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کاهش میزان تغییر کاربری باغ ها و جذب حداقلی کارکنان در سال 97
شهردار شيراز با اشاره به تذكرات بعضي از شوراييان و اعالم نظر دستگاههاي نظارتي و
مكاتبات مصاحبههاي انجام شده پيرامون نيروهاي وارد شده ...

طرح جامع مدیریت سیالب شیراز
تهیه می   شود

ایرنا :مدیرکل فنی معاونت فنی و عمرانی شــهرداری
شــیراز گفت :با هدف پیشــگیری از رخداد مشابه سیل
فروردین امسال ،طرح جامع مدیریت سیالب شیراز تهیه
می   شود.
علیرضــا نثاری چهارشــنبه افــزود :مدیریت حوزه و
آبخیزداری،مطالعه و اجرای طرح های ســازه ای و مهار
سیل و تامین و رفع مشــکالت سیستم های پیش بینی
هواشناسی ،طراحی سیستم های کارآمد جمع آوری آبهای
سطحی،ارائه آموزش تخصصی به مدیران و شهروندان و
اخذ بیمه نامه ســیالب از جمله مواردی است که باید در
تهیه طرح جامع مدیریت سیالب به آنها توجه شود.
وی با تاکید بر این مساله که مدیریت سیالب خارج از
توان و بودجه یک مجموعه است ،گفت :بعد از سیل اخیر
شــیراز ،اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس نامه
ای به همه دســتگاه های مربوطه ابالغ کرد که خدمات
مشــخص هر دستگاه در پیشــگیری از خطرات سیالب
مشخص شود تا در آینده از وقوع سیالب های آنی در این
کالنشهر جلوگیری و این تهدید به فرصت تبدیل شود و
تجربه ناخوشایند نوروز  98نیز تکرار نشود.
این مقام شــهری تاکید کرد :شهرداری شیراز ساالنه
حدود  38کیلومتر لوله گذاری آبهای سطحی را در سطح
این کالنشهر انجام می   دهد که با توجه به رخداد سیالب
نوروز  98در ســال جاری این کار با شدت بیشتری انجام
خواهد شد.
سیالب موضوعی فراسازمانی و ملی است
مدیــرکل فنی معاونــت فنی و عمرانی شــهرداری
شــیراز در ادامه یادآور شــد :موضوع ســیل مساله ای
فراســازمانی و ملی اســت و طبق قوانیــن وزارت نیرو،
 10ارگان در مدیریت ســیالب در کشــور دارای وظیفه
مشخص هستند.
وی اضافه کرد :یکــی از منابع خدادادی که می   توان
با اســتفاده از آن آب کشــور را در طول سال تامین کرد
همین سیالب است که باید با تدبیر به مخازن رو سطحی
و زیرسطحی هدایت و ذخیره شود تا در کنار آن خسارت
جانی و مالی ناشی از سیالب نیز کاهش یابد.
نثــاری عنوان کــرد :یکی از راه هایــی که می   توان
سیالب را مدیریت و این تهدید را به فرصت تبدیل کرد،
احداث سدهایی در باالدست است که در زمان خشکسالی
نیــز آب مورد نیاز مصارف مختلف و خصوصا شــرب را
تامین کند.
وی تصریــح کرد :در ماه های گذشــته چالش اصلی
اســتان فارس و شیراز تامین آب مورد نیاز برای تابستان
بــود که اکنون در پــی بارش های اخیر ایــن دغدغه تا
حــدودی از بین رفته اما متاســفانه ســیالب شــیراز را
نتوانستیم درست مدیریت و آن را ذخیره کنیم و در نتیجه
ســیل پنجم و ششم فروردین خســارت سنگینی به این
شهر وارد کرد و آب آن نیز از دست رفت به گونه ای که
ســیالب از این شهر رد شــد و به سمت رودخانه خشک
رفت و از این محل نیز تخلیه و خارج شد.
کارشناس ارشد شــهرداری شیراز افزود :دستگاه های
مختلف درحال بررســی این مساله هستند که هر ارگان
قبل از وقوع و در زمان ســیالب چــه اقداماتی می   تواند
انجام دهــد که این رخداد طبیعی به بهترین وجه ممکن
در آینده مدیریت شود.
مخازن ذخیره آب در باالدست احداث شود
مدیرکل فنی معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز
در ادامه ســخنان خود به مطالعات شهرداری در سال 94
اشاره کرد و اظهار داشــت :بر    اساس این مطالعات برای
کنترل و مهار سیالب از سمت دروازه قرآن باید دو مخزن
بــا ظرفیت 180و  54هزار متر مکعب در باالدســت این
منطقه احداث شود.
وی تاکید کرد :بر    اســاس مطالعات انجام شده در دنیا
مهار ســیل بطور کامل ممکن نیست و همیشه درصدی
خطا وجود دارد.
وقوع ســیل در پنجم و ششــم فروردیــن ماه  98در
شــیراز ،جان  21نفر را گرفت و  164نفر را مصدوم کرد،
افزون بر این بســیاری از افراد در این سیل منازل خود را
در محله ســعدی و زمین های پایین دست سیل از دست
دادند و به تعدادی از خودروها آسیب وارد شد.

بازدید رایگان موزه ها و اماکن
تاریخی -فرهنگی فارس
در روز  28اردیبهشت

سرپرســت امور فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی
فــارس از بازدیــد رایگان موزه هــا و اماکن تاریخی-
فرهنگی استان در روز  28اردیبهشت ماه خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی   اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری فارس؛ همت محمدی گفت:
همزمان با آغاز هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه
در  ۲۸اردی بهشــت ماه ،بازدیــد عمومی   از موزهها و
اماکن فرهنگی -تاریخی تحت پوشــش این اداره کل
رایگان می   باشد.
بنا براین گــزارش؛ مجموعه های تاریخی -فرهنگی
حافــظ و ســعدی ،ارگ کریمخانی ،موزه ســنگ های
تاریخــی هفت تنان ،موزه پارس ،مــوزه گرمابه وکیل،
میراث های جهانی "تخت جمشید و موزه تخت جمشید،
پاســارگاد ،بیشــاپور ،تنگ چوگان ،غار شــاپور ،موزه
بیشــاپور ،قلعه دختر ،کاخ اردشیر فیروزآباد ،کاخ ساسان
سروستان" ،مجموعه های باستانی "نقش رستم و نقش
رجب" و موزه مردم شناســی کازرون ،تحت پوشــش
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
فارس است.
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بازدید رایگان موزه ها و  اماکن تاریخی -فرهنگی فارس در روز
 28اردیبهشت
سرپرست امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی فارس از بازدید رایگان موزه ها...

طرح جامع مدیریت سیالب شیراز تهیه می شود
مدیرکل فنی معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت :با هدف پیشگیری از رخداد
مشابه سیل فروردین امسال ،طرح جامع مدیریت سیالب...

شفاف سازی شهردار شیراز در صحن علنی شورای شهر؛

کاهش میزان تغییر کاربری باغ ها و جذب حداقلی کارکنان در سال 97

انتصاب مدیران حق قانونی شهردار است چون پاسخگویی نیز وظیفه شهردار می باشد
زهرا جعفری

شــهردار شيراز با اشــاره به تذكرات بعضي از
شــوراييان و اعــام نظر دســتگاههاي نظارتي
و مكاتبــات مصاحبههاي انجام شــده پيرامون
نيروهاي وارد شده به مجموعه شورا و شهرداري
از آغاز به كار شوراي پنجم تاكنون گفت :متوجه
تفاوت نظارتها و حساســيتها نميشوم و درك
نميكنــم ،چرا در يــك دورهاي ايــن نظارت و
حساسيتها وجود نداشته و در دورهاي ديگر اين
حساسيتها حالت غيرطبيعي پيدا ميكند؟
وي با بيان اينكه در احترام به ديدگاه وتصميم
افكار عمومي ،مجموعه شورا و شهرداري،آماري
ازپرســنل جذب شده در ســالهاي  ٨٩تا  ٩٧را
اعالم می   نماييم،گفت :در ســال  ٦٧ ،٨٩نيرو ،در
ســال  ١٧٧ ،٩٠نفر در سال  ٤٠٣ ،٩١نفر در سال
 ٩٢كه سال اول شروع به كار شوراي چهارم بوده
 ٦١٦نفر در سال  ،٩٣يكهزار و  ٣٥٢نفر ،در سال
 ٤٨٢ ،٩٤نفر در ســال  ٩٥نيز  ٤١٦نفر و در سال
 ١٥٠ ،٩٦نفر وارد مجموعه شهرداري شدهاند.
شهردار شــيراز مقايســه ميزان ورود نيرو به
شــهرداري در اين دو دوره را بدون هيچ تفسيري
بيانگر اتفاقــات روي داده در بحث جذب نيروي
انساني ذكر و خاطرنشان كرد :سوال من اينجاست
دستگاههاي نظارتي در آن سالها كجا بودند؟ اگر
واقعأ بناي نظارت بوده تفاوت ســال  ٩٧با سال
 ٩٣در چيســت؟زيرا متوجه تفــاوت اين نظارت
نميشــوم ،اگر حساسيت اســت بايد براي همه
دورهها باشد.
اســكندرپور ادامه داد :وقتي شــورا و فضاي
مديريتي جديدي شــكل ميگيرد ،طبيعي است
همكاران جديدي نيز وارد شهرداري شوند ،آنچه
غيرطبيعي اســت ميزان حساسيت در اين دوره
نسبت به آن دوره است.
وي در حالــي كــه اعــام كرد بــراي تمام
همكاراني كه در دورههاي مختلف وارد شهرداري
شــدهاند ،احترام قائل اســت و آنها را ســرمايه
شــهر و شــهرداري ميداند ،گفت :بحث امروز
من در خصوص مســير جذب و حساســيتهاي
دورهاي است.
شــهردار شيراز در بخشــي ديگر از سخنانش
از پيگيريهاي انجام شــده براي تبديل وضعيت
نيروهاي شــهرداري ســخن گفت و اظهار كرد:
در كمال صداقت اعالم ميكنــم تمام نيروهاي
شــهرداري براي من عزيز و محترم هســتند اما
ديوان عدالت اداري موضوع مجوز تبديل وضعيت
را به شيوه غيرآزمون عمومی   رد كرده و اين روند
در حال حاضر متوقف مانده اســت اما بر    اســاس

اطالع رسانی شهرداری شــیراز ،شهردار با ارائه
گزارشــی در صحن علنی شورای شهر از کاهش
میــزان تغییر کاربــری باغات و جــذب حداقلی
پرسنل طی سال  97در این مجموعه خبر داد.
اســکندرپور با تاکید بر اینکه رویکرد مجموعه
مدیریت شــهری حفظ باغات قصردشــت است،
گفت :به گواه آمار و ارقام ســال  ،۹۷موفق ترین
سال در زمینه حفاظت از باغات قصردشت بوده و
کمترین میزان تغییر کاربری باغات طی یک دهه
گذشته مربوط به سال گذشته بوده است.
شهردار شیراز ضمن اشــاره به اینکه در سال
 ۳ ،۹۷هــزار و  ۱۳۶متــر مربــع از باغات تغییر
کاربری یافته اند ،افزود :در ســال  ۹۰بیش از ۵۶
هزار متر مربع ،در ســال  ۹۱بیش از  ۲۵هزار متر
مربع ،در ســال  ۹۲بیش از  ۲۷هزار متر مربع ،در

آخريــن پيگيريهاي انجام شــده بــا آييننامه
استخدام نيرو در شهرداريها فرصتهاي قانوني
جديدي ايجاد خواهد شد كه اميد است از اين مسير
رونــد تبديل وضعيتها به ســرعت انجام پذيرد.
اســكندرپور در خصوص مباحث مطرح شــده
پيرامون تغييــر كاربري باغهاي قصردشــت در
فضاهاي اجتماعي ،گفت :فضــاي مجازي پر از
اعداد عجيب و غريب شــده اســت ،در حالي كه
موفق ترين سال در حفاظت از باغ هاي قصردشت
به گواهي آمار سال  ٩٧بوده است.
وي با بيان اينكه برخي مباحث پيرامون تغيير
كاربري ها از ســوي كســاني مطرح می   شود كه
خودشان در تصميم گيريهاي سالهاي گذشته
دخيل بودهاند ،عنوان كرد :در ســال  ٩٧تنها سه
هزار و  ١٣٦متر از باغ ها تغيير كاربري داشته در
حالي كه اين ميزان در ســال  ،٩٠پنجاه و شش
میزان تغییر کاربری باغات شیراز طی سال های گذشته
هــزار و  ٤١٣مترمربع و در ســال  ٥٧ ،٩٥هزار
میزان تغییر کاربری باغات شیراز طی سال های گذشته
مترمربع تغيير كاربري بوده است.
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پرسنل وارد شده به
حساســيت و تذكرات شورا ،شــهرداري كمترين آمار
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را تحليــل كنند .در بحث باغ فــدك در ابتداي
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قانوني گذشــته اعالم می   كنيــم نبايد از اعداد و
ارقام در جامعه سوء استفاده شود.
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وي بــا بيان اينكه در تغييــر كاربري باغها و
ورود نيروهاي شــهرداري بســيار منضبط تر از
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سال  97سال  96سال  95سال  94سال  93سال  92سال  91سال 90
شــایان ذکر اســت بنا بــه گــزارش پایگاه

آمار پرسنل وارد شده به شهرداری شیراز در سال های  89تا 96

ســال  ۹۳حدود  ۱۸هزار متر مربع ،در ســال ۹۴
بیش از  ۱۷هزار متر مربع ،در ســال  ۹۵متاسفانه
 ۵۷هزار و  ۸۹۶متر مربع و در ســال  ۹۶بیش از
 ۳۱هزار متر مربع از مجموعه باغات قصردشــت
تغییر کاربری یافته اند.
مهندس اســکندرپور در صحن علنی شورای
شــهر با بیان اینکه اسفند  ۹۷یکی از موفق ترین
ماه های کســب درآمد در شــهرداری شیراز بود،
خاطرنشان کرد :طی اسفندماه  ۹۷در زمینه کسب
درآمد ،رکورد  ۱۲ســاله درآمدی شهرداری شیراز
بدون نیاز به تغییر کاربری باغات کسب شد .این
درآمــد منجر به پیش بینی احداث و بهره برداری
از  ۱۰پروژه شهری در ســال هفته دولت و دهه
فجر سال  ۹۸شد.
شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنانش با

اشاره به آمار پرسنل وارد شده به شهرداری شیراز
طی ســال های  ۸۹تا  ۹۶گفت :در سال  ۸۹تعداد
 ۶۸نیرو ،در سال  ۹۰تعداد  ۱۷۷نیرو ،در سال ۹۱
تعداد  ۴۰۳نفر ،در ســال  ۹۲و همزمان با آغاز به
کار شــورای چهارم  ۶۱۶نفر ،در ســال  ۹۳تعداد
 ۱۲۵۳نفر ،در سال  ۹۴تعداد  ۴۸۲نفر ،در سال ۹۵
تعداد  ۴۱۶نفر و در سال  ۹۶تا تاریخ اول شهریور
ماه که اتمام دوره چهارم شورای شهر بوده تعداد
 ۱۴۸نفر نیرو در شهرداری به کار گرفته شده اند.
مهندس اســکندرپور افزود :طی یک ســال و
نیم اخیر حدود  ۱۵۰نفر و با احتســاب نیروهای
حفاظــت و راهبران مترو که روند اســتخدام آنها
از مجاری قانونی و طی ســال های گذشته انجام
شده بود مجموعا کمتر از ۲۰۰نیروی جدید به کار
گرفته شده اند.
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