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منتخب اول مردم شیراز در شورای پنجم:

پاکدستی
اصلیترین ویژگی
شهردار است
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ادامه اصالحات
در تنگ سرخ

طرح دوم پروژه سد تنگ سرخ ،در سطح ملی مطرح نشده است
گروه گزارش -امین افشار پروژه احداث سد تنگ سرخ یکی از طرح هایی است که موافقان و مخالفان سرسخت بسیاری
در ســطح اســتان فارس دارد .طرح احداث این سد که از بهمن سال  90و در فاصله یک کیلومتری شمال غرب شیراز
شروع شد ،عم ً
ال به دلیل نداشتن ارزیابی زیستمحیطی متوقف شده؛ اما به گفته برخی از مسئولین مربوطه فشارهای
زیادی برای راه اندازی دوباره این پروژه در حال انجام اســت و براســاس مشاهدات خبرنگار شیرازنوین علیرغم این که
مدت زیادی از رد این طرح در کمیته ماده دو میگذرد ،هنوز ماشین آالت سنگین در محل این پروژه به چشم میخورند
و ادوات این کارگاه از محل تخلیه نشده است .نوع سازه این سد ،خاکی با هسته رسی و به ارتفاع حدود  80متر از بستر
ســنگی پیش بینی شده است که اهداف متنوعی نظیر تأمین آب مورد نیاز باغات قصردشت و کنترل سیالب در فصل
زمستان را برای آن متصور شدهاند...
شرح در صفحه 4

پیشبینی آینده اقتصادی فارس

دست تولیدکننده را ول نکنیم
صفحه 3

مدیر کل فرودگاههای
فارس خبر داد

برقراری
پرواز
شیراز -وین
صفحه 3

پایان
ریلگذاری
ایستگاهمتروی
وکیل شیراز
صفحه 4

شاخصهای انتخاب
شهردار شيراز مشخص شد

معرفی
 26کاندیدا
برای پست
شهرداری شیراز
صفحه 4

سرکوب نفرت در پناه سینما
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فردا را به امروز می آ وریم
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یادداشت روز

سعیدرضا امیرآبادی

یادگاری عذابآور

مفاخر میراث فرهنگی ،یک کشور ارزشی به
مراتب واالتر از منابع زیرزمینی دارند؛ چرا که
با پرورش زیرساخت های گردشگری میتوان
از آنها درآمدزایی شــگرفی به دست آورد و
همانند منابع طبیعی ،قابلیت خام فروشی را
ندارند .در مبحث حفظ میراث فرهنگی ایران
دو گروه دخیل هستند .در ابتدا آحاد جامعه
باید نســبت به ارزش مــادی و معنوی آنها
آگاه شده و نسبت به حفظ و نگهداریشان
همــت گمارند .آثار تاریخی یک کشــور به
مثابه شناســنامه ای ســخنگو در بردارنده
ریشــههای تمدنی آن خطه هســتند و در
صورت بیاهمیت پنداشتن آنها ،به طور حتم
از دروازه هــای تمدن فاصله خواهیم گرفت.
در نگاه دوم این وظایف مدیران اجرایی است
کــه از گنج گهربار میراث فرهنگی با جان و
دل محافظت کرده و آنها را از طیف صدمات
الابالی مصون دارند .آثاری از یادگارینویسی
بر پیکره ابنیه سترگی نظیر تخت جمشید
نشــان از وجود اهمال کاری در دو گروه باال
دارد .مدیران میراث فرهنگی برای مقابله با
افــرادی که بر کرانههای تمدن یک کشــور
خدشــه وارد میکنند ،نیازمند تمســک به
قوانین ســختگیرانه تری هستند تا با سالح
قوانین ســخت ،با خاطیان رفتار کرده و آنها
را با مجازات های سنگین تری مواجه کنند.
از ســوی دیگر بسیاری از خانه های تاریخی
شیراز هنوز فرصت ثبت جهانی نیافته اند و
به دلیل مماشــات ها در شرف تخریب قرار
دارند .بســیاری از این منازل در اطراف حرم
مطهر شاهچراغ (ع) هستند که به انباری برای
کســبه محل تبدیل شده اند و مسیر زوال و
ویرانی را می پیمایند .به منظور جلوگیری از
چنین صدمه های ملی میتوان امیدوار بود که
قوانین تنبیهی سختگیرانه تری اتخاذ شود تا
شهر شیراز در نگین گردشگری ایران جلوه
درخشانتریداشته باشند.

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن قوه قضائیه:

قوهقضائیه پرچمدار حمایت ازحقوق مردم شود
صفحه 2

