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شهردار شیراز همراه با استاندار فارس در نشست
پیگیری روند اجــرای برنامه ملــی بازآفرینی
شهری امید (نوســازی بافتهای فرسوده) که
به ریاست حسن روحانی ،رئیسجمهور با حضور
استانداران و شــهرداران کالنشهرهای کشور
برگزار شد ،حضور یافت

گلباران مرقد مطهر حضرت شاهچراغ
(ع) به مناسبت بزرگداشت ایشان

شــهردار شــیراز در آیین افتتاح نخستین دبیرخانه دائمی آســیایی بازیهای فکری عنوان کرد :آغاز به کار این دبیرخانه ،سنگ بنای رویدادمحوری در شیراز است و میتواند این کالنشهر را به جهانیان
بشناساند .هدف از تأسیس این دبیرخانه با توجه به رویکرد اجتماعی ـ فرهنگی و محلهمحوری شهرداری شیراز ایجاد فضای نشاط در سطح محالت است .طبق برنامهریزیهای انجامشده ،رقابت بازیهای
فکری ابتدا در سطح محالت ،مناطق و سپس در سطح کالنشهر شیراز انجام خواهد شد و پسازآن شیراز میزبان رقابتهای ملی و در اسفندماه سال جاری میزبان سطح آسیایی مسابقات بازیهای فکری
خواهد بود .افتتاح دبیرخانه دائمی بازیهای فکری در شیراز ،گامی بزرگ است که باعث میشود مردم آسیا ،شیراز را بهعنوان شهر بازیهای فکری بشناسند

ورود دستگاه حفاری مکانیزه قطار شهری ( )TBMخط دو متروی شیراز به ایستگاه رحمت

نماینده ولیفقیه در استان فارس خطاب به شهردار شیراز گفت :برای انجام کارهای فرهنگی به
شما کمک خواهم کرد و در این مسیر باید با یکدیگر همکاری کنیم .آیتاهلل دژکام در شورای
اداری شــهرداری شیراز اظهار کرد :برای ساختن شهر وظیفه سنگینی داریم و باید از کارهای
فرهنگی آغاز کنیم .ازاینرو در ســازمان فرهنگی شهرداری شیراز چتر بزرگی میخواهیم که
تمام طرحها و فکرها زیر آن جمع شوند تا بتوانیم شهر را به «شهر» تبدیل کنیم .شیراز باید به
سمت شهر بالنده برود شهری که بتوانیم باز هم به دنیا آن را معرفی کنیم

شهردار شیراز در مراسم تقدیر از اصحاب رسانه حوزه مدیریت شهری افزود :ما باید حضور رسانه
و خبرنگار در تمام عرصهها را بپذیریم و این نوع رفتار را بهعنوان رفتاری که به بهبود شــرایط
منجر میشود؛ تمرین کنیم .اگر این تمرین را پذیرا باشیم در مدت کوتاهی حتی آن دستهی قلیل
از مدیران که قانونمند عمل نکردن باور سازمانیشــان نیست هم از هراس شفافسازی رسانه،
قانونمند عمل میکنند .حیدر اسکندرپور همچنین از برخی روزنامهها و خبرگزاریهای شیراز به
مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار بازدید کرد

رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز در حاشیه حضور در برنامه روی خط شهر گفت :سامانه
 ۱۳۷میتواند بهعنوان بازوی توانمند و نظارتی برای شــهرداری و شورای شهر عمل کند.
سید احمدرضا دستغیب ایجاد فرصت برای بیان مشکالت و نیازهای شهری را یکی از موارد
حقوق شــهروندی دانست و یادآور شد :ســامانه  137فرصت مناسبی است که شهروندان
بتوانند مسائل خود را منعکس و بهطور مستقیم به مدیران شهرداری منتقل کنند و مهمترین
انتظــاری که شــهروندان از
شهرداری دارند این است که
تا رســیدن به نتیجــه ،پیگیر
مشکالت آنها باشد

کمپینــی با عنوان «از خودمون شــروع کنیم» با هــدف نهادینه کردن برخی
رفتارهــای ترافیکی اثرگذار در شــیراز ایجاد شــد .آموزشهــای همگانی و
فرهنگســازی در قالب کمپین «از خودمون شروع کنیم» با اجرای هنرمندان
شــهر شیراز و همکاری پلیس راهور فارس اجراشد .در  ۱۵نقطه پرتردد شهر و
ایستگاههای مترو به مدت دو ماه در فواصل زمانی مشخص تئاترهای خیابانی با
موضوع ارتقای فرهنگ ترافیک با موضوعات مختلف آموزشی اجرا شد

بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای
شهر از محله گود دباغی بهمنظور بررسی
وضعیت این محله

ترکیب هیئترئیســه جدید شورای شهر شیراز مشخص شد .انتخابات اعضای هیئترئیسه ،اعضای کمیسیونها و ناظرین شورای شهر شیراز در مناطق
شهرداری در جلسه فوقالعاده پنجشنبه  ۲۵مرداد  ۹۷برای سال دوم دوره پنجم شورا ،برگزار شد .دومین انتخابات هیئترئیسه شورای شهر شیراز با حضور
فرماندار و معاونین فرمانداری شــیراز و حضور  ۱۳عضو شورای این کالنشــهر برگزار شد .اعضای هیئترئیسه در دومین سال فعالیت شورای پنجم به
این شرح است :ریاست شورا سید احمدرضا دستغیب ،نائب رئیس شورا ابراهیم صبوری ،منشی اول شورا سولماز دهقانی ،منشی دوم شورا قاسم مقیمی،
سخنگوی شورا نواب قائدی و خزانهدار شورا نوذر امامی

