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اســتاندار فارس با تأکید بر اصل وفاق و همدلی خاطرنشان
کرد :همبستگی باید معنای اتحاد همه با هم باشد ،نه اتحاد همه
با من و این نکتهای است که هم سیاسیون جدید و هم سیاسیون
قدیم باید مدنظر داشته باشند که اول پوستاندازی کنند و زمینه
میدانداری جوانان متخصــص در عرصههای گوناگون را فراهم
آورند .عنایتاهلل رحیمی در دیدار با اعضا شــورای شــهر شیراز،
ضمن تأکید بر اهمیت نهاد شــوراها افزود :تشــکیل نهاد شوراها
عالوه بر اینکه در قانون اساسی آمده است خواست جدی مدیریت
کالن کشــور است که اعتقاد دارد مردم باید در تصمیمگیریها و
تصمیمسازیها حضور فعال داشته باشند .وی با اشاره به کارکرد
و اثرگذاری شــوراها در کشورهای توسعهیافته ،بیان کرد :بهرغم
اینکه از تشــکیل نهاد شورا در کشــور ما زمان زیادی نمیگذرد
اما انتظار میرود با کســب تجربیات بیشــتر و بهرهگیری از این
تجربیات به ســمت اثرگذاری هر چه بیشــتر این نهاد در جامعه
پیش برویم.
اســتاندار فارس با تأکید بر اهمیت حفظ جایگاه نهاد شــورا
بهعنوان ســنگ زیربنای دموکراسی و مردمساالری دینی ،عنوان
کرد :اعضا شورای شهر باید نگهبان و پشتیبان این نهاد برآمده از
رأی و خواسته مردم باشد .نماینده عالی دولت در استان فارس با
بیان اینکه شورا نهادی مبارک و حائز اهمیت برای کشور و مردم
و همچنین تحکیم پایههای جمهوریت نظام جمهوری اســامی
اســت ،خاطرنشان کرد :اعضا شورای شــهر میتوانند با عملکرد
مناسب و اعتمادآفرینی میان این نهاد و مردم به استحکام بیشتر

{

صدای شهر

استاندار فارس در دیدار با اعضا شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد

جایگاه شورای شهر تقویت شود

آن کمک کنند .رحیمی بیان کرد :اخالقمداری بهعنوان یکی از
شاخصههای دینی باید در جامعه اسالمی ما سرلوحه فعالیتهای
همه افراد و ارکان قرار داشته باشد.
اســتاندار فارس با اشــاره به اینکه اشــتغالزایی از طریق
توســعه ســرمایهگذاری بخش خصوصی را اولویت نخست خود
در استان قرار داده اســت ،افزود :موانعی که در روند بوروکراسی
شهرداریها وجود دارد در بسیاری موارد موجب نگرانی و دلخوری
ســرمایهگذاران میشــود درصورتیکه باید برای سرمایهگذاران

{

واقعی که به دنبال ســود معقول هســتند فرش قرمز پهن کنیم.
وی ادامــه داد :البتــه باید این موضوع را مدنظــر قرار دهیم که
ســرمایههای تاریخی ،محیطزیســت و فضای سبز شهر نباید به
بهانه سرمایهگذاری دستخوش آسیب شــود .بلکه دیدگاه اصلی
این اســت که با کوتاه کردن فرایندها و شفافیت و اعتمادسازی و
روشــنگری بیشتر سرمایهگذاری که وارد شهرداری میشود بداند
با چه فرایندی روبهرو اســت .رحیمی با تأکید بر ســرمایهگذاری
در فعالیتهایی تحت عنوان صنعت ســبز گردشگری را یکی از
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انواع این صنعت دانســت و یادآور شــد :ظرفیتهای مناسبی در
حوزههای مختلف گردشگری طبیعت ،مذهبی ،تاریخی ،فرهنگی،
ادبی و سالمت در استان فارس وجود دارد.
وی با اشاره به ســوابق فعالیتهای سیاسی خود و شناختی
که با این حوزه دارد ،عنوان کرد :بهرغم اینکه سیاســت را بســتر
فعالیــت در اجتماع میدانم ،سیاســیکاری و سیاســتبازی را
نمیپذیرم چراکه معتقدم سیاســت باید در خدمت نظام ،مردم و
کشور باشد .نماینده عالی دولت با بیان اینکه باید به سمت بهبود
شــرایط نسبت به گذشته پیش برویم ،افزود :اصالح در روشها و
نه در تغییر اصول مدنظر ماســت به این معنا چنانچه روشهای
گذشــته راهکار حل مشــکالت نبودهاند باید آنها را تغییر دهیم
و به ســمت اصالح امور گام برداریم .اســتاندار فارس با تأکید بر
اصل وفاق و همدلی خاطرنشان کرد :همبستگی باید معنای اتحاد
همه با هم باشد ،نه اتحاد همه با من و این نکتهای است که هم
سیاسیون جدید و هم سیاسیون قدیم باید مدنظر داشته باشند که
اول پوستاندازی کنند و زمینه میدانداری جوانان متخصص در
عرصههای گوناگون را فراهم آورند .دکتر رحیمی همچنین بیان
داشت :شورای شــهر موردحمایت همه ماست و شهرداری را نیز
بهعنوان دســتگاهی که باید خدماترسانی وسیعی به شهروندان
داشته باشــد ،تلقی میکنیم و توفیق آن را توفیق خود میدانیم.
وی در پایــان تأکید کــرد :حمایت از ایــن مجموعهها موردنظر
ماســت؛ چراکه موضوع خدمترسانی به مردم مطرح است و این
مسئله باید بهمثابه اصلی مهم موردنظر قرار گیرد.

نشست مشترک اعضای شوراهای اسالمی شهر شیراز و کرمان برگزار شد

کرمان و شیراز رابطه فرهنگی و اقتصادی مشترک دارند

[ [

شــهرهای شیراز و کرمان به دلیل وجود شرایط و امکانات متفاوت مهاجرپذیرند بنابراین درمان
و سالمت شهروندان و محیطزیست شهری نیازمند راهکاری اساسی است.
تشکیل مربع سالمت شیراز ،کرمان ،زاهدان ،بندرعباس

مقیمی معتقد است :با تشکیل «مربع سالمت» میان شیراز و کرمان و زاهدان و بندرعباس
و آغاز طرح مشترک غربالگری با همکاری چهارگانه دانشگاههای علوم پزشکی در چهار حوزهی
دیابت ،HIV ،دندان و قلب و عروق در محدوده جنوب شرقی ایران ،میتوان طرحهای آماری
و بانک اطالعاتی را تشکیل داد تا راه پیشگیری و درمان هموار شود .وی با بیان اینکه بسیاری
از ایــن بیماریها خواهوناخــواه به دلیل این همجواری قابلانتقال یا تشــدیدند و تبعات منفی
آن این چهار مرکز را در برمیگیرد ابراز کرد :ضروری اســت در اولین فرصت کمیســیونهای
ســامت ،محیطزیست و خدمات شــهری هر چهار مرکز اســتان کارگروه یا کمیته مشترک
تشــکیل دهند و با ایجاد دبیرخانه ســیار شــروع به کار کنند .مقیمی گفت :این کمیسیونها
میتوانند با در نظر گرفتن امکانات درمانی خوب شیراز ،امکانات لجستیکی مناسب شهر کرمان،
امکانات بســیج مردمی زاهدان و امکانات تحقیقاتی مناسب بندرعباس ،آیندهی مناسبی را رقم

[

رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز:

شورای شهر از احداث موزه پزشکی حمایت میکند

رییس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی :شورای
شهر شیراز از احداث موزه پزشکی حمایت میکند
با حضور رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی
شورای شهر در ســازمان نظام پزشکی استان فارس
موضوع احداث موزه تاریخ پزشــکی ایران در شــهر
شیراز بررسی شد.
«احمــد تنوری» رئیس کمیســیون فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز ضمن
اعالم حمایت از ایجاد موزه تاریخ پزشــکی ایران در
شهر شیراز گفت :شهر شــیراز در تمام ادوار تاریخی
مهمترین قطب پزشــکی و درمانی جهان اسالم بوده
و به حمداهلل هم اکنون نیز در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اســامی موقعیت تاریخی خود را در
حوزه پزشکی حفظ کرده و افتخار میزبانی گردشگران
ســامت از کشورهای اسالمی را دارد .وی ادامه داد:
این مزیت میطلبد که همه دســتگاهها در راســتای
بهبود کمی و کیفی خدمات پزشکی و ارتقای جایگاه
شــیراز در حوزه درمان و آموزش پزشــکی در سطح

ی متقابل
تسهیل سرمایهگذار 

جهان همه تالش و کوشش خود را معطوف کنند.
عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز با اشاره به
وظایف نظارتی شــهرداریها و نیز قانون تشکیالت
وظایــف و اختیارات شــوراها از جمله نظارت بر امور
بهداشتی شــهر ،خواستار اعالم نظر ســازمان نظام
پزشکی اســتان فارس در خصوص مصوبه جابجایی
مطبها و موسســات پزشــکی در محدوده خیابان
زند شــد .تنوری افزود :این موضوع در ســال ۱۳۹۵
تصویب شــده تا نحوه اجرای ایــن مصوبه با رعایت
صــاح و مصلحت شــهروندان و پزشــکان انجام
شود.
در این جلسه دکتر «غالمرضا دهقان زاده» نایب
رئیس هیات مدیره و معاون پشــتیبانی سازمان نظام
پزشکی استان فارس نیز در سخنانی خواستار حمایت
شورای شهر و شهرداری شیراز از تاسیس موزه تاریخ
پزشکی ایران در شهر شــیراز شد و از حضور رئیس
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر در سازمان
نظام پزشکی استان فارس تقدیر کرد.

رئیس کمیســیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسالمی شهر شــیراز با اشاره به روند
اداری مناســب در حیطه سرمایهگذاری در شهر کرمان گفت :میتوان با ایجاد تعامالت مناسب
ســرمایهگذاران فارسی و بنگاههای اقتصادی کرمان ،ســرمایهگذاری متقابل را تسهیل کنیم.
ســینا بنیزمانی حضور شهرداری بهعنوان بخش عمومی در حوزههایی که وظیفه نداشته است
را از اشــتباهات شــهرداری بیان کرد و افزود :با این اقدام بخش خصوصی از رقابت و فعالیت
دور ماند و ســرمایه بخش خصوصی از شیراز خارج شــد .وی ادامه داد :سیاستگذاری شورای
پنجم ،ســرمایهگذاری در حیطه گردشگری است به همین منظور فرصتهایی در حوزه ورزشی
و پارکهــا و اقامتگاههای ســنتی بهمنظور احیای بافت تاریخی و جذب ســرمایهگذار در نظر
گرفته شده است.
بنیزمانی با اشــاره بــه وضعیت اقتصادی کشــور افزود :قیمتگــذاری در فرصتهای
سرمایهگذاری به دلیل تغییر نرخ با مشکل همراه است به همین منظور از سازمان سرمایهگذاری
شــهرداری خواستهایم اقدام به ایجاد یک شبکه ارتباطی با سرمایهگذاران داخلی و خارجی کند
تا پس از عبور از این وضعیت بتوانیم از این فرصتها استفاده کنیم.
گفتنی اســت برگزاری هفته کرمان در شــیراز بهمنظور ایجاد تعامالت بیشــتر ،تشکیل
مجمع شــوراهای جنوب کشــور ،ایجاد مربع ســامت بین شهرهای شــیراز ،کرمان ،جنوب
کشــور و ایجاد مثلث زرد بین شهرهای شیراز ،کرمان و یزد در بحث جدی گردشگر در حیطه
کویرگردی ،عکاســی طبیعت ،نجوم و ستارهشناســی از پیشنهادهای ارائهشــده در این دیدار
بود.

رئیسکمیسیونسالمت،محیطزیستوخدماتشهری:

هجوم آفت مگس مدیترانهای به باغات شیراز کنترل میشود

رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر شیراز بر ضرورت حفظ و
ارتقا باغات قصردشت تأکید کرد .قاسم مقیمی گفت:
درخواست تأمین اعتبار موردنیاز جهت خرید ملزومات
مبارزه با افت مگس میوه مدیترانه در این کمیســیون
بررسی شد .رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و
خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیراز گفت :این
افت خطرناک به انواع مختلف محصولهای کشاورزی
و باغــی حمله میکند بــه همین دلیل مبارزه با ایــن افت از اهمیت
باالیی برخوردار اســت .مقیمی با اشاره به توجه ویژه شورا و شهرداری
بر حفظ و ارتقا باغات موجود در ســطح شــهر افزود :با توجه به شعاع
باالی پــرواز و تکثیر زیاد این مگس ،مبارزه با این افت باید بهصورت
ساالنه صورت گیرد در همین راستا ،ستاد آبادگری باغهای قصردشت،
عــاوه بر مبارزه با افت در این باغها ،این اقدام را در باغهای همجوار
نیز اجرایی کرده است.
دکتر مقیمی بر مشارکت باغداران برای مبارزه با این افت و حفظ
باغها تأکید کرد و افزود :مقرر شــد کارگروهی با حضور نماینده شورا،
شهرداری شیراز ،ســتاد آبادگری باغهای قصردشت ،جهاد کشاورزی

[

نشست مشترک اعضای شوراهای اسالمی شهر شیراز و کرمان در حاشیه برگزاری مراسم
بزرگداشت خواجوی کرمانی در شیراز برگزار شد .نایبرئیس شورای اسالمی شهر شیراز در این
دیدار گفت :شــهرهای کرمان و شیراز از دیرباز دارای رابطه فرهنگی و اقتصادی مشترک بوده
و همچنان میتوانند در مســائلی همچون سرمایهگذاری در کنار هم باشند .ابراهیم صبوری با
تشریح اقدامات انجام شــده در دور پنجم شورای اسالمی شهر شیراز گفت :عالوه بر بدهیها
و حجم عظیم نیروها و فروش امالک شــهرداری ۶۵۰ ،پروژه نیمهتمام از دوره قبل وجود دارد
به همین دلیل برنامه  ۵ســاله توسعه یک سال تمدید شد تا در این مدت پروژههای شاخص را
تکمیل کنیم .نائب رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز گفت :در راستای انضباط مالی و مبارزه
با فســاد ،شورای شــهر اقدام به تصویب طرح سامانه شفافیت شهرداری کرد که بر این اساس
تمام معامالت و هرگونه تراکنش شــهرداری در این ســامانه درج خواهد شد .صبوری با اشاره
به افتتاح تقاطع امیرکبیر ـ مطهری ـ رحمت در بهمنماه امســال بهعنوان یکی از بزرگترین
پلهای جنوب کشــور افزود :بیش از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه در دور پنجم شورا
صورت گرفته اســت .وی ادامه داد :تصویب طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری
یکی از طرحهای ماندگار شورای پنجم در راستای مبارزه با فساد و رانتخواری است که با بس
تن منافذ ،انضباط مالی را در شهرداری شکل میدهد.پ
شیراز پذیرای گروههای فرهنگی شهر کرمان در ایام نوروز خواهد بود
نوذر امامی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به
برگزاری هفته کرمان در شــیراز افزود :این دو شهر باید بر رونق گردشگری اهتمام ورزند زیرا
گردشــگران با ایجاد اشتغال میتوانند درامد مناسبی را برای شهر ایجاد کنند .رئیس کمیسیون
گردشگری و زیارت شورا گفت :وضعیت گردشگری در کشور مناسب نیست و ما نیازمند فضایی
مناسب برای ارائهی آدابورسوم مردم به گردشگران هستیم .سولماز دهقانی افزود :در راستای
ایجاد تعامالت فرهنگی بیشتر با شهر کرمان ،بیلبوردهای تبلیغاتی شهر برای معرفی جاذبههای
شــهر کرمان اختصاص مییابد و شهر شــیراز پذیرای گروههای فرهنگی شهر کرمان در ایام
نوروز برای معرفی جاذبههای این شــهر خواهد بود .رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و
خدمات شهری شــورای اسالمی شیراز گفت :شیراز و کرمان تهدیدها و فرصتهای زیادی به
دلیل همجواری با استانهای سیســتان و بلوچستان و هرمزگان دارند .قاسم مقیمی ادامه داد:

زنند .مقیمی خاطرنشــان کرد :در راستای فرصتها ،به دلیل همجواری هرمزگان و سیستان و
بلوچستان با دریا و آبهای آزاد میتوان مکانیسمی در نظر گرفت تا بتوان به سرمایهگذاریهای
مشترک ســاحلی میان چهار شهر شــیراز ،کرمان ،زاهدان و بندرعباس پرداخت .وی افزود :با
توجه به امکانات مالی خوب شــیراز و کرمــان و ظرفیتها و امکانات دریایی و بندرهای خوب
زاهدان و بندرعباس میتوان با تهیه بســتههای چهارگانه سرمایهگذاری ،بیشتر به بهرهبرداری
از نعمتهای ساحلی بپردازیم و منافع مشترکی به دست آوریم.

شیراز و باغداران تشکیل و پس از بررسی نتیجه حاصله
به کمیسیون ارائه شود.
عضو هیئترئیســه شورای اســامی شهر شیراز
از بررسی مجدد الیحه پیشــنهادی شهرداری مبنی بر
تأسیس شــرکت تهیه ،تأمین و نگهداری ماشینآالت
شهرداری شیراز در کمیسیون خبر داد و افزود :در راستای
نحوه بهکارگیری نیروی انســانی در این شرکت ،هیچ
نیرویی جز رانندگان فعلی بخش خصوصی شهرداری که
با شــرکتهای پیمانکار قرار دارند در این شرکت جذب نمیشوند .وی
ادامه داد :پس از بررســی و ارائه نظرات کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور
حقوقی و امالک شــورا و معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری ،این
الیحه با درج اصالحیههای موردنظر تصویب شــد .مقیمی خاطرنشان
کرد :تقدیر و تشــکر از دستاندرکاران تهیه آثار راهکارهای تأمین آب
موردنیاز فضاهای سبز و همچنین مدیریت یکپارچه منابع آب و فضای
سبز شــهری در واحد مطالعات شرکت مهندسی مشاور شهر راز شیراز
نیز در دســتور کار قرار گرفت .وی افزود :مقرر شد پس از رونمایی این
کتابهادر صحن علنی شورا ،از دستاندرکاران تهیه این کتابها نیز
تجلیل میشود.

