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خبـر پیام تبریک استاندار فارس به مناسبت هفته گرامیداشت نیروی انتظامی
انتظامی  نیروی  گرامیداشت  هفته  پیامی  ارسال  با  ایمانیه  محمدهادی 

جمهوری اسالمی ایران را تبریک گفت
بسم اهلل الرحمن الرحیم

امِیَن هلِلَّ ُشَهَداَء بِالْقِْسِط«  »ُکونُوا َقَوّ
 ایران اسالمی همواره عرصه دالوری ها و تالش های شبانه روزی دالور 
منافع  و  امنیت  و  نظم  مسلح،  نیروهای  لوای  تحت  که  است  مردانی 

جمهوری اسالمی ایران در آن تضمین و تأمین شده است.

هفته ناجا تداعی کننده رشادت بزرگ مردانی است که با تالش بی وقفه 
آنها امنیت را برای کشور به ارمغان آورده است.

تمامی  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  هفته  اینجانب 
پهناور  استان  در  نیرو  این  خدوم  سربازان  و  کارکنان  فرماندهان، 
سالمتی  مجاهدت ها،  این  تمام  پاس  به  و  نموده  عرض  تبریک  فارس 
مسألت  منان  ایزد  درگاه  از  عزیزان  این  برای  روزافزون  توفیق   و 

می نمایم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی شیراز خبر داد؛

ابتالی بیش از ۴۵۰ هزار نفر 
در فارس به کروناویروس تاکنون

شهردار شیراز با همراهی ناظر شورا و شهردار منطقه دو در جمع مردم 
و نمازگزاران مسجدالنبی حاضر شد و به پرسش ها و درخواست های 

مردم پاسخ داد.
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شیراز، احسان اصنافی شهردار شیراز در جمع مردم با حضور  ایمانیه 
استاندار فارس،  نصیری عضو و ناظر شورا در منطقه دو و  شهریاری 
شهردار منطقه دو شیراز اظهار داشت: با حضور دکتر ایمانیه به عنوان 
استاندار فارس بحث های بین دستگاهی همچون مترو و ترافیک بهتر 

پیش خواهد رفت.
شهردار شیراز در پاسخ به سؤاالت و مطالبات مردم عنوان کرد: از 
غالب معضالت و مشکالت مردم آگاه هستم و تالش خواهیم کرد 

که تا جای ممکن در جهت رفع آن گام برداریم.
وی به منظور تسریع در انجام برخی از امور مردم گفت: هوشمندسازی 
شهر، دفاتر پیشخوان و شهر الکترونیک از جمله اقداماتی است که با 

پیگیری آن در کار و امور مردم تسریع خواهد شد.
 اصنافی درخصوص فاضالب منطقه دو تصریح کرد: فاضالب در 

حیطه اختیارات شهرداری نیست.
بحث  در  دستگاه  هر  کرد:  بیان  معتادان  جمع آوری  پیرامون  وی 
معتادان در کمیته ماده 16 وظیفه ای برعهده دارد و بر همین اساس 
وظیفه  اما  شده  تأمین  که  بوده  مکان  تأمین  به  موظف  شهرداری 
نگهداری معتادان به دالیلی از جمله مالی توسط دستگاه های متولی 

کم کاری شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: شهرداری هزینه ترک اعتیاد 50 نفر در 
کمپ ترک اعتیاد را می پردازد اما به نسبت جمعیت عدد کوچکی 

است و ظرفیت کم است.
وی درخصوص تکدی گری در شیراز ابراز داشت: شیراز به بهشت 
همچون  دیگر  شهرهای  در  حالیکه  در  اما  شده  تبدیل  تکدی گری 

تبریز و اصفهان دیده نمی شود که به معتادان کمک کنند.
شهردار شیراز ادامه داد: غالب معتادان و متکدیان غیربومی هستند 
و باید فرهنگ کمک کردن در شیراز جا بیفتد که تکدی پروری 

نکنیم.
بیان  کازرون  دروازه  مشکالت  و  گاراژها  مطالبه  به  پاسخ  در  وی 
کرد: در بند 20 ماده 55 گاراژهای بسیاری را تعطیل کردیم اما باید 
مشکل ریشه ای حل شود و درخصوص مشکل دروازه کازرون نیز، 
مجتمع آبزیان در دست بررسی است که نیاز به همراهی و همکاری 

مردم دارد.
درمی آورد،  هرچه  و  است  خودگردان  شهرداری  گفت:  اصنافی   
پروژه های  تا  شده  بهتر  وضع  امیدواریم  که  کند  خرج  می تواند 

کالن تر و مهم تری را بتوان انجام داد.
وی متذکر شد: مدیریت واحد شهری در قانون اساسی دیده شده اما 
امیدواریم  در حال حاضر شورای شهر، شورای شهرداری است که 
ذره ذره محقق شده و بسیاری از موضوعات راحت تر رسیدگی شود.

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسالمی 
شیراز با شهرداری و شورای شهر صدرا

امام جمعه شیراز :

اینکه  بیان  با  امام جمعه شیراز  و  فارس  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
دارد،می تواند  که  پتانسیل هایی  و  استعدادها  تناسب  به  فارس  استان 
برای  داری  میدان  و  ملی  تولید  تقویت  ملی،  تولید  حرکت  جلودار 
صادرات این تولیدات شود گفت :این استان می تواند محور تجارت 

بین شرق و غرب جهان اسالم باشد.
جمعه  نماز  خطبه های  در  دژکام  لطف اهلل  آیت اهلل  ایرنا،  گزارش  به 
تجارت  مرکز  و  محور  گذشته  در  فارس  استان  کرد:  اظهار  شیراز 
انشاهلل  که  است  بوده  اسالم  جهان  غرب  و  شرق  بین  ارتباط  برای 
دوباره این محور را مانند قبل احیا و جایگاه خود را در دنیا تثبیت 

کنیم تا دشمنان نتوانند این خیال خام را در سر بپرورانند که به منافع 
داد:  ادامه  فارس  استان  در  فقیه  ولی  کنند.نماینده  درازی  دست  ما 
تقویت تولید ملی و شعار سال» تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
را باید بیش از پیش مورد توجه قرار بدهیم.وی از مسئولین نظارتی 
کار  به  تنها  گرانی  مشکل  حل  برای  کرد  درخواست  فارس  استان 
نظارتی اکتفا نکنند و افزود :البته منظور این نیست که کار نظارتی 
نباید انجام شود بلکه مسئولین و دستگاه های نظارتی باید تدابیر الزم 
برای برقراری نظم در بازار و قیمت گذاری عادالنه کاالها و مبارزه با 

گرانی بیندیشند. البته حل مسئله گرامی به تولید وابسته است.

سردار حبیبی خبر داد؛

دو هزار ویژه برنامه در هفته ناجا 
برگزار می شود

 محصوالت کشاورزی فارس 
در معرض خطر سرمازدگی

بسیاری از اماکن شیراز نه تنها برای شهروندان این شهر، بلکه برای 
مجموعه  شاهچراغ،  است؛  بوده  خاطره ساز  ایران،  مردم  از  بسیاری 
بوستان  یا  شهر  پارک  البته   ... و  سعدیه  حافظیه،  باباکوهی،  زندیه، 
آزادی و آن دریاچه مصنوعی و چرخ و فلک بلندباالیش؛ بوستانی 

که حاال بدون شهربازی مانده است.
بوستان  به  نامش  انقالب  از  بعد  پارک شهر شیراز، که در سال های 
به  نقطه ای  در  و  شهر  این  شمال  در   1۳۴5 سال  تغییر کرد،  آزادی 
وسعت حدود 22 هکتار احداث شد و در سال هایی به عنوان یکی از 
بهترین نقاط مسکونی و تجاری شیراز شناخته شد و روزهای تعطیل، 
یکی از مقاصد تفریحی شهروندان این شهر و گردشگرانی بود که به 

شیراز سفر می کردند.
به گزارش ایسنا، در بخش شمالی بوستان آزادی از همان سال های 
ابتدایی تأسیس، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک 
علیرغم  و  آن  از  بعد  سال های  طی  و  بود  نماد  یک  تنهایی  به  آن 
به  را  مردمی  استقبال  بیشترین  همچنان  شهربازی،  دو  یکی  احداث 

خود معطوف کرد.
جغرافیایی،  موقعیت  مناسب،  سبز  فضای  واسطه  به  آزادی،  بوستان 
وجود اماکن تفریحی و فرهنگی و داشتن فضاهایی رفاهی و مذهبی، 
نقطه امن و آسایش شهروندان این شهر محسوب می شد، شهروندانی 
که  می آوردند  محلی  به  گردش  و  بازی  برای  را  فرزندانشان  که 
روزهای کودکی خود را در آنجا به خاطر می آوردند، پارکی که در 

آن عکس های زیادی به یادگار گرفته شده بود.
عالوه بر این، وجود دریاچه مصنوعی بزرگ در این بوستان، آن را 
به یک مرکز تفریحی منحصربه فرد در جنوب کشور بدل کرده بود، 
مرکزی که احداث شهربازی شاهد و شهربازی دروازه قرآن، نه تنها 
از رونق آن نکاست بلکه به واسطه ایجاد زمینه مقایسه ای، منجر به 

بیشتر شدن اقبال مردم به سمت آن شد.
اگرچه، وجود افراد و گروه هایی که طی سال ها، دستگاه های مختلف 
این  از  درآمد  به کسب  فقط  و  قبضه کرده  را  شیراز  شهربازی های 
نقطه پایان  به  اندیشیده بودند، هیچ زمانی  اسباب بازی های غول پیکر 
نرسید و همواره به دلیل استنکاف نکردنشان از لزوم به روزرسانی و 
اعمال باالترین استانداردها، آنان را در تقابلی مداوم با اداره استاندارد 
از یک سو و مردمی که نگران سالمت خود و همشهریانشان بودند، 

قرار داد.
شیراز، هیچ زمانی برای طوالنی مدت، شهربازی جدید و استاندارد را 
تجربه نکرد، اگرچه شهربازی شاهد زمانی کوتاه ایجاد شد اما بعدها 
بدون آنکه دستگاه یا فردی با شفافیت پاسخگو باشد، آن شهربازی 
تعطیل شد و جای خود را به یک مرکز تجاری بزرگ داد که بیش 
قرار  نقطه هدف  در  را  یا گروهی خاص  افراد  انتفاع  از شهروندان، 

داده بود.
باالی  قابلیت  که  مختلفی  اماکن  از  برخورداری  وجود  با  شهرراز، 
تعداد  گذشته  چهاردهه  طی  آنکه  علیرغم  دارد،  را  گردشگر  جذب 
به  را  مادر  بوستان 50 هکتاری  برابر کرده و  را 100  بوستان هایش 
عنوان بزرگترین پارک تفریحی، در دل خود دارد، همواره از نداشتن 
یک شهربازی بدون سقف، محیطی باز و دلنشین که شهروندان در 
امنیت کامل جسمی و روحی، ساعت هایی را در کنار هم بگذرانند، 

رنج برده است.

بوستان آزادی با داشتن یک دریاچه مصنوعی و شهربازی نصفه نیمه، 
محلی نسبتًا امن برای شهروندان خود و گردشگران و مسافرانی که به 
این شهر سفر کرده بودند، فراهم می کرد، بوستانی که چند سال قبل 
دریاچه اش خشکید و رونق را از دست داد و در روزهای اخیر و در 

سکوت، شهربازی آن جمع شد و به خاطرات پیوست.
در  آزادی،  بوستان  شهربازی  اخیر،  روزهای  طی  ایسنا،  گزارش  به 
سکوت کامل خبری، جمع شد و حاال از آن محوطه ای آسفالت و بی 
درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی و .... 
تاب و سرسره و دیگر اسباب بازی های مکانیکی و الکتریکی، گوشه 

گوشه آن پراکنده است.
در  را  روزهایی  و  ساعات  آن  از  شیرازی  هر  قطعًا  که  محوطه ای 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  و  کرده  ضبط  و  ثبت  خاطراتش  دفتر 
نوستالژی های شهروندان شهر راز به شمار می رفت، حاال به خاطرات 
پیوسته و مشخص نیست که چرا به یکباره بعد از چهاردهه، تعطیل 

شدن کامل آن، در دستور کار قرار گرفت.
فرسودگی،  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  شیراز  شهر  شورای  سخنگوی 
مستهلک بودن و نبود امکان بهره وری مطلوب از دستگاه ها را دلیل 

جمع آوری شهربازی پارک شهر )بوستان آزادی( اعالم کرد.
علی اکبر سلطانی گفت: البته بخش اعظمی از دستگاه های بازی این 
محوطه، پیش از آغاز به کار شورای ششم در شیراز، جمع آوری شده 

بود و کار در ماه های اخیر ادامه داشت.
او با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال ایجاد یک شهر بازی کامل 
شهردار  به  افزود:  شود،  قبلی  شهربازی  جایگزین  تا  است  مجهز  و 
شیراز پیشنهاد داده شده که موضوع جانمایی مکانی و نوع تجهیزات 
شهریازی جدید و مدرن را در قالب یک الیحه به کمیسیون فرهنگی 

ارائه کند تا شاهد احیای یک ظرفیت باشیم.
سخنگوی شورای شهر شیراز ادامه داد: راه اندازی مجدد شهربازی در 
محل فعلی یا مکانی دیگر، محل گفت وگو است و هنوز با شهرداری 

به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.
فرهنگی  کمیسیون  به  فوق  الیحه  ارائه  با  کرد:  خاطرنشان  سلطانی 
انجام  جدید  جانمایی  احتمااًل  و  احیاء  از  اطالع رسانی  شهر،  شورای 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، ساخت و سازهای تجاری- مسکونی پیرامون بوستان 
و  پارک  این  سابق  شهربازی  محوطه  محدوده  در  خصوصًا  آزادی 
این بوستان، شایعه تالش برای  نقطه قرار گیری  منحصربه فرد بودن 
سرمایه گذاری در زمینه احداث یک شهربازی سرپوشیده را در محلی 
که شهربازی بدون سقف و نوستالژیک شیراز قرار داشت را تقویت 

می کند.


