معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شــیراز گفت:
بــا توجه به فرارســیدن اتمام مهلــت پرداخت ۳۵
درصــدی تخفیف عــوارض ســاختمانی و اصناف،
همه مناطق ۱۱گانه شهرداری شیراز در روز جمعه
سوم تیرماه آماده ارائه خدمات هستند.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری شــیراز،
ســعید مصفــا بیــان کرد :بــا توجه بــه پایــان زمان

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز خبر داد:

ارائه خدمات شهرداریهای مناطق ۱۱گانه شیراز در روز جمعه سوم تیرماه
مهلــت پرداخــت  ۳۵درصــدی تخفیــف عــوارض
ســاختمانی و اصنــاف تــا پایــان روز پنجــم تیرمــاه
جــاری ،همه مناطــق ۱۱گانه شــهرداری شــیراز ،روز

جمعــه ســوم تیرمــاه از ســاعت  ۸صبــح تــا ۱۳:۳۰
آماده ارائه خدمات هستند.
بنابرایــن گــزارش؛ پیــش از ایــن معــاون مالــی

و اقتصــادی شــهرداری شــیراز اعــام کــرده بــود؛
براســاس مصوبــه جدیــد شــورای اســامی شــهر
شیراز و در راستای رونق بخشی به جریان اقتصاد

شــهر و بهبود فرایند ساختوساز ،عوارض سال
جاری براساس مقررات و ضوابط تعیین شده و با
 ۳۵درصــد تخفیف تا پنجــم تیرماه قابل پرداخت

است.
به گفته وی؛ شــهروندان میتوانند برای پرداخت
عــوارض و بهرهمنــدی از تخفیفــات پیشبینــی
شــده ،به مناطق ۱۱گانه شــهرداری شیراز مراجعه
و یــا از طریــق پرتــال شــهرداری شــیراز بــه آدرس
 WWW.SHIRAZ.IRنســبت بــه پرداخت عوارض
خود اقدام کنند.
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بهمناسبت روز اصناف انجام گرفت؛

دیدار شهردار شیراز با رئیس اتاق این کالنشهر به منظور تقویت
ظرفیتهای تعاملی قانونی
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری شــیراز ،ســید
احســان اصنافی شهردار شــیراز ،معاون محیط زیست و
خدمات شــهری و دبیر شــورای شــهرداران مناطق ۱۱گانه
و جمعی از مدیران ستادی شهرداری شیراز به مناسبت
تهــای تعاملی
یکــم تیرمــاه روز اصنــاف و تقویــت ظرفی 
قانونــی با ســید محمود هاشــمی رئیــس و اعضــای اتاق
اصناف شیراز دیدار کردند.
شهردار شیراز در این ديدار با تأکید بر اهمیت پیشگیری
از حوادث تصریح کرد :الزم است اتاق اصناف با سازمان

آتشنشــانی و خدمــات ايمنــی شــهرداری همــکاری
بیشتری داشته باشد تا عالو ه بر ارائه آموزش صنوف در
این زمینه و در راستای ایمنسازی مراکز تجاری و خرید و
سایر صنوف انجام شود.
ســید احســان اصنافــی بــا تأکید بر مشــارکت اصنــاف در
برگــزاری مناســبتهای ملــی و مذهبــی افــزود :همــواره
اصناف در این امور نقش آفرینی کرده اند.
وی با بیان اینکه تشــکیل کارگروه ایمنی ویژه اصناف در
حوزه ســاختمانهای تجــاری و مراکز خرید همــواره مورد

سیده ناهید تقویان -تماشا
نخســتین نمایشــگاه «تولیــد ایرانــی ،دانــش بنیــان»
تهــای
بــا حضــور شــرکتهای فعــال در زمینــه فعالی 
دانشبنیان ،دانشــگاهها و دستگاههای اجرایی آغاز به

کار کرد.
عصــر س هشــنبه  ۳۱خــرداد و بــا حضــور شــماری از
مســئوالن ،نخســتین نمایشــگاه تولیــد ایرانــی،
دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین ،بــا حضور شــرکتهای

تأییــد شــهرداری شــیراز بــوده اســت ،گفــت :تشــکیل و
پیگیری کارگروه با جدیت دنبال میشود.
ســید محمود هاشــمی رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان
فــارس نيــز در ايــن ديــدار بــا تقدیــر از تعامــل شــهرداری
در ایــن دوره مدیریــت شــهری با اتاق اظهــار کرد :تعامل
دو مجموعــه باعــث ایجــاد رونــق و پیشــرفت در شــهر
میشود.
وی بــا تأکیــد بــر دغدغــه شــهردار شــیراز در اهمیــت
نســازی صنــوف بیــان کــرد:
پیشــگیری از حــوادث و ایم 

در حــال تدوین شــیوه نامه اجرایی پیــرو تفاهمنام ه فی
مابیــن اتــاق اصنــاف و ســازمان آتشنشــانی و خدمــات
نســازی واحدهای
ایمنــی شــهرداری شــیراز مبنی بــر ایم 
تجاری و آموزش نکات ایمنی به صنوف هستیم.
رئیــس اتاق اصناف شــیراز با بیان اينکه خروج مشــاغل
مزاحــم از شــهر مــورد تأکیــد هــر دو طــرف اســت ،گفــت:
ساماندهی ضایعاتیها نیز دغدغه مشترک اتاق اصناف
و شهرداری شیراز است که باید با کار کارشناسی در این
دوره اقدام شود.

نمایشگاه «تولید ایرانی ،دانشبنیان» در شیراز آغاز به کار کرد

حسین حسن پور -تماشا
عکاس :حجت رحیمی
مسکن و راه این روزها بحث محافل مختلف اقتصادی،
سیاســی و اجتماعی کشــور اســت چون مقوله مســکن
به عنوان یکی از نیازهای اصلی بشــر در کشــور ما شرایط
مطلوبی ندارد و با وجود اینکه چند میلیون واحد مسکن
خالی در کشــور اســت اما چند میلیون خانواده نیز اجاره
نشــین هســتند و از بــای اجــاره خانه بــاال فریادشــان به
آســمان بلند شــده اســت و یکی از دالیل اصلی که خیلی
از جوانان نمی توانند ازدواج کنند نداشتن مسکن و باال
بودن اجاره منازل است.
اینواقعیتهانشانمیدهدکهتوزیعمسکنبهدرستی
در کشــور انجام نشــده اســت و به دلیل سیاســت های
غلــط دولــت مــردان در چنــد دهه اخیر مســکن بــه جای
یــک کاالی مصرفــی تبدیــل بــه یــک کاالی ســرمایه ای
شــده اســت .تاکنــون هم هــر نســخه ای که دولتــی ها و
کارشــناس هــای آنها پیچیــده اند این بیمــار را بدحال تر
کرده است و نشانی از درمان وجود نداشته است.
در ســوی دیگــر وضعیــت بــد راه هــای کشــور در کنــار
نداشــتن اســتاندارد اتومبیــل هــای ســاخت داخــل و
موانعی که بر سر راه ورود خودرو با کیفیت خارجی ایجاد
شــده است باعث گردیده تا تلفات جاده ای در کشور ما
ســر بــه فلک بگذارد و هر ســاله بســیاری از هــم وطن ها
دچار آســیب های جــدی در تصادفات می شــوند یا جان
خود را از دست می دهند.
در راســتا حــل مشــکل مســکن اقشــار ضعیــف ،دولت
ســیزدهم طرح نهضت ملی مســکن را دنبال می کند که
پیرامــون این موضوع و وضعیت راه های اســتان فارس
توضیحــات مدیــر کل راه و شهرســازی فــارس در ادامــه
می آید.
* احــداث  ۲۴۰هــزار واحــد مســکن در دوره چهــار ســاله
دولت سیزدهم سهم فارس است
دکتر محمود رضا طالبان در ابتدای ســخنانش پیرامون
مســکن هایــی که دولــت ســیزدهم متعهد به ســاختن
شــده اســت ،اظهار کرد :ســاخت چهار میلیون مســکن
در دوره چهــار ســاله این دولــت در دســتور کار وزارت راه
و شهرســازی قرار دارد که احداث  ۲۴۰هزار واحد آن سهم
اســتان فارس اســت .بر این اساس ثبت نام متقاضیان
انجــام گردید و حدود  ۴۱۷هزار نفر ثبت نام اولیه را انجام
دادنــد کــه پــس از  ۹۶درصــد پاالیــش ایــن افــراد شــامل
تعداد  ۱۳۰هزار واجد شرایط در طرح نهضت ملی مسکن
هســتند و مــا مکلف به تأمین مســکن بــرای این تعداد
خواهیم بود.
وی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن به نقطه عطفی در
مســکن کشور محسوب می شود و یکی از رسالت های
وزارت راه و شهرســازی بــه نتیجــه رســاندن نهضــت ملی
مســکن اســت ،افــزود :از کل افــراد واجد شــرایط تاکنون
بــرای ۳۰هزار نفر در شــهرهای زیر  ۱۰۰هــزار نفر۳۰ ،هزار نفر
در شــهرهای جهرم ،فســا و مرودشت که جمعیت باالی
 ۱۰۰هــزار نفــر دارنــد و برای  ۷۰هزار نفر هم در شــهر شــیراز
باید خانه احداث شود.
مدیر کل راه و شهرســازی فارس گفت :در شــهرهای زیر
یکصد هزار نفر کار به بنیاد مســکن تقدیم شــده اســت
که یا خود بنیاد و یا به صورت مردم سازساخته می شود.
دکتــر طالبــان بــا یــادآوری اینکــه بــر اســاس تعــداد تائید
شــدگان نهضــت ملــی ،دولت مکلف بــه احــداث  ۷۰هزار
واحــد مســکونی در شــهرهای زیــر  ۱۰۰هزار نفــر جمعیت
فارس است ،گفت :با توجه به شیوهنامه اعالمی از سوی
وزارت راه و شهرســازی ،واحدهــای مســکونی احداثــی در

دانش بنیان و شماری از دستگاههای اجرایی ،در محل
دائمی نمایشگاههای فارس در شیراز آغاز به کار کرد.
مدیر عامل شرکت بین المللی نمایشگاههای فارس در
حاشــیه افتتاح این نمایشــگاه گفت :این نمایشگاه در
راســتای نهادینه شدن نگرش علمی بر فرهنگ جامعه
برپا شــده ،زیرا علم و دانش کلید حل تمام مشــکالت و
مسائل جامعه است.
فرهــادی بــا بیــان اینکــه حــدود  ۷۰درصــد شــرکت هــای
دانــش بنیــان اســتان فــارس در ایــن نمایشــگاه حضور
دارند ،افزود :بیش از  ۲۰۰شــرکت دانش بنیان و تولیدی
در ایــن رویــداد شــرکت کــرده انــد و ایــن فرصــت بســیار
مناســبی اســت بــرای با تبــادل دانــش و تجربه تــا آینده
درخشــانی بــرای اقتصــاد اســتان فــارس و کشــور رقــم

بخورد.
فرهــادی ادامــه داد :کشــورهای پیشــرفته دنیــا با شــعار
اقتصاد دانش محور در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار
دارند ،موضوع بســیار مهمی که تاکنون در کشــور ما به
آن اهمیت الزم داده نشده است.
او اضافــه کــرد :اقتصــاد دانــش محــور ،اقتصادی اســت
کــه در آن خلــق دانــش و اســتفاده و بهــره بــرداری از آن،
در ایجــاد ثروت ،رشــد و توســعه اقتصــادی نقش غالب
را ایفــا مــی کنــد و ایــن نمایشــکاه تخصصی ،ملــی تولید
ایرانــی و دانــش بنیان بهتریــن آوردگاه بــرای تحقق این
مهم است.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللی فارس
اضافه کرد :شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس به

عنوان بخشی از صنعت نمایشگاهی و پیشران اقتصاد
و تولید کشور و با هدف تحقق شعار سال تولید،دانش
بنیان ،اشــتغال آفرین فرصتی را فراهم کرده تا تا فعاالن
اقتصــادی و صنعتی و تولیدکننــدگان برتر با محوریت و
حضور شرکت های دانش بنیان گرد هم آیند.
فرهــادی بــا بیــان اینکه نمایشــگاه تولید ایرانــی ،دانش
بنیان در مســاحت  ۱۰هزار متری سالن های حافظ ،سرو
و بهــار در حــال برگــزاری اســت ،گفــت :ایــن نمایشــگاه
نخســتین نمایشــگاهی در کشــور اســت که بــا موضوع
دانــش بنیان و تولیــد ایرانی و حضــور صنایع مختلف با
هدف تحقق شــعار ســال،حمایت از تولید دانش بنیان
و الگوسازی در این زمینه به عنوان استان پیشرو برگزار
می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس مطرح کرد:

عقبماندگی فارس در حوزه راه
شهرهای با جمعیت زیر  ۵۰هزار نفر  ۲واحد در  ۲طبقه و
در شهرهای با  ۵۰تا  ۱۰۰هزار نفر جمعیت ،چهار واحد در ۲
طبقه و در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر جمعیت واحدهای
آپارتمانی چهارطبقه و نهایتا در کالنشهر شیراز واحدهای
آپارتمانی  ۶و  ۸طبقه خواهد بود.
* ســه هــزار هکتــار بــرای ســاخت واحدهــای مســکونی
فارس در نظر گرفته شده است
مدیــر کل راه و شهرســازی فارس افزود :ســه هزار هکتار
برای این واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده که یک
هــزار و  300هکتــار آن تصویــب شــده و تقدیــم بــه کارگــزار
شــده و یــک هــزار و  700هکتار زمین هم در صف شــورای
عالی معماری و شهرسازی است.
مدیــر کل راه و شهرســازی فارس با اشــاره به اینکه امید
اســت بــه زودی یــک هــزار و  700هکتــار بــه زمیــن های ما
اضافه شــود ،گفت :در  2شهر زرقان و استهبان مشکل
تأمین زمین وجود دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه یک هــزار و  700واحد در شــهرهای
جهرم ،کازرون و مرودشــت 687 ،واحد هم در شــیراز وارد
فاز عملیاتی شــده کــه بین صفر تا  15پیشــرفت فیزیکی
داشــته اســت ،اضافه کــرد :تعــدادی واحدهای مســکن
شیراز در «میانرود»« ،سلطان آباد» و «سهل آباد» ساخته
و تا آخر هفته تجهیز کارگاه آغاز می شود.
طالبان با اشــاره به اینکه روند اجرایی برای احداث  ۱۰هزار
و  ۴۰۰واحــد مســکونی در شــهر جدیــد صــدرا آغــاز شــده
اســت ،در ادامــه گفــت :در ســایر نقــاط شــهری اســتان
فــارس هــم پــس از نهایــی شــدن زمیــن کار آغــاز خواهد
شد و امیدواریم که طرح در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر طی
 ۲ســال از زمان آغاز و در ســایر شــهرها طی  ۲.۵ســال به
سرانجام برسد.
مدیرکل راه و شهرســازی خاطرنشــان کــرد :دولت تالش
میکنــد که بهره وامها را کاهش داده و پروژهها در موعد
تعیینــی بــه ســرانجام برســد ،بــه همیــن دلیل براســاس
قانون جهش مســکن صندوقی پیش بینی شده است
کــه دولــت بــه آن پول تزریق کنــد و از آن محــل یارانه وام
پرداخت شده و نرخ تسهیالت از  ۱۸درصد کمتر شود.
طالبان با یادآوری این مطلب که در بحث ساخت در سه
ماهه آخر  1400دولت قیمت ابتدایی را هر متر مربع چهار
و نیــم میلیون تومان مشــخص شــده اســت ،افــزود :هر
سه ماهه یک شاخص تعدیل وجود دارد که هزینه ها بر
اساس تعدیل جدید مشخص می شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه قرارداد های ســاخت نهضت ملی
مســکن در شــهرهای زیر یکصد هزار نفر  2ســاله است،
افزود :در مابقی موارد  30ماهه است و واحدها بر اساس
نقشه  90تا صد متری است.
مدیــر کل راه و شهرســازی فارس با یــادآوری این مطلب
که در کیفیت ســنجی نهضت ملی از تجربه مسکن ملی
تجربه کردیم ،اظهار کرد :همه بحث نهضت ملی مسکن
ایــن بــوده اســت که زمین بــا قیمت صفــر به مــردم ارائه
شــود و  35هزار واحد در بافت فرســوده بــا هدف احیای
بافت شکل می گیرد.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که زمین تأمین نشود پولی
واریــز نمی شــود ،اضافه کــرد :زمین که تأمین شــد مردم

* برای  ۷۰هزار نفر در شهر شیراز باید خانه احداث شود
* واجدین شرایط در طرح نهضت ملی مسکن فارس  ۱۳۰هزار نفر هستند
* در حوزه راه از استانهای مرکزی هم عقب افتادهایم
*  206کیلومتر راه تا پایان سال مالی  1401به بهرهبرداری میرسانیم
* دیگر نمیتوانیم نام کمربندی را بر روی کمربندی جنوبی شیراز بگذاریم
باید پول واریز کنند.
* از تجارب مسکن مهر باید استفاده کنیم
دکتر طالبان با بیان اینکه طرح مســکن مهر در بعضی از
نقاط خوب و بعضی نقاط با اشکال اجرا شد ،گفت :امروز
مــا از تجــارب کســب شــده در طــرح مســکن مهــر درس
گرفتــه و بــرای بهبود کیفیــت و بهره وری مناســب کار در
طرح نهضت ملی مسکن باید از آنها استفاده کنیم.
وی در رابطــه بــا وضعیــت مســکن مهر در فــارس گفت:
پرونــده مســکن مهر در فارس بســته شــده و بــه دنبال
اجرای برخی تعهدات انجام نشده در سایتهای مسکن
مهر استان نظیر لپویی هستیم.
مدیــرکل راه و شهرســازی فــارس گفــت :قــول میدهیم
کــه در طــرح نهضــت ملــی ،بــه مــوازات شــروع پــروژه در
ســایتهای مختلــف موضــوع احــداث مراکــزی نظیــر
مســجد ،کالنتری ،مدرســه ،فضاهای عمومــی و  ...پیش
ببریــم و بــه همیــن دلیــل بحــث طراحــی در شــماری از
پروژ ههــای این طــرح طی هفتههای آینده آغاز شــده و به
سرانجام میرسد.
* از فضاهــای بافــت فرســوده شــهرها بــه ویژه در شــیراز
برای اجرای طرح ملی نهضت مسکن استفاده میگردد
او در خصــوص اســتفاده از فضاهــای بافــت فرســوده
شــهرها بــه ویــژه شــیراز بــرای اجــرای طــرح ملــی نهضت
مســکن ،گفــت ۳۵ :هــزار واحــد از کل واحدهــای طــرح
نهضت ملی اســتان فــارس در محدوده بافت فرســوده
قرار میگیرد که ثبت نامی نیست.
* هنر نهادهای توســعهگر ،خانهدار کردن ساکنان بافت
فرسوده در محل زندگی آنان است
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان فارس با بیــان اینکه ۴
عنصــر در بازآفرینی بافتهای فرســوده تأثیرگذار اســت،
ایــن عناصــر را مالــک ،ســرمایهگذار ،شــهرداری و دولــت

دانســت و گفت :در این بین  ۲عنصر شــهرداری و دولت
از قدرت و توان بیشتری برخوردارند.
دکتــر طالبــان با بیــان اینکــه در بازآفرینی برای تســریع در
پیشــبرد امور نیــاز به نهاد توســعهگر وجــود دارد تا طرح
تجمیعــی را طــی یــک فرآیند تعریــف کند ،گفت :مــردم به
تنهایــی در ایــن زمینــه قــادر بــه فعالیــت نیســتند و هنر
توســعهگر ،خانــه دار کــردن ســاکنان بافــت فرســوده در
محل زندگی آنان است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس با قبول این واقعیت که
امکان انحراف از مسیر در نهاد توسعه گر نیز وجود دارد،
گفت :قطعا در این زمینه نیاز به مراقبت و نظارت داریم،
اگــر مراقبــت نباشــد امــکان ســوق پیداکردن به ســمت
خرید و فروش به جای تسهیلگری ،دور از ذهن نیست.
*  ۴هــزار هکتار بافت فرســوده در اســتان فــارس وجود
دارد
او بــا اشــاره بــه وجــود  ۴هــزار هکتــار بافــت فرســوده در
اســتان فارس ،گفت :ایــن محدوده جــدای از  ۳۷۰هکتار
بافــت تاریخی ،ســکونتگاههای غیررســمی اســت ،بافت
فرســوده عمدتــا در درون و مرکــز شــهرها قــرار دارد نه در
حاشیه و اطراف آن.
طالبــان بــا یــادآوری اینکــه عمــده ســاخت و ســازها در
حاشــیه شــهرها و ســکونتگاههای غیررســمی کشــور
ایمن نیست ،گفت :البته در شیراز و در بحث واحدهای
مسکونی احداث شده در نقاط حاشیهای ،شاهد رعایت
بسیاری از مقررات و توصیههای نظام مهندسی خصوصا
در موضوع شــناژ هســتیم ،اما در بسیاری از کالنشهرها،
ایــن ســکونتگاهها کپــری ،خشــتی و گلــی و فاقــد ایمنــی
است.
* بیــش از ۸۰درصــد ترددهــای کمربنــدی شــیراز
درونشهری است

طالبــان در ادامه جلســه بــه موضوع کمربنــدی جنوبی و
کمربندی شــمال شــرقی شــیراز اشــاره کــرد و گفــت :از ۲۰
ســال پیش ســکونت گاه های رسمی با حضور مدیریت
شــهری در اطــراف کمربنــدی جنوبــی شــکل گرفــت و به
مــرور تردد های درون شــهری در این کمربنــدی افزایش
یافــت به گونــه ای که امروز بیش از  ۸۰درصــد تردد ها در
آن درون شهری بوده و ما دیگر نمی توانیم نام کمربندی
را بر روی آن بگذاریم.
* کمربندی جنوبی شیراز استعداد تبدیل شدن به یک
اتوبان زیبای شهری را دارد
او بــا بیــان اینکــه اجرای یک مســیر  ۲۲کیلومتری شــرقی
غربی در شهری نظیر شیراز ،برای مدیریت شهری بسیار
پرهزینــه خواهــد بــود ،حــال آنکه چنیــن محــوری اکنون
وجــود دارد ،گفــت :کمربنــدی جنوبــی شــیراز اســتعداد
تبدیل شدن به یک اتوبان زیبای شهری را دارد.
طالبــان ،اجــرای تقاط عهــای غیرهمســطح را بــرای ایمــن
کردن مســیر کمربندی جنوبی شــیراز ضروریت توصیف
و اضافه کرد :امروز مدیریت شــهری شیراز این فرصت را
دارد کــه از محدود  ۲۲کیلومتری این کمربندی ،به عنوان
یک زیرســاخت مناسب شــهری ،بهره مناسب و کافی را
ببرد.
* ســه تقاطــع توســط شــهرداری احــداث گردیــد و مــا نیــز
مجــوز احــداث دو تقاطــع را از وزارت راه و شهرســازی
دریافت کردهایم
وی بــا بیــان اینکــه توافقــی بیــن شــهرداری و اداره راه و
شهرســازی شــکل گرفــت و مقــرر گردیــد تــا ســه تقاطــع
توســط شــهرداری و ســه تقاطــع توســط اداره کل راه و
شهرســازی بــر روی کمربنــدی احــداث شــود ،گفت :ســه
تقاطــع توســط شــهرداری احــداث گردیــد و مــا نیــز مجوز
احــداث دو تقاطــع را از وزارت راه و شهرســازی دریافــت
کــرده ایم که بر اســاس آن احداث تقاطــع قائم به صورت
کامل و احداث تقاطع ســفیر فقط ســازه پل توســط راه و
شهرسازی ساخته می شود.
طالبــان همچنین بــه اقدامات اجرایی شــده در راســتای
ایمنی کمربندی جنوبی شیراز اشاره و اضافه کرد :تاکنون
یــک راهدارخانــه مختــص ایــن محور ایجــاد ،بالغ بــر ۱۲.۵
کیلومتــر نیوجرســی نصــب و مباحــث کنتــرل ترافیکی و
تردد و روشنایی نیز انجام شده است.
طالبــان با تأکیــد براینکه احداث کمربندی شــرقی شــیراز
منجــر به کاهش قابل توجــه ترافیک کمربندی جنوبی و
ارتقا ایمنی و بهبود شــرایط آن مســیر خواهد شد ،گفت:
کمربنــدی در واقــع میتوانــد بــه عنوان مشــخص کننده
مرز و لبه شهر در نظر گرفته شده و مبنایی برای توسعه
شهرها باشد.
* برنامهریــزی بــرای جانمایی یک محــور کمربندی اصلی
شیراز ،در حال انجام است
ایــن مقام مســئول با اشــاره به اینکــه ،برنامه ریــزی برای
جانمایی یک محور کمربندی اصلی شیراز ،در حال انجام
اســت ،گفــت :اجــرای طر حهــای راهســازی جــزو پرژههای
ســنگین دســته بندی م یشــود بــه طوریکه احــداث یک
کیلومتــر راه اصلــی  ،۱۵یــک کیلومتــر بزرگــراه  ۳۰و یــک
کیلومتر آزادراه حدود  ۶۰میلیارد تومان هزینه در بر دارد.

او افزود :عالقه مندان و متخصصان و کارشناسان برای
بازدید از آخرین دستاوردهای شرکت های دانش بنیان
و تولیدات ایرانی تا روز جمعه سوم تیر ماه فرصت دارند
به محل دائمی نمایشگاهای بین المللی فارس مراجعه
کنند.
فرهــادی بیــان کــرد :در کنــار برگــزاری ایــن
نمایشگاه،ســومین نمایشــگاه تخصصــی آمــوزش،
فنــاوری های نوین آمورشــی ،خدمات و صنایع وابســته
بــا حضــور بیــش از حــدود  ۵۰شــرکت کننــده در ســالن
مالصدرا مجموعه نمایشگاه های بین المللی فارس در
حال برگزاری اســت .این نمایشــگاه که عصــر آخرین روز
خرداد افتتاح شد ،تا روز سوم تیر برپاست و بازدید از آن
از ساعت  ۱۷الی  ،۲۲امکان پذیر است.
طالبــان بــا بیــان اینکــه کمربندی شــرقی نیــز برای شــیراز
بســیار حیاتی اســت و از چند سال گذشــته قرار بوده که
 40درصــد هزینــه آن توســط وزارت راه و شهرســازی30 ،
درصــد شــهرداری و  30درصــد شــرکت خصوصــی هزینــه
آن تأمین شــود ،گفت :شــورا و شــهرداری مخالف حضور
در ایــن پروژه بودند و می خواســتند خودشــان پیمانکار
خودشــان باشــند و از حضــور در پــروژه ســرباز زدنــد ،هم
اکنــون پــروژه  40درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و بنــا بــه
دســتور اســتاندار فــارس کمربنــدی جنوبــی در اختیــار
مدیریت شــهری و کمربندی شرقی در اختیار وزارت راه و
شهرسازی قرار گرفت.
* تا کمربندی شــرقی ساخته نشود بار کمربندی جنوبی
کاهش نمییابد
وی با اشــاره به اینکه تا این کمربندی ســاخته نشــود بار
کمربنــدی جنوبــی کاهش نمی یابد ،تأکیــد کرد :ما عالقه
داشــتیم که مدیریت شهری در این پروژه همکاری کند،
مدیریت شهری باید نسبت به این پروژه حساس باشد.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس با یادآوری این مطلب که
درست است که کمربندی مربوط به وزارت راه است ولی
بعد  10تا  15سال آینده شاید جزیی از شهر باشد ،افزود:
کمربندی اصلی جنوبی شیراز را جانمایی کنند و  2مسیر
برای آن در حال بررسی است.
* در حــوزه راه از برخــی اســتانهای مرکــزی هــم عقــب
افتادهایم
طالبــان در خصوص پرســش خبرنــگار روزنامه «تماشــا»
مبنــی بــر اعــام اینکــه وضعیت راه های اســتان نســبت
بــه ســایر اســتان ها چگونه اســت ،گفــت :در حــوزه راه از
برخــی اســتان های مرکــزی هم عقــب افتاده ایــم .فارس
نســبت به اســتانهای همجوار به لحاظ ایجاد و توسعه
محورهــای مواصالتی و راههای دسترســی ایمن ،از عقب
ماندگی در رنج است.
وی تأکیــد کــرد :از ســال  96تــا  1400بــه طــور میانگیــن 120
کیلومتــر راه اصلــی و بزرگــراه در فــارس ســاخته شــده
اســت و نقطه گــذاری برای  200کیلومتــر را در آینده در نظر
گرفتــه ایــم و جمع بندی کنونــی  18محــور در مجموع 206
کیلومتر را تا پایان سال مالی  1401به بهره برداری برسانیم
که  102کیلومتر بزرگراهی و مابقی آزادراه است.
طالبــان گفــت :همــه جــاده هایــی که در اســتان ســاخته
می شــود دســت ما نیســت که بخشــی از آن پــروژه های
ملی و اســتانی که توسط اداره کل راه و شهرسازی فارس
ساخته می شــود و یک بخش توسط شرکت زیرساخت
و بزرگراه بین اســتانی هم توســط وزارت راه و شهرســازی
مدیریت می شود.
طالبــان در خصــوص آزادراه شــیراز اصفهــان ،گفت :ســه
قطه شش ،هفت و هشت ،عملیات اجرایی ادامه دارد و
براساس اعالم مســئوالن وزارت راه و شهرسازی امیدوار
هستیم که تا پایان امسال ،این آزاد را با تکمیل قطعه ۶
در محدوده تنگ خیاره آماده بهره برداری شود.
وی افــزود :پــروژه هــای راه ســه مؤلفه دارد که زیر ســازی،
رو ســازی و تجهیزات اســت و هر چه به ســمت روســازی
پیــش می رویم نقدینگی بیشــتری نیاز اســت و قطعه 6
آزادراه اکنــون بــه آخرین روکش آســفالت نیازمند اســت
کــه  35هــزار تــن قیر نیــاز دارد و پس از آن رنــگ برای خط
کشــی و گاردریــل بایــد تأمین شــود و قطعــه هفتم یعنی
حد فاصل قطعه شش و دوکوهک ۵۴ ،درصد پیشرفت
فیزیکی دارد.
طالبــان گفت :رســانه ها نقش محــوری در اطالع رســانی
و آگاهی بخشــی به مــردم دارند بنابراین خواســتار ارتباط
بهتر و موثرتر با این اداره هستیم.

