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زیستپذیر کردن شهر شیراز
هدف برنامه توسعه سوم شهر است
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،،

برنامه پنجساله سوم
شهرداری ،مسیر
توسعه آینده شیراز
است ازاینرو در تهیه
و تدوین آن از نظرات
نخبگان و کارشناسان
مجموعه مدیریت
شهری و بررسی
نقاط قوت و ضعف
برنامههای پیشین
استفاده شده است

،،

،،

برنامه پنجساله سوم
شهرداری برای
چهار شرایط متفاوت
درآمدی و اقتصادی
پنجساله آینده شامل
خیلی بدبینانه به
میزان  ۱۸هزار میلیارد
تومان ،بدبینانه ،میانه
و خوشبینانه به میزان
 ۲۷هزار میلیارد تهیه و
تنظیم شده است

،،

،،

زیست پذیر کردن شیراز
هدف برنامه پنجساله
سوم شهرداری شیراز
است .برای تحقق این
امر عالوه بر کسب
درآمد نیازمند مشارکت
شهروندان هستیم .مبنای
برنامه نیزدستیابی به
دو اصل ارتقای کیفیت
زندگی و رضایتمندی
شهروندان همسو با شعار
«شهر پایدار و زیست
پذیر ،شهروند مشارکت
پذیر» است

،،

«شهرراز» از اهداف و رویکردهای برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری شیراز گزارش می دهد

شــهردار شــیراز در هفتادمیــن صحن
علنی شــورای شــهر گفت :برنامه پنجساله
سوم شــهرداری ،مسیر توســعه آینده شیراز
است ازاینرو در تهیه و تدوین آن از نظرات
نخبگان و کارشناســان مجموعــه مدیریت
شــهری و بررســی نقــاط قــوت و ضعف
برنامههای پیشــین استفاده شده است .حیدر
اسکندرپور در جلســه تقدیم برنامه پنجساله
سوم شــهرداری شــیراز ( )۱۳۹۸-۱۴۰۲با
بیان اینکــه ایــن برنامه با لحاظ شــرایط
اقتصادی جــاری کشــور و محدودیتهای
مدیریت یکپارچه شــهری تدوین شده است،
افزود :برنامه پنجســاله سوم شهرداری برای
چهار شــرایط متفاوت درآمــدی و اقتصادی
پنجساله آینده شامل خیلی بدبینانه به میزان
 ۱۸هــزار میلیارد تومــان ،بدبینانــه ،میانه
و خوشبینانه بــه میزان  ۲۷هــزار میلیارد
تهیه و تنظیم شــده است .وی با بیان اینکه
الیحه برنامه پنجساله شــهرداری شیراز در
محورهــای فرهنگــی و اجتماعــی ،اقتصاد
شــهری ،محیطزیست و ســامت ،کالبدی
و حملونقــل و ترافیک و مدیریت شــهری
تنظیم شــده اســت ،گفت :در این برنامه از
ســطح راهبرد تا انجــام پــروژه ،برنامهها
تدوین و طبق آن کلیه پروژههای حوزههای
مختلف شــهری مشخص شده است که پس
از تصویب در شــورای شهر عملیاتی خواهند
شد.
شهر پایدار و زیست پذیر ،شهروند
مشارکت پذیر

حیــدر اســکندرپور در صحــن علنــی
شــورای شهر ،زیســت پذیر کردن شیراز را

شیراز،شهر زندگی
هدف برنامه پنجســاله سوم شهرداری شیراز
دانست و خاطرنشــان کرد :برای تحقق این
امر عالوه بر کســب درآمد نیازمند مشارکت
شهروندان هستیم چون ســنگبنای برنامه
پنجســاله بر مبنای مشــارکت همشــهریان
قــرار گرفته و مبنای برنامه دســتیابی به دو
اصل ارتقــای کیفیت زندگی و رضایتمندی
شــهروندان همسو با شعار «شــهر پایدار و
زیســت پذیر ،شهروند مشارکت پذیر» است.
همچنین در این برنامه ســازوکارهای الزم
برای مشــارکت شهروندان تدوین شده است
چون مدیریت شــهر بدون مشــارکت مردم
امکانپذیر نیســت .شهردار شــیراز اتکا بر
ارزشهــا و قابلیتهــای شــیراز را یکی از
نقاط قوت این برنامه دانست و افزود :برنامه
پنجســاله ســوم شــهرداری در بخشهای
مختلــف قابلیت پایش و ســنجش را دارد و
میتــوان آن را در ســطوح مختلف ارزیابی
کرد .این ویژگی ازجملــه تفاوتهای برنامه
پنجساله سوم با برنامههای پیشین است.
رویکــرد برنامه پنجســاله :عدالت
اجتماعی

اســکندرپور با انتقاد از اینکه شیراز طی
سالهای گذشــته بهصورت متناسب توسعه
پیــدا نکرده اســت ،اظهار کــرد :در تدوین
برنامه پنجســاله تالش کردیــم با در پیش
گرفتن رویکرد عدالــت اجتماعی به مناطق
کمتر توســعهیافته شــهر توجــه کنیم و با
نیازســنجی ،اولویت مناطق مختلف شهری
در زمینههای فرهنگی ،ورزشی ،حملونقل و
 ...را مشــخص و بر اساس آن اقدام خواهیم
کرد .وی در بخش دیگری از ســخنانش با

اشــاره به اینکه هوشمندســازی فرایندها و
مأموریتهای سازمانی شــهرداری شیراز از
مهمترین محورهای برنامه پنجســاله ســوم
اســت ،اضافه کرد :حفظ احتــرام و تکریم
اربابرجــوع و شــهروندان نیازمنــد اجرای
شــهرداری الکترونیک و اســتقرار فرآیندها
بهجای اشخاص اســت .در این راستا تالش
داریم در پایان این برنامه تمام مراحل صدور
پروانه ســاختمانی هوشــمند و الکترونیکی
شود.
کاهش هزینهها و افزایش درآمدها

شهردار شیراز ضمن تشریح رویکردهای
حــوزه حملونقــل در برنامــه پنجســاله
شهرداری شیراز عنوان کرد :با توجه به شعار
انســانمحوری مجموعه مدیریت شــهری
درصدد گسترش فضای حرکت و تردد روان
شهروندان در شهر هســتیم ازاینرو توسعه
حملونقــل عمومی ،خطوط متــرو ،خطوط
 ،BRTتراموا و خطوط ویژه دوچرخهسواری
در دستور کار قرار گرفته است.
اســکندرپور خطاب به اعضای شورای
شــهر با تأکید بــر اینکه در تدویــن برنامه
پنجســاله سوم شــهرداری شــیراز تالش
کردهایم بهگونهای عمل کنیم که این برنامه
اجرایی باشــد و بــا اجــرای فرایند کاهش
هزینهها و افزایش درآمدها شــاهد افزایش
درامد پایدار باشــیم ،گفت :تدوین سند نظام
جامــع ارزیابی عملکــرد در همه بخشهای
شــهرداری و ارتقای کیفیت اجرای پروژهها
در طــول ایــن برنامــه در اولویت اســت.
همچنین زیســت پذیری ،شــفافیت ،کاهش
نابرابری ،توســعه عدالت محوری و حرکت

بهســوی حکمروایی خوب شهری از اهداف
ایــن برنامه اســت که پــس از تصویب در
شورای شــهر و ابالغ آن به شهرداری ،گام
مثبتی در جهت توسعه آینده شیراز است.
ارتقای جایگاه فرهنگی و عملکردی
شیراز در نظام شهری کشور

همچنین شــهردار شــیراز در هفتادمین
صحــن علنی شــورای شــهر بــه مباحثی
همچون توســعه فضای سبز ،تکمیل کمربند
سبز فضای شــهر ،حل مشکل آلودگی هوا،
اســتفاده از فناوریهای نویــن در بازیافت
پســماندها ،ایمنی و مدیریت بحران و ...که
در برنامه پنجســاله سوم شــهرداری شیراز
( )۱۳۹۸-۱۴۰۲به آن پرداخته شــده ،اشاره
کرد .بر اساس این گزارش ،شهرداری شیراز
تاکنون دو برنامه عملیاتی پنجســاله را پشت
ســر گذاشــته و هماکنون برنامه پنجســاله
ســوم ( )۱۳۹۸-۱۴۰۲را تدویــن کــرده
است.
انتظار مــیرود با اجرای ایــن برنامه
ضمن ارتقای جایــگاه فرهنگی و عملکردی
شــیراز در نظام شــهری کشور ،شــیراز از
بســتری مناســب برای ســرمایهگذاری و
مشارکتهای مدنی برخوردار شود .همچنین
الزم به ذکر اســت که شــهرداری شــیراز
متولــی تهیــه و تدوین برنامه بیستســاله
شــهر شــیراز با راهبردی شورای شهر است
که ایــن برنامه پس از تصویــب در مراجع
رســمی کشــور و ابالغ آن به شــهرداری
و ســایر دســتگاههای اجرایی ،قدم مهمی
در جهــت تحقــق مدیریت واحد شــهری
خواهد بود.

