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تش نشانی شیراز   سرپرست سازمان آ
ح کرد:  مطر

ی چهارشنبه  برگزار
ی اصیل ایرانی با  سور

وندان استقبال شهر

: معاون خدمات شهری شهرداری شیراز

 ۱۲پارک و ۳ کمپ 
یباشهر و  جنت، ز

آماده استقبال  سعدی 
از میهمانان هستند

 با برگزاری مراسمی باشکوه با حضور مدیران شهری؛ 

ی جایزه گرفتند خوش حساب ها از شهردار

حسین حسن پور - تامشا
به همت شــهرداری شــیراز پنجمین جشــنواره 
خوش حســابی پرداخت کننــدگان عوارض 

نوسازی، خودرو و صنفی برگزار شد. 
حســابی  خــوش  جشــنواره  پنجمیــن 
نوســازی،  عــوارض  کننــدگان  پرداخــت 
خــودرو و صنفــی شــهرداری مربوط به 
ســال ۱۴۰۰ با اهدای ۳۰ میلیارد ریال 
پانصــد  جایــزه   ۶ شــامل  جایــزه 
جایــزه   ۶ ریالــی،  میلیــون 
دویســت میلیــون ریالی، 
میلیــون  صــد  جایــزه   ۱۲
ریالــی و ۴۹۲ جایزه پنجاه میلیون 

ریالی برگزار شد.
در این مراســم شهردار شیراز با اشاره 
بــه تکلیــف شــهرداری مبنــی بــر برپایــی 
جشنواره خوش حسابی عوارض گفت: 
از شــورای اســامی شــهر کــه بــا پیشــنهاد 
شــهرداری مبنی بــر اینکه شــهروندانی که تا 

پایــان ســال ۱۴۰۰ عــوارض خــود را پرداخت کنند 
بتواننــد در قرعــه کشــی پنجمیــن دوره شــرکت 

کنند، موافقت کردند تشکر می کنم.
دکترمحمدحســن اســدی اضافــه کــرد: تــاش 
داریم جشنواره سال آینده از نظر تنوع و کیفیت 

جوایز بهتر شود.
وی بــا بیــان اینکــه پنجمیــن جشــنواره خــوش 
حســابی پرداخــت کننــدگان عــوارض نوســازی، 
خــودرو و صنفــی بــرای افــرادی بــود کــه تــا پایان 
ســال ۱۴۰۰ عــوارض خــود را پرداخــت کرده انــد، 
افــزود: در مجمــوع ۷۴ هزار و ۴۰۰ نفر با پرداخت 
۱۵۰ میلیــارد تومــان عــوارض خــود را پرداخــت 
کردنــد کــه این رقم بــه اندازه پول یک دســتگاه 
ماشــین آتش نشــانی یا هزینه ســاخت ۷۵ متر 

مترو است.
شهردار شیراز ضمن اشاره به اینکه به خانواده 
۱۳ هــزار نفری شــهرداری افتخار می کنــم، ادامه 
کارمنــدان،  شــهرداری  اصلــی  ســرمایه  داد: 
 یاوران شــورا و مردمان هســتند و مردم شــهر را 

می سازند.
عمرانــی  جهــش  خصــوص  در  دکتراســدی 
کار  یــک  ایــن جهــش  گفــت:  کانشــهر شــیراز 
جمعــی اســت کــه با همــکاری شــورای اســامی 
انجــام   شــهر و دســتگاه هــای خدمــت رســان 

مــی شــود. مــا مــی خواهیــم شــهر شــیراز را بــه 
باالترین نقطه ببریم و این شــدنی اســت. ما به 

چیزی جز اعتای شهر فکر نمی کنیم. 
وی خطاب به حاضرین در جلسه پیشنهاد 

داد: ایده بدهید، ما از ایده های ناب شما 
اســتقبال مــی کنیــم و بــرای ایــده هایتــان 

جشنواره برگزار می کنیم.
ایــن  پایــان  در  اســت؛  ذکــر  شــایان 

مراســم با حضور معاون دادستان 
مرکــز  انقــاب  و  عمومــی 

شــورای  عضــو  اســتان، 
ســایر  و  شــهر  اســامی 

ناظریــن مراســم قرعه کشــی جوایز 
برگزار شد.

آگاهــی  بــرای  تواننــد  مــی  شــهروندان 
جشــنواره  پنجمیــن  برنــدگان  اســامی  از 
خوش حسابی پرداخت کنندگان عوارض 

نوسازی، خودرو و صنفی به سایت شهرداری 
شیراز به آدرس shiraz.ir مراجعه کنند.
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  اروپا ناگزیر به تعدیل مواضع ضدایرانی ؛ 

وی مدار توافقات بین المللی ایران ر
5

در نشست مشترک رئیس کمیسیون 
عمران شورا و معاون فنی و عمرانی 

ح شد؛  شهرداری شیراز مطر
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ابرپروژه فارس در حوزه سامت بر مدار سازندگی قرار گرفت؛

 آغاز عملیات اجرایی فاز یک شهر سالمت 
ی  ین مرکز گردشگر رگتر  شیراز ، بز

سالمت در غرب آسیا
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مهندس سلطانی: ضعف مدیران افرس در گذشته باعث عقب افتادگی 

در زمینه احداث کمربندی دوم شیراز شده است!

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان:

یان های  محور المرد به خنج یکی از شر
حیاتی و بسیار مهم کشور است
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