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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ح کرد: فارس مطر

فراخوان توزیع اعتبارات 
متمرکز کمک به 

نهادهای دینی و فرهنگی 
فارس
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: حسینی، عضو شورای اسالمی شهر شیراز

باید ضرورت
 و لزوم فرهنگ سازی با 

هنر را مورد توجه قرار 
دهیم

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس:

تردد در جاده های فارس جریان 
دارد اما از سفرهای غیر ضروری 

پرهیز کنید

پاک فطرت در دیدار نمایندگان فارس با نماینده ولی فقیه در استان:

استاندار و نمایندگان، پیگیر 
بودجه مراکز علمی وآموزشی 

استان هستند

درخشش پایگاه بسیج اداره کل راه 
و شهرسازی فارس و کسب رتبه برتر 

جشنواره مالک اشتر
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رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران شورا از 
خط۲مترو شیراز بازدید کرد؛

نزدیک شدن فاز یک خط 2 
مترو به ایستگاه پایانی 

شهردار منطقه یک شیراز خبر داد:

آغاز عملیات درختکاری گسترده 
و بهسازی فضای سبز در سطح 

منطقه یک

سال 2۰2۳ و
فیلم های جذاب برای عشاق 

سینما
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سازندگی بر اساس مؤلفه های عدالت محور 
1

شهردار منطقه 11 شیراز در گفتگو با روزنامه »تماشا« مطرح کرد: 

عکاس: حجت رحیمی- تماشا

چشم انداز پروژه های عمرانی تبیین شده است 

میزبانی
 منطقه یازده 
 از پروژه های 

فاخر  

ح کرد:  شهردار منطقه 11 شیراز در گفتگو با روزنامه »تماشا« مطر

سازندگی بر اساس مؤلفه های عدالت محور 
***** چشم انداز پروژه های عمرانی تبیین شده است *****

حسین حسن پور - تماشا
بــرای  بیشــتر  رفــاه  ایجــاد  و  زندگــی  ارتقــای  و  رضایــت  اشــاره: 
در  شــهری  مدیریــت  تیــم  اهــداف  تریــن  مهــم  از  شــهروندان 
منطقه یازده شــهرداری شــیراز است که در این راستا طی بیش 
از یکســال گذشته در دستور کار معاونت های مختلف منطقه 
قرار گرفته و به همین منظور پروژه های متعددی طراحی و اجرا 

شده است. 
اجــرای  و  و طراحــی  تمــام  نیمــه  هــای  پــروژه  اجــرای  و   تکمیــل 
پــروژه هــای جدید از دیگر اقدامات شــهرداری در طی این مدت 

بوده است. 
همچنیــن رفــع آبگرفتگــی یکی از مشــکالت بزرگ منطقــه یازده 
شــهرداری شــیراز در ســال های نه چنــدان دور بود که شــهردار 
منطقــه بــا درایــت و هوشــمندی نســبت بــه لولــه گــذاری هــای 

معابر اقدام نموده است. 
بهســازی پــارک هــا و اجــرای پــروژه های مختلــف فضای ســبز از 
مهم ترین اقدامات شهرداری بوده که در طول یکسال گذشته 
بســیاری از فضاهــای رهــا شــده شــهری تبدیــل بــه فضاهــای 

زیبای شهری تبدیل شده است. 
در همیــن زمینه گروه گزارش روزنامه تماشــا گفتگویی با 

شهردار منطقه یازده شیراز داشته است. 
دکتــر شــهرام ســبزیان فــرد بــر موضــوع مــردم مــداری و 
عدالــت محــوری در تعریــف پــروژه هــا تأکیــد کــرده و 
جــرأت تصمیــم گرفتــن بــرای پیشــبرد پــروژه هــا را 

ضروری و سرنوشت ساز قلمداد می کند. 
مطالبــات  اســاس  بــر  پروژه هــا  اجــرای   *

شهروندان 
شــهردار منطقــه 11 شــیراز کارنامه خدمترســانی در 
یکســال اخیــر را تشــریح کــرد. دکتــر ســبزیان فــرد بــا 
اشاره به این موضوع که تمرکز بر خواسته های مردمی 
بــا نگاهــی کارشناســی در اولویــت قــرار دارد، اظهــار کــرد: 
خدمتگــزاران مــردم در شــهرداری منطقــه 11 بــرای جهــاد 

خدمت رسانی به مردم یکدل هستند 
او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع که جــرات تصمیــم گرفتــن برای 
پیشبرد پروژه ها ضروری و سرنوشت ساز است، بیان داشت: 
در ابتــدای شــروع بــه کار در منطقــه11، نقــاط ضعــف و قــوت بــر 
اســاس بازدیدهــای میدانــی و میزهــای خدمــت احصــا شــد و 
ح شده از سوی شهروندان بر مدار خدمات  عمده مباحث مطر
شهری بود.  از سوی دیگرکارشناسان عمرانی نیز به شناسایی 
نیازهــای منطقــه پرداختنــد کــه دســتاورد آن اجــرای بســیاری از 

ح ها و پروژه ها در زمینه های مختلف است.  طر

ایــن مقــام عالی شــهرداری شــیراز در ادامــه خاطرنشــان کرد: در 
ابتــدا اتمام پروژه های نیمه تمــام در صدر اولویت قرار گرفت و 
سپس برنامه ریزی های الزم برای اجرای پروژه های جدید انجام 

شد که طی دو ماه اخیر به بهره برداری رسیدند.  
ع  * اجرای پروژه های متنو

دکتر ســبزیان فــرد با بیان اینکه پروژه های شــاخص میدانی در 
ح با اعتباری بالغ بر  شــهرداری منطقــه یازده بالغ بر اجرای 13 طــر
30 میلیارد تومان است، به تشریح آنها پرداخت و افزود: احداث 
، آفتــاب و مهتــاب، عملیات  پــارک هــای محلــه ای نیایش، ایثــار
لولــه گــذاری و پیــاده روســازی در بلــوار جانبازان، اتمــام فازهای 
اول و دوم دیــوار رودخانــه، ســاختمان نمازخانه و مطالعه پارک 
رضــوی، گلنــک زنــی کتابخانه فــال اســیری، ســاماندهی خیابان 
پســت، اصالح روشــنایی در خیابان های ساحلی و شهدای حج 
و کوهراه ســایه و تعــدادی دیگر از پروژه هــا مراحل احداث آنها 

پایان یافته و آماده بهره برداری است. 
ح هــای فعــال ایــن  شــهردار منطقــه 11 شــیراز بــا اشــاره بــه طــر
منطقــه گفت: پروژه های لوله گذاری بولوار رســول اعظم)ص(، 
پــارک شــهدای حــج، ســاخت پــل هــای هوایــی در بولــوار تخت 
 جمشید و رسول اعظم و جابجایی شبکه برق برای نصب آنها، 
کلنگ زنی کتابخانه بولوار جانبازان، زورخانه خیرســاز پودونک، 
پارک شهدای بازرگان، پارک مهربانو، پروژه های جدول گذاری و 
ح ها در  کانیوگــذاری و لکه گیری آســفالت و تعــدادی دیگر از طر

دست انجام قرار دارند. 
او بــا اشــاره بــه پــروژه هایــی کــه در بهمن مــاه عملیــات اجرایی 
 آنهــا آغــاز خواهد شــد، اظهار اشــت: پیمانــکار برای پــروژه های 
لولــه گــذاری بولوارهــای بنیانــی و قدســی، ســاختمان فرهنگــی 
، فــاز ســوم دیوار گــذاری رودخانه خشــک، پیــاده راه  پــارک نمــاز
ســازی بلــوار فرصــت و جانبــازان، معین شــده و چنــد روز آینده 

آغاز می شوند. 
کــه در اســفندماه ســال جــاری عملیــات  پــروژه هایــی  بــه  وی 

 اجرایی آنها اغاز خواهد شــد، اشاره کرد و افزود: اقدامات و اخذ 
تأییــده هایــی در حــوزه هــای طراحــی، نقشــه بــرداری، بــرآورد و 
هماهنگی با حوزه سیاســتگذار در حال جمع آوری اســت که در 
مراحــل pmis و مناقصــه مجدد قرار دارند. همچنین پروژه تئاتر 

نصر در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد. 
* میزبانی منطقه یازده از پروژه های فاخر  

شــهردار منطقــه 11 شــیراز افــزود: پیــاده راه بولوارهــای رســول 
اعظــم و ابهــری، آرام ســازی خیابــان ریاســتی و پــارک حاشــیه ای 
بولــوار ســهراب ســپهری نیــز در مرحلــه مناقصــه قــرار دارند. در 
همیــن زمینــه طراحــی و برآورد پــروژه یادمان شــهدای گمنام به 
ح فاخر و در اندازه های کشــوری به اتمام رســیده  عنوان یک طر

و آماده برگزاری مناقصه است. 
بــرای   11 منطقــه  شــهرداری  جــدی  عــزم  از  فــرد  ســبزیان  دکتــر 
گســترش شــور و نشــاط در میان شــهروندان خبر داد و افزود: 
احداث ســه ســالن ورزشــی در زمره پــروژه های ایــن منطقه قرار 

دارد. 
او از ســرمایه گــذاری ویــژه مدیریــت شــهری در حوزه روشــنایی 
محورهــای منطقه با اعتبــار بیش از یک میلیارد تومان خبر داد 

و افــزود: اجــرای ایــن پــروژه ها نقــش ارزنده ای در پیشــگیری از 
حوادث، ایمن ســازی، زیباســازی شــهر و مواردی از این دســت 

دارد. 
وی تنــوع و تعــداد پــروژه هــای منطقــه 11 شــهرداری شــیراز را در 
حــوزه هــای افتتــاح و بهره بــرداری قابل مالحظــه توصیف کرد و 
افزود: در ســال گذشــته بودجه ایــن منطقه معــادل 60 میلیارد 
تومــان بــود کــه 58 میلیــارد تومان جذب شــد و این بــه معنای 
کارنامــه قابــل قبولــی در حــوزه هــای عمرانی و اجرایی اســت. در 
ســال جاری نیز بودجه منطقه معادل 170 میلیارد تومان اســت 
کــه کــه در حدود 40 درصد آن جذب شــده و ایــن احتمال وجود 
دارد در متمــم بودجــه مقــداری از آن کاهــش و بــه ســال آینــده 

انتقال یابد. 
* وعده های عمرانی محقق شدند 

ایــن مقــام عالــی شــهرداری شــیراز بــا تأکید بــر این موضــوع که 
تعهدهایــی کــه در ابتــدای شــروع فعالیــت بــر انجام آنهــا تأکید 
داشــتیم تــا حــدود بســیار زیــادی محقق شــده، اظهار داشــت: 
وضعیــت مدیریــت شــهری بــه گونــه نیســت کــه تزریــق مالــی 
متــداوم و منســجمی داشــته باشــد و پیمانکاران بــا تمامی قوا 
پــروژه هــا را بــه انجام برســانند. با این حــال امکان اتمــام 8 تا 10 

پروژه تا پایان سال جاری وجود دارد. 
دکتر ســبزیان فرد خاطرنشان کرد: زیباسازی محورهای منطقه 
اجــرای  راســتا  ایــن  در  و  داشــته  قــرار  کار  دســتور  در   همــوراه 
 ، پروژه های متعدد دیوارنگاری، نگهداری و توسعه فضای سبز
 طراحی المان های شهری، تصویرسازی در پارک ها و بوستان ها 
انجــام شــده اســت. همچنیــن در انتخــاب مصالــح نیــز مــوارد 
عدالــت محــوری بــه خوبی رعایــت شــده و در اجرای پــروژه ها از 
بهتریــن مصالــح و مبلمــان شــهری کــه در بهتریــن نقــاط شــهر 

استفاده شده، بهره برده ایم. 
وی در ادامــه از اعمــال سیاســتگذاری هــای ویژه برای نوســازی 
بــا  بافــت فرســوده خبــر داد و افــزود: در ابتــدای ســال جــاری 

همکاری یاوران شــورا برنامه ریزی مدونی در این زمینه تدوین 
شــد کــه در طــی آن شــهرداری بــه بهســازی و ســاماندهی معابر 
 همــت گماشــته و بــه مــوازات آن تســهیالت و مشــوق هایــی 
نوســازی  بــه  نســبت  تــا  کنــد  مــی  ارائــه  شــهروندان  بــه   را 
سیاســتگذاری  ایــن  شــوند.  عالقمنــد  مســکونی  هــای  پــالک 
 در عمــل درآمدهــای شــهرداری را بــه طــور چشــمگیری کاهش 
می دهد، اما در بهبود وضعیت محالت فرسوده و نوسازی آنها 

نقش ارزنده ای دارد. 
* ارائه مشوق های قانونی برای نوسازی بافت فرسوده 

ح هــای نوســازی بافــت  او بــا بیــان ایــن کــه شــهروندان از طــر
فرســوده اســتقبال قابــل مالحظه ای بــه عمل آورده انــد، اظهار 
داشــت: منطقــه 11 شــهرداری شــیراز دارای 8 محلــه فرســوده 
شــامل بنیانــی، شــاهیجان، قناعــت پیشــه، پودنــک، ریحانه و 
غیره اســت که در این محورها اصالح ضابطه افزایشــی و ســایر 
آیتــم هــای تشــویقی بــا در نظــر گرفتــن ضابطــه هــای قانونی در 

دستور کار قرار گرفته است. 
بافــت  نوســازی  در  مؤثــر  هــای  سیاســتگذاری  از  یکــی  وی 

محــالت  دل  در  عمرانــی  هــای  پــروژه  کشــاندن  را  فرســوده 
عنــوان کــرد و افــزود: عملیــات خدمترســانی در محالت و 
بــه طور کلی محرومیت زدایــی در فرصت های زمانی بلند 

مــدت محقــق مــی شــود و بــا برنامــه ریــزی هــای کالن و 
سیاســتگذاری های دقیق می توان نسبت به اجرایی 

سازی آنها اقدام کرد. 
هــای  پــروژه  اعتبــار  فــرد  ســبزیان  دکتــر 

محرومیــت زدایی در ســطح منطقــه یازده را 
71 میلیــارد تومان اعالم کــرد و گفت: در این 

حوزه در ســطح کالنشهر شــیراز پیشتاز هستیم و 
قســمت عمــده ای از آن مدیــون پیگیری هــای دکتر 

حسینی، ناظر شورای اسالمی شهر در منطقه 11 است. 
او در ادامه خاطرنشــان کرد: هم اکنون آســفالت بسیاری 
از معابر در سطح منطقه 11 در سطح مطلوبی قرار دارند و 

عملیات لکه گیری و ترمیم آنها به صورت متداوم در دستور 
کار قرار دارد. 

شهردار منطقه 11 شیراز در بخش پایانی این گفتگو به موضوع 
درک شــهروندان از خدمــات انجــام شــده اشــاره کــرد و افــزود: 
عمــده درخواســت هــای شــهروندان در حــوزه خدمات شــهری 
اســت. تعداد تماس هایی که با ســامانه 137 شــهرداری شــیراز 
پیرامــون منطقــه 11 برقــرار مــی شــود، طی مــاه های اخیر مســیر 
بــه  امــر بیانگــر توجــه شــهروندان  ایــن  کــه  کاهشــی پیمــوده 

خدمات انجام شده دارد.


