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خبـر معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از افتتاح سی و یکمین اقامتگاه بوم گردی شیراز خبر داد.
 به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس؛ موید محسن نژاد با اعالم مطلب 
فوق اظهار داشت: این اقامتگاه در بافت تاریخی- فرهنگی شیراز، با سرمایه گذاری هشت میلیارد ریال در زمینی به مساحت 20۵ مترمربع و 

اشتغال زایی هشت نفر افتتاح شد.
محسن نژاد افزود: فضای این واحد بوم گردی به سبک معماری سنتی است و با شش اتاق، ظرفیت پذیرش 18 نفر میهمان را دارد.

این مسیر  بیشتر  باهدف رونق  تاریخی و  بافت  اقامتگاه در  تعداد 22  فعال در شیراز،  اقامتگاه بوم گردی  تعداد 31 واحد  از  او تصریح کرد: 
ارزشمند گردشگری به بهره برداری رسیده است. بنابراین گزارش، مراسم افتتاح این اقامتگاه با حضور ظفرافشون معاون هماهنگی و مدیریت 
امور زائرین استانداری فارس و جمعی از مسئوالن برگزار شد. گفتنی است، در حال حاضر یک صد و ده اقامتگاه بوم گردی دارای مجوز در 

استان فارس فعال است.

افتتاح سی و یکمین اقامتگاه بوم گردی در شیراز 

کازرون

نایب رئیس شورای عالی استان ها خبر داد؛

 اصالحیه قانون شوراها آماده ی تقدیم 
به مجلس شد

امیرکبیر  بلوار  در  هکتار   10 مساحت  با  ایرانی  باغ 
از  جمعی  و  شیراز  شهردار  فارس،  استاندار  با حضور 
شیراز  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهری  مدیران 

کلنگ زنی شد.
استاندار فارس گفت: شهرداری  و شورای اسالمی شهر 
شیراز  گام هایی در راستای تحقق شعار انسان محوری 
برای  ارزشمند  اندوخته ای  رویکرد  این  و  برداشته اند 

شهر برجای خواهد گذاشت. 
سرویس خبری/ خدیجه غضنفری: عنایت اهلل رحیمی 
رویکرد  به  اشاره  با  ایرانی  باغ  کلنگ زنی  مراسم  در 
و  فاخر  پروژه های  ایجاد  در  شیراز  شهری  مدیریت 
درخور پذیرش باهدف توسعه و تقویت انسان محوری، 
گفت:  و  کرد  توصیف  ارزشمند  را  رویکرد  این 
بی تردید اجرای چنین پروژه هایی رضایتمندی مردم را 

در پی خواهد داشت.
شهر  شورای  و  شهرداری  مجموعه  از  فارس  استاندار 
همچون  اقداماتی  آینده  سال  دو  در  خواست  شیراز 
مراحل  به  سه  خط  رساندن  مترو،  دو  خط  راه اندازی 
همچون  پروژه هایی  اجرای  روند  پیگیری  قابل توجه، 
دستور  در  جدیت  با  را  عرفان  محور  و  زندیه  محور 

کار قرار دهند.
و  فاخر  پروژه های  چنین  ایجاد  کرد:  تأکید  رحیمی 

ارزشمندی به داشته های شیراز می افزاید.
وی خاطرنشان کرد: در پروژه هایی که با فضای سبز 
باید به سمت کمترین استفاده  و طبیعت ارتباط دارد 
بی روح  و  خشک  منظرهای  و  ساختمانی  مصالح  از 

حرکت کنیم.
رحیمی ادامه داد: ورود به فضاهای سبزی که نماهای 
سنگی و ساختمانی دارد اغتشاش ذهنی ایجاد می کند.

نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین بر لزوم 
توجه به محتوا در فضاهایی همچون باغ ایرانی تأکید 
تعامالت گروهی و  آئین ها،  مناسبات،  افزود:  کرد و 
برای  محتوا  تولید  مصادیق  از  جمعی  خاطرات  ایجاد 
نشاط  و  شادی  سمت  به  باید  که  است  محیط ها  این 

حرکت کند.
در  نیز  امید  و  شادی  وجود  اینکه  به  اشاره  با  وی 

کنار فراز و نشیب ها نیاز است، اظهار کرد: بی تردید 
از جامعه و تقویت روحیه نشاط و شادی  غم گساری 
در دستیابی به توسعه و توفیق در تحوالت مؤثر است.
باید  محتواها  این  انتخاب  در  شد:  یادآور  رحیمی 
مدنظر  دقت  با  مذهبی  مبانی  و  فرهنگ  با  همخوانی 

قرار گیرد.
اقدامی  را  ایرانی  باغ  احداث  پروژه  فارس  استاندار 
کرد  امیدواری  ابراز  و  برشمرد  اثرگذار  و  مطلوب 
فضاهایی  چنین  به  افزودن  مسیر  در  شهری  مدیریت 

گام بردارد.
وی بابیان اینکه شهرداری و شورای شهر گام هایی در 
گفت:  برداشته اند،  انسان محوری  شعار  تحقق  راستای 
برجای  شهر  برای  ارزشمند  اندوخته ای  رویکرد  این 

خواهد گذاشت.
اینکه  بابیان  فارس  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
مجموعه مدیریت شهری و دولت تدبیر و امید نهایت 
به  خدمت رسانی  راستای  در  را  خود  همت  و  تالش 
مردم به کار گرفته اند، عنوان کرد: عالوه بر پروژه های 
شهری که در ۱۱۲ شهر استان جریان دارد تا پایان سال 
 ۳۰ ارزش  به  پروژه هایی کالن  از  بهره برداری  شاهد 
هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف استان خواهیم بود.
باغ  پروژه  احداث  اینکه  به  اشاره  با  شیراز،  شهردار 
مجموعه  انسان محوری  رویکرد  راستای  در  ایرانی 

نیز گفت: شهرداری  احداث می شود  مدیریت شهری 
شیراز باغ ایرانی را با هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد تومان 
و در زمینی به مساحت 10 هکتار باهدف حفظ باغات 

و جلوگیری از تغییر کاربری آنها تملک کرد.
حیدر اسکندرپور ادامه داد: این باغ در بلوار امیرکبیر 
شهر  برای  گردشگری  جدید  فرصت  ایجاد  باهدف 

شیراز و توسعه فضای سبز احداث می شود.
شهردار شیراز ادامه داد: باغ ایرانی باهدف زمینه سازی 
و  شهر  سطح  در  مردم  بیشتر  چه  هر  حضور  برای 

افزایش تعامل آنها احداث می شوند.
همچون  نرم افزاری  پروژه های  افزود:  اسکندرپور 
پیاده راه قصردشت به طول 7/4 کیلومتر  هفته آینده 

کلنگ زنی می شود. 
ویژه  پروژه های  ازجمله  را  ایرانی  باغ  شیراز  شهردار 
شیراز دانست و افزود: تا پایان سال جاری 30 پروژه 
شیراز  برای  را  جدیدی  فرصت های  که  شهری  ویژه 

ایجاد می کنند، کلنگ زنی می شود.
پروژه   100 جاری  سال  پایان  تا  اینکه  بابیان  وی 
داد:  نوید  افتتاح و کلنگ زنی می شود،  عمران شهری 
شاهد  هفتگی  به صورت  امسال  پایان  تا  شهروندان 
افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلف عمرانی هستند.
سه  در  پروژه ها  این  کرد:  خاطرنشان  اسکندرپور 
سطحی،  چند  تقاطعات  همچون  بزرگ مقیاس  سطح 
ویژه  پروژه های  و  بوستان ها  مثل  مناطق  پروژه های 
قصردشت  کوچه باغ های  پیاده راه  و  ایرانی  باغ  نظیر 

برنامه ریزی شده اند.
هزینه احداث باغ ایرانی شش میلیارد تومان است

به  اشاره  با  نیز  شیراز  چهار  منطقه  شهردار  ادامه  در 
میلیارد تومان احداث  با هزینه شش  ایرانی  باغ  اینکه 
می شود گفت: باغ ایرانی باهدف ایجاد فرصت جدید 
گردشگری برای شیراز، حفظ و گسترش فضای سبز و 
فراهم آوردن فضایی همراه با آرامش برای شهروندان 

و مسافران در بلوار امیرکبیر احداث می شود.
منطقه چهار شیراز در  افزود: شهرداری  اصغر سروی 
راستای توزیع یکسان خدمات شهری و عمرانی اقدام 

به ایجاد این باغ کرده است.

شهردار منطقه چهار با اشاره به پروژه های این منطقه 
مجاورت  در  کشن  هکتاری  هفت  بوستان  افزود: 
پروژه های  دیگر  از  بادی  تله  بوستان  و  کمربندی 
بهره برداری  به  امسال  پایان  تا  که  هستند  منطقه  این 

می رسند.
باغ ایرانی  با ایجاد  سرفصل منظره نگاری در شیراز 

باز می شود
این  در  نیز  شیرازی  مطرح  معمار  ایروانیان  مهرداد 
آیین گفت: خوشحالم که رویکرد فرهنگی شهرداری 
سرفصل  و  است  شده  ایرانی  باغ  ایجاد  موجب 
منظره نگاری در شهر شیراز با ایجاد این باغ باز می شود 
و از شهردار شیراز بابت در پیش گرفتن این رویکرد 

تشکر می کنم.
شهر  به کل  باید  شهری  منظر  بهبود  اینکه  بابیان  وی 
تسری یابد، افزود: بهبود منظر شهری در قسمت هایی 
وسیع از شهر نیاز شیراز است. به عنوان مثال ایجاد محور 
شهری  منظر  یک  اصفهان  دروازه  تا  قرآن  دروازه 
قدم  آن  ایجاد  مسیر  در  شهرداری  که  است  بزرگ 

گذاشته است.
باغ  پروژه  اجرای  که  کرد  امیدواری  ابراز  ایروانیان 
ایرانی سرآغازی برای ایجاد و تعالی پروژه های دیگر 
با رویکرد بهبود منظر و ایجاد باغ های با سبک ایرانی 

باشد.

سرویس خبری/ میالد پناهی: به مناسبت هفته وحدت ویژه برنامه های فرهنگی 
و مذهبی در حرم مطهر حضرت سید عالءالدین حسین )ع( برگزار شد.

رئیس  طاهری  الدین  سیدمحی  حجت االسالم والمسلمین  که  مراسم  این  در 
هیئت امنای حضرت سید عالءالدین حسین )ع( و دبیر جامعه روحانیت شیراز، 
سید عالءالدین  و خدام حضرت  مجاورین  و  زائران  ارشد،  مدیران  از  جمعی 
حسین )ع(، خانواده های شاهد و ایثارگر و اقشار مختلف مردم حضور داشتند، 

پس از مولودی خوانی مداحان، حجت االسالم والمسلمین سیدمحی الدین طاهری 
طی سخنانی پیامبر عظیم الشان اسالم را دارای مقام های متعددی در نزد خداوند 

دانست.
وی رسالت و نبوت، تسلیم در برابر خدا، شفاعت، عصمت مطلق، قضاوت و 
پیامبر  داوری در موضوعات دنیوی و اخروی و والیت را ازجمله مقام های 
اسالم )ص( در نزد خداوند برشمرد و افزود: حضرت محمد )ص( درعین حال، 

دارای مقام عبودیت بودند و خداوند ایشان را مظهر کمال اسماء و صفات بارز 
الهی برمی شمارد.

حجت االسالم والمسلمین طاهری همچنین بابیان شاخصه ها و ویژگی های امام 
دانش  خرمن  از  )ع(  صادق  امام  گفت:  جعفری  مذهب  رئیس  )ع(،  صادق 
جدش خوشه چینی کرده و پس از رحلت امام چهارم، به مدت 19 سال نیز در 

محضر پدر بزرگوارش امام محمدباقر )ع(، بوده اند.

او امام صادق )ع( را بزرگ ترین منبع علم و دانش در آن عصر عنوان کرد 
و افزود: ایشان با پایه ریزی مکتب جعفری در زمان امامتشان، موجب احیا و 

زنده نگه داشتن شریعت جد خود حضرت محمد )ص( شدند.
امام جعفر صادق )ع(، عصر  به گفته حجت االسالم والمسلمین طاهری، زمان 
طالیی دانش و ترویج احکام و تربیت شاگردانی بود که هرکدام مشعل نورانی 

علم را به گوشه و کناری بردند و در هدایت مردم همت گماردند.

 حضور کارکنان شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان کازرون در پایگاه 

انتقال خون کازرون

جمعی از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون، 
اهدای  به  نسبت  شهرستان،  خون  انتقال  پایگاه  در  حضور  با 

خون، اقدام کردند.
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون، رئیس این شبکه بهداشت 
گفت: خون ارزشمندترین هدیه ای است که انسان می تواند با 

اهدای آن زندگی دوباره ای به دیگران ببخشد.
با توجه به کاهش ذخایر خون  ادامه داد:  بندر برامکی  دکتر 
و فرآورده های خونی در سازمان انتقال خون فارس، جمعی از 
)عج(  ولیعصر  بیمارستان  درمان،  و  بهداشت  شبکه  کارکنان 
و  ایثار  روحیه  بردن  باال  به منظور  کازرون،   ۱۱۵ اورژانس  و 
به  نیازمند  بیماران  به کمک  اهدای خون،  با  ازخودگذشتگی، 

خون شتافتند.
این مقام مسئول شبکه بهداشت و درمان کازرون از افراد دارای 
شرایط جسمانی مناسب دعوت کرد، با مراجعه به پایگاه های 

انتقال خون، در امر خداپسندانه اهدای خون، شرکت کنند.

 بازدید تیم کارشناسان شبکه 
 بهداشت و درمان کازرون از اداره 

زندان شهرستان

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون از بازدید تیم 
کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهید پیرویان از اداره زندان 

شهرستان، خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
برامکی  بندر  دکتر  کازرون،  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
ستادی  کارشناسان  حضور  با  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن 
مرکز بهداشت شهید پیرویان در اداره زندان، عالوه بر بررسی 
وضعیت بهداشتی این مکان، با مسئوالن این اداره در راستای 
ادامه داد: در  او  به زندانیان همفکری شد.  بهتر  ارائه خدمات 
انبار  آشپزخانه،  زندان،  محیط  بهداشتی  وضعیت  نظارت،  این 
پیرامون  آموزش هایی  و  ارزیابی  مصرفی  آب  و  غذایی  مواد 
پیشگیری از بیماری های رفتاری و پیگیری درمان افراد مبتال 
مسئول  مقام  این  شد.  ارائه  زندانیان  به  واگیر،  بیماری های  به 
شبکه بهداشت و درمان کازرون اضافه کرد: با توجه به اهمیت 
انسان،  سالمت  در  مهم  ابعاد  از  یکی  به عنوان  روان  سالمت 
مهارت  قبیل  از  زندگی  مهارت های  درزمینه  آموزش هایی 
تصمیم گیری، مهارت حل مسئله و کنترل خشم نیز به زندانیان 
ارائه و مقرر شد با عقد تفاهم نامه با اداره زندان، کارگاه های 
مهم  راهکاری  به عنوان  زندگی  مهارت های  درزمینه  آموزشی 
در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در فرد، خانواده 

به طور  بهداشت،  شبکه  روان  واحد سالمت  از سوی  جامعه  و 
مستمر برای مددجویان زندان در بند بانوان، برگزار شود.

این نظارت با حضور کارشناسان واحد بهداشت محیط، مبارزه 
امور  کارشناس  و  روان  سالمت  واحد  واگیر،  بیماری های  با 

حقوقی شبکه بهداشت و درمان کازرون، انجام شد.
 برگزاری سومین جلسه 

شورای هماهنگی مدیریت بحران 
شهرداری کازرون

از روابط عمومی شهرداری  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  جلسه  سومین  کازرون 
دیگر  و  شهرداری  سرپرست  حضور  با  کازرون  شهرداری 
اقدامات  و  برنامه ریزی  به منظور  بحران  مدیریت  اعضای 

پیشگیرانه در محل شهرداری برگزار شد.
اساس پیش بینی  بر  اظهار کرد:  سرپرست شهرداری کازرون 
آب گرفتگی  و  سیل  وقوع  بر  مبنی  هواشناسی  هشدارهای  و 
معابر سطح شهر در چند روز آینده الزم است تمامی واحدهای 
شهرداری ازجمله واحد خدمات شهری، فضای سبز، موتوری 
سازمان  ایمنی،  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  لجستیک،  و 
تمام  با  بیشتر  هماهنگی  ضمن  عمران  واحد  و  حمل ونقل 
امکانات جهت پیشگیری از وقوع سیل و خسارات احتمالی در 

آماده باش کامل باشند.
جلسات  مصوبات  از  گزارشی  شهری  خدمات  معاون  سپس 
بندی  شیفت  لیست  ازجمله  انجام شده  اقدامات  و  گذشته 
سطح  جداول  و  کانال ها  الیروبی  الزم،  تجهیزات  و  نیروها 
گیر  آب  مسیرهای  شناسایی  عمومی،  معابر  پاکسازی  شهر، 
ایجاد خاک ریزها و سدهای خاکی،  در شهرک های مختلف، 
سیل،  با  مقابله  آمادگی  ابزارآالت الزم جهت  و  ادوات  تهیه 
مختلف جهت  کاربردهای  با  به جای خاک  مصالح الزم  تهیه 
استفاده در زمان بحران، هرس درختان، جمع آوری نخاله های 
ساختمانی و همچنین اخطار به واحدهای مسکونی در معرض 

خطر و فاقد ایمنی ارائه کرد.
در ادامه این جلسه هر یک از مسئولین، توضیحاتی را پیرامون 
اقدامات انجام شده و نواقصات و مشکالت موجود بیان نمودند 
نقاط  از  اعضاء  این جلسه مقرر شد که  اساس مصوبات  بر  و 
نمایند،  اقدام  خطر  رفع  به  نسبت  و  کرده  بازدید  حادثه خیز 
و  اخطار  دادن  به  نسبت  ساختمانی  پلیس  شد  مقرر  همچنین 
جمع آوری مصالح ساختمانی در معابر و جدول های سطح شهر 

اقدامات الزم را انجام دهد.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد 

اسالمی کازرون خبر داد؛

برگزاری جشن بزرگ میالد پیامبر اکرم 
)ص( در دانشگاه آزاد اسالمی کازرون

از  کازرون  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  فرهنگی  معاون 
با  همزمان  )ص(  اکرم  پیامبر  میالد  بزرگ  جشن  برگزاری 

هفدهم ربیع االول در این واحد دانشگاهی خبر داد.
در  آنا  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفتگو  در  عارف  علی اکبر 
)ص(  اسالم  مکرم  نبی  والدت  جشن  برگزاری  از  کازرون 
مسابقات  و  تئاتر  اجرای  مولودی خوانی،  شاد،  برنامه های  با 

فرهنگی در واحد کازرون خبر داد.
آزاد  دانشگاه  فرهنگی  فعالیت های  بیشتر  کرد:  عنوان  وی 
هیئت های  قالب  در  دانشجویان  مشارکت  با  اسالمی کازرون 
مذهبی ازجمله )رهروان والیت( صورت می گیرد و این جشن 

نیز به همکاری و همفکری دانشجویان برگزار می شود.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی کازرون درباره 
جایگاه واحد کازرون به لحاظ فرهنگی و قرآنی اضافه کرد: 
این واحد دانشگاهی در مسابقات سراسری  قرآنی حضور فعال 
دارد و امسال نیز  در سطح استان فارس تنها واحدی بوده که در 
آبان ماه پنج نفر به بخش شفاهی مسابقات راه یافتند که چهار 
نفر از آنان توانسته اند مقام های نخست تا سوم را کسب کنند.

 برگزاری دوره آموزشی زالو درمانی 
به مددجویان کمیته امداد امام 

خمینی جره و باالده
سرویس خبری/ میالد جوکار: مدیر کمیته امداد امام خمینی 
زالو  پرورش  آموزشی  دوره  یک  گفت:  باالده  و  جره  )ره( 
مهارت  سطح  بردن  باال  باهدف  کمیته  این  مددجویان  برای 

مددجویان برای ایجاد اشتغال برگزار شد.
به  اشاره  با  باالده  امام خمینی )ره( جره و  امداد  مدیر کمیته 
و  متخصصان  به وسیله  زالو  پرورش  آموزشی  دوره  برگزاری 
دریافت مجوز رسمی از معاون علوم پزشکی برای ۳۵ نفر از 

مددجویان زیرپوشش این کمیته خبر داد.
مسعود قاسمی گفت: ارائه آموزش های گوناگون و پس ازآن 
اعطای وام اشتغال برای رسیدن به اشتغالی پایدار و درنهایت 
برنامه های  و  اهداف  از  امداد  کمیته  مددجویان  توانمندسازی 
اصلی این کمیته است. وی بابیان اینکه پرورش زالو تجارتی 
امام  امداد  مددجویان کمیته  اشتغال  برای  ناشناخته  اما  پرسود 
خمینی )ره( جره و باالده است، افزود: با توجه به بهره گیری 
از طب سنتی از زالو درزمینه درمان برخی بیماری ها، این دوره 
تکثیر  پایدار درزمینه پرورش و  اشتغال  ایجاد  برای  آموزشی 
زالو برگزار شد. وی ادامه داد: شرکت کنندگان پس از دریافت 
گواهینامه پایان دوره با دریافت وام اشتغال زایی کمیته امداد 

اقدام به پرورش زالو می کنند.

با حضور استاندار فارس و شهردار شیراز صورت گرفت:

استاندار فارس:

شهردار شیراز:


