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به نام خدا

شورای محترم اسالمی شهر شیراز

موضوع: سرمایه گذاری شهرداری شیراز

با سالم و احترام

از  تنوع آب و هوایی و جاذبه های بسیار گردشگری  با داشتن  استان بزرگ فارس  استحضار دارند که 

و  ایران گردان  که  شود  تبدیل  منطقه ای  به  می تواند  زیستی  تنوع  و  مذهبی  تاریخی،  طبیعی،  دیدگاه 

جهان گردان بی شماری را جذب نماید.

   شوربختانه در سال های اخیر به دلیل توجه ویژه ی مسئوالن کشوری به فعالیت های عمرانی، اقتصادی 

و فرهنگی در کالن شهرها و عدم رعایت آمایش سرزمین، مناطق بسیاری از استان هنوز در محرومیت 

حاشیه نشینی  موجب  که  آورده اند  روی  شیراز  به  استان  جمعیت  از  انبوهی  شمار  و  می برند  سر  به 

روزافزون شده است. 

   می دانید که در دنیای جدید، گرایش بیش تر کشورهای توسعه یافته به سمت ایجاد و گسترش شهرهای 

و  ناهنجاری ها  که  زیرا  است؛  شده  معکوس  مهاجرت  و  شهرها  کالن  جمعیت  کردن  کم  و  کوچک 

بداخالقی ها، بزهکاری ها و فسادهای اجتماعی، هرچه شهر بزرگ تر شود به صورت تصاعدی افزایش 
می یابد.

   جمعیت شیراز در 40 سال اخیر از 380،000 نفر به حدود دو میلیون نفر یعنی نزدیک به 5 برابر شده؛ 

درحالی که جمعیت استان چنین افزایشی نداشته است.

   به نظر می رسد با توجه به ظرفیت محدود شیراز از نظر جغرافیایی و کمبود منابع زیستی مانند آب و 

هوا و فضای سبز و فضای باز برای مواقع اضطراری و حضور مقامات رسمی کشوری در شهر شیراز 

خیر در مورد اضافه تراکم ها و گسترش شیراز و ساخت و سازهای تجاری، اداری و 
باید از روند سال های ا

ش از نیاز موجود است و ظاهراً تنها راه کار سرمایه گذاری مسئوالن بوده است، جلوگیری 
مسکونی که بی

و  مطهری  چهارراه  و  فدک  باغ  در  بلند  برج های  احداث  مانند  سرمایه گذاری ها  این گونه  پی آمد  شود. 

ستارخان هم اکنون دیده می شود و آینده ی بدی را نشان می دهد. 

   ثبت اخیر جهانی محور ساسانیان که از شمال تا جنوب استان را شامل می شود، می تواند انگیزه ای 

باشد برای توسعه ی پایدار و هماهنگ و موزون استان که شیراز به عنوان مرکز آن می تواند یاری رسان 

این مهم باشد.

 پی گیران این ثبت جهانی و ُکنش گران باستان شناسی، اظهار می دارند که برای شناساندن جاذبه های 

راه های دسترسی  اقامت گاه های مناسب، رستوران های سالم،  به زیرساخت هایی چون  نیاز  گردشگری، 

آسان و دیگر نیازهای حیاتی و تفریحی است.

   از سوی دیگر، با توجه به دشواری تغییر اقلیم و این که ایران متعهد شده است بین 4 تا 12 درصد 

از تولید گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و وجود انرژی زیاد خورشیدی و زمین های غیرقابل کشت 

نیروگاه های  ایجاد  به سمت  اقتصادی  فعالیت  باید رویکرد  این سرزمین،  بدون درخت  و  و غیرصنعتی 
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بنابراین از آن شورای محترم و کارشناسان گرامی کمیسیون های معماری و شهرسازی، سرمایه گذاری، خورشیدی و بادی گرایش یابد. عمران و حمل و نقل درخواست می شود برای تأمین درآمد پایدار شیراز، پیشنهادهای زیر را مطالعه و مورد    
مرور وسایط نقلیه ی شخصی، مستندسازی تأسیسات شهری و سامان دهی مسیر کانال های مربوط و جلوگیری شهری، بهسازی پیاده روها، خط کشی اصولی خیابان ها، تعیین مسیر دوچرخه و پیاده راه برای کاهش عبور و بازآفرینی بافت های فرسوده و تاریخی؛ با توجه به ضوابط جدید شهرسازی و ترافیک و درنظر گرفتن نیازهای حل می نماید. بنابراین پیشنهاد می شود که فعالیت های عمرانی شهر شیراز عمدتًا متمرکز شود به بهسازی و پروژه ی جدیدی را شروع نکند و این تصمیم مبارکی است که مشکل کسری بودجه ی شهرداری را تا حدی 1. خوشبختانه اطالع حاصل شده که شهرداری جدید شیراز تصمیم دارد تا اِتمام پروژه های عمرانی گذشته، بررسی قرار دهند و راه کار قانونی برای اجرای آن ها را نظام مند کنند.

دیگر استان که پتانسیل گردشگری دارند منتقل شود و سود این سرمایه گذاری ها به شهرداری شیراز تعلق 2. به جای سرمایه گذاری عمرانی و اقتصادی در شهر شیراز، این گونه فعالیت ها به شهرها و روستاهای از آلودگی آب های جاری و هوا؛
روستاهای    بدیهی است به این ترتیب هم از حاشیه نشینی و سکونت گاه های ناهنجار در شهر شیراز که میزان گیرد که در میان مدت درآمد پایدار خوبی خواهد بود. و  اهالی شهرهای کوچک  برای  و هم  پیش گیری می شود  نفر شده  میلیون  نیم  بر  بالغ  استان اشتغال ایجاد می شود و مانع مهاجرت آن ها می شود و ضمنًا زیرساخت های مورد نیاز گردشگری در آن 

پسماند در برم شور و تولید انرژی از گازهای برخواسته از زباله ها برای روشنایی بخشی از آن منطقه در همه جای استان امکان پذیر است و همین جا باید از تالش شهرداری شیراز در جهت راه اندازی مدیریت 3. یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری شهرداری، ایجاد نیروگاه های خورشیدی و بادی و مانند آن هاست، که محورهای باستانی، طبیعی و زیارتی استان تأمین می گردد؛
سرمایه اش طوالنی تر باشد؛ اما تأثیر آن ها بر سالمت مردم استان و کسب درآمد و ایجاد اشتغال سالم برای    این گونه سرمایه گذاری ها اگرچه ممکن است در مقایسه با شتاِب ساختمان سازی در شیراز، زمان برگشت سپاس گزاری شود.

آن ها و شناساندن فارس به جهانیان و مردم سایر استان ها به مراتب بیش تر است.
   با سپاس از توجهی که به این پیشنهادها می فرمایند.

محمدرضا راهنما                                                         
     کارشناس ارشد عمران، عضو شورای نویسندگان 

رونوشت: معاونت محترم عمرانی استانداری فارس
رونوشت: کمیسیون محترم معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز

 رونوشت: کمیسیون محترم سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر شیراز
رونوشت: کمیسیون محترم عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر شیراز

رونوشت: ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
رونوشت: نشریه » گزارش  » سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
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اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس*

اخبار و رویدادها

* اخبار و رویدادها را روابط عمومی سازمان در اختیار فصل نامه ی گزارش قرار داده است. متن کامل خبرها و گزارش ها در تارنمای سازمان www.fceo.ir آمده است.

پيام رييس سازمان
مهندس سيد مرتضی سيف زاده 

بر سر آنم که گر زدست برآیــد
دست به کاری زنم که غصه سرآید

و  این جانب  به  فرصتی  که  هستی بخش  خداوند  بی پایان  درود 
همکارانم در هیأت مدیره داده است تا بتوان خدمات شایسته را به 

جامعه ی مهندسان فارس ارائه نماییم.
   شما عزیزان علی رغم جّوی که حاکم شده بود، در انتخابات هیأت 
مدیره شرکت و نمایندگان خود را انتخاب کردید. من سال ها حضور 
و  علی البدل  و  اصلی  عضو  به عنوان  مختلف  مدیره های  هیأت  در 
شورای  مرکزی را تجربه کرده ام و هم چنین، در مناصبی مانند مدیر 
اجرایی خدمت کرده ام. هیأت مدیره های  خدمات مهندسی و مدیر 

منتخب همواره از نخبگان و عالقمندان به سازمان بوده اند. 
   هیأت مدیره ی دوره ی هشتم خصوصیاتی ویژه دارد که می توان 
از بدنه ی  اعالم نمود؛ اعضای هیأت علمی حاضر در هیأت  مدیره 
سازمان هستند که به کارهای حرفه ای مشغول بوده و بر آن اشراف 
دارند. بدین  ترتیب مزیت حضور این عزیزان، همراهی و کمک به 
بدنه ی هیأت مدیره برای به روز کردن فن آوری ها و آشنایی با مصالح 
ساختمانی نوین می باشد. سایر اعضای هیأت مدیره سوابق تجربی 
و کاری فوق العاده ای دارند، اعضای علی البدل نیز با وزن تجربی و 
علمی که دارند، همراه و مساعد خوبی برای هیأت مدیره می باشند.

   با این وصف، هیأت مدیره با انتخاب هیأت رییسه ای چابک و آگاه 

اهداف زیر را برای دوره ی هشتم در نظر دارد:
اداری، مالی و  فعالیت های  1- اطالع رسانی و شفاف سازی همه ی 

استخدامی؛
و  ارتباطات  در  آن  اعضای  و  سازمان  جایگاه  ارتقای  و  تثبیت   -2
کل  اداره ی  به خصوص  اجرایی،  دستگاه های  با  که  تماس هایی 

استانداری، راه و شهرسازی و شهرداری دارد؛
خدمات  ارائه ی  در  سازمان  اعضای  توان مندسازی  و  آموزش   -3
کیفیت  ارتقای  نتیجه،  در  و  اجرا(  و  نظارت  )طراحی،  مهندسی 

ساخت وساز؛
ارائه ی خدمات مؤثر به اعضا و  4- چابک سازی اداری سازمان در 

جامعه؛
5- ارتباط با شورای مرکزی سازمان و همکاری در تدوین قوانین، 

آیین نامه ها، نظام نامه ها و اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان؛
تعمیرات،  حوزه های  در  مهندسی  خدمات  ارائه ی  توسعه ی   -6


