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امام جمعهی شیراز با اشاره به مطالب مطرح شده در فضای مجازی و برخی سایتها،
نسبت به آنچه تخریب ائمهی جمعه کشور از سوی این سایتها عنوان...

عدم استفاده از آسانسور قبل از
تأییدیه استاندارد

فارس :مدیرکل استاندارد فارس گفت :راهاندازی و استفاده
از آسانسور قبل از تأییدیه استاندارد ممنوع و مسووليت هرگونه
حادثه بهعهده طرفين قرارداد است.
به نقل از روابط عمومی اداره کل اســتاندارد استان فارس،
علی رهنما اظهار داشــت :با توجه به اجباری بودن اســتاندارد
آسانســورها نظارت بر نصب و راهاندازی آسانسورها در دستور
کار اداره کل استاندارد فارس قرار دارد.
مدیــرکل اســتاندارد فــارس از مالــکان و پیمانــکاران
ســاختمانهایی که دارای آسانسور هستند خواست قبل از عقد
قرارداد خرید آسانســور حتم ًا مجوز طراحی و مونتاژ آسانســور
شرکتهای طرف قرارداد را که توسط اداره کل صنعت و معدن
و تجارت صادر گردیده و دارای تاریخ اعتبار اســت را مالحظه
و دقت کنند که مشــخصات طرف قرارداد با مشخصات مجوز
صادرشده تطابق داشته باشد.
رهنمــا بیان کرد :قــرارداد منعقده باید شــفاف و با امضاء
مدیرعامل شرکت فروشنده آسانسور و در برگه دارای سربرگ
شــرکت باشد و همچنین قید جمله «الزام به نصب آسانسور بر
اساس موازین استاندارد ملی ایران» ضروری است.
وی افزود :مالکان و پیمانکاران ســاختمانها قبل از شروع
عملیات نصب آسانســور از طریق مهندســین ناظر و طراح با
مشاوره شرکت طرف قرارداد از آماده و مناسب بودن فضاهای
ســاختمانی محل نصب آسانســور اطمینان حاصــل کنند و
پس از اتمام کار نصب آسانســور ،فروشــنده آسانسور بایستی
با هماهنگی مالک درخواســت بازرســی آسانسور را در سامانه
اینترنتی اداره کل استاندارد ثبت کنند.
مدیرکل اســتاندارد فــارس گفت :راهاندازی و اســتفاده از
آسانسور قبل از تأییدیه اســتاندارد ممنوع و مسئولیت هرگونه
حادثه بهعهده طرفین قرارداد است.
رهنما بابیان اینکــه یکی از مدارک ضروری صدور تأییدیه
استاندارد آسانســور ارائه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
برای پیشــگیری از خرابی و بروز حادثه اســت ،تصریح کرد:
درصورتیکه مشــخص شــود قرارداد ارائهشــده صوری بوده
مسئولیت هرگونه حادثه به عهده طرفین قرارداد است.
وی مطرح کرد :تأییدیه صادرشده برای یک سال اعتبار دارد
و پس از پایان این مهلت آسانســور باید مجدداً مورد بازرســی
قرار گیرد.
مدیرکل اســتاندارد فارس از هماهنگی مطلوب شهرداری
شــیراز بــا اداره کل اســتاندارد در خصوص اخذ اســتعالم از
استاندارد قبل از صدور پایان کار خبر داد و افزود :در حال حاضر
شهرداری شیراز بدون اخذ مجوز استاندارد اجازه بهرهبرداری از
ساختمانهای دارای آسانسور را نمیدهد که در همین راستا در
 9ماهه سال جاری بیش از  2400فقره تأییدیه آسانسور توسط
اداره کل استاندارد صادر شد.
رهنما ادامه داد :جهت سهولت در صدور مجوزها و همچنین
ســرعت انجام پاســخگویی به متقاضیان شرکتهای بازرسی
آسانسور در استان فارس از طریق سازمان ملی استاندارد تائید
صالحیت گردیده و لذا بهمحض مراجعه مالکین ســاختمانها
بــه اداره کل اســتاندارد ،پرونــده آنها به شــرکتهای تائید
صالحیت شــده ارجاع و در کمترین زمان ممکن بازرسی اولیه
صورت میپذیرد.
وی خاطرنشــان کرد :درصورتیکه آسانسور معایبی داشته
باشد ،در یک فرصت زمانی مناسب به مالک اجازه داده میشود
تا نســبت به رفع نقص اقدام و در بازرســی نهائی مجوز الزم
صادر گردد.
مدیرکل استاندارد فارس اعتبار مجوزهای صادر را یک سال
اعالم کرد و گفت :مالکان موظف هســتند ضمن عقد قرارداد
بازرسی با شــرکتهای نصاب آسانســور پس از اتمام مهلت
مذکور به اداره کل اســتاندارد جهت تمدید تأییدیه اســتاندارد
اقدام کنند.

آغاز عملیات ساخت  150واحد
مسکونی برای مددجویان کمیته امداد
در شیراز

ایرنا :عملیات ساخت  150واحد مسکونی برای مددجویان
زیر پوشــش کمیتــه امداد امــام خمینی (ره) اســتان فارس
با همکاری و مشــارکت خیران در منطقه شــریف آباد شیراز
آغاز شد.
به گزارش ایرنا مدیر کل کمیته امداد اســتان فارس ،عصر
پنجشــنبه در آیین شروع احداث این واحدهای مسکونی بیان
داشــت :این واحدها در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع
در قالب  10بلوک  15واحدی ساخته خواهد شد.
محمد بذر افشان افزود :با موافقت مدیرکل درآمد شهرداری
شــیراز این طرح از تخفیف ویژه هزینه صدور پروانه بهره مند
است و همچنین با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس ،هزینه خدمات نظام مهندسی آن نیز رایگان است.
او گفــت :ایــن واحدهای مســکونی بر اســاس اولویت به
مددجویان واجد شــرایطی که سرپرســت آنهــا فوت کرده و
همچنین یتیمان واجد شرایط واگذار می شود.
مدیرکل کمیته امداد فارس ،در بخش دیگری از ســخنان
خود بیان کرد :اســتحکام و پایداری جامعه ســالم با کاهش
دغدغه هــای نیازمندان ممکن می شــود و مســکن یکی از
مهمترین دغدغه های مددجویان زیر پوشش کمیته امداد است.
بذرافشــان ادامــه داد :خیرانــی که برای تامین مســکن
مددجویان زیر پوشــش نهادهای حمایتــی کمک می کنند،
بــا انجــام ایــن کار امنیت روانــی و زمینه آســایش آنها را
فراهم می سازند.
وی ،همچنین با اشــاره به ضرورت شفاف سازی چگونگی
مصرف مشــارکت های مردمی در کمیته امداد ،گفت :خیران
باید بدانند کمک هــای اهدایی آنها چگونه و در چه زمینه ای
هزینه میشود از این رو شرایطی فراهم شده تا خیران بتوانند
به صورت مستقیم در حوزه اجرای امور مورد نظرشان مشارکت
داشته باشند.
هم اینک  350هزار نفر در قالب  140هزار خانوار در استان
فارس از خدمات کمیته امداد این استان برخوردارند.
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نمایندگان مجلس دانش تغییر قانون ندارند
رئیس انجمن توســعه تجارت استان فارس بهشــدت از نمایندگان مجلس به دلیل
ناکارآمدی آنان در تدوین و تغییر قوانین قدیمی انتقاد کرد...

صاحبان قلم و اندیشه پاسخ تخریبها را بدهند

مدیرکل استاندارد فارس اخطار داد

 25ربیع الثانی 1439

فارس

انتقاد آیتا ...ایمانی از تخریب ائمهی جمعه:

صاحبان قلم و اندیشه
پاسخ تخریبها را بدهند

مطالبهگری رسانهای به معنای ایجاد تنش ،سیاسیگری و مچگیری
از مسئوالن نیست
مصطفی اژدری ،رئیس سازمان بسیج رسانه فارس در مراسم سالروز تشکیل...
یاد  د  اشت خبرنگار
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احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

انقالب «ما» را تغییر داد
یا ما «انقالب» را؟
نکته اول)
ســید محمد بهشــتی از چهره  های شــاخص فرهنگی کشــور
در مصاحبه اخیری که روزنامه همشــهری با او داشــت از روزها و
سال  های نخست پیروزی انقالب سخن گفت و یادآور شد که بعد از
 7ماه ،خجالت می کشیدم حقوقم را بگیرم!
نکته دوم)
مصطفی کواکبیــان نماینده تهران در مجلس ،در جریان جنجال
حقوق  های نجومی برخی مدیران در ســال  95خاطرنشان کرد که
آماری وجود دارد که حدود  3هزار فیش بین  20تا  50میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست ،البته
 300فیش هم باالی  50میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد!
نتیجه  گیری اخالقی)
انقالب «ما» را تغییر داد و یا ما «انقالب» را تغییر دادیم؟!

یک فعال اقتصادی:

نمایندگان مجلس دانش تغییر قانون ندارند

امام جمعهی شــیراز با اشاره به مطالب مطرح
شــده در فضای مجازی و برخی سایتها ،نسبت
به آنچه تخریب ائمهی جمعه کشــور از سوی این
سایتها عنوان میشد ،شدیدا انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا منطقهی فارس ،آیتا ...اسدا...
ایمانی در خطبههای نماز جمعهی شیراز گفت :در
فضــای مهآلود فتنه ،برخــی در فضاهای مجازی
شــروع کردند به بد گفتن از ائمــهی جمعه؛ نقد
منصفانه وظیفهی شرعی امام جمعه است.
او بــا تصریح اینکه بیان نقد منصفانه توســط
ائمهی جمعه ،تکلیفی است بر دوش ائمهی جمعه
و مقام معظــم رهبری نیز آن را تایید فرمودهاند و
تبعیــت از این امر الزم اســت ،گفت :هیچ یک از
ائمهی جمعه از روی دســتهبندی و جناحبندیها،
اظهار نظر نمیکنند.
آیتا ...ایمانی با اشاره به اینکه ائمهی جمعه بر
ضرورت حل مشکالت مردم نظیر گرانی ،اشتغال
و ...با برنامهریزی دانشبنیان و خرد محور ،امری
ضروری اســت ،گفت :وقتی رهبر معظم انقالب
برای آســیبهای اجتماعی جلســه میگیرند ،آیا
ما بهعنوان ائمــهی جمعه وظیفــه نداریم آن را
نقد کنیم.
او اضافه کرد :گرچه برای بعضی تهران نشینها
نقدهــا ناخوشآیند بوده و بعضی هم هزینه آن را
پرداخت کردند؛ موج دروغ و تهمت و افترا در این
ســایتها ،راه افتاده و به عناوین مختلف ،معموال

از یک امام جمعــه تعریف میکنند و بقیه را مورد
تهمت و نســبتهای ناروا و مسائل مختلف قرار
میدهند.
آیتا ...ایمانی با تصریــح اینکه پلیس فتا باید
اینها را دنبــال و پیگیری کنــد ،گفت :این چه
مسئلهای است؛ موجی برپا میشود،هرچه دلشان
خواســت و بر سر قلمشــان آمد نسبت میدهند؛
حتی نسبت به من که در این مدت در بیمارستان
بســتری بودم ،رحم نکردنــد از همان تهمتها و
دروغها نثار من کردند.
امام جمعهی شــیراز گفت :تقاضــا میکنم از
صاحبــان قلم جواب بدهند و پاســخ بدهند ،یکی
از بزرگان پاسخی مناسب به یکی از این سایتها
داده بود،اما مورد دوم را ندیدم و نشنیدم.
بــه گزارش ایســنا ،آیــتا ...ایمانی در بخش
دیگری از خطبههای نماز جمعه شــیراز ،همچنین
با اشاره به اغتشاشــات اخیر و دخالت مثلث شوم
استکبار در این رخدادها ،گفت :اینبار هم آلسعود،
منافقان و ...با همهی ابزاری که داشــتند؛ به ویژه
فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی عدهای را
هرچند اندک به خیابانها کشاندند.
امام جمعهی شــیراز گفت 39 :سال از انقالب
گذشــته و از  20سال قبل هم موضوع شبکههای
اجتماعــی مطرح اســت؛ چرا ما خودمــان اقدام
نکرده و دنبالهروی دیگران باشــیم .چرا باید کلید
شــبکههای ما دست انگلســتان و آمریکا و دیگر

کشورها باشد.
آیتا ...ایمانی با بیــان اینکه در قضایای اخیر
عربســتان با امکانات فضای مجــازی به همراه
سایر کشــورها عدهای اگرچه خیلی محدود را به
خیابانها آورد ،در این میــان جمعی واقعا گرفتار
بودند ،دستگاه قضایی با این افراد با رافت اسالمی
برخورد کند؛ اما آن عدهای که سواری کردند و به
افــراد و زندگی افراد رحم نکرده و اموالی را غارت
کردند و انسانهایی را کشتند ،باید مجازات عمل
خود را ببینند.
امام جمعهی شــیراز با یادآوری اینکه در این
وقایع ،آمریکا بســیار عریان به میــدان آمد و از
موجســواران حمایت کرد ،به تالش ســردمداران
آمریکا برای کشــاندن موضوع به شورای امنیت
اشــاره و اضافه کرد :در این جا هم مانند همهی
فتنهها ،مردم باطلالسحر شدند؛ حضوری پررنگ در
تمام نقاط کشور که جلوی این حرکتها را گرفت.
آیــتا ...ایمانــی با بیــان اینکه آمــدن مردم
باور کردنی نبود ،گفت :بایــد دید آیا آمریکا ادب
میشــود؛ یا فتنه و توطئهی جدیــد راه میاندازد؛
مردم باید نســبت به توطئههای جدید هوشیار و
بیدار باشند.
امام جمعهی شــیراز همچنین با اشــاره به در
پیــش بودن ســالروز  27دیماه و شــهادت نواب
صفوی و یارانش به دســت عوامل رژیم طاغوت،
یاد آنان را گرامی داشت.

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس:

مطالبهگری رسانهای به معنای ایجاد تنش ،سیاسیگری و مچگیری از
مسئوالن نیست

مصطفی اژدری ،رئیس ســازمان بسیج رسانه
فارس در مراســم سالروز تشــکیل بسیج رسانه
فارس که در تاالر غزل شــیراز برگزار شد ضمن
گرامیداشــت ســالروز شــهادت خبرنگار شهید
غالمرضا رهبر گفت :رسانهها باید حاوی پیام ملت و
انقالب باشند.
وی افزود :رســانههای طراز انقالب اســامی
باید همواره رســالت انقالبی خــود را حفظ کرده
و مطالبهگــری را به عنوان حــق مردم ،وظیفه و
رسالت خود بدانند.
اژدری اظهار کرد :این واقعیت را باید پذیرفت
که اگر مطالبهگری در فضای رســانه وجه همت
رسانهها باشد قطع ًا نظام و کشور با شتاب بیشتری
مسیر ترقی و پیشرفت را طی خواهد کرد.
رئیس ســازمان بســیج رســانه فارس گفت:
مطالبهگــری رســانهای به معنــای ایجاد تنش،
سیاســیگری و مچگیری از مسئوالن نیست بلکه
رســانهها به مثابه زبان مردم و رسالت ذاتی خود،
به دنبال مطالبه خواستههای مردم هستند که این
مهم باید در رسانههای ما نیز با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه استان فارس ،استانی توانمند
با پتانســیلهای غنــی در بخشهــای مختلف،
خصوص ًا فرهنگ اســت که میتوان در اثرپذیری

و اثرگذاری مردم آن مشاهده کرد ،گفت :به تعبیر
رهبر معظــم انقالب حضرت امام خامنهای فارس
همچنان در قله است.
اژدری ادامــه داد :بر همین اســاس مجموعه
رســانههای اســتان فارس باید همت کرده و در
معرفی و حراســت از این جایگاه ارزشمند تالش
کننــد تا ضمــن تداوم ایــن جایــگاه و با حفظ
صدقــت و حریــت انقالبی خود مســیر همدلی
مردم عزیز با نظام شــکوهمند انقالب اسالمی را

مستحکمتر سازند.
وی با یادآوری ســابقه تشکیل سازمان بسیج
رسانه در فارس گفت :سازمان بسیج رسانه استان
فارس مفتخر است اعالم کند که پیشنهاد تأسیس
این ســازمان را برای اولین بار در ســطح کشور
ارائه کرده و به عنوان اولین ســازمان در ســطح
ملــی جهت خدمت و دفــاع از آرمانهای انقالب
اسالمی همواره پیشقدم بوده است و عالوه بر این
اتفاق خجسته تدوین منشور اخالقی خبرنگاران در
جهت افزایش وفاق و همدلی ،حفظ حریت ،اخالق
و رقابت مناســب خبری در عرصه رسانه نیز برای
اولین بار در همین استان اتفاق افتاده است.
رئیس سازمان بسیج رســانه فارس بیان کرد:
امروز ســازمان بسیج رســانه به موازات حوادث
و اقتضائــات زمانــه بــه منظور حفــظ انقالب،
همچنان پیشــرو بوده و این هدف را با برگزاری
دورههــای تخصصی بــا هدف حرفــهای کردن
اصحاب بســیجی رســانهها در تمــام زمینههای
مــورد نیاز آنهــا ،راهاندازی کانونهــای مختلف
در ســطح اســتان ،انجمنها و غیره به جد دنبال
میکنــد و امید آن دارد که بــه فضل الهی بتواند
کماکان در ســطح ملــی و بینالمللــی فراگیر و
تأثیرگذار باشد.

نقش برجسته «برم دلک» و قصر« ابونصر» فارس حفاظت و صیانت شود

استاندار فارس در بازدید از کتیبه باستانی برم دلک
و کاخ ابونصر بر تعامل شهرداری و میراث فرهنگی در
راستای احیا و حفاظت از این  ۲اثر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شــیراز ،به نقل
از روابط عمومی و امور بینالملل اســتانداری فارس
اســماعیل تبــادار در بازدید از دو اثر باســتانی نقش
برجسته برم دلک و کاخ ابونصر که در  10کیلومتری
شرق شیراز واقع اســت بر لزوم توجه به ارزشهای
تاریخی در اســتان فارس تاکید کرد و اظهار داشت:
صنعت گردشــگری در جهان امروز نقش موثری در
اقتصاد کشورها ایفا میکند به نحوی که کوچکترین

آثار باقی مانده از گذشته مورد بهرهبرداری گردشگری
قرار میگیرد بنابراین نباید از چنین ظرفیتهای نادر و
کمنظیری غفلت شود.
وی با بیان اینکه نقش برجسته برم دلک نخستین
اثر بر جای مانده از زن ایرانی و نشاندهنده جایگاه و
مقام واالی زن در تاریخ کهن ماست ،گفت :حفاظت
و صیانت از این نقش برجسته به همراه ایجاد فضای
پیرامونی مناسب نه تنها فرهنگ غنی ایرانیان را احیا
میکند بلکه به فرصتی مناسب برای جذب گردشگر
نیز تبدیل میشود.
تبادار با اشاره به اینکه اجرای طرح بازسازی اطراف

این نقش برجسته به اعتباراتی برای اجرای طرح نیازمند
است افزود :تعامل شهرداری ،شورای شهر و سازمان
میراث فرهنگی در تحقق طرح یادشــده مهم است و
به همین دلیل راهکارهای مختلفی برای بهرهگیری
از اعتبارات در حفاظت و احیا این مکانهای باستانی
در دســتور کار دســتگاههای مربوطه قرار میگیرد.
اســتاندار فارس در بازدید از کاخ باستانی ابونصر نیز
با اشاره به شرایط مناسب محیط طبیعی و تپهای که
این اثر باستانی بر آن قرار گرفته است بر اجرای طرح
 46هکتاری شــهرداری در ایــن منطقه تاکید کرد و
خواهان تعامل میراث فرهنگی در تحقق این امر شد.

فارس :رئیس انجمن توســعه تجارت استان فارس بهشدت از نمایندگان مجلس به دلیل ناکارآمدی آنان
در تدوین و تغییر قوانین قدیمی انتقاد کرد.
ســهراب شرفی شامگاه پنجشنبه در نخستین جشنواره تخصصی توانمندیهای صنایع غذایی ،آشامیدنی
و دارویی استان فارس با انتقاد شدید از نمایندگان مجلس و ناکارآمدی آنان در تدوین قوانین ،اظهار داشت:
قانون تجارت مربوط به سال  1311است و به دلیل عدم دانش کافی نمایندگان مجلس ،هنوز هیچ تغییری
نکرده است.
وی افزود :امروز منشــأ تمام مشکالت اقتصادی ،قانونی اســت که سالها پیش نوشتهشده و نمایندگان
مجلــس به دلیل دانش کمجرئت حضور در این حوزه را ندارند ،بنابراین تغییری در آن ایجاد نشــده و حتی
دست قوه مجریه را نیز قفل کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد :این قانون ناکارآمد چماق دســت بازرســی شــده اســت ،قانونی که امروز
کاربردی نیست.
شــرفی عدم حضور نمایندگان استان فارس در مجلس در جشنواره توانمندیهای صنایع غذایی شیراز را
نشــان از بیتوجهی آنان به مسئله دانست و افزود :امروز هیچکدام از نمایندگان استان فارس در مجلس در
این جشنواره حضور پیدا نکردهاند ،نمایندهای که خود باید درخواست حضور در این جشنواره را داشته باشد.
وی با بیان اینکه آمارزایی های بیهوده ریشــه فعاالن اقتصادی را در آورده اســت ،افزود :امروز در میدان
تجارت با کشــورهای رقیب ،قدرت ورود نداریم و فقط حرف زدهایم ،درحالیکه معضل بیکاری از درودیوار
باال میرود و هنوز شعار میدهیم.
این فعال اقتصادی با تأکید بر حذف قوانین مازاد ،قدیمی و دســت و پاگیر ،خاطرنشــان کرد :این قوانین
قدیمی و ناکارآمد باید برداشــته شــود که متأسفانه استان فارس  18نماینده در مجلس دارد که هیچکدام در
این زمینه فعالیتی ندارند.
شــرفی افزود :اگر قرار است در منطقه به جایگاه مطلوب برسیم با کارکرد فعلی و قوانین موجود به هیچ
جا نخواهیم رسید.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به وضعیت اســتان فارس و خدمات این استان به کشور در طول
ســالیان گذشته اشاره کرد و گفت :در طول سالهای دفاع مقدس که خصم زبون به میهن حمله کرده بود،
فارس میراث ارزشمند خود یعنی آب های زیر زمینی را در جهت تأمین مواد غذایی کشور به ویژه گندم ،هزینه
کرد که ماحصل آن امروز فقر و بیکاری و حاشیهنشــینی است و انتظار داریم کشور نیز امروز سهم فارس را
دودستی تقدیم کند چراکه زمانی ما به داد آنان رسیدیم و امروز آنها باید به داد ما برسند.
شــرفی ادامه داد :امروز عمق چاههای زیرزمینی فارس به  500متر رســیده است و زمانی که دشمن به
کشــور حمله کرده بود ،این اســتان از آب خود برای تأمین نیازهای کشــاورزی کشور استفاده کرد و امروز
متقاب ً
ال کشور باید به فارس کمک کند.
این فعال اقتصادی در پایان نیز گفت :پس از تجربیات بســیار ،امروز دولتمردان به جراح حاذقی تبدیل
شدهاند که میتوانند مشکالت اقتصادی را که چون دمل چرکی است ،جراحی کنند.
وی افزود :آنچه از دولت و حاکمیت میخواهیم توجه ویژه به استان فارس است و باید مالیاتها از صنایع
غذایی استان مانند برخی بخشها برداشته شود ،چراکه با دیدگاههای کلیشهای به مقصد نخواهیم رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

شهر صدرا میتواند برند شهرهای جدید ایران باشد

ایسنا :معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران ،معتقد است که شهر
صدرا با توجه به پتانسیلهایش میتواند برند شهرهای جدید ایران باشد.
حبیبا ...طاهرخانی پنجشــنبه در نشست پایش شــهرهای جدید کشور که به میزبانی شهر صدرا برگزار
شــد ،گفت :شرکت مادرتخصصی عمران شــهرهای جدید در راستای شناخت و تحلیل مسائل ،مشکالت و
اولویت های شــهرهای جدید کشور و کمک به دید دقیق تر به مسائل و اتخاذ تصمیمات صحیح تر سلسله
جلسات پایش را در این شهرها در دستور کار قرار داده است.
وی خاطرنشــان کرد :شهر صدرا دوازدهمین شهری است که به این منظور و در راستای نظارت و پایش
مستمر ،هدفمند و منظم مورد بازبینی و تحلیل قرار می گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به بازدید از پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان گفت :این
پروژه یکی از منشأهای انتقاد از مجموعه عمران صدرا بود که به همت و تصمیم صحیح هیأت مدیره جدید
روند اجرای آن که به مدت یکســال به دالیل متعدد متوقف مانده بود ،بار دیگر آغاز گردیده و امید اســت با
توجه به اینکه اصل کار طی شده است با نظارت و دقت مستمر به زودی به بهره برداری برسد.
طاهرخانی با اشــاره به اهمیت شهر جدید صدرا در بین شهرهای جدید کشور اضافه کرد :این شهر جدید
ظرفیت مناســبی برای توســعه دارد و با برنامه ریزی و اقدام مناسب می تواند به برند شهرهای جدید تبدیل
شود و اعتبار ما باشد.
وی همچنین درخصوص همکاری مجموعه عمران با شــهرداری گفت :همکاری مابین شرکت عمران،
شــهرداری و شورای شهر مورد تاکید ستاد مجموعه شهرهای جدید است و خوشبختانه شهرداری و شورای
شــهر صدرا با التزام به اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی در اداره شــهر ،حداکثر مساعدت را با مجموعه
عمران این شهر دارند.
معاون وزیر راه و شهرســازی افزود :شهرداری توانمند به ما کمک می کند که به اهداف و سیاست های
ایجاد شهرهای جدید دست یابیم.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید همچنین فعالیت های فرهنگی و مذهبی را از اولویت های
مجموعه عمران در شهرهای جدید دانست و اضافه کرد :شهر صدرا در برخی مسائل فرهنگی از کمبودهای
جدی رنج می برد که در این جلســه سعی می شــود بند بند این مسائل بررسی شده و نتیجه آن را ساکنین
شهر صدرا در آینده نزدیک به عینه ببینند.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری فارس و عضو هیأت مدیره شرکت عمران صدرا نیز در
این جلسه از شهر صدرا به عنوان شهر جدید موفق یاد کرد.
یدا ...رحمانی افزود :شــهر صدرا از لحاظ جمعیت پذیری و اجرای برنامه های توســعه از شهرهای جدید
موفق کشور است.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید صدرا نیز گفت :شــرکت عمران صدرا درصدد اســت با بررسی
ســرفصل های موردنظر درخصوص وصول مطالبات معوق ،انجام تکالیف مجمع و بندهای حسابرســی به
نتایج مفیدتری برسد.
خلیل حاجی پور خاطرنشــان کرد :ادامه روند كيفيت بخشي به زندگي مردم در شهر صدرا ،حمايت ويژه
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ایران را می طلبد.
حاجي پور اضافه كرد :صدرا بدليل مزيت هايي كه دارد از محدود شهرهاي جديدي است که در پروژهی
مسکن مهر نه تنها واحد خالی ندارد بلکه هشت هزار متقاضی مازاد نیز در این بخش دارد.
او خاطرنشــان کرد که به دلیل کمبود زمین و محدودیت امکانات بانکی ،امکان پاسخگویی به متقاضیان
وجود ندارد ،گفت :شهرداری و شورای شهر صدرا هماهنگی و همسویی خود با مجموعه مدیریت شهر صدرا
را در عمل ثابت کرده است.
حاجی پور به جلسات هفتگی مستمر با شهرداری صدرا اشاره کرد و افزود :عمران صدرا حداکثر ظرفیت خود
را در همکاری و مساعدت با شهرداری این شهر باتوجه به قابلیت هایی که در دستور کار دارد بکار می گیرد.
حجتاالسالم حسیننژادیان امام جمعه شهر صدرا نیز طی سخنانی به ارائه مطالباتی نظیر دفتر اداري امام
جمعه ،ساخت مصلی و مجموعه فرهنگی و همچنین گسترش فضاهای آموزشی پرداخت.

