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: امام جمعه شیراز

 دانش ایرانی در خیلی 
از عرصه ها جزو

 رده های اول دنیا 
است
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استاندار فارس:

توسعه  متوازن 
فارس با بهره گیری از 
ظرفیت های استان 

صورت می پذیرد

مدیرکل ارشاد فارس:

به دنبال اجرای مکرر رویدادهایی 
همانند تئاتر فجر در فارس هستیم

: رئیس شورای اسالمی شهر شیراز

مردم مهم ترین سرمایه اجتماعی 
جمهوری اسالمی ایران هستند 

در جلسه معاونت گردشگری استانداری فارس با متولیان حوزه گیاهان دارویی 
مطرح شد؛

ضرورت ورود حرفه ای فارس به صنعت 
5گیاهان دارویی
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تداوم انقالب عمرانی در شیراز
2

به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا)س( صورت پذیرفت؛

عکاس: حجت رحیمی- تماشا

حسین حسن پور - تماشا
شهر شیراز از دیرباز با القاب مختلفی همانند شهرراز، شهر 
گنبدهای فیروزه ای یا شهر هزار باغ معروف بوده است. در 
واقــع شــیراز را بــا امامزاده هــای الزم التکریــم اش، با حافظ، 
ســعدی و فرهنــگ بــی مثالــش و باالخــره با باغ هــای زیبا و 

فضاهای سبز بی نظیر اش می شناسند.
در همیــن راســتا طبیعــی اســت کــه ســازمان ســیما، منظر 
و فضــای ســبز شــهرداری شــیراز دارای وظایفی بــه مراتب 
سنگین تر از مجموعه های مشابه اش در کالنشهرهای 
دیگــر کشــور اســت. بــرای حفظ فضای ســبز شــهر و 
توســعه آن اقدامــات و فعالیــت هــای گســترده ای 
نیاز اســت که خوشبختانه ســازمان سیما، منظر و 
فضای ســبز با داشــتن برنامه های کوتاه، میان 
 و بلندمــدت در ایــن مســیر به خوبــی حرکت 
هــای  برنامــه  ایــن  از  یکــی  کنــد.  مــی 
ح فصل  منسجم و هدفمند آیین طر
درختــکاری در ارتفاعات کوهســتانی 
دراک اســت کــه بــا حضــور رئیس ســازمان، 
ناظر شــورای اســالمی شهر شــیراز در سازمان، 
و  فــارس  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
جمعــی از همشــهریان عالقمنــد صبح آدینــه یکی از 

مراحل آن برگزار گردید.
* رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
شــیراز : هــر هفته در یکــی از ارتفاعات شــیراز درختکاری، 
آبیــاری انجــام  پاک ســازی، نظافــت و رفــع نواقــص شــبکه 

می دهیم
رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شیراز 
ح فصــل درختــکاری در ارتفاعــات کوهســتانی  در آییــن طــر
دراک گفت: پیرو برنامه ای که  از اولین روز زمســتان ۱۴۰۱ در 
ح شــد، بنا داریــم که هر هفته در  پــارک ارتفاعات معراج مطر
یکی از ارتفاعات شیراز درختکاری، پاک سازی، نظافت و رفع 
نواقــص شــبکه آبیاری انجــام دهیم و انچه کــه در ارتفاعات 
در سنوات گذشته کار شده و دچار نقص است را بررسی و 
واکاوی کنیم و  طرحی در قالب فصل درختکاری اجرا شود.

مهندس روح ا... مظفری  بیان کرد: با توجه به سردی هوا و 
بارش های جوی در این ارتفاعات بذر کاری انجام می شــود 
که در ارتفاعات دراک نیز در این هفته بذرکاری درخت بادام 

کوهی انجام شد.
، باباکوهی،  وی خاطرنشان کرد: در هفته های آتی در کوه نور
ارتفاعات ۶۰۰ هکتاری کیان آباد و...  بذرکاری و درختکاری در 

برنامــه داریــم و  در ادامه به ســمت ارتفاعاتی خواهیم رفت 
که کار نشده است.

به گفته مظفری همچنین انتهای بولوار نیایش و قسمتی 
از بام سبز  شیراز نیاز  به کار است تا در مجموع در  ۱۳ هزار 
هکتــار کمربند ســبز شــیراز مجموعه اقدامات نهــال کاری، 

ح های آبخیزداری کار شود. بذرکاری و طر
ح آبخیــزداری ارتفاعات مشــرف به  * مهنــدس مظفــری: طر
شــیراز در کــوه نور بــا قرارداد ۴ میلیارد تومان شــروع شــده 

است 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز  شهرداری شیراز  
ح آبخیزداری ارتفاعات مشرف به شیراز  با اشاره به اینکه طر
در کــوه نور با قرارداد ۴ میلیارد تومان شــروع شــده اســت، 
ح های آبخیزداری به صورت اقدامات  عنوان کرد: در این طر
بیولــوژی و محیــط زیســتی انجــام مــی شــود و بــا اقداماتــی 
مثل ایجاد بند و ســدهای تاخیری بــه صورت هاللی، آبگیر، 
توســعه آبخــور درخــت و ... مدنظــر اســت تــا ظرفیــت نگــه 

داشت و نفوذ آب بیشتر شود.
ح آبخیــزداری در ارتفاعــات باباکوهــی و  مظفــری افــزود: طــر

ده شــیخ نیــز برآورد شــده اســت که بــه زودی پیمانــکار آن 
مشــخص می شــود و بــا کمک شــورا و تاکیدات شــهردار تا 
 ۱۵ میلیــارد تومــان در ســال ۱۴۰۱ و ابتــدای ۱۴۰۲ ایجــاد تعهد 
مــی کنیــم و  همچنیــن در بودجــه ۱۴۰۲ نیــز این اعتبــارات را 

توسعه می دهیم.
* از ۱۴هزار هکتار کمربند ســبز شــیراز حــدود ۱۱ هزار هکتار 

در تصرف و اختیار شهرداری است 
وی بــا اشــاره بــه اینکه از ۱۴ هزار هکتار کمربند ســبز شــیراز 
حــدود ۱۱ هــزار هکتــار در تصرف و اختیار شــهرداری اســت، 
خاطرنشان کرد: حدودا از نظر خالص فضای سبز مساحت 
درختــکاری شــده حــدود ۳هــزار هکتــار درختکاری تــا کنون 
انجام شــده اســت و در انتهای دوره ۴ ساله شورای ششم 
و مدیریــت شــهرداری بــه میــزان دو برابــر ســطح کاشــت را 

افزایش می دهیم.
رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شیراز 
گفــت: مجموعــه ارتفاعــات دراک حدود ۴ هــزار و ۳۰۰ هکتار 
مســاحت تحت تصرف شهرداری اســت که مجموعه پارک 
و ارتفاعاتی  که قابل دســترس و فضای  ســبز شهری است 

پــارک ۲ هــزار هکتــاری اســت و در روز درختــکاری امســال 
اســتارت هزار و ۵۰۰ هکتار را می زنیم تا به ســرانه ۵۰۰ هکتار 

فعلی افزوده شود.
مظفــری توســعه فضــای ســبز شــهری و قابل در دســترس 
در کــوه دراک را کار منحصــر بفردی دانســت  که با تعریف و 
اجــرای پروژه هایی همچون پارک آبی، تله کابین و...  همراه 

خواهد بود.
گــذاران  ســرمایه  حضــور  بــا  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز    وی 
دراک  کوهســتانی  پــارک  در  شــده  تعریــف  هــای  پــروژه 
اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  مظفــری  برســد.  نتیجــه  بــه 
شــیراز  شــهر  ارتفاعــات  داری  نگــه  و   حفــظ  هزینــه 
یــادآور شــد:  اســت  تومــان  بــه حــدود ۶ میلیــارد  نزدیــک 
بــود. خواهــود  باالتــر  آن  شــده  تمــام  هزینــه  واقــع   در 
ح زاگرس  : طر *  ناظر شورای شهر در سازمان سیما و منظر
ســبز نقــش ارزنــده ای در بهبــود کیفیــت محیــط زیســت و 

تلطیف آب و هوای شهر دارد 
در ادامه این مراســم، ناظر شــورای اســالمی شــهر شیراز در 
ح زاگرس  ســازمان ســیما و منظــر از تمرکــز بــر پیشــبرد طــر

سبز با توسل به رویکردهای کارشناسی خبر داد. 
ح افزود:  افسانه خواست خدایی با تشریح محورهای این طر
ح زاگرس ســبز نقش ارزنده ای در بهبود کیفیت محیط  طر
ح با اهدافی  زیست و تلطیف آب و هوای شهر دارد و این طر
نظیــر احیــا پوشــش گیاهــی بومــی در ارتفاعــات پیرامونــی، 
جلوگیری از فرســایش خاک به واسطه غنی کردن پوشش 
گیاهی، ترویج فرهنگ حفاظت از فضای ســبز، بسترســازی 
ســبز،  فضــای  مدیریــت  در  شــهروندان  مشــارکت  بــرای 
توســعه و بسترسازی اکوتوریســم و تفریحات سالم جهت 
 خانــواده ها در پارک های کوهســتانی شــکل گرفته اســت. 
ح بر مبنای مطالعات  وی با اشاره به این موضوع که این طر
آبخیــزداری ارتفاعــات پیرامونــی شــیراز عملیاتــی می شــود، 
ح زاگرس سبز برپایه اقدامات بیولوژیکی  اظهار داشــت: طر
مثل بذرکاری، بذرپاشــی، کپه کاری و نهال کاری انجام شده 
و در آن از بــذر و نهــال گیاهــان بومــی و کــم آب بــر و مقــاوم 

استفاده می کنیم. 
ح های  ح زاگــرس ســبز در ادامــه طــر او در ادامــه افــزود: طــر
گســترش فضای سبز در ارتفاعات شــیراز انجام می شود و 

در قالب آن عملیات کاشت نهال و بذر انجام می شود. طی 
ح بذر گیاهان ســازگار با محیط زیســت در ارتفاعات  این طر
شــیراز با بهره گیری از مشارکت های مردمی کاشته خواهد 

شد. 
عضو هیأت رئیســه شورای اســالمی شهر شیراز با قدردانی 
ح گفت:  از مشــارکت های مردمی در راســتای اجرای این طر
طــی برنامــه ریــزی های انجام شــده تا پایان ســال جاری یک 

میلیون بذر در ارتفاعات شهر شیراز کاشته خواهد شد. 
خواســت خدایی بیان کرد: در مدیریت شهری به دنبال 

ایــن موضوع هســتیم که مــردم ضمن بهــره مندی از 
طبیعت، در گســترش فضای ســبز نیز نقش مثبتی 
ایفــا کنند. در همین راســتا تنوع ایــن بذرها به گونه 

ای انتخاب شــده اند که نیاز به آبیاری مســتقیم 
نداشــته باشــند و بتوانند با استفاده از جذب 

آن بارندگــی بر شــادابی و طراوت شــیراز 
اضافه کنند.

* رضایــی، مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری فــارس: زیبایــی شــهر شــیراز به 

جنگل های اطراف آن است 
منصور رضایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 

اســتان فــارس در ایــن آییــن نیــز گفــت: قشــنگی و 
زیبایی شــهر  شــیراز به جنگل های اطراف آن اســت 

و هــر چــه بیشــتر و بهتــر بتوانیــم بــه ایــن جنــگل ها و 
پوشــش گیاهــی اضافــه کنیــم شــهر زیباتــری خواهیــم 

داشت.
در  داشــت:  اظهــار  ســخنانش  ادامــه  در  رضایــی  منصــور 
این راســتا ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شــهرداری 
ســبز  ارتفاعــات  در  درختــان  بــذر  کاشــت  برنامــه  شــیراز 
هــا،  او  جــی  ان  آمــوزان،  دانــش  مشــارکت  بــا  را   شــیراز 
کنــد. مــی  اجــرا  جامعــه  مختلــف  اقشــار  و  هــا   تشــکل 
وی  بــا اشــاره بــه کاشــت بــذر درختــان در ارتفاعــات دراک 
خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه شــاهد مشــارکت فعــال و 
خوبــی بــرای کاشــت بــذر بــادام کوهــی در ارتفاعــات دراک 
هستیم و امید است این کاشت ها سبز و رشد کنند و به 

درختان خوبی تبدیل شوند.
رضایــی در پایان ســخنانش به روزنامه تماشــا تصریح کرد: 
حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز در ارتفاعات پیرامونی 
شــهر شــیراز اقدامی شایسته است که از ســوی شهرداری 
شــاهد هســتیم و این موضــوع در افزایــش زیبایی طبیعی 

شهر شیراز مؤثر است.
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