رئیس کمیسیون ساماندهی و
حاشیهنشینی و رفع محرومیت
شورای ششم :

مرحله گروهی فوتسال کارگران
فارس به پایان رسید

چهره
هشت تیم برتر
مشخص شد

از دانشآموزان
بیبضاعت
حمایت میشود

صفحه 8

صفحه 3
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره 1577 :سال ششم  8صفحه تکشماره 10000 :تومان

دستور رئیس جمهور به معاونین :خواستههای بازنشستگان عزیز را درباره مستمریشان پیگیری کنید

خواستهبازنشستگانمحققشود
رییسی :همه همکاران دولت به ویژه کسانی که مسئول بازار و تأمین سفره مردم هستند در تالشاند

مدیر کل راه و شهرسازی فارس:

صفحه 2

نیاز کمربندی به احداث دو تقاطع غیر هم سطح

زمینمسکونی
تأمین شد

شهردار منطقه  5شیراز خواستار شد:

همافزایی برای
محرومیتزدایی

استاندار فارس خبرداد:
انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری  ۱۶هزار میلیارد تومانی در فارس

پروژههای عمرانی
جان گرفت

طالبان :سه هزار هکتار زمین
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شد

صفحه 3
رئیس جهاد کشاورزی فارس :تسهیل
فرآیند واگذاری تسهیالت را انجام
میدهیم

مسعودی :برای بهبود وضعیت رودخانه چنارراهدار و
ساماندهی ضایعاتیها به همکاری فرادستگاهی نیاز داریم

در همین صفحه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان فارس خواستار شد:

آیین انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری پروژههای عمرانی
با حضور دکتر ایمانیه استاندار فارس برگزار شد

فناوریهای دانشبنیان
به مزارع
میروند

فرهنگسازی در
راستای مصرف
بهینه برق

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 3
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی
فارس :زمینه اتصال شرکتهای دانشبنیان
به واحدهای نیازمند فناوری فراهم میشود

سرپرست شرکت عمران صدرا
خبر داد

تحقق شعار سال
با حمایت از
شرکتهای
دانشبنیان

صفحه 4

صفحه 3

عکس تزیینی است

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری فارس :

شهردار منطقه  5شیراز خواستار شد:

همافزایی برای محرومیتزدایی

نسبتکتابخوان
به کتابخانه اندک است

فرخزاده :در شیراز زیرساخت و کتابخانه داریم ،اما تعداد افراد
کتابخوان با استانداردها فاصله زیادی دارد

مسعودی :برای بهبود وضعیت رودخانه چنارراهدار و ساماندهی ضایعاتیها به همکاری فرادستگاهی نیاز داریم
سعیدرضا امیرآبادی -گروه خبر

شهردار منطقه  5شیراز گفت :پیگیری مطالبات
مردمی در ســومین حرم اهل بیــت(ع) یکی از
رســالتهای مهم و بنیادین مدیریت شــهری
است که اهتمام ویژهای به آن داریم.
مهندس رضا مســعودی در چهارمین قرارگاه
جهادی میز خدمت محله محور شهید دادالله
شیبانی که با حضور مدیران ارشد شهری برگزار
شد با اشــاره به این موضوع که در این منطقه
با مشکالت ریشهدار و عمیقی روبهرو هستیم،
اظهار داشــت :یکی از بزرگترین مشــکالت
مــا در این منطقه به رودخانــه چنارراهدار باز
میگردد که از دیرباز مورد سوءاستفاده عدهای
از سودجویان قرار گرفته است.
وی بخشی از آلودگیهای چنارراهدار را مربوط
به ســرریز شــدن فاضالبهای چهار کارخانه
نشاستهســازی به رودخانه عنوان کرد و افزود:
آلودگیهای رودخانه چنارراهدار به چالشهای
عدیدهای در حوزههای محیط زیستی ،بهداشت،
سالمت ،بحرانهای اجتماعی و مواردی از این
دست انجامیده است.
او با اشــاره بــه این موضوع کــه اهالی مظلوم
منطقه  5کــه در مجاورت رودخانه چنارراهدار
ســاکن هســتند بهواســطه ایــن معضــل با
مشــکالت فراوانی دست و پنجه نرم میکنند،
اظهار داشت :شــهرداری منطقه  5با توسل به
راهکارهای قانونی در تالش است تا کارخانههای
نشاستهســازی را مجاب کند که پســابهای
خــود را بــه رودخانه وارد نکننــد و با احداث
تصفیه خانههــای لوکال این بحران را مدیریت
نمایند.
شهردار منطقه  5شیراز با اشاره به این موضوع

بافت مســکونی به فعالیت پرداخته و مشکالت
زیادی را برای شــهروندان پدیــد میآورند .به
همیــن دلیل باید زمینه انتقــال این صنف به
ســایتهایی که در خارج از شهر برای فعالیت
آنها در نظر گرفته شده را تسریع کرد.
شهردار منطقه پنج شــیراز خواستار همافزایی
دســتگاه قضایــی و نیــروی انتظامــی برای
ساماندهی فعالیتهای ضایعاتیها شد و اظهار
داشــت :فعالیت در عرصه جمع آوری و فروش
ضایعات شــغل پردرآمدی محســوب میشود
کــه این امر عدهای را وسوســه میکند تا با به
فراموشی سپردن بهداشت عمومی ،به این امر

که در قالب قرارگاه شــهید شــیبانی مطالبات
مردمی که برای سالیان طوالنی بر زمین مانده
بود را پیگیری میکنیم ،بیان داشت :مجموعه
مدیریت شهری همکاریهای همه جانبهای را
با مجتمعهای صنعتی کــه در این محور قرار
گرفتهاند انجام داده اســت .تکلیف شــهرداری
شده بود که مســیری برای احداث شبکه گاز
بــرای کارخانهها در نظر گرفته شــود که این
مســئله انجام شــده و کارخانهها بخشــی از
تجهیزات الزم را برای احداث تصفیه خانه تهیه
کرده و ظرف سه ماه آینده باید به بهرهبرداری
برسد.

پسماند را در کنار خیابان رها کرده که این امر
منجر به مشــکالت فراوانی برای شهروندان و
شهرداری خواهد شد.
وی یکی دیگر از مشکالت شهرداری منطقه 5
شیراز را ساخت و سازهای غیرمجاز عنوان کرد
و افزود :از امور اراضی تقاضا داریم تا با توسل به
قانون به یاری شهرداری آمده و نقش مثبتی در
ساماندهی این معضل فزاینده ایفا کند تا بتوانیم
مشکالت فزایندهای که در حال گسترش است
را مدیریت کنیم.
شــهردار منطقه پنج شــیراز در بخش پایانی
ســخنانش به یکی از پروژههــای مهم منطقه

عکس :علی رضا پرویزی ،شیرازنوین

معاون هماهنگی امور زائرین و گردشــگری اســتانداری فارس ضمن تقدیر از مجموعه پرتوان
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوب کشور ،ضمن بازدید میدانی از بخشهای مختلف این مرکز،
در خصوص توسعه همکاریهای فی ما بین و فعال کردن عرصههای فرهنگی و گردشگری آن با
مدیریت مجموعه به گفتوگو و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش شیراز نوین به نقل از روابط عمومی استانداری فارس محمد فرخزاده معاون هماهنگی
و مدیریت امور زائرین و گردشــگری استانداری فارس در حاشیه این بازدید با تقدیر از مجموعه
پرتوان ســازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوب کشور ،ضمن بازدید میدانی از بخشهای مختلف
ایــن مرکز ،در خصوص توســعه همکاریهای فی ما بین و فعال کــردن عرصههای فرهنگی و
گردشــگری آن با مدیریت مجموعه به گفتوگو و تبادل نظر پرداخت .مدیریت سازمان اسناد و
کتابخانه ملی منطقه جنوب کشــور نیز به معرفی مرکز و قابلیتها و ظرفیتهای موجود و قابل
توســعه آن پرداخت و خاطرنشان کرد با یک سرمایه گذاری اندک میتوان ظرفیتهای منحصر
بــه فرد این مرکز را به بهره برداری رســاند و در اختیار همگان قــرار داد .همچنین با تأکید بر
حفــظ ظرفیتهای عظیم این مرکز در خصوص قرار گرفتــن فضاهای محصور و روباز فعلی به
عنوان پارکهای مطالعه ،برگزاری دورههای آموزشــی تخصصــی هدفمند ،برگزاری رویدادها و
باز کردن پای فرهیختگان و جوانان به مرکز ،تکمیل نواقص ،برگزاری نمایشــگاه از آثار فاخر و
گنجینه موجود و ...بحث و تبادل نظر شــد .معاون اســتاندار در ادامه به بیان نکاتی برای رونق
مطالعه در جامعه پرداخت و خاطرنشان کرد در شیراز زیرساخت و کتابخانه وجود دارد اما تعداد
افراد کتابخوان با اســتانداردها فاصله زیادی دارد و الزم است با برگزاری طرحهای تشویقی و
انگیزاننده و رویدادهای شهری و ملی سرانه مطالعه را در جامعه باال برد.
وی از تجربه طرح ســفر مطالعه در اتوبوسهای شــیراز ،مســابقه بزرگ کتابخوانی فرهنگ
شــهروندی و کتابهای شــهر فرزانگان و مجموعه کتب آموزشی نجوم در آموزش و پرورش در
زمان تصدیگری خود در معاونت فرهنگی شــهرداری یاد کرد و افزود :در آن ایام به کمک این
طرحها ســرانه مطالعه صدها هزاران ساعت باال رفت و هم اکنون نیز به کمک طرحهای مشابه
چون تولید نشــریه ،پادکست ،فلش کارت و برگزاری تورهای علمی و رویدادهای شهری ،ملی و
بینالمللی میتوان دانش افزایی و ارتقاء حافظه تاریخی و فرهنگ و آداب و رسوم را در نسل آینده
این دیار نهادینه کرد .معاون امور گردشگری و زیارت استانداری با تأکید بر ثبت تاریخ شفاهی و
نقش آن در هویت سازی و تبیین افزود :به کمک خود مردم و طی فراخوانهای عمومی میتوان
گنجینههای به جا مانده از گذشته را جمع آوری و حفظ و حراست کرد.

شهروندانمحترم:

دعوت
دانشبنیانها
به شهرک
صنعتی

مهندس مسعودی یکی دیگر از مشکالت منطقه
را روشنایی معابر اعالم کرد و افزود :بسیاری از
خیابانها و محالت از روشنایی کافی برخوردار
نیستند و این امر تردد شبانه را برای شهروندان
با مشکالت زیادی در حوزههای ایمنی و امنیت
ایجاد میکند.
او خواستار رســیدگی اداره برق به این چالش

پیش روی مردم شــد و اظهار داشت :با تأمین
روشنایی معابر شــاهد افزایش ایمنی و امنیت
در محالت خواهیم بود و از بسیاری از حوادث
پیشگیری خواهد شد.
این مقام مسئول افزود :یکی دیگر از مشکالت
در سطح شــهرداری منطقه  5شیراز به وجود
ضایعات فروشــیهایی باز میگردد که در دل

مبادرت ورزند.
مهندس مســعودی با بیان این که حضور اتباع
بیگانه در سطح شهرداری منطقه  5شیراز زیاد
اســت و این امر به معضالت عدیدهای خواهد
انجامید ،اظهار داشــت :بسیاری از اتباع بیگانه
در این منطقه به جمع آوری زبالهها پرداخته و
پس از جداسازی مواد قابل بازیافت ،باقی مانده

که نقش فزایندهای در گســترش نشــاط در
جامعه خواهد داشــت ،اشــاره کــرد و افزود:
پیســت موتورســواری به همراه شمار دیگری
از پروژههای شــهری در حوزههــای عمرانی،
گســترش فضای سبز و دیگر مواردی که مورد
درخواست شهروندان بوده است در سال جاری
به بهرهبرداری خواهند رسید.

بـــــــــــــــــــه فـــــــــــــکـــــــــــــــــر آب بـــاشــــــــــیــــــــــــــد

ذخـایر آب رو به اتـمـام است.

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب شیراز

