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خبـر ابالغ پست جدید سازمانی در آبفا شیراز 
و  معاونین  مدیرعامل،  و  هیئت مدیره  رئیس  حضور  با  که  مراسمی  در 
جمعی از مدیران با ابالغ پست سازمانی جدید مسعود امین نژاد به عنوان 
دفتر  سرپرست  به عنوان  قانی  قره  مرادی  فرزاد  و  پشتیبانی  امور  مدیر 

حسابرسی و نظارت مالی منصوب شدند.
 به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی 
آبفا شیراز  شرکت آب و فاضالب شهرستان شیراز مدیرعامل شرکت 
افتخار  به  که  پشتیبانی  امور  برجسته  و  باسابقه  مدیر  از  تقدیر  ضمن 

بازنشستگی نائل شد ابراز داشت: مسلمًا اخالق پسندیده و فروتنی مدیر 
سابق امور پشتیبانی در دوران تصدی این پست در یادها باقی خواهد ماند.
بهمن بهروزی برای منصوبین جدید در اجرای مسئولیت محوله آرزوی 
موفقیت نمود و خواستار تالشی بهینه و مضاعف در جایگاه جدید مربوطه 

شد.
گفتنی است فرزاد مرادی قره قانی پیش از این در شرکت آب و فاضالب 

روستایی حضور داشته است.

فارس برای حضور در نمایشگاه بین المللی 
گردشگری تهران آماده می شود

استاندار فارس:

با حضور شهردار شیراز، رئیس شورای اسالمی شهر شیراز،  بوستان رسانه، 
پیست دوچرخه سواری کوه نور، بوستان خورشید کاله در ورودی شهرک 
زیبا شهر، افتتاح و کلنگ زنی فاز اول پارک جنگلی14 هکتاری در زیبا 

شهر در منطقه سه شیراز اجرا شد.
سرویس خبری / خدیجه غضنفری 

و   زنی  کلنگ  و  برداری  بهره  آیین  در  شیراز  شهردار  اسکندرپور  حیدر 
افتتاح  از جمله  پروژه های ورزشی و تفریحی شهرداری منطقه ۳ شیراز، 
بوستان خورشید کاله،  نور،   بوستان رسانه، پیست دوچرخه سواری کوه 

کلنگ زنی پارک جنگلی14 هکتاری زیبا شهر گفت:
مدیریت فعلی شهر شیراز توجه ویژه به اصحاب رسانه و فعالیت های این 
حوزه دارد و از همین رو اولین پارک رسانه این کالنشهر در بلوار نصر به 

بهره برداری رسید تا محلی برای گردآمدن اصحاب رسانه باشد.
افزود: بزودی کار ساخت کتابخانه تخصصی رسانه در  حیدر اسکندرپور 
محل پارک رسانه نیز آغاز و پیش بینی می شود که این کتابخانه تا یک 

سال آینده به بهره برداری برسد.
با هدف توسعه فضای سبز  :پارک رسانه شیراز  ادامه داد   شهردار شیراز 
پیاده  مسیر  دارای  افزایش سرزندگی  و  اجتماعی  روابط  تقویت  و  شهری 
رسانه،  نماد  کودکان،  بازی  زمین  دیواری،  نقاشی  سبز،  فضای  روی، 

نورپردازی و تجهیزات احداث شده است.
اسکندرپور اضافه کرد: وجود چشم انداز و مناظر طبیعی در  مسیر دوچرخه 

سواری کوه نور را می توان  یک پروژه شاخص و مورد توجه خواند. 
شهردار شیراز افزود:حضور اعضای شورای شهر بیانگر پشتیبانی از این قیبل 

پروژه های انسان محور است. 
ادامه داد:با رویکردی که در شورا و شهرداری وجود  حیدر اسکندر پور 

دارد این سبک از پروژه های انسان محور تقدیم مردم شیراز می شود. 
بوستان  گشایش  آیین  در  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  ادامه  در   
خورشید کاله در شهرک زیباشهر، ضمن تأکید بر پاکدستی شهرداری و 
اثبات این موضوع می توان بودجه  شورا در دوره پنجم عنوان کرد: برای 
شهرداری، میزان پرداخت حقوق و دستمزد و اقداماتی که منابع باقی مانده 

صورت می گیرد، بررسی شود.
عبدالرزاق موسوی در واکنش به ادبیات تند برخی منتقدان عنوان کرد: در 
این شرایط دشوار باید با شناخت درست از یکدیگر، وضعیت را برای مردم 

دشوارتر نکنیم.
موسوی که خود سابقه حضور در جبهه های هشت سال دفاع مقدس و بیش 
از ده سال اسارت در اردوگاه های عراق را دارد، ابراز داشت: شهردار شیراز 
خود در دوران دانش آموزی در جبهه های جنگ حضور یافته است، همچنین 
امامی که در این  دیگر اعضای شورای اسالمی شهر شیراز از جمله نوذر 

جمع حاضر است، در دوران دفاع مقدس فرمانده گردان بود؛ بنابراین بهتر 
است با شناخت صحیح از همدیگر صحبت کنیم.

دارند،  نظام  گرو  در  دل  مردم  به  خدمتگزاران  همه  اینکه  بر  تأکید  با  او 
گفت: بهتر است نوع نگاهمان را به یکدیگر تغییر دهیم.

این  در  مردمی که  همین  داشت:  ابراز  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شهر زندگی می کنند نیز یا خود از خانواده های شهدا و رزمندگان اند و یا 
به طریقی دیگر در این شهر و کشور نقش آفرینی می کنند؛ بنابراین نباید 

مردم را تقسیم بندی کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز با تحسین اقدامات انجام  شده در منطقه سه 
شهرداری شیراز اظهار داشت: خوشبختانه ناظر این منطقه از جمله فعال ترین 
و پیگیر ترین اعضای شورا است و مجموعه حضور آقای نظری و مدیران 
و کارکنان با تجربه شهرداری در این منطقه می تواند فرصت خوبی برای 

توسعه منطقه شیراز محسوب شود.
موسوی  ضمن تقدیر از پیگیری های مداوم یاوران شورا به ویژه در منطقه 
سه شهرداری شیراز اظهار داشت: معتقدم در شرایط سخت امروز، همگان 

باید برای خدمت به شهروندان یکدیگر را یاری کنیم.
ناظر شورای اسالمی شهر شیراز در منطقه سه:

منطقه سه شهرداری شیراز به کارگاهی عمرانی بدل شده است
منطقه سه شهرداری شیراز شیراز در  اسالمی شهر شیراز در  ناظر شورای 
آیین بهره برداری از بوستان خورشید کاله در این منطقه با انتقاد از برخی 
تخریب ها علیه شورا و شهرداری شیراز گفت: شورا و شهرداری شیراز با 
نگاه انسان محور برگرفته از قرآن کریم، در شرایطی سخت نقاط مختلف 

این شهر را به کارگاه های عمرانی بدل کرده اند.
سعید نظری عنوان کرد: وقتی از شهر انسان محور سخن می گوییم، منظور 
بهره برداری از سه پروژه انسان دوستانه ای است که امروز در یکی از مناطق 

کمتربرخوردار شیراز رقم می خورد. 
سخنگوی شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به اینکه انتقاد های نادرستی 
درباره اقدامات شورای شهر و شهرداری شیراز مطرح می شود، بیان کرد: آن 
زمان که پل کابلی با عنوان نماد شهر شیراز بر سر موزه دفاع مقدس سایه 
انداخت کسی معترض نشد که چرا در سومین حرم اهل بیت )ع( چنین 

سازه ای اوال با عنوان نماد معرفی شده و دیگر اینکه منظر موزه  دفاع مقدس 
را مخدوش کرده است. 

دو تن از شهدای گمنام در پارک ۱۴ هکتاری زیباشهر به خاک سپرده 
می شوند

نخستین  در  کرد:  اضافه  سه  منطقه  در  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  ناظر 
پارک  در  گمنام  شهدای  از  تن  دو  خاکسپاری  مرتبط،  مذهبی  مناسبت 

14هکتاری در منطقه سه شیراز صورت می پذیرد.
نظری با اشاره به اینکه باید قضاوت عجوالنه را درباره ارائه خدمات به مردم 
کنار گذاشت عنوان کرد: امروز منطقه سه شهرداری شیراز به کارگاهی 
رئیس  و  شهردار  بار،  سه  ماه گذشته دست کم   ۶ در  و  شده  بدل  عمرانی 
کسی  زمانی  درحالیکه  کرده اند؛  بازدید  زیباشهر  منطقه  از  شهر  شورای 

حاضر نبود در این ناحیه حضور یابد. 
ناظر شورای اسالمی شهر شیراز در منطقه سه شهرداری همچنین موضوع 
تعرض به اراضی بین زیباشهر و شهرک رکن آباد را جدی تلقی کرد و بیان 
داشت: هم اکنون تنها، زیباشهر و رکن آباد به عنوان طرح منفصل شهری به 
شهر الحاق شده است و چنانچه سایر اراضی بین این دو شهرک به شیراز 
ملحق نشود و شهرداری بر اراضی تسلط نداشته باشد، دست اندازی ها بیشتر 

خواهد شد. 
وی از کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر شیراز درخواست 

کرد که نگاه ویژه ای به این مسیر داشته باشند.
نظری اظهار داشت: در کمیسیون ماده 1۰۰ مجبوریم به صورت مداوم حکم  
باارزشی  مسیر  به چنین  تعرض  زمینه  در  اما شرایط  تخریب صادر کنیم؛ 

خوب نیست و ثروت ملی در حال از دست رفتن است.
اجرای ٣٢پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶٩میلیارد تومان در سطح منطقه در 

سال جاری
شهردار منطقه  ۳شیراز نیز در این مراسم گفت:درخصوص بحث فاضالب 
زیبا شهر اجازه حفاری داده شده و درخصوص پل هوایی روبروی شهرک 
هم چون در محدوده حریم راه و شهرسازی است ما درخواست رمپی شدن 
آن را دادیم اما باید یاوران شورا هم این موضوع را دنبال کند و ما آماده 

همکاری در این زمینه هستیم. 

کریم شکوهیان افزود:امسال بیش از ۳٢پروژه با اعتباری بالغ بر 1۶٩میلیارد 
تومان در سطح منطقه کار شده است که از این رقم 1۰۳میلیارد تومان هزینه 

تملک و مابقی هزینه اجراست. 
وی ازجمله این پروژه ها را مرمت آسفالت، عملیات لوله گذاری و سایر 

موارد برشمرد. 
شهردار منطقه سه شیراز با اشاره به اجرای 11پروژه شاخص در میان این 
مربع  متر  میلیون  نیم  تاکنون  راستا  همین  در  افزود:  منطقه  در  ها  پروژه 
آسفالت در منطقه انجام شده و هنوز هم در حال انجام است و از نیم میلیون 
مترمربع آسفالت عبور میکنیم، همچنین ۵هزار متر لوله بتنی در این مدت 

کار شده است. 
شکوهیان افزود:در این بین پروژه های خوبی مانند محوطه سازی اطراف 
سعدیه و اجرای محیط فضای شهری باباکوهی از جمله اقدامات خوب ما در 

سطح منطقه است و این پروژه ها تا سال آینده به بهره برداری می رسند. 
وی تصریح کرد:یکی از مشکالتی که سالها در سعدی شاهد آن بودیم در 
٢۰متری حاج عزت بود که با مشکالت زیست محیطی و اجتماعی زیادی 
روبرو بودیم اما پس از ٢۰سال مشکالت این بخش از منطقه برطرف شد. 

نیز  نصر  بلوار  در  رسانه  پارک  افتتاح  حاشیه  در  شیراز   ۳ منطقه  شهردار 
بر  بالغ  اعتباری  با  که  است  مترمربع  پارک4٧۰۰  این  مساحت  گفت: 
تومان  ٢٨میلیارد  رقم  این  از  که  اجراشده  تومان  ۳۵۰میلیون  و  ۳۰میلیارد 

هزینه تملک این پارک بوده است. 
بوستان  در  گلبهار  سواری  دوچرخه  پیست  افتتاح  حاشیه  در  شکوهیان 
کوهستانی نور هم گفت: پیست دوچرخه سواری گلبهار به طول ٢کیلومتر 
و با اعتباری بالغ بر ٢میلیارد تومان اجرا شده و بیش از ٩هزار متر مربع 

عملیات اسفالت در آن اجراشده است. 
پروژه  این  قوت  نقاط  از  داشت:یکی  اظهار  شیراز  سه  منطقه  شهردار 
نورپردازی آن است که برای اجرای نورپردازی آن و عبور امن عابر پیاده 
و دوچرخه سواران بیش از ۳میلیارد تومان هزینه شده است و فضای مفرحی 

برای شهروندان این منطقه ایجاد شده است. 
 شهردار منطقه سه شیراز در خصوص مشخصات  پروژه های قابل افتتاح و 
کلنگ زنی  در این منطقه گفت :بوستان رسانه در شیراز با ۳۰۳ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال هزینه و به مساحت چهار هزار و ٧۰۰ متر مربع وسعت 
افتتاح پیست  بوستان خورشید کاله در شهرک زیبا شهر،  بلوار نصر،  در 
دوچرخه سواری گلبهار در بوستان کوهستانی نور در دروازه قرآن با اعتبار 
1۰۰ میلیارد و ٢۵۰ میلیون ریال و کلنگ زنی بوستان جنگلی 14هکتاری 
و  افتتاح  که   منطقه  این  های  پروژه  جمله  از  شهر  زیبا  ورودی شهرک 

کلنگ زنی شد. 

با حضور شهردار شیراز صورت گرفت؛ 

بهره برداری از کتابخانه تخصصی رسانه در سال آینده

برگزیدگان جشنواره ملی رسانه شهر 
معرفی می شوند

رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای اسالمی شهر شیراز:

ایستگاه های مترو تا اردیبهشت ۱۴۰۰
به وای فای رایگان تجهیز می شود

رونمایی از سامانه هوشمندسازی تفکیک پسماند 

از مبدأ تا دو هفته آینده

تالش های مستمر برای رفع مشکالت پروژه های فارس در سطوح ملی و 
استانی انجام شده است.

جهش  پروژه   1۰ و  مقاومتی  اقتصاد  پروژه   ۳٧ گفت:  فارس  استاندار 
تولید در استان فارس به خوبی پیگیری و رصد شده و در حال حاضر نیز 
تعدادی از این پروژه ها به بهره برداری رسیده و تعدادی نیز در دست اجرا 

است که نشان دهنده وضعیت مطلوب استان در این زمینه است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس،  
عنایت اهلل رحیمی در جلسه ای با حضور نماینده نهاد ریاست جمهوری در 
پایش طرح های جهش تولید عنوان کرد: ۳٧ پروژه اقتصاد مقاومتی و 1۰ 
پروژه جهش تولید در استان فارس به خوبی پیگیری و رصد شده و در 
حال حاضر نیز تعدادی از این پروژه ها به بهره برداری رسیده و تعدادی 

این  استان در  نشان دهنده وضعیت مطلوب  اجرا است که  نیز در دست 
زمینه است.

 استاندار فارس بیان کرد: استان فارس در حوزه های مختلف کشاورزی 
حرکتی  تجارت  و  خدمات  و  معدن  و  آن، صنعت  به  وابسته  صنایع  و 
این  مؤید  نیز  بیکاری  نرخ  ارقام و کاهش  و  داشته و آمار  به رشد  رو 

موضوع است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه در اجرای این پروژه ها 
فراز و نشیب های زیادی داشته است از پیگیری ها و جلسات متعدد برای 

رفع این مشکالت در سطح استانی و ملی خبر داد.
پروژه های  این  از  یکی  زاگرس  کاغذ  کارخانه  راه اندازی  او  گفته  به 
نیاز  مورد  برق  انتقال  جمله  از  مشکالتی  با  که  است  استان  اثرگذار 
کارخانه مواجه بود که تدابیری برای رفع آن اندیشیده شده که امیدواریم 

به زودی شاهد آغاز این پروژه مهم باشیم.
استاندار فارس تأکید کرد: جهش تولید واقعی باید حداقل ٢۵ درصد باشد 
که استان فارس این جهش را در همه بخش ها به جز گردشگری داشته 
داشته  اثر  آن  رونق  بر  کرونا  نیز  حوزه گردشگری  در  البته  که  است 
پروژه ها  سایر  این حوزه همچون  عمرانی  پروژه های  و  زیرساخت ها  و 

فعال است.
از  فارس  استان  در  تولید  جهش  مدنظر  پروژه   1۰ شد:  یادآور  وی 
کاغذ  کارخانه  که  می شوند  محسوب  مادر  صنایع  و  بزرگ  پروژه های 
و  فیزیکی، کارخانه های کربنات سدیم  پیشرفت  با ٩۰ درصد  زاگرس 

ذوب آهن که به بهره برداری رسیده از جمله این پروژه ها است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی فارس گفت: در استان فارس 
۵1۰1٩ نفر در طرح دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی فارس،  حمیدی زاده  با 
اعالم این خبر گفت: از این تعداد ٢٧1۶٢ نفر آنها واجد شرایط واگذاری 
این وام بودند و به همین دلیل برای دریافت وام به بانک ها معرفی شدند 

و وام خود را دریافت نمودند.
متقاضیانی هستند  واجدین شرایط همان  از  منظور  افزود:  زاده  حمیدی 
که تاکنون از تسهیالت دولتی استفاده نکرده اند و همچنین دارای سابقه 

مالکیت زمین و یا آپارتمان نیز نباشند.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی فارس همچنین گفت: از تعداد 

۵1۰1٩ نفری که در فارس ثبت نام کرده اند ٢٩۵٧٧ نفر مربوط به شهر 
برای  و  شدند  شناخته  شرایط  حائز  آنها  نفر   1۶1۰۵ بوده اند که  شیراز 

دریافت وام به بانک معرفی شدند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی فارس؛


