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شهردار منطقه یک خبر داد :بیش از  ۲۲هزار متر مربع از محدوده منطقه زیر کشت گلهای فصلی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه یــک:
مهنــدس رســتم زاده شــهردار منطقــه با اعــام این خبر
گفــت :بــا هــدف احیــا و توســعه فضــای ســبز ،افزایــش
کیفیت فضای ســبز و حفظ طراوت محیط شــهری ایجاد
چشــم اندازی زیبا در محدوده منطقه ،عملیات کاشــت

انواع گل های فصلی در سطح میادین ،معابر ،بولوارها،
پــارک هــا و گــذرگاه هــای اصلــی بــا توجــه بــه زمانبندی و
برنامه ریزی صورت گرفته در حال انجام است.
وی ادامــه داد :از جملــه نشــا گل هــا ی در حال کاشــت
در محدوده منطقه یک شامل آهار ،برگ رنگ ،جعفری،

اخبار شورای شهر شیراز

مهدی اسالمی-تماشا
*طر ح حمایت از دانشآموزان بی بضاعت شهر
شیراز
ســیده مریــم حســینی رئیــس کمیســیون
ســاماندهی حاشیهنشــینی و رفــع محرومیــت
از مناطــق کــم برخــوردار شــورا از تصویــب طــرح
شناســایی و اســتعداد یابــی دانــش آمــوزان
بیبضاعــت شــهر شــیراز جهــت حمایــت از آنهــا
خبر داد.
رئیس کمیسیون ساماندهی و حاشیه نشینی و
رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار (ســحر ) با
رئیس بر ضرورت برنامه ریزی و اجرای برنامه های
حمایتی از همه نیازمندان جامعه گفت :حســب
یند  ۶ماده  ۵۵قانون شــهرداری حسب تصمیم
و موافقــت اعضــای محتــرم کمیســیون مصوب
شــد تــا ظــرف مــدت دو هفتــه شــهرداری شــیراز
الیحــه اجرایــی طرح مذکور به شــورا ارائه نماید تا
بتــوان در زمینــه ارائه خدمات فرهنگــی و تربیتی
جمعیــت بیشــری از دانــش آموزان بــی بضاعت
و کــم برخــوردار شــهر شــیراز تحت پوشــش قرار
دهیم.
وی از اجــرای ایــن طــرح پس از مصوب شــدن در
صحن علنی همه مقاطع تحصیلی خبر داد.
* برگــزاری پنلهــای تخصصــی بــا موضــوع
سرمایهگذاری
دکتــر محمــد حســن اســدی رئیــس کمیســیون
اقتصاد و ســرمایه گذاری شــورا گفــت :در آخرین
جلســه این کمیســیون برگــزار گردید شــهرداری
شــیراز با ارائه گزارش عملکرد خود از روند اجرای
مصوبات کمیســیون اقتصاد و ســرمایه گذاری و
مصوبات صحن پرداخت.
وی افــزود :در ادامــه این جلســه موضــوع پنجره
واحــد ســرمایهگذاری در شــهرداری شــیراز و
همچنیــن اجــرای تفاهــم نامــه شــهرداری بــا
گــروه مالــی غدیــر مــورد بحــث و تبــادل نظــر قرار
گرفت.
از دیگــر مصوبــات این جلســه برگــزاری پنلهای
تخصصی با موضوع ســرمایهگذاری در هفته اول
مردادمــاه  1401و بــا حضــور مســئوالن اســتانی و
کشوری بود.
* طر ح کمیســیون برنامه و بودجه ،امور حقوقی
و امــاک بــا موضــوع ایجــاد و راهانــدازی ســامانه
ثبت ایدهها ،شکایات و نظرسنجی عمومی
ســید ابراهیم حســینی رئیس کمیســون برنامه،
بودجــه ،امــور حقوقــی و امالک شــورای اســامی
شــهر ضمــن اعــام این خبر افــزود :ایــن طرح در
راســتای ارتقای نظارت و افزایش شــفافیت و نیز
بهرهگیــری کامــل از اندیشــه و اطالعــات مردمــی
بخصــوص نخبــگان و متقابــا افزایــش کیفیــت
ارائــه خدمات به شــهروندان تدویــن و به صحن
علنی شورا ارائه گردید.
وی افــزود :در صــورت تصویب نهایــی این طرح،
ســامانهای جهــت درج و ثبــت خدماتــی از قبیل
ثبــت ایــده و نظــرات پیشــنهادی شــهروندان،
طــرح و پیگیــری معضــات ســطح شــهر ،اعــام
هــر گونــه نارضایتــی از نحــوه ارائــه خدمــات
شــهری و همچنیــن امــکان اعمــال نظرســنجی
عمومــی از عملکــرد شــورا و شــهرداری ایجاد و با
قابلیت دسترســی عموم به بهــره برداری خواهد
رسید.
* بارکد گذاری تابلوهای نام معابر و اماکن جهت
نمایش اطالعات شهدا و مفاخر شیراز
دکتر نصیری رئیس کمیسیون هوشمندسازی،
فناوریهــای نویــن و اطالعــات شــورا گفــت:
در جلســه کمیســیون فوقالعادهایــی کــه بــا
کمیســیون نامگذاری بــه صورت مشــترک برگزار
شــد طــرح بارکــد گــذاری تابلوهــای نــام معابــر و
اماکــن عمومــی شــهر جهــت نمایــش اطالعــات
شــهدا و مفاخــر بــزرگ و گرانقــدر شــیراز بررســی
شد.
نصیــری افزود :شــهرداری موظف اســت با کمک
از کدهای ( )QR ( Quic Responseشناسه پاسخ
ســریع) یا هر روش دیگر که بتوان اطالعات را به
روز رسانی کرد ،نام هایی که روی تابلوهای سطح
شــهر است را به روز رســانی نماید و روش اجرای
برنامــه مذکــور را تا یک مــاه آینده به شــورا اطالع
دهد.
رئیس کمیســیون هوشمندســازی ،فناوریهای
نویــن و اطالعــات شــورا خاطــر نشــان کــرد :پیرو
مصوبه شــورا کلیه مناطق شــهرداری و معاونت
حمــل و نقــل و ترافیــک موظــف انــد با اســتفاده
از روش بررســی میدانــی ،نامگذاریهــای معابر و
اماکــن عمومی که توســط کمیســیون نامگذاری
شورا مصوب شده را جهت ثبت وضعیت دقیق
نامگــذاری معابر و اماکن عمومی و مغایرتهای
موجــود در ســامانه منــام بــه روز رســانی
کنند.

اطلســی ،ابــری و دکمــه ای مــی باشــد کــه در راســتای
طــراوت بخشــیدن به محیــط شــهری و همچنین بهبود
ســیما و منظر شــهر ،توســط واحــد فضای ســبز در حال
اجراست.
وی افــزود :در کنــار کاشــت گل هــای فصلــی در جهــت

زیباســازی شــهر و اســتفاده بیشــتر شــهروندان از
فضاهــای ایجــاد شــده یکــی از برنامــه هــای مهــم
منطقــه کاشــت انــواع نهــال ،درخــت و درختچــه
اســت کــه در چنــد مــاه گذشــته  ۳۰۱۵از انــواع نهــال در
محــدوده شــهرداری منطقــه یــک شــیراز کاشــت شــده

است.
قابــل ذکــر اســت؛ در همیــن راســتا در یکمــاه اخیــر در
میادیــن و بولوارهــای محــدوده منطقــه  ۷۴۰۰۰گلــدان
گل از جملــه اطلســی ،اهــار ،جعفــری ،کاشــت شــده
است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس اعالم کرد:

ارائه خدمات حمایتی به دانشبنیانها ،اولویت اصلی شرکت شهرکهای صنعتی فارس
* استقرار شرکتهای دانشبنیان و کمک به دانشبنیان شدن واحدهای صنعتی شتاب میگیرد
* انجام  3برنامه فناورانه توسط شرکت شهرکهای صنعتی در نمایشگاه تولید ایرانی دانشبنیان
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای
صنعتــی فــارس گفــت :امســال حمایــت از
شــرکت هــای دانــش بنیــان و توســعه
فعالیــت های آنها در شــهرک های صنعتی
به عنوان محور اصلــی برنامه های حمایتی
این شرکت قرار گرفته است.
ســید مصطفــی هاشــمی در نخســتین در
نخســتین نمایشــگاه تولیــد ایرانــی دانش
بنیان در محل نمایشگاه های بین المللی
فارس افزود :در راستای تحقق شعار سال
و با هدف گســترش اقتصــاد دانش بنیان،
برنامــه هایــی در 10محور از ابتدای امســال
تدوین و در حال انجام است.
وی افــزود :یکــی از مهــم تریــن برنامــه هــا
اســتقرار مجموعــه هــای دانــش بنیــان در
شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اســت کــه در
ایــن زمینه ایــن مجموعه ها بــدون مزایده
زمین دریافت می کنند.
مدیــر عامل شــرکت شــهرک هــای صنعتی

فــارس بــا بیــان اینکــه بخشــی از اراضــی
شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز و ســایر
شــهرک هــای صنعتــی بــرای اســتقرار
شــرکت هــای دانــش بنیــان درنظــر گرفتــه
شــده اســت ،گفــت :تاکنــون 33شــرکت
دانــش بنیــان در شــهرک هــای صنعتــی
استان مستقر شده اند و این روند امسال
و بــا اعمال سیاســت های حمایتی شــتاب
می گیرد.
هاشــمی کمــک بــه دانــش بنیــان شــدن
واحــد صنعتــی مســتعد را از دیگــر
برنامــه هــای امســال بیان کــرد و گفــت :در
ایــن زمینــه 62واحــد صنعتــی در مرحلــه
نخســت شناســایی شــده انــد کــه بــا بهــره
گیــری از توان علمــی و تخصصی مشــاوران
مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب و
کار ،برگزاری دوره های آموزشی و اختصاص
یارانــه حمایتــی بــرای انجــام خدمــات
مشــاوره ای بــه واحدها بــرای دانش بنیان

شــدن ،در تالشــیم ایــن مهــم بــا ســرعت
باالیی محقق شود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیت شــهرک
فنــاوری صنایــع شــیمیایی فــارس در جــوار
شهرک صنعتی بزرگ شــیراز ،گفت :در این
مجموعــه نیــز هــای خوبــی بــرای اســتقرار

مجموعــه های دانش بنیــان و بخش های
طرح و توســعه و آزمایشگاهی فراهم شده
اســت که تاکنون 12قرارداد ســرمایه گذاری
بــا متقاضیــان منعقــد و  3واحــد نیــز در
مرحله ساخت و ساز قرار دارند.
مدیــر عامل شــرکت شــهرک هــای صنعتی

فــارس در ادامــه یکــی از ظرفیــت هــای
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی در توســعه
فنــاوری دانــش بنیــان را قابلیــت هــای
موجود در فن بازار منطقه ای اســتان بیان
کــرد و گفــت :در فــن بــازار ضمــن احصــای
نیازهــای فناورانــه واحدها بســتر مناســبی
بــرای اتصال شــرکت های دانــش بنیان به
واحد های نیازمند فناوری فراهم می شــود
تا ســبب تقویت ارتباط شرکت های دانش
بنیــان بــا صنایــع شــوند کــه در ایــن زمینــه
سال گذشته 40میلیارد ریال قرارداد تبادل
فناوری منعقد شده است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برپایــی غرفــه
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی در ایــن
نمایشگاه گفت :در این غرفه ظرفیت های
موجــود در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی
اســتان در بخــش زیرســاختی و کمک های
حمایتــی ویــژه دانــش بنیــان هــا تشــریح و
فــن بــازار منطقــه ای فــارس و نیــز تعدادی

از مجموعــه هــای دانش بنیان نیــز به ارائه
توانمندی ها پرداخته اند.
هاشــمی از برپایی ســه نشســت تخصصی
در غرفــه شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
فــارس در ایــن نمایشــگاه در بخــش هــای
ارائــه نیازهــای فنــاوری در حوزه هــای نفت،
گاز پتروشــیمی ،صنایــع معدنــی و پزشــکی
خبــر داد و گفت :در این جلســات مدیرانی
از وزارت نفــت ،هلدینــگ معدنــی صــدر
تامین و علوم پزشکی در خصوص نیازهای
فناورانــه خــود مطالبــی ارائــه مــی دهنــد و
ســپس شــرکت های دانش بنیان که قادر
بــه تامیــن این نیازها هســتند آمادگی خود
را اعالم می کنند.
نخســتین نمایشــگاه تولیــد ایرانــی دانش
بنیــان کــه در محــل نمایشــگاه هــای بیــن
المللی فارس برپا شــده ،تا روز سوم خرداد
برپاست و بازدید از آن از ساعت  ۱۷الی ،۲۲
امکان پذیر است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

 ۳۵طرح دانشبنیان در فارس تأمین مالی شده است
مدیرعامــل بانــک صنعت و معــدن گفت:
از ابتــدای امســال تاکنــون  ٣٥طــرح دانش
بنیان در اســتان فارس از ســوی این بانک
تامین مالی شده است.
بــه گــزارش ایرنــا ،علــی خورســندیان،
چهارشــنبه در حاشــیه بازدیــد از تعــدادی
طر حهــای تولیــدی اســتان فــارس در جمع
خبرنــگاران ،با اشــاره به نامگذاری امســال
از ســوی رهبــر معظــم انقــاب به نام ســال
تولید؛ دانشبنیان ،اشــتغال آفرین افزود:
تخصیص تســهیالت بــه طر حهــای دانش
بنیــان از اولویت مهم در جهت تحقق این
شعار است.
او ادامــه داد :در صــورت ارجــاع هــر طــرح

دانــش بنیــان دیگــر ،پــس از بررســی
کارشناســی به ســرعت تامین مالی توســط
بانک صنعت و معدن انجام خواهد شد.
وی ،بــا اشــاره بــه پیگیــری مصوبــات ســفر
رئیس جمهور به استان فارس ( ۲۲مهرماه
 )۱۴۰۰و بررســی وضعیت واحدهای تولیدی
تامیــن مالی شــده توســط بانــک صنعت و
معدن در این ســفر بیان کرد :در این ســفر
حمایــت از صنایــع و واحدهــای تولیدی در
حال توسعه نیز در دستور کار است.
مدیرعامــل بانــک صنعت و معــدن افزود:
ایــن بانــک در بــازه زمانــی دو دهه گذشــته
حــدود  ۸۳طرح را در اســتان فــارس تامین
مالی کرده که حدود  ۶هزار میلیارد ریال آن

ریالــی و حدود یــک میلیارد دالر آن نیز ارزی
بوده است.

خورســندیان گفت :اگر ایــن میزان به نرخ
امروز محاسبه شود خواهیم دید که بانک

صنعــت و معــدن تنهــا در بخــش ارزی و
ریالــی ،رقمــی بیــش از  ۲۷۲هــزار میلیــارد
ریــال را ویژه این  ۸۳طرح تامین مالی کرده
است.
او ادامــه داد :بــا تامیــن مالــی ایــن تعــداد
طــرح ،بــرای افزون بــر  ۶هزار نفر در اســتان
فارس فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی گفــت :بنــا بــه اعالم مســئوالن اســتان
فــارس ،بانــک صنعــت و معــدن رتبــه
نخســت جــذب تســهیالت تبصــره  ١٨را
در ایــن اســتان بــه خــود اختصــاص داده و
درخواس ـتهای دیگــری نیــز در قالــب این
تبصــره از اســتان فــارس ارســال شــده کــه
امیدواریم با تامین مالی به آنها هم پاســخ

داده شود.
وی افــزود :هفت طرح از مجموع طر حهای
مصوب ســفر ریاســت جمهوری بــه فارس
مربــوط بــه بانــک صنعــت و معــدن اســت
کــه تامیــن مالی ســه طــرح آن انجام شــده،
ســه طــرح در دســت بررســی اســت و بــرای
یک طــرح دیگر نیــز هیچ مراجعــهای انجام
نشده است.
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن،
کاغذســازی زاگــرس را از مهمتریــن ایــن
طر حهــا برشــمرد و گفــت :امیدوار یــم بــه
زودی با تامین مالی به شــکل کنسرسیوم
به میــزان  ٨٠٠میلیارد تومــان این طرح هم
به نتیجه برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تآ کید کرد:

نقش مهم علما و روحانیون در فرهنگسازی مصرف بهینه برق
جلســه هم اندیشــی نحوه برگزاری برنامــه های ویژه
عیــد بــزرگ غدیــر و دهــه والیــت بــا حضــور آیــت ا...
ســید شــرف الدیــن ملــک حســینی نماینــده مــردم
کهگیلویــه و بویراحمــد درمجلــس خبــرگان رهبری،
آیــت ا ...ابراهیــم کالنتــری تولیــت آســتان مقــدس
احمدی و محمدی(ع) ،حجت االسالم و المسلمین
وحید احمدی رئیس بنیاد بین المللی غدیر اســتان
فــارس بــا هــدف تبــادل نظــر در خصــوص اجــرای
برنامــه هــای ایــام دهــه «والیــت» و ایــام اعیــاد قربان
و غدیــر بــه میزبانــی بنیاد بیــن المللی غدیر اســتان
فارس برگزار شد.
در این جلســه مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق
اســتان فــارس ،طــی ســخنانی بــر نقــش مؤثــر علمــا
گســازی و مدیریــت
وجامعــه روحانیــت در فرهن 
مصــرف بهینــه بــرق تأکیــد کــرد و افــزود :بــا توجه به

نفــوذ کالم علمــا ،ائمــه جماعــات مــی تواننــد نقــش
کلیــدی در تنویــر افکارعمومــی و فرهنــگ ســازی
مصرف بهینه انرژی داشته باشند.
یفــرد بــا اشــاره به اینکه همه ســاله
حمیدرضــا کریم 
طی بازه زمانی  ۱۵خرداد تا  ۱۵شهریور ،شاهد ناترازی
بیــن تولیــد و مصــرف انــرژی بــرق هســتیم ،گفــت:
امســال و بــا توجــه بــه سیاس ـتهای اکیــد دولــت و
شهــا معطــوف بــه ایــن اســت کــه
وزارت نیــرو ،تال 
مشــترکان خانگــی در ایــام تابســتان بــا خاموشــی و
کمبود انرژی مواجه نشوند.
وی بــر ضــرورت همراهی و مشــارکت مردم در جهت
گذر موفق از پیک بار تابستان سال جاری تأکید کرد
و بیان داشت :باید با تالش گسترده و تغییر الگوی
مصــرف ،صرفهجویــی بــه فرهنگــی عمومــی تبدیــل
شــود که ایــن امر یــاری و همراهی روحانیــت معزز را

برگزاری جلسه هماندیشی اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با گروه تخصصی نقشهبرداری؛

هیأت مدیره برای حل بخشهای مهمی از مشکالت نقشهبرداران وعده دادند

زهرا مطهری -تماشا
نشســت هــم اندیشــی اعضای ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
فــارس و تعــدادی از اعضای هیأت مدیره بــا محوریت گروه تخصصی
نقشه برداری برگزار شد.
در این نشســت مهندســان رشــته نقشــه بــرداری با طرح مشــکالت
گریبــان گیــر فعاالن این رشــته ،چاره اندیشــی برای حــل چالش های
موجود را خواستار شدند.
ارتقــای جایــگاه نقشــه بــرداری بــه عنــوان یکــی از زیــر ســاخت هــای
صــروری بــرای توســعه پایــدار ،ارتقــای جایــگاه مهندســان نقشــه
بــردار و واقعــی شــدن تعرفــه حــق الزحمــه خدمــات آنهــا و تشــکیل
کارگروهــی بــرای پیگیــری ایــن مهــم ،تفهیــم جایــگاه رشــته نقشــه
بــرداری و اهمیــت کار فعالیــن ایــن رشــته از طریــی ارائــه مقالــه و
برگــزاری ســمینار ،تشــریح نقــش مهــم مهندســان نقشــه بــردار
در تمــام پــروژه هــای ســاختمانی و توجــه بــه نقــش ایــن صاحبــان
تخصــص در پــروژه هــای بلند مرتبه و ضــرورت حضور آنهــا به عنوان
ناظــر ،مجــری وطــراح در پــروژه هــای مذکــور ،قــرار گرفتــن شــهرداری
هــای اســتان و مدیــران شــهری در جریــان مشــکالت و چالــش های
مهندســان نقشــه بــردار ،بازنگــری در نحــوه محاســبه دســتمزدهای
نقشــه بــرداران بــه ویــژه در خصــوص تهیــه نقشــه یــو تــی ام بــرای
شــهرداری هــا و واقعــی نمــودن تعرفــه این خدمــت با توجــه به عدم
افزایــش تعرفــه آن طــی ســالهای اخیــر و نیــز تعریــف حــق الزحمه آن
در غالــب تعرفــه خدمات ســازمان نظام مهندســی ،افزایــش ارتباط و

همکاری مهندســان نقشــه بردار با مدیران شــهری که در حال حاضر
بــه عنــوان یک نقیصــه قابل طرح اســت ،ضرورت بهره مندی بیشــتر
از خدمــات مهندســان نقشــه بــردار در همه حــوزه های شهرســازی،
تهیــه طرح های هادی و تفصیلی و غیره ،بهبود شــرایط برای فعالیت
مهندسان این رشته از حیث فنی و نیز از لحاظ رونق کسب و کار ،ارجاع
سیســتمی تمام کارهای مرتبط با این رشــته و افزایش تعداد کارهای
ارجاع شده به مهندسان فعال در این حوزه ،حل مشکالت مرتبط با
نرم افزار دفتر تفکیک سازمان نظام مهندسی ،انجام تمام مراحل کار
یو تی ام توســط اعضای دفتر تفکیک از جمله مطالبات اعضای گروه
تخصصــی نقشــه بــرداری ســازمان نظام مهندســی ســاختمان فارس
بود.
در ادامه این جلســه در خصوص مباحث مذکور میان اعضای هیأت
مدیره و مهندسان گروه تخصصی مذکور بحث و تبادل نظر شد.
در ایــن راســتا در زمینــه حــل مشــکالت مطــرح شــده بــه ویــژه در
خصــوص تحقــق مــواردی ماننــد افزایــش تعرفــه خدمات مهندســی
در حوزه نقشــه برداری و ادامه مکاتبات با شــهرداری های اســتان در
این خصوص و شفافیت سیستم ارجاع کار وافزایش تعداد کارهای
ارجاعــی به مهندســان این رشــته وافزایــش تعرفه خدمات تا ســقف
 ۵۰درصــد بــرای فعالین این رشــته که شغلشــان صرفا نظارت اســت
و الزام حضور مجری نقشــه بردار در ســاختمان های با زیربنای بیش
از  ۲هــزار متــر ،از ســوی اعضــای هیــأت مدیره حاضر در جلســه ،قول
مساعد به مهندسان نقشه بردار داده شد.

میطلبد.
کریمــی فــرد افــزود :ائمــه جمعــه و جماعــات بــا
برنامه های منسجم خود به خوبی می توانند با کالم
تأثیرگــذار خــود از طریــق تریبــون مســاجد ،محافــل
دینــی و مذهبــی بــا دعوت مــردم به صرفــه جویی در
مصــرف برق و پرهیز از اســراف ،صنعت برق اســتان
را در نهادینــه ســازی فرهنــگ مصــرف بهینــه یــاری
نمایند.
ایــن مقــام مســئول نقــش و همــکاری مــردم،
اداره ها وســایر مشترکان برق را در مدیریت مصرف
برق بســیار مهم توصیف کرد و یادآور شد :با رعایت
راهکارهــای ســاده امــا مهــم چــون عــدم اســتفاده
از لــوازم پــر مصــرف در ســاعات پیــک مصــرف بــرق
(ســاعات  ۱۲تا  ،)۱8قراردادن کولرهای گازی در دمای
آسایش حداقل  25درجه سانتیگراد ،خاموش کردن

المپهــای اضافــی ،اســتفاده از نورطبیعــی در روز،
سایبان مناسب و دورکند در کولرهای آبی می توان
صنعت برق اســتان را درگذر از پیک تابســتان ســال
جاری یاری کرد .مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق
اســتان فــارس در بخــش دیگری از ســخنان خود به
موضوع رمز ارزهای غیرمجاز در اســتان اشــاره کرد و
بیان داشــت :دســتگاههای اســتخراج غیرمجاز یکی
از مهــم ترین عوامــل افزایش مصــرف غیرمجاز برق
هســتند و از آنجــا که این امــر موجب تضییع حقوق
شهروندان میشود ،تالش برای شناسایی و کشف
دســتگاههای اســتخراج رمــز ارز غیرمجــاز بــه صورت
جدی در دستور کار می باشد.
الزم به ذکر است؛ در این جلسه جمعی از روحانیون
معــزز ،کارکنــان و مدیــران شــرکت توزیع نیــروی برق
استان فارس نیز حضور داشتند.

رفع موانع و تسهیل از  ۱۹واحد تولیدی استان فارسی
در جلســه «کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید» استان
گره گشایی از  ۱۹واحد تولیدی با حضور استاندار فارس
انجام شد.
«کارگــروه تســهیل و رفع موانــع تولید» اســتان با حضور
دکتــر ایمانیــه ،مدیــران و کارشناســان دســتگاه هــای
اجرایــی و صاحبــان واحدهــای تولیــدی بــا  19دســتور
جلسه برگزار شد.
تعیین تکلیف بدهی و حق انشعاب آب منطقه ای یکی
از واحدهــای تولیدی آب معدنی اولین دســتور کارگروه
بــود کــه بــا دســتور دکتــر ایمانیــه بــه کارگــروه حمایــت
قضایی واگذار شد.
بررســی بدهــی ارزی بانکــی یکــی از شــرکت هــای کاشــی
و ســرامیک اســتان در دســتور کار دوم جلســه قــرار
داشــت کــه باتوجــه بــه نیــاز اقدامــات کارشناســی
شــده و اظهــارات تخصصــی بــا دســتور اســتاندار
فــارس بــه کارگــروه خبــرگان بانکــی اســتان ارجــاع داده
شد.
تقسیط بلند مدت بدهی بانکی یکی از واحد های تولید
فرآورده های گوشــتی اســتان ،پس ازبررسی تخصصی و
اظهارات بانک با دســتور نماینده عالی دولت در فارس
انجام شد.
درخواســت تمدید مهلت مالیاتی تولید کننده قطعات

فلــزی حوزه پتروشــیمی در ادامه جلســه مطرح شــد که
با دســتور دکتر ایمانیه مقرر گردید طی دو هفته بررسی
و رفع شود.
بررســی تعییــن تکلیــف بدهــی و اقالــه یکــی از شــرکت
هــای تولیــد کیــک ،کلوچــه و مســقطی انجــام شــد که با
دستور دکتر ایمانیه منجر به الزام بانک به حل مشکل
گردید.
درجریــان جلســه پرونــده کارخانه ای که از یکــی از بانک
ها وام ارزی گرفته و به دلیل عدم توانایی در بازگرداندن
وام بــه صــورت ارز مجبــور بــه واگــذاری کارخانه بــا بانک
شــده بود ،مطــرح گردیــد که بــا واکنش جدی اســتاندار
مواجه شــد و بــا هماهنگی صورت گرفته بین اســتاندار
و رئیــس کل دادگســتری مقرر شــد کارخانــه به صاحب
آن برگردانده شود.
قابــل ذکــر اســت؛  11مصوبــه کارگــروه هــای تخصصــی
پــس از بررســی نیز توســط اســتاندار فارس بــه تصویب
رسید.
گفتنــی اســت ،جلســه « کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع
تولید اســتان» هر هفته بــا حضور دکتر ایمانیه نماینده
عالــی دولــت در فــارس بــرای گــره گشــایی از مشــکالت
بیــن واحد هــای تولیــدی و بانــک هــا و ادارات درتمامی
بخش ها تشکیل می شود.

