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با پیگیری استاندار فارس انجام میشود؛

تزریق  ۱۵۲۰میلیارد تومان نقدینگی

مدیر حوزه علمیه منصوریه شیراز:

کتاب ،علت ماندگاری بسیاری از علماست
مدیر حوزه علمیه منصوریه شیراز گفت :ماندگار شدن یاد و خاطره
بسیاری از علما به این دلیل است که اثری از خود بهجای گذاشتهاند.
به گزارش روزنامه طلوع ،حجتاالسال م حمیدرضا حدائق در جمع
خبرنگاران با اشاره به اهمیت کتابخوانی اظهار داشت :یکی از
ضروریات امروز طالب و حوزههای علمیه را انس و الفت بیشتر
با کتابخوانی است.
وی همچنین اشاره کرد ،علم و دانشی که بهواسطه آن مردم از آن

سود ببرند نیز خیرات را برای به انسان به دنبال دارد.
حدائق افزود :رسول گرامی اسالم (ص) در روایت دیگری
میفرماید هرگاه مؤمن بمیرد و یک برگه که بر روی آن علمی
نوشتهشده باشد از خود بهجای بگذارد روز قیامت آن کاغذ پرده
میان او و آتش خواهد شد و خداوند به ازای هر کلمهای که روی
کاغذ نوشتهشده شهری هفت برابر پهناورتر از دنیا به او خواهد
داد.

با حضور شهردار شیراز صورت گرفت؛

ایده تابستانه یا پاییزه کتاب ،هم سودی
برای خریداران کتاب دارد و هم سودی
برای پخشکنندگان و کتابفروشیها
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رئیس اداره آسیبهای اجتماعی اداره کل تعاون
کار و رفاه اجتماعی استان فارس مطرح کرد؛

کلنگ زنی زورخانه خیر ساز پودنک و نورپردازی مسیر دوچرخه
سواری در منطقه  11با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر
شیراز انجام شد.
شهردار شیراز گفت :با اعالم زمین مناسب از سوی تمام شهرداران
مناطق شیراز ،پارک ورزش و سالمت در مناطق احداث میشود.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری :حیدر اسکندر پور در مراسم کلنگ
زنی زورخانه خیر ساز پودنک و نورپردازی مسیر دوچرخه سواری در
منطقه  11گفت :با اجرای پروژه زورخانه خیر ساز پودنک شاهد یک
مشارکت جدی در بهبود فضای عمومی جامعه و به طور خاص در
توسعه ورزش هستیم.
حیدر اسکندر پور با اشاره به اینکه ورزش پهلوانی در روح هر ایرانی
ریشه دارد افزود :این ورزش نماد امنیت ،غیرت و توان هر ایرانی است
این مقام مسئول با اشاره به شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی افزود:
با شهادت این سردار در کشور یک بار دیگر یک اسطوره در تاریخ
کشور نمود پیدا کرد.
اسکندر پور ادامه داد :ما نیازمند تقویت روحیه ایرانی هستیم روحیهای
که غیرت ،امنیت ،تالش جمعی و دفاع از کشور وجه مشترک همه
آنها است.
شهردار شیراز از احداث یک پارک  4هکتاری در منطقه دو شهرداری
شیراز خبر داد و افزود :این پارک درحال اجراست و تمام رشتههای
ورزشی که یک محله نیاز دارد در آن لحاظ شده است.
حیدر اسکندر پور ادامه داد 4:هکتار پارک نیز در منطقه  9شهرداری
در کنار رودخانه چنار راهدار در حال اجرا است و همچنین  6هکتار در
منطقه میانرود و منطقه  5در حال احداث است.
نگاه به منطقه  ،11ویژه باشد
او اضافه کرد :در سه منطقه  4،5،9که جزو مناطق کم برخوردار است
پارک ورزش و سالمت در حال ساخت است.
در ادامه تذروی عضو شورای اسالمی شهر شیراز نیز گفت :منطقه
پودنک شهدا و پهلوانان بزرگی را تقدیم جمهوری اسالمی ایران کرده
و امروز به یاد آنها این ساختمان برای ورزش زورخانهای کلنگزنی
میشود.
تذروی ادامه داد :با ساخت این مکان نوجوانان و جوانان جذب میشوند
و در این فضا تربیت اسالمی و بصیرتی شکل خواهد گرفت.
وی از شهردار شیراز نیز خواست که توجه و عنایت ویژهای به منطقه
 ۱۱شهرداری داشته باشد.
به گفته تذروی فضاهای خالی و کوچکی در این منطقه از شهر وجود
دارد که آسفالت شده اما میتوان با اختصاص بودجهای کم آن را تبدیل
به فضاهای ورزشی و چمن مصنوعی کرد و در اختیار جوانان و نوجوانان
قرار داد.
در منطقه  11شهرداری شیراز نیاز به فضای ورزشی کام ً
ال احساس
میشود
شهردار منطقه یازده شهرداری شیراز نیز گفت :پیشنهاد احداث این
زورخانه در پارک ارغوان از طرف خیرین محلی بود.
حمید برزگر ادامه داد :بخشی از این پارک  4هکتاری به فضای فرهنگی،
مذهبی ،زورخانه و سالن کشتی پهلوانی اختصاص داده شده و مساحت
این زورخانه نیز  ۵۶۰مترمربع است.
به گفته وی ،ویژگی خاص زورخانه این است که در نیمه شرقی شهر

اجتماعی از بدنه کار و تولید فارس

شیراز قرار دارد و در این قسمت اص ً
ال زورخانهای به شکل سنتی وجود
ندارد.
شهردار منطقه یازده شهرداری شیراز همچنین تأکید کرد که نیاز به
فضای ورزشی در این جا کام ً
ال احساس میشود.
برزگر با اشاره به درخواست مکرر مردم برای داشتن کتابخانه مجهز
و وسیعتر در این منطقه نیز گفت :در چند ماه آینده کتابخانه و
قرائتخانه در مساحت یک هزار و  ۳۰۰مترمربع زیربنا کلنگ زنی
میشود و هماکنون در حال انتخاب پیمانکار برای این پروژه هستیم.
به گفته او ،در بودجه شهرداری نیز پیشبینی شده که در نزدیکی بوستان
سهراب سپهری یک فضای ورزشی دیگر ساخته شود که این کار با
توجه به تقاضای محلی و تبدیل شدن این منطقه به یک بورس و ناحیه
ورزشی که نیمه شرقی شیراز را پوشش میدهد ،بوده است.
شهردار منطقه یازده شهرداری شیراز از مشورت با سازمان تربیت
بدنی و هیئت ورزشهای زورخانهای برای ایجاد فضای استاندارد در
این زورخانه سخن گفت و افزود :صحبتهایی با رئیس فدراسیون
ورزشهای زورخانهای شد که بعد از احداث این مکان در تجهیز،
مناسبات قانونی و فنی مورد نیاز ،فراهم شود.
وی در مورد بوستان سهراب سپهری نیز گفت :این بوستان شرایط اولیه
احراز جایزه خشت طالیی را دارد برای همین در این جشنواره شرکت
کردیم.
دشت باشی خیر زورخانه پودنک نیز در این مراسم گفت :امروز در
شرایطی قرار داریم که در کنار ساخت مساجد و حسینیهها ،الزم است
نسبت به ساخت اماکن ورزشی نیز اهتمام بورزیم چرا که نیاز جوانان،
توسعه اماکن ورزشی است.
دشتباشی خاطرنشان کرد :این پروژه در حوزه ورزش پهلوانی و
زورخانهای است که امروزه قدری در جامعه مظلوم و مهجور واقع
شده است.
رئیس هیئت ورزش زورخانهای در سال  ۲۰۱۲میالدی در یونسکو ثبت
شد و تنها ورزشی ایرانی است که توانست به عنوان میراث معنوی بشر
به جهان معرفی شود.
حسین قرقی ادامه داد :این ورزش سالها مورد غفلت قرار داشت اما
میتواند به عنوان یک کاالی فرهنگی قبل از ورزشی بودن ،در اختیار
سایر نوجوانان ،جوانان و سایر ورزشها قرار گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز خبر داد:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:
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سفیران سالمت منجی زدودن آسیبهای

به پروژه آزادراه شیراز-اصفهان

بهبود آبرسانی به مناطق جنوبی استان

صفحه

معاون حمل و ترافیک شهرداری شیراز گفت :در حال حاضر  2هزار
دوچرخه بیدود در سطح کالنشهر شیراز در حال سرویسدهی به
شهروندان است
سرویس خبری/خدیجه غضنفری :مجتبی زوربخش در آیین گشایش
ایستگاه دوچرخههای هوشمند اشتراکی در محدوده منطقه شش گفت:
مبنای توسعه سیاستهای شیراز شهر انسان محوری و دستابی به با
توسعه محدوده خدمات ارائه دوچرخههای بیدود و افزایش ایستگاه در
تالش برای رسیدن به شهر ملی دوچرخه است.
وی افزود :با توجه به رویکرد اعضای شورای شهر و تأکیدات شهردار،
حوزه معاونت حمل و نقل اجرای سیاستهای دستیبابی و توسعه حمل
و نقل پاک را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه در محدوده شهرداری منطقه شش 11 ،ایستگاه توسعه
دوچرخههای هوشمند اجرایی شده ،افزود :با این افزایش خدمات
توسعهای ،هم اکنون مساحت محدوده خدمات دوچرخه اشتراکی از
 36.1کیلومتر مربع به  52.5کیلومتر رسیده و تعداد ایستگاهها از  76به
 87ایستگاه افزایش پیدا کرده است
زوربخش با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار دوچرخه در سطح
کالنشهر شیراز در حال سرویسدهی به شهروندان است تصریح کرد:
در توسعه مسیرهای دوچرخه ،رویکردی جدید در اختصاص مسیرهای
ویژه دوچرخه سواری به صورت خط کشی و جدا کننده در حال انجام
است.
وی ضمن اشاره به اینکه براساس برآورد انجام شده تا پایان سال
مساحت خدماتی دوچرخهها به  300کیلومتر طول خواهد رسید یادآور
شد :توسعه مسیرهای دوچرخه به عنوان یک اصل در شهرداریهای
مناطق  11گانه و اداره کل ایمنی و مهندسی ترافیک در دستور کار
قرار دارد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری با بیان اینکه ساالنه دو هزار
دوچرخه براساس قرار داد بین شهرداری وشرکت مجری ،به سیستم
فعلی اضافه میشود ،عنوان کرد :براساس برش زمانی قرارداد ،هم اکنون
دو هزار دوچرخه فعال در سطح شهر برای استفاده شهروندان موجود
است
زوربخش با اظهار امیدواری از رعایت رانندگان خودرو و موتورسواران
نسبت به حریم مخصوص دوچرخهها در شهر شیراز بیان کرد :شهرداری

برحسب وظیفه در زمینه ایجاد زیرساختها اقدام میکند؛ رسیدگی به
تخلفات احتمالی درخصوص تجاوز به حریم دوچرخه توسط وسایل
نقلیه غیر با پلیس راهور است که مذاکرات با پلیس در این خصوص
در دستور کار است.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تاکنون  115هزار نفر
در سامانه دوچرخههای هوشمند شهر شیراز ثبتنام کردهاند که نزدیک
به  66هزار نفر در ترددهای خود از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و
نقل استفاده میکنند که در این زمینه شهروندان شیرازی در اولین سال
استفاده از این دوچرخهها ،رکوردهای تهران را بعد از دومین سال
حضور دوچرخهها شکستند.
وی درباره محل دریافت خسارتهای احتمالی به دوچرخهها گفت:
تأمین هزینه هرگونه خسارت به دوچرخهها ،بر عهده شرکت مجری
است.
زوربخش درباره ورود آخرین نسلهای دوچرخه به شهر شیراز نیز
گفت :قرار داد شهرداری با شرکت مجری ،ورود دوچرخههای موجود
است که ورود دیگر نسلهای دوچرخه اشتراکی مثل دوچرخههای
دندهای و برقی و یا اسکوتر در قرار داد پیش بینی شده اما نیازمند
توافقهای بعدی است.
معاون حمل و نقل و ترافیک ضمن اشاره به ضرورت استفاده
از سیستمهای حمل و نقل پاک در ترددهای شهری تصریح کرد:
کالنشهر شیراز تنها کالنشهری است که از بیشترین روزها با هوای
پاک و سالم برخودار است.

