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اقتصاد را باید شست

بقیه از صفحه اول:

درواقع غیر از مواد مخدر کشــف شده اما توزیع آن در سطح
باالیی ادامه دارد و البته افزایش تقاضا زمینهساز گسترش این
بحران اجتماعی است.
پولشــویی فعالیتی غیرقانونی اســت که طی آن معامالت و
درآمدهای نامشــروع شکلی کام ً
ال قانونی یافته و مشروعیت
مییابند ،به عبارت دیگر پولهای کثیف و نامشروع ناشی از
اعمال خالف در همان کشور یا در کشورهای دیگر به پولهای
تمیز تبدیل شده و از اقتصاد غیر رسمیوارد اقتصاد رسمی
میشود.
یکی از صدمات جدی این نوع گردش پول فرار از مالیات است.
در حالی که کارمندان دولت (حقوقبگیران) پیش از دریافت
حقوق ،مالیات بردرآمد خود را پرداخت میکنند و یا بسیاری
از کســبهها در بازار موظف به پرداخت مالیات بر درآمدهای
خود هستند ،روا نیست برخی با درآمدهای نجومیاز پرداخت
مالیات فرار کنند.
در سال جاری سردار ابویی معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق
و کاال و ارز براین امر صحه میگذارد و معتقد است مخالفان
اصلی تصویب قانون مبارزه با پولشویی همان کسانی هستند
که از نبود شــفافیت ســود میبرند .در حالحاضر بخشی از
تبهکاران به بدنه مدیران میانی رخنه کرده و سعی میکنند
در مسیر مبارزه با پولشویی ســنگاندازی کنند .افرادی که
تا چندی پیش در شــهرهای مرزی جوالن میدادهاند حاال
سرشان از بازار ارز و داخل شهرهای بزرگ درآمده است.
ناگفته نماند که ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی
نیز در این باره هشدارهای الزم را داده بود .او خیلی صریح به
حوزه نفوذ پولشویان در پایتخت اشاره میکند و التهاب بازار
ارز را ناشی از حضور آنان در این بازار میداند .برخی نمایندگان
مجلس هم در اظهار نظرهای جداگانه خود معتقدند که اگر
قانون مبارزه با پولشــویی اجرایی شــده بود التهاب امروز در
بازارهای ارز و سکه را شاهد نبودیم.
در هر صورت با مردم باید بصورت خیلی روشن و شفاف سخن
گفت .شاید بسیاری از مردم از معادالت اقتصادی خرد و کالن
بیاطالع باشــند و میزان تحصیالت آنــان در حوزه اقتصاد
نباشد و یا در سطحی باشد که از فرمولهای تورم و رکود سر
درنیاورند اما آنچه روشــن است این است که عدهای در صف
اقلیت سکان اقتصادی کشور را بدست گرفتهاند .تمام افرادی
که با اتصال به بدنه قدرت ســعی در کسب منافع فردی و یا
حزبیدارند به نوعیدر آشفتگی نظام اقتصادی مقصر هستند.
باید دید چرا تورم در اقتصاد ایران اینگونه بیرحمانه درحال
جوالن است .احتکار زاییده کدام تفکر است و اقتصاد اسالمی
در کدام طرف این معادالت قرار گرفته و چرا در حاشیه است؟
بازار سیاه از کجا سر درآورده است و چرا با گذشت 40سال از
انقالب هنوز باید بسیاری از مایحتاج را با قیمتهای گران و
بصورت پنهان تهیه کرد؟
اما خط فقر در ایران به خطی گفته میشود که بسیاری اقشار
نتواننــد در مواجه با آن مایحتاج زندگی روزمره خود را تهیه
کننــد و در یک کالم در تأمین هزینههای اولیه زندگی خود
خصوصاً درمان ،درمانده شوند .سقوط ارزش پول ملی یکی از
پرچالشترین مباحث در ایجاد خط فقر است .خط فقری که
در سال جاری و از سوی برخی نمایندگان مجلس در تهران
10میلیون تومان و در شهرســتانها  5میلیون تومان درآمد
ماهیانه اعالم شده است.
با نگاهی به دســتمزدهای کارگران و کارمندان باید به این
نکتــه پی برد که جمعیت کثیری زیر خط فقر قرار گرفتهاند
و البتــه این تلخی و فاصله نامتعارف مطلوب نظام اســامی
نیســت .اما میتوان گفت این امر حکایت از ناکارآمدی تیم
اقتصادی دولت دارد .اقتصادی که نقش قاچاق و پولشویی در
آن مشهود است و همین قاچاقچیان هستند که نظام اداری
را نیز فاسد نمودهاند.
داستان فســاد در دستگاههای اجرایی دولت به گونهای افشا
شده است که مانعی بزرگ در روند سرمایهگذاری سالم قلمداد
میشود و از سوی استانداران وقت و گذشته در اکثر استانها
خصوصاً فارس بصورت پی درپی مورد تأکید قرار گرفته است.
حاال باید دید این فساد بزرگ دربرابر قانون سر تعظیم فرود
میآورد یا خیر؟ سد قدرتمندی که باید شکسته شود تا تمام
کشــور بصورت متوازن از تولید درآمد منتفع شوند .آیا این
امکان وجود دارد؟ چشمها را باید شست ،جور دیگر باید دید.
چترها را باید بست ،زیر باران باید رفت.
در روز دوم مسابقات هندبال کشوری دانشگاه آزاد اسالمی

فارس با اقتدار بر تهران و
نجفآباد پیروز شد

تیم هندبال دانشــگاه آزاد اسالمیاستان فارس با نتیجه  36بر  22تیم
هندبال استان تهران را از پیش رو برداشت و با نتیجه  24بر  22نجفآباد
را شکست داد.
ی واحد شیراز ،روز دوم مسابقات هندبال
به گزارش اداره کل روابط عموم 
کشــوری دانشگاه آزاد اسالمی«گرامیداشــت  16آذر -روز دانشجو» با
برگزاری  8دیدار پیگیری شد که نتایج آن به شرح زیر است:
تیم هندبال استان قم  -13تیم هندبال استان همدان25
تیم هندبال اســتان آذربایجان شــرقی  -25تیم هندبال سیســتان و
بلوچستان 18
تیم هندبال اســتان کهگیلویــه و بویراحمد  -34تیم هندبال اســتان
تهران30
تیم هندبال استان فارس -24تیم هندبال نجف آباد 22
تیم هندبال استان اصفهان  -27تیم هندبال سیستان و بلوچستان 16
تیم هندبال استان آذربایجان شرقی  - 18تیم هندبال استان همدان23
تیم هندبال اســتان کردســتان -31تیم هندبال اســتان کهگیلویه و
بویراحمد 38
تیم هندبال استان فارس -36تیم هندبال استان تهران22
به گزارش روابط عمومی ،این مسابقات به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شــیراز برگزار میگردد و  10تیم در  2گــروه در دور مقدماتی با
یکدیگر رقابت دارند.

رهبر معظم انقالب:

اینکه هر بازنشستهای به کار گرفته نشود درست نیست برخی جایگزین ندارند
رهبر معظم انقالب اسالمیدرباره قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در
ابتدای جلسه درس خارج فقه ،توضیحاتی ارائه کردند.
به گزارش ایســنا ،حضــرت آیت الله خامنهای صبح دیــروز در ابتدای
جلســه درس خارج فقه ،ضمن تأکید بر اهمیت و لــزوم اجرای قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان ،توضیحاتی در خصوص برخی خألهای این
قانون و درخواستهای برخی مسئوالن از ایشان برای کسب مجو ِز ابقاء
تعداد معدودی از مدیران بازنشسته ،بیان کردند.
متن بیانات رهبر معظم انقالب اسالمیبه این شرح است:
دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو ــ بعد از درس که
سرعون إلینا( )۱ـ ـ و با اوقات تلخی تمام گفتند که
ِ
میبینید همینطور یُ
این بازنشستههایی که طبق قانون باید برکنار بشوند ،اینها را برمیگردانند
و این را به پای شــما مینویســند ،یعنی به پای من[ .البته] این محبت
است ،این نشان دهندهی این است که این برادرمان نسبت به اینکه یک
چیزی را به ما نسبت میدهند که ایشان نمیپسندد ،ناراحت است .منتها
اشــکالش این بود که ســر من داد میکشید )۲( .من هم به ایشان یک
قدری تند گفتم آقا! چرا داد میکشید؟! به هر حال ما خواستیم از ایشان
هم معذرتخواهی کنیم.
این قانون بازنشستگان ،یک قانون بسیار خوبی است .این از آن قوانینی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز گفت:
محدوده منطقه  ۱۰مســیر توســعه شمال غرب
شــیراز است و میتواند افق درخشانی را برای این
کالنشهر فراهم آورد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری شیراز،
مهندس فرج زاده در آیین تکریم و معارفه شهردار
منطقــه  ۱۰گفت :این منطقه از نظر جذب درآمد
و صدور پروانه ساختمانی بین  ۴منطقه برخوردار
شیراز در رتبه دوم قرار دارد .حضور شهردار پیشین
منطقه  ۹که از نظــر جذب درآمد در بین مناطق
شــهرداری ســرآمد بود ،میتواند منجر به ادامه و
توسعه این روند شود.
معاون معماری و شهرســازی شــهرداری شیراز
خطاب به شــهردار جدید منطقه  ۱۰تأکید کرد:
مدیریت بــر این منطقه به علت داشــتن حریم،
وجود سکونتگاههای منفصل ،ابالغ طرح تفصیلی،
قرارگیری در مســیر توســعه شــیراز و داشــتن
فرصتهای اقتصادی مشکل است و ضروری است
که شهردار این منطقه نگاه توسعهای داشته باشد.
وی با اشــاره به برخی ویژگیهای شهردار پیشین
منطقه  ۹و شهردار فعلی منطقه  ۱۰افزود :برنامه
محوری و عملگرایی از خصیصههای بارز مهندس
احمدزاده اســت که منجر به رضایت شهروندان از
عملکرد منطقه  ۹شده بود.
مهندس فرج زاده تصویــب طرح جامع حریم در
کارگروه امور زیربنایی اســتان فــارس را در رفع
مشــکالت منطقه  ۱۰مؤثر دانست و گفت :ابالغ
طرح محــدوده حریم برای منطقه بســیار مهم و

اســت که ما به آن احتیاج داشتیم ،جایش هم خالی بود .این قانون در
واقع حلقهی بســتهی مدیریتی را که گاهی اوقــات در بعضی از جاها
سالهای سال طول میکشد ،این حلقهی مدیریتی بسته را باز میکند،
میشــکند ،راه را برای جوانها میگشاید که بتوانند خودشان را برسانند
به مراکز مدیریتی .بنابراین اصل قانون ،قانون خوبی است منتها اطالق

اگر جلوی صادرات نفت ایران
در خلیج فارس گرفته شود
نفتی صادر نخواهد شد

قانون ،اطالق درســتی نیســت یعنی اینکه هر بازنشستهای باید به کار
گرفته نشود ،این اطالق درست نیست .چون بعضی از افراد هستند بله،
مث ً
ال ســی سال هم خدمت کردهاند ،بازنشسته هم شدهاند ،فرض کنید
که بیست ســاله بوده ،هجده ساله بوده اســتخدام شده ،حاال هم یک
مردی چهل و هشت ساله ،پنجاه ساله است ،وقت کارش است و تجربهی
خوبی هم پیدا کرده ،جایگزین هم ندارد؛ این اســت دیگر؛ قانون این را
هم شامل میشود ،اما شمول قانون نسبت به این جور آدمهایی که کم
و بیش پیدا میشوند ،ممکن است زیاد هم نباشند ،درست نیست .خب
حاال [آن] مســئول ،آن مدیر چه کار کند برخالف قانون؟ اینجا به فکر
والیت فقیه میافتند که باالخره ولیفقیه اجازه بدهد .میآیند از ما سؤال
میکنند ،ما هم مواردی را ،بنده اینهایی را که [نســبت به آنها] میآیند
سؤال میکنند که نمیشناسم ،مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن است دو
نفر ،سه نفرشان را بشناســیم؛ معدودی از آنها را میشناسیم ،آنهایی را
هم که نمیشناسیم ،اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول میکنیم.
مســئله این است و ّال اصل این قانون ،قانون خوبی است ،باید هم اجرا
بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون
را جوری ترتیب بدهند و اصالح کنند که دیگر این اشکاالت پیش نیاید،
مجبور نشوند که به اجازهی رهبری متوسل بشوند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز:

منطقه  10مسیر توسعه شمال غرب شیراز است
اثرگذار اســت چرا که اکنون شهرداری در برخی
مناطق همچون منطقه گویم با مشــکالتی مواجه
است ،که با ابالغ طرح جامع حریم و رفع مشکالت،
شهرداری میتواند زیر ســاختها را تأمین باعث
ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان ساکن در این
مناطق شود.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری شیراز
ضمن تشکر از شــهردار پیشین منطقه  ۱۰گفت:
محمدفاضــل صارمــیزاده با دارا بــودن دانش و
تخصــص در حوزه حقوقی و اشــراف بر روندهای
موجــود در مجموعه مدیریت شــهری میتواتد
بهعنــوان مدیرکل بازرســی شــهرداری شــیراز
عملکردی موفق داشــته باشــد و مسیر کنترل و
بازرسی را برای دستگاههای نظارتی تسهیل کند.
عضو ناظر شــورای اسالمیشهر شیراز در منطقه
 ۱۰نیز در این آیین گفت :تغییرات در شــهرداری
شیراز که موجب استفاده از مدیران و کارشناسان
بدنه شــهرداری شــده ،روند مثبتی و قابل است
کــه در تصمیمگیریهای مهندس اســکندرپور
شهردار شیراز شــاهد آن هستیم و نشان از وجود
متخصصین در مجموعه نیروی انسانی شهرداری
دارد.
ســیروس پاکفطــرت تأکید کــرد :منطقه ده

روحانی در جمع مردم شاهرود:

شــهرداری شــیراز همچنان بکر است که با توجه
به قرار گرفتن در ورودی اصلی کالن شــهر شیراز
نیازمند کارهای بزرگ و عمرانی نشان میدهد.
وی با اشــاره به ضــرورت احداث پیــاده راهها و
پارکهــا در این منطقه گفت :با توجه به شــعار
شهرداری و شورا مبنی بر تحقق شعار انسان محور
بودن باید با تأمین زیر ساختها این موضوع محقق
و مــردم آن را لمــس کنند .محدوده شــهرداری
منطقه  ۱۰با دارا بودن باغات و زمینهای وســیع
قابلیت توسعه پیاده راهها را دارد.
براســاس این گزارش ،شهردار شیراز طی احکامی
جداگانه مهندس بهنام احمدزاده شــهردار منطقه
 ۹را به عنوان شــهردار منطقه  ،۱۰محمد فاضل
صارمیزاده شهردار منطقه  ۱۰را به عنوان مدیرکل
بازرسی و دکتر فرزاد میرزایی را به سمت شهردار
منطقه  ۱۰منصوب کرد.
مهندس بهنام احمدزاده شــهردار پیشین منطقه
 ۹و شــهردار فعلــی منطقه  ۱۰دانــش آموخته
کارشناســی برنامهریزی شهری و کارشناس ارشد
شهرســازی از دانشگاه شیراز است که در سال ۸۳
به عنوان کارشــناس وارد مجموعه شهرداری شد.
مهندس احمدزاده پس از طی مراحل پیشرفت در
مجموعه شــهرداری به عنوان رئیس واحد فنی و

رئیس جمهور ایران اعالم کرد که آمریکا بداند اگر بخواهد جلوی
صادرات نفت ایــران را بگیرد ،نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد
شد .ب ه گزارشایســنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی،
رئیس جمهوری صبح روز سهشــنبه در جریان ســفر استانی به
استان سمنان گفت :آمریکا بداند که ما نفتمان را میفروشیم و
خواهیم فروخت و او قادر به این نیست که جلوی فروش نفت ایران
را بگیرد؛ بدانید که اگر روزی آمریکا بخواهد جلوی صادرات نفت
ایران را بگیرد ،نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
روحانی در ادام ه با اشــاره به این که آمریکا میخواهد رابطه ملت
ایران با دنیا را تضعیف کند ،خاطر نشــان کرد :امروز رابطه ایران
بیشتر از هر زمان دیگری با دنیا برقرار است و ما با همسایگان خود
ی داریم و خواهیم داشــت؛ آمریکا قادر نیست که
روابطی صمیم 
رابطه ما با ملتهای منطقه که در طول قرنها به عنوان همسایه
مهربــان در کنار هــم بودهایم را بر هم بزنــد .آنها همچنین قادر
نیستند که روابط تجاری ما را با منطقه و دنیا قطع کنند.
رئیس جمهوری اضافه کرد :آمریکا باید این را بداند که در سراسر
ســرزمین ایران ،مردم ما با کشــورهای منطقــه و جهان روابط
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی خود را حفظ خواهند کرد و همچنان
ارتباطاتمان را با همســایهها و کشورهای اسالمیو جهان توسعه
خواهیم داد .ب ه گزارشایســنا ،حجتاالسالم والمسلمین روحانی
در ادامه صحبتهای خود ،با اشــاره به اقدامات آمریکا برای طرح
مجدد موضوع ایرانهراسی در منطقه و دنیا گفت :آمریکا به دنبال
آن اســت که اروپا چین و هند و همسایگان ایران را از ایران جدا
ن در حالی است که ما دشمن هیچ ملتی از همسایگان خود
کند .ای 
نیستیم و نخواهیم بود .آمریکا نمیتواند میان ایران و همسایگان او
و همچنین کشورهای اسالمیتفرقه ایجاد کند .روحانی با تأکیدبر
این که از وعدههای انتخاباتی خود عقبنشــینی نخواهم کرد و به
قولهایی که دادهام عمل میکنم ،اضافه کرد :البته شــرایط امروز
کشور ،شرایطی است که باید هماهنگی ،وحدت و انسجام بیشتری
نسبت به قبل وجود داشته باشــد ،چرا که با انسجام و وحدت از
مشکالت پیش رو خارج خواهیم شد.
وی با انتقــاد از طرح برخی از مطالب در برخی رســانهها درباره
بحران بیکاری و تورم در کشور ،گفت :کشور در بحران قرار ندارد و
نخواهد بود و ابر تورم و ابر بیکاری ما را تهدید نخواهد کرد؛ عدهای
به ناروا و نادانســته این حرفهــا را در روزنامهها و تبلیغات خود
مطرح کردهاند .روحانی خاطر نشان کرد :امروز در کشور مشکالتی
وجود دارد که مردم باید ازآنها مطلع باشــند؛ باید دست به دست
هم دهیم و از مشــکالت موجود عبــور کنیم و همان طور که در
ماههای قبل مردم گامهای خوبی برداشــتند و مقداری از فشارها
کاســته شد ،هنوز نیز باید کارهای بسیاری انجا م شود تا فشار از
دوش مردم برداشــته شود .تالش و امید دولت این است که روند
صعودی تورم که در ماههای قبل مردم را آزار داد را کاهش دهیم
تا مردم مقداری آرامتر شوند و انشاءالله در برابر دشمنان بایستیم
تا به پیروزی نهایی دست یابیم.

معاون شــهرداری منطقه  ۴و ســپس از سال ۹۰
بهعنوان شهردار منطقه  ۹منصوب شد.
فرزاد میرزایی شــهردار منطقه  ۱۰دارای مدرک
کارشناســی برنامهریزی شهری ،کارشناسی ارشد
شهرســازی و دکترای تخصصی شهرسازی است
و از  ۱۳۷۷پــس از طی مراحــل آزمون ،مصاحبه
و گزینش به عنوان کارشــناس شهرســازی وارد
مجموعه شهرداری شده اســت .میرزایی تاکنون
در ســمتهای مختلفــی از جمله مســئول فنی
شهرسازی ،معاون و مدیر ســتاد آبادگری باغات
قصردشــت ،مشاور معاون شهرســازی و معماری
شــهرداری شــیراز ،مدیــر کل امور شهرســازی
شهرداری شــیراز ،شهردار ارســنجان و نماینده
شهرداران فارس در کارگروه شهرسازی و معماری
استان فارس فعالیت کرده است.
محمدفاضل صارمیزاده شهردار پیشین منطقه ۱۰
و مدیر کل حراست و رسیدگی به شکایات مردمی
شهرداری شــیراز دارای مدرک کارشناسی حقوق
و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومیاست
که از ســال  ۱۳۷۳وارد مجموعه شهرداری شده
اســت .صارمیزاده تاکنون رئیس حوزه شــهردار،
معاون اجرایی منطقــه  ،۶معاون درآمد و حقوقی
شهرداری منطقه  ،۸شــهردار منطقه  ۸و شهردار
منطقه  ۱۰بوده اســت .همچنین معاونت حراست
شــیالت هرمزگان در ســال  ۶۹و کارشناســی
در معاونت عمرانی اســتانداری فــارس در زمان
اســتانداری مهندس جهرمیدر سال  ۷۱از دیگر
سوابق وی است.

ش و پرورش:
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموز 

فعالیت مدارس شاهد زاییده
مفاهیم ارزشی انقالب است

انتخاب دو شهرساز بهعنوان شهرداران مناطق  ۹و  ۱۰شیراز
شــهردار شــیراز در آیین تکریم و معارفه شهردار منطقه  ۹با اشاره
به رویکرد مدیریت شــهرداری مبنی بر انتخاب مهندسان شهرساز
یا معمار به عنوان شــهرداران مناطق شیراز گفت :درصدد هستم با
حضور شهرسازان و معماران در مدیریت شهری ،نگاه سخت افزاری
جای خود را به نگاه نرم افزاری دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز ،مهندس اسکندرپور
خاطرنشان ساخت :در این اندیشه شهرداران مناطق از افراد با سابقه
کاری در مجموعــه شــهرداری و متخصص در حوزه شهرســازی و
معماری انتخاب میشــوند تا با اشراف و شناخت کامل بر شهرداری
شاهد حرکت رو به جلو و بر مدار پیشرفت مجموعه مدیریت شهری
باشیم.
وی با اشــاره به اینکه کمترین میزان درخواست استعالم از معاونت
شهرســازی از سوی شهرداری منطقه  ۹اســت ،افزود :این موضوع
نشان میدهد که شهردار و معاون شهرسازی منطقه با تصمیم گیری
به موقع و مناســب موجب کاهش بوروکراســی اداری ،تکریم ارباب
رجوع ،کاهش زمان پاسخگویی به شــهروندان و حفظ کرامت آنها
میشود.
شهردار شــیراز اعالم کرد :میزان جذب درآمد در شهرداری منطقه
 ۹در بین هفت منطقه کمتر برخوردار شــیراز رتبه نخست را کسب
کرده و متوسط جذب درآمد این منطقه در  ۶ماه نخست سال جاری
 ۱۶۰درصد افزایش داشــته است .همچنین میزان صدور پروانههای
ساختمانی نیز در منطقه  ۹باال بوده است.
مهندس اسکندرپور ضمن برشــمردن برخی از ویژگیهای شهردار
پیشین منطقه  ۹که هم اکنون به عنوان شهردار منطقه  ۱۰معرفی

شده اســت ،خاطرنشان کرد :اشراف به کار در مجموعه شهرداری و
قوانین مرتبط با آن ،پاکدستی ،مردم داری ،برنامه محوری ،متخصص
در حوزه شهرســازی و توانایی در جذب درآمد از جمله ویژگیهای
مهندس احمدزاده است .این ویژگیها منجر به انتخاب وی به عنوان
شهردار منطقه  ۱۰نیز شد.
وی تشــریح کرد :شهرداری منطقه  ۱۰به علت میزان باالی ساخت
و ســاز و تقاضا برای صدور پروانههای ساختمانی ،وجود حریمها و
ابالغ طرح تفصیلی چالشهایی دارد و نیازمند حضور یک شهرســاز
به عنوان شــهردار منطقه است .از این رو انتخاب مهندس احمدزاده
میتوانــد منجر بــه مرتفع کردن چالشهای ایــن منطقه با تعامل
مناسب با سایر دستگاههای اجرایی شهری و استانی شود .با توجه به
تجربه شهردار جدید منطقه  ،۱۰این منطقه میتواند به رتبه نخست
جذب درآمد در بین شهرداریهای مناطق برسد.
مهندس اســکندرپور با بیان اینکه شهردار پیشین منطقه  ۹دارای
نگاه برنامه محور در اداره منطقه بودنــد ،افزود :مهندس احمدزاده
گــزارش کار خود را مبنی بر برنامه ارائه داد و برای آینده نیز برنامه
مکتوب دارد.
شهردار شــیراز خطاب به شهردار جدید منطقه  ۹تأکید کرد :دکتر
میرزایی نیز باید با برنامه محوری امور منطقه را پیش ببرد ،عملیات
ساخت پروژه فرهنگســرای فرزانگان را تسریع ببخشد و با توجه به
رویکرد انسان محوری اقدام به ایجاد پیاده راه در این منطقه کند.
وی با اشاره به لزوم برنامهریزی برای استقبال شایسته از عید نوروز،
افزود :با توجه به قرارگیری ورودی جنوبی شــیراز در این منطقه ،از
شــهردار جدید منطقه  ۹میخواهم که با نورپردازی ،فضاســازی و

نماینده جهرم در مجلس:

پایانه جدید فرودگاه جهرم تا 6ماه دیگر به بهرهبرداری میرسد

نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای اسالمیگفت :عملیات ساخت پایانه جدید فرودگاه جهرم به مرحله
سقفگذاری رسیده و تا 6ماه دیگر این مکان به بهرهبرداری میرسد .محمدرضا رضایی کوچی ،سهشنبه در گفتوگو
با ایرنا با تأکید بر پیشــرفت ســریعتر پایانه فرودگاه جهرم افزود :این پایانه با زیربنای یک هزار و  500مترمربع در
ی بیان کرد :با توجه به لزوم تأمین زیرساختها و
دست احداث است .رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالم 
افزایش امکانات در فرودگاه جهرم ،بحث توسعه و تجهیز این فرودگاه را در دستور کار داریم.
رضایی کوچی همچنین با اشاره به نشستی که دوازهم آذر ماه جاری با مسئوالن دانشگاه آزاد کشور و سازمان زمین
و مسکن برای توسعه فرودگاه جهرم داشت ،گفت :برای توسعه فرودگاه جهرم ،بخشی از اراضی سایت دانشگاه آزاد
جهرم به ازای هر هکتار 650میلیون ریال فروخته خواهد شــد .نماینده مردم شهرســتان جهرم در مجلس شورای
ت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شماری
اسالمیبتازگی به اتفاق مه آبادی ،رئیس هیئ 
از مســئوالن ذی ربط از بخشهای مختلف فرودگاه جهرم بازدید کردند و از نزدیک در جریان پیشــرفت طرحهای
عمرانی در دست ساخت این فرودگاه از جمله پایانه جدید قرار گرفتند.

ظریف :اطالعات مثبتی از طرف اروپایی
برای ثبت اسپیوی دریافت کردهایم

وزیر امور خارجهدر پاسخ به ادعای رویترزدر مورد حذف فروش نفت از  ،SPVگفت که فروش نفت ،محور کانال مالی اتحادیه
اروپا با ایران است و در پاسخ به اظهارات پمپئو نیز تأکید کرد که هیچ قطعنامهای در شورای امنیت آزمایشهای موشکی
ایران را ممنوع نکرده است .به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف در توضیح ادعای اخیر رویترز درباره عدم پوشش فروش نفت
در جریان مراودات مالی اتحادیه اروپا با ایران ،گفت :بر اساس اطالعاتی که ما داریم اینگونه نیست ،زیرا اگر پول نفت ایران به
حسابی واریز نشود مشخص نیست که پولی برای مراودات وجود داشته باشد ،از سوی دیگر قسمت عمده صادرات جمهوری
اسالمیایران نفت است بنابراین به نظر میرسد برخی فضاسازیها در حال شکلگیری است تا مردم را ناامید کند .وزیر امور
خارجه تصریح کرد :جمهوری اسالمیایران همیشه بر توان داخلی خود تأکید داشته و از این رو تالش خود را با اروپاییها
ادامهدادیم و بر این باوریم که اروپاییهادر تالش برای ارتباط با ایران هستند .اروپاییها معتقدند که اجرای برجام برای امنیت
آنها ضروری است لذا آنها برای تأمین امنیت خود و اجرای برجام باید هزینه کنند .وی در گفتوگو با خبرگزاری خانهملت
یادآور شد :ما در تماس فنی با اروپاییها هستیم تا این مکانیزم ویژه مالی برقرار شود ،بنابراین امیدواریم  spvبتواند نیازهای
کشور را در حد قابل قبولی تأمین کند .ظریف در خصوص مذاکرات با کشورهای  4+1پیرامون برجام ،گفت :اروپاییها قرار
بود این مکانیزم را به عنوان اولین قدم راهاندازی کنند و تاکنون تالشهایی هم کردند.

ش و پرورش گفت:
مدیرکل امور شــاهد و ایثارگران وزارت آمــوز 
مدارس شاهد زاییده مفاهیم ارزشی انقالب اسالمیاست و برهمین
اســاس باید به آن به عنوان یک جریان نگریســته شود و پایداری
و پویایــی این جریان قوام آن را تضمیــن میکند .به گزارش ایرنا
محمدرضا رزاقی که ســ ه شنبه  13آذر در آیین افتتاحیه کارگروه
کیفیت بخشــی فعالیتهای آموزشی ،پرورشــی و اجرایی مدارس
شــاهد دوره ابتدایی در استانهای بوشــهر ،هرمزگان و فارس به
شیراز آمده بود ،اعالم کرد :براساس آخرین اساسنامه مدارس شاهد
در ســال  96یکی از وظایف اداره کل امور شاهد و ایثارگران وزارت
آموزش و پرورش ،استانداردســازی این مدارس اســت .وی افزود:
هدف از استانداردسازی ایجاد ســبک و الگویی اختصاصی در این
مدارس به عنوان ثمره مفاهیم ارزشــی انقالب اسالمیاست تا به
واسطه نگاه ارزشــی و انقالبی به مثابه الگوی سایر مدارس معرفی
شوند .رزاقی با اشاره به الگوبرداری بسیاری از مدارس بنام از فرایند
آموزشی در مدراس شــاهد ،بیان کرد :در تالشیم با عینیتبخشی
به متن ســند تحول بنیادین در قالب برگزاری کارگاههای کیفیت
بخشــی برای مدیران ،تعلیم و تربیت در مدارس شاهد را به عنوان
یک الگوی موفق معرفی کنیم .وی محوریت این کارگاهها را ایجاد
تعامل بین مدیران مدارس شاهد عنوان کرد و گفت :در این فرایند
چارچوب فعالیت مدارس شاهد صورتی واحدی مییابد و محتوای
آن ،با در نظر گرفتن شــرایط بومی ،فرهنگی و اجتماعی متفاوت
تعریف میشــود .مدیرکل امور شــاهد و ایثارگران وزارت آموزش
و پــرورش افزود :تعلیــم و تربیت در مدراس شــاهد با محوریت
شــوقانگیزی جریان مییابد چرا که اگر مدرسه شوق انگیز نشود
نمیتوان انتظار موفقیت داشت.

زیباسازی سیما و منظر در سطح منطقه ،به استقبال نوروز برویم.
مهندس اسکندرپور با تأکید بر نظارت بر مدیران مجموعه شهرداری
از طرق مختلف و ارزیابی آنها براساس شاخصهای مختلف ،تصریح
کرد :حضور مدیران پاکدست و بی حاشیه یک غنیمت برای سرمایه
اجتماعی و ماندگار برای شهرداری است.
شــهردار جدید منطقــه  ۹در این آیین بــا تأکید بــر ادامه روند
برنامهمحوری در ســطح منطقــه گفت :به منظــور حفظ کرامت
شهروندان و کاهش بوروکراسی اداری ،روند میزان کم استعالمات از
معاونت شهرســازی و معماری را ادامه میدهم و تالش خواهم کرد
برای کاهش مراجعات شهروندان به شهرداری و تکریم ارباب رجوع،
برنامه ریزی و تصمیمگیری مطلوبی برای تســهیل و تسریع در امور
مراجعین انجام شود.
میرزایی شــهردار جدید این منطقه و تحصیلکرده حوزه شهرسازی
افزود :چالشهای منطقه  ۹همچون وجود کمربندی جنوبی ،محالت
حاشــیهای و فقیرنشین ،شــهرکهای منفصل و ...را به عنوان یک
فرصت برای شــهر شــیراز قلمداد میکنم و با در پیش گرفتن این
رویکرد برای بهبود سطح خدمات رسانی در این منطقه برنامهریزی
میکنم .همچنین ورودیهای شــیراز که در منطقه  ۹واقع شدهاند،
بهسازی میشوند.
براســاس این گزارش ،شهردار شیراز طی احکامیجداگانه مهندس
بهنام احمدزاده شــهردار منطقه  ۹را به عنوان شهردار منطقه ،۱۰
محمد فاضل صارمیزاده شــهردار منطقه  ۱۰را به عنوان مدیرکل
بازرسی و دکتر فرزاد میرزایی را به سمت شهردار منطقه  ۱۰منصوب
کرد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی97-798
نوبت اول 97/09/14 :شیرازنوین
نوبت دوم 97/09/15 :افسانه

شــهرداری منطقه چهار شــیراز در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان
جنت مطابق شــرح مندرج در اســناد مناقصه را برای مدت یکســال شمســی بــا برآورد
 14/565/080/926ریال از طریق مناقصه عمومیو با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار
نماید .بدینوســیله از کلیه شرکتهای واجد شــرایط دعوت بعمل میآید .جهت اخذ اوراق و
شــرکت در مناقصه از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخه  97/09/26به آدرس:
شیراز -ابتدای بلوار امیرکبیر شهرداری منطقه چهار شیراز مراجعه نمایند.
 -1ارائه صالحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی اســتان فارس
الزامیاست و ارائه صالحیت سایر استانها میبایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان
فارس باشد.
 -2مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت الزاماً میبایست کارشناس
فضای سبز یا کشاورزی ،سهامدار ودارای حق امضا مجازدر اسناد مالی تعهدآور و قراردادها باشد.
 -3موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد.
 -4شــرکت میبایســت حداقل دارای چهار سال ســابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری
فضای سبز باشد.
 -5مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  730/000/000ریال به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه
بانکی معتبر.
 -6آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه  97/09/26میباشد.
 -7زمان بازدید میدانی ساعت  9صبح روز شنبه مورخه  97/09/24و محل تجمع واحد فضای
سبز منطقه چهار میباشد.
 -8زمان تشکیل کمیسیون مناقصه ،جهت بازگشایی پاکتها روز سه شنبه مورخه 97/09/27
در محل ســالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد
بود.
 -9هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شــهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها
مختار است که در این صورت سپردهها مسترد میگردد.
 -10بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تصمیمات
متخذه شهرداری خواهد بود.
 -11سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
«ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفنهای  38308596آماده پاسخگوئی میباشد».
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول 97/09/14 :شیرازنوین

97-797

نوبت دوم 97/09/15 :افسانه

شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه مصالح و اجرای بهسازی و ایمن سازی کمربندی
(حدفاصل اکبرآباد تا پل فســا) را با برآورد اولیــه  9/538/286/179ریال ،از طریق مناقصه
عمومیبه پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه
 5در رشته ابنیه یا راه از مدیریت و برنامه ریزی کشور همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه
دعوت بعمل میآید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :خیابان انقالب
 ابتــدای خیابان هدایت -طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت -واحد قراردادهای معاونتحمل و نقل و ترافیک شهرداری مراجعه نمایند .ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره
تلفن 32346539 :آماده پاسخ گویی میباشد.
مدت انجام کار یکسال
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  480/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیشواریزی نقدی به حســاب سپرده  7001849657011بانک شهر بنام معاونت حمل و نقل و
ترافیک شهرداری
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیبضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  ٪10مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورتضمانت نامه بانکی اخذ میگردد.
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ  97/09/24میباشد. زمان و مکان بازگشــایی پاکات روز شــنبه مورخ  97/09/27واقــع در چهارراه خلدبرینمدیریت حقوقی شهرداری میباشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه میباشد. بدیهی اســت هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشــهرداری در رد یک یا تمامپیشنهادها مختار میباشد.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه معامالت شهرداری میباشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

