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روزنامه

4  نوآورى جذاب روزنامه طلوع 
که در سطح کشور یا جنوب کشور و یا استان فارس

 براى اولین بار و بى نظیر است

3. رنگى بودن تمام صفحـات1. نمایش فیلم + مطلب

4.  اینفوگرافیک ( داده نما )2. خبـر + تحلیل خبر

معاون مسکن  شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

93 درصد از 347 هزار مسکن مهر، در کشور ساخته شده است 
 مصاحبه/ مریم زارع خفری:  از 347 هزار واحد 
مسکن مهری که در برنامه بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کشور بود، تا کنون 312 هزار واحد آن 
ساخته شده است و می توان گفت 93  درصد آن 

به پایان رسیده است.
جواد حق شناس با بیان این که سیاست های بنیاد 
مسکن در بخش مسکن شهری بر سه محور قرار 
اتمام  ما،  سیاست  اولین  گفت:  ادامه   در  دارد، 

واحدهای مسکن مهر است.
باقی  تعداد واحدهای مسکونی  از  داد:  ادامه  وی 
است  در حال ساخت  واحد آن  هزار  مانده، 14 
و بر اساس برنامه، در شش ماهه اول سال 96 به 

اتمام می رسد.
از  مسکونی  واحد  هزار   280 شد:  یادآور  وی 
واحدهای ساخته شده، به صورت اقساطی فروخته 

شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.
معاون مسکن  شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
مهر  مسکن  واحدهای  تکمیل  در  گفت:  کشور 
تأسیسات  ساخت  و  ندارد  وجود  خاصی  مشکل 
بر عهده  و سازه هایی چون درمانگاه و مساجد 
متولی  نیست و دستگاه های دیگر  بنیاد مسکن 

این امر هستند.
 به گفته وی ساخت واحدهای مسکونی  مناسب 
از  دیگر  یکی   3،4،5 دهک  اقشار  خانوارهای 
اهداف بنیاد مسکن انقالب اسالمی است و برای 
مختلفی  های  برنامه  هدف،  این  به  یافتن  دست 

اجرا شده است.
 500 اکنون  هم  افزود:  باره  این  در  شناس  حق 
شیراز  آباد  سلطان  شهرک  در  مسکونی  واحد 
در راستای تحقق همین سیاست در حال ساخت 

است.
انقالب  مسکن  بنیاد  های  سیاست  دیگر  از 
اسالمی، ساخت تعدادی واحد مسکونی در قالب 
برنامه  در  که  است  سال  در  مختلف  های  طرح 
ششم توسعه نیز به اجرای آن تأکید شده و مسکن 
اجتماعی و حمایتی بخشی از این برنامه هاست. 

 وی ادامه داد: مسکن حمایتی در دو قالب خرید 
مسکن  بنیاد  و  شود  می  انجام  مسکن  ساخت  و 
انقالب اسالمی، تسهیالتی را که بانک مرکزی از 
طریق بانک های عامل اعالم می کند، با نرخ 4 

درصد در اختیار افراد قرار می دهد.
هزار   500 باالی  شهرهای  در  داد:  ادامه  وی 

اجاره  کمک  تومان  هزار   400 ماهیانه  نفر، 
پوشش  تحت  که  شرایط  واجد  خانوارهای  به 
سازمان هایی چون کمیته امداد امام خمینی هستند، 
پرداخت می شود و در شهرهای زیر 500 هزار 
نفر نیز ماهیانه 200 هزار تومان پرداخت می شود  
و در برخی شهرها که رهن اجاره می گیرند، این 
رهن تا مبلغ 7 و نیم میلیون تسهیالت به صورت 
وام قرض الحسنه در اختیارشان قرار می گیرد و 
یکی از مصوبات هیئت دولت در سال 96 است و 
منتظریم که تسهیالت و اعتبارات آن ابالغ شود 

تا آن اجرا کنیم. 
معلاون مسلکن  شلهری بنیلاد مسلکن انقلالب 
اسلالمی کشلور ادامه داد: ما با سلازمان عمران، 
مسلئولیت  کله  شلهری  نوسلازی  و  بهسلازی 
بافت هلای  از  بخشلی  اسلتحکام  و  ارتقلای 
عهلده  بلر  را  شلهری   ناکارآملد  و  فرسلوده 
دارد، توافلق کردیلم کله این مقاوم سلازی، در 
شلهرهای زیلر 100 نفلر بله ما سلپرده شلود و 
ایلن موضوع نیلز به تأیید وزیر رسلیده اسلت، 
اما چلون تا کنون تسلهیالت آن فراهم  نشلده، 

در نتیجله کار بله اجلرا در نیاملده اسلت.

پیام تبریک مدیر مسئول روزنامه طلوع
پرندگان و چهره های بشاش مردم  لبخند غنچه ها، طراوت طبیعت، آواز خوش    
در عید نوروز، منظره زیبایی از خلقت بهار در سرزمین ماست. اگر به عید نوروز 
به نیکی بنگریم، آغاز هر سال، می تواند »تولد دوباره ای« برای ما در تمام زمینه ها 
از  باشد. برای همه شما همدالن، همفکران، همراهان و فرهیختگان، سالی سراسر 

شا دابی و نشاط و پیروزی و تولدهای درخشان آرزو داریم.

 عیدتان مبارک و فرخنده باد

من لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق
ضمن تقدیر و تشکر از احسان و حس نوع دوستی خیرین 
ایتام و کودکان  و حامیان گرامی که در سال 95 به کمک 
همیاری  و  همراهی  اگر  تردید  بدون  شتافتند،  نیازمند 
خیرین و حامیان نبود، کمیته امداد به تنهایی قادر به حل 
وعده  طبق  و  نبود  نیازمندان  از  فقر  زدودن  و  مشکالت 
الهی این بزرگواران در دنیا و آخرت رستگارند. همشهریان 
محترم در شهرستان کازرون مثل همیشه یار و یاور امداد 
در تمامی عرصه ها بوده اند و با کمک های خود هیچ گاه 
اند. طرح محسنین  تنها نگذاشته  فرزندان معنوی خود را 
یکی از طرح هایی است که برای خانواده های نیازمندی اجرا 
می شود که سرپرست آنها به دالیلی مثل بیماری، از کار 
افتادگی و بد سرپرست بودن، قادر به تامین معاش خانواده 

درحال  و  نیستند؛ 
ند  ز 1 فر 1 0 ضر حا
محسنین بدون حامی، 
های  حمایت  نیازمند 
شما عزیزان میباشند.

پرویز شفیعی  مدیرکمیته 
امداد شهرستان کازرون

023981 023982

یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهار، یا 
محول الحول و االحوال، حول حالنا الی احسن الحال

حلول سال نو و بهار پرطراوت که نشانه قدرت 
باشد  می  طبیعت  حیات  تجدید  و  الهی  الیزال 
عرض  تهنیت  و  تبریک  عزیز  شهروندان  به  را 
از  معنویت  و  برکت  از  سرشار  سالی  و  نموده 
درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان 

مسئلت مینماییم.
اعضای شورای اسالمی شهر کازرون 

به کانال تلگرام روزنامه طلوع بپـیوندید:
@tolounews

دیدنی های طبیعی و 
 تاریخی و فرهنگی
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نمایش فیلم 

 استان ها 
و شهرستان ها
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ویژه

دکتر محمد دادکان در اولین 
همایش ملي تربیت بدني در دانشگاه 

آزاد اسالمي الرستان عنوان کرد:

قهرمانی در ورزش باید از تک 
رشته های کشتی، وزنه برداری و 

تکواندو خارج شود

مدیرکل راه آهن هرمزگان:

قطار بندرعباس- مشهد 
همه روزه شد

معاون سیاسی و اجتماعی 
فرمانداری شیراز:

داوطلبین حضور در انتخابات 
شوراها به دفاتر پیشخوان 

مراجعه کنند

2

مدیرعامل جمعیت هالل 
احمراستان فارس:

اجرای طرح امداد و 
نجات نوروزی  از 25 
اسفندماه جاری تا 15 
فروردین ماه سال 96

درحاشیه برپایی همایش ملی 
»ریحانه النبی«:

کلنگ احداث سالن 
اجتماعات بزرگ ُمهر 

زده شد

سرمقاله

طبق مصوبه شورای اسالمی شهر شیرازکاهش عوارض ساختمانی، حداقل 23 درصد صرفا  تا پایان سال 1395 اطالعیه مهم 
شهرداری  شیراز   اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیرازشهرداری شیراز: 23973

رییس جمهور:

با وحدت، اتحاد و 
همبستگی می توانیم 
به اهداف بلند خود 

دست پیدا کنیم
سال نو و سه نگاه 


