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خبـر استاندار فارس خبر داد؛

آغاز پروازهای شیراز به نجف از دهه مبارک فجر امسال
استاندار فارس گفت: زائرین عتبات عالیات استان فارس از طریق فرودگاه بین المللی شهید 

آیت اهلل دستغیب شیراز راهی نجف اشرف می شوند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، محمد هادی ایمانیه در 
جلسه هماهنگی پروازهای مستقیم از شیراز به نجف، اظهار داشت: با توجه به پیگیری های 
بین فرودگاه شهید آیت اهلل دستغیب شیراز و فرودگاه  صورت گرفته، مجوز پرواز مستقیم 
نجف اشرف صادر شد و اولین پرواز، به مناسبت آغاز دهه پرفروغ فجر روز ۱۲ بهمن کار 
انتقال زّوار محترم را انجام می دهد.نماینده عالی دولت در استان فارس تصریح کرد: هر هفته 

یک پرواز از فرودگاه شیراز به نجف برقرار می شود که در صورت استقبال زائرین می توان 
تداوم  این پروازها  استانی های  استقبال خوب هم  با  امیدواریم  افزود:  افزایش داد.وی  را  آن 
حفظ  افزود: جهت  فارس  دهیم.استاندار  افزایش  نیز  را  پروازها  تعداد  بتوانیم  و  باشد  داشته 
سالمتی هموطنان و زائرین محترم، کلیه مقررات و دستورالعمل های بهداشتی و مصوبات ستاد 
کرونا، چه در هنگام خروج زائرین محترم از فرودگاه شیراز و چه در هنگام ورود به فرودگاه 
به طور کامل رعایت می شود و زّوار محترم و نیز خدمه کاروان ها ملزم به زدن واکسن و 

رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی مانند زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی می باشند.

در  سینوسی  حرکات  آمایش  سند  به  توجه  گفت:  فارس  استاندار 
برنامه ریزی را کاهش داده و موجب شکل گیری اقدامات جهشی و 

افزایش هماهنگی و هم افزایی می شود.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش   
فارس، محمد هادی ایمانیه در اولین جلسه شورای هماهنگی توسعه 
منطقه ۵ آمایش کشور که با حضور استانداران استان های بوشهر و 
کهگیلویه و بویراحمد و روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی 
این استان ها در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: تدوین و اجرای سند 
نتیجه  آمایش سرزمین موجب پیشگیری از کارهای بی نتیجه و کم 

خواهد شد و اهداف بلند پروازانه و منطقی را ایجاد خواهد کرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد: تکیه بر سند آمایش 
سرزمین موجب حذف حرکات سینوسی در برنامه ریزی خواهد شد 
و جهت گیری برنامه ریزان برای رسیدن به قله اهداف را تصحیح و 

تسریع خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ایجاد کارگروه های مشترک در برخی زمینه ها به 
۵ کمک خواهد کرد،  منطقه  سرزمین  آمایش  سند  تقویت  و  ارتقا 
انرژی، راه، گردشگری، محیط  افزود: کارگروه های تخصصی آب، 
زیست و زنجیره صنعت، معدن و کشاورزی و باغداری ذیل شورای 

ایجاد خواهد شد  هماهنگی توسعه منطقه ای منطقه ۵ آمایش کشور 
و با مدیریت روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی سه استان 

فعالیت خواهند کرد.
استاندار فارس تأکید کرد: هر سه استان سند آمایش سرزمین را در 
و همه طرح های  استان خود مصوب  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای 
بزرگ استان که در راستای این سند باشند مورد حمایت قرار خواهند 

گرفت.
در این جلسه استاندار بوشهر با بیان اینکه سه استان فارس، کهگیلویه 
و بویراحمد و بوشهر در حوزه های مختلف مانند گردشگری، درمان، 
اقتصاد دریامحور و آب مکمل یکدیگر هستند، اظهار داشت: تمرکز 
بر طرح های راه آهن و آزادراه بسیار مهم هستند و بستر رشد و توسعه 

را فراهم می کنند.
استان های  ارشد  مدیریت  نظرات  کرد:  تأکید  محمدی زاده  احمد 
آمایش  سند  درخصوص  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  بوشهر  فارس، 
این  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان های  روسای  توسط  سرزمین، 
اعالم  ریزی کشور  برنامه  و  مدیریت  سازمان  به  و  تدوین  استان ها 

خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه با تأکید بر تقویت و 
ارتقای سطح توجه سند آمایش سرزمین به استان های منطقه ۵ اظهار 
سند  تقویت  بلندمدت،  اهداف  به  نگاه  و  دورنگری  با  باید  داشت: 

آمایش سرزمین منطقه ۵ مطالبه شود.
احمدزاده با بیان اینکه ظرفیت های بسیار باالیی در سه استان فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر وجود دارد که باید بیشتر از قبل برای 
توسعه این منطقه مورد توجه سند آمایش سرزمین قرار گیرد، افزود: 
همکاری و هماهنگی سه استان منطقه ۵ زمینه توسعه و افزایش رفاه 

مردم را فراهم خواهد کرد.

استاندار فارس: سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس:

رفع مشکالت صنفی و شغلی کارگران کاشی 
حافظ کلید خورد

با حکم استاندار فارس:

ناصر شمس مشاور استاندار و دبیر قرارگاه 
جهادی مسکن شد

صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  کل  سرپرست 
این  بین صنوف گردشگری  بیشتر  اتحاد  و  همدلی  لزوم  بر  فارس 
استان تأکید کرد و گفت: »با توجه به اینکه در صنوف گردشگری 
استان فارس متخصصین و صاحب نظران متعددی مشغول به فعالیت 
تخصص  از  استفاده  با  و  بیشتر  اتحاد  و  همدلی  با  بی شک  هستند، 
استان  توسعه همه جانبه  شاهد  امور گردشگری  در  تجارب آن ها  و 

باشیم.«
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، موید محسن نژاد 
در نشستی با روسای صنوف و فعاالن گردشگری فارس با اشاره به 
سفرهای نوروزی گفت: »ستاد خدمات سفر فعال شده و آماده سازی 
و  فارس  به  نوروزی  مسافران  به  ارائه خدمات  برای  برنامه ریزی  و 
شهر شیراز در حال انجام است که بی شک هر اقدامی دراین باره با 

مشارکت صنوف گردشگری شکل بهتری خواهد داشت.«
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرپرست 
فارس ادامه داد: »نوروز سال آینده شاهد حضور مسافران بی شماری 

به شهر شیراز خواهیم بود و باید مانند سنوات گذشته )قبل از شیوع 
اولویت قرار  به مسافران در  بیماری کرونا( کیفیت خدمات رسانی 

گیرد.«
 محسن نژاد همچنین بر لزوم تهیه برند گردشگری برای شهر شیراز 
تأکید کرد و افزود: »مطالعات پژوهشی برند شیراز انجام شده و شعار 

و نماد آن نیز باید مشخص شود.

سرپرست اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس تأکید کرد؛

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس تأکید کرد؛

استفاده از تفکرات انقالبی برای پایان 
دادن به مشکالت مردم

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر شیراز:

شهردار منطقه یک:

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 
یک به منظور حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی نشستی با 
حضور ترابی عضو شورای اسالمی شهر و ناظر در منطقه یک، رستم 
بخش  سرمایه گذاران  و  مسئولین  از  جمعی  و  یک  منطقه  شهردار 

خصوصی در شهرداری این منطقه برگزار شد
با  جلسه  برگزاری  منظور  به  منطقه  شهردار  از  تشکر  ضمنًا  ترابی 
به  باید  گفت:  آنان  درخواست های  به  رسیدگی  و  انبوه سازان 
سرمایه گذار نگاه متفاوتی داشته باشیم، و به دید کارآفرین در بخش 

مختلف صنعت، کشاورزی، ساخت و ساز و ... نگاه شود.
ترابی ادامه داد: مشکالت شهری و هزینه ها در چند سال اخیر چند 
برابر شده ولی در جهت رفع و فراهم کردن شرایط مناسب باید با 
و  شود  مرتفع  مشکالت  مدون  ریزی  برنامه  و  شده  مدیریت  نگاه 

توسعه و پویایی شهر همچون سنوات گذشته ادامه داشته باشد.
و  مشکالت  می شود  باعث  جلساتی  چنین  برگزاری  افزود:  ترابی 
آسیب شناسی  بحث  در  بتوانیم  و  شود  شناسایی  مطرح  چالش های 
شهر  توسعه  جهت  در  و  برداریم  مثبت  قدم های  مشکالت  رفع  و 
مهم  این  به  شده  مدیریت  فضای  در یک  سرمایه گذاران  با کمک 

کمک کنیم.
از  شیراز  شهر  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
پتانسیل باالیی در بخش های سرمایه گذاری، مذهبی، گردشگری و 
سازمان های  بین  جامع  مدیریت  شود  سعی  باید  است  برخوردار   ...
خدمات رسان شکل گیرد که این امر موجب تسهیل در امور مردم 
می شود و نتایج خوبی از جمله خارج شدن از رکود اقتصادی، ایجاد 

اشتغال و از بین رفتن فساد اداری را به دنبال خواهد داشت.
مشکالت  حل  بر  شورا  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
ذهنیت ها  باید  گفت:  و  کرد  تأکید  انبوه سازان  و  سرمایه گذاران 
نسبت به سرمایه گذاران تغییر کند، شهرداری و شورا نیز در کنار 
سرمایه گذاران خواهند بود و از آنان به صورت ویژه حمایت خواهیم 
کرد در ادامه این نشست رستم زاده شهردار منطقه یک نیز با اشاره 
بستر  ایجاد  و  سرمایه گذار  جذب  مردمی  مشارکت های  اهمیت  به 
الزم برای حضور آنها در اداره امور شهری گفت: برگزاری چنین 

جهت  در  می تواند  سرمایه گذاران  نظرات  نقطه  شنیدن  و  جلساتی 
شهر  پایدار  توسعه  و  اقتصاد  رونق،  در  آنها  مشارکت  و  ترغیب 
مثمره ثمر باشد.وی گفت: منطقه یک شهرداری همکاری خود را 
با سرمایه گذاران بیش از پیش در برنامه کار خود قرار داده است 
مشی  و  جایی که خط  تا  نگرانی ها  رفع  منظور  به  راستا  این  در  و 
قانونی اجازه دهد بستر را در جهت سرمایه گذاری در منطقه مهیا و 

پروسه های اداری را کاهش خواهیم داد.
شهردار منطقه یک افزود: باید در شهرداری به دنبال ارتقاء و ایجاد 
انگیزه جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی بود که منطقه یک در 
این راستا تسهیالتی را در روند ارائه خدمات به سرمایه گذاران در نظر 

گرفته و شرایطی ویژه برای سرمایه گذاری در منطقه فراهم است.
رستم زاده ادامه داد با توجه به اینکه از درخواست های سرمایه گذاران 
فرایندهای مربوطه و همچنین  اداری و  به تسهیل در روند  مربوطه 
تقاضای کاهش بوروکراسی اداری در فرایند صدور پروانه یا پایان 
اندیشیده  که  تمهیداتی  به  توجه  با  امیدواری کرد  ابراز  است.  کار 
شده است انشاء ا... بتوانیم به سمت بهبود این وضعیت پیش برویم.

دیدگاه ها،  بیان  به  انبوه سازان  و  سرمایه گذاران  از  جمعی  پایان  در 
مسائل و مشکالت خود پرداختند و خواستار تداوم، استمرار جلسات 
کرد.  استقبال  درخواست  این  از  زاده  رستم  شدند،  بیشتر  تعامل  و 
روند  محترم  سرمایه گذاران  آتی  جلسات  در  تا  خواست  ایشان  از 
بهبود وضعیت پاسخگویی شهرداری را رصد کنند تا نسبت به رفع 
اثر مثبت در روند امور  اقدام گردد تا این جلسات منشأ  مشکالت 

باشد.

رئیس سازمان صمت استان فارس:

بانک ها در راستای رفع موانع 
تولید و کمک به تسهیل در امور تولید 

همکاری بیشتری داشته باشند


