
 قامت شیراز نشانی از شهر 1400 ساله ندارد

بیگانه با تاریخ   
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صورت و قامت شهرها باید در تداوم تاریخ معماری 
آنها باشد ولی به نظر می رس��د منظر شهر شیراز با 

پیشینه 1400ساله و تاریخ خود بیگانه است. 
به گ��زارش مهر، شهرس��ازی را ش��اید بت��وان از 
نخستین ش��اخه های علوم مهندسی دانست که در 
طول تاریخ همواره برای جوامع بشری حایز اهمیت 

بوده است. 
بخش مهمی از میراث های فرهنگی جوامع حاصل 
همین علم شهرسازی است که امروز بستر صنعت 

مهم گردشگری شده است. 
شهر ش��یراز نیز در طول تاریخ همواره شاهد یک 
فضای مناسب شهری و عمرانی بوده و وجود بناهای 

مهم تاریخی گواه این موضوع است. 
صورت فعلی شهر شیراز اما یکی از دغدغه های مهم 
فعاالن معماری و شهرسازی است و وضع تا شرایط 

مطلوب هنوز فاصله دارد. 
شاید برای دست یافتن به ظاهری درخور و شایسته 
س��ومین حرم اهل بیت)ع( و پایتخت فرهنگی نیاز 
باشد مسئوالن شهری و هنرمندان دوران جدیدی را 

از تعامل آغاز کنند. 
شهر شیراز هنوز نتوانسته به فضایی دست یابد که 
مانند تاریخ این شهر س��بکی درخشان در معماری 

داشته باشد. 
رئیس کمیس��یون معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر ش��یراز با بیان این که شهر شیراز یک 
شهر مهندسی ساز است، اظهار داشت: در شیراز  هیچ 
ساختمانی نیس��ت که مهندسی ساز نباشد یا نقش 

مهندس ناظری در آن پررنگ نباشد. 
محمدرضا دیهیمی ابراز داشت: شهر شیراز از  سال 
۵٢ تا االن براساس یک طرح جامع احداث و معابر و 
ساختمان های آن نیز با بهره گیری از توان مهندسین 

مشاور بنا نهاده می شود. 
وی افزود: از نظر استحکام بنا شیراز اولین شهری 
اس��ت که بعد از زلزل��ه گیالن، آیین نام��ه ٢٨00 را 

به عنوان مباحث پیشگام در ایران اجرایی کرد. 
دیهیمی ادام��ه داد: اگر چه تم��ام اقدامات، نحوه 
ساختمان س��ازی و مقررات اجرا ش��ده توسط افراد 

قانونی نیس��ت اما اگر م��وردی خالف مق��ررات یا 
مغای��ر با معیار فنی باش��د، تخریب به کمیس��یون 

ماده100ارجاع داده می شود. 
 وی در ادام��ه با اش��اره به نمای س��اختمان های

 تازه تأسیس در ش��یراز تصریح کرد: از نظر معماری 
باید ضوابط معماری رعایت شود اما الزامی نیست که 

صرفا از یک نوع خاص نما استفاده شود. 
رئیس کمیس��یون معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر شیراز ادامه داد: شهرداری موظف است 
برای تمام خیابان ها اصولی را در معماری لحاظ کند 
به عنوان نمونه ابعاد پنجره ها و نوع نما را کنترل کند تا 

این موارد بی ضابطه شکل نگیرد. 
وی در ادام��ه از ارایه طرح تقویت منظر ش��هری 
ازجمله نمای س��اختمان و نحوه نورپردازی شهر در 
شورای ش��هر ش��یراز در آینده ای نزدیک خبر داد و 
تصریح کرد: این موضوع در ش��ورای شهر از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. 
وی گفت: شهرداری باید مالکین را ملزم به تکمیل 
نمای س��اختمان کنند و آن را مانند شهر مشهد که 
بعضا دیده می شود با همان شکل آجری اسکلت، رها 

نکنند. 
دیهیمی افزود: باید یک قالب فنی توسط شهرداری 
آماده ش��ود تا در این راستا ش��اهد کیفیت بخشی 

باشیم. 
در ای��ن خصوص جعفر ق��ادری، نماین��ده مردم 
شیراز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت 
توجه به معماری شهر و نمای ساختمان ها در شیراز 
اظهار داشت: اگر چه ش��یراز از منظر و نمای شهری 
و همچنین از نظر معماری به ویژه نمای ساختمانی 
وض��ع مطلوب��ی ن��دارد اما ش��رایط آن نس��بت به 

کالنشهرهایی همچون تبریز و تهران بهتر است. 
وی ابراز داشت: ش��یراز از به هم ریختگی تهران و 
تبریز بی بهره است اما تا رسیدن به ایده آل راه زیادی 

دارد و ما با مشکالتی روبه رو هستیم. 
وی بیان کرد: طراحان، مهندس��ان و مش��اوران 
شناخته شده شهرسازی باید مسئوالن شهری را در 

این خصوص یاری دهند. 

شهردار پیشین شیراز با ادامه به ضرورت بهره گیری 
از معماری اسالمی و فرهنگی در این شهر خاطرنشان 
کرد: ش��هرهایی مانند یزد و اصفهان خیلی بهتر از 
شیراز از معماری اسالمی بهره برده اند و ما در این مورد 
ضعیف عمل کرده ایم و می توان گفت که کار خاصی 

صورت نگرفته است. 
ق��ادری با  اش��اره ب��ه ض��رورت تکمی��ل نمای 
س��اختمان ها در ش��یراز بیان ک��رد: تکمیل نمای 
س��اختمان از تکمیل درون بنا بس��یار بااهمیت تر 
است زیرا درون ساختمان مربوط به خانواده و حریم 
خصوص��ی اس��ت درحالی که نم��ای بیرونی جنبه 
عمومی دارد و باید از منظر شهری جدی گرفته شود. 
وی گفت: در این راستا شهرداری باید ورود کند و 
پایان کار را در صورت عدم توجه به نمای ساختمان 

ارایه ندهد یا برای آنها جرایمی لحاظ کند. 
در این راس��تا رئیس دانشگاه هنر شیراز نیز اظهار 
داشت: ش��یراز به دلیل این که از بخش های مختلف 
تشکیل شده و مراحل رشد آن در دوره های مختلف 
ش��کل گرفته نمی توان فقط آن را در شیراز معاصر 

تلقی کرد. 
علیرضا عس��کری بیان کرد: اگر شیراز را به عنوان 
ش��یراز جامع مورد توجه قرار دهیم و درنظر بگیریم 
می توان از دو بعد معماری و اص��ول فنی آن را مورد 

بررسی قرار داد. 
رئیس دانش��گاه هنر ش��یراز اضافه کرد: شیراز در 
بعد زمانی خودش شهری 1400ساله است که تنها 
بخش هایی از آن مربوط به قرن معاصر بوده و بخش 

عمده ای از آن متعلق به سده های پیشین است. 
وی ادامه داد: در بعد مکانی توزیع و پراکندگی شهر 
شیراز در بخش های مختلف دشت این شهر هم در 
بستر جغرافیایی و هم در بستر بافت زیستی و اقلیمی 

متفاوت است. 
عس��کری بیان کرد: از این رو در شهر شیراز و این 
دشت وس��یع و پهناور که ش��کل گرفته باید اصول 
شهرس��ازی و نکات فنی و مهندس��ی با اتکا به ابعاد 
تاریخی و مکانی مناسب در بخش های مختلف دشت 

شیراز جویا شویم. 

وی تصریح کرد: بدیهی است موضوع برنامه ریزی 
در محدوده قصرابونصر با شهرک صدرا و میانرود با 
توجه به دیدگاه های مطرح ش��ده با بافت تاریخی 
ش��یراز متفاوت و به همین نس��بت درون اجزای 
هرکدام از بخش های ش��هر شیراز نیز مطرح است 
بنابرای��ن در ابتدا بای��د دید با چه ش��هری مواجه 

هستیم . 
رئیس دانش��گاه هنر ش��یراز ادامه داد: شهری که 
هم دارای ویژگی تاریخی اس��ت و ه��م از نظر ابعاد 
جغرافیایی متنوع و از نظر جمعیتی و منابع زیستی 
نیز ویژگی های فراوانی دارد نیازمند برنامه های کلی با 

اصول فنی و مهندسی است. 
وی تأکید کرد: به نظر می رس��د شناخت شهری 

شیراز باید مورد اولویت باشد. 
این مقام دانش��گاهی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اش��اره به ض��رورت اس��تفاده و بهره گیری از 
عناصر هویتی در شهر ش��یراز ابراز داشت: تا زمانی 
که از گذش��ته تاریخی این ش��هر و فارس اطالعی 
 نداشته باشیم و نسبت تاریخی خود را در این بستر 
تاریخی- فرهنگی با گذشته خود مشخص نسازیم 
یا به گذش��ته و نیاکان خود اعتماد نداش��ته باشیم 
نمی توانیم جایگاهی برای شهر شیراز به دست آوریم. 
عس��کری خاطرنش��ان کرد: به همین دلیل تنها 
شناخت تاریخی، شناخت باستان شناسی از محدوده 
جغرافیایی فارس خواهد بود که هویت تاریخی جامعه 

انسانی شهر شیراز امروز را روشن خواهد کرد. 
وی در پاسخ به سوالی در مورد نماهای ساختمانی 
شهر ش��یراز تصریح کرد: در شهر ش��یراز باید چون 
شهر ها و س��رزمین های دیگری که تاریخ، فرهنگ، 
جغرافیا و اقلیم تاریخی را در محیط زندگی خود به 
کار گرفته اند عمل کرد و دانش ام��روز را در خدمت 

رشد تاریخی خود قرار داد. 
شهروندان نیز در این راستا می توانند نقشی مهم 
داشته باشند و در گذش��ته نیز عالقه شهروندان به 
داشتن خانه هایی زیبا سبب شده تا بناهایی ارزشمند 
از دوره ه��ای تاریخی مختلف برای نس��ل معاصر به 

میراث  بماند. 

د یار

 بیمارستان های ایالم  
جوالنگاه گربه ها 

چرا محوط��ه  برخی بیمارس��تان های ایالم به 
جوالنگاهی بی دردس��ر برای گربه ها تبدیل شده 

است. 
محیط بیمارس��تان نق��ش مهم��ی در ایجاد 
عفونت های بیمارس��تانی مرتبط بازی می کند، 
محیط بیمارستان شامل اجزای زیادی است که 
بسیاری از این اجزا تأثیر مستقیمی در عفونت های 
 بیمارس��تانی دارند ک��ه جهت کاه��ش انتقال

 میکرو  ارگانیس��م ها از وس��ایل و محیط اطراف، 
متدهای نظافت، ضد عفونی و استریلیزاس��یون 

مناسب مورد نیاز است. 
رعای��ت اصول بهداش��ت محیط و بهس��ازی 
 در بیمارس��تان عالوه بر کم ک��ردن مخازن قوی 
میکرو ارگانیسم ها اثر مهمی در زیبایی محیط و 

جلب اعتماد بیماران خواهد داشت. 
ازدح��ام  می��ان  در  ایس��نا،  به گ��زارش 
عیادت کنن��دگان ک��ه درح��ال رف��ت و آمد در 
 محوطه  بیمارستان بودند، تعداد زیاد گربه ها توجه 
هر کس��ی را به خود جلب می کرد، گربه هایی که 
بعضی اوقات به پای عاب��ران می پیچیدند و انگار 
محیطی مطبوع برای خود یافته اند و گویا کسی تا 
حاال مزاحم پرسه های بی موقع آنان در این محیط 
نشده و حتی کیسه های زباله و پسمانده های غذا 
این محیط را به جوالنگاه بی دردس��ری برای آنها 
تبدیل کرده بود. دیدن این گربه ها این س��واالت 
را به ذهن می رساند که آیا مسئوالن بیمارستان 
این گربه ها را ندیده اند؟ چرا برای آنها چاره اندیشی 
نکرده اند؟ آیا در یک محیطی مانند بیمارس��تان 
وج��ود حیوانات ناق��ل بیماری تهدی��دی برای 
س��المت بیماران و مراجعه کنندگان محسوب 

نمی شود؟ 
»عب��داهلل ملک��ی«، مدی��ر رواب��ط عموم��ی 
بیمارستان ش��هید مصطفی خمینی)س( ایالم 
دراین باره اظهار کرد: متاس��فانه ب��ه دلیل وجود 
تپه کنار بیمارس��تان تعدادی گربه داخل حیاط 
بیمارس��تان دیده می ش��ود. وی اف��زود: یکی از 
دالیل وج��ود گربه ها این اس��ت ک��ه همراهان 
بیماران و اف��رادی که داخل حیاط بیمارس��تان 
بساط همراهی پهن می کنند، بعضا باقیمانده غذا 
و حتی زباله های مواد غذای��ی مصرفی خود را به 
داخل فضای س��بز داخل حیاط می اندازند. مدیر 
روابط عمومی بیمارستان مصطفی خمینی)س( 
ای��الم خاطرنش��ان ک��رد:  وج��ود تپ��ه کناری 
بیمارستان نیز باعث شده برخی از ساکنان اطراف 
این تپه نیز خیلی نسبت به بهداشت محیط اطراف 

بیمارستان پایبند   نباشند. 
»یزدان بخش پورنصرت«، کارشناس بهداشت 
محیط مرکز بهداشت اس��تان نیز در مورد وجود 
برخی از حیوانات در مراکز بهداشتی درمانی ایالم 
گفت: باید محیط بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و 
درمانی به گونه ای محافظت شود که نه تنها امکان 
زاد و ولد و اس��تقرار برای آنها وجود نداشته باشد، 
بلکه راه های تردد آنها به درون این محیط ها نیز 

مراقبت شده و بسته باشد. 
 این کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان ایالم تأکید کرد: باید چنین مراکزی عاری از 
هرگونه حیوان به دلیل ناقل بودن بیماری ها باشد، 
چرا که در این اماکن ضایعات عفونی و پزش��کی 
زیادی وجود دارد که روند انتقال بیماری را توسط 

حیوانی چون گربه یا موش تسریع می دهد. 
پورنصرت تصریح کرد: وجود چنین وضعیتی 
در مراکز بهداشتی مورد تأیید کارشناسان مرکز 

بهداشت  نیست. 

 نمک درمانی 
در یکی از بزرگترین غارهای ایران 

مدی��رکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان س��منان گفت: کلینیک 
نمک درمانی در یکی از بزرگترین غار نمکی ایران 

واقع در گرمسار راه اندازی می شود. 
محمدحس��ین بحرالعلوم��ی در گفت وگو با 
ایس��نا افزود: غار های نمکی یک��ی از جاذبه های 
گردشگری استان سمنان در شهرستان گرمسار 
اس��ت. این شهرس��تان دارای یکی از بزرگترین 
مع��ادن نمک و غاره��ای نمکی ایران اس��ت که 
مقدمات راه اندازی کلینیک نمک درمانی همچون 
پذیرش سرمایه گذار و واگذاری زمین در فضایی 

حدود ۵00 مترمربع درحال انجام است. 
وی خاطرنش��ان کرد: از فرصت س��رمایه گذاری 
بخش خصوص��ی برای تکمی��ل و بهره ب��رداری از 
زیرساخت های گردشگری نهایت استفاده می شود 
و فضاه��ای تاریخی، گردش��گری اس��تان از قبیل 
کاروانسرای میاندشت میامی، کاروانسرای ده نمک و 
کاروانسرای دامغان جهت پذیرایی از گردشگران در 
اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت. بحرالعلومی 
با اش��اره به این که مجتمع گردشگری کاروانسرای 
میاندشت میامی تا پایان سال به بهره برداری کامل 
می رس��د، ادام��ه داد: ب��رای مرمت و آماده س��ازی 
این کاروانس��را تاکنون ح��دود ۵0  میلی��ارد ریال 
سرمایه گذاری ش��ده و فاز اول آن شامل رستوران، 
ش��ترخانه و نمایش��گاه صنای��ع دس��تی درحال 
بهره برداری است. بحرالعلومی اضافه کرد: برای جذب 
گردشگر طبیعت نیز اقدام به تکمیل زیرساخت های 
گردش��گری در جنگل ابر ش��اهرود ش��ده است و 
مقداری از آن حدود یک ماه گذشته به پایان رسید. 
همچنین تعدادی از خانه های روستایی در منطقه 
خارتوران و ابر ش��اهرود در اختیار گردشگران قرار 
می گی��رد. احداث کمپ گردش��گری در جنگل ابر 
 نیز از دیگر اقدامات در این منطقه ویژه گردشگری

 بوده است. 

فراخوان همکاری

نظ��ر ب��ه گس��ترد      گی فعالیت ه��ای روزنام��ه 
ش��هروند       و توجه ویژه مس��ئوالن آن به وضعیت 
جای جای کش��ور، راه اند      ازی صفحه س��رزمین با 
هد      ف پرد      اختن به مش��کالت و معضالت مرد      م د      ر 
اس��تان ها د      ر د      س��تور کار قرار گرفت که د      ر این 
مسیر پرد      اختن به اقوام مختلف نیز د      ر سرلوحه 
کار ق��رار د      ارد      .براین اس��اس صفحه س��رزمین 
پنجره ای است به س��وی هر د      یار و د      ر این مسیر 
د      ست همکاری مسئوالن، اس��اتید      ، کارشناسان، 
د      انش��جویان و اهل فن را به گرمی می فشاریم تا 
د      ر جهت پر بارتر کرد      ن آنچه پیش روی شما قرار 

د      ارد      ، بکوشیم.

سامانه پیام کوتاه 3000097
sarzamin@shahrvand-newspaper.ir
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اقليم
کشف فسیل ٢0 میلیون س��اله گاوآبی در شهر 
شیرین س��و از توابع شهرستان کبودرآهنگ اتفاق 
ن��ادری در دنیا محس��وب می ش��ود چراکه گونه 
کشف شده نیز از گونه های نادر و کمیاب و جالب تر 

این که در حال زیست است. 
به گزارش مهر، این فس��یل گاوآب��ی در جریان 
بهره برداری از معدنی در جوار ش��هر شیرین س��و 
شهرستان کبودرآهنگ در ٢00متری شهر و پشت 

تاالب شیرین سو یافت شده است. 
فسیل گاوآبی 10 سال پیش به صورت بریده شده 
پیدا شد و طبق مطالعات کارشناسان و متخصصان 
امر مشخص شد فسیل ها متعلق به 1۵ تا ٢0میلیون  
سال گذش��ته و به دوره میوس��ین پیشین است. 
شهر شیرین س��و نیز در ۵۵کیلومتری شهرستان 
 کبودرآهن��گ و 1٢0کیلومتری ش��مال ش��رقی

 شهر همدان قرار گرفته است. 
بخشدار شیرین سو در همین زمینه با بیان این که 
 قس��متی که س��نگواره وجود دارد دست نخورده

 باقی مانده و آس��یبی به آن وارد نشده است، اظهار 
داشت: فسیل یافت ش��ده دو قطعه شامل قسمت 
ستون فقرات، مهره ها و نخاع گاو دریایی و متعلق 

به دوره میوسین است. 
مهدی س��عادتمند با بی��ان این ک��ه هم اکنون 
متخصصان بیان می کنند که نوعی گونه گاو دریایی 
وجود دارد و هنوز هم زیست دارد، بیان کرد:  طبق 
نظر کارشناسان نسل این گونه منقرض نشده و نوع 

مشابه آن در دریای کارائیب آمریکا یافت می شود. 
وی ب��ا بیان این که نوع زیس��ت گونه گاودریایی 
به شکلی است که باید به طور مداوم در آب باشد و 
در هوایی موسمی مانند هوای خلیج فارس زندگی 
کند، ادامه داد: پس از این که از محلی های منطقه 
شنیده ش��د که چنین چیزی یافت شده به محل 

مراجعه کردیم و کارهای مطالعاتی آن آغاز شد. 
بخش��دار شیرین س��و با بیان این که مسئوالن 
امر مانند محیط زیست و موزه تاریخ طبیعی سال 
گذش��ته اجازه انتقال آث��ار فس��یل ها  را ندادند و 
خواستار انجام تحقیقات در محل شدند، ابراز داشت: 

به دنبال سایر قطعات اثر همانند جمجمه، دم و ... 
هستیم چراکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

مهدی س��عادتمند با بیان این که در یک مرحله 
برای یافت قطعات دیگر فسیل کاوش انجام شده 
و به دنبال کاوش گسترده تری هستیم، عنوان کرد: 
تفاهمنامه ای با دفتر پژوهش اداره کل استانداری 
همدان امضا شد تا همایش فسیل شناسی به صورت 
یک روزه با دعوت از فسیل شناس��ان سراسر کشور 

برگزار شود. 
وی ب��ا بیان این که نکته حائزاهمیت این اس��ت 
که فس��یل پیدا ش��ده متعلق به گونه مهره داران 
و گونه ای بسیار نادر در دنیاس��ت، افزود:  با یکی از 
استادان برجسته فرانس��ه در این خصوص ارتباط 
گرفتیم و اطالعات کافی به وی داده ش��ده تا نتایج 
را اعالم کند؛پیدا شدن این فسیل برای این استاد 
فرانسوی بسیار جالب بود و بیان کرد که گونه مشابه 
این گونه فقط در مراغه قبال کشف شده بود. بخشدار 
شیرین سو با بیان این که این دو فسیل با رعایت همه 

نکات حفاظتی و ایمنی زیرنظر کارشناسان اثر به 
مرکز شهر شیرین سو انتقال داده می شوند و محلی 
برای نگهداری از آنها تدارک دیده ش��ده، ادامه داد:  
در حال س��اخت موزه داخل شهر شیرین سو برای 

نگهداری و بازدید عالقه مندان هستیم. 
مهدی س��عادتمند با بیان این که ارتفاع یکی از 
قطعات فسیل به یک متر و 6۵سانتیمتر می رسد 
و قط��ر آن یک متر و ٢0س��انتیمتر اس��ت، اظهار 
داشت:  جلسه ای با حضور فرماندار، مدیرکل ستاد 
بحران استانداری، مدیرکل امور شهری و مسئوالن 
محیط زیس��ت در هفته گذش��ته در محل کشف 
فس��یل ها برگزار و تصمیم گرفته شد  این دو اثر به 
هیچ عنوان به مکان دیگری منتقل نشوند و در شهر 

شیرین سو حفظ و نگهداری شوند. 
وی ب��ا بیان این ک��ه تحقیقات روی دو فس��یل 
یافت ش��ده پس از ٨ س��ال از زمان پیدا شدن آنها 
آغاز شد و ٢ س��ال به طول انجامید، بیان کرد:  این 
دو فسیل گاوآبی تنها آثار کشف شده از این منطقه 

نیست چراکه منطقه شیرین سو بسیار غنی است و 
سنگواره های زیادی در این منطقه وجود دارد. 

بخشدار شیرین سو با بیان این که فعال در برنامه 
است که فقط دو قطعه فسیل گاوآبی کشف شده در 
موزه نگهداری شود، ادامه داد:  برای سایر فسیل های 

موجود برنامه دیگری در دست است. 
مهدی سعادتمند با بیان این که منطقه شیرین سو 
می تواند تبدیل به منطقه حفاظت شده و به عنوان 
پ��ارک تاری��خ طبیعی یا م��وزه طبیع��ی معرفی 
شود، عنوان کرد:  پتانس��یل های زیادی در بخش 
شیرین س��و وجود دارد و مستندی به نام سرزمین 
زیبای من ساخته شد که همه پتانسیل های بخش 

معرفی شده است. 
وی با بیان این که فرماندار کبودرآهنگ دو بار از 
دو فس��یل گاودریایی بازدید کرده است، ادامه داد: 
هم اکنون دو فس��یل گاودریایی در محل کش��ف 
نگهداری می ش��ود و امنیت آنه��ا تأمین و زیرنظر 

نیروی انتظامی است. 
بخش��دار شیرین س��و با بیان این که کار کاوش 
برای یافتن قطعات دیگر فسیل گاودریایی از سوی 
عالقه مندان انجام می ش��ود، بیان کرد: اس��تادان 
برجسته دانشگاه اعالم آمادگی کرده اند و کارهای 
مقدماتی را انجام داده اند ولی اگر نیاز به حمایت های 

مادی باشد دریغ نخواهد شد. 
فرماندار شهرس��تان کبودرآهنگ ه��م در این 
زمینه اظهار داشت:  دو فسیل گاودریایی در زمان 
فعالیت کارگران معدن سنگ مرمری در تپه ای در 
شیرین سو از توابع شهرستان کبودرآهنگ کشف 
شده اس��ت. احس��ان قنبری با بیان این که طبق 
تصمیمات اخذ شده در اس��تان این دو فسیل در 
مسیر گردشگری شهر شیرین سو به غار علیصدر 
قرار خواه��د گرفت تا امکان بازدید گردش��گران 
از آنها وجود داش��ته باش��د، بیان کرد: تپه ای که 
فسیل ها در آن جا کشف شده یک مکان تاریخی 
اس��ت که می توان با تخصیص اعتبار به آن و آغاز 
کاوش های تخصصی کشفیات خوبی را در حوزه 

میراث فرهنگی به دست آورد. 

 سنگواره ای 20 میلیون ساله در شیرین سو 

شهردار بندرعباس خبر داد:  

 ساخت فرهنگسرا
 در محالت بندرعباس

ش��هردار بندرعباس از س��اخت فرهنگسرا در 
مناطق سه گانه این شهر خبر داد و گفت:  شهرداری 
بندرعباس نگاه ویژه و جدی تری نسبت به گذشته 

پیرامون مباحث فرهنگی و اجتماعی دارد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی و ام��ور بین الملل 
شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده دراین باره 
اظهار کرد:  ورود ش��هرداری به مباحث فرهنگی با 
توجه به حیطه وظایفی که دارد، یکی از موضوعات 

مهمی است که در دستور کار قرار دارد.
وی با اش��اره ب��ه این که ش��هرداری بندرعباس 
پتانس��یل انجام اقدامات فرهنگ��ی و حمایت در 
این ح��وزه را دارد، افزود: بندرعب��اس در مباحث 
فرهنگی و هنری آوازه ای دیرینه دارد، به طوری که 
نام هنرمندان این دیار در سطح ملی و بین المللی 
شناخته شده است. شهردار بندرعباس خاطرنشان 
کرد: در راس��تای حمایت از هن��ر و هنرمندان، در 
سالی که از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
به نام »سال فرهنگ و اقتصاد، با عزم ملی و مدیریت 
جهادی« نام گذاری شده، ش��هرداری بندرعباس 
خودش را موظف می داند توجه ویژه ای به مباحث 
فرهنگی داشته باشد.امینی زاده با بیان این که مقام 
معظم رهبری)مدظله العال��ی( موضوع »فرهنگ« 
را مهم تر از اقتصاد می دانند، تأکید کرد: س��اخت 
فرهنگسرا در محالت بندرعباس موجب پرورش 
استعدادهای بالقوه می شود.وی ادامه داد: مجموعه 
مدیریت ش��هری بندرعباس به مسائل فرهنگی 

توجه خاصی دارد و این امر شایسته این شهر است.

مديرعامل آبفاي هرمزگان خبر داد:

405میلیارد تومان فرصت 
 سرمایه گذاري در پروژه هاي آب

 و فاضالب
 مدیرعام��ل آبفاي هرم��زگان گفت: اف��زون بر

 40۵ میلیارد تومان فرصت س��رمایه گذاري براي 
بخش خصوصي در صنعت آب و فاضالب اس��تان 

وجود دارد.
مهندس»حس��ین خادم��ي« اف��زود: آبف��اي 
هرمزگان با ارایه 10 پ��روژه آب و فاضالب به ارزش 
بیش از 40۵ میلیارد توم��ان آمادگي خود را براي 
ج��ذب س��رمایه گذاري بخش خصوص��ي اعالم 
مي کند. وي افزود: این پروژه ها ش��امل جمع آوري 
شبکه و احداث تصفیه خانه فاضالب، اجراي خط 

انتقال آب و احداث آب شیرین کن است.

خادمي با اش��اره به اینک��ه در بخش فاضالب 
به دالیل زیس��ت محیطي و بهداشتي، ضرورت 
اجراي طرح ه��اي این بخش بیش از گذش��ته 
احساس شده است، گفت: تعداد 7 پروژه فاضالب 
ب��ه ارزش ٢79 میلی��ارد تومان در پنج ش��هر 
پارسیان، بندرلنگه، حاجي آباد، درگهان و اجراي 
مدول دوم تصفیه خانه فاض��الب بندرعباس و 
همچنین پروژه اح��داث تصفیه خانه فاضالب 
ش��هرک پیامبر اعظم و فاینانس داخلي بخشي 
از ش��بکه جمع آوري فاضالب شهر بندرعباس 
آماده ج��ذب س��رمایه گذاري بخش خصوصي 
اس��ت. وي افزود: همچنین در بخش آبرساني، 
اجراي خط انتقال آب از بندر چارک به شهرهاي 
 بس��تک و جناح به ارزش 64 میلی��ارد تومان و

 ٢ پروژه آب ش��یرین کن در شهرهاي پارسیان 
و چارک ب��ه ارزش ٨04 میلیارد توم��ان آماده 
واگ��ذاري به بخش خصوصي اس��ت. خادمي با 
بی��ان این که اس��تان هرمزگان از اس��تان هاي 
پیش��رو در بهره مندي از سیستم شیرین سازي 
آب دری��ا با اس��تفاده از س��رمایه گذاري بخش 
خصوصي بوده اس��ت، تصریح ک��رد: 90درصد 
پروژه هاي آب  شیرین کن کشور در این استان 
درحال اجراس��ت.  وي در پایان اف��زود: درحال 
حاضر 16پروژه آب ش��یرین کن در ش��هرها و 
 جزایر اس��تان )با حجم آب تولی��دي 4٢ هزار و

۵7۵ مترمکع��ب در ش��بانه روز در س��طح 
اس��تان( و  یک پ��روژه فاض��الب از طری��ق 
س��رمایه گذاري بخ��ش خصوص��ي درح��ال 
بهره بر داري است و 3 پروژه آب شیرین کن و یک 

پروژه فاضالب نیز در دست اجرا داریم.

گزارش


