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معاون شهردار شیراز خبر داد:
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 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر

شهردار منطقه 5 شیراز از تالش های 
این  آماده سازی  برای  خستگی ناپذیر 
منطقه برای نوروز و اســتقبال از بهار 

زیبای شیراز خبر داد.
مهندس رضا مسعودی با اشاره به این 
موضوع که روند آماده ســازی شیراز 
برای ســال نو از مدت هــا پیش آغاز 
شــده و تا پایان تعطیالت سال نو در 
آماده باش کامل برای خدمت رســانی 
به ســر می بریم، اظهار داشت: همه 
تالش شــهرداری منطقــه 5 ایجاد 
فضایی پرنشاط و زیبا برای شهروندان 
و مسافران نوروزی است و امیدواریم 
مردم خاطرات دل انگیزی را از بهار 

پرشکوه شیراز ثبت کنند.
او بــا تشــریح برخــی از اقدامات 
انجام شــده در این حوزه خاطرنشان 
کرد: زیرســازی و آســفالت معابر، 
از پوشش های  گسترش و نگهداری 
شــهری،  مبلمان  ترمیم  گیاهــی، 
تک لبه ها،  مرمــت  و  رنگ آمیــزی 
گوشــه ای از اقداماتــی اســت که 
در  مــردم  به همــت خدمتگزاران 
شــهرداری منطقه 5 شــیراز طی 
هفته های اخیر صورت پذیرفته است. 
این مقام مسئول با اشاره به اقداماتی 
کــه در حــوزه فضای ســبز انجام 

پذیرفته، اظهار داشت: کاشت بیش از 60هزار بوته 
گل در سطح منطقه 5 گوشه ای از اقداماتی است 
که در حوزه فضای سبز انجام پذیرفته و به موازات 
آن فضای ســبز در بوستان ها و معابر احیا شده و 

در روز درخت کاری پروژه های مختلفی در 
این حوزه انجام شده است.

مهندس مســعودی در بخــش دیگری از 
ســخنانش خدمت رســانی به شهروندان 
و زائران ســومین حرم اهــل بیت)ع( را 
سعادتی گران مایه برشمرد و اظهار داشت: 
بهار شیراز آوازه جهانی دارد و با زیباسازی 
شهر به دنبال ارتقای ظرفیت های شیراز به 
جایگاهی که در شأن آن است، می باشیم.

شهردار منطقه 5 شــیراز با اشاره به این 
موضوع که اجرای پروژه های کالبدی نقش 
ارزنده ای در زیباســازی شهر دارد، اظهار 
زیرسازی  نظیر  پروژه هایی  اجرای  داشت: 

و آسفالت معابر در آستانه نوروز قوت گرفته است. 
او بیان داشــت: ضایعات برداری در نقاط مختلف 
منطقه 5 در راســتای بهبود چشم انداز شهری در 
حال اجراســت و این عملیات تــا قبل از نوروز به 
پایان می رســد. همچنین به موازات طرح هایی که 

از آنها یاد شد، پروژه های سامان دهی 
مشــاغل مزاحم، مشــوق هایی برای 
جمع آوری  فرســوده،  بافت  نوسازی 
تابلوهــای  ســامان دهی  ضایعــات، 
شــهری، مدیریت آب های ســطحی 
و پروژه هــای زیرســاختی به صورت 
متــداوم در حــال اجراســت و در 
پرتــو آن شــاهد رخــت بربســتن 
 محرومیت از منطقه تا حدود زیادی 

خواهیم بود.
او بــا تقدیــر از نگاه ویژه شــهردار 
کالن شهر شیراز و حمایت های شورای 
اسالمی شهر از مناطق محروم گفت: 
ارمغان پروژه هــای محرومیت زدایی، 
ارزش افــزوده و ارتقــای کیفیــت 
زندگی شهروندان است و برای نیل 
بدیــن هدف فاخــر از هیچ تالش و 

کوششی فروگذار نیستیم.
این مقام مسئول در بخش دیگری از 
اشاره  نوروزی  اقدامات  به  سخنانش 
کرد و بیان داشــت: چنانچه در ایام 
تعطیالت نوروز شاهد بارندگی باشیم 
و امکان اسکان مهمانان نوروزی در 
فضاهای باز میســر نباشــد، در سه 
نقطه از ســطح منطقه ســالن های 
ورزشــی پیش بینی و تجهیز شــده 
اســت و در آنها پذیرای گردشگران 
خواهیم بود. مهندس مســعودی در 
همین رابطه افزود: روند تجهیز و تعمیر تأسیسات 
و زیرســاخت های این ورزشگاه ها به صورت کامل 
انجام پذیرفته و تمهیــدات الزم برای رویارویی با 

شرایط ویژه اندیشیده شده است.
 شــهردار منطقه 5 شــیراز در ادامــه از اجرای 
طرح هایی منســجم و خالقانــه در ایام 
نوروز خبر داد و بیان داشــت: شهرداری 
شیراز نســبت به راه اندازی ستاد اسکان 
مســافران نوروزی در ســنوات پیشین 
اقدام کرده اســت. اما برای اولین بار در 
محور خلیج فارس، ستاد بدرقه نوروزی 
در دســتور کار قرار گرفته و همه تالش 
ما بر این موضوع اســتوار است که زائران 
ســومین حرم اهل بیت)ع( بــا خاطره 
خوشی شهر فرهنگ مدار شیراز را ترک 
کرده و شــهروندان اوقــات خوبی را در 

نوروز تجربه کنند.

شهردار منطقه 5 شیراز نوید داد:

جهاد خدمت رسانی در آستانه نوروز

هفتمین مرحله جهش عمرانی شهرداری شیراز با افتتاح فاز اول محور گردشگری و فضای شهری 
حاج عزت الله فهندژ سعدی انجام شد

آبـــادانـــــی
در محضر سعدی شیراز

مدیران شهری زرقان به حفظ مؤلفه های محیط زیستی تأکید کردند

رقان سهم گمشده ز

 از  عوارض آالیندگی
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رئیس شورای شهر زرقان: 
ساالنه برای حفظ 300 هکتار  فضای سبز
 که صنعت به زرقان تحمیل کرده است، 
ده ها میلیارد تومان هزینه می شود

شهردار زرقان:

وقتی درآمد از بودجه حذف می شود
 پروژه های عمرانی تعطیل می شود

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
در آســتانه ســال نو اقامتگاه دائمی عشــایری 
بــا ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در پارک 

کوهستانی دراک افتتاح گردید.
مدیر ارتفاعات پارک کوهســتانی دراک با بیان 
اینکه در راستای مصوباتی که در شورای اسالمی 
شــهر شیراز در ســال جاری به تصویب رسید، 
مقرر شــد تا در مجموعه ارتفاعات پارک دراک، 
فضاهایی را به موضوع اشــاعه فرهنگ عشایری 
اختصــاص دهیم، اظهار کرد: در همین راســتا 
تالش کردیم روایت کوچ عشــایر، سبک زندگی 
عشــایر، آداب و رسوم، صنایع دستی، نوع غذا و 
نوشیدنی عشایر را در اقامتگاه های عشایری برای 

میهمانان نوروزی پیش بینی نماییم.
مهندس علیرضا ذاکر عباسعلی با بیان اینکه این 
مجموعه با ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 

پارک کوهســتانی دراک راه اندازی شده و از روز جمعه فعالیت خود را آغاز نموده، 
گفت: در طی روز های آینده نیز نمونه این اقامتگاه ها در ارتفاعات بام ســبز شیراز، 
کوه نور و دیگر ارتفاعات پیش بینی شــده است. وی افزود: تالش داریم تا خدمات 
رفاهی و اقامتی را در ســطح مطلوب و مناسب و با کیفیت خوب ارائه دهیم. وی با  
بیان اینکه در کنار ایــن فعالیت ها تالش کردیم تا فضاهای عمرانی و نورپردازی و 
خدمات موردنیاز را در مجموعه ارتفاعات شیراز برای میهمانان فراهم کنیم، اظهار 
کرد: نمونه این اقامتگاه ها کــه در مجموعه پارک دوهزار هکتاری دراک راه اندازی 

شده است، در ارتفاعات بام شیراز و کوه نور نیز راه اندازی کنیم.
ذاکر عباســعلی با اشــاره به اینکه به میهمانان در بخش غذا و نوشیدنی و اقامتگاه 
ســرویس مناســب ارائه می گردد، گفت: به زودی این اقامتگاه ها به عنوان الگوی 
کشــوری معرفی می شــود. وی افزود: ســرمایه گذاری این مجموعه به طور 
کامل توســط بخش خصوصی انجام شده اســت. او با اشاره به تأمین 400 

پارکینگ همزمان در پارک کوهســتانی دراک، 
اظهار کرد: طی روزهای آینده با مصوبه شــورای 
اســالمی شهر شــیراز، ظرفیت 400 خودرو در 
پارک دراک در آن واحد خواهیم داشــت و تابلو 
هوشمند اعالم ظرفیت درب ورودی پارک نصب 
می شــود و مابقی خودروها در پارکینگ پارک 
می شوند و با خودروهای خود مجموعه به نقاط 
مختلف پارک به صورت رایگان انتقال می یابند. 
 ضمنــًا در ورودی پارک نیز مبلغی از هر خودرو 

دریافت می گردد.
در ادامه این مراســم، معاون خدمات شــهری 
شــهرداری شــیراز نیز در آیین افتتاح اقامتگاه 
دائمی عشایری در بوستان دوهزار هکتاری دراک 
که در آســتانه سال نو اتفاق افتاد، اظهار داشت: 
برگزاری چنیــن رویدادهایی کمک می کند که 
هویت ها و فرهنگ های اصیل ایرانی حفظ شود 

و اشاعه پیدا کند.
غالمرضا رضایی با بیان اینکه ایران اســالمی 
متشکل از فرهنگ ها و اقوام مختلفی است که 
وجه اشــتراک همه آنها ایران اسالمی است، 
اظهار داشــت: همــه ابزارها، آداب و رســوم 
فرهنگ ها و اقوام مختلف باید به دنبال ترویج 
غیرت ایرانی باشد تا خاک و خون ساکنان این 
سرزمین حفظ شــود. او در بخش دیگری از 
سخنان خود برپایی چنین رویدادهایی را در 
تقویت و جوشش غیرت ایرانی مؤثر دانست و 
گفت: همه افرادی که در این کشور هستند، 
جزئی از این آب و خاک هستند و باید مراقبت 
کنیم که تحــت تأثیر تبلیغات شــبکه های 

خارجی قرار نگیرند.
غالمی بــا تأکید بر اینکه نبایــد تحت تأثیر 
شبکه های بیگانه نسبت به حفظ کیان خانواده بی تفاوت باشیم، گفت: رویدادهایی 
مانند این رویداد کمک می کند تا نقش خانواده در جامعه تقویت شــود و فرهنگ 

غنی ایرانی اسالمی در جامعه ترویج شود.
مســئول پارک کوهستانی دراک نیز با بیان اینکه پارک کوهستانی دراک محیطی 
کوهســتانی اســت، اظهار کرد: با توجه به این موضوع تصمیم گرفته شد تا در این 
پــارک اقدام به برپایی اقامتگاه  دائمی عشــایری با هدف احیا و زنده نگه داشــتن 

فرهنگ عشایری راه اندازی شود تا سنن و فرهنگ آنان حفظ و احیا گردد.
غالمرضا جعفری گفت: در این مجموعه، پنج ســیاه چادر راه اندازی شده است و تا 
چنــد روز آینده نیز چندین چادر به این مجموعه اضافه می شــود. وی افزود: این 
مجموعه ظرفیت پذیرش150 نفر به صورت همزمان را دارد. میزان ســرمایه گذاری 
این مجموعه یک میلیارد و 500میلیون تومان اســت که توســط بخش خصوصی 

تأمین شده است.  

ی افتتاح اقامتگاه  عشایر

در  پارک کوهستانی دراک

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز: در آینده نزدیک در تمام ارتفاعات شیراز اقامتگاه عشایری راه اندازی می شود

مدیران شهری صدرا 
تأکید کردند:

توسعه 
شهر فرزانگان 

تداوم دارد


