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غضنفری:  خدیجه  خبری/  سرویس 
صحن  یکمین  و  شصت  در  شیراز  شهردار 
به رویکرد  با توجه  علنی شورای شهر گفت: 
مطالعات  مراحل  شهری،  مدیریت  مجموعه 
اجرای طرح های انسان محور به اتمام رسیده که 
طی هفته های آتی برای تصویب و سپس اجرا 

به شورای شهر ارائه می شود.
با اشاره به اختصاص ۹۷ درصدی  اسکندرپور 
از بودجه عمرانی شهرداری شیراز طبق مصوبه 
نیمه تمام  پروژه های  اتمام  به  شهر  شورای 
در  شیراز  شهرداری  اولویت  و  اهتمام  افزود: 
عمرانی  نیمه تمام  پروژه های  تکمیل   ۹۷ سال 
همچون تقاطع سه سطحی شهیدان روزی طلب، 
تقاطع جوادیه و... به منظور تسریع و تسهیل در 
رفت وآمد شهروندان و رفع مشکالت ترافیکی 
نیمه تمام  پروژه های  تکمیل  بر  عالوه  است. 
طرح های  مطالعات  و  برنامه ریزی ها  عمرانی، 
انسان محور نیز انجام شده است تا شاهد تحقق 

رویکرد انسان محوری در شهر شیراز باشیم.
و  حمل ونقل  کمیسیون  رئیس  قائدی  نواب 
انتقاد  به  پاسخ  در  نیز  شهر  شورای  ترافیک 
شهرداری  نپرداختن  بر  مبنی  اعضا  از  یکی 
محور  شد:  یادآور  انسان محور،  پروژه های  به 
زندیه،  محور  بازآفرینی  امیرکبیر،  مهدیه- 

محور عرفان و مناسب سازی پیاده راه ها ازجمله 
پروژه های انسان محور است که در دستور کار 

شورای شهر شیراز قرارگرفته است.
توسط  پروژه   1۹1 اینکه  بابیان  آرگیو 
شهرداری های مناطق و معاونت های شهرداری 
در نقاط مختلف شیراز در حال انجام است، اظهار 
برنامه محوری  شهرداری  در  ما  راهبرد  داشت: 
طی  پروژه ها  اجرای  با  داریم  قصد  و  است 
شکوفا  کشور  در  را  شیراز  آینده  سال   چند 

کنیم.
یک  دارای  شیراز  شهرداری  داد:  ادامه  وی 
برای  را  و تالش خود  است  استراتژی شفاف 
برخی ها  اما  می دهد؛  خرج  به  برنامه ها  اجرای 
نق  فقط  و  نشستند  مجموعه  این  از  بیرون 

می زنند.
ارائه  ادامه  در  شیراز  شهردار  عمرانی  معاون 
بازآفرینی  پروژه های  افزود:  به شورا  گزارش 
محور زندیه و محور عرفان دو پروژه شاخص 
تصویب  از  پس  که  بود  خواهد  شهرداری 
اجرایی می شود، در حال حاضر ۷ پل عابر پیاده 
در حال تعویض و 6 پل در دست تعمیر است؛ 
در 6 ماهه نخست امسال نیز ۷20 هزار مترمربع 

آسفالت انجام شده است.
آرگیو بابیان اینکه زیرساخت های مهم توسعه، 
فضاهای  و  عمومی  حمل ونقل  معابر،  توسعه 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی ازجمله برنامه های 
تقاطع های  ساخت  گفت:  است  شهرداری 
ساخت  تقاطع ها،  هندسی  اصالح  غیرهمسطح، 
 4 تکمیل  راستای  در  بلوارها  و  بزرگراه ها 
رینگ ترافیکی کالن شهر شیراز در حال انجام 

است.
آرگیو با اشاره به ساماندهی رینگ اول شهری 
این  گفت:  )ره(  خمینی  امام  بزرگراه  شیراز، 

و  شیراز  پنج گانه  ورودی های  شامل  رینگ 
غیرهمسطح  تقاطع  حدفاصل  فعلی  کمربندی 
اکبرآباد در شمال شیراز تا تقاطع غیرهمسطح 
خلیج فارس در شرق به طول 46 کیلومتر است. 
ابراز  شیراز  شهردار  عمرانی  و  فنی  معاون 
داشت: 8 پل و تقاطع غیرهمسطح شامل تقاطع 
شهید  غیرهمسطح  تقاطع  جوادیه،  غیرهمسطح 
رودکی، تقاطع غیرهمسطح باهنر- کمربندی، 
امتداد زیرگذر گلستان، زیرگذر علی بن حمزه 
)ع(، پل چپ گرد صدرا به شیراز، تقاطع چند 
تقاطع  و  رحمت  امیرکبیر-  مطهری-  سطحی 
اجرا  دست  در  امیرکبیر  مهدیه-  غیرهمسطح 

است. 
جوادیه  غیرهمسطح  تقاطع  به  اشاره  با  آرگیو 
گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه پاییز ۹6 با 
4۷ درصد و پاییز ۹۷ با 85 درصد بوده است 
که با برآورد مالی 25 میلیارد تومان به زودی 

به بهره برداری می رسد. 
درباره  شیراز  شهردار  عمرانی  و  فنی  معاون 
اهداف پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید رودکی 
و  تردد  ایمنی  ضریب  افزایش  گفت:  نیز 
روانی  افزایش  تقاطع،  در  سفر  زمان  کاهش 
جنوبی  ایمان  بولوار  و  کمربندی  در  ترافیک 
دسترسی  احداث  و  تردد  ظرفیت  افزایش  و 

مهدیه  احداث  دست  در  بزرگراه  مناسب 
ازجمله اهداف این پروژه است که مشخصات 
 16 دهانه  تعداد  شامل  )فاز یک(  پروژه  کلی 
طول  متر،   24 دهانه  بزرگ ترین عرض  عدد، 

کل عرشه، رمپ و لوپ 1۹65 متر است.
شهید  غیرهمسطح  تقاطع  داد:  ادامه  آرگیو 
پاییز  )فاز یک(  فیزیکی  پیشرفت  با  رودکی 
۹6 با 54 درصد و در پاییز ۹۷، 100 درصد به 
)فاز  فیزیکی  پیشرفت  که  رسید  بهره برداری 
دو( در پاییز ۹6 با 14 درصد و پاییز ۹۷ با 35 
میلیارد   40 آن  مالی  برآورد  که  است  درصد 

تومان است. 
باهنر-  غیرهمسطح  تقاطع   به  همچنین  وی 
پروژه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  کمربندی 
هدایت  پیرامونی،  رینگ  تکمیل  باهدف 
دهانه  تعداد  با  و  ترافیک و سهولت دسترسی 
و  متر   30 دهانه  بزرگ ترین عرض  عدد،   16
در  متر   1260 لوپ  و  رمپ  عرشه،  طول کل 

حال اجرا است.
تقاطع  فیزیکی  پیشرفت  میزان  آرگیو 
 ۹6 پاییز  در  را  باهنر- کمربندی  غیرهمسطح 
بالغ بر 2 درصد و پاییز ۹۷ بالغ30 درصد عنوان 
 32 پروژه  این  مالی  برآورد  گفت:  و  کرد 

میلیارد تومان است. 
نیز  امتداد زیرگذر گلستان  پروژه  وی درباره 
ترافیک  بهبود  هدف  به  پروژه  این  گفت: 
ساماندهی  شیراز،  کالن شهر  غربی  ورودی 
مجتمع  گلستان،  شهرک  ورودی  ترافیک 
قصر  شهرک  راه آهن،  ایستگاه  خلیج فارس، 

قمشه در حال انجام است. 
امتداد  پروژه  فیزیکی  پیشرفت  میزان  وی 
درصد   61 را    ۹6 پاییز  در  گلستان  زیرگذر 
عنوان کرد و گفت: پاییز ۹۷ بالغ بر ۷8 درصد 

است و با برآورده مالی 40 میلیارد تومان در 
حال انجام است. 

آرگیو با اشاره به اینکه زیرگذر علی بن حمزه 
گفت:  است  انسان محور  پروژه های  جزء  )ع( 
زیارتی  پیاده  فضای  ایجاد  باهدف  پروژه  این 
و گردشگری و تکمیل محور پیاده راه عرفان، 
زیرگذر جهت تسهیل دسترسی پیاده و سواره 
به طور مجزا در دست احداث است و کل طول 

مسیر پروژه 381 متر است. 
وی تصریح کرد: زیرگذر علی بن حمزه )ع( 

 ۹6 پاییز  در  یک(  )فاز  فیزیکی  پیشرفت  با 
درصد   ۹۷ با   ۹۷ پاییز  در  درصد   85 بالغ بر 
با  پاییز ۹6  فاز دو  بوده است که در  روبه رو 
با  درصد   36 با   ۹۷ پاییز  در  و  درصد  صفر 
انجام  در حال  تومان  میلیارد   25 مالی  برآورد 

است. 
بود  پروژه ای  دیگر  شیراز  به  صدرا  چپ گرد 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  آن  به  آرگیو  که 
در  درصد  صفر  فیزیکی  پیشرفت  با  پروژه 
پاییز سال گذشته آغاز پروژه در تابستان ۹۷ 
در پاییز سال جاری با هفت درصد روبه رو و 

اعتبار این پروژه 15 میلیارد تومان است. 
معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز با اشاره به 
تقاطع چند سطحی مطهری- امیرکبیر- رحمت 
در رینگ شهری،  ترافیک  گفت: روان سازی 
و  شبکه  در  تردد  ظرفیت  و  ایمنی  افزایش 
این  اهداف  از  تقاطع  در  سفر  زمان  کاهش 
پروژه است که دارای 65 عدد دهانه است که 
در پاییز ۹6 دارای 4۹ درصد پیشرفت فیزیکی 
بوده است که در پاییز سال جاری با ۷5 درصد 
پیشرفت فیزیکی و برآورد مالی 105 میلیارد 

تومان در حال انجام است.
مهدیه-  سطحی  سه  تقاطع  درباره  آرگیو 
امیرکبیر که در راستای تکمیل رینگ ترافیکی 
شمالی-  رینگ  تکمیل  گفت:  است،  شیراز 
جنوبی از بزرگراه های کوهسار و کمربندی تا 
ورودی از بوشهر و بالعکس و تکمیل رینگ 
شرقی غربی از بزرگراه های در دست احداث 
مهدیه و گل بهار و هدایت مستقیم وسایل نقلیه 
و  کمربندی  به طرف  شهر  ورودی  از  سنگین 
این  در  اصلی  حرکت های  جهت   12 تأمین 
تقاطع و ساماندهی ورودی و خروج مسافرین 
در پایانه امیرکبیر از اهداف این پروژه مهم و 

تأثیرگذار است.  
وی درباره تقاطع سه سطحی  مهدیه- امیرکبیر 
و میزان پیشرفت فیزیکی آن گفت: پروژه در 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   18 دارای   ۹۷ پاییز 
است که با برآورد مالی ۷0 میلیارد تومان در 

حال انجام است. 
وی به بزرگراه های در دست احداث نیز اشاره 
)شرق(،  مولوی  بزرگراه   4 گفت:  و  کرد 
بزرگراه  جنوب(،  )توسعه  گل بهار  بزرگراه 
به  الهاشمی  حسینی  ]اتصال  غرب  شمال 

بزرگراه  و  سپیدان(  محور  )جنوب  آزادراه[ 
مهدیه )غرب( در دست اجرا است.

و  رودخانه ای  پل  پروژه  به  اشاره  با  آرگیو 
بزرگراه مولوی )شرق( و اهداف آن نیز گفت: 
خلیج فارس  بزرگراه  و  والیت  بلوار  اتصال 
جهت هدایت ترافیک شرق به شمال، کاهش 
شیرازی  فرصت  خیابان  به  ورودی  ترافیک 
ازجمله اهداف احداث آن است که با برآورد 
جاری  سال  پاییز  در  تومان  میلیارد   45 مالی 
دارای 35 درصد پیشرفت فیزیکی بوده است 
که در دو فاز تعریف شده که فاز 2 در دست 

احداث و تملک است.  
وی با اشاره به اینکه پل رودخانه ای و زیرگذر 
پاییز سال جاری دارای  )بزرگراه مولوی( در 
پیشرفت فیزیکی 30 درصدی بوده است گفت: 

برآورد این پروژه 15 میلیارد تومان است.
تقاطع  و  امیرکبیر  بلوار  ترافیک  کاهش 
مجتبی )ع( و سهولت  امام حسن  غیرهمسطح 
دسترسی به بزرگراه کوهسار و جاده یاسوج-  
و  شیراز  غربی  درون شهری  رینگ  تکمیل 
هدایت ترافیک خودروهای عبوری نیز ازجمله 
آن  به  آرگیو  که  است  مهدیه  پروژه  اهداف 
پروژه  این  مسیر  کل  گفت:  و  کرد  اشاره 
2260 متر است که پاییز ۹6 دارای 28 درصد 
 55 دارای  جاری  سال  پاییز  در  و  پیشرفت 
 12 مالی  برآورد  و  فیزیکی  پیشرفت  درصد 

میلیارد تومان است. 
از  نیز یکی  بزرگراه گل بهار )توسعه جنوب( 
پروژه هایی است که در سال جاری کلنگ آن 

به زمین زده شده است.
معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز دراین باره 
و  کیلومتر   8 طول  به  بزرگراه  ساخت  گفت: 
غیرهمسطح  تقاطع  حدفاصل  متر   60 عرض 

)جنوب  فرزانگان  شهرک  و  مهدیه-امیرکبیر 
تکمیل  راستای  در  راهدار(  چنار  رودخانه 
رینگ ترافیکی جنوب شیراز آغاز و عملیات 
اجرایی آن شهریور  13۹۷ کلید خورده است.

پروژه های شاخص
دست  در  شاخص  پروژه های  مورد  در  وی 
تکمیل  مرحله  در  برخی  در  که  طراحی 
و  عرفان  محور  گفت:  نیز  است  مطالعات 
پروژه های  ازجمله  زندیه  محور  بازآفرینی 

انسان محور است.
آرگیو تصریح کرد: در هفت ماه نخست امسال 
وضعیت  ازجمله  فراوان  مشکالت  وجود  با 
و  قیمت ها  شدید  نوسانات  کشور،  اقتصادی 
 ۷20 معادل  تن  هزار   ۹0 مصالح الزم،  کمبود 
هزار مترمربع به ضخامت 5 سانتی متر آسفالت 
شده  انجام  ریال  میلیارد   2۷0 بالغ بر  بااعتباری 

است.
وی عنوان کرد: یکی از نیازهای اصلی شیراز، 
ترمیم، بهسازی و تجدید آسفالت معابر اصلی 
است؛  مختلف  محله های  بازپیرایی  و  فرعی  و 
شیراز نیازمند معابری با کمترین پستی وبلندی 
است تا شهروندان برای تردد در آن احساس 

آرامش کنند.
گذشته  سال  اواخر  از  داد:  ادامه  مسئول  این 

آسفالت  مشکالت  رفع  در  تحول جدی  شاهد 
دارد  ادامه  همچنان  روند  این  و  بودیم  معابر 
معابر  آسفالت  درزمینه  باید  برنامه ریزی  با  و 
به گونه ای عمل شود که به جز موارد ضروری، 
هیچ حفاری و اقدام عمرانی که موجب تخریب 

آسفالت شود صورت نگیرد.
حل مشکالت پروژه هایی که در سال های قبل 
مواردی  ازجمله  قرارگرفته،  بهره برداری  مورد 
اشاره  آن  به  عمرانی  و  فنی  معاون  که  است 
کرد و گفت: تعمیر و نگهداری و رصد مستمر 
ساختمان ها و ابنیه متعلق به شهرداری، پل های 
دیگر  و  غیرهمسطح  تقاطع های  رودخانه ای، 
ساخت وسازهایی که در ادوار مختلف در شیراز 
ساخته شده است به تعداد بیش از 300 مورد، 
۷ پل در حال تعویض درز انبساط و 6 پل در 
تخصصی  تعمیرات  و  رادیه کف  اجرای  حال 
و  رودخانه ای  پل های  عرشه  زیر  سازه ای 
اجرای  انبساط آسیب دیده و  تخریب درزهای 
سواره رو  پل های  در  جدید  انبساط  درزهای 
منطبق بر به روزترین جزئیات اجرایی در حال 

اجرا است.
وی ادامه داد: عملکرد یک ساله واحد کنترل و 
رسیدگی را با تعداد 4۹5 پرونده و مبلغ اولیه 
صورت  وضعیت  تعداد  و  ریال  میلیارد   26۹6
851 پرونده با مبلغ اولیه 18525 میلیارد ریال 

انجام شده است.
باهدف  شهرداری  مرکزی  ساختمان  پروژه 
شیراز  شهرداری  مختلف  معاونت های  تمرکز 
برآورد  و  درصد   ۷6 فیزیکی  پیشرفت  با 
با  اردیبهشت  شیب شکن  تومان،  میلیارد   260
پیشرفت فیزیکی 84 درصد و برآورد 4 میلیارد 
 35 پیشرفت  با  نور  پارک  ساختمان  تومان، 
درصد ایجاد فضای تفریحی و فرهنگی جهت 

عموم و مکانی برای مدیریت پارک بزرگ 
و  ریال  میلیارد   150 برآورد  نور  کوهستانی 
 12 بااعتبار  خلیج فارس   بزرگراه  ساماندهی 
میلیارد تومان و پروژه هدایت آب های سطحی 
در  پروژه های  ازجمله  قدوسی  رحمت-  بلوار 
دست اجرا بود که آرگیو به آن ها اشاره کرد.

پروژه های در دست بازنگری
دست  در  پروژه های  داد:  ادامه  همچنین  وی 
دوربرگردان  پل  شامل  مهندسی  و  بازنگری 
صفوی،  نواب  کمربندی-  تقاطع  چمران، 

پارک دراک و پارک بام شیراز است.
پروژه های در حال مطالعه

را  مطالعه  حال  در  پروژه های  لیست  آرگیو 
تقاطع  ملل(،  )تونل  کوهسار  اکبرآباد-  تونل 
ایمان- قدوسی، تقاطع باهنر- پاسداران، تقاطع 
سفیر  شمالی،  سفیر  امیرکبیر-  قرآن  دروازه 
قاسم،  شاهزاده  میدان  تقاطع  رحمت،  شمالی- 
دولت،  قائم-  تقاطع  قائم،  رحمت-  تقاطع 
تقاطع فضیلت- مدرس، ایثار- دالوران، تقاطع 
همت  خیابان  نمودن  دوطبقه  کوزه گری، 
تقاطع  فهمیده،  شهید  میدان  تقاطع  شمالی، 
مطهری- قدوسی، بلوار هرمزگان، تقاطع قائم- 
کمربندی، پارک و بند اهلل اکبر، احداث تاالر 
شهر، تقاطع فرصت- رسول اعظم )ص(، تقاطع 

خلیج فارس،  مولوی-  تقاطع  والیت،  مولوی- 
تقاطع مطهری- کمربندی، زیرگذر بیمارستان 
تقاطع  بلوار صنعت- کمربندی،  تقاطع  کوثر، 
پیاده  کف سازی  و  بدنه سازی  اتحاد،  مولوی- 
راه ها در سطح شهر، مطالعات احداث تراموا به 
طول 10 کیلومتر، پارک 200 هکتاری شهرک 
انجیره، اتصال آزادراه به رینگ شمالی، تملک 
تملک  سلطان آباد،  حاشیه ای  پارک  احداث  و 
رودخانه  محور  در  پارک حاشیه ای  احداث  و 
خشک، آبزیان در پارک 580 هکتاری دراک 

و مرکز ستاره شناسی اعالم کرد.
روزهای  عمده  مشکالت  کرد:  تصریح  وی 
اخیر نوسانات شدید ارزی و ریالی، اخالل در 
خدمات رسانی از سوی کامیون داران و تغییرات 
قیمت و فروش نقدی مصالح و تجهیزات است.
آرگیو راهبرد این معاونت برای شهر شیراز را 
تکمیل و ساماندهی رینگ پیرامونی کالن شهر 
ورودی های  ساماندهی  و  اصالح  شیراز، 
محور  و  توپخانه  میدان  بازآفرینی  پنج گانه، 
انسان محور  عرفان،  محور  بازآفرینی  زندیه، 
پیوسته،  راه های  پیاده  ایجاد  با  باغ ها  نمودن 
پیاده محور نمودن معابر نمونه )خیام، طالقانی، 
حافظیه، عفیف آباد و...(، محله محوری با تأمین 
زیرساخت های فرهنگی، ورزشی و تفریحی در 
حاشیه ای  شهرک های  آسفالت  محالت،  عمق 

در راستای عدالت محوری دانست. 
وی همچنین ادامه داد: حفاظت از ارتفاعات با 
طرح های انسان محور، مطالعات جامع آب های 
سطحی کالن شهر شیراز، احداث خط سه قطار 
شهری شیراز، احداث خطوط B.R.T، ساماندهی 
)خشک(  خرم رود  راهدار،  )چنار  رودخانه ها 
و...( و شناسنامه دار کردن پروژه های عمرانی 

از راهبردهای شهرداری شیراز است.

فعـال بـودن بیش از 200  پـروژه مختلف  در شهـر شیـراز 

به زودی لیست پروژه های انسان محور تقدیم شورای شهر می شود 

 فعالیت مثبت شهرداری در پروژه ها در راستای شعار شهر انسان محور

راهبرد ما در شهرداری برنامه محوری است

 شهردار شیراز:

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شهرداری شیراز عنوان کرد؛

 معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز:


