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نایب رئیس شورای اسالمی شهر شیراز:

مخروبههای شهر و خانههای تاریخی
که تبدیل به محلی جهت دپوی ضایعات
شدهاند تعیین تکلیف شوند

رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیهنشینی و رفع محرومیت
از مناطق کم برخوردار:

شورای اسالمی شهر شیراز میراث دار
اعتماد مردم است

به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا (س)،عضو شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد؛

پرداختن به مشکالت بانوان شاغل در شهرداری

عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :پرداختن به مشکالت بانوان شاغل در شهرداری
یکی از وظایف برنامهریزی و کاری ما در شورای شهر است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز مریم حسینی در
آیین تجلیل از بانوان شاغل در شهرداری شیراز به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا (س)
عنوان کرد :بانوان شاغل در شهرداری جایگاه حساسی دارند و در فرماندهی مسائل شهری
هستند ،از این رو مهمترین و الگوترین زنان شهری هستند و انگیزه کاری در آنها عاملی
برای ایجاد شهری مطلوب است.وی اضافه کرد :پرداختن به مشکالت بانوان شاغل در

شهرداری یکی از وظایف برنامهریزی و کاری ما در شورای شهر است و از شما میخواهم
بازوان توانمند من باشید تا جایگاه زنان در حساسترین شغل را تبیین کنم .جایگاه زن در
شهر اولین مسئلهای است که باید در کمیته آسیبهای اجتماعی به آن پرداخته شود.افسانه
خواست خدایی عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر شیراز در این آیین ضمن تبریک
روز زن و میالد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت :تشکیل کمیته خانواده و بانوان برای
هماهنگی و تعامل بین بانوان شیراز و مجموعه شهرداری و شورا تشکیل شد ،این کمیته
کارگروههایی دارد که بانوان شاغل در مجموعه شهرداری میتوانند در آن شرکت کنند.

در پیگیری میدانی رفع معضالت دهستانهای قرهباغ و بیدزرد بررسی شد؛
رفع معضالت ترافیکی و زیست محیطی جمعه بازار

رئیس شورای اسالمی شهرستان شیراز و نایب رئیس شورای اسالمی
شهر شیراز ،عضو شورای اسالمی استان فارس ،رئیس کمیسیون برنامه
و بودجه شورای اسالمی شهر شیراز ،معاونت حمل و نقل شهرداری
شیراز ،معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز ،معاونت معماری و
شهرسازی شهرداری شیراز ،بخشدار مرکزی شیراز و اعضای شورای
اسالمی بخش مرکزی شیراز از نزدیک با مشکالت دهستان قرهباغ
و بیدزرد آشنا شدند و موارد را در دستور کار و بررسی قرار دادند.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی شورای اسالمی
شهر شیراز ،در این بازدید خدمات اتوبوسرانی ،آتشنشانی ،الحاق به
شهر برخی روستاها ،رفع معضالت ترافیکی و زیست محیطی و بازار
مستعمل فروشان شیراز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین حوزه حمل و نقل درخواست خط اتوبوسرانی برای مسیر
حجتآباد تا کرونی و جمالآباد و پلیسراه فسا تا چهارراه ظفر آباد
را داد که در این خصوص معاونت حمل و نقل مسیرها را بررسی و
تصمیمات الزم گرفته خواهد شد.
موضوع درخواست الحاق به شهر برخی روستاهای بخش مرکزی
شیراز طی جلسهای با حضور معاونت معماری و شهرسازی شهرداری
شیراز؛ ریاست شورای اسالمی شهرستان شیراز؛ بخشدار مرکزی
شیراز و نماینده شورای اسالمی بخش مرکزی در شورای اسالمی
شهرستان شیراز بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ میگردد.
در ادامه این بازدید درخواست احداث ایستگاه آتشنشانی در مسیر
جاده قرهباغ؛ با توجه به وجود زندان پیربنو و آتشسوزیهای هر
ساله کوه سبزپوشان در روستاهای حسنآباد و کوشک بیدک و
مسیر جاده شیراز کوار در روستای دهنو که مقرر شد تیم ارزیاب
معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز به سه مکان حسنآباد؛
کوشک بیدک و دهنو مراجعه و شرایط را بررسی کند.
در پایان مقرر شد درخصوص رفع معضالت ترافیکی و زیست
محیطی بازار مستعمل فروشان شیراز (جمعه بازار) ،پیمانکار ظرف
مدت  ۳روز زبالههای رها شده را جمعآوری و معدوم کند.همچنین
چند چشمه سرویس بهداشتی نیز جهت استفاده مردم احداث شود.
در ادامه نیز پیمانکاران موظف شدند درخصوص رفع مشکالت

ترافیکی؛ وسعت پارکینگ موجود را بیشتر کنند.
منطقه ویژه اقتصادی شیراز از دو سال پیش در حال تعریض جاده
بوده اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است؛ لذا مقرر شد جلسهای
با حضور ریاست شورای اسالمی شهرستان شیراز؛ بخشدار و نماینده
شورای اسالمی بخش مرکزی در شورای اسالمی شهرستان شیراز با
هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گرفته شود تا
موضوع بررسی و اقدامات الزم جهت تسریع در بهسازی و تعریض
جاده صورت پذیرد.
محمد تقی تذروی؛ رئیس شورای اسالمی شهرستان شیراز در این
بازدید گفت :عمده مشکالت مشترک مردم بخشها و دهستانها و
روستا و آبادیهای محدوده شهرستان شیراز آسفالت راه ،وسیله نقلیه
عمومی ،آتشنشانی و اورژانس است که درخصوص با همکاری
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،استاندار ،فرماندار و شهردار شیراز
میتوان حداقل امکانات را برای دهستانهای اطراف فراهم کرد.
عضو و سخنگوی شورای اسالمی شهرستان شیراز نیز با بیان اینکه
میتوان با تعامل شهرداری شیراز برخی خدمات را به روستاهای
حاشیه شهر شیراز ارائه کرد گفت :شهرداری با توان بالقوهای که
دارد میتواند به روستاهای حریم شهر خدمات حمل و نقل اتوبوسرانی
و با ایجاد ایستگاه آتشنشانی خدمات امدادی دهد.
علیاصغر زارعی ادامه داد :تورم مسکن در کالنشهر شیراز موجب
مهاجرت بیرویه به روستاهای حاشیه شهر شد و جمعیتی ناهمگون
به وجود آورده و ارائه خدمات و مدیریت روستا را با مشکل روبه
رو کرده است که در این خصوص میتوان با الحاق به شهر برخی
روستاهای حاشیه شهر این مشکل را به حداقل رساند.
دبیر شورای شهرستان شیراز نیز خبر از تالش شبانه روزی پارلمان
شهرستان به همراه پارلمان شهری در دوره ششم برای رسیدگی به
مناطق کم برخوردار شهرستان شیراز و کالنشهر شیراز داد و گفت:
شورای شهرستان شیراز و شورای اسالمی شهر شیراز با دیدگاهی
جهادی نگاه ویژهای به مناطق محروم داشته و پروژههای عمرانی را
در هر محله و منطقه بر اساس نیاز شهروندان تعریف میکند.
محمد امین خادم صادق با اعالم این خبر که یکی از دستاوردهای
پروژههای عمرانی و رسیدگی به مناطق محروم شهرستان شیراز ایجاد
ارزش افزوده برای ساکنین است که این امر نقش ارزندهای در ارتقا
کیفیت زندگی شهروندان فرهنگمدار شهرستان شیراز دارد.
وی از سرکشی متداوم از مناطق محروم شهرستان شیراز داد و
اضافه کرد :بازدید میدانی مسئوالن از مناطق محروم و کم برخوردار
بازخوردهای اجرایی و روانی مثبتی در میان شهروندان دارد و در
پرتو آن میتوان نیازهای جامعه را احصا کرد.

شهردار شیراز در سفر نیم روزه خود به پایتخت ،نشستهایی را
با معاونان رئیسجمهور پیرامون موضوعات مختلف از جمله سهم
شهرداریها در بودجه  1401داشت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری
شیراز ،احسان اصنافی در توضیح این سفر نیم روزه گفت :دو جلسه
مفید و مهم برای شهرداریها در تهران با معاونان رئیسجمهور داشتیم
که آثار و ثمرات آن در آینده ملموس خواهد بود.
اصنافی درخصوص ریز موضوعات مطرح شده در جلسه با معاون
اول رئیسجمهور و رئیس سامان مدیریت و برنامهریزی عنوان کرد:
پیرامون موضوعاتی نظیر ردیفهای بودجهای شهرداریها از جمله
درصد ارزش افزوده و نحوه تخصیص آن ،تهاتر بدهیهای دولت به
شهرداریها ،بخشودگی جرائم مالیاتی و تأمین اجتماعی شهرداریها،
اوراق مشارکت پروژههای زیرساختی مثل مترو و وصول سهم جرائم
راهنمایی و رانندگی برای کالنشهرها بحث و گفتگو شد.
وی با اشاره به اینکه در جلسه پیشین با معاون اول رئیسجمهور در
تاریخ  29آذرماه نیز  14دستورکار خروجی جلسه بوده ،تصریح کرد:
تعدادی از موضوعات مطرح شده توسط دولت در مجلس دفاع خواهد
شد و تعدادی نیز به نظر کارشناسی آقای دکتر عادل معاون سازمان
مدیریت و برنامهریزی و دبیرخانه کالنشهرها منوط شد که پیگیری
و انجام خواهد شد.
شهردار شیراز همچنین از ارائه  29پیشنهاد بودجهای در بودجه 1401
گفت و اضافه کرد :پیش از جلسه امروز شهرداری شیراز  29پیشنهاد
خود را برای گنجاندن در بودجه  1401را برای وزیر کشور ،مجمع
کالنشهرها ،نمایندگان مردم شیراز در مجلس ،سخنگوی کمیسیون
تلفیق و رئیس کمیسیون عمران ارسال کرده تا از ظرفیتهای آنان
در جهت جذب ردیفهای بیشتری از بودجه عمومی دولت جهت

شهرداریها استفاده شود.
وی سپس به جلسه دوم که بالفاصله پس از جلسه اول آغاز شد
پرداخت و گفت :جلسه دوم با حضور دکتر دهقان ،معاون حقوقی
رئیسجمهور برگزار شد که در آن به طرح بحث درخصوص
موضوعات حقوقی مرتبط با شهرداریها پرداختیم.
به گفته این مقام مسئول اهم موضوعات مطرح شده در جلسه با
معاون حقوقی رئیسجمهور شامل صدور پروانه برروی زمینهای
فاقد سند ،مباحث تغییرات قانون ماده  100شهرداری مبنی بر
رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرداریها ،موضوع اختالف
مسکن و شهرسازی و شهرداریها پیرامون اعمال ماده  101برروی
زمینهای تفکیکی دولت در محدوده شهرها ،موضوع تعاریف قانونی
عوارض پروانه ساختمانی ،عوارض ساختمانی جهت اعمال در درصد
پرداختی به نهاد کتابخانهها و آموزش و پرورش و مباحث فی مابین
از جمله موضوع نیروی انسانی و آیین نامه استخدامی شهرداریها بوده
است.
اصنافی همچنین از تشکیل کارگروهی برای بررسی و رسیدگی به
موضوعات مرتبط به صورت هفتگی در این راستا خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خبر داد؛

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :همزمان با ورود تاریخی
حضرت امام (ره) به میهن اسالمی صبح روز سهشنبه  12بهمن ماه،
زنگ انقالب در تمامی مدارس فارس نواخته میشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط
عمومی آموزش و پرورش فارس ،محمد خلیل عسکری در جمع
اعضای کمیته دانشآموزی و فرهنگیان ستاد دهه فجر انقالب
اسالمی فارس گفت :باید در تدوین برنامههای دهه فجر به گونهای
عمل کنیم که بینش دانش آموزان نسل جدید درباره انقالب عمیق
شود.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :روح و فحوای تمامی
برنامههای دهه فجر انقالب اسالمی ضمن توجه به برش استانی نقشه
مهندسی کشور باید برگرفته از سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم
انقالب باشد.
عسکری گفت :اعتقاد داریم در اجرای برنامهها ضمن حفظ آرمانها
باید نوآوریهایی نیز داشته باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :استفاده از ظرفیت دانش

آموزان و فرهنگیان جوان نیز میتواند به کیفیتبخشی اجرای
برنامهها دهه فجر کمک کند.
وی گفت :باید با تلقی فضای مجازی به عنوان یک فرصت بخشی از
برنامههای مهم خود را در این حوزه اجرا کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :مکتب شهید سلیمانی به
عنوان یک مدرسه درسآموز نیز باید در تمام فعالیتهای پرورشی به
عنوان یک محور مدنظر قرار گیرد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس نیز در این جلسه
گفت :میخواهیم در دهه فجر تاریخ انقالب را برای بصیرت افزایی و
تبیین رخدادها با ابزارهای متفاوت برای دانش آموزان تشریح کنیم.
جهانبخش بانشی گفت :اعتقاد داریم تمامی برنامههای دهه فجر باید
مدرسه محور باشد تا قلب و روح دانش آموزان را مورد هدف قرار
دهد.
وی گفت :برگزاری همایشها و پویشها در کنار برگزاری سلسله
نشستهای گفتمانی با حضور خانواده معظم شهدا از دیگر برنامههای
آموزش و پرورش فارس میباشد.
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