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خبـر
معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز گفت: طرح تبدیل مسیر آبراهه ها، صرفًا در مسیرهای اصلی ورود آب با طول مناسب که تعداد زیادی 
از باغات را پوشش دهد اجرا می شود. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شیراز جواد بهادری بابیان اینکه 
طرح تبدیل مسیر آبراهه ها، صرفًا در مسیرهای اصلی ورود آب با طول مناسب که تعداد زیادی از باغات را پوشش دهد اجرا می شود، گفت: این طرح 
به طول 5000 متر توسط اداره حوزه استحفاظی باغات قصردشت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز در حال انجام است. معاون شهرسازی 
و معماری شهرداری شیراز هدف از اجرای این طرح را افزایش سرعت انتقال آب، کاهش هدر روی آب، جلوگیری از برداشت های بی رویه آب 
جاری و تجمیع آب چاه های حفاری شده توسط شهرداری و باغداران عنوان کرد. وی افزود: در اجرای این پروژه عملیات خاک برداری، زیرسازی، 
شیب بندی و غیره انجام شده و تاکنون حدود 600 متر از مسیرهای اصلی جدول گذاری شده است. بهادری با اشاره به اینکه اجرای این طرح بسیار 

مورد استقبال و رضایت باغداران قرارگرفته است تأکید کرد: زمان اتمام اجرای این پروژه حداکثر پایان سال جاری است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری شیراز:
مسیرآبراهههایخاکیباغاتقصردشتتبدیلبهجداولبتنیمیشود

استاندار فارس گفت: دستگاه های اجرایی 
باید طرح های اشتغال فراگیر و روستایی 
مراحل  پایان  تا  طرح  ارائه  ابتدای  از  را 

راه اندازی و اجرا رصد کنند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه 
عنایت اهلل  فارس،  استانداری  اطالع رسانی 
رحیمی در دومین جلسه کمیته هماهنگی 
اینکه  به  اشاره  با  فارس  استان  اشتغال 
با  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از   98 سال 
شده  نام گذاری  تولید  رونق  سال  عنوان 
این  شدن  عملیاتی  کرد:  عنوان  است، 
به  منجر  که  است  برنامه ای  نیازمند  شعر 
به  منجر  درنهایت  و  سرمایه گذار  جذب 
بنگاه ها و کارخانه های  ایجاد کارگاه ها، 
تولیدی و اقتصادی شده و تولید و اشتغال 

و ارزش افزوده را رقم بزند.
وی بابیان اینکه تدوین برنامه در راستای 
عملیاتی کردن رونق تولید امری ضروری 
کرد:  خاطرنشان  است،  اجتناب ناپذیر  و 
یک  هر  توسط  شده  تدوین  برنامه های 
اشتغال  کارگروه  در  باید  دستگاه ها  از 
رفع  از  پس  و  قرارگرفته  موردبررسی 

نواقص احتمالی عملیاتی شود.
با  فارس  استان  اشتغال  کارگروه  رئیس 
مستقیم  به صورت  دولت  اینکه  به  اشاره 
به ایجاد اشتغال نمی پردازد، تصریح کرد: 

دستگاه های دولتی با بسترسازی و ایجاد 
و  سرمایه گذار  جذب  زمینه  تسهیالت 
به تبع آن ایجاد اشتغال را فراهم می کنند.

دولت  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  رحیمی 
اجرای  فعالیت های  انجام  به منظور 
قرار  دستگاه ها  اختیار  در  را  اعتباری 
قراردادی  نیز  مربوطه  دستگاه  و  می دهد 
با پیمانکاران منعقد می کند که زمینه ساز 

ایجاد اشتغال است.
کاهش  به  اشاره  با  فارس  استاندار 
امسال  بهار  در  بیکاری  نرخ  دودرصدی 
نسبت به سال گذشته و کسب رتبه دوم 
شد:  یادآور  زمینه،  این  در  فارس  استان 
بخش  در  چه  دولت  اقدامات  بی تردید 

در  چه  و  بسترسازی  و  تسهیالت  ایجاد 
در  دستگاه ها  اجرایی  فعالیت های  بخش 
بوده  مؤثر  استان  بیکاری  نرخ  کاهش 

است.
وی بابیان اینکه نرخ بیکاری استان فارس 
از 8.9 در بهار 97 به 7 درصد در بهار 98 
رسیده است، افزود: این میزان از کاهش 

نیازمند ایجاد 90 هزار شغل است.
با  فارس  استان  اشتغال  کارگروه  رئیس 
تأکید بر اهمیت توجه به جذب تسهیالت 
کرد:  اظهار  روستایی،  و  فراگیر  اشتغال 
باید  زمینه  این  در  شده  ارائه  طرح های 
تا  باشد  برخوردار  کافی  وجاهت  از 
و  برگشت سرمایه  با  بتواند  سرمایه گذار 

تسویه  را  بانکی  تسهیالت  مناسب  تولید 
کند.

وی بابیان اینکه دستگاه های اجرایی باید 
طرح های ارائه شده را از ابتدای ارائه طرح 
رصد  اجرا  و  راه اندازی  مراحل  پایان  تا 
تسهیالت  این  اخذ  کرد:  عنوان  کنند، 
نباید منجر به ایجاد بیکاران بدهکار شود.
همچون  حمایت  دستگاه های  از  رحیمی 
شهید  بنیاد  و  امداد  کمیته  بهزیستی، 
مراحل  خواست  نیز  ایثارگران  امور  و 
از  اشتغال زایی  طرح های  شدن  اجرایی 
زمان حصول  تا  تسهیالت  دریافت  زمان 
نظارت  با دقت  را  اشتغال  ایجاد  و  نتیجه 

کنند.
توجه  لزوم  بر  همچنین  فارس  استاندار 
تأکید کرد  اشتغال  مختلف  زمینه های  به 
رایزنی هایی  با  به عنوان مثال  گفت:  و 
زمینه  داده ایم  انجام  قطر  کشور  در  که 
شده  فراهم  کشور  این  در  اشتغال  ایجاد 
شرکت ها  اسامی  از  فهرستی  به زودی  و 
این  برای  دارای صالحیت  پیمانکاران  و 

همکاری ارائه خواهد شد.
با  فارس  استان  در  دولت  عالی  نماینده   
اشاره به اینکه سال گذشته اقدامات خوبی 
است،  شده  انجام  اشتغال زایی  جهت  در 
فراگیر  اشتغال  و ۹۸  در سال ۹۷  افزود: 

طرح  تومان،  میلیارد   ۵۵۰ روستایی  و 
بهین یاب و  از طریق سامانه  تولید  رونق 
 1500 بانکی  سیستم  مستقیم  پرداخت  با 
شده  پرداخت  تسهیالت  تومان  میلیارد 
تسهیالت  کارگاه   ۴۵۲۶ حدود  همچنین 
حمایتی  و  فراگیر  روستایی،  اشتغال 

دریافت کرده اند.
انجام  تالش های  به رغم  اینکه  بابیان  وی 
فاصله  مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  تا  شده 
در  باید  کسانی  کرد:  خاطرنشان  داریم، 
این مسیر گام بردارند که برای اول شدن 
استان با برنامه ریزی، همدلی و هم افزایی 
تالش می کنند چراکه فارس این ظرفیت 

را دارد که در همه زمینه ها اول باشد.
متولیان  از  همچنین  فارس  استاندار 
ویژه  منطقه  صنعتی،  شهرک های 
اقتصادی و واحد معدن در سازمان صمت 
خواست تالشی جدی تر و فعال تر درزمینه 
داشته  سرمایه گذاری  فرصت های   ایجاد 

باشند.
مشکالت  ماندن  باقی  اینکه  بابیان  وی 
پذیرفتنی  به هیچ عنوان  ماه  چند  از  پس 
نیست، بر لزوم پیگیری و رفع مشکالت 
استان  تولید  موانع  رفع  کارگروه  در 
نهادهای  و  دستگاه ها  همه  همکاری  با 

مربوطه تأکید کرد.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان 
به کار کارگزاری  فارس در آیین آغاز 
با  گفت:  اجتماعی  تأمین   266 رسمی 
دفاتر  تعداد  کارگزاری  دفتر  این  افتتاح 
کارگزاری در شیراز به عدد هفت رسید.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط 
استان  اجتماعی  تأمین  کل  اداره  عمومی 
فارس مصالیی با اشاره به اصل 44 قانون 
اساسی مبنی به برون سپاری واگذاری امور 
تأمین  سازمان  افزود:  بخش خصوصی  به 
اجتماعی نیز در راستایی عمل به این اصل 
خدمات خود را برای رضایت مندی بیشتر 
رسمی  کارگزاری  دفاتر  به  بیمه شدگان 

واگذار کرده است.
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان 
با  اجتماعی  تأمین   2 شعبه  افزود:  فارس 
شعبه   13 جز  شده  بیمه  هزار   100 تعداد 
که  است  کشور  اجتماعی  تأمین  بزرگ 
نیازمندی   بیمه شدگان  تعداد  از  حجم  این 

این شعبه به دفتر کارگزاری را  ایجاد و 
این دفتر در راستای ارائه خدمات در اسرع 
رضایتمندی  همراه  به  باکیفیت  و  وقت 

بیمه شدگان افتتاح شد.
دور  راه  خدمت   ۴۵ به  اشاره  با  مصالیی 
اجتماعی  تأمین  سازمان   )غیرحضوری( 
 45 این  از  راه اندازی  با  گفت:  کشور 

ارائه  الکترونیکی  به صورت  که  خدمت 
می شود بیمه شدگان بدون مراجعه به شعب 
را  این خدمات  می توانند  اجتماعی  تأمین 
راه  خدمات  نوع  این  که  کنند  دریافت 
دور هیچ خللی در انجام وظیفه کارگزاری 
و  هم  راستای  در  بلکه  نمی کند؛  ایجاد 

هستند.

این  تسهیالت  از  برخورداری  مهلت  وی 
سال  شهریورماه   13 تاریخ  تا  را  طرح 
افزود: کارفرمایانی  جاری عنوان کرد و 
بدهی های  به  مربوط  جرائم  دارای  که 
می توانند  هستند   1396 اسفند   29 از  قبل 
از  ابرازی  مستندات  و  مدارک  ارائه  با 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  سازمان  جانب 
بخشداری ها  و  فرمانداری  و  اتحادیه ها 
نامه  تأیید دالیل وقوع بحران و  بر  مبنی 
کمیته رفع موانع تولید نسبت به پرداخت 
اقدام  قطعی شده خود  بدهی  تقسیط  یا  و 

نمایند.
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی فارس 
گفت:  طرح  این  تسهیالت  به  اشاره  با 
چنانچه کارفرمایان توان پرداخت یکجای 
می توانند  باشند،  نداشته  را  خود  بدهی 
درخواست تقسیط بدهی خود را به شعبه 

مربوطه ارائه نمایند.
سازمان  اینکه   به  اشاره  با  مصالیی 

با  گذشته   سنوات  طبق  اجتماعی  تأمین 
اجتماعی  سرمایه  مؤلفه های  به   ارتقاء 
جایگاه  و  مقام  به  ارج گذاری  ضمن 
بازنشستگان و مستمری بگیران گفت: بر 
انتخاب  طرح  اجرایی  دستورالعمل  اساس 
بازمانده  همسران  بازنشستگان،  معرفی  و 
کلیه  به  نمونه  کلی  افتادگان  کار  از  و 
شده  ابالغ  فارس  اجتماعی  تأمین   شعب 

است.
در  مهلت شرکت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این فراخوان  تا پایان تیرماه تمدید شده 
بازنشستگان  کلیه  داشت:   اظهار  است 
سایت  به  مراجعه  با  اجتماعی   تأمین 
در  می توانند   www.fars.tamin.ir
تکمیل  با  و  نمایند  شرکت  طرح  این 
مدارک  و  سایت   در  مربوط  فرم های 
اجتماعی  تأمین  شعبه  به  موردنیاز 
ارائه  خود  مستمری  دریافت   محل 

دهند.

گفت:  فارس  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بافت  در  تسهیالت ساخت مسکن  میزان 
در  و  ریال  میلیون   500 شیراز  فرسوده 
میلیون   400 فارس  استان  شهرهای  سایر 

ریال است.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  راه  اطالع رسانی  و  ارتباطات  اداره 
اذعان  تکاور  فیروز  فارس،  شهرسازی 
داشت: نرخ سود این تسهیالت در دوران 
و  است  شده  تعیین  درصد   9 مشارکت 
سقف  بر  مازاد  تسهیالت  سود  نرخ  نیز 

 18 با  برابر  مدنی  مشارکت  تسهیالت 
ماه   120 حداکثر  بازپرداخت  با   درصد 

است.
شرایط  موردنیاز  مدارک  افزود:  وی 
ساخت  تسهیالت  دریافت  جهت  ثبت نام 
اخذ  شامل  شهری  فرسوده  بافت  مسکن 
پروانه ساختمانی از شهرداری و واقع شدن 
پروژه در محدوده مصوب بافت فرسوده 
ساختمانی  پروانه  در  باید  که  شهری 
باشد  رسیده  شهرداری  تأیید  به  یا  و   قید 

است.

تکاور همچنین خاطرنشان ساخت: شرایط 
بدین صورت  نیز  طرح  این  در  ثبت نام 
است که ابتدا اعتبار پروانه ساختمانی باید 
حداقل 6 ماه باشد و نیز پیشرفت فیزیکی 
 80 حداکثر  و  درصد   20 حداقل  پروژه 

درصد باشد. 
همچنین در رهن نبودن سند ملکی یا همان 
آزاد بودن سند و ثبت کامل اطالعات در 
فرسوده  بافت  تسهیالت  ثبت نام  سامانه 
دریافت  برای  ثبت نام  شرایط  دیگر  از 

تسهیالت ساخت مسکن است.

از  حمایت  و  بازرسی  معاون 
مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت فارس از کشف ۷ انبار متخلف به 
ریال  میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد  یک  ارزش 

خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع، به نقل از روابط 
محمدابراهیم  صمت،  سازمان  عمومی 
کشف  انبار   ۷ از  داشت:  اظهار  صداقت 
غذایی  مواد  به  مربوط  انبار   ۳ شده، 
اسناد  بررسی  با  که  است  شوینده  و 
خریدوفروش و همچنین ماهیت کاالهای 
کشف شده، تخلفات عدم اعالم موجودی، 
کاالی  فروش  و  عرضه  گران فروشی، 

به  آنها  تخلف  پرونده  و  محرز  تقلبی، 
 ۹۶۰ و  هزار   ۱۴۹ و  میلیون   ۹۵۲ ارزش 
حکومتی  تعزیرات  به  و  تشکیل  ریال 

ارجاع شد.
قند، رب  روغن،  برنج،  گفته صداقت  به 
پودر  و  چای  ماکارونی،  گوجه فرنگی، 
این  در  موجود  کاالهای  ازجمله  شوینده 

انبارها بود.
راستای  در  همچنین  داشت:  اظهار  وی 
شهر  سطح  در  فعال  انبارهای  شناسایی 
لوازم یدکی خودروهای  انبار  شیراز، یک 
موجودی،  اعالم  سابقه  فاقد  سواری 
اعالم  عدم  تخلف  پرونده  و  شناسایی 

موجودی به ارزش ۲۰۰ میلیون برای آن 
تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
فارس  صمت  سازمان  بازرسی  معاون 

لوازم آرایشی  انبار   ۳ کشف  به  همچنین 
 ۳ از  بازرسی  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
بهداشتی  و  لوازم آرایشی  پخش  شرکت 

و  آنها  خریدوفروش  اسناد  بررسی  و 
کاالهای  عرضه  برای  مدارک  ارائه  عدم 
وارداتی، پرونده تخلف آنها شامل تخلف 
گران فروشی به ارزش ۷۰ میلیون و ۱۹۰ 
فروش  و  عرضه  تخلف  و  ریال  هزار 
و  میلیون   ۷۱ ارزش  به  قاچاق  کاالی 
صدور  برای  و  تشکیل  ریال  هزار   ۴۰۰
شده  ارسال  حکومتی  تعزیرات  به   حکم 

است.
صورت  در  خواست  شهروندان  از  وی 
مشاهده هرگونه تخلف موارد را از طریق 
صمت  سازمان  خبری  ستاد   ۱۲۴ تلفن 

اطالع دهند.

استاندار فارس:

باقی ماندن مشکالت در حوزه اشتغال را نمی پذیرم

مصالیی سرپرست تأمین اجتماعی  خبر داد: 

مهلت ثبت نام فراخوان انتخاب بازنشستگان، همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه تا پایان تیرماه

مدیرکل راه و شهرسازی فارس خبر داد:

معاون سازمان صمت استان فارس اعالم کرد؛

عضو هیئت نمایندگان اتاق فارس:

 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش فارس 
خبر داد:

کارآفرینی  کمیسیون  رئیس 
دانش بنیان  و  نوین  کسب وکارهای 
اتاق بازرگانی گفت: مشکالت استان 
فارس با برنامه ریزی قابل حل و این 
اطالعاتی  ارائه  آمادگی  کمیسیون 

دقیق به شورای گفت وگو را دارد. 
از  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، 
امید ماهرانی در نشست با فعالین اتاق 
شد، گفت:  برگزار  فارس  بازرگانی 
امروز شرکت هایی موفق هستند که 
ایده های نو و نوین داشته باشند همین 
شرکت ها باوجود تحریم روند رو به 

رشدی دارند.
این است  ما  اینکه هدف  بابیان  وی 
فارس  استان  در  را  نو  ایده های  که 
مدنظر  و  اهداف  آن  به  شناسایی 
گفت:  برسانیم،  جهانی  جامعه  در 
عضو  آینده  سال  چند  در  ایران 
و  می شود  جهانی  تجارت  سازمان 
عضو  ایران  و  لغو  تحریم ها  اگر 
شرکت های  تمام  شود،  سازمان  این 
خارجی به سمت ایران خواهند آمد 
و آن روز ما باید با ایده ها و فکرهای 
زیرساخت ها  کردن  آماده  و  جدید 
ایران  در  سرمایه گذاری  به  را  آنها 

جذب کنیم.
کارآفرینی  کمیسیون  رئیس 
دانش بنیان  و  نوین  کسب وکارهای 
اینکه  بابیان  فارس  بازرگانی  اتاق 
مشکالت استان فارس با برنامه ریزی 
قابل حل است، عنوان کرد: مشکالت 
بررسی  باید  نیز  استان  از  خارج 
اطالعاتی  کمیسیون  این  در  و  شود 
آماده و برای ارائه در جلسه شورای 

گفت وگو عرضه کنیم.
با  داریم  آمادگی  اینکه  بابیان  وی 

ارتباط  جدید  ایده های  و  برنامه ها 
نو  و  دانش بنیان  شرکت های  بین 
افزود:  برقرار کنیم،  را  با صنعت  پا 
می توانیم واحدهای آرندی شرکت ها 
انجام  مذاکراتی  تا  بیندازیم  راه  را 

شود و به نتیجه مطلوب برسد.
از  یکی  اینکه  بابیان  ماهرانی 
برنامه های مهم اتاق بازرگانی در این 
دوره بهبود فضای کسب وکار استان 
حاضر  حال  در  فارس  گفت:  است، 
جایگاه  که  دارد  را  کشور   ۵ رتبه 
را  این  باید  اما  است  خوبی  بسیار 

ارتقا دهیم.
وی با اشاره به رتبه کسب وکار ایران 
فضای  در  ایران  رتبه  کرد:  اظهار 
کسب وکار ۱۲۸ است درصورتی که 
 ۷۸ عمان  رتبه  و   ۱۱ امارات  رتبه 
برنامه ریزی های  با  باید  است، 
ارتقا  را  کشورمان  رتبه   جدید 

دهیم.
اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
کرد:  خاطرنشان  فارس  بازرگانی 
با  ما  کمیسیون  این  در  آینده  در 
شرکت های  بین  ارتباط  برقراری 
نوین،  و کسب وکارهای  دانش بنیان 
گسترش  بازاریابی،  شیوه های  ارائه 
و  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت 
کسب وکارهای نوین در بازار، ایجاد 
شرکت های  برای  مشاوره  واحد 
نوین،  و کسب وکارهای  دانش بنیان 
تجاری  هیئت های  پذیرش  و  اعزام 
و  نوین  کسب وکارهای  درزمینه 
درزمینه  دانش بنیان  شرکت های 
و  الزم  زیرساخت های  اصالح 
شرکت های  از  موردنیاز  حمایت 
نوین  کسب وکارهای  و  دانش بنیان 

گام برخواهیم داشت.

فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
گفت:  فارس  آموزش وپرورش 
فارس  فرهنگیان  و  دانش آموزان 
پرسش  ملی  کنگره  نوزدهمین  در 
کسب  با  جمهوری،  ریاست  مهر 
درمجموع  سوم،  تا  اول  عنوان   20
کشوری  اول  رتبه  کسب  به   موفق 

شدند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  اداره 
آموزش وپرورش فارس، جهانبخش 
بانشی گفت: نوزدهمین کنگره ملی 

با  جمهوری،  ریاست  مهر  پرسش 
فرهنگی  و  دانش آموز   ۲۵۰ حضور 
تهران  در  سراسر کشور  از  منتخب 
نیز  فارس  استان  از  برگزار شد که 
9 دانش آموز و 11 همکار فرهنگی 
حضور  استان  منتخبین  به عنوان 

داشتند.
وی افزود: دانش آموزان و فرهنگیان 
از پرسش مهر  این دوره  فارس در 
ریاست جمهوری، موفق به کسب ۸ 
رتبه اول، ۸ رتبه دوم و ۴ رتبه سوم 

کشوری شدند.


