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 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
رئیس مرکز کارشناســان رسمی قوه قضائیه استان فارس گفت: از این 
پس طبق دســتور اســتانداری جهت جلوگیری از شائبه فساد، موارد 

کارشناسی به صورت بی نام به این مرکز معرفی خواهد شد.
مهرداد کرمی در نشســت خبری با اشاره به دو همایش هیئت مدیره 
وکال و کارشناســان رســمی کشــور در مشهد و نخســتین همایش 
تخصصی رؤسای مراکز کارشناسان رسمی کشور در کرمان گفت: مرکز 
کارشناســان رسمی استان فارس در هر دو همایش خوش درخشید و 
به عنوان اســتان برتر و نمونه معرفی شد. او اظهار داشت: در همایش 
مشــهد که با حضور معاون اول قوه قضائیه دکتر مصدق برگزار شد، از 
رئیس مرکز کارشناسان اســتان فارس به عنوان استان برتر تقدیر به 
عمل آمد و در نخســتین همایش تخصصی رؤسای مراکز کارشناسان 
رسمی کشور در کرمان نیز بر اساس ارزیابی ها، استان فارس به عنوان 

استان نمونه معرفی شد.
به گفته کرمی، شــاخص هایی چون دارا بودن بیشترین تعداد کارآموز، 
سرفصل ها و محتواهای آموزشی مناسب و رعایت معیارهای کیفی و... 
از جملــه مواردی بود که موجب انتخاب فارس گردید و در مجموع در 
همه شاخص ها اســتان فارس، استان برتر شد که در این راستا تالش 
مجموعه عوامل مرکز، ارشــادات دکتر عبدلیان پور رئیس مرکز وکال 
کارشناســان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رئیس کل محترم 

دادگســتری اســتان و معاونان او، زمینه برتر شدن مرکز کارشناسان 
رسمی دادگســتری استان فارس را رقم زد. کرمی همچنین گفت: در 
همایش کرمان از ســامانه یکپارچه مدیریت آمــوزش و مهارت افزایی 
کارشناسان نیز رونمایی شد و کار بسیار مهمی بود که با هدف ارتقای 
آموزش انجام شد و استان های کشور نیز از آن بهره مند شدند. رئیس 
مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان فارس در ادامه با بیان اینکه 
چندین تفاهم نامه با ســازمان های مختلف منعقد شــده است، اظهار 
داشت: ارجاعات ما با هدف عادالنه بودن، به سمت هوشمندسازی رفته 

اســت و کارشناســان ما در حیطه تخصصی خود اظهار نظر می کنند؛ 
ضمن اینکه دادســرای انتظامی ما با 5 دادیار فعال است و به تخلفات 
رســیدگی می کند. او تصریح کــرد: دراین راســتا در 3 مورد پرونده 
کیفرخواســت صادر شــده و منتظر صدور حکم است و اگر تخلفی از 
کارشناســان دیده شــود، به صورت جدی برخورد می شود و در عین 
حال از کارشناســانی که نظامات را رعایــت می کنند، تقدیر به عمل 
می آید. کرمی با بیان اینکه متأســفانه برخی ســازمان ها کارشناسان 
خــاص انتخاب می کنند و قطعًا این امر مفســده ایجاد می کند، افزود: 
حتمًا موارد بایســتی به مرکز کارشناسان ارجاع شود و در سال جدید 
با سازمان هایی که صرفًا از کارشناس خاص استفاده می کنند، برخورد 
جدی خواهد شــد و ســازمان های متخلف به سازمان بازرسی معرفی 
می شــوند. او تأکید کرد: طبق مکاتبه اســتانداری، مــوارد به صورت 
بی نام به مرکز کارشناســان ارجاع داده می شــود. کرمی ادامه داد: ما 
این اطمینان را به همه ســازمان ها می دهیم که اگر کارشناسی تخلف 
کند، به صورت جدی با او در دادســرا برخورد خواهد شــد؛ پس این 
اخطار داده می شــود که آن ها از کارشناسان خاص استفاده نکنند. او 
اطمینان داد: کارشناسانی که ما معرفی می کنیم، از صالحیت های الزم 
برخوردار هســتند و از توانمندی الزم جهت اجرای امورات کارشناسی 
برخوردار هســتند و این مرکز آمادگی انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها و 

شرکت ها را دارد.

 مریم کشاورز
مســئول فضای سبز شــهرداری منطقه ســه شــیراز به میهمانان و 
شهروندان شــیرازی مژده داد: بهشــتی کوچک را در اطراف و درون 

محوطه آرامگاه های شاعران پرآوازه شیرازی ساخته ایم. 
مصطفی ناصری با اعالم این خبر افزود: بعد از دهه ها انتظار و پیگیری 
و با تخصیص اعتباری بالغ بر 200میلیارد ریال، موفق شــدیم نسبت 
به باغچه ســازی و محوطه ســازی، ســامان دهی باغچه های موجود و 
کاشــت گونه های مختلف گیاهی در اطراف و همچنین فضای داخلی 
آرامگاه های حافظ و سعدی اقدام نماییم تا فضایی دلنشین و منظره ای 
چشــم نواز را برای مشتاقان و دوستداران این دو شاعر بلندآوازه فراهم 
کنیم. ضمن اینکه تالش کرده ایم با کاشــت گل های کاغذی، بهشتی 
کوچک را در محورهای منتهی به آرامگاه این دو شــاعر نام آور جهانی 
ایجــاد کنیم. وی در ادامه توضیــح داد: پس از نصب چترهای رنگین، 

این بار طراوتی رنگین حاوی گل های کاغذی، اطلسی ها، رزها، درختان 
نارنج و ســروناز و بســیاری از گل ها و گیاهان رنگین و متناسب با نام 
خیابان ها و فلکه ها؛ فضاهای سبز شهری در ورودی های مختلف کاشته 
شــده اند تا بهاری نیکو را برای همه به ارمغان بیاورند. به عنوان مثال، 
زیباســازی فضای ســبز میدان قائم که از قدیم االیام به عنوان میدان 

اطلسی شناخته می شده است، با گل های اطلسی انجام شده است.
وی در خصــوص پرده بــرداری از المان مشــهور و زیبــای »طاووس 
شــیراز« که در ورودی دروازه قرآن قرار دارد، توضیح داد: مســاحت 
فلکه طاووس نشــان حدود یک هزار مترمربع اســت. برای پیرایه بندی 
بال طاووس از گل های رنگین و برای پوشــاندن بدن آن از چمن آرایی 
استفاده شــده اســت. ضمن اینکه 100 درختچه در اطراف طاووس 
شیراز کاشته شده است تا نمایی خوش در انتظار مسافران و شهروندان 

شیرازی جلو ه گری نماید. 

رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه فارس:

ارجاعاتهوشمندسازیمیشود
کرمی:طبقمکاتبهاستانداری،مواردبهصورتبینامبهمرکزکارشناسانارجاعدادهمیشود

معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری شیراز:

نظارت ترافیکی
ارتقا می یابد

شه دوست شیرازی: از ابتدای اسفندماه تیم های 
اجرایی بهسازی و ایمن سازی معابر، پایانه های درون و 

برون شهری و پارکینگ ها را در دست اجرا دارند

بازدید و نظــارت میدانی از عملکرد مجموعه های معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری شیراز در آستانه نوروز 1۴02 انجام شد. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز ضمن بازدید میدانی 
از برخی معابر و خیابان های مناطق مختلف، پایانه های برون شهری، 
پارکینگ ها و مبادی ورودی شهر شیراز در جریان آخرین اقدامات 
صــورت گرفته به منظور تکمیل دســتورالعمل های ترافیکی قرار 
گرفــت. به گزارش روابط عمومی معاونــت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری شیراز، پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ماه 1۴01 هادی 
شه دوست شیرازی به همراه مدیران اجرایی مجموعه ضمن حضور 
ســرزده در برخی معابر و خیابان ها، پارکینگ ها، پایانه ها و مبادی 
ورودی شهر شــیراز، آخرین وضعیت ترافیکی و نواقص موجود را 
مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. در حالی که از ابتدای اسفند ماه 
تیم های اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری شیراز 
بهســازی و ایمن ســازی معابر، پایانه های درون و برون شــهری، 
پارکینگ ها و... را در دست اجرا دارند، بازدید از اماکن و معابر پرتردد 
و رفــع نواقص احتمالی به منظور اســتقبال از مهمانان نوروزی از 
اهمیت ویژه ای برخودار است . بنا بر اعالم شه دوست شیرازی، این 
بازدید چندســاعته به منظور کنترل مضاعف و نظارت بر عملکرد 
ادارات و ســازمان های مرتبط با حوزه حمل و نقل و ترافیک انجام 
شــد و در مناطق مختلــف، تجهیزات ایمنــی، منصوبات کنترل 
ترافیکی، امور مربوط به مطالعات ترافیک، وضعیت ایســتگاه های 
اتوبوس و دسترسی های عابرپیاده، پایانه های درون و برون شهری و 
پارکینگ ها مورد بررسی قرار گرفت. به گفته معاون شهردار شیراز، 
با توجه به ورود زودهنگام مســافران نوروزی و اهمیت ایمن سازی 
مناطق یازده گانه در حوزه حمــل و نقل و ترافیک این بازدیدها و 
نظارت هــای عالیه به صورت روزانه تا پایان ایام نوروز 1۴02 انجام 

خواهد شد.

شهردار منطقه 10 شیراز خبر داد:

اجرای پروژه های عمرانی 
در کالبد محالت

سبزیان فرد: پروژه های محرومیت زدایی 
در سال آینده رونق بیشتری می یابند

شــهردار منطقه 10 شــهرداری شــیراز از بهبود شرایط 
کالبدی محالت به عنــوان عمده ترین پروژه های ســال 

1۴02 منطقه خبر داد.
سبزیان فرد با اعالم این خبر که در سال آینده عمده تمرکز 
پروژه هــای خدماتی و عمرانی بر بهبود شــرایط کالبدی 
محالت اســت، افزود: پروژه هایی مانند احداث شبکه های 
انتقال و توزیع آب رســانی فضای ســبز، ساخت مخازن 
بتنی جهت ذخیره آب فضای سبز به شبکه ها و پارک ها، 
اجرای پروژه های توســعه ای و مطالعاتی در حوزه فضای 
سبز، آسفالت، زیباسازی و مبلمان شهری، مقاوم سازی و 
ایمن سازی معابر و تکمیل شبکه های ارتباطی و تأسیساتی 
ســطح منطقه پروژه های بهبود شرایط حمل و نقل مانند 
پیست های دوچرخه سواری از جمله این پروژه ها برای سال 

آینده می باشد. 
ســبزیان فرد همچنین به ادامه پروژه های زیرساختی در 
سال آینده اشاره و تأکید نمود: در سال 1۴01 برای بهبود 
شرایط کالبدی محالت عملیات آسفالت و تراش و ترمیم 
را داشــتیم که نزدیک به 100هزار مترمربع آســفالت و 
ترمیمی و روکش و لکه گیری در محالت و معابر ســطح 
منطقه 10 انجام شــده و طبق برآورد کارشناســان بیش 
از 300هزار مترمربع تا رســیدن به ســطح مطلوب هنوز 
بحث آســفالت و ترمیم موردنیاز است که در سال 1۴02 
بخش عمــده پروژه های بهبود شــرایط فضای مطلوب و 
محرومیت زدایی از چهره مناطق در پروژه آســفالت دیده 
شده اســت. وی ادامه داد: عملیات بهســازی، زیرسازی، 
آســفالت و جدول گــذاری در محــالت الحاقــی گویم، 
دوکوهک و ســطح منطقه، قصر قمشه، شهرک گلستان 
شمالی، گلستان، بزین، بهشــتی، اراضی برنامه و بودجه، 
حافظ، انجیره، آرین، حســین آباد، باهنــر، عرفان، پروژه 
تراش و ترمیم آسفالت حسینی الهاشمی و پروژه درزگیری 
آسفالت از جمله این پروژه ها می باشد. شهردار منطقه 10 
در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سال آینده 
با پروژه هایی که با شاخص خدمات رسانی عمرانی و امور 
شــهری تعریف شده اســت، بودجه کل عمرانی و تملکی 
منطقه با افزایش خوبی مواجه شده که امیدواریم در حوزه 
عملکردی بتوانیم خبرهای خوبی به شهروندان ساکن در 

این منطقه بدهیم.
وی افــزود: منطقــه 10 در ســال 1۴01 جهت مســیر 
گویم بــه دلیل حساســیت مســیر بیــش از 17 مورد 
توافق تملــک بــه ارزش 530میلیارد ریــال انجام داده 
 اســت و ۴0 مــورد تملک نیز در دســت اقــدام و تهیه 

توافق نامه می باشد. 
ســبزیان فرد در بخش دیگر ســخنان خــود به وضعیت 
پروژه های محرومیت زدایی منطقه اشاره کرد و گفت: پروژه 
ورودی و محدوده شــهرک دوکوهک، فرعی های خیابان 
جمهــوری و محدوده شــهرک گویم، کوچــه 33 والیت 
گویم، خیابان میعاد شــهرک قصر قمشــه، 20متری نهر 
اعظم، 30متری ورودی شهرک انجیره از جمله پروژه های 
محرومیت زدایی هســتند که برخی در مرحله مناقصه و 
برخی در مرحله برآورد هستند که امیدواریم در سال آینده 
 در کوتاه ترین زمــان نوید بهره برداری از این پروژه ها را به 

شهروندان بدهیم.

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
ضرورت احداث ســاخت سیل بند سعدی، سامان دهی 
محور دروازه قرآن، اهیمت اجرای پروژه های فرهنگی، 
توسعه فضای ســبز، بهره مندی از معتمدان و یاوران 
شورای اسالمی شــهر و مهم تر از همه خدمت رسانی 
همه جانبه شهروندان فرهنگ مدار شیراز از مهم ترین 
مؤلفه هایی بود که شهردار منطقه سه شیراز در جمع 

اصحاب رسانه به آنها اشاره کرد.
 تداوم عمران در قلب محالت

دکتر غالمرضا شــهریاری در این نشست از افتتاح فاز 
اول پروژه بیســت متری حاج عزت خبر داد و گفت: 
این پروژه در روزهای پایانی سال افتتاح می شود و فاز 
تکمیلی آن در مهرماه 1۴02 به بهره برداری می رسد. 
وی همچنین به پروژه هــای محرومیت زدایی منطقه 
اشاره کرد و افزود: اجرای شش پروژه محرومیت زدایی 
در سطح منطقه در دستور کار است که پنج پروژه در 
شــهرک سعدی و یک پروژه در شهرک رکن آباد اجرا 
می شود. شــهردار منطقه سه با اشاره به اینکه بودجه 
عمرانی و خدمات شــهری ســال 1۴01 منطقه سه 
رقمی بالغ بر 200میلیارد تومان بود، اظهار داشــت: 
ســال آینده 700میلیارد تومان پروژه تعریف خواهد 
شــد که این مبلغ به معنای افزایش سه و نیم برابری 
بودجه در سطح منطقه است. شهریاری در این نشست 
همچنین یادآور شد: در سطح منطقه سه 27 بوستان 
وجــود دارد که همــه آن ها نیاز به بهســازی دارد و 
باید موضوعات زیباســازی، روشنایی و نصب و تأمین 

تجهیزات و فضای سبز آن ها در دستور کار باشد.
 تحوالت بنیادین در شهرداری منطقه 3 شیراز

شــهردار منطقه سه افزود: این قول را می دهیم که در 
ســال آینده، مردم منطقه سه شاهد چهره ای متفاوت 
از منطقه خواهند بود و این منطقه یک کارگاه عمرانی 
برای اجــرای پروژه هــای فاخر خواهد بــود. احداث 
سیل بند در باالدست شــهرک سعدی دیگر موضوع 
مورد اشــاره شــهردار منطقه ســه بود و وی در این 
خصوص گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان 
دســتگاه های متولی برای احداث بند ها در باالدست 
شهرک سعدی، اما با چندین ماه پیگیری شهرداری به 
جهت اجرایی کردن این طرح، شهرداری این آمادگی 
را دارد که کار خود را برای ساخت این سیل بند ها آغاز 
کند. شهریاری ادامه داد: دستگاه های متولی همچون 
ادارات کل منابــع طبیعی و آب منطقه ای بر اســاس 
تفاهم نامه منعقد شده وظایفشان تملک یا بازگشایی 
مسیر هاســت و باید پای کار باشند تا از وقوع هرگونه 

اتفاقی جلوگیری شود.
 عدم همکاری دستگاه ها را با صراحت اعالم می کنیم

شهریاری همچنین تأکید کرد: این جرئت را داریم که 
در صورت عدم همکاری و مشارکت هر دستگاه اجرایی 
در اجــرای اقدامات، این موضــوع را به صراحت اعالم 
خواهیم کرد. شهردار منطقه سه شیراز در پایان یادآور 
شد: احداث پارک 50هکتاری جنوب شهرک زیباشهر، 
احداث پایانه شهرک سعدی، مسدودسازی 500متری 
تا فضای آرامگاه ســعدی به جهت برداشــتن حجم 
ترافیک در این محور، بهسازی محور حافظیه، احداث 
پل عابر پیاده شــهرک گلشن، آسفالت معابر منطقه، 

لوله گذاری آب های ســطحی، اجــرای ادامه عملیات 
عمرانی محور عرفان و بهســازی و پیاده رو سازی معابر 
سطح منطقه از اقدامات در دستور کار منطقه سه در 
ســال 1۴02 است. شهردار منطقه سه شیراز گفت: با 
توجه به قدمت تاریخــی و فرهنگی که محور دروازه 
قرآن دارد و مهم ترین ورودی شــهر شــیراز محسوب 
می شــود، اما وضعیت فعلی آن زیبنده نام کالن شهر 

شیراز نیست.
 خدمت رسانی به توده های عظیم جمعیتی

وی عنــوان کرد: محدوده منطقه ســه بالغ بر ۴هزار 
هکتار است که 1900 هکتار محدوده قانونی و مابقی 
حریم شــهر است. شــهریاری با اشــاره به اینکه این 
منطقه جمعیت 296هزار نفری را پوشــش می دهد، 
تصریــح کرد: این منطقــه از بافت هایــی که تفاوت 
فرهنگــی و رفتاری و الگوی زندگی جمعیت ســاکن 
که در آن وجود دارد، تشــکیل می شــود. وی با طرح 
این پرســش که آیا وضع موجود منطقه سه می تواند 
پاســخ گوی خدمات آن باشــد، ادامه داد: دو ســؤال 
همواره مطرح است که آیا منطقه سه همان منطقه ای 
است که شیراز را بر مبنای آن بتوان ارزیابی کرد و آیا 
بلوار ها و فضای ســبز، پیاده رو و آسفالت زیبنده این 
منطقه است. شهردار منطقه سه با بیان اینکه محدوده 
این منطقه از شــمال به دروازه قرآن و شهرک سعدی 
و ورودی آن از پلیس راه شیراز- اصفهان آغاز می شود 
تا شهرک های زیباشهر، گلشن و بلوار جمهوری ادامه 
یافته و مرزی با دیگر شهرداری های مناطق سطح شهر 
دارد، افزود: این منطقه محدوده ای منفصل و پراکنده 
و با فرهنگ ها و قومیت های مختلف اســت و بودجه 
اندکی دارد که نمی توان با آن، کل منطقه را متحول و 

رضایت مردم را جلب کرد.
 تعریف پروژه بر اساس پشتوانه اجتماعی

وی با بیان اینکه نتیجه استفاده از این ظرفیت و شناخت 
نیاز ها منجر به تدوین یک برنامه چهارساله برای منطقه 
ســه شد، افزود: با توجه به پشــتوانه اجتماعی که برای 
هر محله در این برنامه چهارســاله تعریف شــده است، 
این برنامه در ســال های آینده و برای سایر مدیران قابل 
اجراســت. شهردار منطقه سه شــیراز تصریح کرد: این 
برنامه چهارســاله به عنوان الگوی کاری منطقه از سال 
آینده اجرا و پروژه های آن وارد فاز عملیاتی می شود و که 
به دنبال آن مردم شــاهد تغییرات اساسی در سطح این 

منطقه خواهند بود. شهریاری در ادامه با اعالم این موضوع 
که قریب به صددرصد پروژه هایی که سال آینده در سطح 
منطقه کلنگ زنی می شود، پشتوانه اجتماعی دارد، گفت: 
 ســال آینده منطقه ســه تبدیل به یک کارگاه عمرانی 

خواهد شد.
 مقابله راسخ با آشفتگی های بصری

شهردار منطقه سه شــیراز در ادامه به وضعیت محور 
گردشــگری دروازه قرآن اشــاره کرد و افزود: با توجه 
به قدمــت تاریخــی و فرهنگی که این محــور دارد 
و مهم ترین ورودی شــهر شــیراز محسوب می شود، 
اما با دید کارشناســی، وضعیــت فعلی آن زیبنده نام 
کالن شهر شیراز نیست. شــهریاری ادامه داد: تداخل 
وضعیــت عابرپیاده، تردد ســواری، معضل ترافیک و 
وضعیت آشفتگی بصری زیست محیطی تنها برخی از 
مشکالت این محور است و عدم سامان دهی این محور 
موجب بروز این مشکالت شــده است. وی همچنین 
اضافه کرد: در راســتای سامان دهی این محور از سال 
آینده عملیات اولین پروژه فرامنطقه ای و ملی دروازه 
قرآن اجرایی خواهد شد و یک پروژه 200 هکتاری از 
ورودی دروازه قرآن در جوار کوه نور احداث می شــود. 
شــهریاری افزود: به جهت هدایت و استفاده مردم از 
فضای این محور، فاز اول این پروژه با اعتباری بالغ بر 
50میلیارد تومان اجرا و در خردادماه 1۴02 کلنگ زنی 
می شود. شهردار منطقه سه بیان کرد: معتقدم با ایجاد 
دوربرگردان و سرعت گیر نمی توان مشکالت ترافیکی 

محور دروازه قرآن را حل کرد
 و طاووسی که زیباست...

این مقام مســئول ابراز کرد: با ایجاد زیرگذر می توان 
یادمان هــای زیباتری هم در ایــن محور نصب کرد و 
نیازی نیست میدانی بزرگ و یک طاووس در آن باشد 
که انتقادات مثبت یا منفی درمورد آن اعالم شــود و 
معتقدم برای زیرساخت های این محور باید برنامه ریزی 
شود. شــهردار منطقه سه شــیراز در خصوص نصب 
یادمان طاووس جدید در میدان دروازه قرآن پاســخ 
داد: طــاووس جدید دروازه قرآن توســط دو هنرمند 
شیرازی با صدمیلیون تومان هزینه طراحی و ساخته 
شده است. شــهریاری گفت: این هزینه بسیار زیادی 
برای ساخت یک یادمان نیست، اما اگر بهترین هنرمند 
را هم بیاوریم، باز هم به مراحل طراحی و ســاخت آن 

انتقاد می شود.

شهردار منطقه سه شیراز نوید داد:

تپش قلب محالت با پروژه های محرومیت زدایی
دکتر شهریاری: طاووس جدید دروازه قرآن توسط دو هنرمند شیرازی طراحی و ساخته شده است

عکس از علی رضا پرویزی، شیرازنوین

معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری صدرا:

از معیشت کارکنان حمایت می کنیم
رضا انصاری معاون توسعه و منابع انسانی 
شــهرداری صدرا گفت: عیــدی، پاداش 
کارکنان شــهرداری  تمامی  و ســنوات 
پرداخت شــده اســت. به گزارش روابط 
عمومی شــهرداری صــدرا، رضا انصاری 
معاون توســعه و منابع انسانی شهرداری 
صدرا با اشــاره بــه ضــرورت پرداخت 
مطالبــات تمامی کارکنان در ایام منتهی 
عید نوروز گفت: شهرداری صدرا همواره 
مقید به تکریم تمامی کارکنان خود است؛ 
از ایــن رو همواره تالش کرده ایم حقوق 

کارکنان در موعد مقرر پرداخت شــود؛ به طوری که تاکنون حتی یک ماه نیز حقوق معوق وجود نداشته 
است و در طول سال حقوق ها در پایان ماه پرداخت شده است تا کارکنان هیچ گونه نگرانی نداشته باشند. 
انصاری خاطرنشــان شد: با تأکیدات رئیس و اعضای شورای شــورای شهر و پرنیان شهردار صدرا، تالش 
نمودیم عیدی، پاداش، ســنوات و بن خرید کاالی تمامی کارکنان پرداخت شود؛ از این رو تاکنون تمامی 
این موارد به کارکنان رســمی، شــرکتی، قراردادی، نیروهای خدمات شــهر، فضای سبز و سایر بخش ها 

پرداخت شده است.
معاون توســعه و منابع انسانی شهرداری صدرا بیان کرد: حقوق اسفندماه تمامی کارگران بخش خدماتی 
و فضای ســبز پرداخت شده است و حقوق کارکنان شرکتی و رسمی نیز آماده پرداخت است و پیگیر آن 
هســتیم که روز شنبه پرداخت شود تا کارکنان و خانواده های این عزیزان بتوانند برنامه ریزی الزم جهت 
تعطیالت نوروز و ماه مبارک رمضان را انجام دهند. انصاری معاون توسعه و منابع شهرداری صدرا در پایان 
گفت: با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت اجناس، خصوصًا مایحتاج زندگی، شــهرداری تالش کرده 

است در چهارچوب قوانین حداکثر پرداختی را به کارکنان خود داشته باشد.

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر صدرا گفت: مراسم 
لحظه تحویل ســال نو در کنار قبور شــهدای گمنام شــهر صدرا برگزار خواهد 
شــد و 2 ایســتگاه بهارانه هم در فاز یک و 2 شــهر صدرا با هدف ایجاد شور و 
نشاط اجتماعی و استقبال از مسافران برپا خواهد شد. خداکرم فیروزمند، رئیس 
کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اســالمی شهر صدرا با تبریک 
فرا رســیدن نوروز 1۴02 گفت: در اوایل عمر شورای اسالمی ششم شهر صدرا، 
بر هویت بخشی به شــهر صدرا تأکید ویژه شد که تا امروز در این راستا اقدامات 

متعددی به انجام رسیده است.
وی شــهر صدرا را یک شــهر خاص دانست و افزود: از سراسر کشور در این شهر 
ســاکن هستند که موجب شده شاهد تنوع فرهنگی متنوع باشیم و همین تنوع 
موجب مهمان پذیری از سایر شهرها و استان ها در صدرا در ایام نوروز خواهد بود 
که در این ایام الزم است اقدامات فرهنگی مناسبی برای میهمانان نوروزی در نظر 

بگیرد و پا به پای شهر شیراز در این امر کوشا باشیم.

فیروزمند اضافه کرد: همشهریان ما در صدرا درخواست های مکرری برای برگزاری 
بانشــاط در آستانه نوروز دارند و خوشــبختانه تجربه موفقی در سال گذشته در 
صدرا در این خصوص با برپایی ایســتگاه های شادی در نقاط مختلف شهر صدرا 
داشتیم که با استقبال مطلوب مردم مواجه شد و اکثر اقشار شهر صدرا از کودک 
تا پیر و نوجوان از این برنامه های شــهرداری صدرا لذت بردند و همچنین مصوبه 
خوبی در شورای شهر صدرا برای شور و نشاط میان مردم داشتیم که شهرداری 

صدرا به نحو احسن به آن جامه عمل پوشاند.
وی از برپایی 2 ایســتگاه بهارانه در فاز یک و 2 شهر صدرا خبر داد و بیان کرد: 
برای اســتقبال از فصل بهار در این 2 ایستگاه برنامه های متنوعی توسط سازمان 
فرهنگی شهرداری صدرا شامل برنامه های موسیقی، هنری، تن پوش های مختلف 
در شهر، ایجاد ایســتگاه هنری برای کودکان و دعوت از ۴ گروه عروسکی برای 
حضور در نقاط مختلف شهر صدرا در نظر گرفته شده است و فضاسازی شهری، 
برگزاری مسابقات فرهنگی، ساخت کلیپ از برنامه های عروسکی و... در ایام نوروز 

از دیگر برنامه های این ایام است.
فیروزمند در مورد لحظه تحویل ســال هم گفت: با توجه به اینکه ســال تحویل 
حدود یک بامداد اســت، در کنار قبور شهدای گمنام شهر صدرا مراسمی برگزار 
خواهد شد و فضاسازی الزم انجام می گیرد و مراسم نورافشانی و پخش پیام مقام 

معظم رهبری از طریق تلویزیون شهری در این مراسم به انجام خواهد رسید.
وی تأکید کرد: در ایام نوروز از 3 فروردین که ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد، 
فضاسازی در این خصوص در شهر صدرا برای مهمانان نوروزی خواهیم داشت و 
از شهردار صدرا و متولیان فرهنگی در سازمان فرهنگی شهرداری صدرا و رئیس 
سازمان فرهنگی شــهر صدرا برای اهتمام ویژه در اجرای مصوبات و برنامه های 

مختلف فرهنگی شورای شهر صدرا تقدیر و تشکر ویژه داریم.

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

برپایی2ایستگاهبهارانهبهمناسبتنوروز


