشیه شیراز نیازمند
رفع محرومیت هستند

تســنیم :مسئول بســیج سازندگی اســتان فارس با
اشــاره به محرومیتهای موجود در روستاهای اطراف
شــیراز خواستار توجه مســئوالن در برطرف شدن این
محرومیتها شد.
عبدالحمیداسماعیلی با اشــاره به وضعیت نامناسب
روستاهای اطراف شــیراز و زندگی مردم در محرومیت
اظهار داشت :این روستاها با مشکالت مختلف فرهنگی،
بهداشتی و عمرانی مواجه هستند که نیازمند توجه ویژه
به آنان در رفع مشکالت موجود است.
اســماعیلی افــزود :روســتاهای گچــی ،دهپیاله،
سلطانآباد و مناطق دیگر شهری شیراز از جمله شرغان
و تــرکان با مشــکالت مختلف فرهنگی ،بهداشــتی و
عمرانی مواجه هستند که باید برای رفع آن اقدام شود.
مسئول بسیج سازندگی اســتان فارس گفت :بسیج
ســازندگی اســتان فارس برای برطرف کردن مسائل و
مشــکالت موجود آماده همکاری و مشارکت در اجرای
طرحهای مختلف بهداشتی و درمانی در این مناطق است.
وی از عــدم مشــارکت برخی مســئوالن در اجرای
طرحهــای مختلف بســیج ســازندگی انتقــاد کرد و
افزود :بســیاری از مواقع گروههــای جهادی در مناطق
مختلف که با مشــکالت خاص مواجه هستند ،مشغول
خدماترســانی میشــوند اما مســئوالن منطقه هیچ
سرکشی از این مناطق ندارند.
اســماعیلی تصریح کرد :نگاه بسیج سازندگی استان
فــارس نزدیکی و همســایگی به دولت بــرای اجرای
طرحهای محرومیتزدایی اســت و در سال همدلی نیز
انتظار همکاریهای نزدیک دولتمردان بیشتر است.
مسئول بسیج سازندگی اســتان فارس گفت :بسیج
سازندگی اســتان فارس امســال برنامه ویژهای برای
محرومیتزدایــی در مناطق محروم بهویــژه مبارزه با
پدیده حاشیهنشــینی دارد که در این راستا آماده اجرای
هرگونه طرح نهادهای مسئول مختلف است.
وی خاطرنشــان کــرد :همچنین امســال بســیج
ســازندگی اســتان فارس حداقل افزایش  30درصدی
پروژههای مختلف نسبت به ســال گذشته را در برنامه
دارد و در این زمینه نیز آماده اجرای طرحهای مشارکتی
با دستگاهها و نهادهای مختلف است.

طرح شهر الکترونیک به صورت پایلوت در شیراز اجرا میشود
شهردار شیراز گفت :نخستین مرکز دیتا سنتر پیشرفته کشور در کالنشهر شیراز
توســط شهرداری و با هدف هوشمند شدن شهر و اجرای پایلوت...
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شیراز باید روز به روز زیباتر شود
زهرا جعفری

همزمان با جشــن مبعث پیامبــر اکرم (ص) و به
مناســبت روز شــیراز 80 ،پروژه فرهنگی ،ورزشی و
خدماتــی با اعتبــار بالغ بر  560میلیارد ریال توســط
شهرداری شیراز به بهرهبرداری رسید.
اســتاندار فارس در آیین گشایش «باغ هنر» شیراز
با بیان این که یکــی از مؤلفههای خدمتگزاری ایجاد
رفــاه و امکانات برای مردم اســت ،گفت :شــیراز به
عنوان یک شهر بینالمللی باید روز به روز زیباتر شده
و خدمات بیشــتری به شــهروندان و کسانی که این
شــهر را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب میکنند
ارائه شود.
دکتر ســید محمــد احمدی با اشــاره بــه وجود
هماهنگی و همدلی در مجموعه شــورا و شهرداری،
گفت :نتیجه این همراهی پیشرفت شهر خواهد بود.
وی از ظرفیتها ،جاذبهها و داشتههای شهر شیراز
در عرصههای مختلف ســخن گفت و اظهار داشــت:
باید برای زیباتر شــدن شــهر شــیراز و ارائه خدمات
گسترده و ایجاد امکانات ،تالش بیشتری صورت گیرد
و همه امکانات و دستگاهها با هم هماهنگ گردند.
شــهردار شیراز هم در آیین گشایش باغ هنر شیراز
با بیان این که امروز در ســایه راهنماییها و همراهی
خوب شورا با مجموعه شهرداری ،پروژههای خوبی در
شهر شیراز در دست انجام است ،افزود :بهرهبرداری از
پروژههای شهرداری شیراز که قرار بود در هفته شیراز
گشایش یابد به دلیل ازدحام برنامهها و جشنوارههای
مختلــف هفتــه شــیراز و ســفر ریاســت جمهوری
بــه تعویق افتــاده و مصادف با جشــن عیــد مبعث
به بهرهبرداری رسید.
علیرضا پاکفطرت ،هدف از گشایش «باغ هنر» را
آشــنایی بیشتر مردم با هنرمندان و آثار هنری دانست
و گفت 90 :درصد از المانهایی که طی  2تا  3ســال
اخیر در شــهر شیراز طراحی و نصب گردیده به دست
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تسنیم :شــهردار شــیراز گفت :نخســتین مرکز دیتا سنتر
پیشرفته کشور در کالنشهر شیراز توسط شهرداری و با هدف
هوشمند شدن شهر و اجرای پایلوت شهر الکترونیکی در مسیر
پروژههای شهرداری راهاندازی شد.
علیرضا پاکفطرت در آئین گشــایش نخســتین مرکز دیتا
ســنتر پیشرفته کشــور و اجرای پایلوت شــهر الکترونیکی در
شیراز اظهار داشــت :با راهاندازی این دیتا سنتر مطالبهای که
ســالها عملیاتی شدن آن دنبال شــده بود توسط شهرداری
شیراز محقق شد.
وی بــا بیان اینکه با راهانــدازی مرکز دیتا ســنتر نه تنها
شــهرداری شیراز برای تبدیل شــدن به شهرداری الکترونیک
تالش دارد بلکه برای تبدیل شهر شیراز به شهر هوشمند نیز تالش میکند افزود :راهاندازی مرکز دیتا
ســنتر مقدمهای برای دستیابی به سیستم مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری در شهر شیراز است.
شــهردار شیراز با اشــاره به اینکه نخســتین مرکز دیتا سنتر شــهرداری عالوه بر ارائه خدمات به
شــهرداری الکترونیک به دستگاههای خدماترســان دیگر مانند آب ،گاز و غیره خدمات ارائه میدهد
خاطرنشــان کرد :از این به بعد هماهنگیهای الزم بین دســتگاههای مختلف برای هرگونه حفاری در
ســطح شهر و خدماتی از این قبیل توسط این دیتا سنتر انجام میشود.
پاکفطرت تصریح کرد :ایجاد هماهنگی بین دســتگاههای مختلف شــهر در راستای ارائه خدمات
توســط مرکز دیتا سنتر ســبب میشود ساخت و توسعه شــهر بدون نیاز به جابجایی تأسیسات شهری
انجام شود.
وی با اشــاره به اینکه بر اســاس سخن کارشناسان امروز سیســتم  GISشهرداری شیراز در بین
کالنشهرهای کشور حرف اول را میزند بیان کرد :با وجود این مرکز ،تأسیسات شهری نیز به گونهای
طراحی و اجرایی میشــود که در مســیر ایجاد تقاطعها و خیابانهای جدید نباشــد و نیاز به جابجایی
نداشته باشند.
شــهردار شیراز با بیان اینکه دیتاســنتر جزیی از شــهرداری الکترونیک و فراتر از آن است و شهر
را به ســمت شهر الکترونیک و هوشــمند کردن آن پیش میبرد عنوان کرد :این مرکز تمام اطالعات
دستگاهها را با هم مرتبط میکند و با وجود مرکز دیتاسنتر به حضور فیزیکی در شهرداری برای گرفتن
استعالم نیاز نیست.

شیراز

هنرمندان شیراز و فارسی ساخته شده است.
وی از لزوم حمایت و تشویق هنرمندان سخن گفت
و افزود :باید شــرایطی ایجاد کرد که ذوق هنرمندان
شکوفاتر شــده و مردم از هنر و هنرمند حمایت کنند.
شــهردار شــیراز به افتتــاح اولین مرکز دیتا ســنتر
کالنشهرهای کشور در شهر شیراز اشاره کرد و افزود:
با بهرهبرداری از این مرکز زمینه تحقق شــعار شــهر
و دولت هوشــمند و الکترونیک و مدیریت هماهنگ
یکپارچه شهری فراهم خواهد شد و بقیه دستگاههای
اجرایی نیز از خدمات این مرکز بهرهمند خواهند گردید.
وی گشایش ســاختمان جدید شورای اسالمی شهر
شــیراز در بافــت تاریخی فرهنگی را یکــی دیگر از
پروژههای اثرگذار شهرداری در هفته شیراز دانست و
گفت :با بهرهبرداری از این ساختمان بینظیر و انتقال
ساختمان شورا به بافت کهن شیراز میخواهیم زندگی
را به بافت برگردانیم.
پاکفطرت خاطرنشــان کرد :همه پروژههایی که
در شــهر به بهرهبرداری میرسد متعلق به مردم بوده

و ســند آن به نام مردم است و الزم است تا مردم در
حفظ و نگهداری این مکانها دقت بیشــتری داشته و
کوشــا باشند تا مجموعه شــهرداری بتواند توان خود
را صرف گســترش فضاهای سبز ،پارکهای بزرگتر و
دیگر اقدامات عمرانی و فرهنگی نماید.
وی از پارکها ،باغات و فضاهای ورزشی به عنوان
بخشــی از حیاط منازل در زندگی شهرنشینی یاد کرد
و گفت :برای حفظ فضاهای عمومی همه شــهروندان
باید دقت و حساسیت داشته باشند.
رئیسی شورای اسالمی شهر شیراز هم با بیان این
که شورا اعتقاد دارد باید پارکهای زیبا و بزرگ در شهر
شیراز ساخته شــود ،گفت :طراحی احداث پارکهای
 570هکتــاری 700 ،هکتــاری و هــزار هکتاری در
ارتفاعات شــهر شــیراز پیشبینی شده و  7درصد آن
به فضاهــای گردشــگری اختصاص خواهــد یافت.
غالممهدی حقدل ایجاد باغ هنر در شــیراز را نوعی
حمایت از هنر دانســت و گفت :با این رویکرد بسیاری
از هنرهای در حال فراموشی احیاء خواهند شد.

مديركل مديريت بحران فارس:

كنترل ريزگردها نيازمند عزمی     ملي و بينالمللي است
ایسنا :مدير كل مديريت بحران استانداري فارس با
تصريح اينكه ،ريزگردها و مشــكالت ناشي از آن ،يك
پديده محلي نيست ،تاكيد دارد كه براي حل اين مشكل
نيازمنــد عزمی     ملي و بينالمللي هســتيم و از مقامات
محلي و اســتاني كاري جز ارائه مشــورت و همفكري
ساخته نيست.
حســن فياضپور با تاكيــد بر اينكــه ريزگردها و
آلودگيهــاي ناشــي از آن و خطراتي كــه اين پديده
براي انســان در پيدارد ،معضلي منطقهاي است ،گفت:
البته پدیده ریزگردهــا ،آلودگیها و تاثیرات مخرب آن
بر محیط زیســت انســانی و نباتی از دیرباز مورد توجه
کشــورها و ســازمانهای جهانی از جمله سازمان ملل
متحد بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس خاطرنشان
کرد :ریزگردها عالوه بر مخاطرات عدیده انسانی ،موجب
اختالل در روند رشــد و نمو گیاهــان و بقای درختان
جنگلــی از جمله درختهــای بلوط زاگرس شــدهاند.
فیاضپــور بــا بیان اینکــه این پدیــده میتواند هم
منشــأ خارجــی و منطقــهای و هم داخلــی و محلی
داشــته باشد ،طوفانهای شــدید همراه با شن و ماسه
و ریزگردهــای برخواســته از بیابانهــا و کویرهــای
شــبه جزیره عربستان ،عراق و ترکیه و سایر کشورهای
حاشــیه خلیج فارس را در شمار منشأ خارجی این پدیده
عنوان کرد .وی همچنین وجود تپه رملهای موجود در
غرب ،جنوب ،جنوب غرب و شرق کشور در استانهای
ایالم ،خوزســتان ،بوشــهر ،هرمزگان و کویرهای واقع
در اســتانهای یزد ،کرمان ،خراســان جنوبی ،سیستان
و بلوچســتان و بخشهایی از اســتان اصفهان را منشأ
داخلی ریزگردها برشمرد.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری فارس با ذکر
این مطلب که این پدیده در قبل از انقالب هم کشور را
درگیر خود کرده بــود و اختصاص به این برهه از زمان

ندارد ،به تشریح علل وقوع این پدیده در سالهای اخیر
پرداخت.
بــه گفته فیاضپور تغییــرات اقلیمی و آب و هوایی
منجر به خشکســالیهای پی در پی و در نهایت خشک
شدن تاالبها و دریاچهها و کاهش پوشش گیاهی شده
که این عوامل به ســهم خود ،افزایش سرعت و شدت
بادخیزی مناطق ،فرســایشهای بادی و طبیعی اراضی
و تپه رملهای موجود در این مناطق را رقم زده اســت.
فیاضپور در عین حــال بیان کرد :برای مقابله با این
پدیده و کاهش اثرات آن نیاز به همکاری و مشــارکت
کشــورهای منطقه دارد ،چرا که مجموعه اقدمات باید
مکمل و زنجیرهای انجام شود.
وی رهاســازی آب در تاالبهــای داخلــی و
مرزی کشــورها از حوزههای باالدســت ،جنگلکاری،
مالچ پاشــی ،اجرای بادشــکنها در مناطــق بادخیز و
مشــارکت چندین دستگاه اجرایی در ســطح کشور از
جمله سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت نیرو ،وزارت
جهادکشــاورزی و سازمان جنگلها و مراتع را از مواردی
دانســت که ریزگردهــا را به کنتــرل در خواهند آورد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری فارس ادامه داد:

ســازمانها و وزارتخانههای فوقالذکر میتوانند با رها
ســازی آب و در نظر گرفتن حق آبههــای تاالبها و
دریاچههــای فصلی و ســطحی ایــن مناطق در جهت
کنترل این مهم اقدام کنند.
فیاضپــور در خصــوص بروز پدیــده ریزگردها در
استان فارس گفت :در تعدادی از شهرستانهای غرب،
جنوب غرب ،جنوب و شرق اســتان نیز مناطق بادخیز،
تاالبها و ماسهزارهایی وجود دارد که با توجه به شدت
و جهت باد در این مناطق همه ســاله شاهد کانونهای
محلی ایجاد گرد و خاک عالوه بر کانونهای منطقهای
و بینالمللی هســتیم که در اواخر فصل بهار و تابستان
تشدید میشوند.
مديــر كل مديريت بحران اســتانداري فارس ابراز
امیداوری کــرد كه با افزایش بارشهــا در مدت باقی
مانده ســال زارعی جاري و آينده ،شاهد بهبود وضعیت
تاالبها و پرآبی آنها باشــیم تا بخشی از این زیرگردها
با همراهي طبيعت ،مهار شده و نقاطي نيز که در گذشته
تبدیل به رملها و ماســهزارهایی شــده با تالشهای
همــه جانبه و برنامههای منســجم دولــت ،مديريت و
کنترل شوند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری شیراز:

کیوسکهای اطالعرسانی هوشمند در  ۷۰نقطه شیراز نصب میشود

تســنیم :مدیرعامــل ســازمان فنــاوری اطالعات
و ارتباطــات شــهرداری شــیراز گفت :کیوســکهای
اطالعرســانی وب هوشــمند در  ۷۰نقطه شهر شیراز از
جمله پایانههای مســافربری ،پارکهــا و مراکز پر تردد
شهر نصب میشود.
ناصر شــمس ظهر دیروز در آئین گشایش نخستین
مرکز دیتا ســنتر پیشرفته کشــور از نصب  70کیوسک
اطالعرســانی در سطح شــهر شــیراز خبر داد و اظهار
داشــت :دیتا ســنتر به محل پردازش ،ذخیره ،امنیت و
تبادل اطالعات مدیریت شهری تبدیل میشود.
وی با بیان اینکه به مغــز پردازشهای الکترونیکی
در یک شــهر دیتا ســنتر میگویند افزود :شــهرداری
شــیراز ساخت چند دیتا سنتر در شــهر را در دستور کار
قرار داده است که امروز نخســتین دیتا سنتر شهرداری
شــیراز با همکاری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
راهاندازی شد.
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات
شــهرداری شیراز با اشــاره به اینکه در دیتا سنتر امکان
تعامالت بیندستگاهی در شهرداری شیراز ،سرویسدهی
خدمات الکترونیکی شــهر هوشــمند و سرویس خدمات
الکترونیکی به دیگر دســتگاههای خدماترسان فراهم
شده است خاطرنشــان کرد :این دیتا سنتر با استفاده از

آخریــن تکنولوژی روز دنیا و اســتانداردهای جهانی به
بهرهبرداری رسید.
شــمس تصریح کرد :بــرای تکمیــل و راه اندازی
نخستین مرکز دیتا سنتر شهرداری شیراز اعتباری بیش
از  200میلیارد ریال اختصاص یافته است.
وی بــا بیان اینکــه همزمان با بهرهبــرداری از این
دیتاســنتر شهر شیراز به عنوان شهر پایلوت برای اجرای
شهر هوشمند در کشــور انتخاب شده است عنوان کرد:
اجرای پایلوت شــهر هوشــمند امروز با هدف اســتقرار
شاخصهای شهر هوشمند در شیراز آغاز به کار کرد.
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات
شهرداری شــیراز بیان کرد :شــهر الکترونیکی شهری
اســت که زیرساختهای اجرایی شــهر هوشمند را دارد
و حاکمیــت ،اقتصاد ،حمل و نقل و غیره نیز با اســتفاده
از نرمافزارهایی در این حوزه به صورت هوشــمند انجام
میشود.
شــمس با اشــاره به اینکه تلفن همراه هوشــمند،
کامپیوتر و لپتاپ هوشــمند هر شــهروند که از طریق
اینترنت به فضای وب وصل شــود به دیتاســنتر متصل
و امــکان ارائــه خدمات برای او فراهم میشــود گفت:
کیوســکهای اطالعرسانی وب هوشــمند در  70نقطه
شهر شــیراز از جمله پایانههای مســافربری ،پارکها و

مراکز پرتردد شهر شیراز نصب میشود.
وی بــا بیان اینکه این کیوســکها عــاوه بر ارائه
اطالعات مورد نیاز شــهروندان تا شعاع یک کیلومتری
ابروایفــای ایجاد میکنــد افزود :این کیوســکها به
صورت ارتباط بیسیم اطالعات را از طریق موبایلهای
هوشمند در اختیار شهروندان قرار میدهد.
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات
شــهرداری شــیراز در مورد ابروایفای در شــهر شیراز
اظهار داشــت :تعدادی نت بیســیم در نقاط مختلف و
مجاز نصب میشــود که اطالعات شهروند الکترونیک و
مورد نیاز شهر هوشــمند را به صورت بیسیم به سامانه
وایفای و یا موبایلهای بیسیم منتقل میکند.
شــمس تصریح کرد :با توســعه این موارد در سطح
شــهر ابروایفای ایجاد میشــود که در فضای شــهر
الکترونیک هر شــخصی قادر است اطالعات الکترونیک
را دریافت کند.
به گزارش تســنیم ،کیوســکهای اطالعرسانی در
سطح شهر خدمات الکترونیکی از جمله رزور هتل ،خرید
بلیط قطار و اتوبــوس ،پرداخت عوارض خودرو ،خدمات
اداره آب ،برق و گاز ،وضعیت آب و هوا ،ترافیک و حتی
نمایش روزنامههای کشوری و محلی را برای شهروندان
به صورت رایگان فراهم میکند.

