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افتتاح سرای محله کوشک میدان
شهردار شیراز در آیین افتتاح سرای محله کوشک میدان گفت :افتتاح این سرای محله در
محدوده شهرداری منطقه پنج که از جمله مناطق کمتر برخوردار شیراز...

فعاالن صنعت ساختمان از بسته های تشویقی و فرصت باقی مانده
استفاده نمایند

معاون مالی و اقتصادی شیراز با اشاره به مصوبه شماره /97/4329ص مورخ ...1397/11/2

بهرام پارسایی در مراسم معارفه فرماندار شیراز:

کلنگ زنی بوستان کسری

در عرصه مدیریتی نیازمند جسارت در
تصمیم گیری ها هستیم
عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

به مناســبت دهه مبارک فجر کلنــگ مجموعه تفریحی -
ورزشی بوستان کسری با حضور مدیران شهری ،رییس و برخی
از اعضای شورای اسالمی شهر شــیراز در محدوده شهرداری
منطقه  ۳به زمین زده شد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری شــیراز،
سیداحمدرضا دستغیب رییس شــورای اسالمی شهر شیراز در
آیین کلنگ زنی مجموعه تفریحی  -ورزشــی بوستان کسری
گفت :ســال نخست شهرداری و شــورای پنجم به علت لزوم
تکمیل پروژه های نیمه تمام از یک ســو و مشکالت اقتصاری
از ســوی دیگر ســال دشواری بود اما ســال های آتی را سال
شــکوفایی شورا و شــهرداری می دانیم و پروژهای فرهنگی،
اجتماعی و فضای ســبز را در راســتای کاهش فاصله شمال و
جنوب شهر اجرا خواهیم کرد.
دستغیب عنوان کرد :شورای شهر پنجم تاکید دارد که شهر
باید برای ضعیفترین اقشار همچون کودکان و سالمندان ساخته
شود تا همه اقشار بتوانند به سهولت از آن استفاده کنند.
آرش فرج زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز
نیــز در این آییــن اعالم کرد :انجام پــروژه های خرد مقیاس
و کالن در دســتور کار شــهرداری قــرار دارد و تالش داریم
مســیر توسعه شهر شیراز که براســاس رویکرد مجموعه شورا
و شهرداری ،مسیری انســان محور تعریف شده است با انجام
پروژه هایی در این راستا به سرعت محقق شود.
فرج زاده ضمن اشاره به موقعیت جغرافیایی بوستان کسری
اضافــه کرد :با توجه به اینکه محدوده بلــوار نصر که از جمله
مناطق پرتراکم جمعیتی شهر شیراز است نیازمند فضاهای رفاه
شهری بود ،اقدام به کلنگ زنی بوستان کسری کردیم .در این
بوســتان عالوه بر فضاهای تفریحی ،محدوده پارک ترافیکی
به منظور آموزش و فرهنگسازی ترافیک به کودکان و نوجوانان
نیز در نظر گرفته شده است.
نوذر امامی رییس کمیســیون شهرسازی و معماری شورای
اســامی شهر شــیراز نیز در آیین کلنگ زنی بوستان کسری
گفت :انســان محوری ،توجه به محیط زیست و فراهم آوردن
فضای آرامش در شهر از جمله رویکردهای اصلی شورای پنجم
اســت و کلنگ زنی زنی بوستان کســری نیز در راستای عمل
بدین رویکردها است.
امامی با بیان اینکه شــهرداری و شــورای شــهر شــیراز
علی رغم وجود مشــکالت اقتصادی موفــق عمل کردند و با
عمل براســاس بودجه سالیانه در حال تکمیل پروژه های نیمه
تمام به عنوان ســرمایه های اصلی شهر و شهروندان هستند،
افزود :پس از تکمیل پروژه های نیمه تمام ســطح شهر ،پروژه
هایی به ویژه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را آغاز خواهیم
کرد تا محیط شــهر را به محیطی دلپذیر و آرامش بخش برای
شهروندان تبدیل کنیم.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با تاکید
بر اینکه شــیراز باید شهر دوســتدار کودک باشد ،خاطرنشان
کرد :در راســتای تحقق این اصل بوستان کسری کلنگ زنی
شده است.
لیال دودمان عضو کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شورای اسالمی شهر شیراز نیز در این آیین گفت :باید فضاهای
عمومی در شهرها گسترش یابد و شهرداری بستر و زمینه الزم
را برای افزایش تعامل اجتماعی شهروندان فراهم کند.
دودمان خاطرنشــان کرد ۱۲۰ :هزار شــهروند ســاکن در
محدوده بلــوار نصر واقع در شــهرداری منطقه  ۳به فضاهای
تفریحی و بوســتان ها دسترسی نداشــتند و تنها بوستان این
محدوده مســاحتی حــدود  ۷۵متــر مربع داشــت ،از این رو
با پیگیری های شــهردار منطقه  ۳کلنگ بوســتان کســری
به مناسبت دهه مبارک فجر به زمین خورد.
وی با اشــاره به تعامل شهرداری منطقه  ۳با اداره دوستدار
کودک معاونت شهرســازی و معماری شهرداری افزود :از همه
شهرداران مناطق که شــیراز را به منظور ارزیابی وزارت کشور
درخصوص شاخص های شهر دوستدار کودک آماده می کنند،
تشــکر می کنم .هم اکنون شیراز شهر پایلوت دوستدار کودک
است و درصدد هستیم این کالنشهر به شبکه جهانی شهرهای
دوستدار کودک بپیوندد.
فرود بذرافشــان شــهردار منطقه  ۳نیــز در آیین کلنگ زنی
بوســتان کســری اعالم کرد :این بوســتان با  ۶هزار مترمربع
مســاحت در بلوار نصر خیابان کســری واقع شده و شامل پارک
ترافیکی ،محل بازی کودکان ،مسیر دوچرخه سواری و  ...است.
بذرافشان اعالم کرد :تالش خواهیم کرد که بوستان کسری
در سال  ۹۸افتتاح شود و شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند.
شهردار شــیراز در آیین افتتاح ســرای محله کوشک
میدان گفت :افتتاح این سرای محله در محدوده شهرداری
منطقــه پنج کــه از جمله مناطق کمتر برخوردار شــیراز
محسوب می   شود ،نمود عملی رویکرد اجتماعی و فرهنگی
مجموعه مدیریت شهری است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری شــیراز،
مهندس اســکندرپور با بیان اینکه به مناسبت دهه مبارک
فجر  ۶پروژه در محدوده شهرداری منطقه پنج افتتاح شد،
افزود :معتقدیم مســائل اجتماعی و فرهنگی شــهر شیراز
نیازمند توجه جدی اســت از ایــن رو مجموعه مدیریت
شــهری به پروژه های فرهنگی و اجتماعی از جمله ایجاد
ســرای محالت در مناطق کمتر برخوردار شهر توجه ویژه
دارد و این مراکز با همکاری شــهروندان ســاکن در این
مناطق اداره خواهد شد.
شهردار شیراز با بیان اینکه در سال آتی عملیات  ۱۰پروژه
جدید در حوزه انســان محوری و پیاده راه را آغاز خواهیم
کرد ،اضافه کرد :باید فرهنگ زندگی پیاده در شهر دوباره
احیا شود و تعامل شهروندان با یکدیگر افزایش یابد ،بدین
منظور طی سال آتی پروژه پیاده راه دروازه قرآن  -دروازه
اصفهان ،پروژه پیاده راه کوچه باغ های قصردشت و پروژه
چمران جنوبی را آغاز خواهیم کرد .با اجرای این پروژه ها
به دنبال این هســتیم که شــهروندان در فضاهای شهر
آرامش و حضور اجتماعی بیشتری داشته باشند.
ســولماز دهقانی عضو هیات رییسه شــورای شهر و
رییس کمیســیون گردشگری و زیارت شــورا نیز در این
آیین با اشاره به رویکرد انسان محوری و فرهنگ محوری
مجموعه مدیریت شهری گفت :بر این اساس شاهد ایجاد
ســراهای محالت و فضاهای فرهنگی در محالت کمتر
برخوردار همچون کوشک میدان هستیم.
دهقانی با بیان اینکه شــهرداری و شــورای پنجم به
دنبال توزیع متوازن فضاهای خدماتی اســت ،اضافه کرد:

فارس

زهرا جعفری
محمدرضا امیری فرماندار شهرستان شیراز شد.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی   در
آیین معارفه فرماندار شــیراز ،گفت :در عرصه مدیریتی
نیازمند جسارت در تصمیمگیریها هستیم.
بهرام پارســایی با بیان اینکه برای رفع چالشها و
باز کردن گره مشــکالت باید راهها و روشهای جدید
را پیدا کنیم ،افزود :در این مسیر بنبست وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه در راستای منافع مردم میشود
از آیینها و دســتورالعملها عبور کرد ،گفت :در عرصه
تصمیمگیری مدیریتی نباید مته به خشخاش گذاشت.
پارســایی خاطرنشــان کرد :هیچ مدیر و مســئولی
نمیتواند بار بیتدبیری و بیبرنامگی و ســوءمدیریت
خود را گردن تحریمها بیاندازد.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای
اسالمی   تصریح کرد :مسئوالن و مدیرانی که معتقدند
در شرایط تحریم راهحلی وجود ندارد ،مسئولیت نپذیرند
و اجازه دهند کار به افرادی واگذار شود که در این شرایط
میتواننــد خالقانه عمل کــرده و راهحلی پیدا نمایند.
پارسایی تأکید کرد :دست مدیرانی که زحمت میکشند
و پای کار هستند تا مشکالت حل شود را میبوسیم اما
کار کردن با مسووالنی که به بهانه تحریم و کمبود بودجه
شانه از زیر مسئولیت خالی میکنند ،پذیرفتنی نیست.
وی افــزود :امروز بار نگرانی اقتصادی بر روی دوش
مردم اســت ،لذا اجازه نداریم آنها را ناامید کرده و قوز
باالی قوز شــویم و شــرایطی فراهم نماییم که مردم
احساس تنهایی نمایند.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای
اسالمی   خاطرنشــان کرد :همهی نمایندگان شیراز در
کنار هم هســتند تا از مدیران دلسوز و پای کار حمایت
کنند و با استاندار فارس همراهی الزم برای جابهجایی
مدیرانی که نمیخواهند گرهی از مشکالت مردم را باز
نمایند ،خواهیم داشت.
وی در بخشــی دیگر از ســخنانش با اشــاره به
فشــارهای اقتصادی زیادی که مردم در شرایط فعلی
تحمل شــدهاند ،گفت :مردم در عرصههای مختلف با
حضورشــان ،وفاداری خود را نشــان دادهاند .لذا نباید
به گونهای عمل کنیم که مردم احســاس کنند آنها را
فقط برای حضور در راهپیماییها ،صندوقهای رأی و
حرکت در مسیر جریانات سیاسی میخواهیم.
پارسایی افزود :اگر خود را نماینده یا مدیران برآمده
از دل مردم میدانیم باید از حقوقشان دفاع کنیم.
وی ادامــه داد :تحریم حاکم بر کشــور مردم را در
فشــار معیشــتی و اقتصادی زیادی قرار داده در چنین
شرایطی برخی مدام با هجمه به دولت و ثمره کارهای
دولتی ،وضعیت را نگران کننده میکنند .البته آن گونه
که آنها تصور میکنند ،حافظه تاریخی مردم ما ضعیف
نیســت و فراموش نمیکنند زمانی که وفور نعمت بود
و نفــت به قیمت  150دالر فــروش میرفت به علت
سوءتدبیر و بیبرنامگی به چه سمتی رفتیم و چگونه شد

که قطعنامههای متعددی بر علیه کشورمان صادر شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی   افزود:
امــروز افرادی که دنبال دولت افتاده و به دنبال هجمه
به آن هســتند همانهایی هســتند که قطعنامهها را
کاغذ پاره میخواندند و شرایط تحریم را فراهم کردند.
وی بــا بیان اینکــه مردم امروز تــاوان بیتدبیری
دولتهای قبل را پس میدهنــد ،گفت :زمانی برجام
الزم شــد که قطعنامهها یا همان کاغذ پارهها بر علیه
کشورمان صادر شد.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی   با
تأکید بر اینکه در شرایط کنونی باید با احساس مسئولیت
بیشتر در مقابل مردم ،گام برداریم ،گفت :انسجام ملی
گرهگشــا امور اســت و باید همه در کنار هم باشیم.
پارســایی از لــزوم پرهیز از ایجــاد تفرقه در عرصه
مســایل ملی ،قومی   و منطقهای سخن گفت و اظهار
داشــت :این چسبندگیها در عرصههای مختلف است
که ایران را ســاخته است لذا مسئولین موظفند در این
مسیر گام بردارند و کســانی که در مسیر ایجاد تفرقه
گام برمیدارند خیانتکار به کشور بوده و ضعف خود را با
کاسبی شعارهای قومی   و منطقهای میپوشانند.
وی در پایــان گفت :ملت ایــران یکپارچه در کنار
همدیگر بوده و فراتر از نگاههای چپ و راست و اعتدال
و اصولگرا و اصالحطلب مباحث را میبینند مدیرانی هم
کــه در رأس کار قرار میگیرند باید با این باور در کنار
مردم و برای مردم باشند.
لزوم شروع گفتمان ملی در کشور
دیگــر نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای
اسالمی   هم در این آیین از لزوم شروع گفتمان ملی در
کشــور سخن گفت و اظهار داشت :اگر دست به دست
هم نداده و برادروار برای حل مشــکالت کشور حرکت
نکنیم شاید فردا دیگر دیر باشد.
مسعود رضایی با بیان اینکه در آستانه چهل سالگی
انقالب باید فارغ از شــعار و احساس به سمت تعقل و
خردورزی حرکت کنیــم ،گفت :ارزش خدمتگزاری در
خدمت و قدمی   که برای مردم برداشته میشود ،هست.
وی بر ضرورت پرهیز از کارهای کاذب و تشــریفاتی
تأکید کــرد و گفت :در شــرایطی کــه در یک آیین
کلنگزنی آن قدر آدمهای بیکار میبینی که مســئول
اصلی دیگر دیده نمیشود ،طبیعی است که حقیقت که
بین تعریف و تمجید گم شود.
رضایی با بیان اینکه باید با مردم شــفاف و صادق
ســخن بگویم ،گفــت :در اولین گام باید جســات و
مراســمها را بدون تکلف و تشریفات برگزار کرده و در
کمال سادگی با مردم همراه شویم.
از اسالف خود پیروی کنیم
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی   هم
با بیان اینکه اعتقاد داریم ،توســعه کشــور از مســیر
صندوقهــای رأی و آرایی کــه از آن بیرون میآید،
میگذرد ،خطاب به فرماندار شیراز گفت :حفظ و صیانت
از این حقوق بسیار مهم است.

افتتاح سرای محله کوشک میدان

در سال آینده به توســعه هر چه بیشتر فضاهای فرهنگی
در محــات کمتر برخوردار خواهیــم پرداخت و امیدوارم
شــهروندان ساکن در این محالت بیشترین بهره را از این
فضاهای فرهنگی  -اجتماعی ببرند.
نوذر امامی   رییس کمیســون شهرســازی و معماری
شورای اسالمی   شهر شــیراز نیز آیین افتتاح سرای محله
کوشــک میدان باالبــردن کیفیت زندگی شــهروندان و
افزایش رضایت آنها را از جمله اولویت ها دانســت و گفت:
ســرمایه اصلی کشور ،مردم هســتند و باید برای افزایش
اعتماد و رضایت مردم سرمایه گذاری کرد.
امامی   با بیان اینکه اقدامات شــهرداری در راســتای
افزایش رفاه و رضایت مندی شــهروندان است ،افزود :با
وجود مشکالت کنونی اما شــهرداری شیراز با تخصیص
بودجه مناســب و قدرت و توان کافی پروژهای عمرانی،

فرهنگی و اجتماعی خود را به خوبی انجام می   دهد و آنها
را تکمیل می   کند.
وی افتتاح سرای محله کوشک میدان و بوستان معراج
را به شــهروندان ساکن در منطقه  ۵تبریک گفت و اضافه
کرد :امیدوارم با انجــام پروژه های مختلف در این منطقه
شــاهد رونق فضای کســب کار و توسعه مراکز فرهنگی،
اجتماعی و تفریحی باشــیم تا شــهروندان برای گذراندن
اوقات فراغت خود نیازی به خارج شدن از شهر نداشته باشند.
رییس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
شــیراز نیز در ایــن آیین با بیان اینکه ســراهای محله با
مشــارکت ســمن های فعال در حوزه اجتماعی مدیریت
می   شــوند ،گفت :بر    اساس نیازها و کمبودهای محالت و
همچنین خواسته های شهروندان ،مکان ها و فعالیت های
مختلفی در ســراهای محالت از جمله قرائت خانه ،کارگاه

فرجا ...رجبی از فرماندار سابق شیراز به عنوان یکی
از شــجاعترین مدیران در دفــاع از رأی مردم یاد کرد
و گفت :شــورای کنونی و جریانات سیاسی وامدار این
شجاعت هســتند ،آن هم در دورانی که همه محتاط
عمل کرده و دو نبش میایســتند ،انسانهای معتقد به
اصول قابل احترام هستند.
وی با بیان اینکه فرماندار ســابق شــیراز در حوزه
عمرانــی و عرصههای اجتماعی نیــز گامهای خوبی
برداشــته ،خطاب به فرمانــدار جدید شــیراز ،گفت:
کالنشهر شیراز از لحاظ تنوع ،روحیه ،نگاهها ،توقعات و
خواستهها یکی از شهرهای ویژه و خاص کشور است،
لذا نوع کار در شــیراز نیز دارای پیچیدگیها و مسایل
خاص خودش میباشد.
رجبی خاطرنشــان کرد :مردم شــیراز دارای یک
روحیه ،نشاط و دیدگاههای خاص در عرصههای مختلف
هســتند لذا حفظ این فضا کاری بســیار سخت است.
وی با اشــاره به اینکه مردم شــیراز در بســیاری از
حوزهها از میانگین کشور جلوتر هستند ،گفت :ورود به
این عرصه مدیریتی کاری ســخت ،پرتنش و پرتالطم
بوده و نیازمند صعه صدر است.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی   در
حالی که از فرماندار جدید شیراز میخواست از اسالف
خود پیروی کند ،افــزود :در کنار جدیت در انجام امور
مربوط به این شهرســتان ،باید پای رأی مردم بایستید
و به هر کس که مردم انتخاب کردند ،احترام بگزارید.
وی در بخشــی دیگر از ســخنانش با بیان اینکه
در شــعاع  10کیلومتری شهرستان شــیراز علیرغم
تالشهــای فراوان صورت گرفته هنوز با مشــکالت
مختلفی از جمله کمبود زیرساختهای اولیه مانند آب،
برق ،گاز ،راه و ...مواجه هســتیم ،گفت :برای رفع این
محرومیتهای غیرقابل باور باید پاشــنه را کشید و در
این مسیر نمایندگان مردم شــیراز در مجلس شورای
اسالمی   آماده هرگونه حمایت و همراهی هستند.
فرماندار شهرســتان شیراز هم در آیین معارفه خود
با بیان اینکه مســئولیت گرفتن در شــهر شیراز کاری
دشوار و افتخارآمیز است ،گفت :با مشارکت همه جانبه
مدیران و صاحبنظران عالم ،مجرب و دلسوز ،دست در
دست هم به دنبال آبادانی و شکوفایی هر چه بیشتر این
کالنشــهر خواهم بود .محمدرضا امیری با بیان اینکه
محــور برنامههای مدیریتیاش مبتنــی بر برنامههای
باالدستی ،سند چشمانداز و سیاستهای ابالغی مقام
معظم رهبری و برنامههای توسعهای و بودجهای کشور
اســت ،افزود :بیبرنامه نیستیم ،آنچه نیاز داریم اجرای
برنامهها همراه با احساس مسئولیت است.
وی با اشاره به نقش فرماندار در ایجاد هماهنگی در
سطح شهرستان و نظارت عالیه بر انجام امور ،گفت :در
بستری امن توأم با آرامش با نگاه به توسعه مردمساالری،
جلب مشــارکت عمومی   را با جدیت دنبال خواهم کرد.
امیری با تأکید بر اینکه بر ســر حقوق مردم یک سر
ســوزن کوتاه نیامده و کارنامه مدیریتــیام مؤید این
موضوع اســت که تا آســتانه عزل رفتم اما از حقوق
قانونی مردم عدول نکردم.
وی تصریح کرد :هیچ عقد و اخوتی با گروه ،نهاد و
یا جریانی ندارم و مالک کارم قانون است.
فرماندار شهرستان شیراز مهمترین اولویت اقدامات
خود را تربیت سرمایههای اجتماعی اعالم کرد و گفت:
این مهم از طریق تقویت اعتماد عمومی   و پاسخگویی
به مطالبات مردم محقق خواهد شد.
امیــری تصریح کرد :برای تقویــت ارتباط با مردم
بــا آنها همراه خواهیم شــد و با تقویــت همگرایی و
همافزایی و وحدت و انسجام با حفظ مواضع و سالیق
بر سر اشتراکات به توافق رسیدن و اختالف سلیقهها را
کمرنگ خواهیم کرد.

آموزش مشــاغل ،اتاق پایش سالمت ،اتاق مشاوره فردی
و گروهی ،اتاق مشاوره حقوقی و مرکز کارآفرینی در نظر
گرفته شــده است تا عالوه بر توســعه فرهنگی محالت
شاهد اشتغال خانگی شهروندان و توانمندسازی شهروندان
باشیم.
مســعود طهماسبی شــهردار منطقه  5شــیراز نیز در
آیین افتتاح ســرای محله کوشــک میدان گفت :هدف ما
در شهرداری منطقه  5گام گذاشتن در مسیر توسعه است
و در این راســتا  6پروژه عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی در
این منطقه به مناســبت دهه مبارک فجر به بهره برداری
رســید .این پروژه ها شامل فاز نخست بلوار قائم به عنوان
یک محور فرهنگی و تفریحی ،بوستان معراج ،بهسازی و
تجهیز بوستان های سطح منطقه به وسایل بازی استاندارد،
کف ســازی و پیاده روســازی ،اصالح نقاط حادثه خیز و
تقاطعات هندسی سطح منطقه می   شود.
مهندس طهماسبی با بیان اینکه سرای محله کوشک
میدان در جنوبی ترین نقطه منطقه  5احداث شــده است،
افزود :در سال آتی نیز پروژه هایی برای ادامه روند توسعه
منطقه  5اجرا خواهد شد.
بر    اساس این گزارش ســرای محله کوشک میدان با
مســاحتی بالغ بر یک هــزار و  250متر مربع در دو طبقه
شامل کالش آموزشی ،قرائت خانه ،کالس های آموزشی
و ...با هدف خدمت رسانی به ساکنین کوشک میدان جهت
توانمندســازی و ارتقای سطح فرهنگی ساکنین این محله
افتتاح شد.
همچنین در مراســمی   جداگانه بوستان معراج در محله
کوشــک میدان با سه هزار و  500متر مربع شامل وسایل
بازی کودکان ،بدنســازی بزرگساالن و ...با هدف افزایش
ســرانه فضای ســبز و ایجاد محیطی مفرح جهت اوقات
فراغت شــهروندان ساکن در مناطق کمتر برخوردار شیراز
به مناسبت دهه مبارک فجر افتتاح شد.

در عرصه مدیریتی نیازمند جسارت در تصمیم گیری ها هستیم
محمدرضا امیری فرماندار شهرســتان شیراز شــد .نماینده مردم شیراز در مجلس شورای
اسالمی   در آیین معارفه فرماندار شیراز ،گفت :در عرصه مدیریتی نیازمند...
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معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز اعالم کرد:

فعاالن صنعت ساختمان از بسته های تشویقی و فرصت باقی مانده
استفاده نمایند

معــاون مالــی و اقتصــادی شــیراز بــا اشــاره بــه مصوبه
شــماره /97/4329ص مــورخ  1397/11/2شــورای
اسالمی   شــهر شــیراز در خصــوص قیمــت منطقــه بنــدی
مبنــای محاســبه عــوارض ســاختمانی،از افزایــش تعرفه های
ریالــی صــدور پروانه هــای ســاختمانی در ســال98خبر داد.
محمد هادی هاشــم پور با بیان اینکــه اطالعیه مربوط به مصوبه
مذکور پیش از این نیز از طریق جراید کثیراالنتشــار روزهای  14و
 15بهمن ماه اعالم عمومی   گردیده اســت خاطرنشان کرد :قیمت
منطقه بندی مالک عمل محاســبات عــوارض ،قیمت فروش هر
مترمربع زمین ( ،)Bقیمت فروش هــر مترمربع آپارتمان () BP
و قیمت هر مترمربع خدمات تجاری مالک عمل شــهرداری شــیراز در ســال  1398که طی مصوبه شورای
اسالمی   شــهر شیراز و تاییدیه فرمانداری شهرستان شــیراز با رعایت و تصمیمات هیات تطبیق مالک عمل
سال  1398شهرداری شیراز تغییر یافته و برابر تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده در کلیه جراید
محلی به اطالع عموم رسیده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با اشاره به روزهای باقی مانده تا پایان سال ،بر استفاده مودیان و
فعاالن صنعت ساختمان از مصوبه کاهش  20درصدی عوارض ساختمانی تاکید و خاطرنشان کرد :با توجه به
احتمال کاهش تخفیفات عوارض ســاختمانی و افزایش چشمگیر قیمت منطقه بندی مبنای محاسبه عوارض
ســاختمانی در ســال  ،98پیش بینی می   شــود روزهای پرتراکمی   را از نظر حجم مراجعات شهروندان جهت
استفاده از این مصوبه تشویقی شاهد باشیم.
هاشم پور با تاکید بر این که هر چه مبالغ عوارض پرداختی باالتر باشد درصد کاهش عوارض ساختمانی
نیز بصورت پلکانی افزایش خواهد داشــت تصریح کرد :با توجه به مصوبه شــورای اسالمی   شهر شیراز،کلیه
مودیانی که عوارض ســاختمانی خود را به صورت  100درصد نقدی تا پایان ســال جاری پرداخت نمایند از
کاهش  20درصدی عوارض ساختمانی برخوردار خواهند شد.
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه الیحه صدور کارت
اوراق بستانکاری با نرخ  23درصد اشاره و تصریح کرد :در راستای تأمین مالی پروژه های شهری و همچنین
رونق بخشیدن به بازار مسکن شهرداری شیراز نسبت به توزیع "کارت اوراق بستانکاری ویژه پرداخت عوارض
و هزینه خدمات شهرداری اقدام نموده است.
وی در مورد نحوه اســتفاده از کارت اوراق بســتانکاری گفت :اســتفاده از این کارت صرف ًا جهت پرداخت
عوارض،صدور پروانه و هزینه خدمات رسانی در نظر گرفته شده است.
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شیراز ،در خصوص اهداف این مصوبه تصریح کرد :افزایش نقدینگی،
رونق بازار مســکن شهر شیراز ،جلب اطمینان بســتانکاران از دریافت مطالبات ،تملک سریع  تر امالک مورد
مســیر از جمله اهداف مصوبه صدور کارت اوراق بســتانکاری (تشویقی) است که در نهایت منجر به افزایش
تقاضا برای صدور پروانه و در نهایت رونق ساخت و ساز خواهد شد.
هاشــم پور در انتها ضمن تشــکر از همراهی شــورای اسالمی   شــهر شــیراز در تصویب لوایح تشویقی
افزود:مصوبات مذکور در راســتای تامین منابع مالی شهرداری شــیراز ،در شرایط رکود بازار مسکن و شرایط
اقتصادی حاکم بر کشور می   تواند جهت پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی راهگشا باشد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد:

سال خوش گندم برای کشور و فارس

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از مزارع گندم استان فارس ،گفت :با توجه به وضعیت
کشــت مناســب ،یکنواختی سطح سبز و استقرار بوته در مزارع این اســتان ،اگر شرایط زراعی ما به همین
صورت ادامه پیدا کند و در فصل بهار متوسط بارندگی دراز مدت نزدیک به نرمال داشته باشیم ،امسال جزو
سالهای خوش گندم خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی   ســازمان جهاد کشــاورزی فارس ،اسمعیل اســفندیاریپور یادآورشد :علیرغم
کاهش ســطح زیر کشــت گندم ،سعی شده با اتخاذ روشهای افزایش بهرهوری آب از جمله آبیاری تیپ و
قطرهای و مدیریت خوب ،جبران کاهش سطح زیر کشت را داشته باشیم.
او با اشــاره به راهاندازی پروژه مشترک با ســیمیت در راستای افزایش تولید گندم ،میگوید :روشهای
جدید کشــت وکار از جمله کشــت روی پشتههای دائمی   و کفکار با اســتفاده از تکنولوژیهای روز دنیا و
اســتفاده از ارقام جدید در دستور کار قرار گرفته تا با افزایش عملکرد و تولید به نوعی جبران کاهش سطح
زیر کشت را داشته باشیم.
اسفندیاریپور با بیان اینکه در سنوات اخیر سطح زیر کشت گندم در کشور حدود  12درصد کاهش پیدا
کرده اما با اقدامات فنی و افزایش بهرهوری تولید گندم افزایش یافته است ،تاکید کرد :با همت کشاورزان و
پشتیبانی وزارت جهادکشاورزی ،پیشبینی میشود امسال برای چهارمین پیاپی از واردات گندم بینیاز باشیم.

همزمان با ایاما ...دههفجر:

معاون وزیر جهاد کشاورزی به فارس آمد

همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی
همراه با مجری طرح گندم و مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی به استان فارس سفر کردند.
به گزارش روابط عمومی   ســازمان جهاد کشاورزی استان فارس ،معاون وزیر کشاورزی و هیأت همراه در
ســفر دو روزه خود به این استان همراه با رئیس این سازمان ،با حضور در شهرستانهای الر ،المرد ،داراب،
مهر و شــیراز کشتهای صیفی و نحوه توزیع نهادهها را بررســی کردند و در چند مراسم افتتاحیه شرکت
کردند.
عباس کشــاورز با اشاره به اینکه کشــتهای گلخانهای بازار محور و تولید کنترل شده در محصوالت
سبزی و صیفی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است ،گفت :تدابیر اتخاذ شده در این استان در کشت
صیفیجات زیر پالستیک از جمله آبیاری میکرو ،مالچ زیر پالستیک ،کشت نشایی و تولید خارج از فصل هم
در صرفهجویی در مصرف آب و هم در تنظیم بازار قابل تقدیر است.
او یادآورشــد :مدیریت مصرف نهادههــا و کنترل علفهای هرز در مزارع اســتان فارس در حال بهبود
اســت اما علیرغم اقدامات موثرصورت گرفته ،به دلیل مشکالت کمبود آب و تغییرات اقلیمی ،باید تالشی
بیش از پیش در جهت لغو نارســاییها ،ارتقای بهرهوری آب و افزایش درآمد کشاورزان توام با پایدار کردن
کشاورزی داشته باشیم.
این مقام مســئول با اشاره به پایلوت سیمیت اجرا شــده در داراب ،تصریح کرد :این مزرعه نمونه خوبی
برای رویکرد جدید منطقه از نظر روش مکانیزاسیون ،صرفهجویی در مصرف آب و معرفی محصوالت جدید
توام با اتخاذ روشهایی به منظور حاصلخیزی خاک اســت ،از این رو توصیه میشــود که مورد توجه بیشتر
کشاورزان قرار گرفته و همکاران نیز بیشتر مردم را در این زمینه آگاه سازند.
کشــاورز از دیگر اهداف سفر خود به استان فارس را بررسی نحوه توزیع نهادهها در شرایط فعلی تحریم
دانســت و افزود :با مدیریت خوب اعمال شده در این اســتان نهادهها با قیمت مناسب و به خوبی در اختیار
کشاورزان قرار گرفته است.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشــاورزی در بخش دیگری از ســخنان خود در ارتباط با بازدید از مرکز
 ITCMشــیراز ،با اشــاره به اینکه در این مرکــز اقدامات خوبی صورت گرفتــه ،گفت :این مرکز یک
محل قابل اطمینان برای توســعه تکنولوژی هوشمندسازی آبیاری در سطح اراضی کشاورزی است و افزود:
اندازهگیریها انجام شــده و تجربیات منتقل شــده نشانداد که این مجموعه پکیج خیلی کاملی است که با
انعطاف خیلی زیاد به مدیریت و بهرهبردار به راحتی اجازه اعمال خواستههایشان را میداد.
او بــا بیاناین که آب مهمترین نهاده مصرف اســت ،تصریح کرد :هوشمندســازی آبیاری از برنامه کار
وزراتخانه بوده و به دســتور وزیر محترم باید پروژهای برای آن تعریف کنیم که در این خصوص کمیتهای
هم در وزراتخانه هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه میدهد.
کشــاورز در ادامه با اشاره به شرکت در مراســم افتتاحیه "اولين گلخانه توليد نشاء فول اتوماتيك جنوب
فارس" واقع در شهرستان الرستان ،پروژه مذکور را از اقدامات خوب سازمان جهاد کشاورزی فارس برشمرد
و گفت :کمبود آب در ایران ایجاب می   کند که کشــاورزی به ســمت کشــت گلخانه ای هدایت شود و این
مهم از برنامه های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی است ،از طرفی کشت نشایی نیز در کاهش مصرف آب
موثر بوده که اکنون کشــت نشايي پنبه ،سبزی ،صیفی و ذرت در گلخانه ها شروع شده و این مهم می   تواند
به بهبود تولید کشور کمک کند.
گفتنی اســت مراســم گشایش خیریه اشتغال زایی " شــرکت صنایع غذایی یسناک" در شیراز با حضور
معــاون امور زراعت وزیرجهاد کشــاورزی و هیأت همراه صورت گرفت و همچنیــن این افراد از خط تولید
کارخانه مشکفام "تهیهکننده انواع سم در بخشهای کشاورزی ،دامی   و خانگی" بازدید داشتند.

