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خبـر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز در یازدهمین 
حضور  نانو  فناوری  نمایشگاه  و  جشنواره 

پررنگ و فعالی از خود به نمایش گذاشت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره کل 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  شیراز، 
آزاد اسالمی واحد شیراز اظهار کرد: دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد شیراز با حدود 30 محصول 
نانو و تجهیزات فناورانه ساخته شده در مرکز 
حضور  دانشگاهی،  واحد  این  فمتو  تحقیقات 
پررنگ و شاخصی را در یازدهمین جشنواره 

و نمایشگاه فناوری نانو، به نمایش گذاشت.
محمدمهدی جباری گفت: یازدهمین جشنواره 
آغاز  مهرماه   21 از  نانو  فناوری  نمایشگاه  و 
خلیج فارس  سالن  در  مهرماه   24 تا  و  شد 
ادامه  سالن  در  تهران  بین المللی  نمایشگاه 
تحقیقات  مرکز  نمایشگاه،  این  در  و  داشت 

شیراز،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فمتو 
محصول   25 حدود  معرفی  و  ارائه  بر  عالوه 
نانوذرات  سنتز  دستگاه  چهار  معرفی  به  نانو، 
تحقیقاتی  پروژه های  موردنیاز  نانوالیاف  و 
خود که توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
دانشگاهی  واحد  این  هیئت علمی  اعضای  و 
که  پرداخت  است،  شده  ساخته  و  طراحی 
محققان  صنعت گران،  گسترده  استقبال  مورد 
نمایشگاه  در  حاضر  بازدیدکنندگان  دیگر  و 

قرار گرفت.

سیروس پاک فطرت عضو شورای اسالمی شهر 
شیراز گفت: کم نیستند متخصصینی در یاوران 
اهداف  پیشبرد  جهت  در  می توانند  که  شورا 
از  باید  و  کنند  شهری کمک  مدیریت  کالن 

نگاه بلند این عزیزان نهایت استفاده را برد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سیروس  شیراز  یازده  منطقه  عمومی شهرداری 
شهردار  حضور  با  که  نشستی  در  پاک فطرت 
منطقه یازده شهرداری شیراز و مسئول اجرایی 
این  محالت  شورای  یاوران  و  شورا  یاوران 
مهم ترین  ازآنجاکه  گفت:  شده  برگزار  منطقه 
شهرداری  و  شهر  شورای  در  ما  اولویت های 
شناسایی و رفع مشکالت محالت است، انتظار 
می رود یاوران شورای اسالمی محالت به عنوان 
شهروندان  و  مدیریت شهری  بین  ارتباطی  پل 
و  شهری  مشکالت  و  مسائل  انتقال  به  نسبت 
همچنین تقویت هرچه بیشتر روحیه مشارکتی 
اقدام نمایند تا ضمن کمک به  بین شهروندان 
مدیریت شهری این رویکرد و نگاه درکل شهر 

نهادینه شود.

بر  تأکید  با  عضو شورای شهر شیراز همچنین 
اهمیت ویژه ایجاد اعتماد در بین شهروندان و 
نشان  تجربه  کرد:  خاطرنشان  شهری  مدیریت 
امور شهری مردم  اداره  داده است که اگر در 
را مشارکت دهیم و مردم بدانند که کاری که 
مشارکت  با  و  آن هاست  برای  می شود  انجام 
کار  آن  بدانید  یقین  می شود،  انجام  خودشان 
می کنند  همکاری  و  ارائه  شکل  بهترین  به  را 
اعتماد،  تقویت  به  منجر  هم  موضوع  این  و 
امور خواهد شد و  تسهیل  مشارکت مردمی و 
به همراه خواهد  را  هم رضایتمندی شهروندان 

داشت.
سیروس پاک فطرت در ادامه خطاب به یاوران 
شورای اسالمی محالت منطقه یازده با تصریح 
بر اینکه نگاه یاوران شورا به شهر باید نگاهی 
یاوران  فلسفه  و  وجود  گفت:  باشد،  کلی 
شورا به عنوان رابط محله و شهر این است که 
پیام رسان مردم و انتقال دهنده مسائل و مشکالت 
اساسی و کالن شهر باشند و تفکرشان اول برای 

شهر باشد بعد برای محله های خود.

کازرون

دریازدهمینجشنوارهونمایشگاهفناورینانوصورتگرفت؛
حضور فعال و پررنگ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

در شهرک های صنعتی فارس

از  فارس  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
توجه  با  که  خواست  خدمات رسان  دستگاه های 
ارتقای  به  نسبت  خود  تجهیزات  و  امکانات  به 
استان  در  زمستان  و  پاییز  فصول  برای  آمادگی 

تالش کنند.
در  آزادی  رحیم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مدیریت  هماهنگی  شورای  جلسه  چهارمین 
بحران استان که با حضور مدیران کل ادارات و 
این که در  بابیان  سایر اعضای شورا برگزار شد 
ایران ۳۰ مورد از ۴۵ مورد تهدید طبیعی جهانی 
رخ می دهد چهار مرحله پیش بینی و پیشگیری، 
آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی را نیازهای 
گفت:  و  برشمرد  تهدیدات  این  با  مقابله  اصلی 
اگر بخواهیم به این اهداف برسیم باید مؤلف های 
زیر به خوبی رعایت شود که شامل برآورد میزان 
تجهیزات  میزان  برآورد  دستگاهی،  آمادگی 

هماهنگی  میزان  برآورد  اختیار،  در  امکانات  و 
بین دستگاهی و  تأمین نیروی انسانی متخصص 

موردنیاز در زمان بروز بحران است.
در  اعتبارات  مشکل  تأیید  ضمن  همچنین  وی 
اعتباراتی  اگرچه  گفت:  بحران  مدیریت  حوزه 
که از سوی وزارت کشور برای مدیریت بحران 
اعتبار  تخصیص  با  همچنین  و  اختصاص یافته 
از ۳ درصد سهم نفت و گاز در   سهم ۵ درصد 
استان نیاز مبرم به دیگر اعتبارات است ازجمله  
ماده  در  که  قانونی  اعتبارات  تخصیص  پیگیری 
کشور  مدیریت  سازمان  اجرایی  آیین نامه   ۲۵
اعتبارات  کل  از  درصد   ۵ اختصاص  بر  مبنی 
مواقع  به  اختصاص  و  ذخیره سازی  جهت  استان 

بحران  که باید  پیگیری و اجرایی شود.
با  ادامه  در  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
ابتدای دولت  از  اداره کل  این  فعالیت های  ارائه 

یازدهم به طرح جامع مدیریت بحران اشاره کرد 
تکمیل  شده  این طرح  اول و دوم  فاز  و گفت: 
و در حال رفع اشکاالت مطرح شده هستیم تا با 
تصویب و ابالغ آن بتوانیم نقشه راه مطلوبی برای 

آینده در اختیار داشته باشیم.
آزادی همچنین تکمیل ساختمان مدیریت بحران 
را یکی از عوامل مهم در هماهنگی بین دستگاهی 
مدیریت  ساختمان  گفت:  و  دانست  استان  در 
خوبی  پیشرفت  از  حال حاضر  در  استان  بحران 
برخوردار است و همچنین درعین حال با اعتبارات 
در نظر گرفته شده در ۱۳ شهرستان دیگر استان 
احداث  حال  در  چندمنظوره ای  پایگاه های  هم 
برخوردار  خوبی  فیزیکی  پیشرفت  از  که  است 
است و در صورت تأمین اعتبار می توان ساخت 
شهرستان های  سایر  برای  این چنینی  پایگاه های 

دیگر استان هم در دستور کار قرار بگیرد.

وی بابیان این که تاکنون نزدیک به ۵۲۳ میلیارد 
متولی  دستگاه های  همکاری  با  اعتبار  تومان 
برای تأمین خسارات گزارش شده پرداخت شده 
برنامه ریزی  برای  بایستی  مدیران  گفت:  است، 
مطلوب تر جهت تأمین اعتبارات خسارات وارده 
میزان  ابتدا وقوع حادثه را اطالع دهند و سپس 
اعالم  ممکن  زمان  سریع ترین  در  را  خسارت 

کنند تا در این زمینه دچار مشکل نشویم.
دستگاه های  کل  مدیران  جلسه  این  در 
نحوه  از  گزارش  ارائه  ضمن  خدمات رسان 
بحران های  با  مقابله  جهت  در  خود  آمادگی 
خدمات رسان  دستگاه های  و  پرداختند  رو  پیش 
موظف شدند ابالغیه ۲۹گانه اعالم شده از سوی 
مدیریت بحران استان را به طور کامل در راستای 
استان  فهیم  و  خوب  مردم  به  خدمات رسانی 

رعایت کنند.

فارس،  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  حضور  با  جلسه ای  طی 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا شهردار، رئیس شورای 
اسالمی این شهر جدید و مدیر اداره ورزش و جوانان صدرا اعضای 

هیئت مدیره باشگاه شهر صدرا معرفی شدند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت عمران 
شهر جدید صدرا، در این جلسه کامیاب نگاه مثبت به مقوله ورزش 
را عامل رشد شهر صدرا دانست و گفت: ورزش تنها یک فعالیت 
بدنی نیست بلکه سالمت و نشاط را تأمین می کند و در حوزه های 

اجتماعی و فرهنگی بسیار پراهمیت است. 
وی خاطرنشان کرد: تأسیس باشگاه ورزشی و فرهنگی در شهر 
متمایز  میان شهرهای جدید کشور  در  را  این شهر جدید  صدرا، 

خواهد کرد.
در  ورزش  درزمینه  صدرا  شهر  درخشش  به  اشاره  ضمن  وی 
شهرداری  و  عمران  شرکت  کمک  به  گفت:  گذشته  سال های 

صدرا، ورزش در این شهر بار دیگر احیا خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ضمن تقدیر از محمد ناظم الشریعه 
از  اداره ورزش و جوانان صدرا، جهت حمایت همه جانبه  رئیس 
همکاری  و  مشارکت  و  کرد  آمادگی  اعالم  اداره  این  اقدامات 
هرچه بیشتر مدیران شهر صدرا جهت راه اندازی حداقل امکانات 

ورزشی در این شهر جدید را خواستار شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا نیز در این نشست شهر 
صدرا را شهری باسابقه طوالنی در حوزه ورزش دانست و افزود: 
شهر جدید صدرا در ورزش قهرمانی کشور سابقه درخشانی دارد و 

تیم فوتسال صدرا در سال های نه چندان دور یکی از پرآوازه ترین 
را کسب  قهرمانی  عنوان  چندین  و  بوده  کشور  فوتسال  تیم های 
امسال  و  است  داده  پرورش  را  بزرگی  بازیکنان  و  است  کرده 
عمران،  حمایت شرکت  با  قوی  تیم  یک  با  جدید  شهر  این  نیز 
شهرداری و شورای اسالمی شهر وارد مسابقات لیگ دسته یک 

شده و به دنبال کسب افتخارات گذشته است.
خلیل حاجی پور ضمن اشاره به حضور محمد ناظم الشریعه سرمربی 
تیم ملی فوتسال کشور و بانی تیم فوتسال صدرا در این شهر جدید 
به حساب  بزرگ شهر صدرا  افتخارات  از  ایشان  خاطرنشان کرد: 
و  صدرا  جوانان  و  ورزش  اداره  در  حضور  با  اکنون  و  می آیند 
برنامه های ویژه در راستای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی  با 
صدرا قدم برمی دارد و امیدواریم با تأسیس باشگاه ورزشی فرهنگی 

صدرا، ورزش در صدرا شروعی دوباره داشته باشد.
مشکالت  بیان  جلسه ضمن  این  در  نیز  الشریعه  ناظم  محمد  سید 
موجود بر سر راه گسترش ورزش در شهر صدرا از حاضرین در 
جلسه خواست مباحث مربوط به ورزش در این شهر را جدی تر 
ورزش،  توسعه  برنامه  بهترین  کرد:  خاطرنشان  وی  کنند.  دنبال 
همگانی کردن ورزش است و بر این اساس یکی از اهداف حیاتی 
شهر صدرا توسعه زیرساخت های ورزشی همگانی برای همگانی 
کردن ورزش در بین اهالی صدرا است و یکی از اهداف تشکیل 
توسعه  امر  در  مردم  مشارکت  و  کردن  فعال  شهر صدرا  باشگاه 
ورزش است و مطمئنًا در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری انواع 

ورزش های همگانی در این شهر جدید هستیم.

وی به ارائه گزارشی درخصوص عملکرد باشگاه و اداره ورزش و 
جوانان شهر صدرا پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر اداره 
ورزش و جوانان صدرا در زیرساخت های پایه ای در چندین رشته 
معتبر در حال فعالیت است و به زودی خبرهای خوبی از ورزش 
همچنین  الشریعه  ناظم  رسید.  خواهد  گوش  به  جدید  شهر  این 
درخصوص چگونگی توسعه ورزش همگانی، عملکرد تیم فوتسال 
شهر  این  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سالن  وضعیت  و  صدرا  شهر 
جدید مباحثی مطرح نموده و نظر حاضرین در جلسه را درخصوص 

این موضوعات جویا شد.

مدیرکلمدیریتبحراناستانداریفارس:
دستگاه های خدمات رسان برای فصل سرما تجهیزات خود را آماده کنند

باحضورمدیرکلورزشوجوانانفارسصورتگرفت؛
 معرفی اعضا هیئت مدیره باشگاه شهر صدرا

شهردارمنطقهیازده:
یاوران شورای محالت نقش مؤثری در شکوفایی و پیشرفت شهر دارند

یاوران شورای محالت  اینکه  به  اذعان  با  نشست  این  در  نیز  یازده  منطقه  شهردار 
طرح ها  اجرای  در  اگر  گفت:  دارند،  شهر  پیشرفت  و  شکوفایی  در  مؤثری  نقش 
و برنامه های خود مشارکت مردمی را داشته باشیم و از نقطه نظرات آنها خصوصًا 
یاوران شورا که نمایندگان مردم در محالت هستند بهره ببریم، نتیجه این تعامل عاید 
از مجموعه شهرداری  را عضوی  یاوران شورا  نیز  ما  برزگر گفت،  مردم می شود. 
بهره  مردم  نیازهای  رفع  جهت  در  آنها  راهکارهای  و  نظرات  نقطه  از  و  می دانیم 

می بریم.

عضوشورایاسالمیشهرشیراز:
باید از نگاه بلند یاوران شورا در پیشبرد اهداف کالن مدیریت شهری بهره برد

و  ساخت  شرکت  مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور ابراز امیدواری کرد که پروژه 
بزرگراهی محور دشت ارژن- تنگ ابوالحیات شیراز، نیمه اول سال 

98 آماده بهره برداری باشد.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، خیراهلل خادمی چهارشنبه 25 مهرماه 
به  فارس  استان  در  راهسازی  پروژه های  از  بازدید  حاشیه  در 
خبرنگاران گفت: محور دشت ارژن- تنگ ابوالحیات از مهم ترین 

گلوگاه ها و کریدورهای ارتباطی کشور محسوب می شود. 
وی با اشاره به حجم باالی تردد ساالنه در این محور که اتصال دهنده 
استان های شمالی و جنوبی و جنوب غربی کشور محسوب می شود، 
گفت: عملیات احداث 21 کیلومتر راه بزرگراهی چهار بانده، برای 
تسهیل و تسریع و ایمن سازی ارتباط جاده ای در این مسیر مراحل 

اجرایی را طی می کند. 
خادمی با یادآوری اینکه این عملیات در قالب 2 قطعه اجرایی شده 
است، گفت: اکنون این پروژه 71 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و برابر گزارش ها و وضعیت کنونی، امیدواریم نیمه اول سال 98 

آماده بهره برداری باشد. 

میلیارد   150 پیش بینی  از  همچنین  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
تومان اعتبار برای اجرا و تکمیل این پروژه مهم راهسازی خبر داد. 
خادمی همچنین درخصوص تونل محرم در مسیر ارتباطی کازرون 
به بوشهر نیز گفت: این پروژه توسط پیمانکار قبلی متوقف شده 
عملیاتی  آماده  جدید،  پیمانکار  حضور  با  قبل  سال  سه  از  و  بود 

اجرایی شده است. 
او ابراز امیدواری کرد که با تأمین اعتبارات الزم، عملیات اجرایی 
این پروژه نیز آغاز شود و گفت: مشکل اصلی منابع اعتباری است، 
در  مردم  نمایندگان  و  استان  مسئوالن  همکاری  با  که  امیدواریم 
مجلس، منابع اعتباری الزم تأمین و به شکل مناسبی تزریق شود. 

پروژه  به  اعتبار  تخصیص  و  تأمین  پیش بینی  درخصوص  خادمی 
تونل محرم، وضعیت اعتباری کشور را خاص توصیف و خاطرنشان 
کرد که طی 25 سال گذشته شرایط کنونی از سخت ترین شرایط 
نیز  عمرانی  پروژه های  روی  قطعًا  که  می شود  محسوب  ممکن 

تأثیرگذار است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: انتظار داریم که شرایط موجود 
با  نیز سعی می کنیم  ما  با شرایط  متناسب  را مردم درک کنند و 

توجه به مطالبات مردمی، پروژه های مهم نظیر تونل محرم را نیز با 
برنامه ریزی مناسبی دنبال کنیم. 

حمل ونقل  زیرساخت های  توسعه  و  ساخت  شرکت  مدیرعامل 
کشور ابراز امیدواری کرد که طی ماه های باقیمانده از امسال و در 
سال جدید شاهد شرایط اعتباری بهتری برای پروژه هایی نظیر تونل 

محرم و محور کازرون بوشهر باشیم. 
به گزارش ایسنا، خادمی در بخشی از این گفت وگو یادآور شد 
که هدف از سفرش به فارس و کهگیلویه و بویراحمد، بازدید از 

پروژه های راهسازی این استان ها است. 
در  پیمانکاران  تمام  اینکه  بابیان  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
بویراحمد  و  کهگیلویه  و  فارس  استان های  راهسازی  پروژه های 
محورهای  تکمیل  و  توسعه  بر  دولت  که  کرد  تأکید  فعال اند، 
ارتباطی این استان ها به دلیل تکمیل ارتباط شرقی غربی و شمالی 

جنوبی اهتمام ویژه ای داشته و دارد.

حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه کازرون در این خصوص 
گفت: مراسم نکوداشت حضرت سلمان فارسی باهدف شناخت 
و عظمت این یار اسالم در دو بخش در کازرون برگزار می شود 

که بخش صبح و ظهر آن انجام شده است.
امام جمعه کازرون با اشاره به اینکه امروز جامعه به ویژه جوانان 
دارند  فارسی  سلمان  شناخت  به  نیاز  دیگر  زمان  هر  از  بیش 
حقیقت جویی  شناخت  برای  همایش  این  برگزاری  گفت: 
سلمان فارسی، حقیقت شخصیت حضرت سلمان فارسی و روح 

جست وجوگر جوانان و طالب الزم است.
در این مراسم که در سالن شهید عسکری کازرون برگزار شد، 
محمدحسین رجبی دوانی مورخ و پژوهشگر معاصر با اشاره به 
شخصیت حضرت سلمان فارسی و بررسی ابعاد زندگانی و مقام 
عارفی  و  زاهد  فارسی یک  سلمان  واالی وی گفت: حضرت 

به تمام معنا و منشأ خدمات بزرگی بود.
رسول  شاگرد  فارسی  سلمان  حضرت  داد:  ادامه  دوانی  رجبی 
از  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  و  )ع(  علی  حضرت  و  خدا 

بحث  در  حضرت  آن  شخصیت  و  بود  برجسته  شخصیت های 
والیت و والیت مداری شناخته  شده بود.

همایش بزرگداشت سلمان فارسی با عنوان سیره شناسی این یار 
پیامبر شامگاه سه شنبه در مسجد مالبرات کازرون پایان یافت.

حجت االسالم  کازرون  علمیه  حوزه  رئیس  ایرنا  گزارش  به 
حضرت  مقام  و  شخصیت  به  جلسه  این  در  صحرایی  محمود 
برای  را  دشمن  تالش  گفت:  و  کرد  اشاره  فارسی  سلمان 
شاهد فارسی  سلمان  حضرت  بزرگ  شخصیت  به  زدن   ضربه 

هستیم.
در این مراسم که با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شد، 
مورخ و پژوهشگر معاصر با اشاره به احادیث مستند که حضرت 
کوچک ترین  نباید  هرگز  گفت:  است  اهل بیت  از  سلمان 

تردیدی در مقام رفیع سلمان فارسی داشته باشیم.
به طور  اهل بیت  صحابه  این  مقام  افزود:  رجبی  محمدحسین 
شایسته پاس داشته نشده است و مردم کازرون باید بیش از این 

اصحاب پیامبر تجلیل داشته باشند.

معاونوزیرراهوشهرسازیخبرداد:

بهره برداری از محور دشت ارژن- ابوالحیات در نیمه اول سال 98

همایش نکوداشت سلمان فارسی در کازرون برگزار شد
سلمانفارسیزاهدوعارفیبهتماممعنا

روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی فرمانداری شهرستان کازرون داریوش 
سفرهای  ادامه  در  شهرستان  فرماندار  دهقان 
استانی خود و در راستای پیگیری پروژه های 
عمرانی تأثیرگذار در حوزه شهرستان به ویژه 
تونل محرم برای چندمین بار با رحیمی معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار تشکیل جلسه 

داد.
سازمان  معاون  سلحشور  که  جلسه  این  در 
فنی  دفتر  مدیرکل  جمشیدی  برنامه وبودجه، 
نیز  فارس  استان  شهرسازی  و  راه  معاون  و 
به  شهرستان  فرماندار  دهقان  داشتند،  حضور 
فیزیکی  پیشرفت  و  اجرایی  تشریح وضعیت 
و  هزار   2 تونل  استراتژیک  اهمیت  نیز  و 
300 متری محرم در محور کازرون- بوشهر 
پرداخت و خواستار توجه ویژه به این پروژه 
شهرستان  مردم  اصلی  مطالبات  از  یکی  که 

کازرون است، شد.
در ادامه معاون راه و شهرسازی به بیان نقش 
مهم این پروژه در اجرای سیاست های پدافند 
تردد  مسیر  و همچنین کوتاه شدن  غیرعامل 
تکمیل  به منظور  افزود:  و  پرداخت  جاده ای 
است  موردنیاز  بیشتری  اعتبارات  پروژه  این 
افزون تری  شتاب  تونل  این  ساخت  روند   تا 

یابد.
رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اظهارات فرماندار شهرستان و معاون  از  پس 
راه و شهرسازی پیرامون اهمیت پروژه تونل 
تونل  پروژه  تکمیل  اهمیت  گفت:  محرم 
محرم برای تمامی مسئولین محرز است که در 
همین راستا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون 
تومان اعتبار به این پروژه اختصاص خواهیم 
پیمانکار  اختیار  در  وقت  اسرع  در  که  داد 
خواهد  قرار  فوق  پروژه  تکمیل   جهت 

گرفت.
شایان ذکر در این جلسه و بر اساس اظهارات 
بر  مبنی  شهرستان  فرماندار  دهقان  داریوش 
به  مبرم  نیاز  و  محرم  پروژه  تکمیل  اهمیت 
تخصیص اعتبار ویژه جهت حفاری این تونل 
استان  برنامه وبودجه  سازمان  معاون  سلحشور 
تومان  میلیارد   ۱۰ بالغ بر  اعتباری  پیشنهاد 
جهت پروژه مذکور به سازمان برنامه وبودجه 

کشور را مطرح کرد.

مرمت  آغاز  درخصوص  معینی  محمدرضا 
دلیل  به  افزود:  کازرون  در  مالبابا  حمام 
حمام  این  مرمت  امکان  تملک،  مشکالت 

تاریخی وجود نداشت.
وی تصریح کرد: این حمام به عرض تقریبی 
21 متر و طول 32 متر با سقف گنبدی شکل 
به ارتفاع 8 متر و با مصالح به کاررفته گچ و 

سنگ شامل مدخل، راهرو و یک صحن وسیع 
مرکز  در  نورگیرهایی  که  است  سربینه  بنام 

گنبد قرار دارد.
اضافه  کازرون  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
کرد: در این حمام سکوهای نشیمن و در زیر 
سکوها حفره هایی گذاشته اند که کفش تعبیه 
شده است، به نظر می رسد که کف اصلی آن 
درونی  قسمت  و  بود  شده  پوشیده  سنگ  از 
شامل خزینه و آتش دان بوده که با توجه به 
موقعیت منطقه نوع سوخت آن از هیزم و خار 
بیابان بوده است. وی بیان کرد: این اثر در 12 
اسفند 1379 به شماره 3284 در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسید و اعتبار در نظر گرفته  شده 

برای مرمت این بنا 240 میلیون تومان است.

تزریق اعتباری دیگر به پروژه بزرگ تونل محرم 
در شهرستان کازرون

مرمت حمام تاریخی مالبابا در کازرون آغاز شد


