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بهار  97در آینه
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گزارش تصویری از آنچه در حوزه مدیریت شهری در سال  97گذشت

 97در آینه

در نخستین روز از سال  ،1397شهردار شیراز و جمعی از مدیران مجموعه
شهرداری به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و سپس به زیارت حرم
حضرت شاهچراغ (ع) رفتند

 97سالی متفاوت در حوزه عملکرد مدیریت شهری شیراز بود؛ از یک سو 97درصد بودجه عمرانی شهر به تکمیل پروژههای نیمهتمام اختصاص یافت تا «سرمایههای شهروندان» به سرانجام برسد و
از سوی دیگر ،مدیریت شهری برنامههای مطالعاتی خود برای اجرای پروژههای انسانمحوری و فرهنگمبنا را انجام داد تا سال  ،98سالی متفاوتتر هم باشد .اما در چهار فصل  97چه گذشت و
مدیریت شهری شیراز چه اقداماتی را انجام داد؟ در هشت صفحهی پیشرو ،چکیدهای موجز از این عملکرد را در قاب تصویر به تصویر کشیدهایم؛ تا دوره کنیم آنچه در این چهار فصل و  12ماه
گذشت.

نارنجیپوش پاکدست شیرازی لحظهای که کیف حاوی پول
و طال را بــه ارزش بیش از  ۵۰میلیون تومــان پیدا میکند،
هیچ تردیــدی به دلش راه نمیدهــد؛ از آزمون مناعت طبع
سربلند بیرون میآید و کیف را به صاحبش که مهمان نوروزی
شــهر ما بود بازمیگرداند .ازاینرو شهردار شیراز و جمعی از
مدیران شهری پاکدستی علی زارع را ستودند ،ساعتی مهمان
خانهاش شدند و از او تقدیر کردند

نوروز  97نوروزی متفاوت با ســالهای پیش بود .مجموعه شــهرداری شــیراز در آغاز سال نو 80 ،المان حجم گل در نقاط شاخص و گردشگرپذیر و گرههای ترافیکی ازجمله ارگ
کریمخان ،شــاهچراغ ،میدان نمازی ،میدان دانشــجو و ورودیهای شــهر نصب کردند .همچنین جشنواره «ســالی نو ،طرحی نو» با بیش از  ۱۳۰غرفه در محور حافظیه برپا شد،
اتوبوسهای گردشــگری روزانه بیش از هفت هزار نفر مسافر نوروزی را بهصورت رایگان به دیدن
مجموعههای گردشــگری شیراز برد ،ســازمان فاوا  ۱۸ایســتگاه «از من بپرس» در ورودیهای
شــیراز ،نقاط گردشگری و پایانههای برونشــهری برپا کرد ۷۰ ،نفر از کارشناسان آموزش سازمان
آتشنشانی ،مسافران نوروزی را با اصول ایمنی آشنا کردند ،کمپینهای آموزشی و نظارتی در حوزه
حملونقل و ترافیک برپا شد و سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز با اجرای طرح «از سبزه تا
کمپوست» ۱۸ ،تُن سبزه شهروندان را جمعآوری و در مقابل به آنها کود کمپوست ،کیسه پسماند
خودرو و بستههای فرهنگی اهدا کرد

در ایام نوروز ،شهرداری شیراز میزبان  ۷۵۸هزار و  ۷۷۷مسافر در مراکز و ایستگاههای اسکان
بود .طی این مدت ایســتگاههای باغ جنت ،فدک ،زیباشــهر ،نمایشــگاه بینالمللی و سایت
خرمشکوه به همراه  12سالن ورزشی و  10سالن مجهز متعلق به شهرداری شیراز در پذیرش
و اسکان مسافر فعال بودند

شهردار شیراز در آیین رونمایی از یادمان شهدای گمنام در بوستان امام رضا (ع) حضور
مجموعه شــهرداری و اعضای شورا در این جلســه را حاوی یک «پیام واحد» دانست:
«شهدا متعلق به کل ملت و میراث معنوی ایران بزرگ هستند».
شهردار شیراز در نشست با رئیس اتاق بازرگانی و صنعت کرهجنوبی ـ ایران و مشاور شهردار
دگو نوید داد که در آیندهای نزدیک شــیراز به پایگاه اینترنت جنوب کشور تبدیل میشود؛ از
همینرو در زمینه ایجاد زیرســاختهای الزم برای این کار و تأمین سوپرکامپیوترها ،با کشور
کره مبادالت تجاری خواهد داشت

در آخرین روز از ســفر شهردار ،رئیس و اعضای هیئتعلمی دانشگاه درســدن آلمان (مرکز ایالت زاکسن در
کشور آلمان) به شیراز ،یادداشت تفاهم همکاری میان شهرداری دو شهر به امضا رسید .در این یادداشت تفاهم
که بهمنظور ایجاد روابط فرهنگی ،گردشــگری ،علمی و اقتصادی دو شهر بر پایه قوانین و مقررات کشورهای
متبوع امضا شــد دو طرف توافق کردند بر پایه منافع مشــترک با رعایت اصول برابری ،احترام و رفتار متقابل،
همکاریهای خود را از طریق تبادل دانش ،تجربه و تخصص در حوزههای شــهری ازجمله مدیریت هوشمند
حملونقل و ترافیک گســترش دهند .حیدر اســکندرپور نیز تأکید کرد که کارشناسان شهرداری شیراز از تجربه موفق و تخصص شهرداری درسدن در زمینه هوشمندسازی حملونقل
عمومی ،مدیریت بهینه آب ،آبخیزداری و استفاده از سیستم پردازش و پاالیش فاضالب شهری بهرهمند میشوند و در آینده همکاریهایی در این زمینه انجام خواهد شد

مراســم «تکریم سبزپوشــان» با
تجلیــل از  600کارگــر فضــای
ســبز شهرداری شــیراز برگزار شد.
«شــیراز ،شهر ســبز انسانمحور»
ازجمله شــعارهای اصلی شهردار و
شورای شهر شیراز است و کارگران
سبزاندیش ،سبزپوش و سختکوش
فضای سبز ،محور اصلی و خط مقدم
تحقق این شعار هستند

«همت شــهردار شــیراز برای ســاخت موزه
هنرهــای معاصــر دل شــیر میخواهد و کار
آســانی نیست ».این نخستین جملهای بود که
اســتاد پرویز تناولی در آئین امضای تفاهمنامه
احداث و راهاندازی موزه هنرهای معاصر شیراز
عنوان کرد .تناولی سپس از «خوشحالی»اش
برای «ساخت موزهای بینظیر در دنیا» گفت
و آن را «مایه افتخار همه شیرازیها» دانست.
«خوشحالم آثاری که طی  ۵۰سال جمعآوری
کردهام در فضایی به نمایش گذاشــته میشود
که همیشه آرزویش را داشتهایم».

شهرداری شیراز با صدور بیانیهای ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس و دعوت از شهروندان سومین حرم اهلبیت (ع) برای اعالم حمایت از مردم مظلوم فلسطی اعالم
کرد :کارکنان خدوم شــهرداری شــیراز دوشادوش مردم شریف این شهر با اقتدا به معمار کبیر انقالب اســامی که همواره خطر بزرگ رژیم صهیونیستی را به مسلمانان
تذکر میداد و همبســتگی و مقاومت در برابر آن را توصیه میکرد؛ با حضور در راهپیمایی جهانی روز قدس ،خود را در کنار مظلومان بهخصوص فلســطینیان قهرمان و
مستضعفین میبیند و معتقد است شرکت در مراسم راهپیمایی روز قدس نشانه انساندوستی همه کسانی است که حق را پاس میدارند و باطل و بیداد را محکوم میکنند

