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خبـر
مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت: طی شش ماه ابتدای سال جاری بیش از سه میلیون و 200 هزار بازدید از اماکن تاریخی- فرهنگی استان 
ثبت شده است. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، مصیب امیری 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، سه میلیون و 205 هزار و 364 بازدید داخلی و خارجی از اماکن تاریخی- فرهنگی تحت پوشش این اداره 

صورت گرفته است.
این مقام مسئول اضافه کرد: مجموعه حافظیه با 924 هزار و 618 بازدید، مجموعه سعدی با 543 هزار و 944 بازدید و میراث جهانی تخت جمشید 

با 540 هزار و 99 بازدید به ترتیب در صدر 3 مکان پربازدید استان قرار دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس تصریح کرد: تعداد بازدیدهای داخلی طی این شش ماه، سه میلیون و 10 هزار و 740 و تعداد بازدیدهای خارجی 

194 هزار و 624 بوده است و گردشگران کشورهای فرانسه، ایتالیا و آلمان در صدر بازدیدهای خارجی هستند.

طی شش ماه ابتدای سال جاری صورت گفت؛
 بیش از سه میلیون و 200 هزار بازدید از اماکن تاریخی- فرهنگی فارس

کازرون

در آیینی با حضور مدیران شهرستان 

کازرون؛
  حجت االسالم صباحی 

به عنوان امام جمعه جدید کازرون 
معرفی شد

عکاس و خبرنگار/ میالد پناهی
حضور  با  کازرون  جدید  امام جمعه  معارفه  مراسم 
شورای  گزینش  معاون  رضوانی نسب  حجت االسالم 
سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، حجت االسالم ملک مکان 
مسئوالن  و  فارس  جمعه  ائمه  سیاست گذاری  شورای  مدیر 

شهرستان کازرون برگزار شد. 
در این مراسم حجت االسالم رضوانی نسب به تجلیل از شهید 
حجت االسالم خرسند پرداخت و خدمات 9 ساله وی را ستود 
و به سوابق حجت االسالم صباحی در سنگر امامت جمعه 10 

ساله خرامه و تحصیل در کازرون اشاره کرد. 
شهید  مقام  به  احترام  با  مکان  ملک  حجت االسالم  سپس 
ائمه  سیاست گذاری  شورای  رئیس  تأیید  با  گفت:  خرسند 
حجت االسالم  رهبری،  معظم  مقام  تأیید  و  کشور  جمعه 

صباحی به امامت جمعه کازرون منصوب شد. 
به خاطر سوابق حضورش در کازرون و  ادامه صباحی  در 
تولد فرزندانش در این شهر، خود را به مثابه بومی کازرون 
نامید و گفت: بدون گرایش حزبی و گروهی همه باید برای 

پیشرفت کازرون متحد شوند.
داریوش دهقان فرماندار شهرستان کازرون هم اظهار داشت: 
بعد از 160 روز پس از شهادت حجت االسالم خرسند اینک 
صباحی  حجت االسالم  جدید  امام جمعه  حضور  با  شهر  این 
به رسالت خود ادامه می دهد و دشمنان نمی توانند خللی در 

انقالب ایجاد کنند. 
ابالغ  به وی  انتصاب حجت االسالم صباحی  پایان حکم  در 
شد. گفتنی است قبل از مراسم همگی بر تربت شهید خرسند 

حاضرشده و با قرائت فاتحه یاد او را گرامی داشتند.

 خانواده شهید خرسند 
در پیامی انتصاب حجت االسالم 

 صباحی امام جمعه جدید کازرون 
را تبریک گفتند

حجت االسالم  انتصاب  پیامی  در  خرسند  شهید  خانواده 
صباحی امام جمعه جدید کازرون را تبریک و حضور ایشان 
کازرون  شهیدپرور  شهرستان  به  شورونشاط  نویدبخش  را 

دانستند.
متن پیام خانواده شهید خرسند به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ذلِک فَْضُل اهللَِّ یْؤتِیِه َمْن یشاُء َو اهللَُّ ُذو الَْفْضِل الَْعِظیِم

جناب حجت االسالم والمسلمین شیخ محمد صباحی
انقالبی و متعهد  انتصاب شایسته و مسرت بخش شما برادر 
در منصب امامت جمعه کازرون را تبریک عرض می نماییم.

امید است که حضور شما در این مسئولیت به عنوان خادمی 
صدیق و والیتمدار و ادامه دهنده راه شهدا با کوله بار گرانی 
شهیدپرور  شهرستان  به  شورونشاط  نویدبخش  و  تجربه  از 

کازرون باشد.
همه  توفیقات  سربلندی  و  عزت  ایزدمنان  درگاه  از 
را  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  اسالم  خدمتگزاران 
مسألت داریم و برای جناب عالی مزید توفیقات برای خدمتی 
مملو از نشاط الهی در جهت رشد و شکوفایی این شهرستان 

تمنا داریم.
محمد  شیخ  حاج  حجت االسالم  القدر  لیلة  شهید  خانواده 

خرسند.

 راهیابی دو اثر نمایشی کازرون 
به بخش رقابتی نوزدهمین 
جشنواره تئاتر استانی پسامهر

از بین ۶۵ متن نمایش ارسال شده به دفتر دبیرخانه نوزدهمین 
جشنواره استانی پسامهر فسا، ۴۵ اثر به بخش بازبینی راه پیدا 
کردند که از بین ۴۵ اثر بازبینی شده ۱۱ اثر به بخش اصلی 

و رقابتی نوزدهمین جشنواره استانی پسامهر معرفی شدند که 
دو نمایش اثر هنرمندان کازرونی است.

نمایش: استرالیا
به نویسندگی: پیام الریان
کارگردانی: مهدی گلچین

نمایش: اعظم
نویسنده و کارگردان: امیر نصیری

ماه  آبان   ۲۹ لغایت   ۲۷ از  روز  سه  مدت  به  این جشنواره 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فسا  در دو سالن آمفی تئاتر 

با حضور و رقابت ۱۱ اثر از استان فارس برگزار می شود.

 بررسی راهکار انتقال آب 
به تاالب خشکیده پریشان در سازمان 

حفاظت محیط زیست

شهرستان  در  پریشان  بین المللی  تاالب  ایرنا  گزارش  به 
کازرون که روزگاری نغمه پرندگان مهاجر در فضای آن 
طنین می افکند و رقص نی زارهای آن با وزش بادهای بهاری 
اکنون  بود،  گردشگران  و  رهگذران  چشم نواز  پاییزی  و 
نقاب خاک بر چهره دارد، زمین آن فرتوت و مندرس است 
و فقط صدای ترک خوردگی خاک آن به گوش می رسد، 
فرماندار این شهرستان اکنون در اظهاراتی عملکردها و تعلل 
مدیران گذشته را در فراهم آمدن این شرایط برای پریشان 

مؤثر می داند.
نشست  در  کازرون  شهرستان  فرماندار  دهقان  داریوش 
کوتاهی  پریشان،   تاالب  محلی  کمیته  عملکرد  بررسی 

مردم نهاد  گروهای  و  محلی  جوامع  و  درگذشته  مسئوالن 
دانست  عمده ای  سهم  پریشان  تاالب  شدن  خشک  در  را 
محلی و سازمان های  مردم  :همه مسئوالن و  تأکید کرد  و 
مسئول باید در احیای دریاچه و تاالب پریشان کوشا باشند.
دهقان در این نشست که با حضور کارشناسان محیط زیست 
استان فارس و مسئوالن محلی در فرمانداری کازرون برگزار 
اقتصاد  در  پریشان  تاالب  نقش  و  اهمیت  بر  تأکید  با  شد 
مشکالت  و  مسائل  باید  گفت:  گردشگر  جذب  و  منطقه 
دریاچه پریشان و شرایطی که بر آن پدید آمده را به مردم 

اطالع رسانی کرد.
فارس  استان  محیط زیست  حفاظت  کل  اداره  کارشناس 
و  اولویت دار  اقدامات  برشمردن  با  نشست  این  در  نیز 
انجام  گفت:  پریشان  تاالب  احیاء  باهدف  اضطراری 
در  طوالنی  مدت زمان  در  آب  نگه داشتن  به منظور  مطالعه 
آبخیزداری  مناسب  روش های  اجرای  مطالعه  تاالب،  بستر 
زیرزمینی،  سفره های  مصنوعی  تغذیه  و  آبخوان داری  و 
تغییرات  و  روبی  الی  طریق  از  چشمه ها  احیای  مطالعه 
به  چشمه ها  آب  بهینه  انتقال  و  تسهیل  به منظور  مکانیکی 
درون تاالب، ممنوعیت هرگونه تخصیص جدید منابع آب 
چاه های  جابجایی  و  شکنی  از کف  جلوگیری  و  حوضچه 
اقدامات  این  ازجمله  پر کردن چاه های غیرمجاز   پرشده و 

است.
مهدی شریعتی افزود: چگونگی اجرای خط انتقال آب از سد 
نرگسی به تاالب پریشان طراحی و تهیه شده که منتظر پاسخ 
سازمان محیط زیست کشور برای اجرای این طرح هستیم تا  
از محیط زیست و حل مشکل  از دریافت پاسخ مثبت  پس 
اعتبار  تأمین  به  نسبت  ذی ربط  سازمان های  زیست محیطی 

اقدام خواهند کرد.
در شرق  هزار ۳۰۰ هکتار  با وسعت چهار  پریشان  تاالب 
کازرون  پریشان  ارژن،  شده  حفاظت  منطقه  در  کازرون  
واقع شده است. این تاالب یکی از تاالب های ثبت شده در 
کنوانسیون بین المللی رامسر است که به همراه تاالب ارژن 
از طرف یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره شناخته شده 

است.
فامور کازرون هفتمین تاالب  یا  تاالب و دریاچه پریشان 
شرقی  جنوب  کیلومتری   ۱۵ در  است  کشور  بین المللی 
شهرستان کازرون قرارداد. نام این تاالب از کوه فامور، در 

شمال شرقی آن گرفته شده است.
قرار  زاگرس  ارتفاعات  جنوبی  حاشیه  در  که  تاالب  این 
شیرین  دریاچه های آب  زیباترین  از  یکی  دارد روزگاری 

کشور بوده است.
پریشان در زمان پرآبی پذیرای بسیاری از پرندگان مهاجر 
در فصل زمستان بود و  به سبب خشکسالی های پی درپی 
چند سال اخیر و همچنین حفر چاه های غیرمجاز در اطراف 

آن به خشکی گرایید.

 پایان یافتن عملیات 
 الیروبی و خاکبرداری سیل بند 

تنگ هامون خشت 
 

عکاس و خبرنگار/ سید علی هاشمی 
الیروبی  عملیات  یافتن  پایان  از  خشت  شهردار 
خبر  خشت  هامون  تنگ  بند  سیل  خاکبرداری   و 

داد. 
شدن  ته نشین  با  همزمان  داشت:  اظهار  جوکار  اله  عطا 
هامون خشت  تنگ  در کوه  )ع(  علی  امام  بند  آب سیل 
عملیات الیروبی و خاک برداری این سیل بند باهدف باال 
رفتن حجم حوزه آبگیر سیل بند و تسهیل در تزریق آب 
زیرزمینی  آب  مخازن  به  کمک  جهت  باران  ذخیره شده 
چاه های زیردست در مهرماه شروع و در دو نوبت صبح 

و عصر انجام شد.
شهردار خشت افزود: این سیل بند هم اکنون آماده آبگیری 
از هدر رفتن آب جلوگیری  تا  پاییزی است  باران  اولین 

شود.
سیل بند تنگ هامون با چشم انداز و طبیعت زیبا یکی از 

جاذبه های گردشگری خشت است.

معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش فارس 
تأکید کرد؛

لزوم توجه به امکانات منطقه ای در گرایش 
دانش آموزان به انتخاب رشته تحصیلی رئیس کمیسیون هوشمند سازی و فناوری اطالعات شورای 

برای هوشمند  پروژه هایی  باید  اسالمی شهر شیراز گفت: 
مستقیم  به طور  آن  اجرای  شوند که هدف  پیشنهاد  سازی 

خدمات رسانی به شهروندان باشد.
و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جلسه  پنجمین  شیراز،  شهر  اسالمی  شورای  بین الملل  امور 
شورای  اطالعات  فناوری  و  هوشمندسازی  کمیسیون 
اسالمی شهر شیراز با حضور اعضا و مشاوران کمیسیون، 
مدیران سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری و 

نماینده نظام صنفی رایانه برگزار شد.
دغدغه های  از  یکی  اینکه  به  توجه  با  دودمان گفت:  لیال 
برای  فاوا  سازمان  زیرساخت های  بررسی  کمیسیون  این 

حرکت به سمت هوشمند سازی شهر است، بررسی پروژه 
فیبر نوری به عنوان یکی از موضوعات مهم در کمیسیون 
در دستور کار قرارگرفته شد و این پروژه توسط سازمان 

فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز، ارائه شد. 
ارتباطات  فناوری  و  سازی  هوشمند  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر شیراز، مطالعه و بررسی نقشه مسیرهای 
اجرایی پروژه فیبر نوری اکنون و آینده را به عنوان یکی 
از تصمیمات این جلسه برشمرد و بر ضرورت به کارگیری 
مشاور به منظور نظارت بر اجرای پروژه های فاوا و همکاری 

برای تهیه طرح های هوشمندسازی تأکید کرد.
راه اندازی  با  و  شهرداری  نیاز  به  توجه  با  افزود:  وی 
آگاهی  و  شیراز  شهر  شورای  سازی  هوشمند  کمیسیون 

به این که در شهر هوشمند، ساکنان، سیستم ها و اطالعات 
شده اند،  مرتبط  هم  به  پایدار  و  مؤثر  به طور  حمل ونقل 
شهر  تحقق  زیرساخت های  از  یکی  به عنوان  نوری  فیبر 
ارسال اطالعات  برای  اطمینان  قابلیت  هوشمند، ظرفیت و 
ورود  زمان  شهروندان،  به  ترافیک  وضعیت  لحظه ای 
نزدیک ترین  از  اطالع  ایستگاه،  به  بعدی  اتوبوس  یا  قطار 
را  دیگر  بی شمار  موارد  و  خودرو  پارک  برای   محل 

دارد.
 micro دستگاه های از  پروژه  این  در  تصریح کرد:  وی 
trench استفاده شد که عمق حفاری را از یک متر به ۴۵ 

سانتی متر و عرض را به هشت سانتی متر می رساند. 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز شهرداری، این پروژه 

به متراژ ۱۵۰ کیلومتر آغاز شد و به کمک سرمایه گذار تا 
اواخر سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید.

در  نوری  فیبر  توسعه  فراخوان  گرفتن  قرار  از  دودمان 
شرکت های  داد:  ادامه  و  داد  خبر  شهرداری  کار  دستور 
دارای مجوز FCP پیشنهاد افزایش ۳۰۰ کیلومتر فیبر نوری 
به صورت پروژه سرمایه گذاری به شهرداری ارائه کرده اند. 
وی هدف این پروژه را ارائه مناسب تر خدمات شهرداری 
انتقال  افزایش سرعت  افزود:  و  عنوان کرد  به شهروندان 
داده ها و تضمین امنیت آن، اتصال تمام ساختمان ها، برج ها 
ایجاد  اختصاصی،  شبکه  این  به  شهری  تأسیسات  سایر  و 
فناوری  از  بهره گیری  با  نوین  خدمات  ارائه  برای  بستر 
طرح های  توسعه  و  شهری  منظر  ارتقای  اشیا،  اینترنت 
مشارکتی با بستر ایجادشده را می توان ازجمله مزایای شبکه 

فیبر نوری برشمرد.
جلسه  شد  مقرر  افزود:  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
بعدی کمیسیون با حضور شهرداری الکترونیک و سازمان 

فاوا در شورای شهر برگزار شود.

سازمان  مردمی  مشارکت های  و  اجتماعی  معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در اقدامی 
خداپسندانه و با همیاری داوطلبانه کارمندان شهرداری 
شیراز، طی طرحی با عنوان مهر رهایش سه تن از بانوان 

زندانی جرائم غیر عمد را از بند رهانید. 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  ارتباطات  اداره  به گزارش 
غیر عمد، آن دسته  و ورزشی شهرداری شیراز جرائم 
از جرائمی را در برمی گیرد که بدون قصد قانون شکنی 
و  مهارت  نداشتن  بی احتیاطی،  بی مباالتی،  دلیل  به  و 

ناآگاهی اتفاق می افتد. 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
عنوان  شیراز،  عادل آباد  ندامتگاه  در  حضور  با  شیراز 
کرد: مهر رهایش که با مشارکت داوطلبانه کارمندان 
سال  آذرماه  از  است،  رسیده  ثمر  به  شیراز  شهرداری 
۱۳۹۷ آغاز شد و مرحله اول آن در آبان ماه سال ۱۳۹۸ 

به پایان رسید. 
طرح  این  کرد:  خاطرنشان  گشتاسبی راد  ابراهیم  دکتر 
است،  گشوده  دربند  مادران  و  زنان  روی  به  پنجره ای 
تا سابقه دار  زنانی که فاصله میان شهروند عادی بودن 
شدنشان را در آنی طی کرده اند و بی آنکه بخواهند از 
سر اتفاق یا اغفال، مرتکب جرمی ناخواسته و نادانسته 

شده اند. 
وی خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی شهرداری شیراز 
شورای  اجتماعی  و  انسان محوری  رویکرد  به  توجه   با 
اسالمی شهر شیراز و شهردار محترم، بر آن شد به منظور 
یاری رسانی به شهروندان در بند جرائم غیر عمد، طرح 

حمایتی »مهر رهایش« را عملیاتی کند. 

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
از  بیش  خانه  در  مادر  غیبت  در  اینکه  بابیان  شیراز 
افزود:  برمی دارد،  زخم  فرزندان  جان  و  جسم  چیز  هر 
کودکانی که محروم از محبت سرشار و رابطه نزدیک 
با مادر باشند، اغلب در معرض آشفتگی های رفتاری اند 

و به تبع آن جامعه گرفتار ناآرامی و اندوه خواهد شد.
وی ادامه داد: با نیم نگاهی به این مهم، سازمان فرهنگی 
شهرداری شیراز جامعه هدف را در نخستین دوره این 

طرح زنان زندانی جرائم غیر عمد در نظر گرفت. 
اجتماعی  وظیفه  اساس  بر  دربند  زنان  آزادسازی 

شهرداری صورت گرفته است 
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز نیز عنوان 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  کرد: 
موضوع  به  خود  اجتماعی  وظیفه  اساس  بر  شیراز 

آزادسازی زنان دربند جرائم غیر عمد واردشده است. 

عدم  دلیل  به  بانو،  سه  این  اینکه  بابیان  دودمان  لیال 
توانایی در پرداخت بدهی در زندان بودند، بیان داشت: 
هزینه آزادی این زنان به همت کارکنان شهرداری و 
نیز خیران تأمین شد و در قالب یک چک در اختیار 

مدیرکل زندان های فارس قرار گرفت. 
وی بابیان اینکه بانوان زندانی جرائم غیر عمد، معمواًل 
به واسطه مسائل خانوادگی گرفتار می شوند، افزود: بدین 
به  اقدام  فرزندشان  یا  به همسر  برای کمک  زنان  معنا 
بازار  که  اقتصادی  شرایط  در  و  می کنند  چک  دادن 
تحت تأثیر مسائل مختلف دچار نوسانات شدید می شود، 

توانایی پرداخت ضمانت خود را ندارند. 
فرهنگسراها به کمک خانواده زندانیان می آیند

عضو شورای اسالمی شهر شیراز با تأکید بر اینکه سازمان 
فرهنگی شهرداری شیراز در نظر دارد، این موضوع را به 
صورتی مستمر ادامه دهد، ابراز داشت: جز فراهم کردن 
امکان آزادی مادران دربند، سازمان فرهنگی شهرداری 
حضور  از  بهره گیری  طریق  از  دارد  نظر  در  شیراز 
خانواده های  برخورداری  و  فرهنگ سراها  در  مشاوران 
رایگان  صورتی  به  فرهنگسراها  امکانات  از  زندانیان 

کمک های غیرمستقیمی نیز در این زمینه ارائه کند. 
سازمان  مردمی  مشارکت های  و  اجتماعی  معاون 
یاری  به  کرد:  عنوان  نیز  شیراز  شهرداری  فرهنگی 
نیکوکار  و  خیراندیش  کارکنان  بلند  همت  و  خداوند 
شهرداری شیراز، توفیقی بزرگ دست داد تا بار دیگر 
اندوه از چهره مادرانی دلسوز و  به طریقی گرد غم و 

خانواده وی بزداییم.
در  مشارکت کنندگان  از  قدردانی  ضمن  همت  سارا 

و  مهرورز  همکاران  کرد:  بیان  رهایش  مهر  طرح 
نیکوکار در شهرداری شیراز با اهدای بخشی از حقوق 
گرم  آغوش  به  زندانی  بانوی  سه  بازگرداندن  و  خود 
و  دنیوی  اجر  و  ارزشمند  بسیار  پاداشی  خانواده شان، 
وارد  زندگی خود  در  را  اقدام خداپسندانه  این  اُخروی 

کردند. 
از  بسیاری  گفت:  نیز  فارس  زندان های  مدیرکل 
و  می شوند  نگهداری  زندان  مجموعه  در  شهروندان 
رسالت سازمان های فرهنگی و اجتماعی این است که 
به شهروندان خدمات رسانی کنند و بایسته است این مهم 

از خانواده های زندانیان آغاز شود. 
ناخودآگاه  از زندانیان  تعدادی  افزود:  ابراهیمی  اسحاق 
و به دلیل مشکالت اقتصادی و نوسانات بازار مرتکب 

جرم غیرعمد و گرفتار زندان شده اند.
و  اصالحی  اقدامات  گرفتن  به صورت  اشاره  با  وی 
تربیتی، آموزشی، روانشناسی و کارگاه های مهارت های 
داشت:  اظهار  استان،  زندان های  در  زندگی  اساسی 
حوزه های  در  گرفته،  صورت  فعالیت های  باوجود 
تعامل  و  حمایت  با  که  دارد  وجود  مشکالتی  مختلف 

دستگاه های اجرایی می توان آن ها را رفع کرد.
است  این  ما  انتظار  افزود:  فارس  زندان های  مدیرکل 
شورای  و  شهرداری  توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  که 
زندانیان  مشکالت  راستای حل  در  شیراز  شهر  اسالمی 
استفاده شود و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل زندان ها 
و شهرداری منعقد شود تا بتوانیم با همکاری یکدیگر 
جامعه  شهروندان  به عنوان  زندانیان  به  بیشتری  خدمات 

ارائه کنیم.

عضو شورای اسالمی شهر شیراز: 


