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رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای اسالمی شهر شیراز:

برنامهراهبردیفضاییتوسعهاقتصادیشیراز
تأیید نشده است
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رئیس کمیســیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای اسالمی
شــهر شــیراز گفت :برنامهی راهبردی فضایی توسعهی اقتصادی
شهر شــیراز توســط نهاد قابلاتکایی نظارت و تأیید نشده است.
ســینا بنیزمانی با بررســی نقادانه برنامه راهبردی فضایی توسعه
اقتصادی شهر شــیراز گفت :تصویب این برنامه در شورا منوط به
رفع اشکاالت احتمالی و تأیید متخصصین است .وی در هفتادمین
جلســهی علنی شورای اسالمی شهر شــیراز ابراز کرد :قلمرو این

برنامه تنها بخشــی از برنامه توســعهی اقتصادی محلی اســت.
بنیزمانــی با بیان اینکه در بدو امــر RFP،و پروپوزالی که برای
این برنامه تهیه شــده به تأیید معاونت برنامهریزی نرسیده و دارای
اشکاالتی اســت ،ادامه داد :شرکت شهر راز بهعنوان عامل چهارم
تهیهی این برنامه تعیین شــده اســت؛ اما نظــارت بر تهیهی این
برنامه توســط دو ناظر انجام شده است ،یکی ناظر منتخب شرکت
شهر راز و دیگری اندیشکدهی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری.

به اعتقــاد بنیزمانی هیچیک از این دو ناظر نتوانســتهاند نظارت
قابلاتکایی بر تهیهی برنامه انجام دهند.
وی بــا بیــان اینکــه در جلســهی کمیســیون اقتصــاد و
ســرمایهگذاری به ناظرین گفته شــد که امر نظارت را جدیتر و
مســتقل از مجری انجام دهند ،افزود :تصویب این برنامه در شورا
منوط به رفع اشکاالت احتمالی و تأیید متخصصین واجد صالحیت
است.

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد

نباید از وضعیت و معیشت پرستاران غافل شویم

علی ناصری عضو شورای شهر شیراز تأکید کرد
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لزوم توجه به سالمندان و پاسداشت حرمت آنان

عضو شورای شــهر شیراز
نطق
به لــزوم توجــه به ســالمندان
و پاسداشــت حرمــت آنان یعنــی پدران؛
مادران؛ پدربزرگهــا و مادربزرگها تأکید
و به روند و چگونگی وضعیت ســالمندی،
بُعد روانشناسی اجتماعی و اقدامات صورت
گرفته در این راستا پرداخت .علی ناصری
در نطق پیش از دســتور هفتادمین جلسه
علنی شــورای شهر شــیراز گفت :پس از
چند دهه که وضعیت مســتمر مرگومیر
که عمدت ًا به دلیل بیماریهای واگیر و نیز
عدم دسترسی جمعیت به بهداشت مناسب
بود ،باالخره وضعیت جمعیتی کشورمان از
مرحله انتقالی مرگومیر وارد مرحله انتقالی باروری شد ،بهگونهای
که از دهه  ۱۳۳۰کشــور ایران با رشد شتابان و بیسابقه جمعیت
روبرو گردید که این رشــد سریع تا نیمه دهه  ۱۳۶۰استمرار یافت
و جمعیت ایران در این مدت سه برابر شد و به  ۵۰میلیون نفر بالغ
گردید .بر اساس تعریف ســازمان بهداشت جهانی ( )WHOکه
مبنای سالمندی را در کشــورهای درحالتوسعه  ۶۰سال میداند.
لذا میتوان با بررسی نتایج؛ طی سالهای  ۱۳۶۴-۶۹امید زندگی
ایرانیان که با  ۶۳ســال سن بالغ میشــود ،به سطح امید زندگی
جهان و آســیا نزدیک دانســت؛ در ادامه این روند ،طی سالهای
 ۱۳۷۴تا  ۱۳۶۹امید به زندگی ایرانیان به  ۶۶ســال رســید که در
سطحی باالتر از سطح جهان و آسیا قرار گرفت و بنا به پیشبینی
ســازمان ملل بعدازاین سالها هم روند صعودی خود را ادامه داده،
بهگونهای که امید زندگی به  ۷۸/۵ســال در ســال  ۱۴۲۹خواهد
رسید .بر اســاس آخرین یافتههای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵
تعداد سالمندان کشــورمان ۷ ،میلیون و  ۴۵۰هزار نفر بوده است.
از ســال  ۱۳۸۵که پنجره جمعیتی در کشــورمان باز شد ،جمعیت
جوان زیاد شده و بهتبع در گذر زمان ،تعداد جمعیت سالمند در حال
زیادشدن است بهگونهای که حداکثر سه دهه دیگر پنجره جمعیتی
شروع به بسته شدن میکند و در سال  ۲۰۵۰میالدی یعنی حدود
 ۳۱ســال دیگر حدود  ۳۰درصد جمعیت کشــورمان را سالمندان
تشــکیل خواهند داد .همچنین بر طبــق پیشبینیهای صندوق
جمعیت ســازمان ملل متحد ،نسبت جمعیت ســالمند در جهان از
حدود  ۱۰/۵درصد در ســال  ۲۰۰۷به حدود  ۲۱/۸درصد در سال
 ۲۰۵۰افزایش خواهد یافت و در این میان ایران نیز ،در پی تغییرات
وسیع و ســریع دموگرافیک طی دو دهه اخیر ،بهسرعت به سمت
سالخوردگی پیش میرود .در حال حاضر کشور ایران مرحله انتقال
ساختار سنی جمعیت از جوانی به ســالخوردگی را تجربه میکند.
فزونی سرعت رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد جمعیت کل
کشور و پیشبینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعیت ۶۰
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رئیس شورای اســامی شهر شیراز آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی را از
نطق ســتونهای مستحکم انقالب ،یار دیرین امام و مقام معظم رهبری و الگوی
شایســتهای برای کســانی که میخواهند زندگی انقالب توأم با مردســاالری داشته
باشــند ،دانست .ســید احمدرضا دســتغیب در نطق پیش از دســتور هفتادمین جلسه

علنی شــورای شهر شیراز ،گفت :انقالب اسالمی دو ســال را بدون آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی پشت سر گذاشــت .صبر و تحمل بینظیر ایشان در کنار قدرت مدیریت
همــراه ســازی آحاد مردم جامعه از بــدو مبارزات امام خمینی و قریب به  ۸۰ســال
میتوانــد نمونه کاملی باشــد برای جوانانــی که تالش دارنــد وارد عرصه مدیریت
کشور شوند ،شخصیت بینظیر آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی برای همیشه تاریخ الگو،
خواهند ماند .شــناخت ایشــان از مســائل بینالمللی و تسلط بر آســیبهای مبتالبه
کشــور در حوزههای مختلف و اتخــاذ تصمیمات شایســته در لحظههای بحرانی از
آیتاهلل هاشمی رفســنجانی مدیر قابلاعتماد برای جمهوری اسالمی ساخته بود .خأل
تأثیر آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی در ســطح بینالمللی و خصوص ًا در بهبود روابط با
کشــورهای منطقه این روزها بیشازپیش احساس میشود .اتکای او به آرای مردم و
دفاعش از اندیشــههای مردساالری را هیچکس از یاد نخواهد برد .یاد این بزرگمرد
را گرامــی میداریم و برای شــادی روحــش از درگاه خدای متعــال طلب رحمت و
مغفرت میکنیم.

نباید از وضعیت و معیشــت پرستاران گرامی نیز غافل شویم
انتخاب شایســته میالد حضرت زینب (س) بهعنوان روز پرســتار بیانگر اهمیت
جایــگاه پرســتاری و مراقبت از بیماران در فرهنگ اســامی اســت .هرچند اهمیت
تیمارداری بیماران بر همگان روشــن اســت اما نباید از وضعیت و معیشت پرستاران
نیز غافل شــویم اخباری به گوش میرســد که با اجرای برخــی از طرحهای حوزه
ســامت ،در حق پرســتاران ناعدالتیهایی صورت میگیرد که شایســته توجه ویژه
قوای مجریه و مقننه به شــرایط خاص کاری پرســتاران اســت .کالنشــهر شیراز
بهواســطه اســتعدادهای بینظیــرش در حــوزه ســامت افتخار دارد کــه جمعیت
قابلتوجهــی از پرســتاران کشــور را تربیت کرده و یــا در بیمارســتانها و مراکز
درمانــی بکار گرفته اســت انتظار داریم مدیریت کالنشــهر شــیراز بــا نگاه ویژه
زمینه مســاعدی را برای بهرهبرداری پرســتاران گرامی از امکانات شــهری فراهم
آورد.

ســال و باالتر) در سالهای آتی
لزوم برنامهریــزی آیندهنگر برای
کنترل مسائل مربوط به این گروه
از جمعیت را ضروری میسازد.
در حــال حاضــر امیــد به
زندگی بــرای جهانیان از مرز ۶۶
سال عبور کرده است بهطوریکه
هرســال  ۱/۷درصــد به جمعیت
جهان افزوده میشــود ،ولی این
افزایش برای جمعیت  ۶۵ســال
و باالتر  ۲/۵درصد اســت .کشور
ما ایران نیز از این تغییر جمعیتی
بینصیب نبوده اســت ،بر اساس
مطالعات ســاختار جمعیتی طی  ۴دهه اخیر متوســط رشد ساالنه
افراد ســالمند بیش از  ۱/۵برابر رشد جمعیت کل کشور بوده است.
شاخصهای آماری نشــان میدهند که روند پیر شدن جمعیت در
کشور ما نیز آغاز شده است .بر طبق پیشبینی سازمان ملل متحد
که در ســال  ۲۰۰۷صورت گرفت اعــام کرد که در یک بازه ۲۰
ساله یعنی از سال  ۱۳۸۵تا  ۱۴۰۵به میانگین سنی جمعیت کشور
 ۱۰ســال افزوده خواهد شد .در واقع حدود  ۱۵سال آینده جمعیت
سالمند کشورمان دو برابر خواهد شد.
ازآنجاکه در فرهنگ و ادبیات مــا ایرانیان احترام به بزرگان
و سالمندان بســیار سفارش شده است و ما ایرانیان توجه و احترام
ویــژهای برای آنــان قائل هســتیم و باید بدانیم که ســالمندان
گنجینــهای از تجربه ،عشــق و محبتاند .این مهم در سراســر
جامعــه ما از اهمیــت ویژهای برخوردار اســت .لــذا طرح کارت
منزلت که بهمنظور تکریم ســالمندان در نظر گرفته شــده است.
میتواند بهنوعی ســعی در یادآوری پیشینه احترام به کهنساالن
در جامعهمان داشــته باشــد ازاینرو نقش بســزایی به لحاظ بُعد
روانی اجتماعی در ارتقاء جایگاه این عزیزان خواهد داشــت و این
نخستین گامی خواهد بود در جهت برنامهریزی بهمنظور دستیابی
به شــهر ایده آل ســالمندانمان؛ باید بدانیم که یک شهر ایدهآل
نقش بســزایی در زندگی سالمندان ایفا میکند .به همین منظور از
کارت منزلت سالمندان ،همزمان با آغاز دهه مبارک فجر رونمایی
خواهد شــد و در فاز نخست تعداد  ۵۰۰۰کارت به عزیزان سالمند
باالی  ۶۰ســال سن با اولویت نیازمند مراقبت ،اهدا خواهد شد .در
پایان ضمن تقدیر از همراهی استانداری ،فرمانداری ،شورای شهر
و شــهرداری کالنشهر شیراز ،دانشــگاه علوم پزشکی ،اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری و اداره کل بهزیستی
در پیشــبرد ســاختارمند کارت منزلت ،باید عرض کنم این کارت
میتواند بهعنوان کارت شناســایی گنجینههای جمعیتی شهرمان
محسوب شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر در نطق پیش از دستور

سازمان بهزیستی تحت نظارت شوراها قرار بگیرد

رئیس کمیسیون
نطق فرهنگــی و اجتماعــی
شــورای اسالمی شــهر شیراز با
گرامیداشــت یاد آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی و بیژن سمندر شاعر
شــیرازی گفــت :روزنامههــای
محلی شیراز آنچنانکه در شأن
اســتاد بیژن ســمندر بود ،به آثار
و زندگی این شــاعر نپرداختند و
جــای گالیــه دارد .احمد تنوری
در نطق پیش از دستور هفتادمین
جلسه علنی شورای شهر شیراز به
بررسی شرح وظایف شورای شهر
و شــهرداری و سایر دستگاههای
اجرای در مورد رفع و ساماندهی
معضالت و آسیبهای اجتماعی
پرداخت و گفت :روزنامهها و رســانههای ملی و محلی در جهت
آگاهسازی افکار عمومی نسبت به مأموریت دستگاههای اجرایی
اطالعرســانی نکردهاند .تنوری با اشــاره به خبر درگذشت یک
بانو در محلههای تاریخی شــیراز گفت :برخی از جریانها ادعا
کردند که این متوفی به دلیل نداشــتن سرپناه و سرما جان خود
را از دســت داده و متعاقب ًا ادعاهای متناقضی در مورد فوت این
فرد مطرح شــد درحالیکه سازمان پزشکی قانونی وظیفه اعالم
رســمی علت فوت این بانو را بر عهده دارد .رئیس کمیســیون
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر شیراز با ابراز تأسف
از فوت این بانو ،به قوانین شــوراهای اســامی شهر شیراز در
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خصوص رفــع معضالت اجتماعی
اشــاره کرد و گفــت :رهبر معظم
انقالب در سال  ۹۵بیانات مفصلی
در ارتبــاط بــا رفــع معضالت و
آســیبهای اجتماعی فرمودند که
الزم اســت رســانههای محلی به
آن بپردازند و ســازمان فرهنگی و
اجتماعی در مناسبتهای مختلف
از آنها در تبلیغات شهری استفاده
کنند.
سازمان بهزیستی باید تحت
نظارت شوراها قرار بگیرد و به شورا
گزارش عملکرد ارائه کند
وی با اشاره به ماده  ۸۰قانون
شــهرداریها و قانون تشــکیالت
شــوراهای اسالمی شــهر گفت:
شوراهای اسالمی شهر فقط ناظر شهرداری محسوب نمیشوند
و دیگر سازمانها ازجمله بهزیســتی باید تحت نظارت شوراها
قرار بگیرند و به شــورا گزارش عملکرد ارائه کند .عضو شورای
اسالمی شهر شــیراز ابراز کرد :اطالعرسانی شورا و شهرداری
در خصوص حادثه اخیر موردنقد اســت و منفعالنه عمل کرد و
وظایف دیگر سازمانها در خصوص این حادثه به آنها گوشزد
نشد .وی افزود :روابط عمومی شهرداری از امکانات تبلیغی خود
استفاده کنند ،وظایف و مأموریتهای قانونی سایر دستگاههای
اجرایــی و قضایی را یادآوری کند که این هجمه بیش از این به
سمت شهرداری نباشد.

رئیس کمیسیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز:

مناطق شهرداری در اجرا و رنگ آمیزی جداول بتنی سطح شهر،
وحدت رویه داشته باشند

«نواب قائدی» رئیس کمیســیون عمران،
حمل ونقل و ترافیک در هفتاد و پنجمین جلســه
این کمیســیون ،با اشــاره به مشکالت مربوط به
جداول بتنی ســطح معابر شــهر ،این جداره ها و
جداول بتنــی را ازجمله عناصر محیطی تاثیرگذار
در زمینه زیبایی بصری  ،بلوارها و خیابانها قلمداد
کرد و با اذعان به اینکه مناطق شــهرداری شیراز
دراجرا و رنگ آمیزی جداول بتنی ســطح شــهر،
وحدت رویه داشته باشند ،گفت :متاسفانه علیرغم
اینکه هرساله هزینه قابل مالحظه ای صرف رنگ
آمیزی این جداول بتنی می شــود ،ولی باز شاهد آشفتگی بصری و
مشــکالتی در این خصوص هستیم  .عضوشــورای شهر شیراز بر
بازنگــری و بازیابی اصول بنیادین موثــر بر طراحی جداره بلوارها و
فضاهای شــهری تاکید کرد و افزود :بایــد در زمینه زیبایی بصری
جداول بتنی سطح شهر ،با ارتقای کیفیت در اجرا و رنگ آمیزی  ،بر
اساس استانداردهای مربوطه عمل کرد و در این خصوص مقرر شد
معاونت فنی عمرانی شــهرداری فهرست بهای واحدی برای اجرای
جــداول رنگی و رنگ آمیزی جداول بتنی جهت اعمال در برآوردها

و قراردادهــای منعقده با پیمانــکاران در مناطق
شــهرداری تهیه ،و به همراه دستورالعمل اجرایی
مربوطه ،به این کمیسیون ارائه دهد.
عضوهیئت رئیسه و سخنگوی شورای شهر
شــیراز با بیان اینکه برای اجرای جداول بلوارها و
خیابانهای سطح شهر پیمانکاران ملزم به استفاده
از محصوالت اســتاندارد می باشند ،گفت :تمامی
محصوالت مورد اســتفاده ضمن اینکه از ســوی
معاونت فنی عمرانی بررسی می شود ،برای کنترل
کیفی آنها بر اســاس اســتانداردهای مربوطه نیز،
بازدید از کارخانه های تولیدی صورت می گیرد .رئیس کمیســیون
عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز ،از اجرای
طرح شناسنامه دار شدن معابر و ابنیه شهری خبر داد و با بیان اینکه
معاونت فنی عمرانی شــهرداری شیراز مکلف شد که ،تا پایان سال
جاری اقدامــات الزم را جهت اتمام این طرح انجام دهد ،ادامه داد:
این اقدام در راســتای ایجاد وحدت رویه در بین مناطق شــهرداری
شــیراز ،زیبایی بخشــیدن هرچه تمام به معابر سطح شهر و ارتقای
خدمات رسانی به شهر و شهروندان انجام می شود .

