نماینده فرماندار شیراز به همراه نمایندگانی از اتاق اصناف استان فارس ،مرکز بهداشت والفجر شیراز و شهرداری صدرا از چگونگی فعالیت اصناف شهر صدرا بازدید کردند.
در این گشت مشترک ،شاکری نماینده فرماندار شیراز گفت :با بررسی وضعیت شهری صدرا و بازرسی از اصناف مختلف ،طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کوید 19در دو
شیفت صبح و بعد ازظهر در شهر صدرا انجام می شود و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.
وی افزود :باتوجهبه اینکه شــهر صدرا مانند بیشتر شهرستانهای اســتان در وضعیت قرمز قراردارد ،گروههای شغلی  ۲و  ۳و  ۴محدودیت فعالیت دارند و فقط گروه یک با رعایت پروتکلهای بهداشتی و
فاصلهگذاری اجتماعی امکان فعالیت دارد.
شاکری در ادامه بر همکاری هر چه بیشتر دستگاه های نظارتی برای کنترل هر چه دقیق تر فعالیت مشاغل مختلف به ویژه اصناف تاکید کرد.
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نماينده ولی فقیه در فارس:

برای اصالح رفتارافراد جامعه ایرانی فقه را با ظرافت آموزش دهید
عباس امیری  -نیم نگاه | نماینده رهبر معظم انقالب در
اســتان فارس گفت :اگر میخواهید رفتار افراد جامعه ایرانی را
اصالح کنید باید فقه را با ظرافت و لطافت آموزش دهید.
حجت االســام لطفا ...دژکام در دیدار با مسووالن سازمان
بسیج دانشآموزی فارس بیان کرد :کار نکرده و بار بر زمین مانده
به ویژه در زمینه تربیت و پرورش نسل جوان و نوجوان زیاد است.
نماینده ولی فقیه در فارس با تصریح بر این موضوع که باید
واقعیتها را نیز در نظر بگیریم و آرمانگرایی ما باعث ایجاد شدن
توقعات غیر منطقی در مردم نشود ،بیان داشت :ما ملتی هستیم
که  40سال محاصره و تحریم شدهایم و در همین این شرایط،
 40سال است که کار کردهایم و پیش رفتهایم.

دل بسوزانند و به درد و دلش
گوش دهند؛ کسانی که ارتباط
خانواده ،مسجد و مدرسه واقعا
برایشان مهم باشد و آن مربی
است که ما دنبالش می گردیم
و همه کار مــا را او انجام می
دهد.
دژکام افزود :گاهی یکسری
اغراض در کار آموزشــی وارد
میشــود یا یک نگاه سیاسی
سبب به هم زدن برنامه تربیتی

دژکام بیــان داشــت :در
شهرســتانهای فارس شــما
برای هر شهرستان هدفگذاری
نســبت به توانایی آنجا انجام
دهیــد و اقتضائــات بومی و
توانمندیهــای محلــی را در
برنامههایتان در نظر بگیرید.
امام جمعه شــیراز با اشاره
به بحث مربی اظهــار کرد :ما
در آمــوزش و پرورش مربیانی
میخواهیم که برای دانشآموز

میشود که به هم خوردن برنامههای تربیتی در مدارس ،یعنی
پرورش یافتن انسانهای غیر متعهد ،یعنی پرورش یافتن مدیری
که در آینــده میتواند اختالس و دزدی کند و به مردم خیانت
کند ،یعنی پرورش یافتن مسوولی که به آرمانهای انقالب پشت
پا بزند و یا نمایندهای که دنبال منافع شــخصیاش برود و اگر
چنیــن افرادی را در جامعه میبینیــد ،بدانید در کار تربیتی و
پرورشی در مدارس و خانوادهها عقب ماندهایم که چنین نتایجی
در پی داشته است.
نماینده رهبر معظم انقالب در پایان این دیدار تصریح کرد :اگر
میخواهید رفتار افراد جامعه ایرانی را اصالح کنید باید فقه را با
ظرافت و لطافت آموزش دهید.

کمبود شدید روغن دردسر بزرگ استان فارسی ها؛
اول فارس  -با گذشــت چند ماه از کمبود روغن و وعدههای
چندباره مســئوالن برای تعادل بازار روغن و تامین روغن مورد
نیاز خانوارها همچنان بیشتر شهروندان شیرازی در مراجعه به
فروشگاههای زنجیرهای بزرگ که عامل توزیع روغن هستند با
جمالتی مانند “روغن موجود نیست”“ ،روغن تمام شد”“ ،فردا
برای خرید روغن مراجعه کنید” مواجه میشوند و دست خالی
به خانه بازمیگردند.
عدم هماهنگی مسئوالن اســتان فارس و غافلگیری آنان از
رخدادهای بازار به گونه ای است که با اشاره به آمارهای عجیب
وغریب و خبرهای مبهم از کشف محموله های احتکار شده اقالم
غذایی براحتی از پاسخگویی به افکار عمومی خودداری می کنند.
ســکوت عجیب نمایندگان اســتان فارس که در تبلیغات
انتخاباتی خود پی درپی از پیگری مشکالت اقتصادی و معیشتی
مردم سخنها می گفتند هم بر تعجب مردم و رسانه افزوده است.
در این میان بر اســاس گزارشات منتشره از سوی مسئولین
دولتی استان فارس نشانه ای از تدابیر یا پیگیری آنان برای رفع
مشکالت بازار و تامین مایحتاج عمومی مردم دیده نمی شود.
*سازمان صمت فارس متصدی نظارت بر نحوه توزیع
روغن خوراکی
در این میان منصور جباری ،سرپرســت اداره غله و خدمات
بازرگانی اســتان فارس د در پاسخ به این مشکل شهروندان به
تسنیم میگوید :تامین روغن خام برای کارخاتجات تولید روغن
خوراکی بر عهده اداره غله و خدمات بازرگانی است و توزیع روغن
خوراکی و نظارت بر نحوه توزیع بر عهده سازمان صنعت و معدن
فارس است.
وی بــا بیان اینکــه در دو هفته اخیر در کشــور  ۱۲۰هزار
تن روغن خام به کارخانجات تولید روغن تحویل شــده است،

مسئولین :مردم نگران نباشند!

میافزاید :تنها کارخانه تولید روغن استان فارس کارخانه نرگس
شــیراز است که تاکنون  ۳هزار و  ۸۳تن روغن خام تحویل این
کارخانه شده است.
جبــاری کمبود کارخانــه تولید روغن خوراکــی را یکی از
مشــکالت اســتان فارس عنوان و بیان میکند :در حال حاضر
عمده نیاز اســتان در زمینه روغن خوراکی از خارج از استان از
جمله بهشهر ،کرمان ،گچساران و غیره تامین میشود و به همین
دلیل برای تامین نیاز استان در زمینه روغن خوراکی به مشکل
برخوردیم.
وی با بیان اینکه برای جذب ســهمیه روغن خوراکی فارس
فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای که از قبل نماینده شرکتهای
تولیدکننده روغن بودهاند معرفی شدهاند ،عنوان میکند :تاکنون
 ۶۵تا  ۷۰درصد از سهمیه قبلی فارس که یک هزار و  ۸۱۸تن
بوده توسط این فروشگاهها جذب شده است.
هرچند مردم و شهروندان استان فارس بخوبی از عدم توزیع
ونبود روغن خوراکی در فروشــگاههای بزرگ و زنجیره ای هم
واقفند ولی اگر بخوبی به گفته ای برخی مسئولین استان فارس
دقت شود سوالت زیادی نیز در ذهن متبادر می شود که چرا ”
 ۶۵تا  ۷۰درصد از سهمیه قبلی فارس که یک هزار و  ۸۱۸تن
بوده توسط این فروشگاهها ” داده شده است؟
آیــا  ۶۵تــا  ۷۰درصد بازار اســتان فــارس در اختیار این
فروشگاههاست؟ ذخایر استان فارس به پایان رسیده است؟ برنامه
ای برای تنظیم بازار نیســت؟ آیا کارخانه نرگس شیراز فعالیت
تولیدی دارد ؟
*مسئولین البته ” منکر مشکل شهروندان در خرید
روغن ” نمیشوند
وحیدرضا محمودزاده ،معاون اقتصادی و بازرگانی ســازمان

صنعت ،معدن و تجارت فارس در گفتوگو با تسنیم در پاسخ به
مشکل شهروندان در خرید روغن خوراکی میگوید :من نمیتوانم
منکر این موضوع شوم ولی تقریبا فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای
هر روز بار روغن دارند ممکن است که فروشگاه همان صبح کل
بار آن روز را توزیع کند و وقتی شهروندی عصر برای خرید روغن
مراجعه میکند فروشگاه روغنی برای عرضه نداشته باشد.
وی با بیان اینکه توزیع روغن خوراکی توســط عاملین انجام
میشود و سازمان صنعت و معدن فقط بر توزیع نظارت میکند
میافزاید :کشــور ما تولیدکننده روغن خام نیست و مواد اولیه
کارخانجات تولید روغن خوراکی از خارج تامین میشود پس اگر
در روند تامین و ورود این مواد اولیه خللی وارد شود نظام توزیع
روغن خوراکی در کل کشور بهم میریزد.
براستی مشکل استان فارس در موضوع بازار مردم هستند که
شهروندی عصر برای خرید روغن مراجعه میکند ؟ نگران تجمع
مردم و صف های طوالنی و کووید  ۱۹و نیستید؟… کدام فروشگاه
ها دقیقا چه ساعتی توزیع میکنند؟
محمودزاده در ادامه به تســنیم می گوید :روزانه به عامالن
توزیع تحویل داده میشــود به صورت کامل وارد بازار میشود،
میافزاید :بــه صورت میانگین روزانه  ۷۰تــن در فارس توزیع
میشود.
البته ســازمان صنعــت ،معدن و تجارت فارس به لیســت
گیرندگان روغن خوراکی یا ارائه آدرس چنین فروشــگاههایی
برای جلوگیری از سرگردانی مردم اشاره ای نکرده است.
حمیدرضا ایزدی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس
در گفتگو با فارس ،با اشاره به اینکه پس از آزادسازی روغنهای
خام ،توان کارخانهها جهت تصفیه و ارائه روغن مصرفی به بازار به
اندازه کافی نبود ،اظهار داشت :تنها  ۲۲کارخانه روغن در سطح
کشور وجود دارد که هر یک با ظرفیت تولید روزانه صد تن ،قادر

به پاســخگویی به نیاز کل کشور نخواهند بود ،از این رو کاهش
روغن در سطح کشور ملموس شد.
وی با اشــاره به اینکه اختصاص ســهمیه  ۵۰تنی به فارس
پاســخگوی نیاز کل استان نیســت ،بیان کرد :از میزان  ۵۰تن
روغن سهمیهای فارس کدام شهرستان باید تحت پوشش قرار
گیرد که با کمبود رو به رو نشویم.
ایزدی ،با تاکید بر اینکه با آزادسازی روغن خام از گمرکات در
حال حاضر روغن کافی در کارخانهها وجود دارد ،افزود :علیرغم
این موضوع به دلیل موارد یاد شده اکنون کمبود روغن را شاهد
هستیم و از طرفی سوء استفاده محتکران در راستای احتکار این
کاال ،به این موضوع بیش از پیش دامن زده است.
این سخن در حالی ایراد شد که جباری سرپرست اداره غله
و خدمات بازرگانی استان فارس گفته است:تنها کارخانه تولید
روغن استان فارس کارخانه نرگس شیراز است که تاکنون  ۳هزار
و  ۸۳تن روغن خام تحویل این کارخانه شده است.
رئیس ســازمان صمت فارس همچنین از اخذ ســهمیهای
جداگانه خارج از ســهمیه ستاد تنظیم بازار برای تزریق به بازار
شیراز در هفته جاری خبر داد و از مردم خواست تا نگران کمبود
روغن در بازار نباشند.
نکته جالب در این گزارش تفاوت آماری ارائه شــده سهمیه
روزانه استان فارس است که ” معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت فارس به تسنیم گفته :به صورت میانگین
روزانه  ۷۰تن در فارس توزیع میشــود .این درحالی اســت که
رئیس ســازمان صمت فارس از میزان  ۵۰تن روغن سهمیهای
فارس سخن گفته است.
هرچند رئیس سازمان صمت فارس از مردم خواست تا نگران
کمبود روغن در بازار نباشند اما همچنان مردم با دردسر کمبود
روغن در بازار روبرو هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس:

پروژه مسکن نیازمندان فارس به موقع کامل میشود
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس گفت :روند ساخت ۳۵۰۰
واحد مســکونی ویژه مددجویان و محرومان در فارس با قوت به
پیش میرود و به موقع تکمیل خواهد شد.
عطاءا ...زمانی در حاشــیه بازدید از روند اجرای پروژه مسکن
نیازمندان در جمع خبرنگاران گفت :روند ســاخت  ۳۵۰۰واحد
مســکونی ویژه مددجویان و محرومان در فارس با قوت به پیش
میرود و بسیاری از واحدها به مراحل نهایی ساخت نزدیک میشود
و در قالب تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه امیدواریم تا پایان
امسال این طرح به سطح قابل قبولی برسد.
او با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن در این طرح تسهیالت کمبهره
 ۵۰۰میلیون ریالی و قرضالحسنه رایگان  ۳۰۰میلیون ریالی به
متقاضیان پرداخت میکند ،افزود :احداث  ۳۵۰۰واحد مســکن
محرومین در استان فارس در قالب تفاهم نامه با سازمان برنامه و

بودجه تصویب شد و قبل از آن ارزیابی برای احداث حدود ۷۹۵۰
واحد مســکن محرومان و نیازمندان از سوی بنیاد مسکن انجام
شده است.
زمانی با بیان اینکه  ۷۹۳۷متقاضی مسکن در فارس تشکیل
پرونده دادهاند ،گفت :تاکنون  ۲۹۰۰نفر از این متقاضیان که شامل
مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و همچنین سایر متقاضیان
فاقد پوشش حمایتی ،هســتند ،برای دریافت تسهیالت به بانک
معرفی شدهاند.
مدیر کل بنیاد مســکن استان فارس اضافه کرد :عقدقرارداد با
بانک برای  ۲۱۳۷فقره تسهیالت انجام شده و میزان وام بالعوض
پرداخت شده تا کنون  ۷۸۰۰میلیون ریال بوده است.
زمانی همچنین پیشرفت اجرای طرحهای مسکن محرومان را
در سراسر فارس خوب ارزیابی و اضافه کرد :پی کنی  ۲۱۵۰واحد

تاکنون انجام شده و  ۱۰۶۸واحد نیز در مرحله اجرای فونداسیون
قرار دارد ،اجرای اسکلت و دیوار برای  ۲۶۷واحد انجام شده و ۸۲
واحد در مراحل پایانی سفت کاری و اجرای سقف است.
او با بیان اینکه اســتان فارس با گرفتن سهمیه ساخت ۳۵۰۰
واحد مسکونی ویژه مددجویان و محرومان در قالب تفاهم نامه بین
بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه از استانهای پیشتاز کشور
است ،به عزم جدی و جهادی کارکنان بنیاد مسکن برای احداث
سرپناه ویژه مددجویان اشاره و اضافه کرد :بخش قابل توجهی از
مسکن احداث شده دراستان فارس در قالب احداث  ۳۵۰۰واحد
مسکونی ویژه مددجویان است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس ،تامین مسکن نیازمندان و
محرومان جامعه را از آرمانهای اصلی بنیاد دانست و گفت۱۰۲۳ :
میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در فارس اختصاص یافته

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس:

فارس برای جشنواره مجازی دهه فرهنگ و هنر آماده میشود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس
اعالم کرد :جشــنهای پایانی سده  ۱۳۰۰با عنوان
دهــه فرهنگ و هنر فــارس در  ۱۰رشــته و ۱۰
شهرستان استان بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
صابر ســهرابی در نشســت امور شهرستانهای
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس گفت :برگزاری
این جشــنواره موجب شادابی و امیدآفرینی خواهد
شد و هنرمندان را نیز به مردم خواهد شناساند.
وی ابراز داشت :هنرمندان میتوانند آثار خود را
تا  ۱۵بهمن در سامانه اینجو به نشانی www.injo.
 irبارگذاری کنند .این آثار در گام نخست به داوری،
داوران شهرستان برگزارکننده خواهد رسید و در گام
پایانی داوران استانی آثار را ارزیابی خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس موضوعات این جشنواره را کرونا،
کادر ســامت و چهل سالگی دفاع
مقدس اعالم کرد و بیان داشت :تالش
بر این است که همه شهرستانها به
ویژه شهرســتانهای میزبان بیش از
پیش شناسانده شوند.
سهرابی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به اقدامات صورتگرفته
در هفتــه کتــاب و کتابخوانی ،بیان
داشــت :طی دو ســال گذشــته با
همکاری و همیــاری همه ادارههای شهرســتانی
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر دستگاههای اجرایی
و نهادهای مردمی ،شیراز را در جایگاه پایتختی کتاب
بنشانیم و این عنوان را حفظ کنیم.
وی از شهرســتان اوز که در چند سال گذشته
گامهای بلندی در راســتای فرهنگ کتابخوانی
برداشت ،تقدیر کرد و عنوان داشت :این شهرستان
در این چند ســال اخیر همیشه در زمره  ۱۰شهر
دوستدار کتاب کشور بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس در بخش
دیگری از ســخنان خود ،با بیان اینکه بیشــترین
آســیبهای ناشــی از همهگیری بیماری کرونا و

تعطیالت به کسب و کارهای فرهنگی و هنری وارد
آمده است ،شــرایط امروز کشور را جنگی توصیف
کرد و اظهار داشــت :از یک سو فشارهای اقتصادی
و از سوی دیگری همهگیری بیماری کرونا بر ما وارد
شده اســت و باید با فرهنگسازی ،آگاهیبخشی،
امیدآفرینی و شــادابی ،مردم را به ســوی پلهای
سرافرازی و تندرستی رهنمون کنیم.
ســهرابی همچنین به ارائه تسهیالت به کسب
و کارهــای هنری در قالــب طرحی با عنوان تحفه
اشــاره کــرد و گفت :پیــش از ایــن ،در دو دوره،
کمکهایــی  ۶و  ۱۲میلیونــی با کارمــزد چهار
درصد ،برای کســبوکارهای هنری آسیبدیده در
نظر گرفتیم و هماکنون نیز تسهیالتی تا سقف ۱۰۰
میلیون تومان با کارمزد چهار درصد و تنفس  ۶ماهه
و بازپرداخت  ۶۰ماهه در نظر گرفته شده است که
در سامانه تحفه قابل ثبت است.
دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی فــارس
همچنینازرؤسایشهرستانیخواستتانشستهای
این شــورا را بر پایــه ســرفصلهای چهاردهگانه
تدوین شــده از ســوی شــورای فرهنگ عمومی
کشــور برگزار کنند و به سرانجام برسانند تا بتوان
برنامهریزیهای مدونی در راســتای فرهنگسازی
انجام داد.
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طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت بیماری کوید 19در صدرا

فرماندار شیراز:

بیش از  ۹۸درصد شیرازیها تابع
محدودیتهایکروناییهستند

فرماندار شهرستان شیراز ضمن قدردانی از مردم این شهرستان ،اعالم کرد
که بیش از  ۹۸درصد از شیرازیها در اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند
محدودیتهای کرونایی همکاری کرده و همراهی خوبی داشتهاند.
محمدرضا امیری بیان کرد :هر قانون و مقرراتی که در سطح ملی تصویب
و ابالغ میشود با هدف ایجاد انسجام ،نظم دهی و جهت دهی به مسائل در
دستور اجرا قرار میگیرد.
او اضافه کرد :هدف قانونگذار ،تسهیل شرایط و تامین رفاه مردم است و
کسی هم به دنبال مچ گیری یا شناسایی افراد متخلف با این ذهنیت نیست
و برعکس جامعه گاهی خواهان اعمال بسیاری از قوانین است.
رئیس ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونای شــیراز ،ادامه داد :در
ماجرای شیوع بیماری کرونا ،اعمال یکسری محدودیتها مطالبه عامه جامعه
است و دولت بر اساس این مطالبات ،مقرراتی ابالغ میکند.
امیری خاطرنشــان کرد :در اجــرای طرح جامع مدیریت هوشــمند
محدودیتهای کرونایی هم شرط بر این گذاشته شده که همه مردم خواهان
این مطالبه هستند ،البته منکر وجود تخلف نیستیم ،برخی افراد با هر دیدگاه
و انگیزه ،تخلفاتی را انجام میدهند ،اما میزان این تخلفات بسیار اندک است.
فرماندار شهرستان شیراز خاطرنشان کرد :طی بازرسیهای انجام شده
ف نظارت بر اجرای دقیق این طرح در شهرســتان ،میزان تذکرها و
بــا هد 
نهایتا تعطیلی و پلمب و برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف ،کمتر
از  ۲درصد بوده است.
جانشین سپاه ناحیه ثارا(...عج) شیراز اعالم کرد:

راه اندازی دستگاه تمام اتوماتیک
تولید ماسک های بهداشتی
عبدالغفور مصطفایی  -نیم نگاه | جانشین سپاه ناحیه مقاومت سپاه
ناحیه ثارا(...عج) شیراز گفت :به مناسبت هفته بسیج کارگاه تولید ماسک
تمام اتوماتیک گروه جهادی غدیر ناحیه ثارا(...ع) بســیجیان حوزه  4امام
سجاد(ع) در شهرک صنعتی شــهید دستغیب به صورت ویدئو کنفرانس
توسط سردار فرمانده سپاه فجر افتتاح گردید.
ســرهنگ پاسدار علی اکبری در حاشــیه بهره برداری از دستگاه تمام
اتوماتیک تولید ماسک اظهار کرد :در این کارگاه دودستگاه تمام اتوماتیک
توسط بسیجیان گروه جهادی غدیر ناحیه ثارا(...عج) ساخته شده و به چرخه
تولید اضافه شده است.
وی خاطرنشان کرد :ظرفیت تولید دستگاه تمام اتوماتیک ماسک های
بهداشتی تا 200هزار ماسک در روز است که بسیار ی از کمبودها را برطرف
می کند.
جانشین سپاه ناحیه مقاومت ثارا(...عج) شیراز تصریح کرد :در حال حاضر
با توجه به نیاز بازار در روز  20هزار ماسک سه الیه قادر به تولید است.
علی اکبری بیان داشت :در این کارگاه تولیدی تعداد  25نفر اشتغال زایی
مســتقیم ایجاد نموده و با رعایت تمام پرتکل های بهداشتی ومجوز وزارت
بهداشت شروع به فعالیت کرده است.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شیراز:

و  ۲۷میلیارد و  ۸۲۵میلیارد ریال آن تا کنون جذب شــده است.
زمانی بیان کرد ۲۸۹۱ :متقاضی زیر پوشش کمیته امداد امام (ره)،
 ۱۱۶۳متقاضی تحت پوشــش بهزیستی و  ۲۸۴۶متقاضی فاقد
پوشش حمایتی ،برای مشارکت در این طرح اعالم آمادگی کردهاند.

ساخت پروژه مدافعان سالمت
با اجرایی شدن طرح ترافیکی
شتابمیگیرد

مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا:

احداث مترو صدرا از سال آینده
آغاز میشود
مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا گفت :از سال آینده شروع عملیات اجرایی
پروژه اتصال ریلی شهر صدرا و پیوندش با متروی شیراز را داریم و در سال جدید
نیز دو مورد از این پروژهها به بهرهبرداری رسیده است.
خلیل حاجی پور در خصوص اتصال ریلی شهر صدرا و پیوندش با متروی شیراز
گفت :شهرداری شیراز ادامه خط یک یا همان خط سه قطار شهری شیراز که از
ایستگاه معالی آباد شروع شده را تا ایستگاه راهآهن ادامه میدهد.
حاجی پور اضافه کرد :همزمان با شروع مطالعات این مسیر در دو سال گذشته ،
شرکت عمران پروژه خط  ۹کیلومتری خط صدرا به شیراز را در دستور کار قرارداد
که مرحله مطالعات نهایی شده و اکنون در مرحله اخذ مجوزها از سازمان مدیریت
و برنامهریزی برای تخصیص ردیف اعتباری قرار دارد.
وی با بیان اینکه این پروژه حدود  ۱۵۰۰میلیارد تومان منابع الزم دارد  ،اضافه
کرد :قرار اســت بخشــی از منابع ،از شرکت عمران شهر جدید صدرا و بخشی از
طریق ردیف اعتباری که معموالً ســازمان مدیریت و برنامهریزی برای پروژههای
ملی اختصاص میدهد ،تامین شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا با اشاره به اینکه از سال آینده قطعاً شروع
عملیات اجرایی این پروژه را هم خواهیم داشت ،گفت :به نظر میآید که شهر جدید
صدرا یکی از شهرهای جدید ممتاز خواهد بود.
حاجی پور بیان کرد :در ســال جدید دو مورد از ایــن پروژهها به بهرهبرداری
میرســد کــه امیدواریم ایــن روزها با ســرعت و طبــق برنامــه زمانبندی
دو ساله پیش رود.

رئیس ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری شیراز گفت :روند
ساخت پروژه مدافعان سالمت با اجرایی شدن طرح ترافیکی در حال انجام
است تا زودتر از موعد مقرر آماده بهره برداری شود.
محسن نعمتاللهی در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه مدافعان سالمت
گفت :طرح ترافیکی پروژه مراحل پایانی خود را طی میکند و امیدواریم با
این اقدام و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ،زودتر از تاریخ مقرر آماده بهره
برداری شود.
وی افزود :این پروژه از چهار پل و یک زیرگذر تشــکیل شــده است که
امیدواریم با بهره برداری از آن شاهد کاهش بار ترافیک به صورت ملموس
در این محدوده باشیم.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شیراز با بیان اینکه این
پروژه توسط نیروهای سازمان اجرا میشود ،گفت :هم اکنون آرماتوربندی
سبد شمع ،حفاری محل شمعها ،تکمیل طرح ترافیکی و لوله گذاری دفع
آبهای سطحی در حال اجراست.
نعمتالهی تکمیل رینگ پیرامونی شهر ،انتقال ترافیک از بلوار سرداران به
کمربندی جنوب ،کاهش ترافیک بلوار رحمت و میدان کوزهگری را از جمله
اهداف اجرای این پروژه برشمرد.

