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مدیرکل راه و شهرسازی فارس 
اعالم کرد: 335هزار متر زمین
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 زمان: 4 الی 7 شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس برگزار می کند:
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استاندار فارس در جلسه فرهنگستان علوم پزشکی جنوب کشور: 

نقش آفرینی در حوزه سالمت ملی الزامی است 

نگران آینده
مهاجران هستیم 

دکتر ایمانیه: آینده حوزه مهاجرت نگران کننده است و 
جلوگیری از این موضوع مستلزم تعامل بین بخشی است 

صفحه 2

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
شهردار منطقه 6 شیراز از عمل به وعده های عمرانی در حوزه های مختلف خبر 
داد. مهندس مســعود قادری ظهر دوشنبه سوم بهمن ماه با تبریک فرارسیدن 
ســالروز والدت امام محمد باقر)ع(، از اجرای پروژه های عمرانی در حوزه های 
فضای سبز، پیاده راه ها، لوله گذاری و احداث خیابان خبر داد و گفت:  5 پروژه 
توسعه فضای سبز در این منطقه در حال احداث و بهره برداری بوده و پروژه های 
متعدد پیاده راه و ایمن ســازی به سرانجام می رسند. او با بیان این موضوع که 
ســرانه فضای ســبز در منطقه برای هر نفر ۳۴ مترمربع است، اظهار داشت: 
احداث چند پارک را به صورت بسته اقتصادی سرمایه گذاری تعریف کرده ایم که 
موجب توسعه فضای سبز و رشد اقتصادی منطقه خواهد شد. در همین راستا 
فضای سبز منطقه دارای چهار پکیج است و ۷۸ هکتار حفظ و نگهداری فضای 
سبز در حال انجام است. این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش افزود: 
مجموع بودجه خدمات شــهری، 6۰میلیارد تومان است و این در حالی است 
که در رتبه درآمدی قبل رتبه دهم را داشــتیم که با تالش انجام شده، اکنون 
رتبه چهارم را به خود اختصاص داده ایم. شــهردار منطقه 6 شیراز خاطرنشان 

کــرد: تعداد ۲۲ پروژه فعال در منطقــه داریم و که در میان آنها ۹ پروژه فعال 
تأسیســاتی به همراه طرح های متعدد فرهنگی، ورزشــی و قرآنی وجود دارد. 
وی با اشــاره به اجرای پروژه های کالن عمرانی در بســتر این منطقه، افزود: 
دوربرگردان نیایش را در برنامه های ۲۲ بهمن و دهه مبارک فجر داریم و نهایتًا 
تا پایان سال به مرحله اجرا خواهد رسید. مهندس قادری همچنین در موضوع 
ایمن ســازی کمربندی گفت: برای بحث آسفالت کمربندی واقع در منطقه 6 
رایزنی شده که ترمیم توسط راه و شهرسازی و روکش آسفالت توسط شهرداری 
انجام شده است و تا قبل از نوروز شهرک جوادیه تا بزرگ راه آیت الله حسینی 
الهاشــمی اجرا خواهد شد. وی با اشاره به آســیب دیدن تابلوها و ستون های 
شهری در منطقه 6 در اغتشاشات اخیر گفت: برای رفع این مشکالت تا پایان 
سال اقدامات الزم را انجام می دهیم.شهردار منطقه 6 شیراز همچنین وعده داد 
که به زودی مشــکل ترمیم و بهسازی آسفالت در محدوده ای از کمربندی در 
پل حســین آباد، ترافیک ورودی معالی آباد، ایمنی تردد عابران در مقابل مراکز 
تجاری واقع در بلوار پرستار و... رفع و البته بسته های جدید سرمایه گذاری در 
این منطقه به ظاهر برخوردار، مرتفع شــود تا ســاکنان این محدوده هم طعم 
خدمات شهری را بعد از سال ها بچشند. قادری با بیان اینکه ۷۰ درصد آسفالت 
کمربندی شــیراز برعهده شهرداری شیراز و ۳۰ درصد در تعهد اداره کل راه و 
شهرســازی است، وعده داد که کار ترمیم و بهسازی آسفالت در محدوده ای نه 
چندان طوالنی از کمربندی حدفاصل شهرک جوادیه تا ابتدای ورودی حسینی 
الهاشمی، انجام شود. شهردار منطقه 6 شیراز در خصوص احداث پل عابر پیاده 
در جلوی مجتمع نگین هم گفت: اینکه گفته می شود به دلیل اعمال نفوذ برخی 

مالکان در این منطقه پل عابر پیاده اجرا نشده است، صحت ندارد؛ ما از حق و 
حقوق مردم به هیچ وجه کوتاه نمی آییم. وی با اشاره به این موضوع که در سال 
آینده مدرسه مهر تابان که ترافیک زیادی را در محور قصردشت ایجاد می کند، 
جابه جا خواهد شد، اظهار داشــت: بخش عمده ای از ترافیک و کندی عبور و 
مرور به دلیل وجود آموزشــگاه ها و مدارس غیرانتفاعی منطقه است و در حال 
حاضر ۸6 مدرســه غیرانتفاعی در سطح منطقه 6 مشغول به فعالیت آموزشی 
هســتند. معاون خدمات شهری این منطقه نیز مجموع بودجه این معاونت را 
6۰میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این اعتبار در حوزه تأسیسات فضای سبز، 
۲۲ پروژه امور شــهری و تأسیسات هزینه خواهد شد. مهندس سجاد بدیهی 
افــزود: 5هزار و ١۰۷ مترمربع چمن و گل کاری و ١١هزار و 66۹ اصله درخت 
و درختچه در سال جاری در منطقه اجرایی خواهد شد. معاون عمرانی منطقه 
شش شهرداری شیراز نیز با بیان اینکه بودجه مصوب این منطقه ۲۳۰میلیارد 
تومان اســت، گفت: برای این اعتبار ۷۲ پروژه و زیرپروژه تعریف شــده است. 
مهندس محمد ساسانی همچنین با بیان اینکه ١۲ پروژه عمرانی در دهه فجر 
امســال آماده کلنگ زنی است، افزود: آسفالت ریزی به میزان ۷۲هزار مترمربع، 
۷هزار متر لوله گذاری آب های سطحی، اجرای ۳۲هزار مترمربع زیرسازی معابر، 
انجــام ۳55۰ مترمربع تک لبه گذاری و جــدول و اجرای ۲6۰ مترمربع دیوار 
سنگی حائل از تعهدات عمرانی این منطقه بوده است. او از سامان دهی اصالح 
هندسی ترافیکی در خیابان ها و معابر منطقه خبر داد و گفت: خیابان ۲۰متری 
مجاور جبل دراک به طول 5 کیلومتر در حال اجراست و سامان دهی رودخانه 

خشک و نهر اعظم در مرحله طراحی قرار دارد. 

شهردار منطقه 6 شیراز عنوان کرد:

سرمایه گذاری برای ارتقای کیفیت زندگی
مهندس قادری: وعده های عمرانی در حوزه های گسترش فضای سبز، ایمن سازی و خدماتی به سرانجام رسیده اند

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر شیراز گفت: پروژه های ایمن سازی و 
محیط زیســتی در اولویت های شهرداری منطقه 6 شیراز 

قرار دارند.
دکتر مســعود زارعی ظهر دوشنبه ۳ بهمن ماه در نشست 
خبــری با خبرنگاران، با تبریک فرا رســیدن ماه رجب و 
میــالد امام محمد باقر)ع( گفت: منطقه 6 شــیراز دارای 
١۴ محله اســت که از زمان حضور خود در این منطقه به 
اتفاق مردم و یاوران شــورا اقدام به رصد مشکالت کرده و 
با کمک کارشناسان نسبت به حل آنها همت گماشتیم. او 
خاطرنشان کرد: بیش از یکصد مشکل از هفت محله این 
منطقه احصا شده که برای رفع آنها تالش می شود و یاوران 
شورا در انتقال مشکالت مردم محالت نقش مؤثری دارند و 
معتقدیم با ارتباط خوب با مردم می توان مشکالت محالت 
را شناسایی و رفع کرد. وی با بیان اینکه طرح ایمن سازی 
کمربندی شــیراز در محدوده این منطقه به صورت ویژه 
در اولویت قرار گرفته، اظهار داشت: مسیر جایگزین تردد 
کامیون از این محور در حال مشخص شدن است و به طور 
کلی بر این باوریم که عبور کامیون از شــهر ممنوع است.

ناظر شورای اسالمی شهر شــیراز در شهرداری منطقه 6 
ادامه داد: عملیات اجرایی برای ساخت اولین تصفیه خانه 
لــوکال )محلی( در باغ های قصردشــت و با اعتباری بالغ 
بــر ١5۰میلیارد تومان آغاز می شــود. زارعی ظرفیت این 
تصفیه خانه را ١۰۰ لیتر بر ثانیــه و ۸6۰۰ مترمکعب در 
شــبانه روز اعالم و خاطرنشــان کرد که این اقدام با هدف 
تأمین بخشی از نیاز باغ های محدوده قصردشت شیراز به 
آب، احداث می شود. او با اشاره به کمبود 6۰۰ لیتر بر ثانیه 
آب برای آبیاری فضای سبز شیراز، اضافه کرد: استفاده از 
پساب فاضالب و آب های خاکستری برای تأمین بخشی از 
آب موردنیاز حفظ و نگهداری باغ ها و فضای سبز شهری 
در دستور کار شهرداری شــیراز قرار گرفته است. رئیس 
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر شیراز با تأکید بر لزوم حفظ باغ های شیراز با 
استفاده از ابزارها و روش های گوناگون، گفت: امروز شاهد 

دوگانگی وظایف میان مناطق شــهرداری با ســتاد باغ ها 
هســتیم؛ لذا باید در شرح وظایف چگونگی حفظ باغ ها و 
صیانت از آنها تجدیدنظر شود. زارعی همچنین در خصوص 
میزان تخریب باغ های شــیراز هم گفت: این تخریب ها در 
یک پروسه زمانی ۲۰ساله در حال انجام بوده و خشک سالی 
نیز بهانه خوبی برای توجیه این خشک کردن ها بوده است.

این عضو شورای شیراز، ضمن تأکید بر لزوم تعریف جرائم 
بسیار سنگین برای کسانی که در مسیر خشک کردن باغ ها 
گام برمی دارند، خاطرنشان کرد: جرائم کنونی نه متناسب 
است، نه بازدارنده. رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست 
و خدمات شهری شورای شهر شیراز تأکید کرد: ستاد باغ ها 
به جای اقداماتی که بیشتر جنبه شهرسازی دارد، به سمت 
صیانت از باغ ها گام برمی دارد. زارعی همچنین به عملکرد 
کمیسیون ماده ١۰۰ در منطقه 6 شهرداری شیراز اشاره و 
اضافه کرد: 55۰ پرونده به این کمیسیون وارد و برای ۳۸۸ 
پرونده جریمه صادر شده است. او مجموع جرائم کمیسیون 
ماده ١۰۰ در منطقه 6 شــهرداری شیراز را ۲۳۳میلیارد 
تومان اعالم و خاطرنشــان کرد: تاکنون 5۴میلیارد تومان 
معادل ۲۳ درصد جرائم وصول شده است. همچنین برای 
۳۸ فقره از پرونده های ارجاع شده به کمیسیون ماده ١۰۰ 
در محدوده منطقه 6 شهرداری شیراز، رأی تخریب صادر 
شــده است. زارعی تأکید کرد: در چند سال اخیر به دلیل 
کاهش بارش ها شــاهد خشک ســالی بودیم و بسیاری از 
قنوات شیراز خشک شدند، اما همواره برای احیای قنوات 
اعتباراتی اختصاص می دهیم؛ اما اگر سطح آب خیلی پایین 

رفته باشد، امکان دسترسی به مخزن آب نیست.

رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیراز:

آب های خاکستری 
به یاری باغ ها می آیند
دکتر زارعی: بیش از یکصد چالش از محالت شهرداری
 منطقه 6 شیراز احصا شده که با یاری یاوران شورا حل می شود


