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خبـر شهردار منطقه هفت:
اجرا و تکمیل پروژه های ترافیکی و اصالح هندسی معابر اصلی و فرعی در سطح این منطقه

تردد  ایمنی  سطح  ارتقاء  منظور  به  گفت:  هفت  منطقه  شهردار 
ترافیکی  اجرا و تکمیل پروژه های  خودروها و همچنین شهروندان 
و اصالح هندسی معابر اصلی و فرعی در سطح منطقه هفت در حال 

اجرا است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 
شده  انجام  کارشناسی های  به  توجه  با  افزود:  معصومی  سعید  هفت 
میدان  جمشید،  تخت  فرصت-  تقاطع  در  هندسی  اصالح  عملیات 

ریال در سطح  میلیارد  بر 15  بالغ  اعتباری  با   ... و  فرصت شیرازی 
منطقه هفت در حال انجام است.

وی ادامه داد: در 10 ماه گذشته تعداد 5 طرح هندسی با اعتباری بالغ 
بر 30 میلیارد ریال در سطح منطقه اجرا و تکمیل شده است.

با اجرای این طرح ها آرام سازی مسیرها و کاهش  معصومی گفت: 
امر  این  که  هستیم  ترافیک  حوزه  در  شهری  خطرات  و  تصادفات 

رضایت شهروندان را نیز در پی خواهد داشت.

 واکنش پاک فطرت نماینده مردم شیراز
 و زرقان در مجلس؛  به مصوبه اخیر شورای 

 اسالمی شهر شیراز در مورد نامگذاری
 یک خیابان

 دو هزار و ۱۳۱ مدرسه دخترانه، پسرانه
 و مختلط در فارس کتابخانه ندارند

 راه اندازی ۲۵۵ کتابخانه در مناطق محروم

 و عشایری فارس

شهردار شیراز خبر داد:

اجرایی  روند  از  بازدید  در  شیراز  شهردار 
تالش  گفت:  مترو  دو  خط  ایستگاه های 
قهرمانان  ایستگاه های  امسال  پایان  تا  داریم 
و  عادل آباد  ایستگاه  میانرود،  در  واقع 
از  بسیج  میدان  در  واقع  امیرکبیر  ایستگاه 

خط دو مترو را به بهره برداری برسانیم.
پایگاه  از  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
حیدر  شیراز،  شهرداری  اطالع رسانی 
در  قهرمانان  ایستگاه  گفت:  اسکندرپور 
ایستگاه  و  عادل آباد  ایستگاه  میانرود، 
حال  در  خوبی  بسیار  سرعت  با  امیرکبیر 

اجرا هستند.
حسین  امام  ایستگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
متروی  دو  و  یک  خط  تالقی  محل  )ع( 
شیراز است، افزود: تالش داریم این ایستگاه 
را نیز تا پایان سال به بهره برداری برسانیم اما 
اجرای این ایستگاه به علت وجود تأسیسات 

شهری و آب های سطحی دشوار است.
شهردار شیراز به شهروندان گفت: همچون 
اجرای  زمان  در  شیراز  مردم  که  گذشته 

با ما  نیز  ماه های آینده  پروژه ها صبر و تحمل داشتند، می خواهیم در 
همراهی کنند. همچنین از نیروی زحمتکش پلیس نیز می خواهم برای 
افزایش سرعت اجرای پروژه ایستگاه امام حسین )ع( و اتمام آن در 

مدت زمان تعیین شده با شهرداری همکاری ویژه داشته باشد.
اسکندرپور در بازدید از ایستگاه متروی استقالل گفت: این ایستگاه از 
نظر اجرایی یکی از سخت ترین ایستگاه های خط دو متروی شیراز است 
چون در محدوده باسکول نادر محل تالقی ترافیک شمال - جنوب با 
غرب شهر قرار گرفته و از این رو نمی توانستیم برای اجرای ایستگاه 

خیابان را مسدود و از سطح معبر استفاده کنیم.
به  دسترسی  برای  متر   250 طول  به  تونلی  حفر  به  اشاره  ضمن  وی 
نادر  باسکول  افزود: در محدوده  استقالل  ایستگاه متروی  نقطه اجرای 
و شهروندان  خیابان هستیم  در سطح  ترافیک  و  زندگی  شاهد جریان 
و واحدهای تجاری و مسکونی طبق روال قبل زندگی می کنند اما در 
1۸ متر زیرزمین اقدامی بزرگ توسط مهندسین و مشاورین در جریان 

است.
هزینه ای  استقالل  ایستگاه  پروژه  اجرای  اینکه  بیان  با  شیراز  شهردار 
باالیی دارد، افزود: نکته خیلی مهم این است که عرض ایستگاه استقالل 
24 متر و در مقایسه با ایستگاه های قبلی متروکه 1۸ تا 21 متر بوده، 
عرض بیشتری دارد و برای اجرای این عرض نیازمند حفاری بیشتری 

نیز بودیم که نشان دهنده سختی اجرای پروژه است.
اسکندرپور درخصوص امکان نشست زمین های مجاور ایستگاه استقالل 
گفت: این پروژه بسیار حساس است و در باالی معبر با دوربین های 
دقیق به طور دائم نشست های معبر اصلی و ... سنجش می شود و با رصد 
می دهیم.  انجام  پروژه  رسیدن  سرانجام  به  برای  را  الزم  تدابیر  روزانه 
با تجربه بسیار  با دانش فنی و پیمانکار متخصص و  حضور همکاران 

خوب در پروژه نگرانی شهروندان را رفع می کند.
شهردار شیراز نوید داد: به امید روزی که شهروندان از ایستگاه استقالل 
به عنوان یکی از پیچیده ترین و حساس ترین اقدامات فنی که در شهر 

شیراز انجام شده، استفاده کنند.
به شهروندان قول داده  این  از  این موضوع که پیش  با یادآوری  وی 
بودیم حفاری خط دو را در موعد خود به سرانجام می رسانیم، گفت: 
طی روزهای آینده دو دستگاه حفار مکانیزه TBM از تونل ایستگاه 
آزادی در مجاورت پارک آزادی خارج می شود و به موازات آن در 

حال احداث ایستگاه ها هستیم.
بر اساس این گزارش، حیدر اسکندرپور شهردار شیراز به همراه نواب 
قائدی رئیس و محمدتقی تذروی عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل 
و ترافیک و سعید نظری عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسالمی 
میانرود،  ایستگاه های خط دو مترو شامل  اجرایی  از روند  شهر شیراز 

عادل آباد، دولت، امیرکبیر، استقالل و امام حسین )ع( بازدید کردند.

 با حضور معاونان فرهنگی وزارت علوم 

و وزارت بهداشت؛

اختتامیه جشنواره ملی تولید محتوای 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به میزبانی 

شیراز برگزار می شود

قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس:

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس گفت: امیدواریم 
طرح حمایت از خیرین سالمت به زودی در مجلس عملیاتی شود.

سرویس خبری / خدیجه غضنفری:
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان درمجلس در جلسه با مدیرعامل 
و اعضای مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز گفت: استان فارس 

درمدل سازی و الگوهای موفق خیر در کشور پیشتاز است.
نماینده مردم شیراز درمجلس تأکید کرد: باید متناسب با ظرفیت ها و 
بهینه  استفاده  ظرفیت ها،  از  بتوانیم  تا  کنیم  تعریف  الگو  توانمندی ها، 

داشته باشیم.
جعفر قادری درهمین رهگذر یادآور شد: پیشگامی در جهت راه اندازی 
مجامع خیر همچون مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز، مجمع خیرین 
مدرسه ساز، مجمع خیرین تأمین سالمت و... از افتخارات فارس و شهر 

شیراز است که باید از این ظرفیت ها استفاده کرد.
امید داریم   او در قالب قانون حمایت تسهیالتی از خیرین هم گفت: 

طرح حمایت از خیرین سالمت به زودی در مجلس عملیاتی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون درخواست های اعضاء 
هیئت مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز درزمینه های مختلف از 

جمله معافیت مالیاتی پروژه های خیرساز، وعده پیگیری داد.
کلنگ زنی یک درمانگاه خیر ساز با اعتبار 10 میلیارد تومان 

به زودی
در ادامه مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز با بیان 
گفت:  هستیم  مردم  مشارکت  نیازمند  شهر  یک  پویایی  جهت  اینکه 
شهری پویا است که خیرین و سازمان های مردم نهاد در آن مشارکت 
و پیگیر مسائل باشند.عبدالرضا دستغیب با اشاره به اینکه این مجمع یک 
مشارکت دوسویه بین مردم و دولت ایجاد کرده است افزود: از سال 
تأسیس این مجمع تاکنون 47 پروژه فرهنگی، عمرانی، ورزشی با اعتبار 

124 میلیارد تومان در این شهر با کمک خیرین احداث شده است.
ترافیک،  مهربان  همیاران  طرح  اجرای  فرهنگی،  سرای   4 ایجاد  وی 
خیرین  مجمع  اقدامات  جمله  از  را  سبز  فضای  همیاران  طرح  اجرای 
خیرین  مجمع  مدیرعامل  کرد.  عنوان  شیراز  فرهنگ ساز  و  شهرساز 
شهرساز و فرهنگ ساز شیراز ادامه داد: درمجموع 16 هزار نفر ساعت 
خیرین با مجمع همکاری داشته اند.وی همچنین احداث سقاخانه، احداث 
و  تکمیل  ماهان،  ورزشی  مجموعه  ورزشگاه  احداث  خیریه،  درمانگاه 
انتظامی شیراز، احداث زمین چمن  امداد نیروی  تجهیز ساختمان یگان 

مصنوعی و زمین فوتبال خاکی را از دیگر اقدامات این مجمع در سطح 
شیراز و مناطق کمتر برخوردار شیراز برشمرد.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز از نماینده مردم 
شیراز و زرقان درمجلس شورای اسالمی درخواست کرد تا پروژه های 
با  مالیات شوند.عبدالرضا دستغیب همچنین  از پرداخت  خیرساز معاف 
اشاره به بودجه انشعابات برق، آب، گاز برای پروژه های خیرساز افزود: 
شد  خیرساز  پروژه های  انشعابات  هزینه  حذف  خواستار  زمینه  این  در 
زیرا با این اقدام زمینه مشارکت و تسریع در اجرای کارهای خیر برای 
فرهنگ ساز  و  شهرساز  خیرین  مجمع  می شود.مدیرعامل  فراهم  خیرین 
شیراز با بیان اینکه به دنبال ثبت شیراز و این مجمع به عنوان شهر خالق 
در یونسکو هستیم افزود: طی ارسال گزارشی که از فعالیت های مجمع 
برای نمایندگان یونسکو مقرر شده تا از اقدامات مجمع بازدید شود تا 

پس از بررسی به این مهم دست یابیم.
و  داد  خبر  شیراز  در  ساز  خیر  درمانگاه  زنی یک  کلنگ  از  دستغیب 
با اعتبار 10  افزود: به زودی آغاز عملیات اجرای این پروژه خیرساز 

میلیارد تومان در شیراز آغاز می شود.
همکاری دستگاه های خدمات رسان در پروژه های خیرساز

در ادامه آرش فرج زاده معاون شهردار شیراز نیز با اشاره به اینکه برای 
اجرای برخی از پروژه های خیر ساز مشکالتی وجود داشته است افزود: 
خیرساز  پروژه های  در  را  همکاری  الزمه  رسان  خدمات  دستگاه های 

داشته باشند.
مشاور  دارند  آمادگی  شیراز  فرهنگی  بزرگان  و  نخبگان 

نمایندگان مردم شیراز و زرقان در مجلس شوند
رفع همه مسائل و مشکالت فرهنگی نباید بر عهده یک دستگاه 

باشد
در ادامه نایب رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز با گالیه 
از اینکه در بین دستگاه های فرهنگی در شیراز ناهماهنگی وجود دارد 
نیز گفت: در بحث عنوان پایتخت کتاب یک دستگاه به تنهایی کار 
انجام نداده است که عده ای بخواهند این عنوان را مصادر کنند و به نام 
دستگاه ها  تمام  بین  باید  راستا  این  در  کند  ثبت  را  اقدام  این  خودش 
اینکه در  به  با اشاره  همبستگی وجود داشته باشد.داریوش نوید گویی 
شهر شیراز یک کتابخانه مرکزی و تاالر بزرگ که درشان این شهر 
فرهنگ دوست است وجود ندارد افزود: در این زمینه باید اهالی فرهنگ 

دوست شیراز همکاری الزم را داشته باشند.
بر  نباید  فرهنگی  مشکالت  و  مسائل  همه  رفع  داد:  ادامه  گویی  نوید 
عهده یک دستگاه باشد.وی خطاب به نماینده مردم شیراز و زرقان در 
مجلس افزود: در این شهر نخبگان و بزرگان فرهنگی زیادی وجود دارد 
مردم  نمایندگان  فرهنگی  مشاور  چشم داشتی  هیچ  بدون  می توانند  که 
شیراز در مجلس باشند.در ادامه طاهری عضو هیئت مدیره مجمع خیرین 
شهرساز و فرهنگ ساز شیراز افزود: این مجمع آمادگی دارد تا در بخش 
فرهنگی برنامه های متنوعی را تقدیم نمایندگان مردم در مجلس کنند تا 
جایگاه شیراز را ارتقاء دهند.بر اساس این گزارش اعضای هیئت مدیر 
قادری  جعفر  با  دیدار  در  شیراز  فرهنگ ساز  و  شهرساز  خیرین  مجمع 
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرهای 

خود در مجمع پرداختند.


