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خبـر رئیس بسیج دانش آموزی کشور در شیراز خبر داد؛
تهیه و توزیع بیش از 450 هزار بسته وسایل کمک آموزشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی امسال

رئیس بسیج دانش آموزی کشور گفت: به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1400-1401 
پویش  قالب  در  لوازم التحریر  و  آموزشی  وسایل کمک  بسته  هزار   450 از  بیش 
همکالسی مهربان تهیه و بین دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار توزیع خواهد 

شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش فارس، مجتبی باستان در همایش بزرگ توکاد در شیراز که به منظور تهیه 
گفت:  شد  برگزار  نیازمند  آموزان  دانش  برای  آموزشی  کمک  وسایل  توزیع  و 

بسیج دانش آموزی با کمک تشکل های دانش آموزی و معاونت پرورشی و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش پویش همکالسی مهربان را برای تهیه وسایل کمک 

آموزشی برای دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار برنامه ریزی و اجرا کرد.
رئیس بسیج دانش آموزی کشور گفت: این پویش از تیرماه سال جاری در سراسر 

کشور آغاز و تا پایان هفته اول مهر ادامه داشته است.
باستان گفت: مجموعًا در قالب این پویش 450 هزار بسته لوازم التحریر در کشور 

تهیه شده که آماده توزیع بین دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا خبر داد؛

وجود بیش از 71 هزار نفر متقاضی 
مسکن ملی

21 هزار واحد مسکن ملی در شهر صدرا در دست احداث

کارهای  توسعه  مسیر  در  فارس  استان  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
زیادی دارد، گفت: باید تالش شود که فارس در حوزه های پزشکی، 

صنایع و شرکت های دانش بنیان قطب شود. 
سرویس خبری /خدیجه غضنفری: احمد وحیدی، در مراسم تودیع 
در  فارس، گفت: خدمت  استان  قدیم و جدید  استانداران  معارفه  و 
این نظام، کوچک و بزرگ ندارد و کوچک آن هم بزرگ است و 
هر کس در هر جایی به هر شکل که در خدمت این نظام و کشور 
امام زمانی قرار داشته باشد، باید به خوب ببالد؛ این فرصت خدمت، 
امانت  این  که  چرا  بیاییم  بیرون  سربلند  باید  و  هست  هم  امتحان 

بزرگ به ما سپرده شده است.
از  دولت  و  مردم  بین  فاصله  نبود  که  این  بیان  با  کشور  وزیر 
جامعه  به  دولتی  چنین  گفت:   است،  اسالمی  دولت  ویژگی های 
اسالمی که در آن معنویت، تفاهم، خیرخواهی و تعاون موج می شود 

منتهی می شود و پیشرفت ها رخ می دهد. 
وحیدی با اشاره به توانمندی های استاندار جدید فارس گفت:  دکتر 
و  پیگیری  تدین،  ایمان،  به  مشهور  استان  و  شهر  این  در  ایمانیه 
کوشش مستمر است؛ از بیت علم و خود، عالم  است؛  از بیت عمل 
و خود، عامل است و امروز، مسئولیتی بس سنگین برعهده می گیرد 

خصوصًا در استانی که سومین حرم اهل بیت است.
وی افزود: شخص استاندار به تنهایی نمی تواند به اهداف مقرر دست 
یابد و این مهم، همکاری همه را می طلبد؛ آنجا که دولت و ملت 
سیاسی  هم  و  اجتماعی  مفهوم  هم  که  دینی  مردم ساالری  شد  یکی 

دارد محقق می شود.
وزیر کشور با اشاره به آغاز دوره جدید مدیریتی استان فارس گفت:  
درب استانداری، به روی همه باز است و آحاد ملت، دکتر ایمانیه را 

استاندار خود و او نیز خود را استاندار همه می داند.
وحیدی اظهار داشت:  باید به گونه ای عمل شود که اگر مردم شهری 
آنجا  بخشدار،  یا  فرماندار  اسم  به  بدانند کسی  مشکلی شدند،  دچار 
هست که به مسائل آنها رسیدگی کند؛ البته ممکن است آنها نتوانند 

همه مشکالت آنها را حل کنند.
وزیر کشور گفت:  باید علم و ادب در سومین حرم اهل بیت )ع(، 
که  جایی  و  بزند  موج  آن  در  معنویت  و  فرهنگ  و  باشد  متجلی 
فرهنگ معنویت وجود دارد، یعنی در آن هم راستایی، همسویی و 

انسجام است.

وحیدی ادامه داد: وقتی انسجام ایجاد شد پیشرفت خیلی سریع تر در 
دسترس خواهد بود..

کارهای  توسعه  مسیر  در  فارس  استان  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
زیادی دارد، افزود: باید تالش شود که فارس در حوزه های پزشکی، 

صنایع و شرکت های دانش بنیان قطب شود.
استان  در  سالمت  و  مذهبی  گردشگری  که  این  بیان  با  وحیدی 
در  سرمایه گذاری ها  جذب  در  افزود:  دارد،  ویژه ای  جایگاه  فارس 
این عرصه ها اقدام شود و هیچ زمانی را نباید برای جلب سرمایه از 

دست بدهیم.
وحیدی خطاب به استاندار فارس گفت:  تمام مجوزهای سرمایه گذاری 
در استان باید از قبل و در تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست، 
شرکت های ّآب، برق و دیگر بخش ها اخذ شود و هر سرمایه گذاری 
که مراجعه کرد،  مجوز فعالیت وی در مدت یک ساعت صادر شود؛ 
معنا ندارد سرمایه گذاران برای یک مجوز ماه ها و سال ها معطل شوند.
وزیر کشور گفت: استان فارس که سومین حرم  اهل بیت )ع( است، 
اهداف  تحقق  راستای  در  برای حرکت  تفاهم  و  تعامل  مظهر  باید 
نظام، پاسخ به نیازهای مردم و رفع مطالبات آنها باشد که این موارد 

از بزرگترین توفیقات خدمتگزاران مردم است.
مدیران تازه نفس می توانند با ایده های نو تحول آفرین باشند

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، نیز در این مراسم گفت: جا به 
جایی ها و انتصاب مدیران جدید را الزم و ضروری و زمینه ساز ایجاد 
امیدواری در اقشار مختلف جامعه است  و مدیران تازه نفس می توانند 

با ایده های نو تحول آفرین باشند.
استاندار فارس:در این استان اولویت را مسائل فرهنگی و اعتقادی 

قرار خواهیم داد 
امیدواریم در راستای منویات رهبر  استاندار فارس گفت:  ادامه  در 
به  دادن  اهمیت  بر  مبنی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  انقالب  معظم 
جوانان، نیروهای جهادی، پاکدست و تالشگر، بتوانیم زمینه را برای 

مدیریت نسل جوان فراهم کنیم.
استان  تمام در  نیمه  پروژه  به 5 هزار  اشاره  با  ایمانیه  محمد هادی 
جهت  این  در  بزرگی  گام های  تا  می کنیم  تالش  افزود:   فارس 
همت،  نیت،  خلوص  نیازمند  راه  این  در  موفقیت  برای  و  برداریم 

وقت گذاری و حرکت های جهادی هستیم. 
استاندار فارس اظهار داشت:  در این استان اولویت را مسائل فرهنگی 
و اعتقادی قرار خواهیم داد و در کنار آن مسائل اقتصادی، عمرانی، 

کشاورزی و صنعتی را نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد.
این  اینکه سال گذشته ۶00 عمل پیوند کبد در  به  اشاره  با  ایمانیه 
استان انجام شد که معادل چهار هزار میلیارد تومان صرفه جویی ارزی 
و  است  فراوان  بسیار  فارس  در  گردشگری  ظرفیت  افزود:  است، 

امیدوارم به آن اهمیت ویژه داده شود.
بر اساس این گزارش محمد هادی ایمانیه به عنوان بیست و دومین 

استاندار فارس منصوب شد. 

وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید استان فارس عنوان کرد؛

جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری مذهبی و سالمت در استان فارس

شهردار شیراز:

مرتفع شدن مشکل مسکن 
ارتشیان شیراز

 تشکیل کارگروهی مشترک با حضور متخصصان شهرداری 
شیراز و ارتش در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

شهردار منطقه پنج شیراز:

سرمایه گذاران از فرصت ایجاد شده 
در منطقه پنج بهره ببرند

وضعیت وخیم 1۸۶ بیمار 
 ICU مبتال به کروناویروس در بخش های

بیمارستان های استان فارس 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس عنوان کرد؛

فارس:  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
را  فارس  استان  و  کرد  استفاده  ظرفیت ها  همه  از  تیمی  کار  با  باید 
با ظرفیت هایی که در همه زمینه ها دارد به عنوان استان پیشرو معرفی 

کنیم.
میراث  کل  اداره  ازروابط عمومی  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شه دوست  هادی  فارس،  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
گفت:  شیراز  در  گردشگری  هفته  اختتامیه  مراسم  در  شیرازی 
اکنون  که  نشده  گرفته  جدی  گردشگری  محصوالت  به  تنوع بخشی 
می بایست اقدامات راهبردی مناسبی صورت گیرد تا تحوالت مهمی در 

گردشگری رقم بخورد.
شیوه  به  شاید  مردم  دیگر  و  است  متفاوتی  دنیای  اینکه  بابیان  وی 
سنتی دستاوردها را نپذیرند، بیان کرد: همکاری با کارخانه نوآوری 
از  به زودی  که  است  اتفاق  حال  در  فروش  و  بازاریابی  رویکرد  با 

ظرفیت های جوانان خالق در این زمینه استفاده خواهد شد.
در  افزود:  استانی،  درون  گردشگری  بسته های  وجود  به  اشاره  با  او 
توسعه  به  استانی  تقویت گردشگری درون  با  می توانیم  دوران کرونا 

گردشگری توجه بیشتری کنیم.
شه دوست شیرازی گفت: باید با کار تیمی از همه ظرفیت ها استفاده 
کرد و استان فارس را با ظرفیت هایی که در همه زمینه ها دارد به عنوان 

استان پیشرو معرفی کنیم.
با  فارس  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
ابراز کرد:  ایفا می کند،  را  اول  نقش  اینکه بخش خصوصی  به  اشاره 
تمامی بخش های صنعت  از ظرفیت  استفاده  با  این است که  بر  سعی 

گردشگری قدمی در زمینه توسعه این صنعت برداشته شود.
استانداری  امور زائرین  لقمانی، معاونت گردشگری و  علی نقی طبیب 
فارس بیان کرد: به امید روزی هستیم که مشکالت ناشی از بیماری 
کرونا و پاندمی پیش آمده یا برطرف شود یا به شیوه ای مهار شود که 

مشاغل مربوطه به یک آرامش نسبی برسند.
مبانی  داد:  ادامه  فارس  استانداری  زائرین  امور  و  گردشگری  معاون 
اگر  و  است  پویا  و  غنی  در صنعت گردشگری  فارس  استان  فکری 
در هر مبحثی که ورود کنیم و ندانیم در چه شرایطی قرار داریم قطعًا 

رسیدن به وضع مطلوب به درستی ترسیم نمی شود.
معروف  شیرازی ها  و  فارسی ها  که  می کنیم  افتخار  اینکه  بیان  بیا  او 
به مهمان نوازی هستند و این برند کمی نیست که در عمل ثابت شده 
است، افزود: در فروردین 98 و سیل دروازه قرآن که به سیل مهربانی 
تا  باز گذاشتند  را  اقامتی شیراز درب  اماکن  معروف شد و هتل ها و 

آماده ارائه به آسیب پذیران باشند.
این مقام مسئول ابراز کرد: عدم معرفی داشته ها بزرگ ترین عیبی است 
که صنعت گردشگری ما دارد و اگر به این باور برسیم و با یک همت 

عمومی می توان امیدوار بود که این صنعت به نقطه کمال خود برسد.
سید حسن سیادتان، رئیس جامعه هتلداران و هتل آپارتمان های استان 
هفته گردشگری »گردشگری  و  روز  امسال  شعار  به  اشاره  با  فارس 
برای رشد فراگیر«، اظهار کرد: با آمدن شیوع ویروس کرونا حوزه 
گردشگری متضرر شدند که ایران و کشورهای دیگر را در برگرفت و 
باید به دنبال راهکاری برای گردشگری دنیا و به خصوص ایران باشیم.

داد:  ادامه  فارس  استان  آپارتمان های  هتل  و  هتلداران  جامعه  رئیس 
امیدواریم بتوانیم ضررهایی که در این دو سال متحمل شده ایم را جبران 
میراث  جدید  وزیر  و  جدید  دولت  تعامل  با  خود  کشور  در  و  کنیم 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آینده جدیدی را رقم بزنیم و روند 

خوبی در آینده داشته باشیم.
میراث  وزارت  داخلی  گردشگری  توسعه  مدیرکل  محمدقاسمی 
فارس  استان  در  کرد:  اظهار  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
ضرورت همبستگی و وحدت در گردشگری به نحو احسن دنبال شده 
نتایج مطلوبی  به  باهم کار کنند  با تمامی بخش ها  این صنعت  و اگر 

خواهند رسید.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی ادامه داد: رویکرد جدید گردشگری در استان فارس و 
ایجاد همبستگی در همه بخش های گردشگری و شکل گیری دبیرخانه 
دائمی رویدادهای گردشگری استان فارس با زیرگروه های تخصصی 

خودش که به نوبه خود جای تقدیر دارد.
است  متفاوت  گذشته  به  نسبت  امروز  موضوع گردشگری  او گفت: 
همچون  مؤلفه هایی  به  تنها  نباید  گردشگری  جاذبه های  معرفی  در  و 
مناطقی که دارای آثار باستانی و تاریخی هستند بسنده کرد و باید با 

حفظ مسیرهای کالسیک به دنبال رویکردهایی جدیدی باشیم.
انواع گردشگری  بودن  دارا  با  فارس  استان  اینکه  به  اشاره  با  قاسمی 
قطب گردشگری کشور است، افزود: با روند امیدبخش واکسیناسیون 
باید برای دوران پسا کرونا آماده شویم و در استان فارس در حوزه 
گردشگری سالمت با ارائه تورهای تلفیقی ارزان برای گردشگران به 

سمت رقابتی شدن پیش رویم.


