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سال سوم
شماره 664

فارس
مدیرکل ارتباطات شهرداری شیراز منصوب شد
دهقانی :از اقدامات جزیرهای در حوزه روابط عمومیباید پرهیز کرد

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس خبر داد:

تحقق ۷میلیارد تومان اعتبار
بند «پ» پدافند غیرعامل

سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
فارس گفت :از  ۱۷میلیارد تومان اعتبار مصوب شده برای
بند «پ» پدافند غیرعامل در سال  ۹۶میزان  ۷میلیارد آن
محقق شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،ســید احمد احمــدیزاده ظهر
سهشنبه در شورای پدافند استان افزود :تاکنون با این مبلغ
مصوب شده  ۵۶پروژه استانی انجام شده است.
احمــدزاده ایجاد بانک اطالعاتی ،ورود در حوزه زیســتی
و کشــاورزی ،آموزش ،طرح توســعه قرنطینه ،بهداشت و
درمان و… ازجمله فعالیتهای انجام شده در حوزه پدافند
غیرعامل معرفی کرد .سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری فارس گفت :اینکه طرح جامع پدافند
غیر عامل از سال  ۹۲در استان فارس شروع شده ولی هنوز
به سرانجام نهایی نرسیده و  ۵۰درصد کار باقی مانده است.
رئیس شورای شهر شیراز:

ی محمدرضا دهقانی را به
شــهردار شیراز طی حکم 
سمت مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
شیراز منصوب کرد.
طی مراسمیبا حضور معاون شهرداری ،محمدرضا
دهقانی به عنوان مدیــرکل جدید ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری شیراز معرفی شد .معاون مالی
و اقتصادی شهرداری شیراز در آیین تکریم و معارفه
مدیرکل ارتباطات و امــور بینالملل این مجموعه
گفت :روابط عمومــیحوزهای تخصصی ،پیچیده و
حرفهای است که نقش محرک و رابط بین مدیریت
شهری با شهروندان را دارد.
محمدهــادیهاشــمپور با بیــان اینکــه یکی از
رســالتهای روابط عمومی تأثیرگــذاری بر افکار
عمومیاســت ،افزود :مجموعه مدیریت شــهری با
توجه به تنوع و تعدد وظایفش حجم گستردهای از
خدمات و اطالعات را به شهروندان ارائه میدهد که
این امر ،وظیفه حوزه روابط عمومیرا در راســتای
برقــراری ارتباط صحیح با افــکار عمومیبه عنوان
حلقه رابط بین ســازمان و شــهروندان سنگینتر
میکند.

سال آینده سال سختیهاست

معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل:

وابستگی کامل زیرساختها به انرژی برق ضعف است

پیمان کشاورز-گروه خبر:

راهی طوالنی برای مبارزه با فســاد پیــش رو داریم و در
برابر همه مقاومتها ،به مطالبهگری شهروندان و رسانهها
امیدواریم تا بتوانیم ســامت مالــی ،اداری و اجرایی را در
شهرداری شیراز استقرار دهیم .رئیس شورای اسالمیشهر
شیراز در سخنانی در آخرین جلسه علنی شورا در سال 97
اقدام شورای شــهر در تصویب دو طرح «راهاندازی سامانه
شــفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» در سال  97را گام
بلند شورا در راستای شــفاف سازی دانست و گفت :شورا
تالش کرد تا سازمانی پاســخگو ،شفاف و ضد فساد را در
شهرداری شیراز مستقر کند.
سیداحمدرضا دســتغیب در ادامه صبر و تحمل مردم در
برابر شرایط سخت اقتصادی سال  97را نقطه قوتی خواند
که در خاطرهها باقی میماند و گفت :در چنین شــرایطی
قطار توســعه در کشــور از حرکت باز نایستاد ودر همین
شــهر شیراز شاهد بهرهبرداری از پروژههای مهم عمرانی و
ترافیکی بودیــم .وی ادامه داد :پروژههای عمرانی همچون
بهرهبرداری از بزرگترین پل چندســطحی جنوب کشور،
افتتاح چندین ایستگاه قطار شهری و آغاز عملیات اجرایی
خط  ۲مترو و دهها پــروژه دیگر حاصل تالش و همراهی
مردم ،مسئوالن و اعضای شورای شهر در کالنشهر شیراز
است .دستغیب در سخنان خود پیش بینیها را نشاندهنده
سختی بیشتر برای سال آینده دانست و گفت :تحریمهای
بینالمللی در کنار برخــی ناکامیهای مدیریتی میتواند
شــرایط سختی را به کشــور تحمیل کند اما امیدواریم با
همت مردم ،تدبیر دولتمردان و عنایات الهی این شــرایط
سخت را نیز پشت سر بگذاریم و کشور به سالمت به مسیر
توســعه باز گردد .وی زمســتان  ۹۷را برای شورای شهر
شــیراز فصل تالش و برنامه ریزی دانست و اظهار داشت:
همکارانم با تالشی مضاعف برنامه سوم توسعه ۵ساله کالن
شهر شیراز را با رویکردی انســان محور مبتنی بر توسعه
فرهنگی ،اجتماعی و عمرانی به فرجام رسانده و رویکردی
جدید را در حوزه مدیریت شــهری در کالن شــهر شیراز
رقــم بزنند و عالوه بر این الیحه بودجه ســال  ۹۸نیز در
جلسههای مستمر و فشــرده با پیشبینی شرایط سخت
ســال جدید مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته تا به جلسه
علنی امروز رسیده است.
رئیس شــورای شــهر در پایان ابراز امیدواری کرد تا شهر
شیراز همچون سالهای پیش میزبان خوبی برای مسافران
نوروزی و عالقمندان این خطه فرهنگی باشد.

نرمافزار رسیدگی به شکایات در
علوم پزشکی شیراز راهاندازی شد

مدیر دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
علوم پزشــکی شــیراز از راه اندازی نرم افزار رسیدگی به
شکایات در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگــزاری مهر ،دومیــن گردهمایی رابطان
رسیدگی به شکایات مراکز تحت پوشش دانشگاه در سال
 ،۹۷با هدف سرعت بخشیدن در امر پاسخگویی به شکایات
و ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان و مراجعان برگزار شد.
مدیر دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
دانشــگاه ضمن ارائه عملکــرد و فعالیتهای این واحد در
ســال  ،۹۷بر استفاده قانونی و درست از اختیارات و قدرت
سازمانی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در خدمترسانی
به مراجعان از ســوی کارکنان و رابطان بازرســی دانشگاه
تأکیــد کــرد .محمدعلی قــادری اردکانی شفافســازی
مســتندات و تالش برای احقاق حقــوق مراجعان ،تقویت
ارزشهای اخالقی ،اســامیو اجتماعــی در محیط کار،
حسن رفتار و برخورد مناسب با مراجعان و همکاران ،پرهیز
از تبعیض و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با شاکیان و
متشاکیان مراجعه کننده ،توجه به درخواستهای معقول
و قانونــی مراجعان و تالش برای بــرآورده کردن آن ،ارائه
راهنمایی و اطالعات الزم به مراجعان با هدف سهولت انجام
امور آنــان را از جمله وظایف کارکنان و رابطان بازرســی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان کرد.
او آشــنایی با نرم افزار رسیدگی به شکایات و مرور اصول
رسیدگی به شــکایات را از محورهای این گردهمایی بیان
کرد و افزود :مقرر شــد نشســتهای رابطان رســیدگی
به شــکایات مراکز تحت پوشش دانشــگاه با هدف ارتقای
سطح توانمندیها و به روز بودن و سرعت بخشیدن در امر
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات ،از سال آینده به صورت
فصلی برگزار شود.
مدیــر دفتر بازرســی ،ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به
شــکایات دانشــگاه ادامه داد :برای افزایش سرعت و دقت
نظر در امر پاســخگویی به شــکایات و الکترونیکی شدن
آن ،نرمافزاری طراحی و راهاندازی شــده که در آن تمامی
فرآیندهای ثبت شــکایات ،رسیدگی به شکایات و کنترل
و بررســی پرونده از سوی مسئوالن و رابطان رسیدگی به
شکایات انجام میشود.

وی روابــط عمومیرا ضامــن ارتباطات مؤثر درون
و برون ســازمانی دانســت و گفت :مجموعه روابط
عمومیشهرداری شــیراز با بهرهگیری از نیروهای
متخصص ،دارا بودن هفته نامه شهرراز و جایگاههای
وسیع تبلیغات شــهری دارای ظرفیتی غنی است
که میتواند پشــتیبان مجموعه مدیریت شهری در
انعکاس عملکردش باشد.
هاشــم پور خاطرنشــان کرده :محمدرضا دهقانی
مدیــرکل جدید ایــن اداره دارای ســابقه عملکرد

طوالنی در شــهرداری ،شورای شهر و سایر سازمان
و نهادهایهای کالنشهر شــیراز بوده است که این
ی و هماهنگی بیشتر
تجربه میتواند منجر به همگام 
روابط برون ســازمانی مجموعه مدیریت شــهری و
ارتقای جایگاه روابط عمومیشود.
مدیرکل جدید ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
شــیراز نیز گفت :روابط عمومیتبلیغاتچی نیست
بلکــه برنامهریز اســت .برنامهریــزی فرآیندی دو
سویه با اثربخشی و ســوددهی بلندمدت است که
در شــهرداری به علت ارتباط با شــهروندان و افکار
عمومــینقش پررنگتری دارد .محمدرضا دهقانی
با اشاره به جایگاه ملی و بینالمللی شیراز در اذهان
جهانیان خاطرنشــان کرد :باید تعالی و ارتقای این
جایگاه رفیع را ســرلوحه کار خــود قرار دهیم و در
این مسیر ضروری اســت از پتانسیل روابطعمومی
اســتفاده کرد .مدیــرکل جدید ارتباطــات و امور
بینالملل شــهرداری شــیراز افزود :روابط عمومی
سازمانها ،معاونتها و مناطق شهرداری شیراز باید
با یکدیگر همگام باشند و از انجام اقدامات جزیرهای
پرهیز کنند ،اقدامات روابط عمومیباید برآیند کلیه

سازمانها و مجموعههای شــهرداری و در راستای
اهداف کالن این مجموعه باشــد .در این راستا باید
ضمــن ارتقای جایگاه روابط عمومیســازمانهای
مختلف ،با تدوین اســتراتژی در حوزه اداره کل آنها
را همگام کرد.
پیمان بهادری سرپرست پیشین اداره کل ارتباطات
و امور بین الملل شــهرداری شــیراز نیــز در این
آیین گفت :مجموعه روابط عمومیهای شــاغل در
شــهرداری دارای ظرفیت قابل توجهی هستند که
با همگامیو هماهنگی میتوانند یاریگر مجموعه
مدیریت شــهری در راســتای نیل به اهداف خود
باشند.
همچنین در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ارتباطات
و امور بینالملل شهرداری شیراز از «کاظم حسینی»
روشندل شاغل در این اداره به عنوان روشندل برتر
استان فارس تجلیل شد .محمدرضا دهقانی پیشاز
این مشــاور عالی شورا و مدیرکل حوزه شورا و امور
شهرداری بود و سابقه مســئولیت روابط عمومیو
مدیر امور فرهنگی شــهرداری ،مدیر امور فرهنگی
فرهنگ و ارشاد و ...را در کارنامه دارد.

معاون بســیج و امور اســتانهای ســازمان پدافند غیر عامل ،وابســتگی کامل
زیرســاختها به انرژی برق را یک ضعف و اشکال بزرگ دانست .به گزارش ایسنا
منطقه فارس ،ســردار غالمعلی حیدری در شورای پدافند غیرعامل استان فارس
گفت :باید در شورای پدافند کمک شود که این وابستگی از طریق اقداماتی از جمله
پیشبینی برق اضطراری تا حد امکان کاهش یابد .معاون بسیج و امور استانهای
ســازمان پدافند غیر عامل کشــور اظهار کرد :در گام بعد سناریو تهدید بررسی و

ســپس آسیبشناسی انجام شــود .حیدری ضمن تأکید بر لزوم تخصصی شدن
پدافند غیرعامل تصریح کرد :طرح جامع پدافند میتواند در مقابل تهدیدها کارآمد
و مؤثر باشــد .وی عنوان کرد :اگر دشمن آسیبهای ما را بشناسد بهتر میتواند
به ما ضربه وارد کند که باید این آســیبها را شناســایی و نسبت به مصونسازی
آنها اقدام کنیم .معاون بســیج و امور استانهای سازمان پدافند غیر عامل ضمن
تأکید بر لزوم ارتقای تابآوری در مقابل بروز مشــکالت و بحرانها افزود :پدافند

غیر عامل در گام نخست به دنبال صیانت از سرمایه انسانی است تا در صورت وقوع
یک حادثه کمترین آســیب به مردم وارد شــود .حیدری تصریح کرد :حفاظت از
سرمایههای فیزیکی و زیرساختها از دیگر اهداف پدافند غیرعامل است که باید به
دقت مورد توجه قرار گیرد .معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل
یادآور شــد :باید زیرساختهای کشور را برای زمان وقوع بحران مصونسازی شود
تا در صورت بروز مشکل کارایی داشته باشند.

درآمدهای ناشی از کشت برنج باید با کشت جایگزین برای کشاورزان تأمین شود

کشت برنج در فارس نصف شد

نایبرئیس اتاق بازرگانی فارس :ناگزیر از اعمال محدودیت در کشاورزی هستیم
نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی اســتان فارس ،با اشاره
به منحنی سینوســی محصوالت کشاورزی ،اعمال محدودیت و تغییر در کاشت
برخی محصوالت و حساســیت بیشــتر نسبت به برنامه کاشــت را امری ناگزیر
دانست.
به گزارش ایســنا منطقه فارس ،محمدصادق حمیدیان ،در جلسه بررسی مفاد
اجرایی شــیوهنامه ممنوعیت و محدودیت کاشــت برنج ،تأکید کرد :بحران آب
و خشکســالی در کشــور منتج به ایجاد روشهای محدودیتی خاصی در نقاط
ویژهای شده است.
او ادامــه داد :با توجه به حجم آب مصرفی این محصول ،محدودیت و ممنوعیت
کشت برنج در  14استان اعمال میشود و در استانهای گیالن و مازندران هم با
کاهش  23درصدی همراه خواهد شد.
وی با بیان اینکه هنوز این بخشــنامه اجرایی نشده روشهای دور زدن آن تحت
عنوان خشــک کاری در مناطق خاص مطرح شده است ،بیان کرد :این موضوع
نباید محل دور زدن شــیوه نامه قرار گیــرد در حالی که چند نفر از نمایندگان
مجلس نیز در این زمینه صحبت کرده اند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی اســتان فارس با اشــاره به اینکــه از  620هزار هکتار
باید به  480هزار هکتار کاهش پیدا کند ،افزود :این اقدام در اســتانهایی انجام
میشــود که مشکل کمآبی دارند و کارگروه سازگاری با کمآبی در سطح ملی به
سازمانهای مرتبط از جمله جهاد کشــاورزی ،آب منطقهای و غیره ابالغ کرده
است.
حمیدیــان ادامه داد :اینکــه اراده ملی در قاطبه تولیدکننــدگان ایجاد کنیم و
موضوع به ســمتی برود که به وضعیت حفظ و پایداری آبهای زیرزمینی کمک
کند ،حائز اهمیت است .وی با بیان اینکه انگیزه اصلی در کشت برنج را عملکرد
اقتصادی واحد ســطح برنج میدانیم ،عنوان کرد :باید مشخص شود که در مقام

پیمان کشاورز-گروه خبر:

رویکرد بودجه سال  ٩٨شهرداری فرهنگی ،اجتماعی
و انســان محوری اســت و تمامیپروژههای عمرانی
شهرداری شیراز دارای پیوســت فرهنگی و همراه با
مهندسی ارزش خواهد بود .سخنگوی شورای اسالمی
شهر شیراز در جمع خبرنگاران با تشریح بودجه سال
 98شــهرداری گفت :این بودجه دارای  ١٠تبصره و
 ٨٣تکلیف اســت و از مبلغ ســه هزار و 228میلیارد
تومان بودجه مصوب در بخــش هزینههای جاری با
افزایش 18.7درصدی به  932میلیارد و 700میلیون
تومان افزایش یافــت و در بخش هزینههای عمرانی
با کاهش پنــج درصدی به مبلــغ  2295میلیارد و
300میلیون تومان تغییر پیدا کرد .قائدی نظارتپذیر

مقایســه با سایر محصوالتی که کشت میشود ،این سودآوری به چه حدی است
تا بتوانیم این ســودآوری را به بقیه محصوالت مشابه که آب کمتری میخواهد،
تسری دهیم.
حمیدیان با انتقاد از اینکه با دو برابر شدن قیمت محصوالت کشاورزی ممنوعیت
و محدودیت صادرات ایجاد میشود ،افزود :دولت در بسیاری از موارد قیمتهای
را تا چندین برابر افزایش میدهد پس چرا تا قیمت گوجه و خیار و هر محصولی
افزایش پیدا میکند نامه ممنوعیت صادراتش مطرح میشود مگر اینها چه سهم
بزرگــی از هزینه خواروبار را دارند .وی اضافه کرد :اگر قیمت یکی از محصوالت
افزایش پیدا کند ،این کشــتها جایگزین کشتهای آب بر قرار میگیرد و سود
اقتصادی آن نیز شامل حال کشاورزان میشود و باید نسبت به تشویق و ترغیب
در حوزه کشت هم توجه ویژه داشته باشد.
در این جلسه عبدالنبی نجیبی معاون قضایی دادگستری استان فارس نیز با اشاره
بــه اینکه برای اجرای این طرح باید کارهــای فرهنگی مقدم بر کارهای قضایی
باشد،گفت :اگر مردم و بزرگان هر منطقه از فواید و علت اجرای طرح آگاه شوند،

اجرای طرح با توفیق بیشتری همراه است.
وی بــا بیان اینکه باید با کارهای فرهنگی مردم را برای اجرای این شــیوهنامه
آماده و اقناع کرد ،اظهار داشت :باید به گونهای عمل شود که احساس تبعیض
و بیعدالتی در مردم ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه جرم آب و استفاده غیرمجاز از آن جرم اجتماعی است ،عنوان
کــرد :راهبرد ما در بحث جرم اجتماعی ،پیشــگیری ،روشهای غیرقضایی و
غیرانتظامیاست و اگر دوستان طرحهایی در این حوزه دارند به شورای حفظ
حقوق بیتالمال استان فارس پیشنهاد دهند.
در این جلســه حســین پژمان معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی
فارس هم گفت :در این حدود پنج ســال اخیر بحث ممنوعیت کشــت برنج
هدف آرمانی بوده که تاکنون محقق نشده است اما اجرای این موضوع همچنان
دنبال میشود.
وی با اشاره به وضعیت کشت برنج در استان فارس گفت :از سال  86تا  97سطح
زیرکشت برنج در استان فارس از  46هزار هکتار به  20هزار و  600هکتار رسیده
که به صورت تقریبی حدود  50درصد کاهش داشته است.
پژمان با بیان اینکه بانک اطالعاتی شلتوککاران استان فارس در سازمان جهاد
کشاورزی تهیه شده است ،افزود :در حال حاضر  116کارخانه شالکوبی در استان
فارس با ظرفیت  251هزار تن و اشــتغالزایی  402نفر به صورت مستقیم فعال
است .وی با اشــاره به اقداماتی که برای محدودیت کشت برنج در شهرستانها
انجام شــده اســت ،بیان کرد :توصیه به کشت جایگزین ،کشت گیاهان دارویی،
گلخانه و اراضی شــیبدار مطرح شــده اســت اما با هر منطقه باید متناسب با
یک نســخه جداگانه رفتار کرد .پژمان عنوان کرد :ســازمان آب نیز باید حق آبه
کشاورزان را مشخص کند در آن صورت خود کشاورزان میتوانند با خالقیت و با
کمک جهاد کشاورزی کشتهای جایگزین را انجام دهند.

سخنگوی شورای اسالمیشهر شیراز:

رویکرد بودجه  98انسانمحوری است
بودن و رعایت انضباط مالی را یکی از شــاخصههای
مهم بودجه ســال  98دانست و گفت :تکالیف در نظر
گرفته شــده در بودجه جنبــه نظارتی خوبی را برای
شــورا فراهم میکند که در این تکالیف خواستههای
مردم و شــعارهای انسانمحوری شورای پنجم لحاظ
خواهد شد .وی ادامه داد :از  83تکلیف در نظر گرفته
شده برای کمیســیون بودجه  16تکلیف ،کمیسیون
فرهنگی  ۴تکلیف ،کمیسیون گردشگری 10تکلیف،
کمیســیون ســرمایهگذاری و اقتصادی 15تکلیف،

معرفی برترینهای المپیاد آتشنشانی
در پاالیشگاه بندرعباس

چهارمیــن دوره ارزیابی المپیاد عملیاتی
آتشنشانان شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههــای نفتــی ایران بــه میزبانی
پاالیشگاه بندرعباس به کار خود پایان داد.
ی شــرکت خطوط
به گزارش روابط عموم 
لولــه و مخابــرات نفــت ایــران منطقه
فارس ،مهندس شهریار زبرجدفام رئیس
 HSEمنطقــه با اعالم ایــن خبر گفت:
این مســابقات با هــدف آمادگی هرچه
بیشتر آتشنشــانان و باالبردن سرعت و
عکسالعمل آنها در جهت امدادرسانی و
اطفای حریق انجام شد .وی افزود :شرکت
خطــوط لوله و مخابرات نفت ایران جهت
شــرکت در المپیاد آتشنشــانهای پاالیش و پخش اقدام به انتخاب  30نفر از آتش نشــان نمود و پس از
برگزاری آزمونهای عملی مختلف در مرکز افرینه منطقه لرستان یک تیم  10نفره از بین آنها انتخاب شد
و عبدالخالق بهرامیموفق به کســب مقام ششم نفرات برگزیده گردید .رئیس  HSEمنطقه افزود :این تیم
 6نفره در محل پاالیشــگاه بندرعباس با تیمهای مختلف پاالیش و پخش به مسابقه پرداختند که در پایان
عبدالخالق بهرامیدر آیتمهای پوشــیدن  ،PPEآبرسانی ،اطفاء آتش و عبور از موانع با حضور موفقیتآمیز
خود و مایه مباهات و افتخار این منطقه گردید.
وی در پایان گفت :از ویژگیهای این مسابقات ،تمرینات سخت و طاقتفرسا بود که آتشنشانها بتوانند در
عملیاتهای امداد و اطفا به خوبی انجام وظیفه نمایند.

کمیسیون عمران  25تکلیف و کمیسیون شهرسازی
 10تکلیف در نظر گرفته شده است.
قائدی با بیان اینکه در بودجه شــهرداری نخســتین
برش برنامه پنج ســاله ســوم این کالنشهر براساس
شاخصهای تعریف شده ،لحاظ شده ،گفت٢٦٦ :پروژه
در حوزه عمرانی تعریف شــده که شــامل پروژههای
شــاخص با محوریت برنامههای انسانمحوری خواهد
بــود پروژههایی همچون طراحــی و تملک و اجرای
مجموعــه زندیه با هــدف احیای میــدان توپخانه با

اعتبار  47میلیارد تومــان ،طراحی و تملک و اجرای
پروژه محور کریمخان زند با اعتبار 30میلیارد تومان،
طراحــی و تملک محور عرفان بــا اعتبار 20میلیارد
تومان ،پیادهراهسازی ،بدنهسازی و کفسازی خیابان
عفیف آباد با اعتبار  14میلیارد تومان ،مجموعه چند
منظوره و ســالن تئاتر با اعتبــار  17میلیارد تومان و
مطالعه طراحی و احداث تراموا که در بهمن  98کلید
میخورد بــا اعتبار  12میلیارد تومــان از جمله این
پروژههاست که در بودجه سال آینده مورد توجه قرار
گرفتهانــد .وی با تأکید بر اینکــه هیچ پروژه عمرانی
شهرداری تعطیل نخواهد شد ،یادآور شد :تنها پروژه
عمرانی تقاطع قصردشــت از دستور کار خارج شده و
تملک باغ مینو و مجموعه شــهر و روستا از تکالیف
شهرداری در قالب بودجه  ٩٨دیده شده است.

اجرای عملیات رویه حفاظتی فوگ سیل در الرستان

به گزارش روابط عمومیاداره کل راه وشهرسازی الرستان ،مهندس راستیار مدیریت راهداری این اداره کل عنوان داشت:
با توجه به ضرورت نگهداری و مدیریت راهها و جادهها که از بنیادیترین اصول زیربنایی در راســتای کاهش هزینهها و
اقدامات کاهش دهنده زمان ترمیم راهها که بوســیله اجرای آسفالت حفاظتی تحقق مییابد که اجرای فوگ سیل یکی
از راهکارهای آن اســت .وی افزود :جهت حفظ و نگهداری سطح رویه آسفالت فوگ سیل یکی از شیوههای ارزان قیمت
و ســریعی بوده که فرسایش کارایی و کیفیت ناشــی از مرور زمان براثر آفتاب و گرما و عبور ترافیک با اجرای این روش
حداقل بین 3تا 5سال را به تاخیر میاندازد و استفاده از فن آوریهای نوین در اجرای آسفالت میتواند هزینههای زیادی
که ساالنه در اثر خرابی و مرمت و بازسازی سطح رویه آسفالتها به کشور تحمیل میکند جلو گیری کند .علیرضا راستیار
ادامه داد :این اداره کل اقدام به اجرای عملیات فوگ سیل بطول 72کیلومتر در محورهای اوز-کوره،خنج -محمله و سه
راه ارد و اهل -پسبند نموده است که پس از اتمام عملیات فوگ سیل در این محورها خط کشی آن نیز انجام خواهد شد
وی همچنین از رانندگانی که قصد تردد از این محورها را دارند خواســت تا با رعایت کلیه نکات ایمنی و توجه به عالئم
اطالعاتی نصب شده از این مسیر تردد کنند.

مناسبسازی مبلمان شهری ضرورت حضور معلوالن در جامعه

ارسنجان-داور یزدانی:

جلســه کمیته مناسبســازی و مبلمان شهری شهرستان ارســنجان به ریاســت «معاون فرماندار» و با حضور مدیران
دســتگاههای اجرایی عضو این کمیته در ســالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد .معاون فرماندار این شهرستان گفت:
حقوق معلولین یکی از مباحث مهم حقوق شهروندی است که بایستی با برنامهریزی منظم و منسجم و با مناسبسازی
و مبلمان شهری ،مشکالت و محدودیتهای آنها را کاهش داده و شرایط حضور پررنگ آنهارا در جامعه فراهم آوریم.
در ادامه رئیس اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان و دبیر جلسه با بیان اینکه آنچه در دانش طراحی شهری برای فضاهای
شهری ارزش است نقش اجتماعی و تعاملی است و این فضا در زندگی جمعی شهروندان ایفا میکند ،افزود:پس با طراحی
مناسب فضاهای شهری و مناسبسازی آن میتوان با معلوالن در تعامل اجتماعی بود .وی در ادامه معلولیت و ناتوانی را
پدیدهای دانست که با زندگی بشر گره خورده و به طوری که انسانها به دالیلی چون بیماری ،حادثه و یا رسیدن به دوران
سالمندی آن را به صورت دائم یا موقت تجربه میکند.

رئیس شورای شهر شیراز
در دیدار با استاندار فارس:

به حضور سرمایهگذاران
نیاز داریم

سومین نشســت مشترک استاندار فارس و اعضای شورای
ی شهر شــیراز به میزبانی شورای شــهر در محل
اســام 
بینالحرمین برگزار شد.
ی شــهر شیراز،
به گزارش روابط عمومیشــورای اســام 
«ســیداحمدرضا دستغیب» رئیس شــورای اسالمیشهر
شــیراز در این دیدار با قدردانی از اهتمام و توجه استاندار
فارس به همراهی با شورای شهر شیراز گفت :اگرچه با تفکر
لیست امید وارد شورای شــهر شدیم اما امروز نمایندگان
مردم با وظایف مشخصی در حوزه مدیریت شهری فعالیت
میکنند.
وی با بیان اینکه از امور نمایشی گریزانیم و فقط خدمت به
مردم را دنبال میکنیم ،اظهار کرد :در سال  97نگرانیهایی
در حوزههای مختلف از جملــه تأمین و تحقق بودجه در
شرایط سخت اقتصادی داشتیم.
دســتغیب با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به اعتماد مردم
گفت :در برخی موارد مثل کمیســیون ماده  5نتوانستیم
تاکنون طرحهایی ارائه دهیم که منجر به درآمد برای شهر
و شهرداری شود.
وی افزود :از یک سوء از ارائه طرحهای تغییر کاربری باغات
و نقاط قرمز به کمیســیون مــاده  5جلوگیری کردیم و از
طرف دیگر در نقــاط عادی طرح قابل توجهی برای تغییر
کاربری و درآمد نداشتهایم.
دستیغب از نیاز شــهر به اجرای طرحهای جدید خبر داد
و گفت :طرحهایی مثل اجرای میــدان توپخانه ،کتابخانه
مرکــزی ،محور زندیه و یا تراموا در حال مطالعه اســت و
امیدواریم تا پایان شورای پنجم به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه به حضور سرمایهگذار بیش از هر زمانی در
شــهر نیاز است ،بر ضرورت تسهیل راههای سرمایهگذاری
تأکید کرد و گفت :وجود آقای دکتر رحیمیدر کســوت
اســتاندار فارس با توجه به تسلط و سوابق ایشان در حوزه
عمرانی استان فارس و قوانین شهرسازی میتواند منجر به
عملکرد خوب و موفق شورا و شهرداری شیراز هم شود.
دســتغیب با اشاره به تصویب لوایح برنامه  5ساله و بودجه
ســال  98گفت :ســال دوم را به سال نظارت بر شهرداری
شیراز تبدیل کردیم اما در عین حال به دلیل کاهش تعداد
اعضای شورا در این دوره ،فشار زیادی بر شورای شهر وجود
دارد.
«ســیروس پاکفطرت» عضو شورای شــهر شیراز نیز در
این دیدار با بیان اینکه در پایان شــورای پنجم باید چند
اثر به یاد ماندنی به یادگار بماند گفت :وضعیت کمربندی
شــیراز همچنان بالتکلیف مانده و به نظر میرسد اداره راه
و شهرســازی توان الزم را برای بهبــود وضعیت آن ندارد
بنابراین اســتاندار فارس اختیار کمربندی را به شهرداری
شیراز واگذار کند.
وی از بالتکلیفی ســد تنگه سرخ انتقاد کرد و گفت :تنگه
ســرخ در برزخ باقی مانده و به رغم هزینههای زیادی که
انجام شــده است اما هنوز وضعیت آن به سرانجام نرسیده
است .پاکفطرت خواســتار انتقال زندان عادل به خارج از
شهر شد و گفت :مســئوالن زندان عادلآباد آماده انتقال
هســتند و فقط نیازمنــد درایت اســتانداری و همکاری
مسئوالن شهری است.

اجرای طرح بیزباله
در فیروزآباد فارس
به مناسبت قرار گرفتن در آستانه ایام نوروز و در راستای
اجرای طرح دوباره بیزباله ،حاشیه بلوار ورودی شهر (شهید
بهشــتی) در فیروز آباد فارس از وجود زباله پاکسازی شد.
به گزارش روابط عمومیاداره کل حفاظت محیط زیست
فــارس در این برنامه که با هماهنگی اداره حفاظت محیط
زیســت فیروزآباد و با حضور فرماندار شهرستان فیروزآباد،
شورای شــهر ،اداره آموزش و پرورش و مدیریت و پرسنل
اداره منابــع طبیعی ،مســئولین و دانشآموزان مدرســه
ابتدایی پسرانه فرهنگیان  1و با همکاری کارخانه کربنات
ســدیم کاوه و امین لبن فعالیت انجام شــده و 5هکتار از
اراضی حاشیه بلوار شهید بهشتی شهر فیروزآباد پاکسازی
و زبالههای جمع آوری شده به سایت زباله شهر فیروزآباد
انتقال یافت .علی پور رئیس اداره حفاظت محیط زیســت
فیروزآباد ضمن تشکر از همه شرکتکنندگان با بیان اثرات
سوء رهاسازی زباله بخصوص پالستیک در طبیعت ،اذعان
داشــت :که در راستای اصل  50قانون اساسی ،حفاظت از
محیط زیســت وظیفه همگانی بوده و یک یا دو دســتگاه
اجرایــی قادر نخواهد بــود به تنهایی و بدون مشــارکت
مردم در حفظ محیط زیســت و منابــع طبیعی عملکرد
مناسبی داشته باشــد .لذا از همه آحاد جامعه خواست با
عــدم پراکنش زباله در طبیعت بخصوص در ایام تعطیالت
نوروزی و با فرهنگ سازی ،طبیعتی زیبا و پاکیزه داشته و
در حفظ این امانت الهی کوشــا باشند .در پایان به شرکت
کنندگان از طرف مدیریت کارخانه کربنات ســدیم کاوه و
شهرداری فیروزآباد جوائزی اهدا شد.
همچنین در روز درختکاری کارکنان اداره حفاظت محیط
زیست شهرستان در کنار مســئولین ادارات با هماهنگی
اداره منابع طبیعی شهرســتان نســبت به غرس نهال در
بوستان روستای بایگان این روز را گرامیداشتند.

اجرای برنامه بیزباله در آباده
طشک فارس

پاکســازی مبادی ورودی شهرستان اباده طشک به همراه
کاشت نهال و بذر در این شهرستان انجام شد.
به گزارش روابط عمومیاداره کل حفاظت محیط زیست
فارس به منطور گرامیداشــت هفته درختکاری در محل
تفرجگاه بنــاب و مرکز اداری پارک ملی بختگان با حضور
امام جمعه ،بخشــدار نهضت ســواد آموزی و دوستداران
طبیعت انجام و تعداد  ١٥٠اصله نهال انجیر ســرو و کاج
غرس شــد .مراسم پاکسازی طبیعت با حضور  ١٢٠نفر از
نونهاالن و پیش دبستانیهای آباده طشک در ورودی شهر
و فضای محیط زیســت انجام و تعداد  ٣٠اصله نهال انجیر
غرس شد .مراسم بذرپاشی نیز به همت دوستداران طبیعت
با تهیه یک تن ذرت و با حمایت مجتمع سنگ چینی تنگ
حنا و با حضور بخشدار آباده طشک امام جمعه شهرستان،
فرماندهی انتظامیو جمعی از مســئولین شهرستان در
حاشیه تاالب طشک برگزار شد.

