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روزنامه

پنجشنبه

بازدید رایگان از مجموعه فرهنگی حافظ در  20مهرماه

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور:

دیدگاههای حافظ گفتمان رایج جامعه شود
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
گفت :باید دیدگاههای حافظ را به گفتمان رایج در
جامعه تبدیل کنیم و در کنار آن این نگاه را بینالمللی
کرده تا جهانیان از آن برای کامل شدن خود بهره ببرند.
سرویس خبری /مریم زارع خفری :نصرتاهلل
ضرغام در آیین گشایش یادروز حافظ و افتتاحیه
سیزدهمین همایش بینالمللی انجمن ترویج زبان و ادب
فارسی با اشاره به رواج دیپلماسی علمی در دوران کنونی
در جهان گفت :یکی از محورهای این دیپلماسی ،ارتباط
فرهیختگان ،آزادگان و دانشمندان کشورهای دنیا با هم
است و در صورت برقراری این رابطه ملتها به هم
نزدیکتر میشوند و صلح راحتتر به دست میآید.
ضرغام در مورد فعالیتهای بنیاد ملی علم ایران نیز
گفت :مردمیسازی علم اولین محور فعالیت ما برای
تقویت زیرساختهای علم و نوآوری و خالقیت در
دانش در کشور است که رشد سواد علمی جامعه و
فرهیختگی آن را به دنبال دارد.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
ادامه داد :انجمنها و قطبهای علمی ظرفیتهای بزرگی
برای توسعه و مردمی کردن علم و فرهنگ هستند که
باید از آن بهره برد و قصد داریم با انجمنهای مختلف
در این راستا تفاهمنامه منعقد کرده و آنها را حمایت
مالی کنیم.
ضرغام با تأکید بر اینکه تنها با دانش پزشکی و فناوری
نمیتوان انسانها را به خوشبختی و آرامش رساند،
گفت :دانشگاهها برای توسعه جامعه باید در حوزه علوم
انسانی بیش از این سرمایهگذاری و برنامهریزی کنند.
وی اضافه کرد :این انجمن در راستای حمایت از اساتید
و پژوهشگران تاکنون نخستین کرسی پژوهشی این
بنیاد را در حوزه ادبیات به مرحوم شهیدی و دومین
آن را با عنوان کرسی حافظپژوهی به کاووس حسنلی
اعطا کرده است.
در این مراسم همچنین تفاهمنامهای بین انجمن ترویج
زبان و ادب فارسی و بنیاد علمی ایران برای حمایت

در ششمین دوره انتخابات شورای سازمان شهرداریها
و همیاریهای کشور عباس ملکزاده شهردار صدرا
با کسب  16رأی بهعنوان عضو اصلی شورای سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور و منتخب شهرداران
کشور شد.
در این انتخابات  70شهردار از بین  1270شهر کشور

بهعنوان نمایندگان استان خود در ششمین دوره انتخابات
شرکت کردند تا شورای  3نفره سازمان همیاری
شهرداریها و دهیاریهای کشور را از بین  28کاندیدای
نهایی انتخاب نمایند که درنهایت شهردار صدرا مهندس
عباس ملکزاده با کسب  16رأی به عضویت این شورا
درآمد ،در کنار ملکزاده شهرداران کالنشهرهای
اصفهان و تبریز هم انتخاب شدند.
در این انتخابات مهندس ملکزاده شهردار صدرا با ارائه
برنامههای راهبردی ،دقیق و آیندهنگر برای شهرداریها
توانست اعتماد سایر شهرداران را به خود جلب کند
تا در کنار شهرداران کالنشهرهای تبریز و اصفهان
سیاستگذاریهای مناسبی برای شهرداریها تدوین
نمایند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه خبری
شهرداری صدرا ،مهندس ملکزاده پسازاین انتخابات
گفت :ششمین دوره انتخابات شورای سازمان همیاری
و دهیاریهای کل کشور با حضور شهرداران شهرهای

مالی منعقد شد که سومین تفاهمنامه این بنیاد است.
تولیدات حوزه ادبیات ،مردمی نیست
دبیر علمی سیزدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان
و ادب فارسی گفت :امروز تولیدات حوزه ادبیات
در کشور ما به نظر میرسد تنها در دانشگاه استفاده
میشود و این تولیدات سمتوسوی مردمی ندارد و آنها
از تالشهای دانشگاهی و پژوهشی بیخبرند ،که باید
فکری به حال کاربردی کردن ادبیات کرد.
به گفته کاووس حسنلی به این جشنواره هزار و 100
مقاله رسیده که بعد از داوری 279 ،مقاله در لوح فشرده،
 307مقاله برای چاپ در کتاب و  70مقاله در سه روزِ
برگزاری این گردهمایی بهصورت سخنرانی ارائه
میشود.
این استاد دانشگاه شیراز ادامه داد :قرار دادن مقاالت
در پایگاه استنادی جهان اسالم و انتشار مقاالت قرار
داده شده در لوح فشرده یک هفته قبل از برگزاری
گردهمایی یکی از تازههای این برنامه است که حتی
در کشور هم بین همایشها دیده نشده است.
پژوهشگران و اساتید دانشگاهی حریم زبان و
ادبیات فارسی را حفظ کنند
معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس گفت:

آئین تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کازرون با حضور مسئول بسیج
دانشجویی و مسئوالن بسیج دانشجویی دانشکدههای
دانشگاه آزاد اسالمی کازرون برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از کازرون،
محسن رحمانی مسئول بسیج دانشجویی شهرستان
کازرون در آیین تکریم و معارفه مسئوالن قدیم
و جدید بسیج دانشجویی واحد کازرون با ابراز
رضایت از فعالیتهای گسترده و مفید انجام
شده توسط بسیج دانشجویی این واحد دانشگاهی
اظهار کرد :بسیج دانشجویی واحد کازرون در
انجام اردوی جهادی درخشش خوبی از خود
داشته است و توانست از بین دانشگاههای
شهرستان بیشترین فعالیت را به خود اختصاص
دهد.
سجاد رئیسی مسئول پیشین بسیج دانشجویی
واحد کازرون نیز گفت :در این شرایط وظیفه
دانشجوی بسیجی سنگینتر از قبل میشود و تبیین
و روشنگری اینگونه موضوعات باید بیشازپیش
انجام بگیرد .رئیسی در ادامه گفت :حدود  3سال
از بهترین روزهای زندگیم را در بسیج دانشجویی
بودهام و به آن افتخار میکنم ،امروز بسیج
دانشجویی مجموعهای پویا و فعال است که بستر
مناسب را برای هر نوع فکر و سلیقه دارد.
شایان باذلی مسئول جدید بسیج دانشجویی واحد
کازرون گفت :امروز بسیج دانشجویی یکی از
تأثیرگذارترین تشکل در دانشگاههای کشور است
و باید تالش کند با ارائه برنامههای متنوع موجب
استقبال و جذب حداکثری دانشجویان باشد.
باذلی با اشاره به برنامههای خود در طی یک
سال پیش رو ،گفت :عالوه بر اینکه از تجربیات
و برنامههای سجاد رئیسی بهره میگیریم ،در این
راستا تالش داریم از برنامههایی با جذابیت باال و
تأثیرگذاری بیشتر که در دستور کارداریم بهرهمند
شویم .وی در پایان گفت :انشاءاهلل که بتوانیم با
سرلوحه قرار دادن صحبتهای مقام معظم رهبری
و اهداف تعیین شده در بسیج دانشجویی قدمهای
محکمی را در این راه مقدس برداریم.
در این مراسم از تالشهای سجاد رئیسی مسئول
پیشین بسیج دانشجویی قدردانی و شایان باذلی
بهعنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی واحد
کازرون معرفی شد و همچنین فاطمه میرغفاری
بهعنوان جانشین در بسیج دانشجویی معرفی و از
زهرا میرغفاری در منصب قبلی تقدیر شد.

بزرگی همچون اصفهان ،کردستان ،زاهدان ،تبریز،
ارومیه ،مشهد ،ساری ،کرمان ،اردبیل و دیگر شهرهای
کشور برگزار شد که خوشبختانه بنده با ارائه برنامه خود
توانستم اعتماد شهرداران را به خود جلب کنم و عضو
این شورا شوم.
وی افزود :کار این شورا سیاستگذاری و برنامهریزی
برای تمامی شهرهای کشور از کالنشهر تا دهیاریها
است و حدود  70شهردار بهعنوان نماینده  31استان
کشور در این انتخابات حضور داشتند که از بین  28نامزد
نهایی  3شهردار بهعنوان نماینده شورای سازمان مرکزی
معرفی انتخاب شدند که این افتخار نصیب استان فارس
و شهر صدرا شد که در این شورا نمایندهای داشته باشد.
ملکزاده خاطرنشان شد :برنامهریزی و سیاستگذاری
برای شهرهای کل کشور ازنظر بودجه ،تخصیص
اعتبارات ،تصمیمگیری ،تصویب اساسنامه و تدوین
طرحهای حقوقی و اداری برای تمامی شهرداریها و
دهیاریهای کشور از وظایف این شورا است.
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سال
بیست و چهارم

پژوهشگران و اساتید دانشگاهی حریم زبان فارسی را
حفظ کنند و گسترش دهند.
هادی پژوهش ادامه داد :حتی اگر نتوانیم آن را گسترش
دهیم حداقل داخل این زبان شیرین با کلمات التین پر
نشود ،چراکه خواسته تمام فارسیزبانان و ایران دوستان
است .وی یادآور شد :نقش فارس و شیراز در توسعه
ادبیات فارسی بر هیچکس پوشیده نیست.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس بابیان اینکه
نسبت به گذشته خیلی کمکار شدهایم ،ادامه داد :زبان
فارسی درگذشته برکشورهای چین ،هند ،بخشهایی از
اروپا و آفریقا اثرگذار و اثرپذیر بود؛ اما امروز این
اثرگذاری حتی در کشور هم کم شده است.
وی اضافه کرد :امروز اصطالحات و کلمات غریب
غربی بهشدت در زبان فارسی بهکاربرده میشود و آنچه
جایگزین شده نیز خیلی مأنوس و با اقشار مختلف جامعه
همخوان نیست؛ بنابراین از افراد متخصص میخواهیم
فکری به حال این وضعیت کنند.
سیزدهمین همایش ملی انجمن ترویج زبان و ادب
فارسی از  18مهر آغاز شده و تا بیستم همین ماه با
حضور برجستهترین چهرههای ادبی کشور و جهان در
شیراز برگزار میشود.

شهردار صدرا عضو شورای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور شد

مسئول بسیج دانشجویی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کازرون معرفی شد

صفحه

سرپرست امور فرهنگی و ارتباطات میراث فرهنگی فارس عنوان کرد؛

سرپرست امور فرهنگی و ارتباطات میراث فرهنگی فارس گفت :به مناسبت سالروز بزرگداشت خواجه اهل راز ،بازدید از مجموعه
تاریخی -فرهنگی حافظ ،فردا جمعه  20مهرماه رایگان است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری فارس ،همت محمدی با اعالم
خبر فوق افزود :عالقهمندان و گردشگران میتواند در سالروز بزرگداشت حافظ از ساعت  ۸صبح الی  ۲۱:۳۰از این مجموعه تاریخی
فرهنگی بهصورت رایگان بازدید کنند.
بنابراین گزارش مراسم بزرگداشت حافظ شیرازی شامگاه پنجشنبه  19مهرماه جاری در محل حافظیه شیراز برگزار میشود.

ﺧﺒـﺮ

برنامههای ملکزاده در ششمین دوره انتخابات شورای
سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور
 .۱اصالح اساسنامه سازمان
 .۲تشکیل کمیته تخصصی پیگیری طرحها و لوایح
 .۳پشتیبانی حقوقی از شهرداریها
 .۴ارتباط با شهرداران سراسر کشور جهت مشارکت در
تصمیمگیریها
 .۵ارائه خدمات مشاورهای به شهرداران سراسر کشور
درزمینه اداری ،مالی ،فنی و...
 .۶آموزش مستمر کارکنان شهرداریهای کشور
 .۷نظارت و پیگیری جهت تسریع در تصویب طرحها و
لوایح مرتبط از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس شورای
اسالمی
 .۸اصالح آییننامه حقوق و مزایای شهرداران
 .۹تسریع در تصویب الیحه درآمد پایدار شهری
 .۱۰تسریع در تصویب الیحه اداری استخدامی
شهرداریهای کشور.

معاون عمرانی شهردار شیراز مطرح کرد؛

 52کیلومتر بزرگراه شهری در مراحل
مطالعه تا اجرا قرار دارد

درگذشته برخی پروژهها بر اساس اولویت
اجرا نشده است

معاون عمرانی شهرداری شیراز اعتقاد دارد که برخی پروژههای عمرانی
اجراشده در شیراز ،بر اساس اولویت و نیازسنجی صحیح ،اجرایی و
تکمیلنشده است .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
معاون عمرانی شهرداری شیراز ،حسین آرگیو گفت :برخی از پروژهها
باید خیلی زودتر از دیگر پروژهها اجرا شده بود؛ یکی از این اولویتها
اجرای کامل رینگ پیرامونی شیراز است.
وی با اشاره به اختالالت ترافیکی و مشکالت ناشی از آن در ساعتهایی
از شبانهروز ،گفت :بیشتر این اختالالت ترافیکی به دلیل اجرا و تکمیل
نشدن پروژههای مرتبط با رینگ پیرامونی شیراز است.
او که اعتقاد دارد با تکمیل شدن و بهرهبرداری از آزادراه شیراز
اصفهان ،اختالالت ترافیکی محور شمالغرب این کالنشهر با
مشکالت عدیدهای مواجه خواهد شد که شهروندان را گرفتار میکند،
گفت :امروز یکی از مهمترین اولویتها که مورد تأکید شهردار هم
قرار دارد ،اجرای مسیر  8کیلومتری اتصال بزرگراه حسینیالهاشمی به
آزادراه شیراز -اصفهان است .آرگیو همچنین به لزوم اجرایی و تکمیل
شدن پروژههایی نظیر زیرگذر گلستان و چپگرد صدرا به شیراز اشاره
و خاطرنشان کرد :درگذشته پروژههای عمرانی تأثیرگذاری در شیراز
اجرایی شده؛ اما برخی از پروژهها که اعتبارات سنگینی هم به آن
اختصاصیافته ،اولویت اول و اصلی نبوده است.
وی با اشاره به اینکه طرح متوقف شده چپگرد صدرا به شیراز ،با
بهکارگیری پیمانکار جدید آغاز شده است ،گفت :تصمیمگیران
مدیریت شهری در سالهای گذشته اولویتها را در اجرای پروژهها
مدنظر داشتند .او همچنین به اجرایی شدن طراحی بزرگراه 20
کیلومتری در محدوده حدفاصل بزرگراه آیت ا ...محالتی و آزادراه
شیراز -اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد :اجرای این پروژه به همراه
مسیر جنوبی قطعًا بار ترافیک محور گویم و دوکوهک در شمال غرب
شیراز را به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد.
آرگیو بابیان اینکه گسترش شیراز به شکل طولی و بیشتر به سمت
شمالغرب بوده است ،گفت :با احداث مراکز بیمارستانی ،شهرکها،
اتصال روستاهای مختلف به شیراز و ...همه دستگاهها و مسئوالن باید
برای رفع موانع احداث راههای دسترسی و پروژههای عمرانی موردنیاز
نظیر تقاطعها و بزرگراهها همراهی کنند.

کـازرون

بااعتبار  7میلیارد و  500میلیون ریالی؛

شهردار کازرون:

شهرداری با بحران مالی بسیار کمرشکنی روبهرو است

بناهای تاریخی کازرون
مرمت میشوند

اصالح ساختار اداری در بدنه شهرداری کازرون با جدیت تمام پیگیری میشود
شهردار کازرون گفت :ناآرامیها و اتفاقات اخیر در کلید را تحویل شهرداری دهد.
کازرون و نوسانات اقتصادی ،کاهش درآمد و بحران مالی شهردار کازرون به بحث کاشت درخت و فضای سبز در
شهر کازرون اشاره کرد و گفت :متأسفانه کاشت درخت
کمرشکن ،برای شهرداری کازرون رقم زد.
گروه عکس و خبر /محمدحسین هاشمی کشکولی   ،در این شهر بر اساس استاندارد نیست ،بر سرپیچ و جاهایی
داود کشاورز ،منوچهر حبیبی و طیبه خسروی :که نباید درخت باشد ،کاشته شده یا فاصله بین درختان و
علی باقری در نشست با خبرنگاران شهرستان کازرون حتی گونه درختان دقت الزم به عمل نیامده است.
در سخنانی اظهار داشت :بر اساس حقوق شهروندی و باقری افزود :جانمایی اشتباه درختان و کاشت غیراستاندارد
پاسخگویی مسئولین ،بهترین ارتباط تشکیل جلسه با در سطح شهر کازرون موجب بروز مشکالتی برای مردم
و همشهریان شده است.
اصحاب رسانه است.
وی گفت :با توجه به بزرگی شهر و محدودیت نیروی شهردار کازرون ادامه داد :در جهت آسیبشناسی برخی
انسانی ،طبیعتًا مواردی از مسائل شهری از چشم ما پوشیده دوربرگردانها ،تقاطعها ،پیادهرو و المانهای میادین،
میماند که با حضور و کمک رسانه میتوانیم براین دست فضای سبز و ...کارگروهی با مجربترین کارشناسان
نظاممهندسی تشکیل شده که اینگونه موارد در دست
یابیم.
شهردار کازرون به مسائل مطروحه زمین جنب بیمارستان بررسی و اجرا است.
ولیعصر(ع) این شهر و تعرضهای صورت گرفته باقری گفت :وظیفه دارم با تلفیق سلیقهها و نظر اکثریت
پرداخت و تصریح کرد :مواردی بهعنوان نواقص پرونده که سازگار با استانداردهای شهرسازی است استفاده کنم.
ازجمله تغییر کاربری در مکاتبات بیان شده که توسط وی با اشاره به شرایط اقتصادی و عدم رغبت سرمایهگذار
در شهر کازرون گفت :با توجه به این مشکالت توانستیم
کمیته تعیین حریم تصمیماتی گرفته شده است.
باقری اذعان کرد :یک سری اشتباهات اداری درروند مبلغی افزون بر  ۶میلیارد تومان بدهکاری این مجموعه و
اجرایی درباره این پرونده بود که شهرداری و مردم این حقوقهای عقبافتاده را سر موقع پرداخت کنیم.
وی تصریح کرد :در شرایط سخت اقتصادی کار عمرانی
شهر متضرر میشدند.
وی ادامه داد :ازسوی این کمیته تعیین حریم آب  ۱۷۰متر شهرداری تعطیل نشده حتی نسبت به شهرهای بزرگ
تعیین شده که بر اساس این مصوبه مجوز احداث فاضالب کشور متراژ بیشتری آسفالت شده است.
شهردار کازرون گفت :نوسانات اقتصادی و ناآرامی اخیر
داده شده است.
شهردار کازرون متذکر شد :طبق مصوبه کمیته تعیین در این شهر تأثیر زیادی بر درآمد شهرداری داشت چراکه
حریم آب و دفتر فنی استانداری کار کردیم و بههیچوجه با شهرداری بهعنوان بنگاه اقتصادی  ۹۰درصد درآمد آن از
قبل عوارض مردم وصول میشود.
احداث شبکه فاضالب ،مردم آسیبی نمیبینند.
باقری با اشاره به روند اداری و اخطارهای داده شده به وی گفت :افزون بر  2میلیارد تومان در ماه جهت پرداخت
مالک ملک مزاحم جاده شهید مطهری و تأخیر در حقوق کارکنان توسط شهرداری این شهر هزینه میشود.
تخریب آن گفت :چون این ملک در معبر شهرداری بوده ،باقری به توقیف حساب شهرداری اشاره کرد و گفت:
قراردادی برای تخلیه با مالک بستهشده و بابت فروش این چندین مورد توقیف حساب داشتهایم ،بهطور مثال ۷۰۰
ساختمان مبلغ  ۲۶۰میلیون تومان به مالک داده شده و سند میلیون تومان در یک مورد از حساب شهرداری برداشت
ملک هم بهنام شهرداری زده شده چونکه صاحبملک از شده است که این موارد باعث شده شرایط مالی مساعد
خانواده معظم شهدا بوده شهرداری در تخلیه فوری آن مدارا نباشد.
میکند و یک سال مهلت میدهد تا منزل را تخلیه کند؛ اما شهردار کازرون متذکر شد :تخم تفرقه بین مردم نیندازیم
صاحبملک متأسفانه مبادرت به تخلیه نمیکند و ادعای و نباید کاری کنیم که در این شرایط و مشکالت ،امید
مابهالتفاوت میکند که این مسئله به دستگاه قضایی کشیده و انگیزه را از مردم بگیریم و با اتحاد مردم به مسئولین
شده و مراجع قضایی هم این شخص را به دلیل اینکه اقدام کمک کنیم.
به تخلیه نکرده به مبلغ  48میلیون تومان جریمه کرده و باقری درخصوص وضعیت نظافت و امکانات سرویس
تعهد گرفته شده که ظرف  20روز ساختمان را تخلیه و بهداشتی عمومی مخصوصًا در پارکها اشاره کرد و گفت:

در این خصوص فردی مشخص شده که در این زمینه
مشکالت سرویسهای عمومی ،بررسی شود.
شهردار کازرون گفت :اصالح ساختار اداری شهرداری را
با جدیت تمام در دستور کار دارم.
وی ادامه داد :طرح تفضیلی شهر ،در مرحله برطرف کردن
مغایرتهاست بهطوریکه  400نقطه این شهر شامل این
طرح میشود.
شهردار کازرون به کسانی که در ساختوساز رعایت
نمیکنند و نخاله ساختمانی را در پیادهرو و خیابان رها
میکنند اخطار داد و گفت :دو هفته وقت به کسانی که
نخاله ساختمانی در پیادهرو یا خیابان اصلی شهر یا کوچه
میریزند ،میدهیم .طبق قانون چنانچه اقدام نکنند عالوه
بر جریمه به مراجع قانونی ارجاع میدهیم و همچنین هر
صنفی که پیادهروها را اشغال کند ،اعالم میکنیم که طبق
قانون برابر مقررات با آنان برخورد میشود.
شهردار کازرون در پایان از سرمایهداران و سرمایهگذاران
کازرونی درخواست کرد چنانچه مایل به سرمایهگذاری در
این شهر باشند همهجانبه از آنان حمایت میشود و فرش
قرمز زیر پایشان فرش خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت :بناهای تاریخی
شهرستان کازرون با تخصیص  7میلیارد و  500میلیون ریال
مرمت و تجهیز میشوند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری فارس ،مصیب
امیری با بیان این خبر اظهار داشت :شهرستان کازرون با
در برگرفتن آثار جهانی محور ساسانی و بناهای شاخص
متعدد تاریخی و ثبتی ،از جایگاه ویژهای در گردشگری
استان برخوردار است .به همین منظور امسال نیز با تخصیص
 7میلیارد و  500میلیون ریال اعتبار ،بناهای تاریخی این
شهرستان مرمت و تجهیز خواهند شد.
وی افزود :توجه به حریم یکی از مواردی است که در مورد
مجموعه جهانی تاریخی -طبیعی بیشاپور همواره مدنظر بوده
است ،در همین راستا امسال برای خرید اراضی در حریم
درجهیک این محوطه  130میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته
شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس در ادامه با اشاره به تخصیص
 2میلیارد و  500میلیون ریال اعتبار برای مرمت حمام تاریخی
مالبابا اضافه کرد 500 :میلیون ریال اعتبار برای تهیه طرح
مطالعاتی مرمت و احیا کاروانسرای میان کتل و  400میلیون
ریال اعتبار نیز برای مرمت برجهای کمارج تخصیص داده
شد.
امیری به مرمت  2نقش برجسته تاریخی تنگ قندیل و
سرمشهد اشاره و تصریح کرد :برای مرمت هرکدام از این
دو نقش برجسته مبلغ  300میلیون ریال اعتبار و  700میلیون
ریال نیز ،جهت خرید تجهیزات حفاظت فیزیکی مصوب
شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :مطالعه و تهیه طرح مرمت
قلعه پوسکان  300میلیون ریال ،چهار صفه دوسیران 800
میلیون ریال و مطالعه بازنگری حریم بیشاپور نیز  400میلیون
ریال اعتبار مصوب دارند.

