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استان

مسئول بسیج دانشجویی افرس خبر داد: برگزاری اردوی جهادی دانشجویان افرس در نوروز ۱۴۰۲ مســئول ناحیه بسیج دانشــجویی فارس گفت: اردوی 
جهادی دانشــجویان اســتان فارس در نــوروز ۱۴۰۲ و ماه 

مبارک رمضان برگزار می شود.
به گزارش »تماشا«، سعید یوسفی در بازدید از اردوهای 
جهادی دانشــجویی در جمع خبرنگاران حاضر شــد و با 
بیان اینکه از ۲۳ اســفندماه ســال جاری تــا ۱۳ فروردین 
ســال ۱۴۰۲ اردوهــای جهــادی دانشــجویی عهــد خدمت 

نــوروزی دانشــگاه هــای فــارس برگــزار مــی شــود، اظهار 
داشــت: از دهــه فجــر تــا پایان ســال جــاری بیــش از ۱۰۷ 
گروه جهادی دانشجویی از استان فارس در مناطق کم 
برخوردار خدمت رســانی کــرده اند که در تعطیالت نوروز 

۱۴۰۲ و ماه مبارک رمضان نیز ادامه دارد.

از  ۱۳۰۰  نــوروز ســال ۱۴۰۲ بیــش  بــا بیــان اینکــه در  وی 
قالــب  در  فــارس  اســتان  هــای  دانشــگاه  از  دانشــجو 
 گــروه هــای جهــادی بــه مناطــق کــم برخــوردار هجــرت 
می کنند، افزود: این دانشجویان در عرصه های عمرانی، 
فرهنگــی، ســالمت، بهداشــت و درمــان، دامپزشــکی، 

تربیت و آموزش و... خدمت رسانی خواهند کرد. 
مســئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس اضافه 
کــرد: اردوهــای جهادی یــک روزه دانشــجویان فارس در 
ح جمعیت امام حســن  حاشــیه شــهر نیــز در قالــب طــر

مجتبی)ع( برگزار شده و ادامه دارد.

عرصه هــای  انتخــاب  در  اینکــه  بیــان  بــا   یوســفی 
هــدف  منطقــه  و  مــردم  واقعــی  نیــاز  رســانی،  خدمــت 
جلســات  داد:  ادامــه  اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
 مختلفــی در قالــب قــرارگاه عهــد خدمت دانشــجویی و 
نــوروزی  جهــادی  اردوهــای  از  پشــتیبانی  هــای  قــرارگاه 
 در راســتای کیفیــت بخشــی بــه برنامــه جهــادی برگــزار 

شد.

دکتــر پرنیــان شــهردار صــدرا برنامه هــای شــهرداری در 
استقبال از نوروز را تشریح کرد.

شــورای  و  شــهرداری  عمومــی  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
خصــوص  در  پرنیــان  دکتــر  صــدرا،  شــهر   اســالمی 
برنامــه های شــهرداری همزمان با فرارســیدن عید نوروز 
گفــت: شــهرداری صــدرا بــر اســاس برنامــه هــای خــود و 
مصوبات شــورای اسالمی شــهر صدرا که مسیر توسعه 
 و تحــول را مشــخص کــرده و شــهرداری  بــر اســاس آن 
گام های مؤثری برداشــته اســت، با نزدیک شدن به ایام 
نوروز اقدامات فراوانی جهت زیباســازی سیمای شهری 
و اســتقبال از مهمانان نوروزی را در دستور کار خود قرار 

داده است.
شــهردار صــدرا خاطــر نشــان شــد: شــهر صــدرا همــواره 
بــه عنــوان شــهر ســبز و فرهنگــی یــاد می شــود از ایــن 
 رو توجــه بــه فضــای ســبز و گلــکاری معابــر و میادیــن و 
پــارک هــای ســطح شــهر از مهــم تریــن خواســته هــای 
مدیریــت شــهری شــورای شــهر و شــهروندان اســت به 
همین دلیل در سال جاری و ایام منتهی به نوروز حدود 

۲5۰۰ اصله نهال در ســطح شــهر غرس شــد و تعداد۳۰۰۰  
بــه شــهروندان هدیــه داده شــد همچنیــن  نیــز  نهــال 
بیــش۱۲۰۰۰ متــر مربــع از گلــدان گلهــای فصلــی شــامل 
گل هــای بنفشــه همیشــه بهــار شــب بو مغربــی آنمون 
نیــز بــا اعتباری بالغ بر یــک میلیارد خریداری شــد که هم 
، میادیــن و پــارک های  اکنــون در حــال کاشــت در معابــر
ســطح شهر هستند تا ســیما و منظر شهری همزمان با 
فرارســیدن بهار و عید نوروز جلوه های شــادابی را ایجاد 
کــرده و شــهروندان و میهمانــان نــوروزی نیــز بتواننــد از 

این زیبایی ها بهره مند گردند.
شــهردار صدرا خاطرنشــان کرد: از دیگر مشــکالت شهر 
صــدرا ایجاد چاله در خیابان های شــهر اســت از آنجا که 

 عمــر آســفالت برخــی معابــر بیــش از ده یــا پانزده ســال 
فرســودگی  شــاهد  نقــاط  برخــی  در  طبیعتــا  باشــد  مــی 
آســفالت و ایجــاد چاله هســتیم بــه همین دلیــل اعتبار 
باالیــی در حــدود ۱۴میلیــارد ریــال جهــت خرید هــزار تن 
آســفالت را در آســتانه عیــد نــوروز به موضــوع لکه گیری 
آســفالت معابر اختصــاص دادیم که هــم اکنون در حال 
انجــام اســت و امیدواریم این مشــکل به صــورت کامل 

در سال آینده برطرف گردد. 
دکتــر پرنیان با اشــاره بــه اینکه همجواری شــهر صدرا با 
کالنشــهر شــیراز کــه یکــی از مقاصــد مهــم گردشــگری و 
ســفر هــای نــوروزی هــم وطنــان عزیزمان هســت باعث 
شــده  بخشــی از میهمانــان نــوروزی محل اســکان خود 

را در شــهر صــدرا انتخــاب نماینــد و ایــن موضــوع باعث 
می شــود ایــام نــوروز شــاهد حضور ده هــا هــزار میهمان 
در شــهر صدرا باشــیم، بــه همین دلیل تــالش کرده ایم 
بــا نصــب المــان هــای نــوروزی، تابلوهــای راهنمــا، رنــگ 
تمامــی  نظافــت  درختــکاری،   ، معابــر و  جــداول   آمیــزی 
 پارک ها خیابان ها و معابرف پاکسازی دیوار نویسی ها، 
فضاســازی شــهری و رفــع مشــکالت خدمتگــذار الیقــی 
برای شهروندان و  میزبان خوبی برای میهمانان نوروزی 
بــرای  صــدرا  شــهرداری  گفــت:  صــدرا  شــهردار  باشــیم. 
اســکان موقت میهمانان نوروزی، پیاده را سالمت را به 
عنوان محل نصب چادر و اســکان موقت در نظر گرفته 
اســت، بوســتان هــا و پارک های ســطح شــهر نیــز آماده 
حضور شهروندان و میهمانان نوروزی است. همچنین 
بیــش از ۳۰ چشــمه ســرویس بهداشــتی در پــارک هــای 
بخش هــای  نــوروز  ایــام  در  اســت  شــده  شهرســاخته 
مختلــف خدماتــی شــهرداری صــدرا بــه صــورت شــبانه 
روزی آمــاده خدمــت به شــهروندان و میهمانان نوروزی 

هستند.

شــورای  اجتماعــی  و  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
اســالمی شــهر صــدرا گفــت: مراســم لحظــه تحویــل 
ســال نــو در کنــار قبــور شــهدای گمنــام شــهر صــدرا 
برگزار خواهد شد و ۲ ایستگاه بهارانه هم در فاز یک 
و ۲ شــهر صدرا با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی 

و استقبال از مسافران برپا خواهد شد. 
فرهنگــی،  کمیســیون  رئیــس  فیروزمنــد،  خداکــرم 
اجتماعــی و ورزشــی شــورای اســالمی شــهر صــدرا بــا 
تبریــک فــرا رســیدن نــوروز ۱۴۰۲ گفــت: در اوایــل عمر 
شــورای اسالمی ششم شهر صدرا، هویت بخشی به 

شــهر صدرا تأکید ویژه شــد که تا امروز در این راســتا 
اقدامات متعددی به انجام رسیده است.

وی شــهر صدرا را یک شــهر خاص دانســت و افزود: 
از سراســر کشــور در ایــن شــهر ســاکن هســتند کــه 
موجب شــده شــاهد تنوع فرهنگی متنوع باشــیم و 
همیــن تنوع موجب مهمان پذیری از ســایر شــهرها 
و اســتان هــا در صدرا در ایام نــوروز خواهد بود که در 
ایــن ایام الزم اســت اقدامات فرهنگی مناســبی برای 
میهمانــان نــوروزی در نظــر بگیــرد و پــا بــه پــای شــهر 

شیراز در این امر کوشا باشیم.

صــدرا  در  مــا  همشــهریان  کــرد:  اضافــه  فیروزمنــد 
درخواســت هــای مکــرری بــرای برگــزاری بانشــاط در 
آســتانه نــوروز دارند و خوشــبختانه تجربــه موفقی در 
ســال گذشــته در صــدرا در ایــن خصــوص بــا برپایــی 
ایســتگاه هــای شــادی در نقــاط مختلف شــهر صدرا 
داشــتیم که بــا اســتقبال مطلــوب مردم مواجه شــد 
و اکثــر اقشــار شــهر صــدرا از کــودک تا پیــر و نوجوان 
از ایــن برنامــه هــای شــهرداری صــدرا لــذت بردنــد و 
همچنیــن یــک مصوبه خوبی در شــورای شــهر صدرا 
برای شور و نشــاط میان مردم داشتیم که شهرداری 

صدرا به نحو احسنت به آن جامه عمل پوشاند.
وی از برپایــی ۲ ایســتگاه بهارانــه در فار یک و ۲ شــهر 
صــدرا خبــر داد و بیــان کــرد: بــرای اســتقبال از فصل 
بهــار در ایــن ۲ ایســتگاه برنامه های متنوعی توســط 
برنامــه  شــامل  صــدرا  شــهرداری  فرهنگــی  ســازمان 
هــای موســیقی، هنــری، تــن پــوش هــای مختلف در 
، ایجاد ایســتگاه هنــری برای کــودکان و دعوت  شــهر
از ۴ گــروه عروســکی بــرای حضــور در نقــاط مختلــف 
شــهر صــدرا در نظــر گرفته شــده اســت و فضاســازی 
 شهری، برگزاری مسابقات فرهنگی، ساخت کلیپ از 

دیگــر  از  نــوروز  ایــام  در  و...  عروســکی  هــای   برنامــه 
برنامه های این ایام است.

فیروزمنــد در مورد لحظه تحویل ســال هــم گفت: با 
توجه به اینکه ســال تحویل حدود یک بامداد است 
در کنــار قبــور شــهدای گمنــام شــهر صــدرا مراســمی 
برگــزار خواهــد شــد و فضاســازی الزم انجام مــی گیرد 
معظــم  مقــام  پیــام  پخــش  و  نورافشــانی  مراســم  و 
رهبــری از طریق تلویزیون شــهری در این مراســم به 
انجــام خواهــد رســید. وی تأکید کــرد: در ایــام نوروز از 
۳ فروردیــن کــه ماه مبــارک رمضان آغاز خواهد شــد، 
بــرای  صــدرا  شــهر  در  خصــوص  ایــن  در  فضاســازی 
مهمانان نوروزی خواهیم داشــت و از شــهردار صدرا 
و متولیــان فرهنگــی در ســازمان فرهنگی شــهرداری 
صــدرا و رئیــس ســازمان فرهنگــی شــهر صــدرا بــرای 
هــای  برنامــه  و  مصوبــات  اجــرای  در  ویــژه  اهتمــام 
مختلف فرهنگی شــورای شــهر صدرا تقدیر و تشــکر 

ویژه داریم.

صــدرا،  شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مهنــدس رضــا انصــاری معــاون توســعه و منابــع 
ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  صــدرا  شــهرداری  انســانی 
پرداخــت مطالبــات تمامی کارکنــان در ایام منتهی 
عیــد نــوروز گفت: شــهرداری صــدرا همــواره مقید 
بــه تکریــم تمامــی کارکنان خــود هســت، از این رو 
همــواره تالش کــرده ایم حقوق کارکنــان در موعد 
مقــرر پرداخــت شــود بــه طوریکــه تــا کنــون حتــی 
یــک ماه نیــز حقــوق معوق وجود نداشــته اســت 
و در طــول ســال حقوق هــا در پایان مــاه پرداخت 
 شــده اســت تا کارکنان هیچ گونه نگرانی نداشــته 

باشند.
انصــاری خاطــر نشــان شــد: بــا تأکیــدات رئیــس و 
اعضای محترم شورای شورای شهر و دکتر پرنیان 
پــاداش،  شــهردار صــدرا تــالش نمودیــم عیــدی، 
سنوات  و  بن خرید کاالی تمامی کارکنان پرداخت 
شود، از این رو تاکنون تمامی این موارد به کارکنان 

خدمــات  نیروهــای  قــراردادی،  شــرکتی،  رســمی، 
، فضای سبز و سایر بخش ها پرداخت شده   شهر

است.
معــاون توســعه و منابع انســانی شــهرداری صدرا 
کارگــران  تمامــی  مــاه  اســفند  حقــوق  کــرد:  بیــان 
بخــش نیــز ای خدماتــی و فضــای ســبز پرداخــت 

شــده است و حقوق کارکنان شــرکتی و رسمی نیز  
آمــاده پرداخت اســت و پیگیر آن هســتیم که  روز 
شــنبه پرداخت شــود تــا کارکنــان و خانــواده های 
محترم این عزیزان بتوانند برنامه ریزی الزم جهت 
انجــام  را  مــاه مبــارک رمضــان  و  نــوروز  تعطیــالت 

دهند.

شــهرداری  منابــع  و  توســعه  معــاون  انصــاری 
صــدرا در پایــان گفــت: بــا توجــه بــه تــورم موجــود 
مایحتــاج  خصوصــا  اجنــاس  قیمــت  افزایــش  و 
زندگی، شــهرداری تــالش کرده اســت در چارچوب 
 قوانین حداکثر پرداختی را به کارکنان خود داشته 

باشد.

سیده ناهید تقویان- تامشا
رئیس مرکز کارشناســان رسمی قوه قضاییه استان 
فــارس ضمــن اشــاره به موفقیــت های ایــن مرکز در 
دو همایــش مشــهد و کرمــان، گفــت: از ایــن پــس 
طبق دســتور اســتانداری جهــت جلوگیری از شــائبه 
فســاد، مــوارد کارشناســی بــه صــورت بی نــام به این 

مرکز معرفی خواهد شد.
نشســتی  در  کرمــی  مهــرداد  »تماشــا«،  گــزارش  بــه 
خبــری بــا اشــاره به دو همایــش هیأت مدیــره وکال و 
کارشناســان رســمی کشــور در مشــهد و نخســتین 
همایش تخصصی رؤســای مراکز کارشناسان رسمی 
کشــور در کرمــان گفــت: مرکــز کارشناســان رســمی 
اســتان فارس در هر دو همایش خوش درخشــید و 

به عنوان استان برتر و نمونه معرفی شد.
او اظهــار داشــت: در همایــش مشــهد کــه بــا حضور 
معــاون اول قــوه قضاییــه دکتــر مصدق برگزار شــد، 
از رئیس مرکز کارشناســان اســتان فــارس به عنوان 
نخســتین  در  و  آمــد  عمــل  بــه  تقدیــر  برتــر  اســتان 
همایش تخصصی رؤســای مراکز کارشناسان رسمی 
کشــور در کرمــان نیــز بــر اســاس ارزیابــی ها، اســتان 

فارس به عنوان استان نمونه معرفی شد.

بــودن  دارا  چــون  هایــی  شــاخص  کرمــی  گفتــه  بــه 
، ســرفصل هــا و محتواهای  بیشــترین تعداد کارآموز
آموزشــی مناســب و رعایــت معیارهــای کیفــی و... از 
جمله مــواردی بود که موجب انتخــاب فارس گردید 
و در مجمــوع در همــه شــاخص هــا اســتان فــارس، 
اســتان برتــر شــد کــه در این راســتا تــالش مجموعه 
، ارشــادات دکتــر عبدلیــان پــور رئیس   عوامــل مرکــز
محتــرم مرکــز وکال کارشناســان رســمی و مشــاوران 
خانواده قوه قضائیه، رئیس کل محترم دادگســتری 
اســتان و معاونین محترم ایشــان، زمینه برتر شدن 
مرکز کارشناســان رســمی دادگستری اســتان فارس 

را رقم زد.
از  کرمــان  همایــش  در  گفــت:  همچنیــن  کرمــی 
ســامانه یکپارچــه مدیریت آموزش و مهــارت افزایی 
کارشناســان نیــز رونمایــی شــد و کار بســیار مهمــی 

بــود که بــا هدف ارتقای آموزش انجام و اســتان های 
کشور نیز از آن بهره مند شدند.

رئیس مرکز کارشناســان رسمی قوه قضاییه استان 
فــارس در ادامــه بــا بیان اینکــه چندین تفاهــم نامه 
بــا ســازمان های مختلف منعقد شــده اســت، اظهار 
داشــت: ارجاعــات مــا بــا هــدف عادالنــه بــودن، بــه 
ســمت هوشمندســازی رفته است و کارشناسان ما 
در حیطــه تخصصــی خــود اظهار نظر مــی کنند ضمن 
اینکه دادســرای انتظامی ما با 5دادیار فعال اســت و 

به تخلفات رسیدگی می کند.
پرونــده  ۳مــورد  در  راســتا  درایــن  کــرد:  تصریــح  او 
کیفرخواست صادر شده و منتظر صدور حکم است 
و اگــر تخلفــی از کارشناســان دیــده شــود بــه صورت 
جدی برخورد می شود و در عین حال از کارشناسانی 
 کــه نظامــات را رعایــت مــی کننــد، تقدیــر بــه عمــل 

می آید.
کرمــی بــا بیــان اینکــه متأســفانه برخــی ســازمان هــا 
کارشناســان خاص انتخاب مــی کنند و قطعا این امر 
مفســده ایجاد می کنــد، افزود: حتما موارد بایســتی 
به مرکز کارشناســان ارجاع شــود  و در ســال جدید با 
ســازمان هایی که صرفا از کارشناس خاص استفاده 
مــی کنند، برخورد جدی خواهد شــد و ســازمان های 

متخلف به سازمان بازرسی معرفی می شوند.
او تأکیــد کــرد: طبــق مکاتبــه اســتانداری، مــوارد بــه 
داده  ارجــاع  کارشناســان  مرکــز  بــه  نــام  بــی   صــورت 

می شود.
 کرمی ادامه داد: ما این اطمینان را به همه سازمان ها 
مــی دهیــم که اگــر کارشناســی تخلف کند بــه صورت 
جــدی بــا او در دادســرا برخورد خواهد شــد پس این 
اخطار داده می شــود که آن ها از کارشناســان خاص 

استفاده نکنند.
مــی  معرفــی  مــا  کــه  کارشناســانی  داد:  اطمینــان  او 
کنیــم از صالحیــت هــای الزم برخــوردار هســتند و از 
کارشناســی  امــورات  اجــرای  جهــت  الزم  توانمنــدی 
انعقــاد  آمادگــی  مرکــز  ایــن  و  هســتند   برخــوردار 

تفاهم نامه با سازمان ها و شرکت ها را دارد.

ح کرد: رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان فارس در جمع خبرنگاران مطر

 درخشش مرکز اکرشناسان رسمی قوه قضاییه افرس در دو هامیش کشوری

 کرمی: با سازمان هایی که به دنبال کارشناس خاص در پرونده ها هستند، برخورد می شود

فیروزمند، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر صدرا خبر داد:

یل سال نو در کنار قبور شهدای گمنام شهر صدرا  ی مراســم لحظه تحو  برگزار
 برپایی ۲ ایستگاه بهارانه در صدرا به مناسبت نوروز

مهندس رضا انصاری، معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری صدرا:

ی پرداخت شده است    عیدی، پاداش و سنوات تمامی کارکنان شهردار

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
الرستان، نشست ستاد بازآفرینی شهر الر و آیین 
بهــره بــرداری از پــروژه هــای حــوزه بازآفرینــی ایــن 
اداره کل باحضــور دکتر روســتا عضو هیأت مدیره 
شــرکت بازآفرینی شهری، مهندس حسن شبانی 
مدیــرکل راه و شهرســازی الرســتان، دکتر دهقان 
سرپرســت  ســعیدی  الرستـــان،  ویــژه  فرمانــدار 
، اعضای ســتاد بازآفرینــی و جمعی از  شــهرداری الر

، برگزار شد.  مسئوالن شهری الر
ناکارآمــد  هــای  بافــت  اینکــه  بیــان  بــا  شــبانی 
آنهــا،  بــه  مبتــال  مشــکالت  و  مســائل  و  شــهری 
برنامــه  نظــام  هــای  چالــش  از  یکــی  عنــوان  بــه 
ح  مطــر کشــور  شــهرهای  مدیریــت  و  ریــزی 
هــا  شهرســتان  ســطح  در  افــزود:  باشــد،   مــی 
دســتگاه های  عضویــت  بــا  بازآفرینــی  ســتاد  نیــز 
متناظــر همچون اداره کل راه و شهرســازی و … در 
ســطح شهرســتان و با ریاســت فرمانــدار و دبیری 

شهردار شهر مربوطه تشکیل می گردد. 
کل  اداره  اســاس  ایــن  بــر  داشــت:  اظهــار  وی 
از  یکــی  عنــوان  بــه  الرستـــان  شهرســازی  و  راه 
اعضــای ایــن ســتاد تاکنــون توانســته بــا حمایت 
متبــوع  وزارت  و  شــهری  بازآفرینــی  شــرکت 
میلیــارد   ٢٠٠ از  بیــش  اخیــر  ســال  ســه  ایــن  در 
هــای  پــروژه  و  رایــگان  قیــر  از  اعــم  اعتبــار   ریــال 
توزیــع  الر  شــهر  هــدف  محــالت  در   بازآفرینــی 

نماید.

هــای  پــروژه  از  بــرداری  بهــره  مراســـم  در  شــبانی 
بازآفرینــی کــه توســط ایــن اداره کل و بــا همــکاری 
بــه  دســتگاه هــای متولــی تکمیــل شــده اســت 
حــوزه  ایــن  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  تشــریح 
پرداخــت و اذعــان داشــت: پــروژه جداره ســازی و 
کف ســازی بازار قیصریه شهر الر به دلیل مخروبه 
بــودن بافــت اطــراف بــازار مشــکالت عدیــده ای از 
نظــر بهداشــتی، منظــر و ســیمای شــهری و عبــور 
و مــرور بــرای ســاکنان محله وکســبه ایجــاد کرده 
بــود بنابراین بهســازی این مکان ضــروری به نظر 

می رسید.
تجــاری  حجره هــای  وجــود  بــه  اشــاره  بــا  شــبانی 

بــه لحــاظ  کــه  در ضلــع جنوبــی میــدان قیصریــه 
اقتصادی بســیار با اهمیت هســتند، گفت: حوزه 
نفــوذ اقتصــادی ایــن محــدوده فراتــر از مرزهــای 
سیاســی اســت، بنابرایــن نیــاز بــه بهســازی کــف 
پیــاده رو در ایــن مــکان ضــروری بــود که بــا اجرای 
چهــار  محــور  نوســازی  و  بهســازی  احیــا،  پــروژه 
پیــاده رو  ســطح  مــدرس،  میــدان  تــا  پیــروزی  راه 
فــرش  ســنگ  بافــت،  بــا  هماهنــگ  مصالــح   بــا 

شد.
شــبانی ادامــه داد: با اجرای ایــن پروژه ضمن دفع 
آب هــای ســطحی، معابــر نیــز ســنگ فرش شــده 
 و قــدم مثبتــی جهــت رونــق بــازار برداشــته شــده 

است.
وی در ادامــه بــه مهم تریــن فعالیت هــای انجــام 
شــده در ســکونتگاه های غیررســمی اشــاره کرد و 
گفــت: از جملــه مهم تریــن اقدام هــا در این حوزه 
اجــرای پــروژه بهســازی معابــر و اجــرای کانال دفع 
آب های ســطحی محله پشــتویه به شمار می رود، 
و فاقــد  کالبــدی فرســوده  لحــاظ  بــه  ایــن محــل 
تأسیســات زیرساختی مناسب است که با اجرای 
پــروژه ضمن گازرســانی به منطقه توســط شــرکت 
ســطحی،  آب هــای  دفــع  کانال هــای  اصــالح  و  گاز 
ســطح کوچه هــا نیز بــا مصالح متناســب با بافت، 
ســنگ فــرش شــده اســت و ایــن مســاله باعــث 
دمیــدن روح تــازه و جذابیــت در محــل ســکونت 

اهالی خواهد شد.
مدیــرکل راه و شهرســازی الرستـــان خاطر نشــان 
محلــه  ســازی  کــف  و  ســازی  جــداره  پــروژه  کــرد: 
همجــواری  بدلیــل  الر  شــهر  امامزاده)پاقلعــه( 
ایــن پــروژه با بنــای تاریخی شــهر امامــزاده و لزوم 
کانــال  تصحیــح  ضمــن  اطــراف  معابــر  بهســازی 
دفع آبهای ســطحی و ســنگ فــرش نمودن کوچه 
و پیــاده رو بــا مصالــح متناســب بــا بافــت، باعــث 
نیــز شــده  آمــد شــهروندان  رفــت و  تســهیل در 

است. 
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: ارزش اعتبــارات 
هزینــه شــده در این پــروژه ها با هزینه بروز شــده 

عددی بالغ بر ٦٠ میلیارد ریال می باشد.

ح کرد: دکتر پرنیان ضمن تشریح برنامه های شهرداری صدرا مطر

از    شهر صدرا همواره به عنوان شهر سبز و فرهنگی یاد می شود
 ایام نوروز شاهد حضور ده ها هزار میهمان در شهر صدرا هستیم

ینی در شهر الر  ح های بازآفر آیین بهره برداری از طر


