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موازی کاری در موضوع فرهنگ معنا ندارد
مدیرکل تبلیغات اسالمی    اســتان فارس گفت :موازی کاری در بحث فرهنگ معنا
ندارد و سازمان تبلیغات بدون در نظر داشتن ...

اصولیترین روش مهار بحرانهای ناشی از خشکسالی و کمآبی،
اعمال مدیریت کاربردی است
مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس اصولیترین روش مهار ...

مدیرعامل آبفا فارس تأکید کرد:

اصولیترین روش مهار بحرانهای ناشی از خشکسالی
و کمآبی ،اعمال مدیریت کاربردی است

چالشهـای حـوزه آب برشـمرد.
بوسـتانی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه شـرکتها و سـازمانهای متوالی
تأمیـن آب کشـور در شـرایط کنونـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه راه
مقابلـه بـا بحـران کمآبـی را نبایـد در طرحهـای مطالعاتـی بـه منظـور
دسـتیابی بـه منابـع جدیـد آب جسـتجو کـرد ،گفـت :اصولیتریـن روش
مهـار بحرانهـای ناشـی از خشکسـالی و کمآبـی ،اعمـال مدیریـت
کاربـردی در حـوزه تقاضـا ،مصـرف و صرفهجویـی در مصـرف آب اسـت.
شـایان ذکر اسـت عناویـن هفته صرفهجویـی در مصرف آب به این شـرح
اعلام شـده اسـت :یکشـنبه اول تیرمـاه "مدیریـت مصـرف آب ،بـرق و
خانـواده" ،دوشـنبه دوم تیرماه "مدیریت مصرف آب و بـرق ،افکار عمومی
و رسـانه" ،سهشـنبه سـوم تیرمـاه "مدیریـت مصـرف آب و بـرق ،صنعت،
معـدن ،سـازمان عمومـی ،مؤسسـات خصوصی و شـرکتها" ،چهارشـنبه
چهـارم تیرمـاه "مدیریـت مصـرف آب و بـرق ،غـذا ،منابع طبیعـی و حفظ
محیـط زیسـت" ،پنجشـنبه پنجـم تیرمـاه "مدیریـت مصـرف آب و برق،
خدمـات شـهری ،روسـتایی و جلـب مشـارکتهای مردمی" ،جمعه ششـم
تیرمـاه "مدیریـت مصـرف آب و بـرق و آموزههـای دینـی" و شـنبه هفتم
تیرمـاه "مدیریـت مصـرف آب و انرژی ،اقتصـاد و حقوق شـهروندی".

احمد رضا سهرابی
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان فـارس اصولیتریـن روش مهـار
بحرانهای ناشـی از خشکسـالی و کمآبـی را اعمال مدیریـت کاربردی در
حـوزه تقاضـا ،مصـرف و صرفهجویـی در مصـرف آب عنـوان کـرد.
علـی بوسـتانی بـا گرامیداشـت هفتـه صرفهجویـی در مصـرف آب (یکـم
تـا هفتـم تیرمـاه) و با تأکیـد بر لـزوم مصرف بهینـه آب خاطرنشـان کرد:
هفتـه صرفهجویـی در آب ،فرصـت مغتنمـی در جهـت ترویـج فرهنـگ
اسـتفاده درسـت از آب اسـت.
او در همیـن رهگـذر از بحـران کمآبـی به عنـوان یک ابرچالش و مشـکل
فراگیـر یـاد کـرد و گفـت :بـا توجـه بـه جغرافیای خشـک و نیمه خشـک
کشـور ایـران ،کمبـود بارشهـا و از طرفی همگـن نبودن بارشهـا از نظر
زمانـی و مکانـی و همچنیـن میـزان تبخیـر شـدید آب ،عم ً
ال دسـتیابی به
منابـع آبـی پایدار را دشـوار نموده اسـت.
مدیرعامـل آبفـا فـارس ،تغییـر اقلیـم ،خشکسـالیهای متوالـی ،برداشـت
بیرویـه آب از منابـع موجـود ،فرونشسـت زمیـن و تخریـب آبخوانهـا و
قیمـت ناچیـز آب در بخشهـای مختلـف مصرف و فاصله زیـاد بین قیمت
تمـام شـده آب نسـبت بـه قیمـت فـروش آن را از مهمتریـن مشـکالت و

مدیرکل تبلیغات اسالمی    فارس:

موازی کاری در موضوع فرهنگ معنا ندارد
مدیـرکل تبلیغـات اسالمی    اسـتان فـارس گفـت:
مـوازی کاری در بحـث فرهنگ معنا ندارد و سـازمان
تبلیغات بدون در نظر داشـتن سلایق سیاسـی اقدام
بـه انجـام فعالیتهـای فرهنگـی کرده اسـت.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجتاالسلام والمسـلمین
محمـد صادق مهرابی ظهر شـنبه در نشسـتی خبری
سـالروز تشـکیل تبلیغـات اسالمی    کشـور بیـان کرد:
مـوازی کاری در موضـوع فرهنگـی معنـا نـدارد و
تمامی    دسـتگاههایی کـه در حـوزه فرهنگـی اقدام به
فعالیـت میکننـد در کنـار یکدیگـر اقـدام به توسـعه
فعالیتهـای فرهنگـی خواهنـد کرد.
وی تاکیـد کـرد :همـه نگاههـا در عرصـه انقلاب
دیـده میشـود و هرکسـی بـا هـر نگاهـی کـه ذیل
قانـون اساسـی تعریـف میشـود و تقید بـه تبعیت از
رهبـری و جایـگاه والیـت دارد میتوانـد از خدمـات
سـازمان تبلیغـات اسالمی    اسـتان فـارس اسـتفاده
کند .
وی در خصـوص اقدامـات سـازمان تبلیغـات نیـز
تاکیـد کـرد :کار سـازمان تبلیغات تسـهیلگری اسـت
و هیـچ اعتبـاری مبنـی بـر پرداخـت بـه مبلغیـن در
شهرسـتانها وجـود نـدارد ایـن در حالـی اسـت کـه
هیچ درخواسـتی در سراسـر اسـتان فارس بی پاسـخ
نخواهـد بـود و هـر درخواسـتی که نسـبت بـه اعزام
مبلـغ وجـود داشـته باشـد در کوتاهترین زمان پاسـخ
داده میشـود.
حجـت االسلام مهرابـی اضافـه کـرد :سـازمان
تبلیغـات بـا توجـه بـه برنامـه ریـزی کـه داشـته
اسـت بـرای بیـش از  ۲۰۶روسـتای اسـتان فـارس

 ۲۰۶روحانـی در نظـر گرفتـه ،ایـن در حالـی اسـت
کـه بیـش از  ٣٠٠خانـه عالـم نیـز در اسـتان فـارس
وجـود دارد.
مدیـرکل تبلیغـات اسلامی    فارس یـادآور شـد:
ظرفیـت اسـتان فـارس در حوزههـای مذهبـی بـه
گونـهای اسـت کـه  ۷هـزار و  ۸۰۰هیـأت مذهبـی
وجـود دارد کـه میتـوان از ایـن ظرفیت در راسـتای
بهـره گیـری برای توسـعه خدمـت رسـانی فرهنگی
اقـدام کـرد و البتـه در اسـتان فارس بیـش از  ۸هزار
کانـون مداحـان نیـز در وجـود دارد کـه میتـوان
از ایـن ظرفیـت نیـز در راسـتای افزایـش خدمـات
فرهنگـی بـه جامعـه اقـدام کـرد.
وی همچنیـن در خصـوص اقدامات این سـازمان در

گام دوم انقلاب نیـز یـادآور شـد :سـازمان تبلیغـات
اسلامی    این آمادگـی را دارد تـا نسـبت بـه ارسـال
مدرسـین گام دوم انقلاب بـه تمامـی    ادارات اسـتان
اقـدام کـرده تـا فراگیـری گام دوم انقالب بـه عنوان
یکـی از آموزشهـای ضمـن خدمـت ارائـه گردد.
او افـزود :اسـتفاده از ظرفیـت بیـش از  ۷هـزار و
 ۵۰۰خانـوار در راسـتای مردمی    کـردن فعالیتهـای
فرهنگـی کـه یکی از اهـداف گام دوم انقالب اسـت
موجب شـده تـا با ارائـه بسـتههای فرهنگـی به این
افـراد زمینـه افزایـش مسـائل فرهنگـی در جامعه را
دنبـال کنیم.
حجت االسلام مهرابی با اشاره به اینکه خود سازی،
جامعـه سـازی و تمـدن سـازی از اهـداف گام دوم
انقلاب اسـت یـادآور شـد :یکـی از اهدافـی کـه
سـازمان تبلیغـات در راسـتای گام دوم انقلاب دنبال
میکنـد مردمی    سـاختن اقدامـات اسـت البتـه در
ایـن راسـتا نیز بـا تعییـن گروههـای هـدف میتوان
زمینـه رشـد و تعالـی هرچـه بیشـتر فـرد و انقالب را
فراهـم کنیـم .وی افـزود :ایجـاد گروههـای مختلف
در راسـتای نشـر فرهنـگ سـبک زندگـی ایرانـی -
اسلامی ،ایجـاد فضـای مجـازی پـاک و سـالم،
ارتبـاط گیـری بـا جوانـان نسـل چهـارم انقلاب و
ارتبـاط بـا مناطق آسـیب پذیـر از جملـه برنامههایی
اسـت که ایـن سـازمان در راسـتای تحقـق گام دوم
انقالب برداشـته اسـت.
وی در خصـوص موضـوع امـام محلـه نیـز تصریـح
کـرد :یکـی از طرحهایـی کـه موجـب خواهـد شـد
خدمـات اجتماعـی بـا سـرعت بیشـتری در اختیـار

عامـه مـردم قـرار گیـرد طـرح امـام محله اسـت که
 ٧۶امـام محلـهای در مناطـق آسـیب پذیـر اسـتان
مسـتقر شـده و راه ارتباطـی سـریعتری میـان مردم
بـا مسـئولین اجتماعی اسـت تـا خدمات بیشـتری در
اختیـار افـراد قـرار گیرد.
حجـت االسلام مهرابـی افـزود :امامـان جماعت در
مسـاجد شـهرهای اسـتان بـه عنـوان امـام محلهای
نسـبت بـه تولیـد محتـوا و پیگیـری مطالبـات
مردمی    اقـدام میکننـد و در ایـن راسـتا نیـز بـا
شناسـایی افـراد آسـیب پذیـر اجتماعـی نسـبت بـه
توزیـع بسـتههای معیشـتی اقـدام کردهانـد.
مدیـرکل سـازمان تبلیغـات اسلامی    فارس در
خصـوص برنامههـای ایـن سـازمان نیـز یادآور شـد:
مطالبـه گـری در حـوزه عدالـت و مقابلـه بـا فسـاد
اجتماعـی ،مردمی    سـازی تبلیغـات ،توجه بـه خانواده
ایرانـی ،فعالیـت در هفت شهرسـتان جدیدالتاسـیس،
بهـره گیـری از فضـای مجـازی و اسـتفاده از مـردم
بـرای در کنـار مـردم بـودن از جملـه برنامههایـی
اسـت کـه این سـازمان داشـته اسـت.
وی در خصـوص اقدامـات انجـام شـده در زمـان
شـیوع کرونـا نیـز عنـوان کـرد :مبلغیـن همـواره در
تمامی    مشـکالت اجتماعـی حضـور داشـته و نسـبت
بـه کمـک رسـانی بـه آحـاد مختلـف مـردم اقـدام
کردهانـد از جملـه ایـن امـداد رسـانیها میتـوان به
حضـور بیـش از  ۶۰۰طلبـه در زمـان سـیل شـیراز
اشـاره کـرد در زمان شـیوع کرونا نیز مسـاجد تعطیل
نشـد و نیروهـای انقالبی در مسـاجد نسـبت به تولید
مـواد ضـد عفونـی کننـده اقـدام کردند.

در نشست هم اندیشی و بررسی مشکالت محدوده منطقه پنج مطرح شد ؛

 عملیات  2میلیون متر مربع آسفالت معابر در دستور کار شهرداری شیراز
جلسـه هـم اندیشـی و بررسـی مشـکالت محـدوده
منطقـه پنـج شـیراز با حضـور یاوران شـورا بـه عنوان
نماینـدگان شـهروندان سـاکن ایـن منطقـه و نـوذر
امامی    عضـو و ناظـر شـورای شـهر در منطقـه پنـج
شـیراز ،همچنین فرود بذرافشـان شـهردار منطقه پنج
و جمعـی از معاونیـن در محـل شـهرداری منطقه پنج
شـیراز برگزار شـد.
در ایـن جلسـه یـاوران شـورا بـه طـرح موضوعـات و
مشـکالت موجـود در سـطح منطقـه ورفـع معضالتی
کـه مطالبه شـهروندان سـاکن دراین منطقه اسـت به
نمایندگـی از هـر محلـه پرداختند.
بـه گـزارش روابـط عمومی    شـهرداری منطقـه پنـج
شـیراز  :ناظـر شـورای اسالمی    شـهر در منطقـه پنـج
شـیراز بـا تاکیـد بـر لـزوم بـه کارگیـری تدبیـر در
سـاماندهی و رفـع مشـکالت شـهروندان افـزود:
امسـال شـهرداری شـیراز  ۲میلیون مترمربـع عملیات
آسـفالت معابـر سـطح شـهر شـیراز را در دسـتور کار
دارد و از ایـن میـزان باالترین حجم عملیات آسـفالت
بـه دلیـل محرومیـت و تقاضـای بـاالی مـردم از
بخش  هایـی کـه تـا بـه امـروز از نعمـت آسـفالت در
معبـر خـود بـی بهـره بـوده اند در سـطح منطقـه پنج
شـیراز خواهـد بود.
نـوذر امامـی    در ادامـه جلسـه هـم اندیشـی با یـاوران
شـورا در منطقـه پنج شـیراز بـه تالش  های بـی وقفه
مجموعـه شـهرداری ایـن منطقـه در جـذب درآمـد و
افزایـش سـطح خدمـات بـه شـهروندان اشـاره کرد و
ادامـه داد :ویژگـی بـارز شـهردار منطقـه پنـج شـیراز
روحیـه مـردم داری اسـت و ایـن موضوع باعث شـده
اسـت که شـاهد هـم افزایی شـهروندان و شـهرداری

در ایـن منطقـه باشـیم.این موضـوع در کنـار تلاش
پرسـنل زحمـت کـش شـهرداری منطقه موجب شـد
تـا در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری شـاهد جـذب و
افزایـش درآمـد در منطقـه پنـج شـیراز باشـیم.از
طرفـی در حـال حاضـر منطقـه پنـج شـیراز یکـی از
مناطـق یـازده گانـه ای اسـت کـه بیشـترین حجـم
اجـرای پروژه  هـای عمرانـی را در دسـتورکار دارد کـه

هـم اندیشـی بـا یـاوران شـورا تاکیـد کـرد و گفت:در
سـال گذشـته خدماتـی از قبیـل بهسـازی میادیـن
مهـم از جملـه میـدان ارتـش ،لولـه گـذاری بـرای
جمـع آوری آب  هـای سـطح معابـر اصلـی ،بهسـازی
بوسـتان  ها از جملـه بهسـازی بوسـتان رحمت،اجرای
پروژه  هـای مهـم در جهت آزادسـازی برخی مسـیرها
بـا هـدف دسترسـی آسـان شـهروندان از جملـه ادامه

بـا توجـه بـه نیازهـا و موقعیـت ایـن منطقـه افزایش
سـطح کیفیـت زندگـی را بـرای شـهروندان بـه دنبال
خواهد داشـت.
در ادامـه جلسـه فـرود بذرافشـان شـهردار منطقه پنج
شـیراز نیـز بـا مـرور اقدامات صـورت گرفته در سـال
گذشـته و طرح  های در دسـت اجرا برای سـال جاری
در سـطح منطقه به اهمیت اسـتمرار جلسـات مشترک

 ۴۵متـری دولـت حدفاصـل بلوار قائم و بنی  هاشـمی،
احـداث سـرای محلـه بنی  هاشـمی    همچنین اجـرای
پروژه  هـای تاثیرگـزار از قبیـل احداث اسـتانداردترین
پیسـت اسکیت در جنوب کشـور در پارک  ۵۰هکتاری
مادر به سرانجام رسید.
شـهردارمنطقه پنـج شـیراز در سـال جـاری
مطالعه،برنامـه ریـزی  ،و بهـره بـرداری از پروژه  های

بیشـتر در سـطح منطقه را یادآور شـد و افزود:امسـال
مطالعـه ،اجـرا و بهـره بـرداری از پروژه  های بیشـتری
در سـطح منطقه پنج شـیراز در دسـتورکار قرار دارد.از
جملـه بهـره بـرداری از بلوار مهـم  ۴۵متـری دولت ،
اجـرای تکمیـل بولـوار قائم،تکمیـل و بهـره بـرداری
از پـروژه پـارک آموزشـی ترافیـک در بوسـتان
مادر،اصلاح مبلمـان شـهری در بوسـتان  ها،احداث
بوسـتان مطالعـه و ایجـاد سـراهای محلـه و پـارک
ریاضـی و نجـوم و همچنیـن احـداث پیـاده راه  هـا از
جملـه پیـاده راه احمد بن موسـی (ع)،مناسـب سـازی
معابر و بهسـازی پارک شـهدا با رویکرد مناسب سازی
جهـت کـودکان و سـالمندان ومعلولیـن بـه صـورت
ویژه،اصلاح هندسـی و رفـع معضلات ترافیـک
و حمـل و نقـل عمومی    منطقـه و تکمیـل پیسـت
موتورسـواری و پارک ورزش و تفریحات سـالم که به
عنـوان مهـم تریـن طرح  هـای قابـل اجـرا در منطقه
پنـج شـیراز خواهـد بود.
در ایـن جلسـه یـاوران شـورا از ناظـر شـورای
اسالمی    شـهر و شـهردار منطقـه پنـج شـیراز
سـاماندهی معابـر اطراف زنـدان عادل آباد،بـاال رفتن
سـطح دسترسـی شـهروندان منطقـه برای اسـتفاده از
سـالن  های ورزشـی متعلـق بـه شـهرداری،هماهنگی
جـدی تـر بـا برخـی دسـتگاه  های خدمـات رسـان
بـه عنـوان متولیـان رفـع برخـی معضلات در منطقه
از جملـه فاضلات شـهرک دسـتغیب،احداث فرهنگ
سـرا در برخـی محلات و رفـع مشـکل افـت فشـار
و قطعـی آب محلـه کوشـک میـدان و نظارت بیشـتر
بـر سـاخت و سـازها در برخـی محلات را خواسـتار
شدند.

آیت اهلل دژکام تأکید کرد:

لزوم ایجادمنبرهای جدید برای تبلیغ دین
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس گفـت :در دنیـای امـروز بایـد بـرای تبلیـغ دیـن منبرهـای جدیـد با
مخاطبـان بیشـتر داشـته باشـیم زیـرا دشـمنان همـواره بـه دنبـال راه  هـای جدید هسـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،آیت اهلل لطـف اهلل دژکام ظهر شـنبه در دیدار بـا مدیرکل تبلیغ اسالمی    اسـتان
فـارس بـه مناسـبت سـالروز تشـکیل سـازمان تبلیـغ اسالمی    کشـور بـا اشـاره بـه نـوع تبلیغـات بـر علیه
جمهـوری اسلامی    گفت :بایـد بدانیـم کـه کار دیـن و تبلیـغ دینـی دشـمن دارد و یـک جریـان منافقانـه
میگویـد کـه شـما توهـم دشـمن داریـد در حالی کـه چنین نیسـت.
وی ادامـه داد :هـم خودمـان و هـم کسـانی که در کنـار مجموعه مـا کار میکنند اگر باور به وجود دشـمن
ندارنـد نمیتواننـد کار تبلیغـی انجـام دهنـد و شـرایط فعالیت را از دسـت میدهنـد زیرا برای داشـتن جبهه
فرهنگـی بایـد بدانیـم دشـمن کجـا قـرار دارد .امام جمعه شـیراز با اشـاره به حرکت دشـمنان نیـز تصریح
کـرد :یکـی از مسـیرهای دشـمنان موضـوع تحریـف اسـت کـه در قـران کریـم به طـور کامل تذکـر داده
شـده اسـت .امـام جمعـه شـیراز تاکید کرد :امـروز باید قدرت داشـته باشـیم بـرای انتقال سـخنان خودمان
و همچنیـن منبرهـای جدیـدی داشـته باشـیم کـه مشـتری فراوان داشـته باشـد .وی یـادآور شـد :در این
وضعیـت کرونـا بایـد بـرای هیأتهـای مجـازی فکـر کنیـم و در ایـن راسـتا هزینه شـود زیرا اگـر هیأتی
کـه مخاطبـان زیـاد در فضـای مجازی داشـته باشـد شـکل دهیم بـرای آینده بسـیار مهـم خواهـد بود به
خصـوص اینکـه بـرای محرم بایـد به فکر باشـیم.
آیـت اهلل دژکام ادامـه داد :بایـد هیـأت در فضـای مجـازی راه انـدازی شـود تـا دیگـران نیـز ادامـه دهنده
این مسـیر باشـند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس با اشـاره به موضـوع اقتصاد تبلیـغ نیز گفـت :از این مهـم نباید غافل
شـد زیـرا اگـر به موضـوع اقتصـاد توجه نشـود بحث تبلیـغ نیز با مشـکل مواجه میشـود.
وی یـادآور شـد :در بافـت سـنتی اقتصاد کالن در سـطح اسـتان فـارس یک امـار داریم که از نظر اشـتغال
 ۶۰درصـد بـه بخـش خدمـات اختصـاص دارد در حالـی کـه امسـال سـال جهـش تولیـد اسـت و حتـی
 ۴۰درصد باقیمانده نیز به طور کامل به تولید برنمی    گردد بنابر این باید این مشکل برطف شود.

عملیات اجرایی قطعه  4باند دوم محور طریق الرضا
با اعتباری بالغ بر  700میلیارد ریال آغاز شد

با حضور استاندار فارس عملیات اجرایی قطعه  4باند دوم محور طریق الرضا حد فاصل تیمارگون – آسپاس
در شهرستان اقلید آغاز شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی راه و شهرسـازی فارس ،جعفر زاهدی مدیرکل راه و شهرسـازی
فـارس گفـت :همزمـان با سـفر اسـتاندار فـارس بـه شهرسـتان اقلید عملیـات اجرایـی محـور تیمارگون ـ
آسـپاس بـه طـول  15/5کیلومتـر و  7کیلومتر بهسـازی کـه جزئی از این پروژه اسـت به عنوان بخشـی از
پـروژه مهـم طریـق الرضا و قسـمتی از شـریان مواصالتی بین اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد و اصفهان و
مسـیر عبـور زائریـن امام رضا از اسـتان خوزسـتان تا اسـتان خراسـان رضوی می    باشـد.
رحیمی    اسـتاندار فـارس در مراسـم آغـاز عملیـات اجرایی ایـن پروژه افـزود :طرح  های ملی تاثیـر گذاری از
جملـه راه آهـن اقلیـد _ یـزد  ،آزاد راه شـیراز _ اصفهـان و جاده طریـق الرضا در شهرسـتان اقلید در حال
اجراسـت که با بهره برداری از آن شـاهد تحولی عظیم در بخش  های مختلف این شهرسـتان خواهیم بود.
زاهـدی در ادامـه ایـن مراسـم در خصـوص ابنیـه فنی این پـروژه گفت :حجـم خاکبـرداری  150,000متر
مکعـب ،خاکریـزی  560,000متـر مکعب،آسـفالت  80,000تـن  ،بتـن ریـزی  18,000متـر مکعـب و 50
دسـتگاه پـل در طـول ایـن مسـیر احداث خواهد شـد.
وی خاطرنشـان سـاخت :عـرض راه در ایـن محـور  11متر خواهد بـود و عالوه بر افزایـش ایمنی و کاهش
تصادفـات جـاده ای در تسـهیل ترافیـک عبوری و کاهش زمان سـفر و مصرف سـوخت ،نقطـه حادثه خیز
بانـد اول تیمارگون – آسـپاس نیز اصالح خواهد شـد.
وی اذعـان داشـت :احـداث بانـد دوم ایـن پـروژه به طـول  15/5کیلومتـر بصـورت بزرگـراه دارای اهمیت
ویـژه ای می    باشـد ،همچنیـن تعریـض و بهسـازی  7کیلومتـر از محـور قدیـم سـورمق ـ اقلید نیـز جزئی
از ایـن پروژه می    باشـد.
زاهـدی ادامـه داد :ایـن پروژه باعـث افزایش ایمنی و کاهـش تصادفات جاده ای ،تسـهیل ترافیک عبوری
،کاهـش زمان سـفر و مصرف سـوخت و همچنین افزایـش رونق اقتصادی منطقه خواهد شـد.

 ۷پروژه گردشگری در استان فارس افتتاح می    شود
معـاون برنامهریـزی و سـرمایهگذاری میـراث فرهنگـی ،صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان فـارس گفت:
 ۷پروژه گردشگری در چهار شهرستان این استان ،امسال به بهرهبرداری میرسد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،بـه نقـل از روابـط عمومی    میـراث فرهنگی اسـتان فـارس ،جمشـید معینی،
گفـت :هفـت پـروژه گردشـگری بـا سـرمایهگذاری بخـش خصوصـی در چهـار شهرسـتانهای شـیراز،
کازرون ،فسـا و مهـر زمینهسـازی شـده کـه امیدواریـم تـا پایـان امسـال ،بـه مرحلـه بهرهبـرداری برسـد.
وی سـرمایهگذاری ایـن پروژههـا را بالغ بر  ۵میلیارد و  ۸۰۰ریال اسـت ،گفـت :از مجموع هفت پروژه تعداد
سـه پروژه در شـیراز ،دو پروژه در شهرسـتان کازرون ،یک پروژه در فسا ،یک پروژه در شهرستان مهر است.
او ادامـه داد :یـک زائرسـرا و دو سـفرهخانه سـنتی در شـیراز بـا سـرمایه گـذاری  ۲۶میلیـارد ریـال ،یـک
مجتمـع گردشـگری عمومـی    و یک پـارک طبیعتگـردی و گردشـگری روسـتایی عشـایری در کارزون با
سـرمایه گـذاری  ۲۲میلیـارد ریـال ،یـک اردوگاه گردشـگری در فسـا با سـرمایه گـذاری  ۵میلیـارد و ۸۰۰
میلیـون ریـال ،یـک مرکـز گردشـگری تفریحـی در شهرسـتان مهـر بـا سـرمایه گـذاری  ۲میلیـارد ریـال
راهانـدازی میشـود .معـاون برنامهریـزی و سـرمایهگذاری اسـتان فـارس اضافه کـرد :در حـال حاضر ۲۳۸
هتـل ،متـل ،هتلآپارتمـان و مهمانپذیـر  ۱۳۴،خانهمسـافر و  ۱۳۷اقامتـگاه بومگـردی در اسـتان فعالیـت
دارند.

