اهم فعالیت های اداره کل میزاث فزهنگی  ،صنایع دستی و گزدشگزی استان فارس در سال :79

معاونت میزاث فزهنگی استان فارس در سال 79
-

اجزای  43پزٍصُ هزهتی ٍ حفاظتی تٌاّای تاریخی – فزٌّگی فارس تِ صَرت پیواًی ٍ اهاًی کِ اس ایي تؼداا  85پدزٍصُ
تِ صَرت پیواًی ٍ تا اػتثار  87542هیلیَى ریال ٍ ّشیٌِ کز  14271هیلیَى ریال ٍ پیطزفت فیشیکی  %52صَرت گزفتدِ
است.

-

اجزای پزصُ ّای هزهت اضغزاری ٍ ساهاًاّی فضای سثش ر اهاکي تاریخی –فزٌّگی فارس

-

ثثت  56اثز تاریخی فارس ضاهل  84اثز غیز هٌقَل  82 -هٌقَل تاریخی –  84اثز عثیؼی ٍ  17اثز ًداهلوَس ر فْزسدت
آثار هلی

-

اجزای  33پزٍصُ تَسؼِ خاهات الکتزًٍیک ر هَسُ ّا ٍ تٌاّای تاریخی – فزٌّگی استاى فارس

حوسه امور فزهنگی و ارتباطات فارس در سال 79
-

چاج ٍ تَسیغ  16671ػا اقالم فزٌّگی

-

صاٍر  43هجَس تزًاهِ تَلیاات فزٌّگی  172 ،هجَس فیلوثز اری ٍ ػکسثز اری ٍ ً 855فز هجَس تحقیق اًطجَیی

-

 3334هَر گشارش اعالع رساًی ر سایت ٍ پزتال farschto.ir

-

تَلیا  323هَر خثز جْت اًؼکاس ر رساًِ ّا ٍ تِ هٌظَر هؼزفی آثار تاریخی ٍ ّوچٌیي آگاُ ًودَ ى ٍ ضدفاس سداسی
اذّاى ػوَهی ر حَسُ ّای هیزاث فزٌّگی  ،صٌایغ ستی ٍ گز ضگزی فارس

-

اًؼکاس  1512خثز تَلیای ایي ا ارُ کل ر رساًِ ّا ٍ هغثَػات هلی ٍ هحلی (  18خثزگشاری ٍ  11رٍسًاهِ )

-

تزگشاری  811هَر ًوایطگاُ ٍ تزًاهِ ّای فزٌّگی ر اهاکي تاریخی فزٌّگی فارس

-

رضا  5رصای تاس یاکٌٌاگاى تٌاّای تاریخی فزٌّگی فارس ر سال ً 64سدثت تدِ سدال ( 63تؼداا ً 2113227فدز
تاس یا کٌٌاُ اس اهاکي تاریخی – فزٌّگی فارس )

حوسه کتابخانه تخصصی و مزکش اسناد اداره کل میزاث فزهنگی  ،صنایع دستی و گزدشگزی فارس در سال 79
 تؼاا هٌاتغ هَجَ  33243هَر اػن اس کتاب ً ،طزیِ  ،ػکس  ،اسالیا  ،لَح فطز ُ  ،پَستز  ،تزٍضَر  ،فیلن  ،گشارضات ثثتی ،پایاى ًاهِ ٍ ًقطِ ّای حزین آثار تاریخی ٍ گز ضگزی
 -تؼاا کارتزاى ً 577فز ٍ هاارک اهاًتی هَر استفا ُ  2431جلا

حوسه فزمانذهی یگان حفاظت میزاث فزهنگی فارس در سال 79
تؼاا  341قغؼِ اضیاء هکطَفِ ر استاى فارس  18هَر اضیاء اّاایی ر استاى فارس تؼاا  24قغؼِ کطفیات اتفاقی ر استاى فارس کطف  86ستگاُ فلشیاب هکطَفِ کطف تؼاا  865ػا ا ٍات حفاری  124هَر جلَگیزی اس حفاری غیزهجاس یک هَر سزقت آثار تاریخی صَرت گزفتِ کِ پزًٍاُ آًْا ر حال پیگیزی هی تاضا . ستگیزی ً 885فز هجزم ر سهیٌِ هیزاث فزٌّگی  55هَر جلَگیزی اس تخزیة غیزهجاس صَرت گزفتِ کِ اس ایي تؼاا  15هَر هزهت غیز هجاس ؛  4هَر تغییز کدارتزی ٍ 33هَر ایجا خسارت تِ اثز تَ ُ کِ پزًٍاُ آًْا ر حال پیگیزی هی تاضا .
  871هَر جلَگیزی اس تجاٍس تِ حزین آثار تاریخی صَرت گزفتِ کِ  2هَر هزتَط تِ حزین هٌظزی تدیص اس ارتفداع هجداس ٍ 134هَر تصزس ٍ تولک حزین ٍ  38هَر ساخت ٍ ساس غیز هجاس تَ ُ کِ پزًٍاُ آًْا ر حال پیگیزی هی تاضا .
 رسیاگی تِ  161هَر پزًٍاُ حقَقی ٍ قضایی ( حقَقی  ،کیفزی  ،یَاى ػاالت ا اری  ،ا ارات کار ) ًظارت تز  11هَر تین کاٍش رٍى ساسهاًی ( ػلوی  ،تاستاى ضٌاسی ) حفاظت اس  8هَر هزاسن ٍ ّوایص ّا  1هَر اسکَرت اضیاء تاریخی (سکِ ّای هکطَفِ اس ضْزستاى سریي ضت ) -تؼاا  13451هَر تاس یا ً ،ظارت ٍ سزکطی اس اهاکي تاریخی – فزهاًاّی فارس

معاونت صنایع دستی فارس در سال 79
-

صاٍر  331فقزُ کارت پزٍاًِ تَلیا اًفزا ی

-

توایا  435فقزُ کارت پزٍاًِ تَلیا اًفزا ی

-

صاٍر  83فقزُ اػالهیِ تأسیس

-

صاٍر  15فقزُ پزٍاًِ تَلیا کارگاّی

-

توایا  12فقزُ پزٍاًِ تَلیا کارگاّی

-

صاٍر  3846فقزُ کارت ضٌاسایی

-

صاٍر  1387فقزُ کارت هطاغل خاًگی (  1264فقزُ هستقل  16 ،فقزُ پطتیثاى حقیقی  1 ،فقزُ پطتیثاى حقَقی )

-

تؼاا  63تؼاًٍی فؼال ر حَسُ صٌایغ ستی

-

تؼاا  682کارگاُ فؼال ارای پزٍاًِ تَلیا

-

 16هَر تاس یا اس کارگاّْای تَلیای

-

 17هَر پاسخ تِ استؼالهات حَسُ صٌایغ ستی

-

هؼزفی ً 1512فز تِ ا ارُ تؼاٍى  ،کار ٍ رفاُ اجتواػی تزای ریافت تسْیالت

-

هؼزفی ً 1413فز تِ تاًکْا تزای ریافت تسْیالت

-

اضتغال ایجا ضاُ تزای ً 8314فز ر حَسُ صٌایغ ستی

-

آهَسش ػوَهی صٌایغ ستی تِ ً 8517فز تا تزگشاری ٍ 123رُ ر  88رضتِ صٌایغ ستی

-

صاٍر  1712فقزُ گَاّیٌاهِ آهَسضی

-

اًؼقا  17تفاّن ًاهِ آهَسضی

-

تزگشاری  118هَر ًوایطگاُ صٌایغ ستی (  5هَر ًوایطگاُ ائوی اخلی  27 ،تاسارچِ هَقت استاًی  14 ،هَر ًوایطگاُ
هَقت استاًی  ،یک هَر ًوایطگاُ سزاسزی ٍ  33هَر هطارکت ر ًوایطدگاّْای سدایز اسدتاًْا  3 ،هدَر ًوایطدگاُ
خارجی تیي الوللی )

-

تزگشاری آسهَى جْت ً 855فز تزای صاٍر کارت فٌی ٍ حزفِ ای

-

 273فقزُ هؼزفی ًاهِ توایا کارت پزٍاًِ تَلیا اًفزا ی جْت تأهیي اجتواػی

-

ارسش صا رات صٌایغ ستی تِ اًضوام سیَراالت سٌتی تِ هیشاى ( 3217777

-

 8هَر استاًاار ساسی رضتِ ّای صٌایغ ستی

-

ریافت  8هَر هْز اصالت یًَسکَ

-

تزگشاری  11هَر ّوایص  ،سویٌار ٍ ًطست تخصصی کارگاُ آهَسضی

-

عزاحی ٍ چاج  17هَر تٌز تزای اعالع رساًی ر حَسُ صٌایغ ستی

-

هستٌاًگاری یک هَر صٌایغ ستی
رجِ ٌّزی

-

کسة  4هَر

-

چاج  1هَر تزٍضَر ٍ کتاب ر حَسُ صٌایغ ستی

-

هستٌا ساسی ٍ ساخت  3هَر فیلن ر حَسُ صٌایغ ستی

-

ثثت هیزاث ًاهلوَس سِ رضتِ صٌایغ ستی

الر)

معاونت گزدشگزی فارس در سال 79
-

 118هَر تزگشاری ّوایص ّا ٍ کارگاُ ّای آهَسضی گز ضگزی فارس تا آهَسش ً 8416فز ر حَسُ گز ضگزی
ٍرُ ّا ٍ آسهَى ّای تخصصی گز ضگزی

-

تزگشاری  5هَر

-

 61هَر تزگشاری جلسات ٍ ًطست ّای تخصصی گز ضگزی فارس

-

 175هَر تزگشاری ًوایطگاُ ّا ٍ جطٌَارُ ّای گز ضگزی فارس

-

تزگشاری  11هَر تطزیفات ٍ تاس یاّای تخصصی ر سغح هلی ٍ تیي الوللی

-

 535فقزُ صاٍر ٍ توایا کارت راٌّوایاى ایزاًگز ی ٍ جْاًگز ی فارس

-

ً 178فز فزصت ضغلی جایا ایجا ضاُ ر حَسُ گز ضگزی فارس

-

تزگشاری  31جلسِ کویتِ فٌی ٍ حل اختالس ٍ رسیاگی تِ  157هَر

-

 215فقزُ صاٍر ٍ توایا پزٍاًِ ّای تْزُ تز اری تأسیسات گز ضگزی فارس

-

 1111هَر تاس یا ًظارتی کارضٌاساى ا ارُ کل ٍ  2327هدَر تاس یدا کویتدِ ًظدارتی سدتا خداهات سدفز فدارس
اس ٍ 425احا تأسیسات ٍ هؤسسات گز ضگزی

-

افشایص  11رصای گز ضگزاى ٍرٍ ی تِ ٍاحاّای اقاهتی فارس ر سال ً 64سثت تِ سال  (63تؼاا ً 511611فدز-
ضة گز ضگز ٍرٍ ی تِ ٍاحاّای اقاهتی فارس )

معاونت بزنامه ریشی و سزمایه گذاری فارس در سال 79
-

 385فقزُ رخَاست هتقاضیاى تأسیسات گز ضگزی ر استاى فارس

-

 828فقزُ صاٍر هَافقت اٍلیِ تزای هتقاضیاى تأسیسات گز ضگزی فارس تا هیشاى  17242454هیلیَى ریال سزهایِ گذاری
جذب ضاُ تَسظ تخص خصَصی

-

 64فقزُ توایا هَافقت اٍلیِ تزای هتقاضیاى تأسیسات گز ضگزی فارس

-

 84فقزُ صاٍر هَافقت اصَلی تزای هتقاضیاى تأسیسات گز ضگزی فارس

-

 18فقزُ توایا هَافقت اصَلی تزای هتقاضیاى تأسیسات گز ضگزی فارس

-

 83فقزُ صاٍر هجَس ایجا  ،اصالح ٍ تکویل تزای هتقاضیاى تأسیسات گز ضگزی فارس

-

تزرسی  1348عزح تا تصَیة  1311عزح ر تخص اضتغال فزاگیز ٍ تَسؼِ پایاار رٍستایی ( گز ضگزی ٍ صدٌایغ سدتی )
تا ایجا اضتغال تزای ً 1177فز ٍ اػتثار تسْیالت تصَیة ضاُ ٍ هؼزفی تِ تاًک تِ هثلغ  1137168هیلیَى ریال کدِ اس ایدي
تؼاا  1785عزح رٍستایی تا اضتغال ً 8171فز ٍ هثلغ تسْیالت  321463هیلیَى ریال ٍ  84عزح ضْزی تا اضتغال ً 135فز
ٍ هثلغ  527هیلیَى ریال تسْیالت ریافت کز ُ اًا.

-

یجا فزصت ضغلی جایا تزای ً 547فز

-

تؼاا  182پزٍصُ ر حال ساخت تأسیسات گز ضگزی تَسظ سزهایِ گدذاراى ر اسدتاى فدارس تدا هیدشاى 16,372,273
هیلیَى ریال تزآٍر حجن کل سزهایِ گذاری ( تجش سهیي ) ٍ ایجدا اضدتغال تدزای ً 2381فدز ٍ هیدشاى 8,323,277
هیلیَى ریال تسْیالت هَر ًیاس ٍ  382,387هیلیَى ریال تسْیالت ریافتی

[

