
امنیتی و اجتماعی استاندار فارس به مردم این استان توصیه کرد که به شایعات مطرح پیرامون کمبود بنزین توجه نداشته باشند؛  معاون سیاسی،  
زیرا بنزین به میزان کافی وجود دارد. به گزارش ایسنا، هادی پژوهش جهرمی با اشاره به توزیع حدود هفت میلیون لیتر بنزین تا روز پنج شنبه بین 
جایگاه های عرضه سوخت استان فارس، گفت: توزیع این میزان بنزین در حال انجام شده که در روزهای دیگر میزان توزیع بنزین حدود 5 میلیون 
لیتر بوده است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس به مطالبات و خواسته های برخی کامیون داران در روزهای گذشته اشاره و بیان کرد: 
این قشر زحمتکش خواسته هایی داشتند و دولت به مطالبات آنان توجه کرد که ازجمله آن افزایش نرخ کرایه، بیمه رانندگان و حقوق بازنشستگی 
آنان است. وی هم چنین به شایعات مطرح شده در فضای مجازی پیرامون آتش زدن یکی از جایگاه های پمپ بنزین در شیراز اشاره کرد و افزود: این 
موضوع از اساس کذب است و صحت ندارد ضمن این که در محدوده اعالم شده هیچ پمپ بنزینی وجود ندارد. تولید و عرضه سوخت در پاالیشگاه 

شیراز انجام می شود و نفت کش های سوخت رسان نیز فعال هستند، لذا جای هیچ نگرانی در این زمینه نیست.
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روزنامه

تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

یادداشت روز

انسان  هر  وجودی  واقعیت  هویت؛ 
که  می شود  محسوب  و...  شهر  و 
دادن  دست  از  آن،  کردن  پاک 
به حساب  داشته ها  ارزشمندترین 
شیراز  رؤیایی  شهر  پیشینه  می آید. 
یافته،  شهرت  راز  شهر  به  که 
بی اعتنایی ها،  دستخوش  به مرورزمان 
و...  بی مسئولیتی ها  سوءمدیریت ها، 
امروز  که  به گونه ای  گرفته،  قرار 
شیراز اصلی و بخش هویتی این شهر 
به  می شود،  قلمداد  آن  شناسنامه  که 
زیست  محل  و  خوفناک  ویرانه ای 
در  غرق  و  زندگی باخته  مهاجرانی 
مبدل  و...  اعتیاد  نظیر  آلودگی هایی 

شده است.
برخی نیز ازسر بی درکی و کوته بینی، 
همواره به از بین بردن این هویت و 
شناسنامه تحت عناوینی مردم فریبانه 
از  سوءاستفاده  با  و  متحجرانه  و 
زده اند  دست  مذهبی،  ناب  باورهای 
و شهری که شهرت جهانی دارد را 

دچار آلزایمر پیشینه ای کرده اند.
مانند نامشخص کردن پدر و مادر هر 
انسان که اصل وجودی او را هویت 
و  نهادها  اشخاص،  توسط  می بخشد، 
دستگاه های اجرایی، به تدریج اصالت 
این شهر هم عمدی و هم غیرعمدی، 
و  خانه ها  و  شد  سپرده  فراموشی  به 
از  سرشار  کوچه پس کوچه هایی 
سنت های  با  ما  نیاکان  که  خاطره 

با  شرافتمندانه  و  عزتمندانه  خود 
آن ها  در  اصیل  و  غنی  فرهنگی 
تغییر  ویرانه هایی  به  می زیسته اند، 
شکل داد که زیستگاه مار و مور و 

سیاه بختان شده است.
وعده  بارها  که  بودند  شهردارانی 
خواهند  احیا  را  قدیم  شیراز  دادند، 
محله هایی  گذاشت  نخواهند  و  کرد 
مردم  برای  را  بسیاری  خاطرات  که 
فرهیخته این شهر در دل خود نهان 
و  لودرها  نفرت انگیز  به خشم  دارد، 

بولدوزرها گرفتار آید.
آن ها،  درودیوار  از  که  خانه هایی 
محبت،  عشق،  دل انگیز  عطر 
بوی  و  نجابت  صمیمیت،  صداقت، 
خوش ایمان تراوش می کرد، امروز 
که  است  شده  ویرانه هایی  به  مبدل 
تنها  را  آن ها  خالفکاران  و  معتادان 
محل امن برای تزریق، خریدوفروش 
جرائم  انواع  ارتکاب  و  مخدر  مواد 

یافته اند.
هرنوع  با  ساخت وسازی  هیچ  امروز 
هویت  بود  نخواهد  قادر  معماری 
به  را  آن  مردم خوب  و  شهر  اصلی 
و  خوبی  فرهنگ  و  بکشد  تصویر 
پاکی را بازیابی کند و تنها با احیای 
است  قدیمی  و  فرهنگی  بافت های 
شده  خدشه دار  هویت  می توان  که 
شهر را تا حدودی بازگردانید و حفظ 

و حراست کرد.

برتر  واحدهای  از  تقدیر  جشنواره 
با  کنند  مصرف  حقوق  حامی 
برگزیده  صنفی  واحد   19 معرفی  
و  خواروبارفروشی  اتحادیه  دو  در  

سوپرمارکت ها برگزار شد.
زارع  مریم  خبری/  سرویس 
بازرسی  و  نظارت  معاون  خفری: 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
گفت:  مراسم  این  در  فارس  استان 
محصول  که  تولیدکنندگانی  از  باید 
مردم  اختیار  در  و  تولید  کیفیت  با 
کار  این  کنیم،  تقدیر  می گذارند 
دیگر  تشویق  باعث  همچنین 
حقوق  رعایت  به  صنفی  واحدهای 
محمد  می شود.  نیز  مصرف کنندگان 
مالک  افزود:  صداقت  ابراهیم 
تنها  برتر  واحدهای  برای  انتخاب 
باید مشتری مداری و رعایت حقوق 
این که کجای  و  باشد  مصرف کننده 
شهر باشی مهم نیست. وی در مورد 
در  شرکت کننده  واحدهای  تعداد 
 238 از  گفت:  نیز  جشنواره  این 
اتحادیه خواربار  از  واحد معرفی شده 
اولیه  ارزیابی  در  سوپرمارکت  و 
برتر  واحد   9 درنهایت  و  واحد   26
انتخاب و از 100 واحد معرفی  شده از 
اتحادیه پیتزا و ساندویچ، در ارزیابی 
اولیه 37 واحد و درنهایت 10 واحد 

برتر انتخاب شدند.
مالک  مهم ترین  مورد  در  صداقت 
گفت:  نیز  برتر  واحدهای  انتخاب 
شامل مشتری مداری، ترویج فرهنگ 
مصرف کننده،  حقوق  از  حمایت 
درج قیمت بر روی محصوالت، عدم 
عرضه کاالی غیراستاندارد، صندوق 
مکانیزه، پیک رایگان، خرید آنالین، 

عدم عرضه کاالی قاچاق است.
قاچاق  کاالی  نبود  داد:  ادامه  وی  
یکی از فاکتورهای مهم ارزیابی در 
این جشنواره بود و باعث شد برخی 
از واحدها حذف شود هرچند وجود 
واحدهای  در  قاچاق  کاالی  این 
و  نظارت  در  از ضعف  ناشی  صنفی 
توزیع در بازار است و باعث شده که 
این کاالها در بسیاری از واحدها به 
فروش برسد و توجه به این موضوع 
انتخاب  واحدهایی  که  کرده  سعی 
در  قاچاق  کاالی  کم ترین  که  شود 

آن عرضه می شود.
استان  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس 
فارس  نیز در بخش دیگری از این 

را  اصناف  ارزش های  گفت:  مراسم 
نباید در جامعه از دست دهیم و این 

برندی که داریم را باید حفظ کنیم.
اصناف  کرد:  اضافه  هاشمی  محمود 
تحمیلی  جنگ  و  انقالب  دوران  در 
تاکنون  و  داشتند  ارزنده ای  خدمات 
ارائه  خوبی  خدمات  و  اقدامات  نیز 
نظارت های  داد:  ادامه  وی  کرده اند. 
و  یابد  کاهش  اصناف  باید  دولتی 
را  انصاف  خودشان  باید  اصناف 
ارائه  مناسب  قیمت  و  کنند  رعایت 
خودمان  که  برسیم  به جایی  و  کنند 
وظیفه خودمان را بدانیم. رئیس اتاق 
بابیان  فارس  استان  مرکز  اصناف 
دارای  مردم  برای  خدمت  اینکه 
افزود:  است،  سرمایه  یک  و  ارزش 
مردم  و  انصاف  مداری،  مشتری 
باید  و  است  اصل  ما  برای  نهادی 
کنیم.  خودداری  آزاری  شهروند  از 
هاشمی خاطرنشان کرد: ارزش بازار 
می تواند  از هرجایی  بهتر  و  باالست 
خدمات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
تعطیل  را  بازار  یک  اگر  که  دهد 
جامعه  بر  آن  بد  تأثیر  شاهد  شود، 

هستیم.
راهی  کسب وکار  فضای  در  تحول 

برای جلب مشتری
و  خواربار  اتحادیه  رئیس 
این  در  نیز  شیراز  سوپرمارکت 
مراسم گفت: با توجه به  فضا  جدید 
تشویق  را  صنوف  باید  کسب وکار 
کنیم به سمت تحول و خالقیت در 
بروند؛  دکوراسیون  و  خدمات  ارائه 
زیرا به روز شدن نوعی رعایت حقوق 

مصرف کننده است.
بهترین  داد:  ادامه  کشاورز  حسین 
این  فروش  یک خرده  برای  کار 
را  خود  مداری   مشتری  که  است 
تقویت کند؛ وقتی یک مشتری بداند 
گذاشته  احترام  آن  شخصیت  به  که 
به  را  خود  محله  فروشگاه  می شود، 
ترجیح  زنجیره ای  فروشگاه های 
می دهد. رئیس اتحادیه صنف پیتزا و 
اغذیه فروشان شیراز نیز بابیان اینکه 
واحدهای  داشتن  دلیل  به  شهر  این 
زیاد فس فود در ایران قدرتمندترین 
شهر فست فودی است، گفت: 900 
کسب  پروانه  دارای  صنفی  واحد 
داریم و حدود 400 واحد در دست 
اقدام هستند، درواقع هفته ای بین 30 

تا 40 متقاضی پروانه کسب داریم.

بارها و بارها مسئوالن پایتخت اعالم 
و  ترافیک  مشکل  حل  که  کردند 
درجه  مطالبات  جزو  هوا  آلودگی 
و  است  تهرانی  شهروندان  یک 
و  حمل  نوسازی  و  توسعه  همگی 
حل  چاره  راه  تنها  را  عمومی  نقل 
آلودگی  آن حل  پی  در  و  ترافیک 
هوا می دانند؛ اما در این چرخه شاهد 
برخی  سوی  از  متناقضی  رفتارهای 

دستگاه ها هستیم.
نوسازی  داستان  ایسنا،  گزارش  به 
تاکسی ها، پستی و بلندی های بسیاری 
است  دیده  خود  کوتاه  دوره  در  را 
سال  از  کلید  به  کلید  طرح  چراکه 
۹۴ آغاز شد و قرار بود در این طرح 
تسهیالت  تومان،  میلیون    ۲۰ مبلغ 
تاکسی های  مالکین  به  قیمت  ارزان 
فرسوده و مبلغ ۵ میلیون تومان برای 
دو گواهی اسقاط توسط گمرک به 

حساب خودروساز پرداخت می شود 
و همچنین مبلغ پنج میلیون ریال هم 
آورده  به عنوان  خودرو  الشه  بابت 
شود؛  لحاظ  فرسوده  تاکسی  مالک 
دلیل  به  طرح  این  مدتی  از  بعد  اما 
گمرک  و  خودروساز  اختالفات 

متوقف شد.
تاکسی های  نوسازی  روند  توقف  با 
گره  تا  کردند  تالش  همه  فرسوده، 
طلسم  نهایتًا  و  شود  باز  مهم  این  از 
ماه  چند  از گذشت  بعد  توقف،  این 
 ۹۶ سال  ماه  آبان  در  و  شکست 
صدور پیش فاکتورها توسط شرکت 
فرآیند  و   شد  آغاز  خودروساز 
مانند  فرسوده  تاکسی های  نوسازی 
این  اما  شد؛  گرفته  سر  از  گذشته 
روند هم دوام زیادی نداشت چراکه 
بار دیگر در بهمن ماه سال ۹۶ مجددًا 

این طرح متوقف شد.

دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
مرغ گوشتی از سقوط قیمت جوجه 
بازار  تومان در  به ۵۰۰  یک روزه 
خبر داد و گفت: صادرات مرغ و 

تخم مرغ متوقف شده است.
با  گفت وگو  در  یوسفی  محمد 
شدید  کاهش  از  مهر  خبرنگار 
بازار  در  روزه  یک  جوجه  قیمت 
یک  حدود  از  گفت:  و  داد  خبر 
ماه و نیم قبل روند کاهشی قیمت 
جوجه آغاز شده و نرخ آن که یک 
ماه و نیم قبل ۱۸۰۰ تومان بوده هم 

اکنون به ۵۰۰ تومان رسیده است.
افزود:  مسئله  این  دلیل  درباره  وی 
زیادی  کاهش  مرغ  قیمت  چون 
ترجیح  نیز  مرغداران  داشته، 
به  نکنند  ریزی  جوجه  می دهند 
همین دلیل نرخ جوجه افت شدیدی 

کرده است.
دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
کرد:  اضافه  کشور  گوشتی  مرغ 
تره  و  میوه  میادین  در  مرغ  قیمت 
بار به ۶۲۵۰ تومان رسید و نرخ آن 
در میدان بهمن بین ۵۸۰۰ تا ۶۰۰۰ 
تومان بود. یوسفی دلیل این مسئله 
و  کرد  عنوان  مرغ  زیاد  تولید  را 
افزود: مرغداران به امید ماه رمضان 
ماه  در  اما  کردند؛  ریزی  جوجه 
مبارک رمضان امسال نه تنها قیمت 
نیز  کاهش  با  بلکه  نیافت  افزایش 
همراه بود. وی ادامه داد: قرار شده 

مقدار  دام  امور  پشتیبانی  شرکت 
آوری  را جمع  مازاد  مرغ  بیشتری 
یوسفی  شود.  متعادل  بازار  تا  کند 
کرد:  اضافه  نیز  صادرات  درباره 

تقریبًا صادرات تعطیل شده است.
در  مرغ  قیمت  وی گفت: کاهش 
نهاده های  قیمت  که  است  حالی 
دامی مرتب در حال افزایش است؛  
وزارت جهاد کشاورزی مایل است 
سازی  متعادل  راستای  در  اقدامی 
انگار  اما  دهد  انجام  نهاده ها  بازار 

بیش از این نمی تواند!
شرکت  کرد:  تصریح  یوسفی 
نهاده  مقداری  دام  امور  پشتیبانی 

عرضه می کند؛ اما کافی نیست.
وجود  کمبودی  اینکه  بابیان  وی 
نمی ماند،  گرسنه  مرغی  و  ندارد 
باالست،  بسیار  قیمت ها  اما  افزود: 
ذرت درب مرغداری حدود ۱۳۰۰ 
تومان و کنجاله سویا حدود ۳۰۰۰ 
اخیر  ماه  یک  در  است؛  تومان 
این  قیمت  به  درصد   ۱۵ حدود 

نهاده ها افزوده شده است.
مسئله  این  دالیل  درباره  یوسفی 
نرخ  تغییرات  دلیل  به  داد:  توضیح 
ارز، واردات با مشکل مواجه شد و 
کمبود  با  دامی  نهاده های  درزمینه 
مواجه شدیم ضمن اینکه قیمت های 
انصافی  بی  رفته،  باال  نیز  جهانی 
فروشندگان داخلی نیز بر این مسئله 

بی تأثیر نبوده است.

کردستان نه تنها درحوزه موادمعدنی 
بلکه در محصوالت جنگلی هم خام 
ارزش  بدون  آنها  و  شده  فروش 
می شوند،  خارج  استان  از  افزوده 
کردستان  اوصاف  این  با  شاید 
فروشان کشور  خام  درصدر جدول 

قرار دارد.
دارای  کردستان  مهر:  گزارش  به 
فراوانی  خدادادی  ظرفیت های 
نمونه آن وجود ۳۲۰ هزار  است و 
حاوی  که  جنگلی  عرصه  هکتار 
بلوط  همچون  ارزشمندی  درختان 
محصوالتی  و  است  پسته وحشی  و 
از آنها به دست می آید که عالوه بر 
دارویی  تاثیرات  و  بودن  ارگانیک 
درآمد  منبع  می توانند  خوراکی،  و 

خوبی برای مردم منطقه باشند.
عرصه  که  است  تأسف  بسی  جای 
جنگلی در کردستان هم مانند دیگر 
استان  این  در  موجود  ظرفیت های 
و  است  گرفته  قرار  غفلت  مورد 
قسمت اعظم تولیدات جنگلی منطقه 

خام فروشی می شود.
است  کلمه ای  فروشی،  خام  البته 
شده  شنیده  بسیار  کردستان  در  که 
وهر مسئولی که سرکار آمده وعده 
جلوگیری از آن را داده است؛ ولی 
همچنان استان ما درصدرجدول خام 
فروشان کشور قرار دارد به گونه ای 

که عالوه بر مواد معدنی محصوالت 
و  خام  به صورت  هم  آن  جنگلی 
برای  افزوده ای  ارزش  اینکه  بدون 
حتی  و  استان  از  باشد  داشته  استان 

کشور خارج می شود.
جنگلی  محصوالت  از  بهره برداری 
به ویژه بلوط در کردستان همچنان 
که  می شود  انجام  سنتی  به صورت 
بهره برداری  کارشناسان،  گفته  به 
بین  این  در  غیراصولی  و  بی رویه 
که  درخت  این  نابودی  به  منجر 
دارد،  سال  برهزار  بالغ  عمری 
مهمترین  از  یکی  بلوط،  می شود. 
در  موجود  درختان  فراوان ترین  و 
از  بخشی  که  است  زاگرس  منطقه 
به ویژه  کردستان  استان  در  هم  آن 
واقع  مریوان  و  بانه  شهرستان های 
جنس  مهم  گونه های  است.  شده 
بلوط در جنگل های زاگرس به ویژه 
واقع  کردستان  در  که  ناحیه ای  در 
)بلوط  یوول  مازودار،  شامل  شده 
ایرانی(  )بلوط  برودار  و  لبنانی( 

است.

دودتاکسیهایفرسودهدرریهشهر
نوسازی ۱۰ هزار تاکسی، معطل یک ابالغیه!

کاهشقیمتمرغعلیرغمرشدقیمتنهادهها
صادرات متوقف شد

کردستاندرصدراستانهایخامفروش
بلوط، ثروتی که برباد رفته است

استاندارفارس:
معماریشیرازدراجرایطرحهااحیاشود

طیمراسمیصورتگرفت؛
تقدیرازواحدهاینمونهحامیحقوق

مصرفکنندهفارس

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندارفارس: 
مردم به شایعات کمبود بنزین توجه نکنند

از  ره  ردی  کالمی

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

وزیر نیرو بابیان اینکه 9 هزار میلیارد 
حوزه  طرح  چهار  در  اعتبار  ریال 
سرمایه گذاری  بوشهر  استان  آب 
شیرین  با  ارتباط  در  گفت:  می شود 
سری  یک  نیازمند  نیز  آب  کردن 
تغییرات قانون بودجه هستیم تا اعتبار 

موردنیاز آن تأمین شود.
به گزارش ایرنا، رضا اردکانیان روز 
پنجشنبه در نشست بررسی مشکالت 
بوشهر  استان  برق  و  آب  صنعت 
سدهای  شامل  طرح های  این  افزود: 
خائیز، دشت پلنگ و دالکی و شبکه 
انتقال آب از سد باغان به جم است 
که سد دالکی در دست ساخت است 
طرح ها  مابقی  اجرایی  عملیات  و 

امروز آغاز شد. 
وی بدون اشاره به متوسط هدررفت 
آب کشور ادامه داد: میزان هدررفت 
آب در استان بوشهر 15 درصد فراتر 

از میانگین کشوری است. 
به  توجه  با  داد:  ادامه  اردکانیان 
در  آبی  منابع  چشمگیر  کاهش 
راه  باید  آب  رفت  هدر  با  ارتباط 
عالج اساسی پیدا کنیم و در ارتباط 
با شیرین کردن آب نیز نیازمند یک 
سری تغییرات قانون بودجه هستیم تا 

اعتبار موردنیاز آن تأمین شود. 
وزیر نیرو در ارتباط با تملک شدن 
شهرستان  مند  رودخانه  بستر  اراضی 
دشتی نیز اضافه کرد: باید در قالب 

مجدد  بررسی  دستورالعمل  یک 
اراضی  از  حقی  تا  گیرد  صورت 
حاشیه  مردم  کشاورزی  و  مسکونی 

این رودخانه تضییع نشود. 
باید  مواقعی  چنین  در  افزود:  وی 
شرایط خاصی تعریف کرد تا عالوه 
نقطه  در  اگر  رودخانه  این  بستر  بر 
دیگری از کشور نیز چنین شرایطی 
صورت  الزم  انعطاف  شده  ایجاد 

گیرد. 
منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
سد  چهار  از  گفت:  نیز  ایران  آب 
کشور که اعتبار آن از محل فاینانس 
تأمین می شود 2 سد متعلق به استان 
از  نشان  خود  این  که  است  بوشهر 

برای  بوشهر  استان  حوزه  اهمیت 
وزارت نیرو است. 

در  افزود:  رسولی ها  حاج  محمد 
کشور  آب  حوزه  کنونی  طرح های 
تخصیصی  اعتبارات  میانگین  میزان 
65 درصد است که این شاخص برای 
درصد   75 سقف  تا  بوشهر  استان 

حاصل  شده است.

استاندار فارس کاهش اثرات کم آبی 
جمعی  خرد  و  تصمیم  درگرو  را 
نظرات  از  استفاده  بر  و  دانست 
حوزه  صاحب نظران  و  کارشناسان 
آب تأکید کرد و گفت: بهره مندی 
از توان علمی دانشگاهیان در کنترل 

بحران آب ضروری است.
به  فارس  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری 
جلسه  در  تبادار  اسماعیل  فارس، 
با  منابع آب که  از  شورای حفاظت 
برای  مناسب  راهکارهای  اولویت 

آب  مصرف  بهره وری  و  مدیریت 
و دستور کار بررسی منابع آب های 
و کاهش  ارسنجان  بلوک  در  ژرف 
برنج در حوزه حاکمیتی سد  کشت 
بررسی  گفت:  شد  برگزار  درودزن 
مدیریت  و  مسائل  پیوسته  و  منظم 
آب در استان امری مهم و ضرورت 

اساسی جامعه ماست.
و  راهبرد  هر  داشت:  اظهار  تبادار 
از  برای خارج شدن  راهی که  نقشه 
هیچ  می شود،  پیشنهاد  آب  بحران 
هیچ  نمی کند،  پاک  را  گذشته ای 
مصوبه ای را دستخوش تغییر نمی کند 
نمی زند،  هم  به  را  سیاستی  هیچ  و 
دستور  در  سیاست های  همه  بلکه 
به عنوان  موجود،  آب  مدیریت  کار 

اولویت اول موردتوجه قرار گیرد.
حفاظت  راستای  در  فارس  استاندار 
کردن  مطرح  استان  آب  منابع  از 

را  زمینه  این  در  جدید  موضوع  هر 
ضروری دانست و بر فرهنگ سازی 
در ابعاد مدیریت مصرف، تغییر نوع 
استفاده  و  مصرف کنندگان  دیدگاه 
آب  کم  کشاورزی  محصوالت  از 
دولت  عالی  نماینده  کرد.  تأکید  بر 
از  بهره وری  برای  گفت:  استان  در 
بیشتر  اهتمام  و  جدیت  با  باید  آب 
به سمت بهبود وضعیت موجود گام 
سال های  در  افزود:  وی  برداریم. 
گذشته با مشکل خشک سالی مواجه 
و  بهره وری  متأسفانه  ولی  بودیم 
هیچ  مصرفی  آب  از  بهره برداری 
نیز  امسال  و  نشده  ایجاد  تغییری 
سال  بارندگی  متوسط  به  نسبت 
داشته  چشمگیری  کاهش  گذشته 
استفاده  به  اشاره  با  تبادار  است. 
بیش از 92 درصد از آب موجود در 
مصارف کشاورزی، تأکید کرد: اگر 

به میزان 10 درصد در مصرف آب 
شود،  صرفه جویی  کشاورزی  بخش 
مترمکعب  میلیارد  یک  به  قریب 

بهره وری خواهد داشت.
وی بابیان اینکه هرگونه سهل انگاری 
بسیار  تبعات  آینده  در  ما  امروز 
ناگواری در پی خواهد داشت، افزود: 
آینده  نسل های  نیازهای  برابر  در  ما 
مسئوالن  از  یک  هر  مسئولیم.  نیز 
باید در آینده پاسخگوی آنچه امروز 
داده اند  انجام  آب  کنترل  درزمینه 
اینکه  بر  تأکید  با  تبادار  باشند. 
حاصل  صرفه جویی های  مجموع 
اجرای  ازجمله  مختلف  اقدامات  از 
طرح های آبیاری نوین باید به صورت 
دقیق مشخص باشد، خاطرنشان کرد: 
ذخیره   باید  شده  صرفه جویی  آب 
آینده  در  استفاده  به منظور  و   شده 

برنامه ریزی شود.

پیشینه  به  اشاره  با  فارس،  استاندار 
معماری  تاریخی، زیبایی و جایگاه 
که  شود  تالش  باید  گفت:  شیراز 
و  برجسته  زیبا،  معماری  چنین  از 
منحصربه فردی در اجرای طرح های 
و  گرفته  الهام  سازه ها  و  عمرانی 
به نوعی به احیا این معماری کمک 
اسماعیل  ایرنا  گزارش  به  شود. 
طرح  از  بازدید  جریان  در  تبادار، 
شیراز  مشیر  تجاری-تفریحی 
افزود: انتظار داریم که شرکت های 
سرمایه گذاری در اجرای پروژه های 
شیراز  در  نه تنها  را  مهم  این  خود 
استان  شهرهای  سایر  در  بلکه 

عملیاتی کنند.
معماری  نمادهای  از  استفاده  وی، 
را  مشیر  طرح  اجرای  در  شیراز 
اظهار  و  دانست  تحسین برانگیز 
بافت  پروژه  این  اجرای  داشت: 
فراهم  حقیقت  در  شیراز  قدیمی 
نو  حیات  یک  برای  زمینه  کردن 
رسوم  و  فرهنگ  آداب،  با  منطبق 

پیشینیان است.
چنین  اجرای  البته  کرد:  اظهار  او 
برای  قدیمی  بافت  در  پروژه هایی 
الزم هست  شرط  بافت  این  احیای 
فضای  به  باید  و  نیست  کافی  اما 
پیرامونی این طرح ها نیز توجه شود.
نمی توان  بیان کرد:  فارس  استاندار 
چنین  فرسوده  بافت  میان  در 
اما نسبت  ایجاد کرد  مکان هایی را 
تبادار  بود.  بافت بی تفاوت  به خود 
همانند  اجرای طرح هایی  داد:  ادامه 
و  تاریخی  بافت  در  مشیر  پروژه 
به  نگاه  نوع  در  می تواند  فرسوده 
با  ایجاد کند. وی،  این بافت تغییر 
اشاره به نگاه حمایتی مدیریت ارشد 
فارس برای ایجاد رونق اقتصادی و 
افزود:  استان  این  در  کارآفرینی 
برای  ظرفیت خود  و  توان  تمام  از 
به  که  سرمایه گذارانی  با  همکاری 
اجرای چنین طرح هایی اهتمام دارند 
استفاده خواهیم کرد. استاندار فارس 
طرح  این  که  کرد  امیدواری  ابراز 

در کوتاه ترین زمان ممکن تکمیل 
شود و به بهره برداری برسد.

سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
هم،  فارس  سپهر  توسعه 
را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
بهترین راه برای توسعه اقتصادی و 
ایجاد اشتغال دانست و گفت: یکی 
امروز  از دغدغه ها و مشکالتی که 
مواجه  آن  با  دنیا  کشورهای  اکثر 
جلوگیری  چگونگی  بحث  هستند 
از تخلیه بافت مرکزی شهرهاست. 
برای  افزود:  دیهیمی  محمدرضا 
سمینارها  تاکنون  مشکل  این  حل 
متعددی  بین المللی  نشست های  و 
برگزار شده که یکی از راه حل هایی 
که ارائه و پیشنهاد می شود ساخت 
بافت  این  در  عمرانی  طرح های 
است، پروژه هایی که دارای هویت 
مخاطب  و  بوده  معماری  و  شهری 
شهروندان  مختلف  قشرهای  آن 

باشند.
وی، طرح تجاری – تفریحی مشیر 

ویژگی ها  این  از  برخوردار  را 
پروژه  این  کرد:  بیان  و  دانست 
ازجمله حدود 900  امکاناتی  دارای 
شهربازی،  سینما،  پارکینگ،  واحد 
فروشگاه  رستوران،  ورزشی،  سالن 
عمومی  مایحتاج  عرضه  بزرگ 
)هایپر مارکت( و بیش از 6 هزار 
دیهیمی،  است.  سبز  بام  مترمربع 
همراهی  و  حمایت  خواستار 
خدمات  دستگاه های  و  مسئوالن 
شد  طرح  این  تکمیل  برای  رسان 
با  هم اینک  مشیر  پروژه  گفت:  و 
در  فیزیکی  پیشرفت  درصد   50
زمینی به مساحت 12 هزار مترمربع 
و  مترمربع  هزار   74 زیربنای  با 
میلیارد   200 بر  افزون  بااعتباری 
تومان در حال اجراست. وی افزود: 
نام  به  امسال  نام گذاری  به  توجه  با 
در  ایرانی،  کاالی  از  حمایت  سال 
از  فقط  طرح  این  تجهیز  و  ساخت 
کاالهای تولید داخل استفاده شده و 

خواهد شد.

کرد:  عنوان  چهار  منطقه  شهردار 
دانشگاهی  مشاورین  همکاری  با 
منظر  و  ساماندهی  امیرکبیر  محور 

شهری آن بهبود می یابد. 
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مهرجانیان  شیراز،  شهرداری 
را  امیرکبیر  محور  ساماندهی 
ورودی های  از  یکی  به عنوان 
و  دانست  الزامی  شیراز  شهر 
محور  این  عمومی  سیمای  افزود: 
نمای  زیباسازی  رویکرد  سه  با 
تجاری،  تابلوهای  و  ساختمان ها 
سبز  فضای  و  خیابان  میانی  رفوژ 

پیاده رو  محدوده  بهسازی  و  آن 
ساماندهی می شود.

شهردار منطقه چهار ضمن تشریح 
تغییرات چهره محور امیرکبیر پس 
هم سطح  با  گفت:  ساماندهی  از 
بدنه  زیباسازی  و  پیاده رو  سازی 
آن، یکدست کردن تابلوی مغازه ها 
تکمیل  بصری،  زوائد  حذف  و 
المان ورودی شهر، کاشت گیاهان 
محیطی  شرایط  با  منطبق  جدید 
خیابان  میانی  رفوژ  و  باغچه ها  در 
مسافرینی  و  شهروندان  امیرکبیر، 
می کنند  عبور  محور  این  از  که 
آن  منظر  و  سیما  بهبود  شاهد 
لزوم  به  اشاره  با  بود. وی  خواهند 
بهره گیری از توان فکری و عملی 
مشاوران ملی و بین المللی در ابعاد 
مختلف خصوصًا حوزه منظر شهری 
وسعت  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
کاربری های  و  امیرکبیر  محور 

تجاری متنوع موجود در آن همانند 
تعمیرگاه ها  فروشی ها،  سنگ 
کاری  محور  این  ساماندهی  و...، 
از  استفاده  نیازمند  و  زمان بر 
راستا  این  در  بود.  خبره  مشاورین 
دانشگاهی  مشاوری  ظرفیت  از 
که سابقه مشاوره درزمینه طراحی 
داشت  را  آلمان  در کشور  شهری 
بهره  وی  نظرات  از  و  استفاده 
کرد:  عنوان  مهرجانیان  گرفته ایم. 
منطقه  شهرداری  مجموعه  تالش 
عملیات  که  است  این  بر  چهار 
پایان  تا  امیرکبیر  ساماندهی محور 
این  تحقق  که  شود  تکمیل  امسال 
و  شهروندان  همراهی  مستلزم  امر 
محدوده  این  در  مغازه داران ساکن 
بابیان  چهار  منطقه  شهردار  است. 
هکتاری  هفت  پارک  اینکه 
شهرک گلشن واقع در ضلع جنوب 
شرقی تقاطع امام حسن مجتبی)ع( 

نیز در حال تکمیل است، افزود: با 
تکمیل این پارک که شامل فضای 
بستری  است،  قابل توجهی  سبز 
شهروندان  تفریح  برای  مناسب 
گلشن  محدوده شهرک  در  ساکن 
کمربندی  اطراف  شهرک های  و 
پیش  همچنین  می شود.  ایجاد 
این  تکمیل  عملیات  شروع  از 
صاحب نظر  دانشگاهیان  با  پارک 
آن  منظر  و  سیما  درخصوص 
که  معتقدیم  چون  کردیم  تعامل 
مشاورین  نظرات  از  استفاده  با 
را  باال  باکیفیت  خدماتی  می توان 
ارائه داد. وی همچنین این نوید را 
به شهروندان داد که بوستان جنت 
متخصصین  نظرات  از  استفاده  با 
از  مطلوب  و  بهینه  استفاده  جهت 
فضاهای موجود در آن و با توجه 
دانشگاهی  مشاورین  طرح های  به 

ساماندهی می شود.

وزیرنیرو:
9 هزار میلیارد ریال در حوزه آب بوشهر سرمایه گذاری می شود

استاندارفارس:
کاهش اثرات کم آبی مستلزم بهره گیری از خرد جمعی است

استاندارفارس:
معماری شیراز در اجرای طرح ها احیا شود

شهردارمنطقهچهارشهرداریشیراز:
محور امیرکبیر ساماندهی می شود


