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استان

انجام 1۷0 پرواز بالگردهای اورژانس فارس، از ابتدای امسال تاکنون از ابتدای ســال تاکنــون بالگردهای اورژانــس فارس ۱۷۰ 
پرواز امدادی انجام داده اند.

بــه گزارش روابــط عمومــی اورژانس فــارس، رئیس مرکز 
دانشــگاه  پزشــکی  هــای  فوریــت  و  حــوادث  مدیریــت 
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز در 
این زمینه گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بالگردهای 
اورزانــس فارس طی ۱۷۰ پرواز امدادی، ۱۷۳ مددجو را به 

مراکــز درمانی اســتان و یک عضو پیونــدی را برای پیوند 
در زمان طالیی، منتقل کرده اند.

دکتــر »محمدجــواد مرادیــان« افــزود: اورژانــس فــارس 
دارای پنــج فرونــد بالگــرد فعــال و مســتقر در شــهرهای 

، آباده، داراب، الر و جهرم اســت که در صورت نیاز  شــیراز
، طی فرآیندی  فــوری بیمــار به مراکز درمانی پیشــرفته تــر
تعریف شــده و استاندارد آماده خدمت به مردم استان 

است.

او بــا تأکیــد بــر کمبــود َپــد تخصصــی بالگرد در اســتان و 
بیــان ایــن موضــوع کــه در حــال حاضــر ســاخت پدهای 
فــرود  بــرای  اســتان  در  بالگــرد  اســتاندارد  و  تخصصــی 
بالگردها بسیار ضروری است، اضافه کرد: خیرین حوزه 

ســالمت در تمــام نقــاط اســتان مــی توانند با مشــارکت 
و همراهــی در راســتای ســاخت پد بالگرد کمــک کنند تا 
مــردم از خدمــات اورژانس هوایــی در کمترین زمان و با 

کیفیت باالتر بهره مند شوند.

علــوم  دانشــگاه  دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی شــیراز با اشاره 
بــه تــالش های ایــن معاونت بــرای توســعه فرهنگی 
در مجموعه ســالمت اســتان طی یک ســال گذشته، 
پیاده ســازی اهــداف جوانی جمعیــت را از جمله این 

برنامه ها در یک سل گذشته برشمرد.
« فعالیــت در این حوزه  دکتر »محمدحســین انباردار
را دارای ظرافــت ویــژه خوانــد و گفــت: ایجــاد فضــای 
رفاهــی و ایمــن در کنار نهاده های تربیتی، پرورشــی و 
فرهنگی، کاری بســیار حســاس و ظریف اســت که در 
این معاونت تالش می شــود تا به این نیازها دســت 

یافته و این اهداف را به سرانجام برسانیم.
و  فرهنگــی  معاونــت  عملکــرد  بــا  ارتبــاط  در  او 
دانشــجویی دانشــگاه طــی یک ســال گذشــته اظهار 
کــرد: در یک ســال گذشــته و بر اســاس برنامــه ریزی 
ح ها و  های کارشناســی شده، ســعی شده تا همه طر
برنامه ریزی های این معاونت، رنگ و بویی فرهنگی 
داشــته باشــد و همــه اهــداف راهبردی مــا در تمامی 
بخــش هــا بر اســاس تعالــی فرهنــگ اســالمی انجام 

شود. 
مســیر  در  تشــویقی  بســته های  بینــی  پیــش   *

پیاده سازی اهداف جوانی جمعیت
علــوم  دانشــگاه  دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون 
کــه در  از مهــم تریــن مــواردی  پزشــکی شــیراز یکــی 
مــاه هــای گذشــته بــه آن اهمیتی ویــژه داده شــده را 
موضــوع جوان ســازی جمعیت کشــور عنوان کرد که 
از دغدغــه هــا و تأکیدهای رهبر معظــم انقالب نیز به 
شــمار می رود و افزود: در همین راســتا طی ماه های 
گذشــته، بــا راه انــدازی کارگــروه تخصصــی مدیریــت 
جــوان ســازی جمعیــت و بســته هــای تشــویقی کــه 

بــا امکانــات ایــن معاونــت نیــز ســازگاری دارد، بــرای 
تشــکیل نهــاد خانواده و نیز دانشــجویان، کارکنان و 
اساتیدی که صاحب فرزند می شوند در نظر گرفته و 

اجرایی شده است.
دکتــر انبــاردار ادامــه داد: ایــن بســته هــای تشــویقی 
شــامل اســتفاده بیشــتر از زمــان تعییــن شــده برای 
ســکونت در خوابــگاه، قیمــت ویــژه غــذا، اســتفاده 
هــای  کالس  در  حضــور  ورزشــی،  اماکــن  از  رایــگان 
مشــاوره رایــگان و همچنیــن ارایــه تســهیالت بانکی 
شــرایط  دارای  دانشــجویان  بــه  ریالــی  میلیــون   ۲۵۰

است.
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  مســئول  مقــام  ایــن 
شــیراز راه انــدازی مجــدد خوابــگاه متاهــالن حضرت 
احمدبــن موســی)ع( بــا ظرفیــت ۸۰ خانــوار و تــالش 
بــرای فضاســازی، راه اندازی اماکــن فرهنگی، تفریحی 
 و ورزشــی پردیــس صــدرا را بخشــی دیگــر از همیــن 

تالش ها معرفی کرد.
* تحقــق دولــت الکترونیک در مجموعــه فرهنگی و 

دانشجویی
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز از جمله رسالت های مهم معاونت فرهنگی و 
دانشجویی دانشگاه، عالوه بر تأمین رفاه و نیازهای 
روزمره دانشــجویان را ایجاد شــرایط مناســب روحی، 
روانــی و بسترســازی فرهنگــی بــرای آنــان برشــمرد و 
بــه  رســیدگی  و  الکترونیــک  دولــت  توســعه  گفــت: 
صــورت  بــه  دانشــجویان  نیازهــای  از  بزرگــی  بخــش 
اتوماســیون مبتنی بر اینترانت داخلی دانشگاه که از 
تمــام ســاختمان ها و اماکن دانشــگاهی و همچنین 
ج از ایــن اماکــن قابــل دسترســی اســت و باعث  خــار
صرفــه جویــی در وقــت، هزینــه و منابع می شــود نیز 

یکی دیگر از خدماتی اســت که طی یک سال گذشته 
و تنهــا بــا تکیه بر ظرفیــت های داخلی ایــن معاونت 
انجــام شــده اســت و بــر اســاس بهــره گیــری از ایــن 
امکانات، کاربران می توانند بســیاری از نیازهای خود 
ماننــد رزرو غــذا، ورود بــه اماکن ورزشــی، درخواســت 
تسهیالت بانکی و بسیاری دیگر از موارد را به صورت 
غیرحضوری و با استفاده از ابزارهای ارتباطی شخصی 

خود انجام دهند.
آمــار  آخریــن  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  انبــاردار  دکتــر 
در  غــذا  ُپــرس  هــزار   ۱۳۰ از  بیــش  ماهیانــه   موجــود، 
ســرویس  ســلف  در  شــام  و  ناهــار  هــای  وعــده 
اختصاصــی دانشــگاه تهیــه، طبــخ و توزیــع شــده و 
همچنیــن وســایل نقلیــه دانشــگاه، روزانــه بــا انجام 
بیــش از ۶۰۰ مســیر _ ســرویس، جابجایــی و ایــاب و 

ذهاب ۱۰ هزار دانشجو را بر عهده دارند.
* تداوم ۷ ســال موفقیت در جشــنواره بــزرگ قرآن و 

عترت وزارت بهداشت
ششــمین  و  بیســت  در  نخســت  مقــام  کســب  او 
جشنواره بزرگ قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی را یکی دیگر از دســتاوردهای مهم 
یک ســال گذشــته در این معاونت برشمرد و افزود: 
به دســت آوردن مقام نخست در معتبرترین رویداد 
آمــوزش پزشــکی  قرآنــی وزارت بهداشــت، درمــان و 
در هفــت ســال متوالــی، نیازمنــد بــه کاری زیربنایــی 
و برنامــه ریــزی بلنــد مــدت اســت کــه در مجموعــه 
آن  تحقــق  شــاهد  شــیراز  پزشــکی  علــوم   دانشــگاه 

بوده ایم.
، به دست آوردن مقام دوم در جشنواره  دکتر انباردار
غ را یکــی دیگر  بیــن المللــی فرهنگــی و هنــری ســیمر
از دســتاوردهای ایــن معاونــت معرفــی کــرد کــه برای 

بهبود کیفی و ارتقا، نیاز به برنامه ریزی بیشتر دارد.
* ســکونت بیــش از 4000 دانشــجو در خوابگاه هــای 

دانشجویی علوم پزشکی شیراز
علــوم  دانشــگاه  دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون 
پزشــکی شــیراز ارائه خدمات رفاهی به خوابگاه های 
دانشــجویی را یکــی از ویــژه تریــن خدمــات مجموعه 
علوم پزشــکی شــیراز در سطح دانشــگاه های کشور 
دانســت و اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بیــش از چهار 
هزار نفر از دانشــجویان شاغل به تحصیل در مقاطع 
مختلف این دانشــگاه در خوابگاه های دانشــجویی 
ســکونت دارنــد که همین موضوع ضــرورت خدمات 

رسانی منظم و ویژه به آنان را نشان می دهد.
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  مســئول  مقــام  ایــن 
شــیراز افــزود: از ســوی دیگــر و بــا توجــه بــه کاهــش 
نســبی موج های ســنگین بیماری کروناویروس این 
توفیــق حاصــل شــد تــا بــا همــکاری اداره مشــاوره و 
ســالمت روان دانشــجویان و مدیریت امور فرهنگی 
دانشــگاه، طی یک ســال حــدود ۸۰۰ برنامه آموزشــی 
بــا موضوعات تربیتــی، مذهبی، روانــی و خانواده را به 

صورت حضوری و غیر حضوری برگزار کنیم.
ســامت  مجموعــه  در  ورزش  فرهنــگ  توســعه   *

فارس
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه، با اشاره به 
جایگاه ویژه ورزش و تربیت بدنی در دانشــگاه علوم 
، تــالش بــرای توســعه کّمــی و کیفــی  پزشــکی شــیراز
اماکــن و امکانــات ورزشــی در دانشــگاه را یکــی دیگر 
از برنامــه هــای مهــم این معاونــت برشــمرد و گفت: 
نوســازی و بهســازی تاسیســات اســتخر دانشگاه در 
مجتمــع فرهنگــی، رفاهــی و ورزشــی والیــت بــا هزینه 
۱۰ میلیــارد ریــال و ســاخت زمین چمن شــهدای حرم 

شــاهچراغ)ع( در دانشــکده بهداشت دانشــگاه و با 
بودجــه ای بالــغ بــر پنــج میلیارد ریــال، بخشــی از این 

برنامه ریزی ها به شمار می رود. 
او برگــزاری موفق و اثرگذار بیســت و دومین مهرواره 
رویش ویژه دانشــجویان نو ورود به دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــیراز در ســال تحصیلی جدید و نیــز احیاء 
را دیگــر  انــدازی مجــدد »خانــه هــای فرهنــگ«  راه  و 
دســتاوردهای ایــن معاونــت در یــک ســال گذشــته 

معرفی کرد.

علــوم  دانشــگاه  دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون 
پزشــکی شــیراز یادآور شــد: ایجــاد کارگروه مشــورتی 
دانشجویان و حضور مستقیم دانشجویان فعال در 
موضوعــات فرهنگی، صنفی و نهادهای دانشــجویی 
در عرصــه های تصمیــم گیری و برنامه ریــزی مدیران 
ایــن معاونــت نیــز از دیگــر موفقیــت هایــی اســت 
کــه در مــدت یــک ســال گذشــته بــه دســت آمــده و 
 تــالش بــرای توســعه و گســترش آن همچنــان ادامه 

دارد.

دستاوردها و اقدامات معاونت فرهنگی و دانشجویی در یک سال گذشته؛

تاش برای پیاده سازی اهداف جوانی جمعیت در ابعاد فرهنگی
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معرفی نامه )اشــخاص حقوقی)  جهت اخذ اسناد مزایده به خیابان پیشرو،خیابان راهنمایی، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز ، طبقه اول، اداره 

بازاریابی و فروش معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز مراجعه نمایند و با شماره تلفن 09364189092 تماس حاصل فرمایند.

بازار هنر )خیابان 9 دی، محله سنگ سیاه(

کاربریطبقهردیف
بهای پایه اجاره تجاری

ماهیانه سال اول 
)ریال(

سپرده شرکت در 
مزایده)ریال( تعداد

متراژ تقریبی)متر 
مربع(

21813.43واحد تجاریزیر زمین 1-1

4/030/000/00016/000/000/000
271078.06واحد تجاریهمکف2

17666.92واحد تجاریاول3

652558.41مجموع

اجاره بهاء از سال دوم به بعد با افزایش20 درصدی نرخ اجاره بهاء نسبت به سال قبل محاسبه میگردد.

با استناد به مصوبه شماره 10928 مورخ 1401/08/09 شورای اسالمی شهر شیراز اجاره بهاء سال اول و دوم معادل 50درصد نرخ اجاره بهای ساالنه می باشد .

شرایط مزایده: 
شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی 
با اعتبار سه ماهه که حداقل تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 100805504742 با کد مرجع 103134 

بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز کد شبا  IR 310610000000100805504742 واریز و ارایه نمایند.
1. برنده مزایده می بایست حداکثر هفت روز پس از تاریخ ابالغ برنده تعداد 20 فقره چک صیادی ) که تاریخ اولین چک شش ماه پس از تاریخ 

ابالغ برنده می باشد( ارائه نماید.
2. برنده مزایده می بایســت حداکثر هفت روز کاری پس از تاریخ ابالغ برنده مبلغ 20/000/000/000 ریال را به عنوان حسن انجام تعهدات به 
صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار پنج ساله با قابلیت تمدید دو دوره یکساله دیگر ارائه نماید و یا بصورت نقدی به حساب شهرداری شیراز مندرج 

در بند یک این آگهی واریز نماید که پس از اتمام قرارداد و انجام کلیه تعهدات از سوی ایشان، مسترد خواهد شد.
3. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.

4. آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات، ساعت 15:15 روز یکشنبه مورخ 1401/09/13 می باشد و بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از این تاریخ 
به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5. محل تســلیم پیشنهادات شیراز-خیابان پیشــرو، خیابان راهنمایی، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز)شهید ســلیمانی(، طبقه دوم، اداره امور 
قراردادهای شهرداری شیراز .

6. بدیهی اســت هزینه انتشار آگهی،کارشناسی و ســایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وصول 
می گردد.

7. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
8. تاریخ بازگشــایی پاکت و تشــکیل کمیسیون مزایده، راس ساعت8 صبح روز دوشــنبه مورخ 14/09/1401  در محل ساختمان معاونت مالی و 
اقتصادی شــهرداری به آدرس خیابان پیشــرو، خیابان راهنمایی، ساختمان مرکزی شهرداری شــیراز، طبقه اول می باشد. ضمنا حضور پیشنهاد 

دهندگان یا نمایندگان آن ها در کمیسیون بالمانع می باشد.
9. بهای پیشــنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین،  بدون ابهام و خط خوردگی یا الک گرفتگی بوده و بر اساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و 
در پاکت ج بصورت الک و مهر شــده تسلیم شود. به پیشــنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
10. کمیسیون حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ قرائت پیشنهادها به استثناء ایام تعطیل نظر خود را اعالم می نماید. این مهلت در صورت نیاز با جلب 

نظر شهردار شیراز تا 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
11. شــرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 و 7 آئین نامه معامالت شهرداری تهران تسری 

یافته به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد. 
12. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

آگهی و اطالعات مربوط به مزایده از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir  قابل دریافت است.
شناسه: 1415245

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی مزایده عمومی )اجاره( 04/الف/1401      1401-659

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز  
خانم زهرا زینلیان منشادی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 350 شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت 
مربوط به ششدانگ پالک 1651/17551 واقع در بخش چهار شیراز که در دفتر الکترونیکی 140020311241003779 امالک به نام زهرا زینلیان منشادی ثبت و سند 
مالکیت بشماره چاپی 493054 ج /94 صادر و به موجب سند شماره 31463 مورخ 1400/03/06 دفتر 268 نزد بانک مسکن در رهن است به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
2975/م.الف- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5 - از طرف غالمرضا آقائی اردکانی  

 آگهی شناسایی سرمایه گذار خصوصی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی جهرم در نظر دارد، واگذاری به صورت جذب "مشارکت عمومی و خصوصی" در موضوع 

زیر را از روش شناسایی سرمایه گذار و b.o.t. انجام دهد.
موضوع :شناســایی سرمایه گذار جهت واگذاری توسعه بیمارستان خاتم االنبیاء شهرستان خفر با وضعیت موجود 40 تخت و ارتقاء به 90 تخت ، 

به روش ساخت – بهره برداری و انتقال به مدت معین )B.O.T ( به صورت جذب مشارکت عمومی و خصوصی ) اعتبار دو هفته (
 جهت کسب اطالعات بیشتر مراجعه حضوری و یا با شماره تلفن  07154340405  داخلی طرح های عمرانی، یا تلفن 07154345073 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ چاپ: 1401/09/03
شناسه: 1414617

واحد امور قراردادها - دانشگاه علوم پزشکی جهرم

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز  
خانم پریا زارعی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 273 شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به 
یک دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 2142/3656 واقع در بخش چهار شیراز که در دفتر الکترونیکی 140020311241020218 امالک به نام پریا زارعی ثبت و سند 
مالکیت بشماره چاپی 804337 ه/99 صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
2974/م.الف- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5 - از طرف غالمرضا آقائی اردکانی  

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز  
خانم فاطمه دهقان ابنوی وکیل ورثه مرحوم صفدر دهقان ابنوی با وکالتنامه شــماره 140132156245000016 مورخ 1401/7/23 دفتر 152 شیراز با تسلیم دو برگ 
استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 152 شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 1792/614 واقع در 
بخش چهار شــیراز که ذیل ثبت 6061 صفحه 217 دفتر 134 امالک به نام صفدر دهقان ابنوی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 292241 ه 91 صادر و به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده است ، نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 

المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
2973/م.الف- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5 - از طرف غالمرضا آقائی اردکانی  

اعالم مفقودی
ســندکمپانی ، برگ ســبز و کارت موتور ســیکلت تیماس125CDI مدل 90 به شــماره پالک انتظامی 42968-836 شــماره تنه 

NCW125C9060483 و شماره موتور NCWHA603331 به نام آقای اسحاق باوردی مفقود شده و فاقد اعتبار است.

میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معاونــت  سرپرســت 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان فارس 
برنامه ریــزی بــرای تبدیــل کاروانســرای تاریخی میان 

کتل کازرون به بوتیک هتل خبر داد. 
حاشــیه  در  آذر  دوم  چهارشــنبه  بختیــاری  ابراهیــم 
در  کتــل  میــان  تاریخــی  کاروان ســرای  از  بازدیــد 
شهرســتان کازرون، گفت: پیشینه این کاروانسرای 
تاریخــی بــه دوره صفــوی بازمی گــردد. این بنــا یکی از 
ثــار فاخر بــا معماری بســیار زیبــا و منحصربه فرد در  آ
اســتان فارس اســت که بــه زودی با تغییــر کاربری به 
اقامتــگاه )بوتیک هتــل( و یکــی از جاذبه های اصلی 
تبدیــل  فــارس  اســتان  و  کازرون  شــهر  گردشــگری 
می شــود. سرپرســت معاونــت گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 

فــارس افزود: طبــق پیش بینی های انجام شــده این 
کاروانسرا پس از اتمام مرمت تحت نظر کارشناسان 
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان و تجهیز آن به طور 
و  تاریخــی  اماکــن  پربازدیدتریــن  از  یکــی  بــه  حتــم 

گردشگری شهر کازرون تبدیل خواهد شد.
بختیــاری افــزود: در بازدیــد از ایــن اثــر ملی و بررســی 
ایــن  شــد،  مشــاهده  موجــود  مــدارک  و  اســناد 
ســرمایه گذار  و  دارد  خصوصــی  مالــک  کاروانســرا 
مســائل  و  مــوارد  تمــام  نه تنهــا  تاریخــی  بنــای  ایــن 
زیســت محیطی را رعایت کرده بلکه بــا بهره برداری از 
این اثر بســیاری از مشکالت زیستی منطقه مرتفع و 
مطابق کدهای توســعه پایدار گردشــگری نسبت به 
اشــتغال و انتفاع جامعه محلی و روستایی اقدامات 

مؤثری انجام خواهد شد.

میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معاونــت  سرپرســت 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان فارس 
اضافه کرد: در راســتای سیاســت های دولت و البته 
وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری انتظــار واضــح 
ایــن اداره کل همــکاری و مســاعدت بیشــتر تمــام 
حفاظــت  کل  اداره  به ویــژه  دولتــی  دســتگاه های 
ســرمایه گذاران  بــا  فــارس  اســتان  محیط زیســت 
حوزه گردشــگری اســت. بنابراین گزارش سرپرست 
فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معاونــت 
صنایع دســتی و گردشــگری فــارس و هیــأت همــراه 
و  فرهنگــی  تاریخــی،  اماکــن  برخــی  از  ســفر  ایــن  در 
و  داشــتند  بازدیــد  کازرون  شهرســتان  گردشــگری 
بــا فعــاالن بخــش گردشــگری و ســرمایه گذاری ایــن 

شهرستان دیدار و گفت وگو کردند.

دیدار کارکنان اداره کل میراث فرهنگی استان با خانواده شهدا مقارن با هفته 
بسیج در شیراز

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بســیج، معاونیــن و مســئولین اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان فارس به همراه فرمانده حوزه ۸ بســیج ادارات ثامن االئمه )ع( با خانواده شــهید فرید 
شــهابی نــژاد دیــدار کردنــد. به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان فارس، دیروز ۲ آذرماه ۱۴۰۱ این دیدار با حضور سرگرد پاسدار افراسیابی فرمانده حوزه ۸ بسیج ادارات 
ثامن االئمــه )ع(، محســن امینــی معــاون توســعه مدیریت و منابــع انســانی و کریم محمد حســینی فرمانده 

پایگاه مقاومت بسیج اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس انجام پذیرفت.
فرمانــده بســیج ادارات در ایــن دیــدار ضمــن تجلیــل از مقام واالی شــهدا، از صبر و اســتقامت خانــواده این 
شــهید بزرگوار قدردانی کرد. ســرگرد پاســدار افراســیابی افزود: دیدار با والدین شــهدا و تکریم آنان از وظیفه 

دینی و واجب است.

یک مسئول خبر داد:

کاروانسرای تاریخی »میان کتل« کازرون به »بوتیک هتل« تبدیل می شود


