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عضو شورای میراث فرهنگی کشور: 
تخریب بافت تاریخی، اقدامی علیه 

توسعه است
عضو شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور گفت: تخریب ها در بافت تاریخی که با نام فرصت های 

توسعه انجام می شود در حقیقت اقدامی علیه توسعه است.
ســید محمد بهشتی، در حاشیه بازدید از محدوده زندیه شیراز 
در نشســتی افزود: در گذشــته از تخریب هایی که در بافت 
تاریخــی صورت می گرفت به عنوان فرصت های توســعه یاد 
می شد و شاهد بودیم که در بافت تاریخی، مجتمع های تجاری 
و ... ســاخته می شــد در صورتیکه اینگونه اقدامات، فرصت 

توسعه نیست بلکه علیه توسعه است.
وی ادامه داد: ساخت اینگونه مجتمع ها در بافت تاریخی شیراز 

بر حیات بازار تاریخی وکیل تاثیر منفی گذاشته است .
بهشــتی اضافه کرد: امروزه مقیاس و نــوع عملکرد محدوده 
زندیه شــیراز تغییر پیدا کرده و مدیران شــهری این کالنشهر 
باید با توجه به ریشــه  و نقش  های تاریخی این محدوده، آن را 

بازآفرینی کنند.
وی، ضمن ارایه راهکارهایی به شــهردار و اعضای شــورای 
اسالمی شهر شیراز در مورد طرح بازآفرینی مجموعه زندیه به 
عنوان یکی از پروژه های نرم افزاری و انســان محور این شهر، 
اظهار داشــت: طرح بازآفرینی مجموعــه زندیه، فرصتی برای 
مدیران شهری شیراز اســت تا از بحران مدنیت به وجود آمده 
در شــهرها گذر کرده و نشان دهند که فرصت توسعه به شکل 

افزایش کیفیت و بازآفرینی شهری نیز وجود دارد.
عضو شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشــور با بیان اینکه در طول 60 سال اخیر، تحوالت فرهنگی 
و اجتماعی در کشــور رخ داده که این تحوالت با اوج و فرود 
همراه بوده اســت، گفت: اگر 2 گانه مدنیت و بحران مدنیت را 
مدنظر قرار دهیم از سال 40 به بعد، وارد شرایط بحران مدنیت 
شدیم و این بحران هم اکنون در حال افول است و شاهد رشد 

مدنیت هستیم.
وی با برشــمردن تفاوت های مدنیت و بحــران مدنیت، بیان 
داشــت: هنگامی که بحران مدنیت رخ می دهد، کیفیت زندگی 
افراد تحت تاثیر قرار می گیرد و شــاهد سیطره کمیت هستیم و 
همــه چیز تنزل پیدا می کند و به عنوان مثال خیابان های شــهر 
متری می شود و شاهد خیابان هایی با عناوین 30 متری، 45 متری 
و ... هستیم در صورتیکه پیش از آن هر کدام از خیابان ها دارای 
اســم و هویت بودند اما در این شرایط شهر به نازل ترین مرتبه 

خود و تکیه بر کمیت تنزل پیدا می کند.
بهشــتی، ادامه داد: در دوران بحران مدنیت، مدیر خوب کسی 
اســت که اقدامات کمی مثل پل زدن و مصرف سیمان و بتن 
انجام دهد اما در شــرایطی که مدنیت حاکم می شود، کیفیت 

زندگی مورد توجه قرار می گیرد.
وی اضافــه کرد: چند شــهر در ایران وجــود دارد که عبور 
از بحــران مدنیت و توجه به کیفیت زندگــی در آنها پُر رنگ 
تر هســت و پیشتاز این شهرها شــیراز است، رفتار شیرازی ها 
و میزبانی لطیف آنها در جریان ســیل روزهای پنجم و ششــم 

فروردین ماه 98 شاهدی بر این موضوع است.
شهردار شــیراز ارزش آفرینی برای بافت تاریخی این شهر را 

نوید داد
شهردار شــیراز نیز در این نشست، بافت تاریخی را هویت و 
ثروت شیراز دانســت و گفت: به همه عالقه مندانی که دوست 
دارند در بافت تاریخی شــهر ســرمایه گذاری کنند، اطمینان 
می دهم که بافت تاریخی فرهنگی شهر، یکی از گران ترین نقاط 

شیراز خواهد شد.
حیدر اسکندرپور افزود: بازآفرینی بافت تاریخی در حقیقت به 
مثابه احیای هویت و تاریخ شهر شیراز است و در 2 سال گذشته 
بخش های زیــادی از این بافت را با همراهی مردم، باز پیرایی، 

احیا و مرمت کردیم.
وی ادامه داد: مدیریت شهری بر این باور است که احیای بافت 
تاریخی، گردشگری شهر شیراز بلکه کشور را رونق می بخشد و 

همچنین نشاط اجتماعی را افزایش می دهد.
شــهردار شیراز با بیان اینکه تا قبل از روی کار آمدن مدیریت 
جدید شهری، بافت تاریخی از ناهنجاری های اجتماعی بسیاری 
رنج می برد، اظهار داشــت: با رویکــرد جدید، تصمیمات و 
رویدادهای خوبی که در احیــا و مرمت بافت صورت گرفته، 
بسیاری از معضالت بافت تاریخی شیراز برطرف شده و امروز 

بافت تاریخی، ثروت شهر شیراز است.
وی با اشــاره به اقداماتی که ظرف 2 ســال گذشته در بافت 
تاریخی شهر شیراز انجام شده، گفت: پنج محور گردشگری در 
ســال 97 در بافت تاریخی این شهر احیا شد و در سال 98 این 
عملیات شتاب بیشــتری گرفته و تا کنون بخش زیادی از این 

اقدامات انجام شده است.
شهردار شــیراز بیان کرد: بر این باوریم که مردم شیراز اصوال 
تعالی نگر هستند و ما نیز عوض اینکه توسعه هایی را انجام دهیم 
که نتیجه اش تخریب شهر باشد، در پی تعالی شهر شیراز هستیم.

اسکندرپور همچنین اظهار داشت: شهروندان برای تعالی بخشی 
در بافت و بازار ســنتی شیراز، محور هستند و فعالیت هایی که 
در بافت تاریخی شــیراز صورت می گیرد جز با مشارکت مردم 
امکان پذیر نیست و من به ســهم خودم از همه بازاریان برای 
همکاری، حمایت و همگامی شان سپاسگزارم و اطمینان دارم که 
این همراهی، روزهای خوشــی را برای شهر شیراز رقم خواهد 

زد.
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مدیر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
اســتانداری فارس گفت : هیات مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه های 
سی و یکم و سی دوم خود که در آبان ماه سال جاری 
برگزار گردید، به استناد ماده 7 قانون اجرای سیاست 
های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصالحات بعدی 
آن به منظور تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز 
)) واگــذاری زمین (( و )) تغییر کاربری (( اراضی 

مصوبات جدیدی را تصویب نموده است .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس، 
هاله فوالد فر درخصوص تصویب مصوبات هیات 

مقررات زدایی بیان داشت : بر اساس مصوبات جدید 
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در صورتی که 
متقاضی به صورت کتبی و بــا قید در مجوز تعهد 
نماید قادر به تامین زیر ساخت های مورد نیاز مانند 
برق ، گاز و امثال آن اســت و به تامین آن از سوی 
دستگاهها و سازمان های مربوطه نیازی ندارد ، الزام 

به اخذ استعالم های مربوطه را حذف نماید .
وی در ادامه افزود : ســازمان امور اراضی کشور 
مکلف اســت آن دســته از اراضی را که از فرایند 
تخصیص آنها به متقاضی بیش از پنج ســال سپری 
نشده باشد و به هر دلیل به متقاضی دیگری با فعالیت 
و ظرفیت مشــابه در حال واگذاری است بدون نیاز 
به انجام مجدد مراحل ،  نســبت به صدور مجوز )) 
واگــذاری زمین (( اقدام نماید . در صورت تفاوت 
درنوع مالکیت یا ظرفیت ، سازمان مذکور می باید 
تنها به استعالم های مربوط به آن نوع خاص فعالیت 
اکتفا نماید و بدون دریافت سایر استعالم های مشابه 

واگذاری را انجام دهد .
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
اظهار داشــت :  سازمان امور اراضی کشور مکلف 

اســت ظرف مدت 6 ماه پــس از ابالغ این مصوبه 
نسبت به انتشار اطالعات اراضی واگذار شده و تغییر 
کاربری داده شده تا پایین ترین سطح جغرافیایی به 
تفکیک نوع مالکیت ) حقیقی ، حقوقی ( ، نوع کسب 
و کار و امثال آن بر روی پایگاه اطالع رسانی خود 

اقدام نماید .
فوالد فردر ادامه عنوان داشت : سازمان امور مالیاتی 
کشــور نیز مکلف گردیده است با رعایت ماده 64 
قانون مالیات های مســتقیم و تیصره های آن ترتیبی 
اتخاذ نماید تا پایان بهمن ماه هر سال جداول مربوط 
به ارزش معامالتی امالک ســال آینــده برای کلیه 
مناطق کشور تعیین و در اختیار مراجع رسمی قرار 

گیرد .
قابل ذکر اســت ایــن مصوبات در جلســه های 
مــورخ 13 و 27 آبان ماه به اســتناد ماده 77 قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی 
و اصالحات آن به منظور تســهیل و تسریع شرایط 
به تصویب رسیده است و مشــروح این مصوبات 
در ســامانه های مربوط به وزارت امور اقتصادی و 

دارایی قابل دریافت است .

مسئول توریسم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
با اشــاره به آمار اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
فارس در خصوص تعداد گردشگران سالمت استان 
گفت: این آمار تا کنون بیش از 30 هزار نفر گزارش 
شــده در حالی که طی 9 ماه امسال تنها 10هزار و 

770 گردشگر سالمت به شیراز سفر کرده است.
 نیمــا هنرور در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در 
شــیراز اظهار داشت: آمار دانشــگاه علوم پزشکی 
شیراز براساس اطالعاتی است  که به آنان خدمات 
پزشــکی ارایه شده و این در حالی است که آمار 9 
ماهه امسال بیانگر آن است  تا کنون 10هزار و 770 
گردشگر سالمت از کشــورهای مختلف به منظور 
دریافت خدمات درمانی، شــیراز را برای دریافت 

انواع خدمات پزشکی انتخاب کرده اند.
وی با بیــان اینکــه از تعداد  10 هــزار و 770 
گردشــگری که  برای دریافت خدمات درمانی به 
شــیراز سفر کرده است، تعداد 5 هزار و 950 نفر از 

کشور عمان هســتند، اضافه کرد: مابقی نیز از سایر 
شهرهای عراق به شیراز سفر کرده اند.

هنرور ادامه داد: بیشترین مراجعه کنندگان درمانی 
از کشــورهای عمان و سپس عراق گزارش شده و 
درمجموع ســال گذشته هفت هزار و 950 گردشگر 

سالمت به شیراز سفر کرده است.
مسئول واحد گردشگری ســالمت دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز با اشاره به اینکه 64 درصد گردشگران 
برای انواع جراحی های چشــم به شــیراز مراجعه 
می کنند، گفت: خدماتی از جمله جراحی چشــم، 
پیوند اعضا، شــیمی  درمانی و پرتودرمانی و دیگر 
خدمات درمانی به گردشــگران خارجی در شیراز 

ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه گردشگران سالمت برای عمل 
پیوند اعضا به بیمارستان بوعلی سینا صدرا مراجعه 
می کنند، بیان کرد: شهر شــیراز از نظر پیوند اعضا 
برند جهانی دارد و به همین علت گردشگران سالمت 

برای دریافــت این نوع خدمت فوق تخصصی ابتدا 
شــیراز را انتخاب و در نهایت به تهران و مشــهد 

مراجعه می کنند.
این مقام مســئول با تاکید براینکه توریسم سالمت 
بدون شــک یک موضوع مهم و چند وجهی است 
که  نیازمند توسعه بین بخشی با دستگاه های مربوطه 
است، گفت: یکی از اتفاقات مهمی که در فارس رخ 
داد، ایجاد معاونت گردشگری و زائران در استانداری 
فارس است که به عنوان یکی از سه استان دارای این 

معاونت در کشور فعالیت می کند.
وی مهم ترین چالش هایی که در ساماندهی امور و 
پیشبرد برنامه های گردشگری سالمت وجود دارد را 
کمبود تعداد پرواز مســتقیم از کشورهای منطقه به 
فرودگاه شــیراز دانست که هم اکنون با رایزنی های 
انجام شــده، یک پرواز در هفته از نجف به شیراز 
راه اندازی شده و از کشور عمان نیز در هفته 9 پرواز 

به مقصد شیراز انجام می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع 
استانداری فارس:

توسعه و پیشرفت کشور از 
مسیر گزینش صحیح می گذرد
معاون استاندار فارس تاکید کرد: اینکه گفته می شود 
گزینش در رفاه پیشرفت و توسعه کشور اثر گذار است 
به علت این است که انتخاب نیروهای کارآمد و متعهد 

،کشور را به سمت پیشرفت هدایت خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری فارس 
عبدالرضا قاســم پور در جلسه هم اندیشی هسته های 
گزینش استان فارس که با حضور رئیس کل دادگستری 
استان ،نماینده هیئت مرکزی گزینش وزارت کشور ،رئیس 
سازمان بازرسی مسئولین هسته های گزینش استان فارس 
برگزار شد ضمن تسلیت ایام سوگواری دهه فاطمیه و 
حــوادث دلخراش اخیر افزود: امیدواریم از این پس در 
هیچ یک از نقاط جهان به ویژه میهن اســالمیمان ایران، 
شاهد رخداد چنین وقایع تلخی نباشیم وی همچنین با 
تسلیت شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان 
کرد:  این شهادت   سبب احیای انقالب و افزایش نگاه 
تیزبینانه مردم و روحیه مشــارکت آنها در صحنه های 

مختلف کشور می شود.
معاون استاندار فارس ضمن تقدیر از تالش های هسته 
های گزینش استان که کار سخت و حساس و پر زحمتی 
بر عهده دارند خاطر نشان کرد:  گزینش در نظام اسالمی 
امری الزم و ضروری است و نه تنها مانع و رقیبی برای 
مدیران محسوب نمی شود بلکه چشم بینا و گوش شنوای 

آن ها است.
قاسم پور نیروی انسانی سالم و توانمند متعهد و کارآمد 
را ثروت و سرمایه اصلی هر سازمان دانست و تاکید کرد 
این ســرمایه مهم و اثرگذار از طریق گزینش صحیح به 

دست می آید.
وی بیان کرد: گزینش باید نیروهایی را انتخاب کند که 
عالوه بر این که ســبب افزایش اعتماد مردم به نظام می 
شوند نیروهای جهادی باشند و در مسیر شهدا گام برداشته 
و ادامه دهنده راه افرادی همچون سپهبد شهید سلیمانی 

در مسیر خدمت به مردم و محرومبن و مظلومین باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس با بیان 
این که هسته های گزینش باید نیروهایی را انتخاب کنند 
که در خط والیت و رهبری گام برداشــته و خدمتگزار 
مردم هستند به توصیه های امیرالمومنین علی علیه السالم 
در نهج البالغه اشاره کرد و افزود: افرادی باید به عنوان 
کارگزاران نظام اداری انتخاب شوند که مسئولیت را به 
شــکل طعمه و لقمه نگاه نکند و به خاطر داشته باشند 

مدیریت امری موقت و گذرا است.
وی همچنین داشتن برخورد خوب انسانگرایانه مهربانانه 
و مبتنی بر شرح صدر ادب و احترام با مردم را از دیگر 
ویژگی هایی برشمرد که در انتخاب نیروهای نظام اداری و 
کارگزاران باید مورد توجه هسته های گزینش قرار گیرد.

معاون استاندار فارس تاکید کرد: اینکه گفته می شود 
گزینش در رفاه پیشرفت و توسعه کشور اثر گذار است 
به علت این است که انتخاب نیروهای کارآمد و متعهد 

کشور را به سمت پیشرفت هدایت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سرنوشت یک سازمان به نوع گزینش 
نیروهای انسانی آن بستگی دارد خاطرنشان کرد: در امر 
گزینش نباید افراط و تفریط سختگیری و تنگ نظری و یا 

سهل انگاری وجود داشته باشد.
قاسم پور همچنین به متولیان امر گزینش در استان توصیه 
کرد اجازه ندهند خط و فکر و جناح سیاسی در کارها 
دخالت داشــته باشد و به طریقی عمل کنند که همواره 

ضوابط بر روابط و سایر حواشی حاکم باشد.
وی با اشــاره به اینکه در شرایط کنونی جامعه اشتغال 
زایی از دغدغه های اساسی مردم و مسئولین محسوب می 
شود عنوان کرد افرادی باید به عنوان نیروهای نظام اداری 
و کارگزاران نظام گزینش شوندکه حامی سرمایه گذاران 
پاک و مولد تولیدکنندگان و کارآفرینان باشند تا بتوانند 
دغدغه مردم را برطرف کنند و در این صورت است که 

زمینه تحول و توسعه کشور فراهم خواهد شد.
وی در پایان ضمن تبریک هفته گزینش از آمادگی برای 
کمک به حل و فصل مشکالت گزینش در استان سخن 

گفت.

وظیفه شوراهای امر به معروف 
سالم سازی و کارآمد کردن 

دستگاه های اجرایی است
دبیر ســتاد احیای امر به معــروف و نهی از منکر 
اســتان فارس گفت: مهم ترین وظایف شوراهای امر 
به معروف و نهی از منکر در دســتگاه های اجرایی 
را سالم ســازی و کارآمد کردن دستگاه های اجرایی 

است.
وی اظهار کرد: کاندیدا های انتخابات باید ملی فکر 

کرده و به دور از حزب و جناح خاص عمل کنند.
وی مهم ترین وظایف شــوراهای امر به معروف و 
نهی از منکر در دســتگاه های اجرایی را سالم سازی 
و کارآمد کردن دستگاه های اجرایی دانست و افزود: 
اگر شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بر اساس 
قوانین و مقررات و دســتورالعمل ها به وظایف خود 
عمل کــرده و کار نظارت و پیگیــری مداوم را به 

درستی انجام دهند شاهد کاهش مشکالت هستیم.
مهدوی خاطرنشان کرد: مبنای کار در شوراهای امر 
به معروف و نهی از منکر اعالم خطاها و مشکالت به 
مدیران براساس کرامت انسانی بوده و قصد ما  بردن 

آبروی افراد نیست.
 این مســؤول تصریح کرد: با توجه به گســتردگی 
کار در اســتان، یکی از رویکردهای این ســتاد را 
تشکیل کمیته های تخصصی در دستگاه های اجرایی 
اســت، و دراین راســتا تاکنون کمیته های قضایی، 
جهاد کشاورزی و وزارت نفت تشکیل شده و سایر 

کمیته ها نیز در آینده تشکیل می شوند.
 مهدوی  بیان داشــت: تشــکیل گروه های یاوران 
معروف و طالیه داران توسط شوراهای امر به معروف 
و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی ضروری است.

استاندار فارس به نقش و جایگاه هیئت 
های مذهبی در جامعه اشاره کرد و یادآور 
شد: همراهی و همکاری متولیان هیئت 
های مذهبی با خادمین مردم در دستگاه 
های اجرایی سبب تامین نیازهای معنوی 
و اعتقادی جامعه شده و همچنین کاهش 
آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی را در 

پی خواهد داشت.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی 
اســتانداری فارس، دکتــر عنایت اهلل 
رحیمی در دیدار با روسای هیئات مذهبی 
استان فارس، با بیان اینکه همه ما رهروان 
ائمه اطهار)ع( هستیم، تاکید کرد: زنده 
نگه داشتن یاد ائمه معصومین سبب توجه 
دل ها و قلوب به مفاهیم ارزشمند اعتقادی 

و ترویج معنویت در جامعه خواهد شد.
 اســتاندار فارس با بیان اینکه هیئت 
های مذهبی همه فعالیت ها را بر اساس 
اعتقادات قلبی به اسالم و مذهب شیعه 
و حب به اهــل بیت)ع( انجام می دهند 
، خاطرنشان کرد: این اقدامات حرکت 

هایی ریشه دار فرهنگی، دینی، مذهبی و 
اعتقادی است.

نماینده عالی دولت در اســتان فارس 
اظهار کرد: بی شــک زنده نگه داشتن 
آموزه های اولیای دین موجب گسترش 
ارزش های اخالقی و معنوی در جامعه 
می شود که امروز بیش از هر زمان دیگری 

به آن نیاز داریم.
دکتر رحیمی به نقش و جایگاه هیئت 
های مذهبی در جامعه اشاره کرد و یادآور 
شد: همراهی و همکاری متولیان هیئت 
های مذهبی با خادمین مردم در دستگاه 
های اجرایی سبب تامین نیازهای معنوی 
و اعتقادی جامعه شده و همچنین کاهش 
آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی را در 

پی خواهد داشت.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه روسای 
هیئت های مذهبی افرادی وارسته و مطلع 
و آگاه هستند، خاطرنشان کرد: باید توجه 
ویژه ای به شــکل برگزاری مراســم و 
همچنین محتوای ارائه شده در این مراسم 

داشته باشید.
وی ادامه داد: شــکل و ظاهر برگزاری 
مراسم باید با فرهنگ دینی و مذهبی و 
اعتقادی جامعه همخوانی داشته باشد و 
در بحث محتوا نیز نیابد اجازه داد خرافه 
ها به آموزه های حقیقی راه پیدا کنند و 

با بیانی لطیف و هنری انتقال داده شوند.
دکتر رحیمی با بیان اینکه اذهان مردم 
روســای هیئت های مذهبی را افرادی 
معتقد و معتمد می دانند، یادآور شــد: 
رعایت همه جانبه اصــول اعتقادی و 
اخالقی از ســوی همکاران شما بر این 
اعتقاد قلبی جامعه به هئیت های مذهبی 
مــی افزاید همان گونه که تا به امروز با 
رعایت این اصــول جایگاهی رفیع در 

جامعه کسب کرده اید.
 استاندار فارس با بیان اینکه مشورت و 
همراهی هیئات مذهبی در بسیاری امور 
اثر گذار اســت، اظهار کرد: از دستگاه 
های اجرایی و فرمانداری ها می خواهیم 
همکاری الزم را با این هیئت ها داشته 

باشند.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت 
ارشــد اســتان از همه مقدورات در 
چارچوب کمک به هیئت های مذهبی 
اســتفاده خواهد کرد، خاطرنشان کرد: 
این نکته حائز اهمیت است که همانگونه 
که حوزه ها باید استقالل خود را حفظ 
کنند هیئت های مذهبی نیز باید بکوشند 
با حفظ این استقالل به سمت وابستگی به 

اعتبارات دولتی سوق داده نشوند.
وی در پایان از همه دســت اندرکاران 
و متولیان هیئت های مذهبی خواســت 
در ترویج امید و نشاط در جامعه کوشا 

باشند

استاندار فارس در دیدار با روسای هیئت های مذهبی استان:
همراهی هیئت های مذهبی در تامین نیازهای معنوی جامعه و مقابله با 

آسیب های اجتماعی اثر گذار است

استاندار  عنایت اهلل رحیمی  دیدار  در 
فارس بــا بیژن نامــدار زنگنه وزیر 
نفت، پروژه های در دست اجرای این 
وزارتخانه در فارس مورد بررسی قرار 

گرفت. 
استاندار فارس در این دیدار با اشاره 
به تعداد پرســنل وزارت نفت در این 
استان و استان های نفت خیز و گازی 
مجاور استان فارس، خواستار احداث 
مجموعه فرهنگی، رفاهی، توریســتی 
این وزارتخانه  از ســوی  تفریحی  و 
در فارس شــد که وزیر نفت به شرط 
فراهم بودن زمین برای ســاخت این 

مجموعه اعالم آمادگی کرد.
رحیمی، در مــورد اجرای طرح های 
پتروشیمی خط اتیلن مرکز و مشکالت 
پیش آمــده در روند اجرای آنها گفت: 
برای رفع موانع و مشکالت پیش روی 
این طرح ها تا کنون نشست های متعددی 
نیز با حضور مســووالن ذی ربط در 

سطح استانی و ملی برگزار شده است.
وی ادامه داد: از آنجا که سرمایه گذار، 
پیگیر عملیاتی کردن این طرح هاست، 
نیاز است که وزارت نفت هم حمایت 

کند.
او بیان کرد: انتظار داریم با رفع این 
مشــکالت، تولیــد و بهره برداری از 

واحدهای یاد شــده که هم اینک در 
 40 حدود  مهندســی  طراحی  بخش 
درصد پیشرفت دارند، عملیاتی شود.

استاندار فارس، با اشــاره به تامین 
خوارک اتان واحد الفین این مجموعه 
از پاالیشــگاه پارسیان سپهر، از وزیر 
نفت تقاضا کرد دستورات الزم برای 
امکان تامین و تخصیص خوراک اتان 
این واحد به میزان یک میلیون و 300 

هزار تن در سال را صادر کند.
پروژه  مورد  در  همچنیــن  رحیمی، 
دارالمیزان  دار-  گله  ُمهر-  مواصالتی 
به جاده فیروزآباد- جم به عنوان یکی 
وزارت  مشارکتی  پروژه های  از  دیگر 
راه و شهرســازی با وزارت نفت هم، 
گفــت: این پروژه برقــراری ارتباط 
شــهرهای ُمهر و المرد با بزرگراه جم 
- فیروزآباد را  امکان پذیر می کند و 
ارتباط مناطق صنعتی جنوبی استان به 
ویژه چهار حوزه گازی فعال در این 
منطقه شــامل تابناک شانون، وراوی، 
پارســیان  گازی  پاالیشــگاه  و  هما 
شهرستان ُمهر به دیگر مناطق صنعتی 

کشور را فراهم می سازد.
اســتاندار فــارس ادامــه داد: باند 
دوم این پروژه حد فاصل شــهر ُمهر 
تا گلــه دار به طــول 25 کیلومتر به 

بهره برداری رسیده و حد فاصل شهر 
گلــه دار - دارالمیــزان در باند اول، 
احداث 2 دستگاه پل و راه های طرفین 
آن به طول هشت کیلومتر و عملیات 
تکمیلی به ویژه اجرای آسفالت مسیر 
گله دار- دارالمیزان در دســت اقدام 

است.
رحیمی افزود: با توجه به اینکه پروژه 
مذکور و اجرای باند دوم آن از جمله 
پروژه های عمرانی منتخب در ســند 
پیشران توســعه فارس است، نیاز به 
تامین اعتبار بــرای تکمیل این پروژه 
ضروری است که با توجه به مشارکت 
وزارت نفت در پروژه نام برده، دستور 
وزیر نفت در تامین این اعتبار راهگشا 

خواهد بود.
وی، جاده مواصالتی شیراز  فیروزآباد 
- جم - عســلویه را از محورهای پُر 
تردد جنوب کشور و کوتاه ترین محور 
پارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  ارتباطی 
جنوبی به مرکز کشور دانست و بیان 
کرد: عملیــات اجرایی این پروژه در 
حدفاصــل کــوار- فیروزآبــاد در 
سال های گذشته و با مشارکت وزارت 
نفت در قالب بزرگراه آغاز شــده که 
هم اینک باند اول و قســمت هایی از 
باند دوم آن اجــرا و زیر بار ترافیک 

رفته و  قســمت هایی از باند دوم آن 
دارای پیشــرفت فیزیکی بسیار اندک 

است.
او اظهار داشــت: از آنجــا که این 
طرح از طرح های با اولویت کشــور 
بــوده و تامین 50 درصد اعتبار آن بر 
عهده وزارت نفت اســت و بیشترین 
تردد خودروهای ســنگین مربوط به 
حمــل و نقل محصــوالت مرتبط با 
تاسیسات پتروشــیمی و نفتی از این 
مسیر انجام می شــود و همچنین آمار 
مســیر،  باالی  تصادف های  و  تلفات 
لذا بهره برداری سریع از باند دوم این 

پروژه ضروری به نظر می رسد.
تکمیل مجموعه ورزشی پارسیان در 
شهرستان المرد، تکمیل محور باغان- 
کورده در شهرســتان خنج و محور 
مواصالتی نورآبــاد - گناوه از دیگر 
دلیل  به  بــود که  پروژه های عمرانی 
مشارکت وزارت نفت در اجرای آنها 
از سوی اســتاندار فارس مورد تاکید 

واقع شد.
بیژن نامــدار زنگنه وزیر نفت نیز در 
این دیدار اظهار داشــت: با در نظر 
توسعه  از  اقتصادی،  تنگناهای  گرفتن 
زیرساخت ها در استان فارس در حد 

مقدورات حمایت خواهیم کرد

بررسی پروژه های وزارت نفت در فارس در دیدار استاندار با وزیر 

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری فارس :
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص مراحل واگذاری زمین و 

تغییر کاربری اراضی

اعالم آمارهای متفاوت گردشگری سالمت در فارس
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