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روزنامه

1400
شنبه

با حضور معاون امور بانوان رییس جمهوری در شیراز

وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در سفر به شیراز:

پروژه باغموزه مشاهیر ظرفیت مطلوبی برای حافظیه به شمار میرود

وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی گفت :باغموزه مشاهیر
ظرفیت مطلوبی برای حافظیه است که میتواند مکمل محل حافظیه باشد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان فارس ،عزتاهلل ضرغامی ،وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در باغموزه مشاهیر حافظیه اظهار کرد:
یکی از اهداف مهم سفر رسیدگی به پروژههای عمرانی است ،پروژه
باغموزه مشاهیر ظرفیت مطلوبی برای حافظیه است که میتواند مکمل

محل حافظیه باشد و هارمونی محیط پروژه باغموزه مشاهیر ،باید با محیط
حافظیه یکی باشد.
وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ادامه داد :تسهیالت
مورد نیاز را که حدود  ۵۰میلیارد است امروز پیگیری میکنیم ،با توجه
تسهیالت قول داده شده یکساله پروژه به اتمام برسد هدف ما سرعت در
انجام پروژهها است ،امروز باید در جلسه پیگیری کنیم تا اعتبار زودتر
برای انجام کار به دست عزیزان برسد.

رئیسجمهور در شورای اداری استان فارس عنوان کرد؛

صورت گرفت؛

افتتاح اولین مرکز کارآفرینی و اشتغال
شهرداری شیراز  

وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد:

طرح تحویل امانی نهاده به دامداران
عشایری دنبال شود

شهردار شیراز تأکید کرد؛

لزوم آمادگی حوزهها ،مناطق و سازمانها
برای مواجهه با سیالبهای شهری و دفع
آبهای سطحی شیراز

استان فارس در بخش تولید حرف جدی برای گفتن دارد

رونمایی از سند فرهنگی استان فارس به عنوان برشی از نقشه مهندسی فرهنگی کشور

رئیسجمهور در شورای اداری استان فارس گفت :نجات اقتصاد
کشور در گرو رونق تولید است و اگر میخواهیم اقتصاد مقاومتی
در همه ابعاد آن اجرا شود ،باید تولید رونق بگیرد و ظرفیتهای
معطل مانده ،فعال شود.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری :ابراهیم رئیسی در نشست
شورای اداری استان فارس با اشاره به گزارشهای ارائه شده از
سوی شماری از وزرا و معاون اجرایی رئیسجمهور درباره طرحهای
مصوب و اقدامات در نظر گرفته شده برای این استان ،گفت :تبیین
این طرحها و اقدامات برای آن است که یک حس مشترک بین
مسئوالن استانی و مسئوالن کشوری برای اجرای این طرحها و حل
مشکالت استان فارس ایجاد شود.
رئیسجمهور گفت :ارائه گزارش مصوبات سفر استانی در جلسه
شورای اداری برای ایجاد یک حس مشترک در همه مجموعه نظام
است.
رئیسی با بیان اینکه دولت سیزدهم روی مشارکت مردم در اجرای
برنامههای خود حساب ویژهای باز کرده است ،گفت :از همه
مسئوالن دستگاههای اجرایی میخواهم درباره برنامهها و اقدامات
خود با مردم صحبت و آنان را با برنامهها و اهداف دولت همراه
کنند.
رئیسجمهور اظهار داشت :اولویت دولت در اجرای طرحهای
عمرانی در استانها تکمیل طرحهای نیمه تمام است.
رئیسی با اشاره به نجات اقتصاد کشور در گرو رونق تولید است،
افزود :اگر میخواهیم اقتصاد مقاومتی در همه ابعاد آن اجرا شود،
باید تولید رونق بگیرد و ظرفیتهای معطل مانده ،فعال شود.
رئیسجمهور با بیان اینکه استان فارس نشان داده در بخش تولید،
حرف جدی برای گفتن دارد ،افزود :از روسای بانکها میخواهم
اعطای تسهیالت بانکی را به سمت تولید هدایت کنند.
وی با اشاره به اظهار نگرانی از افزایش نقدینگی در کشور ،گفت:
اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود ،افزایش آن هیچ نگرانیای
ایجاد نخواهد کرد.
رئیسجمهور با اشاره به استان فارس در زمینههای گردشگری
زیارت ،سالمت و سیاحت جاذبههای فراوانی دارد ،افزود:
زیرساختها و ظرفیتهای استان فارس در عرصه گردشگری بسیار
ممتاز است و اگر فعال شود ،میتواند تأثیر زیادی در رونق اقتصادی
و آبادانی استان داشته باشند.
آیتاهلل رئیسی همچنین با اشاره به قابلیتهای استان فارس در
عرصه کشت گیاهان دارویی ،محصوالت کشاورزی و محصوالت
پتروشیمی بهویژه در عرصه محصوالت پاییندستی ،گفت :ایرانیان
داخل و خارج کشور بدانند که استان فارس یکی از بهترین نقاط
برای سرمایهگذاری امن و تضمین شده است.
رئیسجمهور گفت :از استاندار فارس میخواهم از فکر و اندیشه
همه فرهیختگان و صاحبنظران استان برای طراحی راهکارهای
برونرفت از وضع کنونی بهره بگیرد و استان فارس میتواند در
این زمینه الگو باشد.
آقای رئیسی در ادامه با بیان اینکه در دولت سیزدهم ترجیح دادیم
به جای پرداختن به اینکه کشور را در چه وضعی تحویل گرفتیم،
در عمل به حل مشکالت اقدام کنیم ،گفت :هیچ نیازی برای تشریح
وضع کنونی کشور وجود ندارد و هرکس ،نگاهی به سفره خودش
بیندازد به خوبی درک میکند که با چه وضعی مواجه هستیم.
بخش عمدهای از مشکالت استان فارس ناشی از تفویض نشدن
اختیارات
استاندار فارس با اشاره به اینکه فارس  ۶درصد جمعیت و ۷
درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است ،نیز گفت:
وجود  ۱۴۰۰بقعه مبارکه ۴ ،هزار اثر تاریخی ملی ۵ ،اثر تاریخی
جهانی ،رتبه دوم وجود نواحی صنعتی ،رتبه اول تولید خاک نسوز،
نزدیکی به آبهای آزاد ،کسب جایگاه شهر جهانی منبت توسط
آباده ،وجود صنایع مادر ،قطب صنایع الکترونیک تعداد اندکی از
ظرفیتهای کمنظیر استان کهن و گسترده فارس است.
محمد هادی ایمانیه ،افزود :بهرغم اینکه شیراز سومین حرم اهلبیت
علیهمالسالم است ،شاهد مشکالت بیشمار در بافت پیرامون حرم
است که رفع این مشکالت نیازمند سرعت بخشیدن به روند تعیین
تکلیف طرح توسعه حرم است.
استاندار فارس بحران آب و خشکسالی ،سدهای در دست احداث و
نیمه تمام ،بحران تأمین آب شرب در روستاها ،درصد باالی تصادفات
جادهای در فارس ،پروژههای نیمه تمام راهسازی و آزادراهی ،قطار
شهری تکمیل نشده در شهر شیراز ،راهآهنهای بالتکلیف مانده،
سهم اندک فارس از سپردههای فارسیها در بانکها ،مشکالت و
موانع پیش روی صنعت و تولید ،ضعف در تأمین زیرساختهای
خدماتی شهرکهای صنعتی از دیگر مشکالت این استان عنوان
کرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس توجه به اقداماتی همچون
برگرداندن صنایع تعطیل شده به چرخه تولید ،بازگرداندن جایگاه
شیراز به عنوان قطب صنایع الکترونیک ،تقویت جایگاه فارس در
صنعت گردشگری و توجه به اینکه فارس میتواند رتبه اول این
صنعت در شاخههای مختلف مذهبی ،طبیعی ،تاریخی ،درمانی و ...را
کسب کند را ضروری توصیف کرد.

به اعتقاد استاندار فارس بخش عمدهای از مشکالت این استان ناشی
از تفویض نشدن اختیارات است.
وی ادامه داد :عدم تفویض اختیارات به استان آسیبهایی در
بخشهای مختلف ایجاد کرده که مانع زایی و به بنبست رساندن
طرحهای دانشبنیان یکی از این موارد است.
ایمانیه یکی از راههای اثرگذار برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان
را رفع موانع و تسهیل صدور مجوز برای فعالیتهای دانشبنیان
دانست.
وی گفت :بالتکلیفی  ۶پتروشیمی ،تکمیل صنایع پاییندستی ،ایجاد
اشتغال و رفع موانع تولید ،تسهیل صدور مجوزها با تشکیل تعداد
زیادی پنجره واحد در استان و جذب سرمایهگذار از دیگر مواردی
است که با تفویض اختیارات به استان عملیاتی خواهد شد.
استاندار فارس تکمیل ورزشگاههای ناقص به جا مانده از گذشته،
رفع کمبود مسکن ،نیاز طرح پزشک خانواده به اصالحات ،تکمیل
بیمارستانهای نیمه تمام در شهرستانهای استان ،تسریع در اجرای
پروژه شهر سالمت ،رفع مشکالت مربوط به بانوان ازجمله اصالح
ساعات کاری بانوان شاغل در ادارات از دیگر مواردی است که
استاندار فارس از رییس جمهور و هیئت دولت خواست پیشبرد
آنها را در دستور کار قرار دهند..
رفع مشکالت اجتماعی فراوان در حاشیه شهر شیراز و تقویت آنتن
دهی در حوزه مخابرات از دیگر اقدامات ضروری و مورد نیاز استان
فارس بود که استاندار فارس به آن اشاره کرد.
تخصیص  ۸۰میلیارد تومان به پروژههای میراث فرهنگی در سفر
به استان فارس
وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در جلسه شورای
اداری استان فارس با اشاره به مسئله حریمها در ابنیه تاریخی
نیز گفت :مهمترین گرفتاری ما که باید تصمیم انقالبی برای آن
بگیریم ،مسئله حریمهاست.
عزتاهلل ضرغامی در تمام نقاط استان فارس این مشکل وجود دارد،
افزود :زیرا قانونی وجود دارد که منطقه وسیعی را حریم ابنیه تاریخی
قرار داده است و اجازه ساخت و ساز در آن منطقه را نمیدهند این
مشکل باید حل شود.
وی با بیان اینکه باید قوانین حریمها را از حالت انقباضی برداشته،
انبساطی کنیم ،افزود :این کار را در شورایعالی انقالب فرهنگی و
هیئت دولت دنبال کنیم تا بتوانیم مشکالت مربوط به حریمها که
مشکالت زیادی برای مردم ایجاد کرده است را برطرف کنیم.
وزیر میراث فرهنگی از تخصیص  ۸۰میلیارد تومان به پروژههای
میراث فرهنگی در سفر به استان فارس خبر داد.
تخصیص بسته  ۵۰۰میلیارد تومانی به هنرمندان سراسر کشور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این جلسه نیز گفت :برای حوزه
هنرمندان یک بسته  ۵۰۰میلیارد تومانی تخصیص دادند که این شامل
همه هنرمندان در تمام نقاط کشور میشود.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضورش در مراسم یادروز
حافظ ،گفت :یکی از درخواستهای حافظ پژوهان احداث مرکز
حافظشناسی بوده است که از سوی رئیسجمهور قول دادهام تا این
مرکز که  ۲هزار متر زمین هم بدان اختصاص پیدا کرده است،
احداث شود و حدود  ۲۵میلیارد تومان برآورد بودجه آن شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به بازدیدهای خود از
شهرستانهای پاسارگاد ،مرودشت ،ارسنجان و شیراز نیز افزود :یکی
از مسائل پاسارگاد بحث موزه آرامگاه منسوب به کوروش است و
این مورد  ۵۰سال است که در حال احداث است و هنوز شاید ۳۰
درصد پیشرفت پروژه نداشته است و بعد از  ۵۱سال با به اتمام برسد.
در طول  ۴سال فعالیت خویش حل کنیم.
اسماعیلی ادامه داد :این موزه که قرار بوده تاریخی برای هنر شیراز
باشد ،خود تبدیل به یک موزه شده است.
اضافه شدن  ۶میدان گازی جدید به ظرفیت استان فارس
وزیر نفت نیز در جلسه شورای اداری استان فارس با اشاره به اینکه
این استان دارای شش میدان گازی است ،افزود :بااعتباری بالغبر ۲
میلیارد دالر ۶ ،میدان گازی جدید به ظرفیت فارس اضافه میشود.
جواد اوجی با بیان اینکه قرار است تولید نفت در فارس افزایش
داشته باشد ،افزود :قرار است  ۸۰۰میلیارد تومان توسط این وزارتخانه
برای توسعه محورهای مواصالتی فارس هزینه شود.
وزیر نفت اظهار داشت :مشارکت در طرح جاده کوار تا فیروزآباد،
همکاری در اجرای سد هایقر ،اختصاص یک هزار و  ۱۵۰میلیارد در
قالب  ۲۵۰پروژه ،راهاندازی پتروشیمیهای داراب ،فیروزآباد ،جهرم
و فسا و تضمین خوراک اتان برای تولید پلیاتیلن و تعیین تکلیف
سرمایهدار و بسیج کردن هلدینگ پارسیان و صنعت نفت و خلیج
فارس و تعیین تکلیف چهار پتروشیمی در این مناطق را از جمله
مواردی عنوان کرد که در سفر به استان فارس مصوب شده است.
رونمایی از سند فرهنگی استان فارس به عنوان برشی از نقشه
مهندسی فرهنگی کشور
نماینده ولیفقیه در فارس در حاشیه رونمایی از سند فرهنگی فارس
در جلسه شورای اداری استان فارس نیز گفت :این سند حاصل
همفکری  ۲۵۰۰نفر از فرهیختگان استان است.
آیتاهلل لطفاهلل دژکام ادامه داد :خالصه این سند متکی بر اصل
تقواست و ما باید تالش کنیم تا تقوا در جامعه رواج پیدا کند.
امام جمعه شیراز اظهار داشت :به عنوان نماینده ولیفقیه میگویم
اگر در خرج کردن این مبلغ تقوا نباشد معلوم نیست چه بر سرمان
خواهد آمد.
دژکام افزود :تقوا صرف ًا یک عمل فردی و شخصی نیست ،یک
وظیفه اجتماعی برای نظارت و پیگیری کردن است لذا باید به
کمک دولت در قانونمند کردن مصارف و هزینه کرد عادالنه آن
کمک کنیم تا مبالغ تخصیصی در جای خود به خوبی صرف شود.
بر اساس این گزارش در جلسه شورای اداری استان فارس ،سند
تحول فرهنگی استان به عنوان برشی از سند فرهنگی کشور با حضور
رئیسجمهور و آیتاهلل دژکام نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه
شیراز رونمایی شد.
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رئیسجمهور اسالمی ایران در شیراز خبر داد؛

تصویب بیش از  ۱۰۰طرح  با اعتبار حدود
 ۶هزار میلیارد تومان  برای استان فارس
ظرفیتهای گردشگری فارس باید بیش از پیش فعال شود

شهردار منطقه چهار خبر داد؛

اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری
انتهای بلوار پاسارگاد بدون هیچگونه
وقفه در دست اجرا است

