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معماری شورای شهر شیراز:
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گذشتهاند
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کتابخانه مرکزی شیراز
یک ضرورت است

سیده ناهید تقویان -تماشا
عکاس :حجت رحیمی
با حضور معاون وزیر کشــور و برگزاری آیین تکریم و
معارفه ،دکتر عنایت ا ...رحیمی رسماً به عنوان استاندار
جدید فارس معرفی شد.
به گزارش ســرویس خبری روزنامه «تماشا» با حضور
حسین ذوالفقاری معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور
و جمعــی از مقامات محلــی ،آیین تکریــم و معارفه
استانداران قدیم و جدید استان فارس در سالن شهید
امامی استانداری ،برگزار و طی آن عنایت ا ...رحیمی به
عنوان استاندار جدید فارس معرفی شد.
* معاون وزیر کشور :شناخت مناسب از استان و بدنه
سیســتم از ویژگیهای خوب استاندار جدید فارس
است
در این آیین معاون وزیر کشــور با اشــاره به انتخاب
رحیمی به عنوان اســتاندار جدید فارس نیز گفت :امید
است منشــور مدیریتی استاندار در همان ابتدا مکتوب
و راهکارهای مدیریتی نیز به وزارت کشور ارجاع داده
شود.
وی افزود :در تمام اســتانها گزینههای مختلفی برای
استانداری بود اما اولویت وزارت کشور ،بر افرادی بود
که در بدنه سازمان کار میکردند.
وی افزود :یکی از اشــکاالت مدیریتی ما این است که
افراد در بدنه ســازمانها کار نکردهاند و تا بر مسائل
اشراف پیدا کنند ،فرصتهای بسیاری از دست میرود.
این مقام مســئول با بیان اینکه هدف ما این است که
تشکیالت با مستأجران اداره نشود ،در ادامه افزود :در
اســتان فارس بین گزینههایی که مطرح شد ،با همان
دیدگاه «کار در بدنه ســازمان» ،دکتر رحیمی توانست
رأی اعتماد بگیرد که ســوابق وی نشــان میدهد از
تجارب الزم برخوردار است.
معاون وزیر کشور خاطرنشــان کرد :شناخت مناسب
از اســتان و بدنه سیستم از ویژگیهای خوب استاندار
جدید فارس اســت ضمن اینکه وی اهل تشخیص و
تصمیمگیری است.
ذوالفقاری افزود :به نظر میرســد که استاندار جدید
فارس بیشتر به دنبال کار اجرایی است تا کار سیاسی

و این برای وزارت کشور مهم است.
وی ادامه داد :اســتان فارس ظرفیتهای بسیاری در
عرصههای گوناگون دارد و شایسته پیشرفت بیشتری
اســت .معاون وزیر کشــور در ادامه با انتقاد از شیوه
اشــتباه مدیریتی اداری کشــور گفت :تمرکززدایی در
کشور ما بیشتر شبیه یک شوخی است.
حسین ذوالفقاری اظهار داشــت :هدف نهایی آمریکا
برهم زدن امنیت کشور است و فعالیتهای بسیاری را
نیز برای ایجاد نافرمانی مدنی ایجاد کرده و امروز روی
مسائل اقتصادی تمرکز کردهاند.

شرکت نمایشگاههای
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برگزار میکند
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یک و بهزیستی شیراز
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ندارد
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دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت
فارس با انتقاد از تالطمهای
اقتصادی موجود:

زندگی برای
کارگران عذابآور
شده است
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دکتر رحیمی در آیین معارفهاش به عنوان استاندار فارس:

حرکت در جهت اعتدال را دنبال خواهم کرد
معاون وزیر کشور :آن قدر مردم را درگیر مسائل سیاسی کردهایم که خسته شدهاند

وی با بیــان اینکه اگر بخواهیم بــه صبر و فهم مردم
پاســخ مثبت دهیم باید در جهــت رضایتمندی آنان
حرکت کنیم ،افزود :مشــکل امروز ما از جنس آرمان و
هدف نیست بلکه در روش و ابزار است .در کشور کسی
مخالف عدالت نیســت و همه معتقدند که با تبعیض و
فســاد باید مبارزه کرد اما تا چه زمانی میخواهیم بیان
آرمان و هدف کنیم؟
این مقام مســئول با بیان اینکه اگر به دنبال کارآمدی
برای ایجاد رضایتمندی هســتیم ،باید به دنبال روش
و ابزار رویم ،افزود :مدیران کشــور مــا وقت زیادی
میگذارنند اما چــرا نتیجه دلخواه گرفته نمیشــود،
موضوعی است که باید در مورد آن تأمل کرد.
ذوالفقاری با بیان اینکه مشــکل کشور با تذکر صرف
و بیان علت حل نمیشــود ،خاطرنشــان کرد :مردم از
مدیران انتظار دارند در بروکراسی پیچیده کشور گرفتار
نشوند و موانع کسب و کار برداشته شود ،در یک کالم
آنان میخواهند در امورشان تسهیل ایجاد شود.
معاون وزیر کشــور با انتقاد از رویههای اشتباه در امور
نیز گفت :در مورد سفرها و برگزاری همایشها که وقت
بســیاری را از مسئوالن میگیرد ،واقعاً باید تجدیدنظر
صورت گیرد و این رویه اشتباه اصالح شود.

وی افــزود :یک رویه اشــتباه گذاشــتیم و میگوییم
85درصد بودجه کشور جاری است ،خب این هزینهها
به دلیل مدیریت اشتباه در ابزار و روش است و باید دید
چگونه میتوانیم با وجود این هزینهها پیشرفت کنیم و
در واقع باید مقداری از پشت ابرها پایین آییم.
ذوالفقاری تصریح کرد :امــروز به دلیل ناکارآمدیها و
رویههای اشتباه در اســتفاده از ابزار و روش مناسب،
مسئوالن همیشه در جلسه هستند و خودمان نیز درگیر
جلسات هستیم ،جلساتی که گاهاً فایدهای نیز ندارد.
معــاون وزیر کشــور همچنیــن گفت :امــروز دولت
الکترونیک به معنای واقعی باید شــکل گیرد نه اینکه
دســتگاهها را در ادارات نصب کنیم اما مردم همچنان
درگیر بروکراسی و کاغذبازی باشند.
وی با بیــان اینکه دولتهــا باید بازآفرینی شــوند،
خاطرنشــان کرد :امروز در جهان دولتهای موفق بر
تمرکززدایی تأکید دارنــد اما ما در این عرصه در واقع
شــوخی میکنیم که میگوییم تمرکززدایی کردیم و در
عمل این اتفاق نیفتاده است.
* امروز مدیــران ما به علت رویههای اشــتباه،
اطالعاتــی از زیرمجموعه خــود ندارند چراکه
ساختارها مشکل دارد

ذوالفقاری ادامه داد :امروز مدیران ما به علت رویههای
اشــتباه ،اطالعاتی از زیرمجموعه خــود ندارند چراکه
ساختارها مشکل دارد.
این مقام مسئول با انتقاد از همپوشانی کارها نیز گفت:
امروز هر کاری را به 10سازمان واگذار کردیم و هر گاه
ناکامی به وجود آمد ،همه میگویند ما کار خود را انجام
دادیم و مشکل از ما نیست.
معاون وزیر کشــور با بیان اینکه فرآیندها نیز مردم و
کشور را گرفتار کرده است ،افزود :امید است با بازنگری
در روشها و ابزار بتوانیم مشکالت کشور را حل کنیم.
وی با انتقاد از کســانی که همه چیز را سیاســی جلوه
میدهند ،خاطرنشــان کرد :امروز حتی در روســتاها
نیز حرف سیاسی زده میشــود و ذهن مردم را درگیر
کردهایــم و آن قدر مردم را درگیر مســائل سیاســی
کردهایم که خســته شــدهاند ،در حالی که بیشتر باید
مردم را به فعالیتهای مفید اقتصادی و فرهنگی دعوت
کرد.
در ایتدای این آیین عنایت ا ...مسعودی رئیس مجمع
نمایندگان اســتان فارس در ســخنانی اظهار داشت:
رحیمی بومی اســت و اســتان فارس را میشناسد و
میداند چگونه پروژههایی که اجرایی نشده را دنبال کند.

بیستوششمیننمایشگاهتخصصیمبلمان
منزل و دکوراسیون داخلی
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وی با اشاره به ظرفیتهای استان فارس گفت :توجه به
گردشگری ،آب و تاالبهای خشکیده ،زیرساختهایی
مانند جادهها و آزادراهها ،واگذاری اراضی شــیبدار،
رفــع موانع تولید ،پرهیز از مقررات پیچیده اداری ،اخذ
مالیات دفاتر خارج از اســتان ،بازگشت حقوق معادن،
دفاع از مرزهای جغرافیایی و ...توقعاتی اســت که از
استاندار جدید فارس میرود.
در ادامه آیت ا ...لطــف ا ...دژکام نماینده ولی فقیه در
استان فارس نیز در سخنانی اظهار داشت :در این دنیا
فرصتی به انســان میدهند و در این فرصت ،خداوند
مینگرد که چه کسی کار نیک انجام میدهد.
وی با بیــان اینکه فرصت خدمت اندک اســت ،ابعاد
کار نیک از نظر پیامبر گرامی اســام(ص) را برشمرد
و افزود :وقتی کار نیک را انجام میدهید ،خدا را ببینید
چراکه این کار موجب عدالت و انصاف خواهد شد.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه امید است در دوره جدید
مسئولیت استانداری ،اســتان فارس دوره پیشرفت را
طی کند ،بیان داشــت :هر کار نیکی که استاندار جدید
برای توســعه اســتان فارس در پی آن باشــد ،از آن
پشتیبانی خواهیم کرد.
در ادامه این آیین ،مهندس اســماعیل تبادار استاندار

رئیس کمیسیون سالمت محیط زیست و
خدمات شهری شورای شهر شیراز:

سازمان سرمایهگذاری
شهرداری شیراز در

گذشته در حد نام بود
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قدیم فارس نیز در ســخنانی با اشــاره بــه اقدامات
انجام شــده در دوران مســئولیت وی در فارس نیز،
اظهار داشت :تعامل و همکاری میان تمام دستگاههای
اجرایی را مدنظر داشــتیم تا ضمن احترام به همگان
سیاستهای دولت را در استان اجرا کنیم.
وی افزود :در مدت مســئولیت ،سعی کردیم که منافع
مردم را با قانونمداری تأمیــن کنیم و در حفظ امنیت
اســتان ،با همافزایی و تفاهم عوامــل ناامنی را رفع و
امنیت و آسایش را به بهترین شکل تأمین کنیم.
استاندار سابق استان فارس با بیان اینکه استان فارس
یکی از باظرفیتترین استانها در تمام عرصهها است،
خاطرنشان کرد :در روزهای نخست ،برنامه آمایش را
دنبال کردیم که جلســات بسیاری برای تنظیم سند آن
برگزار شد و امروز میتوان بر اساس شاخصهایی که
در این سند دیده شده ،راه خود را ادامه دهیم.
مهندس تبادار با اشــاره به ظرفیت کشاورزی استان
نیز گفت24 :هزار هکتار آبیاری تحت فشــار در استان
انجام گرفت و به عنوان استان نخست در کشور معرفی
شدیم.
وی همچنین گفت :در بحث راه نیز 2هزار و 300کیلومتر
بزرگراه نیاز داریم کــه 1300کیلومتر به بهرهبرداری
رســیده و بقیه نیز در حال اجرا اســت .اولین آزادراه
شــیراز به اصفهان نیز با 75درصد پیشرفت فیزیکی
دنبال میشود؛ ضمن اینکه آزادراههای دیگر نیز در حال
اجرا است.
استاندار سابق استان فارس تالش برای توسعه حمل
و نقل ریلی را نیز برشمرد و گفت :تالش برای حمل بار
نیز برای نخستین بار در استان فارس انجام شد؛ ضمن
اینکــه در حمل و نقل هوایی ،تکمیــل ترمینال باربری
فرودگاه شیراز را دنبال کردیم.
دکترعنایت ا ...رحیمی استاندار جدید فارس نیز در این
آیین با تشکر از استاندار پیشین ،اظهار داشت :سعی و
تالش بنده این است که تمام کارها را با مردم و برای
آنان انجام دهیم.
وی افزود :مشــی سیاســی بنده را همه میدانند اما
شــنیدن دیدگاههای افراد صاحب اندیشه و حرکت در
جهت اعتدال را دنبال خواهم کرد.
این مقام مســئول افزود :توســعه اقتصادی و تکمیل
پروژههای نیمه تمام ،تقویت احزاب سیاســی واقعی
و ایجاد بســتر مناســب برای فعالیت در عرصههای
گوناگون را دنبال میکنیم.
دکتر رحیمی همچنین خاطرنشان کرد :جامعه افسرده
روی خوشبختی را نخواهد دید و به همین منظور تالش
برای ایجاد فضایی شاد را دنبال خواهم کرد .به گزارش
تماشــا در پایان این آیین ،با تقدیر از زحمات مهندس
اسماعیل تبادار استاندار پیشین ،دکتر عنایت ا ...رحیمی
به عنوان استاندار جدید فارس معرفی شد.
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مکان :محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فارس
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