رو یداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز
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دوستداران محیطزیست با پاکسازی پیرامون مناطق
دارای جاذبههای زیستمحیطی و تفرجگاهها
این مناطق را برای دیدار مسافران و میهمانان نوروزی آماده میکنند
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طرح «نوروز بیزباله»
با استقبال عمومی مردم فارس
مواجهشد
طــرح نــوروز بیزباله با مشــارکت دوســتداران
محیطزیســت و تشــکلها و فعاالن زیستمحیطی در
شهرها و مناطق مختلف استان فارس کلید خورده است
که در این طرح دوستداران طبیعت به پاکسازی مناطق
اطراف تفرجگاهها و ورودی شهرها میپردازند .این طرح
در بسیاری از مناطق فارس ازجمله شهرهای مرودشت،
آباده طشــک نیریز ،فیروزآباد ،شــیراز و برخی دیگر از
شهرها اجرا شده و دوستداران محیطزیست با پاکسازی
پیرامــون مناطــق دارای جاذبههای زیســتمحیطی و
تفرجگاههــا ،ایــن مناطق را بــرای دیدار مســافران و
میهمانــان نوروزی آمــاده میکنند .مدیــرکل حفاظت
محیطزیست اســتان فارس با تکریم کسانی که دغدغه
محیطزیست دارند این اقدام دوســتداران محیطزیست
را ســتود و آن را پاسداشــت ارزشهای زیستمحیطی
توصیف کرد .سعید محمودی مردم و مسافران نوروزی را
نیز به حفظ محیطزیســت و پرهیز از ریختن زباله دعوت
کرد و ابراز داشت :مسافران با همت و تالش خود ضمن
بهرهمندی از موهبتهای الهی و ارزشهای خدادادی با
رعایت اخالق طبیعتگردی و به کار بســتن توصیههای
زیستمحیطی ،در حفظ و حراست طبیعت و محیطزیست

کوشا باشند .مدیرکل حفاظت محیطزیست استان فارس
اضافــه کرد :کســانی که میخواهند چندســاعتی را در
طبیعت بگذرانند ضمن پاکســازی طبیعت و جلوگیری
از رهاســازی زبالههــا بایــد با توجه بــه فصل گلدهی
گیاهان ،محل اسکان خود را در اماکنی انتخاب کنند که
از پوشــش گیاهی و جنگلی کمتری برخوردار باشد و از
لگدمال کردن گیاهان و شکستن سرشاخههای درختان
خودداری شود.
پاکسازی ورودی شــیراز و پویش شیراز ،شهر
بدون زباله

طی روزهای گذشته مردم طبیعت دوست شیراز در
ســومین مرحله از پاکسازی حاشیه مبادی ورودی شهر
شــیراز ،محور پلیسراه سپیدان تا شــعاع  10کیلومتری
محور شیراز ـ سپیدان را پاکسازی کردند و با پاکسازی
حاشــیه ورودی شهر به استقبال بهار رفتند .این برنامه با
همت اداره کل حفاظت محیطزیست فارس و با همکاری
تشکل پاکســازان طبیعت فارس ،دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی شیراز ،شهرداری
شیراز ،پاکسازان طبیعت سیوند ،کانون جوانان نگاه فردا،

ُم ّروجان فرهنگ اقتصاد سبز ،اقامتگاه بومگردی َج َورگ
در قالب طرح بیزباله انجام شد .پویش شیراز ،شهر سبز
بدون زباله در ادامه پویش شــیراز ،شــهر ســبز و بدون
پالستیک مطرح شده و مبادی اصلی شهر شیراز تا پایان
اســفندماه پاکســازی و در ایام نوروز نیز از آن مراقبت
میشــود .سه محور شیراز ـ بوشــهر ،شیراز ـ مرودشت،
شیراز ـ سپیدان از زباله پاک شده است.
اجرای طرح بیزباله در فیروزآباد فارس

همچنین به مناســبت قرار گرفتن در آستانه نوروز
و در اجرای طــرح نوروز بیزباله ،حاشــیه بلوار ورودی
فیروزآباد فارس از وجود زباله پاکســازی شــد .در این
برنامه کــه با هماهنگــی اداره حفاظت محیطزیســت
فیروزآباد و با حضور فرماندار شهرستان فیروزآباد ،شورای
شــهر ،اداره آموزشوپرورش و مدیریت و کارکنان اداره
منابع طبیعی ،مســئوالن و دانش آموزان انجام شــد5 ،
هکتار از اراضی حاشیه بلوار شهید بهشتی شهر فیروزآباد
پاکسازی شد و زبالههای جمعآوری شده به سایت زباله
شــهر فیروزآباد انتقال یافت .هوشــنگ علی پور رئیس
اداره حفاظت محیطزیســت فیروزآباد ضمن تشــکر از

همه شــرکتکنندگان با بیان اثرات سوء رهاسازی زباله
بخصوص پالســتیک در طبیعت ،بیان داشت :حفاظت از
محیطزیســت وظیفه همگانی است و یک یا دو دستگاه
اجرایی قــادر نخواهند بود بهتنهایی و بدون مشــارکت
مردم در حفظ محیطزیســت و منابــع طبیعی عملکرد
مناسبی داشته باشند.
اجرای برنامه بیزباله در آباده طشک فارس

طرح نوروز بیزباله همچنین با پاکســازی مبادی
ورودی شهر آباده طشــک نیریز به همراه کاشت نهال
و بــذر در این منطقه انجام شــد .مراســم پاکســازی
طبیعت در این شــهر با حضور  ۱۲۰نفــر از نونهاالن و
پیشدبستانیهای آباده طشک در ورودی شهر و فضای
محیطزیست انجام و تعداد  ۳۰اصله نهال انجیر نیز غرس
شد .مراسم بذرپاشــی نیز به همت دوستداران طبیعت با
تهیه یک تن ذرت و با حمایت مجتمع سنگ چینی تنگ
حنا و با حضور بخشدار آباده طشک ،امامجمعه این شهر
و جمعی از مســئولین محلی در حاشــیه تاالب طشک
برگزار شد.

اجرای طرح بیزباله در مرودشت فارس

مردم شــهر مرودشــت نیز با پاکســازی ورودی
منطقه تاریخی تخت جمشــید به اســتقبال مســافران
نوروزی رفتند .دوســتداران طبیعت در این شــهر برای
حفاظــت از طبیعــت اقدام به پاکســازی جاده ورودی
تخت جمشــید از زباله کردند .این برنامه به همت اداره
محیطزیســت شهرستان مرودشت و شهرداری این شهر
و با حضور پررنگ مردم طبیعت دوست مرودشت برگزار
شد .ابوالحسن کشاورز رئیس محیطزیست مرودشت در
این زمینه بیان کرد :پاکسازی مبادی شهر قرار است در
چند مرحله قبل از ورود مسافران نوروزی به شهر باستانی
مرودشت اجرا شود.
طرح بیزباله که هرروز دامنه آن به ســایر شهرها
و مناطق زیســتمحیطی استان فارس گسترش مییابد
تلنگری به همه کســانی است که طبیعت را برای گذران
اوقات فراغت انتخاب میکنند امــا زبالههای خود را در
کنــار هر جوی و آبراهی رها میکنند ،طرح بیزباله آمده
اســت تا یادآوری کنــد که هر زبالهای کــه ما بر زمین
میافکنیم قدی را خم میکند و نیشتری بر احساس پاک
طبیعت است.

فعال شدن ابزارهای گردشگری الکترونیک در سفر نوروزی به فارس
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان فارس و دبیر ستاد اجرایی خدمات
ســفر اســتان از ارائه خدمات متنوع الکترونیکی در نوروز  1398به گردشــگرانی که به استان سفر
خواهند کرد ،خبر داد .مصیب امیری گفت :با توجه به اینکه اماکن گردشگری استان فارس همهساله
در فهرســت پربازدیدترین اماکن کشــور قرار داشــته و بهویژه در ایام نوروز گردشگران و مسافران
بســیاری برای بازدید از این بناها با صفهای طوالنی مواجه میشــدند ،همســو با برنامهریزی ملی
و از انتهای اســفندماه  ،1397ســامانه فروش اینترنتی بلیت اماکن گردشــگری در اســتان فارس
راهاندازی خواهد شد .دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان فارس با اشاره به امکان خریداری بلیت
الکترونیکی اماکن گردشــگری تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی از سه روش مختلف امکانپذیر
شــده اســت ،گفت :روش اول مراجعه به وبســایت خرید آنالین بلیت به آدرس اینترنتی www.
 tafrihati.comو پرداخــت اینترنتی از درگاه بانک و دریافت بلیت اســت .او ادامه داد :در روش
دیگر متقاضی میتواند با استفاده از نرمافزار تلفن همراه ،بلیت مکان مورد تقاضای خود را تهیه کند؛
البته امکان دریافت نرمافزار هم با دو روش فراهم شــده و متقاضی میتواند با اســکن ،QRcode
آدرس لینک برنامه یا با ارسال کلمه  iranبه شماره  30007171نرمافزار موردنظر را دریافت کند.
امیری همچنین گفت :ســومین روش برای خرید بلیت اماکن گردشــگری استان فارس برای

کســانی است که به مکان گردشــگری موردنظر مراجعه کرده و تمایل به دریافت حضوری بلیت را
دارند ،این افراد از طریق دســتگاههای استند اتوماتیک عرضه بلیت و گیشههای فروشگاهی مستقر

مشکالت دسترسی به حرم مطهر
حضرت شاهچراغ (ع) برطرف شود

پیکر نغمهخوان «کربال کربال ما داریم
میآییم» در شیراز آرام گرفت

خطیب نماز جمعه شــیراز با بیان
اینکه به دلیل ترافیک و دشــواری تردد
در مسیر رسیدن به حرم مطهر شاهچراغ
(ع) ،نماز جمعه با تأخیر آغاز شد خواستار
توجه جدی مســئوالن بر برطرف کردن
مشــکالت در این مسیر شــد .آیتاهلل
لطفاهلل دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز اظهار داشت :توجه به
ایجاد و گســترش دسترسیهای مناسب به حرم مطهر شاهچراغ (ع)
یک ضرورت اســت و امیدواریم با حمایت تمام مسئوالن و همراهی
دســتگاههای متولی این مهم انجام شود .نماینده ولیفقیه در استان
فــارس با تبریک ایام مبارک ماه رجب و همچنین حلول ســال نو،
با بیان اینکه تنها راه انجام درســت امــور تبعیت محض از ولی امر
اســت تصریح کرد :باید همراه با رهبر انقالب حرکت کرد نه قدمی
عقبتــر و نه قدمی جلوتر برداریم .آیــتاهلل دژکام با بیان اینکه در
ســال آینده ممکن اســت دشمن تحریمهای ســنگین پیشبینی و
اعمال کند ،گفت :همه باید از هماکنون پاشــنهها را باال کشــیده و
پشــت ســر رهبری حرکت کرده و اجازه ندهیم حرف رهبر معظم
انقالب بر زمین بماند .وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در
جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری ،گفت :باید تالش ما این باشد
که رفتار انقالبی را مطابق نظر ایشــان تنظیم کنیم .آیتاهلل دژکام
همچنین با تأکید بر اینکه همه انسانها به معنویت و تربیت و اخالق
نیازمند هستند ،گفت :اما باید بدانیم کدام معنویت ،کدام تربیت ،کدام
اخالق ،مدعی معنویت و اخالق و تربیت زیاد است.

پیکر علیاکبر شــریعت رزمنده هشــت سال دفاع مقدس که
خالق اثر «کربال کربال ما داریم میآییم» است امروز در دارالرحمه
شیراز به خاک سپرده شد .علیاکبر شریعت رزمنده هشت سال دفاع
مقدس و خالق اثر کربال کربال ما داریم میآییم ،به دلیل بیماری از
یک ماه و نیم پیش در بخش داخلی بیمارستان شهید فقیهی شیراز
بســتری بود و شامگاه چهارشــنبه به علت عفونت داخلی و ایست
قلبی به لقاءاهلل پیوســت .آیتاهلل لطــفاهلل دژکام نماینده ولیفقیه
در اســتان فارس بر پیکر اکبر شریعت در حرم مطهر شاهچراغ (ع)
نماز خواند و پیکر این مرحوم نیز در حضور گرم مردم و مســئوالن
تشییع شــد .اکبر شریعت متولد  1327داراب ،معروف به نغمهخوان
دارخوین ،از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است که از کودکی
نوحهخوانی میکرد و شعرهایی هم میسرود که حاصل آن سه دفتر
شعر است .مراسم سومین روز درگذشت حاج اکبر شریعت امروز در
حرم مطهر علیابن حمزه (ع) شیراز برگزار میشود.

در محــل اماکن گردشــگری ،بلیت تهیه کنند .او گفت :باجه فروش بلیــت الکترونیک در مجموعه
تاریخــی زندیه برای تهیــه بلیت ارگ کریمخان زند و حمام وکیل و مــوزه پارس و همچنین باجه
الکترونیک برای مجموعههای فرهنگی تاریخی حافظ و سعدی ،مجموعههای جهانی تخت جمشید
و پاســارگاد ،در همان مکانها مســتقر شده و آماده ارائه سرویس اســت .امیری گفت :برای کسب
اطالعات گردشگری استان فارس نیز شش روش پیشبینی شده که استفاده از شبکه وایفای اماکن
گردشگری تحت پوشش بهصورت رایگان ،شمارهگیری کد  ،* 6655*9797#مراجعه به وبسایت
 www.fars.ichto.irو پورتال جاذبههای گردشــگری استان فارس ،www.fafarschto.ir
مراجعه به ســامانه ستاد اجرایی خدمات سفر اســتان فارس به نشانی ،www.tffarschto.ir
دریافت اطالعات صوتی اماکن از طریق شــماره تلفن  99221717و انتخاب کد مکان گردشگری
موردنظــر و همچنین دریافت اطالعات اشــیاء تاریخی به نمایش درآمــده در موزه پارس از طریق
اسکن  QR Codeشیء موردنظر با گوشیهای هوشمند ،روشهای مدنظر است .مدیرکل میراث
فرهنگی اســتان فارس تأکید کرد که گردشگران و مسافران نوروزی که به فارس سفر میکنند این
امکان را خواهند داشت که پیشنهاد ،انتقاد ،شکایت و یا قدردانی خود را از طریق سامانه  09629با
ستاد هماهنگی خدمات سفر بهصورت شبانهروزی در میان بگذارند.

شفافیت
مالک انجام امور باشد

استاندار فارس حرکت مثمر ثمر و قابلقبول
ایــن ســازمان را نیازمند ایجــاد اعتمــاد میان
سهامداران و مجموعه هیئتمدیره دانست و یادآور
شــد :هیئتمدیره برآیند رأی سهامداران هستند و
بر اســاس تعهدی که به رأیدهندگان دارند باید
در مسیر این اعتمادسازی حرکت کنند .عنایتاهلل
رحیمــی در جلســه شــورای ســازمان همیاری
شهرداریها با اشاره به اینکه شهرداران و کارکنان
خدوم شــهرداری که بهرغم چالشها و تنگناهای ســال  97خدماترسانی
به شــهروندان را با تالش ادامــه دادند ،از همه کارکنان شــهرداریها اعم
از رفتگــران ،کارگران فضای ســبز و کارمندان تقدیر و تشــکر کرد .وی به
شرایط دشوار اقتصادی اشاره کرد و از شهرداران خواست در اولویتبندی امور
شهرداری ابتدا نظافت ،سپس فضای سبز و بعدازآن حقوق کارکنان را مدنظر
قرار داده و سایر امور را در صورت تأمین منابع مالی برای این اقدامات دنبال
کنند .استاندار فارس با بیان اینکه در ایام نوروز همه شهرهای استان پذیرای
مهمانانی از اقصی نقاط کشــور هستند ،خاطرنشان کرد :الزم است شهرداران
میزبانان خوبی باشند و با شــهرهایی آراسته به استقبال نوروز بروند .رحیمی
ادامه داد :این مهمانان مبلغ فرهنگ برتر و غنی فارس در ســایر نقاط کشور
باشــند که این بازتاب متأثر از فعالیتهای نظاممند و صحیح شما خواهد بود.
رئیس شورای سازمان همیاری شهرداریها با تأکید بر اینکه این سازمان یک
بنگاه اقتصادی متعلق به شــهرداریها است که برخالف بعضی تصورات باید
باانگیزهترین و هوشمندترین افراد امر هدایت و راهبری آن را بر عهده بگیرند،
عنوان کرد :یک بنگاه اقتصادی در این شرایط دشوار مسیری سخت در پیش
دارد که باید با تدبیر مدیریت شود.

شیراز
جای آزمونوخطا نیست
فرماندار شیراز گفت :شیراز امروز
به مدیران کارآمد نیــاز دارد و با اتکا به
تجربــه چهار دهه گذشــته ،دیگر جای
آزمونوخطا در این شهرســتان نیست.
محمدرضا امیری در جلســه شــورای
اداری شهرســتان شــیراز خطــاب به
مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان افزود :در حال حاضر در جنگ
اقتصادی به ســر میبریم و جنگ نیز همیشــه آسیبزا بوده است
بنابراین باید تالش کنیم تا با اعمال مدیریت بهینه و ایثار و فداکاری
آسایش روانی مردم تأمین شود .وی با اشاره به سابقه تاریخی شیراز،
این شــهر را به لحاظ ظرفیتهای ویژه آن یکی از مهاجرپذیرترین
شــهرهای ایران دانســت و گفت :همین موضــوع موجب افزایش
حاشیهنشــینی و دیگر آســیبهای اجتماعی شده اســت که باید با
مدیریت جهادی در راستای بهبود فضای کسبوکار و اشتغال شیراز
تالش کنیم .فرماندار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به بیانیه گام دوم انقالب که از سوی رهبر معظم انقالب صادر شده
است ،گفت :از نکات مهم این بیانیه رعایت عدالت در توزیع امکانات
و خدمات و همچنین تالش برای افزایش حداکثری مشارکت مردم
بوده اســت که این بیانیه باید راهبردی اساســی برای تمام مدیران
در همه ســطوح ازجمله شهرستانها باشــد .وی با تأکید بر اهمیت
مشــارکت مردم در تصمیمگیریها گفت :نمیشود تنها در سختیها
بــه دنبال همراهی مردم بود بلکه میبایســت در تصمیمگیریها و
مشاورهها نیز مردم را مشارکت داد.

