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رئیــس پلیــس راهور فــارس گفــت :برابر مصوبــه هیأت
دولــت و مجــوز مجلــس شــورای اســامی ،مهلــت
بخشودگی دوبرابری جرائم رانندگی سال  99تا پایان دی
ماه اســت و نســبت به تمدید آن هنــوز تصمیمی اتخاذ
نشده است.
سرهنگ صادق سلیمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه
خبــری پلیــس ،اظهــار داشــت :در ایــن مهلــت تعییــن

استاندار فارس در جلسه شورای راهبری توسعه
مدیریت استان:

دستگاه ها و سازمانهای استان فارس
باید تا پایان  ۱۴۰۱تمام الکترونیک شوند

شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی به
واقعیت نزدیک شود

استاندار فارس گفت :همه دستگاه ها و سازمانهای استان
فــارس موظف شــده اند تا پایان بهمن مــاه برنامه زمان بندی
شــده ایــی که بر اســاس آن تــا پایــان  ۱۴۰۱خدمات خــود را تمام
الکترونیک ارائه دهند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری فارس ،دکتر محمد
هــادی ایمانیــه ،در ســومین جلســه شــورای راهبــری اســتان،
عنــوان کــرد :این شــورا با هدف چابــک تر شــدن فعالیتهای
ســازمانها و ایجــاد رضایتمنــدی بیشــتر بــرای شــهروندان
تشکیل شده است.
اســتاندار فارس با اشــاره به اینکه در این جلســه ســه مصوبه
کاربردی بررســی شــد و به تصویب رسید عنوان کرد :بر اساس
اولین مصوبه همه دســتگاه ها و ســازمانهای اســتان فارس
موظف شده اند تا پایان بهمن ماه برنامه زمان بندی شده ایی
کــه بر اســاس آن تا پایان  ۱۴۰۱خدمــات خود را تمام الکترونیک
ارائه دهند.
وی افــزود :ایــن اقــدام عالوه بــر ایجاد بهره وری بیشــتر رفت و
آمد شهروندان را کاهش داده و موجب رضایتمندی میشود.
نهــا و
تجدیــد نظــر در ارزیابــی عملکــرد ســازمانها و ارگا 
دســتگاه های مختلف از دیگر موضوعات مورد بررسی در این
جلسه بود.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس بیان کرد :شــاخصهای
ســنجش و ارزیابــی بایــد واقعــی تــر و کارآمــد تــر و بــه واقعیت
نزدیک تر شود.
اســتاندار فــارس با بیــان اینکه شــهرداری ها گالیــه ای از برخی
دســتگاه های اجرایــی در خصوص عدم پاســخگویی به موقع
بــه اســتعالمها دارنــد ،اظهــار کرد :در این جلســه مصوب شــد
دســتگاه هــا تا پایان ســال پاســخ اســتعالم هــای مربوطــه را از
طریق سیستم شهرداری ارسال کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس:

مالکان فارس ،وضعیت امالک مسکونی
خود را در سامانه امالک و اسکان
مشخص کنند

مدیــر کل راه و شهرســازی فــارس گفــت :مالــکان واحدهــای
مســکونی بــا مراجعــه بــه ســامانه امــاک و اســکان بــه آدرس
 amlak.mrud.irوضعیت امالک خود را مشخص کنند.
جعفر زاهدی ،چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود :طی روزهای
اخیر برخی شــهروندان پیامکی با این مضمون که ملک شــما
به عنوان خانه خالی شناســایی شده لطفا تا تاریخ  ۲۰یا  ۲۳دی
مــاه  ۱۴۰۰وضعیــت امــاک خــود را در ســامانه امالک و اســکان
مشخص کنید و در غیر این صورت مطابق قانون مالیاتهای
مســتقیم اقدام خواهد شــد ،ارسال شده که شــهروندان باید
مطابق آنچه خواسته شده اقدام کنند.
وی ادامــه داد :شــایعات مربــوط بــه جعلــی بــودن ایــن پیامک
صحت ندارد و آن دســته از شــهروندانی که چنین پیامکی را با
سرشــماره  v.maskanدریافــت کردهاند برای ثبت نام و تعیین
تکلیف وضعیت ملک خود به سامانه مذکور مراجعه کنند.
مدیــر کل راه و شهرســازی فارس گفــت :در صورت ثبت وجود
ســکونت و مالکیــت توســط مالــکان ،ملــک مذکور از لیســت
خانههای خالی خارج خواهد شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بر اســاس تبصــره یک مــاده  ۵۴مکــرر قانون
مالیاتهای مســتقیم مشــهور به قانون مالیــات بر خانههای
خالی که در آذرماه ســال گذشته در مجلس اصالح شد ،وزارت
راه و شهرســازی ملــزم بــه اجرایــی شــدن امــکان خوداظهــاری
سرپرســتان خانوار اعم از مالک و مســتاجر در ســامانه امالک
و اسکان کشور شد.
ثبــت اطالعــات در ســامانه مذکــور منجــر بــه ایجــاد شــفافیت
اطالعاتــی در حوزه مســکن ،اخذ تصمیمات سیاســتی صحیح
و در نهایت تســهیل فرآیند خانهدار شدن تمام اقشار جامعه
م یشــود .مردم برای جلوگیری از ضررهای ناشی از ثبت نکردن
اطالعــات ســکونتی هر چه ســریعتر نســبت بــه خوداظهاری و
ثبت مشــخصات واحدهای مسکونی تملیکی و محل اقامت
خــود در ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور بــه آدرس اقدام
کنند.

سفر رئیس مجلس به المرد لغو شد

ســفر قالیبــاف بــه المــرد که قــرار بــود فــردا در مراســم تکمیل
ظرفیت کارخانه آلومینیوم شهرســتان المرد شــرکت کند لغو
شــد .به گزارش فارس ،ســفر رئیس مجلس شــورای اســامی
به شهرستان المرد برای حضور در مراسم تکمیل ظرفیت ۳۰۰
هزارتنی کارخانه آلومینیوم جنوب و همچنین سفر به مشهد
بــرای حضــور در کنگره شــهدای غرب مشــهد که قرار بــود فردا
جشــنبه انجام شــود ،به دلیل کســالت رئیــس مجلس لغو
پن 
شده است .قالیباب در متنی که در فضای مجازی منتشر کرد
از مــردم مشــهد و المــرد به دلیل لغو ســفر عذرخواهــی کرد.در
متن عذر خواهی آمده است :بنا به توصیه پزشکان و علی رغم
منفی بودن پاســخ تســت کرونــا و امیکرون متأســفانه توفیق
حضــور در جمع مردم عزیز شــهر مشــهد و مردم عزیــز المرد و
شــرکت در برنام ههــای اعــام شــده در روز پنجشــنبه حاصــل
نشد.از میزبانان و مدعوین محترم در برنامه های تدارک دیده
شــده در شــهرهای مشــهد و المــرد اســت خواهــی مــی کنــم و
امیدوارم در آینده نزدیک توفیق دیدار با عزیزان حاصل شــود.
شــایان ذکر اســت که وزرای صمت ،نیرو و وزیر دفاع در جشن
تکمیــل ظرفیــت بزرگتریــن کارخانــه آلمینیــوم کشــور حضــور
خواهند داشت.

رئیس پلیس راهور فارس :آخرین مهلت بخشودگی جرایم معوق رانندگی اعالم شد
شــده کلیه جرائم( تســلیمی و الصاقی) که به علت عدم
پرداخت در مهلت  60روزه دو برابر شده به اصل جریمه
تبدیل و دیر کرد آنها بخشوده می شود.
وی افزود :بخشودگی جرائم مربوط به جرائمی می شود
که تا پایان سال  99اعمال شده اند و شامل جرایم کلیه

سال ها بجز امسال می شود.
رئیس پلیس راهور استان یاد آور شد :طرح بخشودگی
از روز شــنبه  4اردیبهشت ماه امســال شروع و تا پایان
دی مــاه ســال جــاری ادامه خواهد داشــت و هنــوز برای
تمدید آن تصمیم گرفته نشده است.

ســرهنگ ســلیمی بــا اشــاره بــه بکارگیــری تجهیــزات
جدیــد توســط پلیــس راهــور در خصــوص شناســایی
راننــدگان متخلــف در کنــار ســامانههای الکترونیکــی
گفــت :بــر ایــن اســاس خــودروی رانندگانــی کــه بیش از
یک میلیون تومان جریمه دارند توســط مأموران پلیس

راه و راهــور در معابــر درون و بــرون شــهری توقیــف و
تــا زمــان پرداخــت دیــون معــوق در پارکینــگ متوقــف
می شوند.
ایــن مقــام ارشــد پلیــس فــارس از هموطنانی کــه دارای
جرائــم معوقــه هســتند خواســت از فرصــت باقیمانــده
استفاده و نسبت به تسویه کردن جرائم خودروی خود
اقدام کنند.

رئیس بنیاد مسکن کشور:

آواربرداری منازل سیلزده در جنوب کشور آغاز شد
رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی
کشور گفت :آماربرداری از میزان خسارات
بــه منــازل مســکونی آســیب دیــده در
مناطق ســیل زده جنوب کشــور بــه اتمام
رســیده و کار آواربــرداری با هدف ســاخت
و بازســازی واحدهــای خســارت دیــده و
تخریبــی در برخــی مناطــق از جملــه بیــرم
الرستان فارس آغاز شده است.
اکبــر نیکــزاد روز چهارشــنبه در بازدیــد
از منطقــه ســیل زده بیــرم گفــت :میــزان
خســارات وارده بــه زیرســاخت هــا و
تاسیســات زیربنایــی و منــازل مســکونی
در بخــش هیــا مختلــف باال گزارش شــده
اســت کــه البتــه دولــت بــرای جبــران این
میــزان خســارت در جلســه هیــات دولــت

تصمیــم گیری خواهــد کرد و اعتبــار الزم را
تخصیص خواهد داد.
نیکــزاد تصریــح کــرد :مبلــغ  ۲۰۰میلیــون
تومــان بــه عنــوان تســهیالت بــا کارمــزد
چهاردرصــد به هــر واحد مســکونی اعم از
تخریبی و تعمیری اعطا می شود.
وی ابــراز داشــت :همچنیــن مبلــغ
۳۰۰میلیــون ریــال نیــز بــه عنــوان کمــک
بالعــوض بــه هر واحــد مســکونی تخریبی
و  ۲۰۰میلیــون ریــال به واحدهــای تعمیری
اعطا خواهد شد.
نیکــزاد تصریح کــرد :همچنین بر اســاس
اعــام بنیــاد مســتضعفان بــه هــر واحــد
مســکونی تخریبــی نیز هشــت تــن و برای
هر واحد تعمیری نیز  ۲تن سیمان رایگان

در اختیار سیل زدگان قرار خواهد گرفت.
وی گفــت :هــم اینــک نیز ســتاد بازســازی
واحدهــای خســارت دیــده در شــهر بیــرم
الرســتان راه انــدازی شــده و متقاضیــان و
شــهروندان خســارت دیــده میتواننــد بــا
مراجعــه بــه ایــن ســتاد تمــام فرآیندهــای
الزم در خصــوص نــام نویســی و تشــکیل
پرونده را در این ستاد به صورت یکپارچه
انجام دهند.
وی ابــراز داشــت :بــر اســاس اعــام بنیــاد
مســکن اســتان فارس بارش های ســیل
آســای اخیــر درروزهــای  ۱۲و  ۱۳دی مــاه
جــاری به یــک هزار و  ۳۸۳واحد مســکونی
شــهری و روســتایی در جنوب این استان
خسارت زد که  ۸۳۶واحد مسکونی از این

تعداد تخریبی و نیازمند بازسازی هستند
و  ۵۴۷مورد تعمیری است.
او افــزود :ســیل همچنیــن رقمــی افــزون
بــر ۵۱۰میلیــارد ریــال به زیرســاخت ها اعم
از پــل و ابنیــه هــا و دیوارهــای حائــل و
زیرســازی و آســفالت روســتاها در جنــوب
فارس خسارت وارد کرده است.
وی همچنیــن در بازدیــد از بافــت
فرســوده شــهر قدیــم الر گفــت :جمعــه
 ۲۴دیماه جــاری ،ارزیابان و کارشناســانی
از مرکزپژوهشــی بنیــاد مســکن اقــاب
اســامی بــرای ســاماندهی و بررســی ایــن
بافــت و جلوگیــری از خســارات احتمالــی
ســیل و ســایر مخاطــرات طبیعــی در ایــن
منطقه تصمیم گیری خواهد کرد.

در ســیل اخیــر الرســتان ،یــک نفــر در اثــر
رانــش زمیــن و پرتاب ســنگ هــای عظیم
از باالدســت در شــهر قدیــم الر جان خود
را از دســت داد ۱۳ .خانواده ساکن در این
منطقه ،خانه را ترک و خالی از ســکنه کرده
اند.
ســیل روزهــای  ۱۲و  ۱۳دیمــاه جاری افزون
بر هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان به زیرســاخت

هــا و بخش های مختلــف امور زیربنایی از
جمله در حوزه راه و کشاورزی در شهرهای
جنوبی فارس خسارت زد و موجب کشته
شدن پنج نفر در این مناطق شد.
شهرســتان الرســتان بــا جمعیتــی حــدود
 ۲۳۰هــزار نفــر ،پنج بخش،هشــت شــهر و
 ۱۷۹روســتای دارای سکنه در فاصله ۳۷۸
کیلومتری شیراز واقع است.

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فارس خبر داد:

تخصیص  ۵۸۰میلیارد ریال اعتبار برای توسعه مشاغل خانگی فارس
نفــر اشــتغال ایجاد کرد عنــوان کرد :قطعــا با جذب
زهرا مطهری -تماشا
مدیــر اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون ،کار و اعتبــارات مذکور در ســال جاری چندین برابر ســال
رفاه اجتماعی فارس از تخصیص  ۵۸۰میلیارد ریال گذشته اشتغال در استان ایجاد خواهد شد.
وی بــا یادآوری اینکه اعتبارات مذکور از محل منابع
اعتبار مشاغل خانگی به استان فارس خبر داد.
مهــروش جاللی در گفتگو با «تماشــا» با بیان اینکه قــرض الحســنه داخلی بانــک ها تأمیــن و توزیع می
تعــداد قابــل توجهــی از افــراد در اســتان فــارس در شــود خاطر نشــان کرد :برای ســال جاری مبلغ ۵۸۰
بخش مشاغل خانگی به دنبال دریافت تسهیالت میلیــارد ریــال جهــت حمایــت از طرحهای مشــاغل
هستند که بخش عمده این افراد را بانوان تشکیل خانگــی مســتقل و پشــتیبان در نظــر گرفتــه شــده
می دهند ،گفت :روند نزولی پرداخت تســهیالت در اســت کــه از طریق بانــک های عامل رفــاه کارگران و
بخــش خانگــی متوقــف و رونــد صعــودی پرداخــت تعاون توزیع خواهد شد.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه
این تسهیالت آغاز شده است.
وی با اشــاره به اینکه پرداخت تســهیالت و توسعه اجتماعی فارس گفت :در سال جاری تاکنون تعداد
 ۴هزار و ۲۳۷مورد مجوز صادر شــده اســت و از
اشــتغال خانگــی د ،ایــن امــکان را فراهــم
محــل اعتبــارات مذکور تعداد هــزار و۲۹۴
مــی کنــد کــه محصولــی تولیــد شــود و
طــرح بــه مبلــغ  ۲۸۵میلیــارد ریــال با
گســترش یابــد اظهار کــرد :پیش
رشد
اشــتغالزایی  ۱۵۶۰نفر جهت بهره
از ایــن رویکرد انجام مشــاغل
 ۵۵۰درصدی سهم
مندی از این تسهیالت به بانک
خانگی تا حدی منفعل بود و
عامل معرفی شده اند .جاللی با
امــا در حــال حاضر ایــن روند
تسهیالت مشاغل
عنــوان اینکــه تســهیالتی کــه تا
شــکل غعــال تــری بــه خــود
خانگی نسبت به سال
کنــون در ایــن حــوزه در اســتان
گرفنه است.
گذشته
پرداخــت شــده اســت حــدود ۵۰
مدیر اشــتغال و کارآفرینی اداره
درصــد از تســهیالت تخصیــص یافتــه
کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
خاطــر نشــان کــرد :افــراد متقاضــی و دارای
فــارس بــا عنــوان اینکــه مشــاغل خانگی
شــرایط بــرای دریافت تســهیالت خانگــی همچنان
یکیاز راههای تأمین درآمد و معیشت خانوارها
اســت ،گفت :ســهم تسهیالت مشــاغل خانکی در فرصــت دارند تا با مراجعه به دســتگاه های اجرایی
فارس نســبت به ســال گذشــته رشــد بیش از  ۵۰۰برای دریافت این تسهیالت ثبت نام کنند .
درصدی را تجربه کرده اســت؛ ســال گذشــته ســهم جاللــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســود ایــن تســهیالت ۴
اســتان فارس در طرح مشــاغل خانگــی  ۹۰میلیارد درصــد و مــدت بازپرداخت بین  ۳تا  ۵ســال اســت
ریــال بود که امســال ایــن رقم به  ۵۸۰میلیــارد ریال گفــت :ایــن تســهیالت در دو قالــب تســهیالت
مســتقل و پشــتیبان پرداخت می شــود که ســقف
رسیده است.
جاللی با بیان اینکه طرح اعطای تسهیالت مشاغل وام بــرای افــرادی کــه بــه صــورت مســتقل اقــدام به
خانگی با اعتبار  ۹۰میلیاردی ســال گذشته برای  ۵۰۰ثبت نام کرده باشــند پس از تایید  ۳۰تا  ۵۰میلیون

تومان و به متقاضیان پشتیبان مشاغل خانگی که
به صورت گروهی اقدام به اجرای طرح های مشاغل
خانگی نمایند تا سقف  ۲۰۰میلیون تومان است.
مدیــر اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی فارس با تاکید بر اینکه بر روند اجرای
طــرح مشــاغل خانگــی ،نظــارت کامــل وجــود دارد
گفــت :نظارت ها توســط دســتگاه اجرایــی متولی و
نیــز توســط ادارات تعــاون ،کار و رفاه شهرســتان ها
انجام می شود.
وی بــا یــادآوری آنکــه قانــون ســاماندهی و حمایت
از مشــاغل خانگــی مصــوب ســال  ۱۳۹۸مجلــس
شــورای اســامی یکی از سیاســت های اشتغالزایی
کشــور اســت ،گفــت :ایــن طــرح هر ســاله بــا هدف
شناســایی و توســعه ظرفیــت هــای کســب وکار
خانگی در جهت توســعه فرصت های شغلی ،ایجاد

تــوازن بیــن مســئولیت خانوادگــی و اشــتغال اعضا الکترونیکــی از مرحلــه نخســت تــا آخریــن گام
ی خانــوار ،کاهــش هزینــه هــای تولیــد و خدمــات توســط دســتگاه هــای اجرایــی ذیصــاح و اداره
برای حضور فعال ومســتمر دربــازار رقابت ،افزایش تعــاون،کار رصــد و پــس از پرداخــت نیــز بازدیــد و
بهــره وری ســرمایه و صرفــه جویــی در هزینــه هــای نظــارت انجــام و در ســامانه مشــاغل خانگــی ثبــت
جانبــی اشــتغال و افزایــش درآمد خانــواده و ارتقای می شود.
مدیریــت کســب وکار خانگــی از طریــق پیونــد مدیــر اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون ،کار و
بنگاههــای بــاال دســتی و تشــکل هــای خوشــه ای ،رفــاه اجتماعــی فــارس همچنین از ابالغ تســهیالت
اشتغالزای دیگری خبر داد و گفت :بر اساس برنامه
اتحادیه ها ،تعاونی ها وصنوف اجرا می شود.
جاللــی تاکیــد کــرد :اجــرای قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولید و اشــتغال وزارت تعاون کار و رفاه
حمایــت از مشــاغل خانگــی بــا محوریــت اداره اجتماعــی در ســال جــاری ،مبتنــی بر دســتورالعمل
تعــاون ،کار ورفــاه اجتماعــی اســتان و بــا همــکاری جــزء  1تــا  ۹بنــد الــف تبصــره  ۱۸قانون بودجه ســال
دســتگاه هــای اجــرای و بانــک هــای عامل تــا کنون جــاری مبلغ  105میلیارد ریال نیــز به منظور حمایت
از طرحهای اشتغالزای خرد و خانگی با اولویت
بصــورت مســتمر ادامــه داشــته و در ایــن
واحدهای پشتیبان به فارس تخصیص
راســتا ابتــدا متقاضیــان مشــاغل
یافته است
خانگــی مســتقل ،تحــت پوشــش
فعالین
وی بــا بیــان اینکــه تســهیالت
و پشــتیبان اســتان در قالــب
مشاغل خانگی هنوز
مذکــور بــه زودی ابــاغ خواهد
در
 325رشــته شــغلی
شــد ،گفــت :ســود تســهیالت
ســامانه مشــاغل خانگــی
برای ثبت نام و
ایــن ردیــف اعتبــاری بــرای
ثبــت نــام نمــوده و پــس از دریافت تسهیالت فرصت
مناطــق برخــوردار  ۸و بــرای
بررســی طــرح و نظــارت توســط
دارند
مناطق کمتــر برخوردار  ۶درصد با
دســتگاه اجرایــی و اداره تعــاون،
دوره بازپرداخت هفت ســال (شــامل
کار و رفــاه اجتماعــی و تأییــد ایــن
دوره مشــارکت و تنفــس جمعــا حداکثــر
دو دســتگاه مجــوز الکترونیکــی صــادر
 ۲ســال و دوره بازپرداخــت حداکثــر  5ســال )
می شود.
وی گفــت :بــا توجــه بــه اهمیــت ایجــاد اشــتغال در می باشد.
حــوزه مشــاغل خرد و کوچــک خانگی ،پــس از طرح جاللــی بــا عنــوان اینکــه قطعــا پرداخت تســهیالت
در کمیته تخصصی و تایید دســتگاه های ذ یصالح ،در حــوزه نشــاغل خانگــی ،بــه ایجــاد فضــا بــرای
جهــت اخــذ تســهیالت مشــاغل خانگــی از محــل فعالیــت هــر چــه بیشــتر ایــن مشــاغل منجــر
اعتبــارات تخصیصــی بــا اولویــت افراد پشــتیبان به میشــود گفت :بیشــترین فعالیت مشاغل خانگی
بانک های عامل معرفی شده و این افراد در نهایت در اســتان فــارس در حــوزه صنایــع دســتی ،بســته
بنــدی انــواع اقــام خوراکــی ،خیاطــی و قالیبافــی
به بازار کار وارد می شود.
جاللــی تأکیــد کــرد :تمــام فرآیندهــا بــه صــورت است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خبر داد:

مدارس فارس با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی آماده پذیرش دانشآموزان هستند
اولیای دانشآموزان از بابت رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط مدارس آسوده خاطر باشند

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس بــا بیــان اینکه
اعتقــاد داریــم هیــچ روشــی جایگزین آمــوزش های
حضــوری نمی شــود ،گفت :زمینه الزم بــرای برگزاری
حضــوری کالســهای درس بــا رعایــت پروتــکل های
بهداشــتی در مــدارس اســتان فــارس انجــام شــده
و مدیــران و معلمــان بــا جدیــت شــیوه نامــه هــای
بهداشــتی ســتاد ملــی مقابله با کرونا بــرای آموزش
حضوری دانش آموزان را رعایت می کنند.
محمــد خلیــل عســکری گفــت :در ابتــدای مهرمــاه
مقــرر شــد کــه مــدارس کــم جمعیــت روســتایی و

عشــایری آمــوزش های خــود را به صــورت حضوری
دنبال نمایند.
مدیــرکل آمــوزش و پرورش فارس گفــت :در ادامه
نیــز مقــرر شــد دیگر مــدارس نیز بــا در نظــر گرفتن
گــروه بندی و رعایت پروتکل ها کالس های خود را
به صورت حضوری برگزار کنند.
عســکری گفــت :روح حاکم بر تمام بخشــنامه های
و دســتورالعمل های اجرایی بــرای برگزاری حضوری
کالســهای درس ،رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی و
تهویه مناسب کالسهای درس وسایر پروتکل های

بهداشتی است.
مدیــرکل آموزش و پرورش فارس گفت :براســاس
اخریــن مصوبه ســتاد ملی کرونــا نیزمجــددا ،مجوز
آموزش حضوری مدارس صادر شده است.
عســکری گفــت :خوشــبختانه بــا هماهنگــی هــای
صــورت گرفتــه ،معلمــان و دبیران سراســر اســتان
بــه صــورت فعــال در مــدارس حضــور دارنــد و
آمــاده ارایــه خدمــات آموزشــی و تربیتــی بــه صورت
حضــوری و بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی
هستند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور دانــش امــوزان در
مــدارس اجبــاری نیســت گفــت :امــا توصیــه جدی
بــه حضــور آنها برای کاســتن اســیب هــای مختلف
تعطیلــی آمــوزش حضــوری ناشــی از دوران کرونــا
داریم
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فارس گفــت :تصمیم
گیــری در رابطــه بــا چگونگــی برگــزاری آمــوزش های
حضــوری از جملــه گــروه بنــدی دانــش آمــوزان،
اولویــت بنــدی و ســاعت بنــدی دروس برعهــده
شورای مدرسه است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور:

به زودی بازسازی واحدهای مسکونی منطقه بیرم آغاز خواهد شد
معاون بازســازی و مسکن روســتایی بنیادمسکن
انقالب اسالمی گفت :کار بازسازی ،احداث و تعمیر
منازل مسکونی خســارت دیده ناشی از سیل اخیر
در شــهرهای جنوبــی فــارس بــه ویژه شــهر بیــرم از
اواخر هفته جاری آغاز خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســکن اســتان
فــارس ،مهندس مجید جــودی در بازدید از مناطق
ســیل زده در الرســتان فــارس اظهــار داشــت :هــم
اینــک ســتاد بازســازی واحدهــای خســارت دیــده
در شــهر بیرم الرســتان راه اندازی شــده و خســارت
دیــدگان میتواننــد بــا مراجعــه بــه این ســتاد تمام
فرآیندهای الزم در خصوص نام نویســی و تشــکیل
پرونــده را در ایــن ســتاد به صــورت یکپارچــه انجام
دهند.
وی بیان کرد :همچنین با توجه به پیشــنهاد بنیاد
مســکن انقالب اســامی اســتان فارس مســئوالن

شهرســتان المــرد یــک ســتاد دیگــر بازســازی نیز از
همین هفته در این شهرســتان راه اندازی خواهند
کرد.
او گفــت :بنیــاد مســکن انقــاب اســامی منتظــر
تصویــب اعتبارات و تخصیص از ســوی دولت نمی
مانــد و از هفته جاری از محل اعتبارات داخلی خود
کار آواربــرداری و بازســازی واحدهــا را به طور رســمی
آغاز خواهد کرد.
* معــاون بنیــاد مســکن کشــور ،نویــد بازســازی
زودهنگام مناطق سیل زده فارس را داد
جــودی ابراز داشــت :همچنیــن کار ارزیابی واحد به
واحــد در اســتان هــای درگیر ســیل به ویــژه فارس
به اتمام رســیده و گزارش نهایی میزان خسارت به
ســیل زدگان و واحدهای مسکونی امروز به دولت
ارایه خواهد شد.
جــودی بــا اشــاره بــه مکانیســم الزم پرداخــت

تســهیالت بــه ســیل زدگان گفت :بر اســاس اعالم
رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی مبلــغ ۱۸۰
میلیون تومان برای هر واحد مسکونی وام با سود
چهاردرصــد پیــش بینــی شــده اســت .همچنیــن
مبلغــی افــزون بــر  ۷۰میلیــون تومــان بــه صــورت
بالعــوض برای منازل تخریبی و و تعمیری در اختیار
سیل زدگان قرار خواهد گرفت.
وی بــا بیان اینکــه ضمانت برای دریافــت وام ها به
صــورت زنجیره ای خواهــد بود ،گفت :مــردم نگران
نباشــد و بنیــاد مســکن انقــاب اســامی تمــام
نواقــص و کمبودهــا بــرای تشــکیل پرونــده هــای
مربــوط به تســهیالت بانکی را با همکاری ســازمان
های مربوط و بانک های عامل انجام می دهد.
*هشــت تــن ســیمان رایــگان بــرای هــر واحــد
مسکونی
معــاون بنیــاد مســکن کشــور عنــوان کــرد کــه از

ســوی بنیاد مســتضعفان برای هر واحد مسکونی
حــدود هشــت تــن ســیمان رایــگان تعلــق گرفتــه
کــه تمهیــدات و مجوزهــای الزم بــرای تحویــل ایــن
مصالــح انجــام شــده اســت.همچنین تمــام امــور
مربــوط بــه صــدور پروانــه و ســایر اســتعالم هــا
و پیــش نیازهــای الزم بــرای ســاخت واحدهــای

مســکونی بــه صــورت رایــگان انجــام خواهــد
شد.
جــودی اضافــه کــرد :بر اســاس براورد رقمــی افزون
بــر  ۲۵۰میلیــون تومــان اعــم از تســهیالت ،کمــک
بالعــوض و اســتعالمات و مجوزهــا بــرای هــر واحد
مسکونی پیش بینی می شود.

