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ترویج فرهنگ ایثار کمتر از شهادت نیست

تجلیل شهدا و تکریم خانواده های معظم شان تکلیف همگانی است
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شیراز گفت :تجلیل و تعظیم شهدا،
عمل به وصایای آنها ،تکریم خانوادههای معظم شهدا ...
تحلیل خبر

فریبرز دهقان

توریسم و ساحل دزدان دریایی

پیام اداره کل حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس فارس به
مناسبت روز «شهدا»

روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش های
دفاع مقدس اســتان فارس به مناســبت روز «شــهدا»
پیامی صادر کرد.
مشــروح این پیام که نســخه ای از آن به گروه خبر
روزنامه «عصر مردم» ارسال شده چنین است:
ســام و درود بر ارواح مطهر شــهدا ،آنان که همه
تعلقات را از خود بریدند و خود را مســافر آسمان کردند،
تا گذرگاه بودن دنیا را اثبات کرده باشــند و راز آزادی را
بریدن از خویش ثبت نموده باشــند .پس سالم بر شهدا
و بر فرهنگ همیشــه روشنشــان .بر ما باد مرور خویش
در بایدهــای آنان و محک زدن خــود در این غفلت گاه
نسیان زا.
سالم بر شــهادت که بزرگترین نتیجه انسانیت است
آنان که با گذشتن از جان استقالل ،آزادی و عظمت نظام
مقدس جمهوری اســامی را برای دولت و ملت شریف
ایــران رقم زدند .آن پوینــدگان راه حق که دعوت الهی
را لبیک گفنــد و چنانکه خداوند متعــال در قرآن کریم
فرموده اســت «وال تحســبن الذین قتلوا فی سبیلا...
امواتــا بل احیاء عند ربهم یرزقــون» آنان زنده اند و نزد
پروردگارشان روزی داده می شوند و به جهت همان ایثار،
ازخودگذشتگی ،عشق و ایمان راستین همواره در اذهان
و خاطره ها زنده خواهند ماند.
اداره کل حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس
فارس ضمن گرامیداشت  22اســفندماه سالروز تأسیس
بنیاد شــهید و روز شــهدا توســط بنیان گــذار انقالب
اســامی حضرت امام خمینی (ره) به تمامی خانواده های
محترم و معزز شــهدا ،ایثارگران و جانبازان دوران دفاع
مقدس ادای احترام می نماید.
به یقین بزرگداشت یاد و خاطره شهدا تکلیفی است بر
همه ما برای احیای ارزش های واال و مقدســی که مورد
تأکید امام راحل (ره) والیت فقیه و تمامی شــهدای معزز
بوده و می باشد و برای تمامی مسئوالن کشور و به ویژه
خدمتگزاران مردم در اســتان فارس در این مسیر توفیق
روزافزون آرزو داریم.

اگر سرمایه  گذار واقعی بیاید برای استقبال به فرودگاه می  رویم
شــهردار شیراز با نوشتن «شیراز باید مثل شــیراز باشد» به کمپین  #من شهرم را
دوست دارم ،پیوست...

مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران اســتان فارس گفت :ترويج فرهنگ ايثار و
شهادت كمتر از شهادت نيست...

شهردار شیراز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران تأکید کرد:

آیت ا ...ایمانی:

تجلیل شهدا و تکریم خانواده های معظم شان تکلیف همگانی است

اگر سرمایه  گذار واقعی بیاید
برای استقبال به فرودگاه می  رویم
عکس:علی گزبلند  /عصر مرد م

اخیــراً یکــی از مقامات
وزارت خارجــه در پاســخ به
یاوه گویی هــای یکــی از
مقامــات بحریــن پاســخی
دندان شــکن داده بود که مرا
به گذشــته های نــه چندان
دور برد.
ســال ها پیــش کتابی از
یک نویســنده روس خواندم به نام (ســاحل دزدان دریایی)
که متأســفانه نام نویســنده اش به خاطرم نیست .کتاب به
زبان انگلیســی بود و فکر نکنم به فارسی ترجمه شده باشد.
نویسنده در باره زندگی و کار شیخ نشین های آن سوی خلیج
فارس در دهه های گذشــته نوشــته بود که چگونه روزگار
می-گذراندند .البته زمانی که هنوز چاه های نفت کشــف و
استخراج نشده بود.
نویســنده آورده بود که بــه علت موقعیــت جغرافیایی،
شیخ نشین ها ســرزمینی لم یزرع و بی آب و علف و کویری
دارنــد .بنابرایــن کار آنها ماهیگیری و حمله بــه قایق ها و
کشــتی های عبوری اســت .به همین خاطــر به آن مناطق
سواحل دزدان دریایی می گفتند.
جالب اینکه در حال حاضر همین دزدان دریایی سرزمین
خشک خود را به مهم ترین مرکز توریستی و اقتصادی جهان
ارتقاء داده اند .چنانکه دوبی از میان ده شهر گردشگری جهان
گوی سبقت را از پاریس عروس شهرهای جهان و نیویورک
هم ربوده است.
دوبــی توانســته  14/9میلیون توریســت جــذب کند
آن هــم در جایــی که هشــت مــاه از ســال آب و هوای
غیرقابل تحملی دارد.
دوبــی از یک بنــدر کوچک ماهیگیری در ســال 1960
میالدی به مکانی مبدل شــده که  15میلیون توریست و 30
میلیــارد درآمد ارزی دارد آن هم کشــوری که حتی یک اثر
تاریخی ثبت شده در یونســکو ندارد .جمعیت دوبی حدود 2
میلیون نفر اســت اما همین جمعیت کم توانسته  30میلیارد
دالر ارز جذب کند که باور نکردنی است اما حقیقت دارد!
کشور ما ایران در برابر دوبی دریایی است در مقابل قطره
و دوبی به اندازه یک شهر ما هم نیست.
ایران یکی از ده کشور تاریخی و باستانی است و کشوری
چهارفصل اســت .کمتر کشوری در جهان یافت می شود که
جنــگل ،کویر ،دریا ،کوه ،دریاچه ،آبشــار و ...همه را یک جا
داشــته باشــد و دارای حیات وحش و گیاهان متنوعی باشد؛
اکوتوریســم و بوم گردی داشته باشد؛ توریسم پزشکی و زائر
داشــته باشد .ما در صادرات توریسم کارنامه درخشانی داریم؛
فقط سالی دو و نیم میلیون گردشگر به ترکیه صادر می کنیم
و هزاران نفر دیگر به اقصی نقاط جهان می روند؛ البته این به
غیر از زائران اعزامی به عراق و عربستان است.
اکنون سؤال این اســت که مدیران گردشگری در رابطه
با گردشــگری چــه کرده اند؟ آیــا موفق بودنــد؟ یا اینکه
گرفتــار تنگ نظری هــا و گیر و پیچ هــای اداری در رابطه
با مجوز هستند؟
بــرای گرفتــن مجــوز کار در رابطه با توریســم باید از
هفت خوان و فیلترهای گوناگون گذر کرد که زمان بر اســت
و درخواست کننده تا مجوز را بگیرد به نفس نفس می افتد و
اغلب پشیمان می شود.
باید پرســید که آیا اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی مد نظر
است یا نیست که اگر هست کارنامه و نتیجه آن چیست؟
البته باید اذعان کرد که تالش هایی شده اما در مقایسه با
دوبی قطره در مقابل دریاست .با نیروی انسانی تحصیلکرده و
جوان ولی بیکار چرا نمی توانیم از این پتانسیل باالی نیروی
انسانی بهره ببریم؟
سؤال یک میلیون دالری اینکه کجای کار لنگ است؟
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ایرنا :نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شیراز
گفت :تجلیل و تعظیم شــهدا ،عمل بــه وصایای آنها ،تکریم
خانوادههای معظم شهدا و اهتمام ویژه برای تحقق آرمانهای
شــهیدان به عنوان یک تکلیف همگانی برای نیل به قلههای
عزت و تعالی است.
آیتا ...اسدا ...ایمانی در پیامی به مناسبت  22اسفندماه روز
بزرگداشــت شهدا افزود :هرگونه غفلت و انحراف از این مسیر
نورانی هزینههای سنگینی را به دنبال خواهد داشت.
دراینپیامهمچنینآمدهاست 22:اسفندماه،سالروزصدورفرمان
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی است.
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس افزوده است :نامگذاری این روز به عنوان روز بزرگداشت شهدا،
تداعیگر ارزش و قداست خون شهدای سرافراز و مقام واالی شهیدان گلگون کفن در به ثمر نشستن
انقالب اسالمی است و بی شک اقتدار ،امنیت ،پیشرفت و توسعه کنونی کشور ،مرهون خونهای پاک
و مقدس این عزیزان و ایثار و مقاومت خانواده های صبور آنان است.
در بخش دیگری از پیام آیتا ...ایمانی آمده اســت :شــهدای انقالب اسالمی با تاسی از حضرت
اباعبدا ...الحسین(ع) ،به ندای ولی زمان و مقتدای خویش امام خمینی(ره) لبیک گفتند و با خون خود
نهال انقالب را حیات بخشــیدند و تا پای جان برای تحقق و اســتقرار حکومت اسالمی ایستادند تا با
حاکمیت اسالم و قرآن ،انسان را به درجه رفیع خلیفه الهی و عبودیت برسانند و همچون شمع ،چراغ
محفل بشریت شوند.
این پیام می افزاید :وصف عظمت مقام شهید در قالب الفاظ نمیگنجد و کلمات از توصیف آن عاجز است.
امام جمعه شــیراز با گرامیداشت بیست و دوم اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا ابراز امیدواری کرد که
همگان این روز را به عنوان نقطه عطف مناســبی برای تجدید پیمان با آرمان ها و اهداف آن به حق
پیوستگان درک کنند و در راستای تداوم مسیر بلند آن دلیرمردان عرصه جهاد در راه خدا بکوشند.
 22اسفند در تقویم ملی روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است.
امام خمینی(ره) در این روز در سال  1358فرمان تاسیس بنیاد شهید را صادر کردند.

مدیرکل بنیاد شهید فارس:

جریان  های سیاسی دعواهایشان را سر شهدا خالی نکنند
حوزه گردشگری برای شیراز یک فرصت طالیی است
احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

شهردار شــیراز با نوشتن «شیراز باید مثل
شیراز باشــد» به کمپین  #من شهرم را
دوست دارم ،پیوست.
این ،زیباترین حاشیه نخستین نشست خبری
حیدر اســکندرپور شــهردار کالنشهر شــیراز با
خبرنگاران بود.
برای دعوت نشســت یاد شده ،اگر چه روابط
عمومی و بین الملل شــهرداری در فکس ارسالی
خود به دفاتر مطبوعاتی و خبرگزاری ها ،عنوان
کرده بود «نشســت صمیمانه شــهردار شیراز با
خبرنگاران» اما به نظر می رســد این نشســت،
چندان هم صمیمانه نبود!
خبرنگاران پرسش هایشــان را به شکل جدی
مطرح کردند و شــهردار هم با حوصله و البته با
خوشــرویی همیشــگی تأکید کرد که «شفاف و
صادقانه حرف هایم را می زنم».
برای استقبال به فرودگاه می رویم
شهردار شیراز تأکید کرد که اگر سرمایه گذار
واقعــی بــه شــهر بیایــد بــرای اســتقبالش
به فرودگاه می رویم.
حیدر اسکندرپور در عین حال تصریح کرد که
افراد زیادی به شــکل انفــرادی و یا گروهی راه
می افتند و به شــیراز می آیند اما برخی فقط به
دنبال گرفتن زمین و رانت از شهرداری هستند.
او در نخستین نشست خبری اش با خبرنگاران،
با تأکید بر لزوم شناســایی سرمایه گذاران واقعی
خاطرنشــان کرد :باید مراقب باشــیم که برخی
سرمایه گذارنماها ،دالل نباشند.
جریان های سیاســی و دعوا بر سر
شهدا
شهردار شــیراز تأکید کرد که اگر جریان های
سیاســی می خواهند همدیگر را بزنند جای دیگر
این کار را بکنند و دعواهایشــان را ســر شــهدا
خالی نکنند.
اســکندرپور در پاســخ بــه پرســش یکــی
از خبرنــگاران پیرامــون جنجــال جمــع آوری
تصاویر شــهدا از برخی خیابان های سطح شهر
شــیراز تصریح کــرد :چپ ،راســت ،اصولگرا و
اصالح طلب ،همه مدیون شهدا و خانواده هایشان
هســتیم چرا که ،چه بســیار مادران و همسرانی
که ســال ها چشــم انتظار بازگشــت فرزندان و
همسرانشان بودند.
او در همیــن رهگذر با تأکید بــر اینکه همه
ما چه از نظر شــکلی و چه از نظــر ماهوی باید
پاسدار ارزش های مقدس باشیم یادآور شد :شهدا،
میراث معنوی ما هســتند و در بســیاری مواقع،
این میــراث معنوی از میــراث فرهنگی مهم تر
اســت چرا که میــراث معنوی ،پشــتوانه امنیت
کشور می باشد.
شهردار شــیراز در عین حال نوسازی تصاویر
شــهدا در خیابان های شــهر را اقدامی ساالنه از
سوی شــهرداری دانست و گفت :بنده به محض
اطالع از موضوع ،شــخص ًا به بازرســی ،دستور
پیگیــری و حتی برخورد را صــادر کردم هر چند
ابالغیه نوســازی تصاویر شــهدا در سال جاری،
به برج  4امســال و پیش از زمان شهرداری بنده
برمی گردد.
اسکندرپور این را هم گفت که طی مدت زمان
اخیر ،افزون بر  700تابلو و بنر شــهدا در گستره
شهر نصب شــده و به زودی تصاویر جدید شهدا
در بولوارهای رحمت ،مدرس ،پاسداران و ...نصب
خواهد شد.

فرصت طالیی گردشگری
شهردار شــیراز اعالم کرد که شیراز می تواند
با محوریت گردشگری توسعه یابد ،اشتغال ایجاد
کند و تولید ثروت داشته باشد.
اسکندرپور در همین رهگذر تأکید کرد :برای
ایجاد شغل پایدار ،معتقدم حوزه گردشگری برای
شیراز یک فرصت طالیی است.
او در عین حال یادآور شد :نمی خواهم بگویم
کــی و کجا اما در گذشــته کوتاهــی کردیم و
ممکن اســت ما هم در دوران مدیریت خودمان
کوتاهی کنیم.
جریان زندگی در بافت تاریخی
شــهردار شــیراز بر این باور اســت که بافت
تاریخــی ایــن کالنشــهر می توانــد «تعلــق
شــهروندی» و «حس تعلق» در بین شهروندان
ایجاد کند.
اســکندرپور تصریح کــرد :حــس تعلق در
شهرهای بزرگ می تواند مبارک باشد و بسیاری
از پدیده های نامبارک را سامان بخشد.
او در همین رهگذر یادآور شد :اختالف نظرها
در گذشته باعث گشت تا این بافت ،تخریب و یا
از سکنه خالی شود چرا که بافت ،دیگر پاسخگوی
نیازهای روزمره ساکنان نبود.
شــهردار شــیراز گفت :در پی این مهاجرت،
قیمت مســکن و ملــک در ایــن بافت کاهش
یافــت و همیــن پدیده باعث شــد تا ســاکنین
دیگری همچون اتباع بیگانــه در بافت تاریخی
اسکان یابند.
اســکندرپور با تأکید بر اینکه باید زندگی را در
بافت تاریخی جریان دهیم و اقتصادش را به روز
کنیم ،گفت :هم اکنون  120درخواست راه اندازی
و احداث رســتوران سنتی جدید در بافت تاریخی
شــیراز مطرح شــده که این خود نشــان دهنده
جریان زندگی در این بافت است.
او خاطرنشان کرد :شهرداری هم در این زمینه
وظیفه دارد حداقل سیمای ظاهری بافت تاریخی
را تغییر دهد و ایــن تغییر در ماه های آینده آغاز
خواهد شد.
اسکندرپور این را هم گفت که در جهت ایجاد
رونق و توســعه بافت تاریخی شــیراز ،دبیرخانه
دائمی نمایشــگاه ها و رویدادهای فرهنگی را در
بافت تاریخی شهر تأسیس و راه اندازی کردیم.
اولویت؛ ســاخت و تکمیــل رینگ
پیرامونی شهر
شــهردار شــیراز تأکید کرد که ســاخت پل،
روگذر ،کنارگذر و تقاطع های غیرهمسطح ،حتم ًا
خوب است اما اگر همه این کارها هم انجام شود
باز مشکل ترافیک شیراز برطرف نخواهد شد.
اسکندرپور خاطرنشان کرد :به جای ساخت و
تکمیل رینگ های ترافیکی درون شهر ،ابتدا باید
رینگ های پیرامونی را ایجاد کنیم.
او همچنیــن تأکید کرد که هوشمندســازی
می تواند بخشی از گره های ترافیکی را باز کند.
تملک پروژه ای که انجام نگرفته بود
شهردار شیراز گفت :ما قرار است کار را برای
مردم انجام دهیم نه برای مردم زحمت ایجاد کنیم.
اســکندرپور در پاسخ به پرسشی پیرامون علت
جمــع آوری کارگاه عمرانی میدان قصردشــت
تصریح کــرد :تملک مغازه هــای این محدوده،
بیش از  15میلیارد تومان هزینه دارد و از آنجایی
که این تملک انجام گرفته بود ،دستور جمع آوری
کارگاه را صادر کردم.
شهرفروشی برای تحقق درآمد

شــهردار شــیراز بــا اشــاره بــه رویکــرد
«شهرفروشــی» از ســوی برخــی شــهرداری
کالنشهرهای کشــور خاطرنشــان کرد :برخی
شــهرداری ها در جهت تحقق بودجه شــان در
سال های گذشته دست به چنین اقدامی زدند اما
راه برون رفت از این تنگنا ،تحقق درآمد پایدار در
شهرداری هاست.
اســکندرپور با تأکید بر اینکــه تحقق درآمد
پایدار ،بسترهای قانونی می خواهد ،نمونه وار به
سهم ارزش افزوده در بودجه شهرداری ها اشاره
کرد و گفت :اگر ارزش افزوده ســاالنه ای که از
ســوی اداره کل مالیاتی استان فارس به حساب
شــهرداری شیراز واریز می شود عددی بین 110
تا  120میلیارد ریال یعنی کمتر از  5درصد بودجه
است اما ما در جهت تحقق درآمد پایدار به چنین
ارقامی نیاز داریم.
بدهی  386میلیاردی شــهرداری به
پیمانکاران
شــهردار شــیراز ،میزان بدهی شهرداری این
کالنشــهر به پیمانکاران را حــدود  386میلیارد
تومان اعالم کــرد و گفت :واقع ًا امکان پذیر نبود
ظرف چند ماهی که من به عنوان شــهردار کارم
را آغــاز کردم این بدهــی را پرداخت کنم؛ لذا بر
همین اساس میزان بدهی ها را به منظور تسویه
به دســته های زیر  100میلیــون تومان 100 ،تا
 200میلیون تومان 200 ،تا  1میلیارد تومان و 1
میلیارد تومان به باال تقسیم بندی کردیم.
اســکندرپور گفــت :اولویت را بــه پرداخت
مطالبات هــزار و  816پیمانکار زیر  100میلیون
تومان قرار دادیم و اگر چه تا حدودی مشــکالت
برطرف شــده اما به طور کامل مطالبات پرداخت
نشده است.
سال  ،97سال رونق بافت تاریخی
شــهردار شــیراز تأکید کرد که سال  ،97سال
رونق بافت تاریخی است.
اســکندرپور در همیــن رهگــذر از ارتقــای
محورهای گردشــگری بافت تاریخی از  2محور
به  7محور خبر داد.
او همچنیــن آغــاز عملیات اجرایــی پروژه
پیاده راه دروازه قرآن تا دروازه اصفهان و همچنین
پروژه چمران شــمالی – چمران جنوبی و پلی که
این دو را به هم وصــل می کند را از پروژه های
شاخص ســال  97اعالم کرد و گفت :طراحی پل
پیوند دهنده بولوارهای چمران جنوبی و شمالی به
مسابقه ملی و شاید هم مسابقه بین المللی گذاشته
خواهد شد.
اسکندرپور این را هم گفت که عملیات اجرای
موزه هنرهای معاصر شیراز سال آینده آغاز خواهد
شــد و محور دروازه قرآن تــا دروازه اصفهان به
عنوان محور گردشــگری در جهت تولید و عرضه
محصوالت هنری در اختیار هنرمندان قرار خواهد
گرفت.
پادگانی که به بوستان تبدیل می شود
شــهردار شــیراز تأکیــد کرد که قرار اســت
پادگان های سطح شهر تغییر کاربری داده شوند و
تبدیل به ساختمان سازی گردند ،ترجیح می دهم
پادگان ها بمانند تا فضای سبزشان حفظ شود.
اســکندرپور در عین حال خاطرنشــان کرد :با
تعامــل نزدیکی که با فرماندهی ارتش وجود دارد
امیدواریــم حداقل یکــی از پادگان ها به خارج از
شهر منتقل شود.
او تصریح کرد :اگر چنین اتفاقی بیفتد ،پادگان
مورد نظر به بوستانی بزرگ تبدیل خواهد شد.

ترویج فرهنگ ایثار کمتر از شهادت نیست

ایسنا :مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان فارس
گفت :ترويج فرهنگ ايثار و شهادت كمتر از شهادت نيست.
رجبعلي راهي ســه شنبه  22اسفند در همايش بزرگداشت
شــهدا و تكريم مادران و همســران شهدا با اشــاره به اينكه
شــهيدان ما جزو نخبگان جامعه بودند ،افزود :امروزه فرزندان
شهيدان در هر جايگاهی جزو بهترينها هستند.
او با بیان اینکه همواره از خانوادههای شــهدا در محلههای
مختلف بهعنوان بزرگتر و الگو یاد میشــود ،گفت :در استان
فارس  530فرزند شهید نخبه حضور دارند.
راهــی گفت :طبق آمار  39درصد از فرزندان شــهدا 19 ،درصد از فرزنــدان جانبازان 1.6 ،درصد
همسران شهدا 7.3 ،فرزندان آزاده و  0.04همسران آزاده جزو نجبگان جامعه هستند.
وي با تصریح اینکه شهدا بزرگترين دارايي خود يعني جان را فداي اسالم ،انقالب ،جامعه و كشور
كردهاند ،بر لزوم تکریم و پاسداشت این گروه و خانوادهی آنان تاکید کرد.
مديركل بنياد شــهيد فارس با ذكر اين موضوع كه در مواردی قوانین مربوط به خانواد ه شــهدا و
ایثارگران اجرا و رعایت نمیشــود ،گفت :سهيهی اشتغال ،تحصيل و ديگر خدمات مربوط به اين قشر
از جامعه امور قانونی است و یک امتیاز محسوب نمیشود.
وي ادامه داد :حدود  600نفر از فرزندان شــهدا و جانبازان باالي  70درصد و حدود  5هزار نفر از
فارغ التحصيالن آماده به كار در اين خانواده ها بيكار هستند.
راهي در عين حال گفت :با توجه اينكه بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان فارس هر هفته حداقل
به  2خانواده از خانوادههای شــهدا ،جانبازان و ایثارگران سرکشــی دارد ،اما نگرانی ما فراموش شدن
آنان است.
وي با اشــاره به وجود بالغ بر  15هزار شــهید در استان فارس ،گفت 10 :هزار و  600شهید از این
تعداد مجرد بوده و  4هزار و  500شهید متاهل بودهاند.
در اين همايش یک روزه از جلد دوم كتاب مرجع فرهنگ شهداي استان فارس رونمايي شد.

معاون شهرداری شیراز:

اجازه دوغ فروشی در گذر حافظیه نمی دهیم
احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

معاون اجرایی و خدمات شــهری شهرداری شیراز با اعالم
اینکه نوروز امســال ،گذر حافظیه به محل عرضه هنر و صنایع
دستی تبدیل خواهد شد تأکید کرد که دیگر اجازه فروش دوغ
و نان در این گذر نمی دهیم.
حسن پور با اشــاره به مدت زمان کوتاه چند ماهه مدیریت
جدید شــهرداری این را هم گفت که در این مدت چند ماهه،
نمی شــود معجزه کرد اما در عین حال به دنبال ایجاد تغییرات
عمده در سطح شهر شیراز نسبت به سال های گذشته هستیم.
او در همین رهگذر یادآور شــد :امســال نیز جشــنواره اقوام ایرانی در باغ جنت شیراز در ایام نوروز
برگزار خواهد شد.

رییس سازمان صنعت فارس:

فارس در اشتغال صنعتی رتبه هفتم کشور است

ایسنا :رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس
مدعی شــد که این اســتان به لحاظ تعداد پروانههای صادره
رتبهی چهارم و به لحاظ اشــتغال صنعتی رتبهی هفتم کشور
را دارد.
بــه نقل از روابط عمومی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
فارس ،علی همتی گفت :فضای صنعتی تعریف و ایجاد شــده
در شهرک های صنعتی استان فارس تا این زمان حدود 7200
هکتار در قالب  61شــهرک و ناحیه ،قطب و منطقهی ویژهی
اقتصادی است.
او گفت :تاکنون تعداد  4254فقره پروانه بهره برداری صنعتی با میزان  72هزار و  570میلیارد ریال
سرمایه و اشتغال  98هزار و  161نفر صادر و فعال شده است؛ در یازده ماه گذشته نیز تعداد  190پروانه
صنعتی بامیزان سرمایه گذاری  10هزار و  488میلیارد ریال سرمایه و اشتغال  3051نفر صادر شده است.
وی تصریح کرد :بیشترین تعداد پروانه صنعتی مربوط به بخش صنایع کانی غیرفلزی به تعداد 1516
واحد بوده که حدود  36درصد پروانه ها را شامل می شود و کمترین سرمایه گذاری در صنعت کامپیوتر
و فعالیت های مربوطه است.
رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان فارس با بیان اینکه بیشترین تعداد صنایع فعال در
بخش صنایع غذایی است ،گفت :صنایع شیمیایی و سلولزی در رتبههای بعدی قرار دارد.
وی با بیان اینکه بیشترین تعداد صنایع در شیراز بهعنوان مرکز استان فارس استقرار دارد ،گفت :این
تعداد  54درصد کل را در برمیگیرد.
همتــی خاطرنشــان کرد :در بخش تولید انرژی به لحاظ ریســک و ســرمایه گــذاری باال کمتر
ســرمایه گذاری شده اســت؛ لذا با توجه به اینکه دولت اولویت هایی در این زمینه قائل شده استقبال
سرمایه گذاران بویژه در زمینه تولید برق و ( )CHPبیشتر شده و در این زمینه سرمایه گذاری هایی
در حال انجام و در زمینه بازیافت هم سرمایه گذاری کمی انجام شده است.
رییس سازمان صنعت فارس گفت :استان فارس در پروانه بهره برداری از نظر تعداد رتبه  ،4از نظر
سرمایه رتبه  12و از نظر اشتغال صنعتی رتبه  7کشوری را به خود اختصاص داده است.

