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معاون باز آفرینی و مســکن 
راه و شهرسازی فارس گفت: 
نوسازی  و  بهسازی  های  وام 
پهنه  به کلیه  بافت فرســوده 
های بافت فرسوده مصوب ۲۸ 
شهر اســتان فارس که عموما 
می  شهرستان  مرکز  شهرهای 

باشند تعلق می گیرد.
به گــزارش پایــگاه خبری 
شهرســازی  و  راه  وزارت 
به نقــل از اداره ارتباطات و 
اداره کل راه و  اطالع رسانی 

شهرسازی استان فارس، علی 
گودرزی گفت: در روند اخذ 
وام سعی شــده تا با تکیه بر 
قابلیت های دولت الکترونیک 
از مراجعه حضوری متقاضیان 
جهــت ثبت نــام و پیگیری 

کاسته شود.
معاون باز آفرینی و مســکن 
فــارس  شهرســازی  و  راه 
خاطر نشــان کــرد: در این 
راســتا متقاضیان وام پس از 
اخذ پروانه ســاختمانی ملک 

خود از شــهرداری که در آن 
وقوع ملک در محدوده بافت 
فرســوده قید گردیده با سند 
مالکیت و اسناد شناسایی خود 
http/facility. را در سامانه

udrc.ir   و لینک های مرتبط 
با عنوان وام های بافت فرسوده 
در وب سایت اداره کل راه و 
شهرسازی فارس و شرکت باز 
آفرینی شهری ایران بارگزاری 
نموده و کد رهگیری دریافت 

می کند.

گودرزی خاطر نشان ساخت: 
ناظر استانی سامانه مدارک را 
رصد و چک مــی کند و در 
مدارک  بودن  تکمیل  صورت 
به متقاضی اعالم میشــود که 
برای اخذ نامه معرفی به بانک 
بــه اداره راه و شهرســازی 

مراجعه کند.
معاون باز آفرینی و مســکن 
شهرســازی  و  راه  کل  اداره 
استان فارس اضافه کرد: جهت 
متقاضیان  برای  کار  تســهیل 

خارج از شیراز نیز این مکان 
فراهم شده که نامه معرفی به 
بانک از طریق کارتابل ادارات 
شهرستان  شهرســازی  و  راه 
نیاز  و  شــده  ارجاع  مربوطه 

حضوری به شیراز نباشد.
در   : داشــت  اظهــار  وی 
خصــوص مبلــغ وام نیز در 
سطح شــهر شیراز ۵۰ میلیون 
تومان و در ســایر شهرهای 
استان ۴۰ میلیون تومان به ازای 

هر واحد است.

آســیابی گفــت: در اجرای 
طرح نظارت بر فرآیند عرضه 
مایحتاج عمومــی و کاال های 
اساسی مردم و چگونگی اقدام 
و مقابله با تخلــف و جرایم 
مربوطه، با اخــالل گران نظام 
اقتصادی که از طریق واســطه 
گری، گران فروشــی، احتکار 
می شوند  بازار  التهاب  موجب 
در حداقل زمان و قاطع برخورد 

می شود.
حیدر آسیابی دادستان عمومی 
و انقالب مرکز اســتان فارس 
در دومین جلســه نظارت بر 
فرآیند عرضه مایحتاج عمومی 
و کاال های اساسی و چگونگی 
اقدام و مقابله با تخلف و جرایم 
مربوطه که بــا حضور اعضاء 
کمیته در محــل اتاق اصناف 
مرکز اســتان فــارس برگزار 
شد، بر تقویت ســامانه ثبت 
بازار  تخلفات  مردمی  گزارش 
توسط دســتگاه های مرتبط و 
نظارت  کیفی  و  افزایش کمی 
و بازرسی ها از بازار تاکید کرد.

اجرای  اظهار کــرد: در  وی 
طرح نظارت بر فرآیند عرضه 

مایحتاج عمومــی و کاال های 
اساسی مردم و چگونگی اقدام 
و مقابله با تخلــف و جرایم 
مربوطه، با اخــالل گران نظام 
اقتصادی که از طریق واســطه 
گری، گران فروشــی، احتکار 
می شوند  بازار  التهاب  موجب 
در حداقل زمان و قاطع برخورد 

می شود.
انقالب  دادســتان عمومی و 
این  گفت:  فارس  استان  مرکز 
از ســوی دادستان کل  طرح 
اســتان های سراسر  به  کشور 
کشور ابالغ شــده است و در 
گام اول به دنبال موازی کاری و 
برخورد های قهری نخواهیم بود.

وی با اشاره به این که دستگاه 
قضائی حامی تولیدکنندگان و 
عاملین عرضه از جمله کسبه و 
بازاریان متدین می باشد تصریح 
کرد: به همان اندازه که تأمین 
مایحتاج عمومــی و کاال های 
اساسی مهم است جلب رضایت 
حداکثری مردم نیز حائز اهمیت 
است که به همین لحاظ و در 
گام اول تشــکیل کمیتــه در 
دسنور کار قرار گرفت و بدنبال 

برخورد های قهری نخواهیم بود.
انقالب  دادســتان عمومی و 
شــیراز تأکید کرد: با توجه به 
صورت  در  موجود  شــرایط 
ضــرورت از ابزار قهری خود 
اســتفاده خواهیم کــرد، زیرا 
که در جنــگ نابرابر اقتصادی 
آزمون  بــرای  فرصتی  کنونی 
و خطــا نداریــم و برای حل 
مشکالت معیشــتی مردم باید 
تمامی دستگاه ها برای مقابله در 
این جنگ اقتصادی در صحنه 

حضور داشته باشند.
آســیابی با بیان این که نتیجه 
عملکرد این اقدامات باید برای 
همه مردم ملموس باشد گفت: 
هر چند مشــکالت اقتصادی 
امروز کشــور عمدتاً ناشی از 
تحریم های ناجوانمردانه است، 
ولی مسئولین با اهتمام و تالش 
بیشــتر باید امــور را طوری 
مدیریت، نظارت و پیگیری کنند 
تا شاهد کاهش فشار اقتصادی 

بر مردم باشیم.
انقالب  دادســتان عمومی و 
مرکز استان فارس خاطر نشان 
و  بازرسی ها  ها،  نظارت  کرد: 

تنظیم بازار یک نقش بسیار حائز 
اهمیت و غیر قابل انکار است 
و برای تقویت و تشدید نظارت 
و بازرسی ها، دستگاه های مرتبط 
باید برنامه ریزی منســجم و 

دقیقی داشته باشند.
آســیابی افــزود: نظارت و 
بازرسی ها در کنار کمی بودن 
آن بایــد کیفی هم باشــد و 
بتواند همزمــان با فعالیت های 
تنظیم  با  دســتگاه های مرتبط 
بازار، بار فشــار گرانی را نیز 
از دوش مــردم بردارد و قطعًا 
دستگاه قضایی نیز در این راستا 
کناردستگاه ها ی اجرایی خواهد 

بود.
وی هدف این کمیته را کمک 
به ســتاد تنظیم بازار دانست و 
گفت: در صــورت ضرورت 
جلســات کمیته و ستاد تنظیم 
بازار به صورت مشترک برگزار 

خواهد شد.
انقالب  دادســتان عمومی و 
مرکز اســتان فــارس گفت: 
پیش بینــی تامین کاالی مورد 
نیاز مردم در طول ســال، ماه 
است  مهم  بسیار  مناسبت ها  و 

با  و پیش از تقاضا می بایست 
انجام  مدیریــت الزم، عرضه 
پذیرد و عرضه کاال نیز باید با 
نرخ های مصوب و به صورت 
وفــور انجام شــود و مالک 
قیمت های مصوب است و دو 
نرخی، چند نرخی بودن کاال ها 
و نرخی خارج از ضوابط برای 
به هیچ عنوان  دستگاه قضایی 

قابل پذیرش نخواهد بود.
آسیابی نگاهی نیز به سامانه های 
اعالم تخلفات مردمی داشت و 
دستگاه های  کرد:  نشان  خاطر 
مرتبط از جمله سازمان صنعت، 
وتعزیرات  تجــارت  و  معدن 
حکومتی استان باید سامانه های 
اعالم تخلفات از ســوی مردم 
را تقویــت کنند و همچنین به 
مردم  اعتماد  افزایــش  منظور 
نتیجه اقدامات انجام شده را از 
طریق رسانه ها به اطالع عموم 
برســاند و همچنین از ظرفیت 
سازی  خنثی  برای  رســانه ها 
جوسازی دشمنان خصوصا در 
عرصه اقتصادی و اعتمادسازی 
صورت  الزم  استفاده  عمومی 

پذیرد.
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اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار 
خون در استان فارس

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون با شعار» بدانیم و اقدام کنیم« 
از ۲۸ اردیبهشــت در شیراز و استان فارس آغاز و تا 1۵ خرداد 

ادامه دارد.
 به گزارش خبرگزاری فارس علی بهادر در نشست خبری بسیج 
ملی کنترل فشار خون با شعار»بدانیم و اقدام کنیم« با بیان اینکه 
مهمترین مولفه سالمت هر فرد میزان فشار خون وی است، اظهار 
داشــت: در استان فارس از هر ۴ نفر یک نفر مبتال به فشار خون 

باال است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: فشارخون باال یک 
بیماری خاموش است و فرد زمانی که عوارض بیماری بروز کرد 
متوجه آن می شود، این بیماری خبر نمی کند برای همین آگاهی و 

پیشگیری از بروز بیماری مهمترین کار است.
وی افزود: تبعات زندگی شــهری و کم تحرکی همچنین عدم 
توجه به سالمت غذا موجب افزایش فشار خون می شود که اگر 
هر فرد به خصوص افراد باالی 3۰ ســال فشــار خون خود را 
چــک کنند و مبتالیان نیز درمان را جــدی بگیرند، از عوارض 
بیماری فشار خون، مرگ زودهنگام بر اثر فشار خون باال همچنین 

سکته های قلبی و مغزی پیشگیری می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اجرای طرح کنترل 
فشارخون در شهر شــیراز و شهرستا های زیر مجموعه دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز در استان فارس گفت: در همه ی پایگاه های 
بهداشتی، مطب های پزشک خانواده و بیمارستان هایی که پزشک 
خانواده در آن مستقر هســتند، اقدام به اندازه گیری فشار خون، 
ثبت اطالعات فرد مبتال به فشار خون و پیگیری درمان مبتالیان 

خواهد شد.

فارس دارای رتبه نخست شناسایی بیماران فشار خون
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با اشاره به اینکه 
نیمی از افراد با فشــارخون باال از بیماری خود اطالعی ندارند، 
ابراز داشت: متاسفانه نیمی از افرادی هم که از بیماری خود آگاه 
هستند در مصرف دارو و انجام مراحل درمانی کوتاهی می کنند.

عبدالرسول همتی ادامه داد: مصرف نمک در کشور ما 1۲ گرم 
است در صورتی که طبق نظر سازمان جهانی بهداشت باید روزانه 
۵ گرم باشد که این نشــان دهنده میزان باالی مصرف نمک در 

کشور ما است.
وی افزود: عالوه بر تغذیه نامناســب که موجب افزایش فشار 
خون می شــود، مصرف الکل و دخانیات نیز که متاسفانه روبه 

افزایش است، بر باال رفتن میزان فشار خون تاثیر میگذارد.
این مقام مســؤول گفت: در طول طرح بسیج ملی کنترل فشار 
خون با شعار» بدانیم و اقدام کنیم« باید فشار خون یک میلیون و 
1۰۰ هزار نفر در استان فارس اندازه گیری شود که انتظار می رود 

1۰ درصد از افراد مبتال به بیماری فشار خون شناسایی شوند.
همتی با بیان اینکه پزشــک خانواده بین مردم و پزشکان چندان 
مورد رضایت قرار نگرفته است، اما در زمینه اندازه گیری و کنترل 
فشار خون اقدام مثبتی انجام شده است، خاطر نشان کرد: تا کنون 
با اندازه گیری فشارخون ۴77 هزار نفر از جمعیت باالی 3۰ سال، 
۲۲7 هزار نفر با فشــارخون باال شناسایی شدند و تحت کنترل 
هســتند که استان فارس نیز در میان دیگر استان های کشور رتبه 

نخست را در زمینه شناسایی کسب کرده است.
وی ابراز داشت: فشار خون طبیعی 1۲۰ روی ۸۰ است که اگر 
فردی فشارخون 1۴۰ روی 9۰ و به باال داشت به عنوان فرد مبتال 

به بیماری فشار خون اطالعاتش ثبت و پیگیری می شود.
چک کردن فشــار خون افــراد باالی 30 ســال در تمامی 

مطب های پزشک خانواده
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر معاونت 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز نیز با اشاره به اینکه 
بســیج ملی کنترل فشار خون با شــعار» بدانیم و اقدام کنیم« از 
۲۸ اردیبهشت آغاز می شود و تا 1۵ خرداد مرحله اطالع رسانی 
و آگاه سازی است، ابراز داشــت: از 17 خردادماه که پایان ماه 
رمضان اســت، مرحله چک کردن فشار خون آغاز می شود که 
گروه هدف نیز افراد باالی 3۰ ســال، خانم های باردار و بیماران 

کلیوی هستند.
فریبــا مرادی ادامه داد: در این طرح تمامی پزشــکان خانواده 

موظف به چک کردن فشارخون به صورت رایگان هستند.
وی افزود: 11۲ ایستگاه موقت در مراکز پرتردد شهر برای چک 
کردن فشــارخون دایر می شــوند و در بیمارستان ها نیز فرصت 
چک کردن فشار خون با استقرار پایگاه های ویژه برای بیماران و 

همراهان بیمار فراهم می شود

معاون باز آفرینی و مسکن راه و شهرسازی فارس؛

وام های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده به کلیه پهنه های بافت فرسوده 
مصوب تعلق می گیرد

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس مطرح کرد
برخورد قاطع با کسانی که از طریق گران فروشی و احتکار موجب 

التهاب بازار می شوند

پرداخت بیش از 13 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت 
رونق تولید درسال97 

سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: 
از ابتدای سال 97 تاکنون ۲79 واحد تولیدی در استان 
جهت دریافت تسهیالت رونق تولید به ارزش بیش از 

1۰ هزار میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شدند.
 به گــزارش خبرگزاری فارس از شــیراز به نقل از 
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، 
فریبرز رضازاده در دویست و شصت و هشتمین جلسه 
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال 
9۸ با تشــریح عملکرد این کارگروه در سال گذشته، 
اظهار داشت: از این تعداد واحد معرفی شده، ۲۴7 واحد 
مربوط به بخش صنعت و معدن ۲9 واحد نیز مربوط به 
بخش کشاورزی و 3 واحد نیز مربوط به بخش میراث 

فرهنگی و گردشگری است.
وی اظهــار تأمین مالــی، ارائه تســهیالت و تعیین 
تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی را موضوعات 
موردبررسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عنوان 
کرد و افزود: در جهت رفع موانع تولید، تعداد ۲ هزار 
و ۲79 مصوبه در ۲۶7 جلسه قبلی کارگروه به تصویب 
کمیته فنی اعضای کارگروه رســید کــه از این تعداد 
مصوبه ۶۰ درصد اجرایی و مابقی در دست اجرا است.

رضازاده بابیان این که اســتان موفق به کســب رتبه 
چهارم در میزان پرداخت تســهیالت بانکی طی سال 
97 شده اســت، تصریح کرد: بر اســاس تفاهم نامه 
همکاری سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت صمت 
برای افزایش تولید و اشــتغال در بنگاه های اقتصادی و 
تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالتر از 
۶۰ درصد تسهیالت ویژه ای جهت بازسازی، نوسازی 
و ســرمایه در گردش تخصیص یافته اســت، البته این 
تسهیالت مزایای وام های رونق تولید در خصوص عدم 

لحاظ چک برگشتی و بدهی معوق را ندارد.
وی مطرح کرد: در ســال رونق تولید کلیه واحدهای 
تولیدی که نیاز به بهره برداری تســهیالت رونق تولید 
دارند می توانند برای دریافت تسهیالت ثبت نام و سایر 
اقدامــات را انجام دهند تــا در اولین فرصت ممکن 
اقدام الزم صورت گیرد، لذا در همین راســتا از همه 
ظرفیت های قانونی و امکانات دستگاه ها برای گرداندن 

چرخ های صنعت در استان بهره خواهیم برد.
دبیر کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان فارس 
اولویت اصلی پرداخت این تسهیالت را با متقاضیانی 
دانست که عمدتاً مشکل نقدینگی در حوزه تولید دارند 
و خاطرنشــان کرد: برخی از واحدهای صنعتی دارای 
دانش فنی، توان مدیریت و بازار و ظرفیت تولید هستند 
و با اخذ این تســهیالت می توانند نسبت به راه اندازی 
سریع یا نوسازی و بازسازی اقدام کنند و موجبات رونق 

اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم کنند.

استاندار فارس :
توانمندسازی مددجویان

 کمیته امداد امام)ره(، موثرترین 
گام در جهت حمایت از آنها است

اســتاندار فارس گفت:اولیــن و مهمترین اقدام در 
حمایت از مددجویان توجه به آموزش هایی در جهت 
توانمندسازی آنها به گونه ای است که بتوانند با ارائه 
خدمات مختلف، تولید و کار معیشت خود را به نحو 

مطلوبی تامین کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، دکتر عنایت اهلل 
رحیمی در مراسم جشــن رمضان که با حضور مدد 
جویان کمیته امداد امام خمینی)ره( برگزار شــد، با 
بیان اینکه استان فارس در کنار توانمندی ها و پتانسیل 
های بیشماری که دارد با مشکالت و نیازمندی هایی 
نیز مواجه اســت، افزود: قشری از جمعیت استان به 
دالیل مختلفی همچون از دست دادن سرپرست  و یا 
قرار گرفتن در شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی 
با مشکالت و محرومیت هایی رو به رو هستند که به 

حمایت و توانمند سازی نیاز دارند.
وی با تاکید بر اینکه توجه به این قشر آسیب پذیر و 
حمایت و توانمند سازی آنها وظیفه همه آحاد جامعه 
اســت، عنوان کرد: در مجموعه استان فارس کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، بهزیســتی و به ویژه خیرینی 
که در استان در این زمینه فعالیت های خوبی داشتند 
همواره حامی این افــراد بوده و اقدامات موثری در 

زمینه توانمندسازی آنها انجام داده اند.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس با بیان اینکه 
دولت بستر سازی در جهت هر گونه رشد و حرکت 
رو به جلو را بر عهده دارد، خاطرنشــان کرد: ایجاد 
اشتغال و احداث بنا و مسکن به عنوان نیازمندی های 
رفاهی مردم نیازمند زیرساخت ها و زیربناهایی است 

که دولت به تامین آنها می پردازد.
دکتر رحیمی ادامه داد: اگر آزادراه و پاالیشــگاهی 
احداث یا  نیروگاهی را افتتاح و ســدی ساخته می 
شود  به این معناســت که زمینه برای زندگی بهتر و 

ایجاد رفاه و آسایش مردم فراهم شده است.
وی بیان کرد: ممکن اســت همه آنچه مطلوب مردم 
ماست امروز به دست نیامده باشــد اما یقین داریم 
در مسیر ایجاد آســایش بیشتر و رفاه بهتر مردم گام 
برداشــته و تالش می کنیم گام های بلندتر با سرعت 
بیشــتری در پیش بگیریم تا بتوانیــم نتیجه بهتری به 

دست آوریم.
اســتاندار فارس اقدام ماندگار حضــرت امام در 
تشکیل کمیته امداد را زمینه ساز ترویج تفکر حمایت 
از مســتضعفان در جامعه دانســت و گفت: اولین 
و مهمتریــن اقدام در حمایت از این قشــر توجه به 
آموزش هایی در جهت توانمندسازی آنها به گونه ای 
است که بتوانند با ارائه خدمات مختلف، تولید و کار 

معیشت خود را به نحو مطلوبی تامین کنند.
 دکتر رحیمی یادآور شد: با رفع نیازهای اولیه این 
افراد بسیاری از مسائل دیگر از جمله توانمندسازی و 
آموزش اعضا خانواده و تامین مسکن نیز حل خواهد 

شد.

 استاندار فارس با بیان اینکه 
تا کنون 1۲۰ مجوز بدون نام 
سرمایه گذاری در این استان 
صادر شــده است، گفت: در 
جهــت حمایت از ســرمایه 
گذاران، همه پیچ و خم های 
اداری را طی و مجوز الزم را 
صادر می کنیم تا اگر سرمایه 
فارس:مجوزهای  اســتاندار 
بدون نام، تســهیلگر سرمایه 
گــذاری  اســت  گــذاری 
درخواست ســرمایه گذاری 
کرد تنها اســم او در مجوز 
نوشته شــود و روند سرمایه 

گذاری تسریع یابد.
 به گــزارش خبرنگار ایرنا، 
جلسه  در  رحیمی  اهلل  عنایت 
کارگــروه رفع موانع تولید و 
اقتصاد مقاومتی استان فارس 
وزیر  معــاون  حضور  با  که 
افزود:  شــد،  برگزار  کشور 
از ابتــدای عهده دار شــدن 
مســئولیت جدید، ســرمایه 
گــذاری، تولید، اشــتغال و 
رسیدگی به معیشت مردم در 
اولویت کاری من قرار گرفت 
که به این مساله در بیانیه گام 
دوم انقالب و شــعار ســال 

139۸ پرداخته شده است.
وی ادامــه داد:بــرای حل 
مشــکل معیشــت و کاهش 
بیکاری و ایجاد اشتغال نیاز به 
داریم  گذاری  سرمایه  جذب 
زمینه شناســایی  این  در  که 
های  پتانسیل  و  ها  توانمندی 
استان و تدوین برنامه الزم در 
این زمینه در دستور کار قرار 

گرفت.
در  گفت:  فارس  اســتاندار 
اســتانی که از بســیاری از 
لحاظ  به  اروپایی  کشورهای 
مســاحت و جمعیت بزرگتر 
است می توان آن را به عنوان 

ایران کوچک مطرح کرد.
رحیمــی افــزود: در حال 
اشــتغال  اول  رتبه  حاضــر 
به  مربــوط  فارس  اســتان 
خدمات است که به ۲ بخش 
کشاورزی و صنعت وابستگی 

دارد.
وی ادامــه داد: در اســتان 
فارس در بخش های مختلف 
از جمله گردشگری از ظرفیت 
برخوردار  خوبی  بســیاری 
عنوان  به  شیراز  شهر  هستیم، 
پایتخــت فرهنگی و تاریخی 
که  شود  می  مطرح  کشــور 
ســه هزار اثر ثبت شده ملی، 
پنج اثر ثبت شــده جهانی و 
۵۰ درصد انواع صنایع دستی 

کشور را در خود دارد.
استاندار فارس بیان کرد: این 
استان در بخش کشاورزی به 
طور کلی در ســطح کشور 
مقام دوم تولیدات کشاورزی 
نیازمنــد  هرچنــد  دارد  را 
حضــور بخش هایــی برای 

تکمیل چرخه تولید است.
رحیمی افزود: همچنین بیش 
از پنج هزار واحد صنعتی به 
بهره برداری رسیده، 71 واحد 
و شهرک صنعتی، منطقه ویژه 
صنایع  شــیراز،  اقتصــادی 
انرژی بــر المرد، منطقه ویژه 

ویژه  منطقه  ســالمت،  شهر 
اقتصادی جهرم و کازرون در 

استان فارس وجود دارد.
وی گفــت: 37 نــوع مواد 
فارس  اســتان  در  معدنــی 
شناسایی شده که ۲۰ ماده آن 
در حال بهره برداری اســت، 
دوم سنگ  رتبه  اســتان  این 
ذخایر  دوم  رتبــه  و  تزئینی 
و  نسوز  اســتخراج خاک  و 
صنعتــی کشــور را دارد و 
در زمینــه نفت و گاز نیز در 
مناطق سروستان و سعادتشهر 

با این ظرفیت مواجه است.
تصویب  کــرد:  اضافه  وی 
عبور خــط اتیلن مرکز و دنا 
از اســتان فارس و تصویب 
اســتقرار ۶ پتروشــیمی در 
مسیر خطوط انتقال ، احداث 
هالیــکان  گازی  پایشــگاه 
پاالیشــگاه  و  فیروزآباد  در 
کنــار  در  گازی  میعانــات 
دیگر  در  شــیراز  پاالیشگاه 
ظرفیت های این استان است.

از  گفت:  فارس  اســتاندار 
موجود  هــای  ظرفیت  دیگر 
در اســتان فارس می توان به 
بزرگ  کنسرسیوم  سه  وجود 
نفت و گاز و پتروشــیمی و 
یک کنسرسیوم برق در استان 
با حضور شرکت های توانمند 

و متخصص اشاره کرد.
اســتان  این  افزود:  رحیمی 
درمان،  و  بهداشت  حوزه  در 
با  درمانی  تشخیصی  خدمات 
استفاده از تکنولوژی روز دنیا 
آخرین روش  از  آگاهی  با  و 
های علمــی در زمینه پیوند 
قرنیه  پیوند  کلیه،  پیوند  کبد، 
چشم و کاشت حلزون گوش 

ارایه می کند.
 37 وجود  داد:  ادامــه  وی 
فوق  و  تخصصی  بیمارستان 
تخصصی در شــهر شیراز و 
مردم  بین  دیرینــه  مراودات 
ســاکنان  با  فارس  اســتان 
کشورهای حوزه خلیج فارس 
جهت توسعه صنعت توریسم 

درمانی در شــهر شــیراز از 
دیگر ظرفیت های این استان 
در حوزه بهداشــت و درمان 

است.
کرد:  اضافه  فارس  استاندار 
موجود  هــای  حفظ ظرفیت 
راه  تولیــدی،  واحدهــای 
انــدازی و احیای بنگاه های 
تعطیــل شــده، بازگرداندن 
بنگاه های تملک شده توسط 
کارگاه  اندازی  راه  ها،  بانک 
هــا و واحدهای نیمه تمام و 
احداث کارگاه های جدید در 

دستور کار ما قرار دارد.
رحیمــی همچنین به اجرای 
یک  اقتصادی  بنگاه  هر  طرح 
اشتغال اشــاره کرد و افزود: 
برای  امتیازاتی  زمینه  این  در 
نظر  در  اقتصــادی  بنگاه  هر 
توفیقات  گرفته شــده کــه 
مناسبی را در این زمینه کسب 

کردیم.
استاندار فارس گفت: مراوده 
با کشورهای خارجی به ویژه 
جمله  از  همسایه  کشورهای 
در  را  عــراق  و  قطر  عمان، 
که  دادیم  قرار  کار  دســتور 
بیشــتر این مراوده در حوزه 
سرمایه گذاری از طرف آن ها 
واردات  بعضا  و  صادرات  و 

است.
رحیمی افزود: ایجاد زنجیره 
و  کشاورزی  بحث  در  تولید 
این  که  است  معدن ضروری 
موضوع در دستور کار است 
که امیدواریــم با هم فکری 
روز بــه روز از مشــکالت 

حوزه اقتصاد کاسته شود.
وی از معاون وزیر کشــور 
به  کمک  بــرای  خواســت 
مســایل  حل  و  تولید  رونق 
واحدهــای  مشــکالت  و 
رویه  وحدت  اعمال  تولیدی 
در عقــد قراردادهای بانکی 
همراه با تصویــب قوانین و 
ضمانت اجرایی الزمه اعطای 
تســهیالت بــه متقاضیان و 
فعاالن اقتصادی، تســریع در 

تکلیف  تعیین  و  رســیدگی 
پرونــده بدهــکاران بانکی، 
نقدی  پرداخت  پیش  کاهش 
برای امکان استمهال و ایجاد 
مراجع  در  خــاص  شــعب 
قضایی به منظور رسیدگی به 
مسایل و مشکالت واحدهای 
تولید کننده کاال و خدمات را 

در سطح ملی دنبال کند.
استاندار فارس گفت: حذف 
مقــررات مبتنی بر ممنوعیت 
خروج از کشور برای اعضای 
های  شــرکت  مدیره  هیات 
سیســتم  به  بدهکار  تولیدی 
بانکی و مالیاتی، تســریع در 
تایید نهایــی مصوبات هفتاد 
تسهیل  ستاد  جلسه  یکمین  و 
و رفع موانــع تولید، تمدید 
تکلیف  تعییــن  زمان  مدت 
آیین  براســاس  ارزی  بدهی 
نامه اجرایــی ماده ۲۰ قانون 
رفــع موانع تولید تــا پایان 
بعضی  اصالح  و   139۸ سال 
قوانین بانکی از جمله صدور 
ضمانت نامــه های بانکی از 

دیگر درخواست ها است.
رحیمــی افــزود: از دیگر 
مواردی که می تواند به رونق 
الزام  تولید کمک کند حذف 
سرمایه  تســهیالت  پرداخت 
گردش بــر مبنای 7۰ درصد 
افزایش  قبل،  ســال  فروش 
دوره بازپرداخت تســهیالت 
واحدهای  گردش  در  سرمایه 
به حداقل  یکسال  از  تولیدی 
ســه تا پنج ســال، تفویض 
تســهیل  کارگروه  به  اختیار 
در  استان  تولید  موانع  رفع  و 
تولیدی  واحدهای  خصوص 
دارای بدهــی معوق و چک 
برگشــتی که در لیست سیاه 
اند  گرفته  قرار  مرکزی  بانک 
و پیگیری مطالبات واحدهای 
یا  و  دولتی  بخش  از  تولیدی 
امکان تهاتر مطالبات یا بدهی 
آن به دستگاه های اجرایی و 

شرکت های دولتی است

استاندار فارس:
مجوزهای بدون نام، تسهیلگر سرمایه گذاری است

اعطای  وام ٥00 میلیون ریالی 
نوسازي مسکن در محالت هدف 

بازآفرینی شهری
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان ، 
مهندس محمدرضا باقری فرد مدیرکل راه و شهرسازی الرستان 
از اعطای وام با ۵۰۰ میلیون ریالی جهت ســاخت مســکن در 

بافت هاي ناکارآمد شهری خبر داد.
باقری فرد اظهار داشــت : برای نوسازی مسکن در بافت های 
ناکارآمد ، ارائه وام ۵۰۰ میلیون ریالی بدون سپرده گذاری برای 
دوره ساخت ۲ ساله  فراهم گردیده است که ۴۰۰ میلیون ریال  
آن با بهره 9 درصد و 1۰۰ میلیون ریال آن با بهره 1۸ درصدی  

محاسبه خواهد شد.
وی افزود :  شرط اصلی امکان اخذ تسهیالت ، وقوع ملک در 
محدوده های هدف بافت های ناکارآمد شــهری است که طرح 

مصوب دارند.
مدیرکل راه و شهرســازی الرستان در پایان خاطرنشان کرد : 
متقاضیان استفاده از این تسهیالت مي توانند با مراجعه به اداره 
کل راه و شهرسازی الرســتان اطالعات الزم را در این زمینه 

کسب نمایند.


