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معاون سیاسی امنیتی اجتماعی  
استانداری فارس:

بازداشت تیم ۴ نفره 

ناامنی های اخیر 

در فارس

استاندار فارس در پایان جلسه ستاد تنظیم
 بازار استان:

برای نظارت بهتر بر 
بازار به کمک مردم 

نیازمندیم

؛ با حضور رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور

سید علیرضا حمیدی به عنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن فارس معرفی گردید
مهدی اسالمی- تامشا

آئیــن تودیــع و معارفــه مدیــرکل ســابق و جدید بنیاد مســکن اســتان 
فــارس بــا حضــور رئیــس بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی کشــور برگزار 
گردید. در این مراســم از خدمات عطاءا... زمانی مدیرکل پیشــین بنیاد 
مسکن استان فارس تقدیر و سید علیرضا حمیدی به عنوان مدیرکل 

جدید بنیاد مسکن استان فارس معرفی شد.
ســید علیرضــا حمیدی قبــل از این به عنــوان معاون عمران روســتایی 
بنیاد مســکن استان فارس مشغول به کار بود، عطا ا... زمانی نیز برای 

ادامه خدمت به بنیاد مسکن تهران منتقل گردید.
در این مراسم رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت: بر 
اســاس تفاهم نامه منعقده میان کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
ســتاد بســیج ســازندگی و بنیــاد مســکن هم اکنــون در حــال 
ساخت ۴۰هزار واحد مسکونی برای افراد مشمول کمیته امداد 

در مناطق مختلف کشور هستیم.
اکبــر نیکزاد اظهار داشــت: بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
در اجرای این تفاهم نامه، زمین مناســب برای ساخت 
مسکن ایثارگران واجد شرایط را براساس ضوابط 
ایــن نهــاد انقالبــی در مناطــق روســتایی واگــذار 
خواهد کرد و یا زمین های متعلق به ایثارگران را به 
ح هادی مناطق روســتایی الحاق می کنــد و یا با تغییر  طــر
کاربــری ایــن اراضــی جهــت ســاخت واحد هــای مســکونی 

موافقت خواهد کرد.
وی افزود: همچنین بنیاد مســکن انقالب اســالمی نســبت به 
ساخت مســکن مقاوم روی اراضی مســکونی متعلق ایثارگران 
در روســتا ها بــا بهره گیــری از تســهیالت بانکــی و آورده متقاضیــان 

متعهد شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به برنامه ساخت مسکن 
در مناطق شــهری و روســتایی کشــور گفت: از مجموع 331 هزار و887 
واحد مســکونی در حال ساخت توســط بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
عملیــات احــداث 1۰1 هزار و 128 واحد در مناطق شــهری و 219 هزار و ۴3۰ 

واحد در مناطق روستایی آغاز شده و با سرعت در حال اجراست.
* ساخت 180 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهر تهران به 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی واگذار شد
نیکــزاد ادامــه داد: ســاخت 18۰ هزار واحد مســکونی در بافت فرســوده 

شهر تهران نیز بر اساس دستور رئیس جمهور به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی واگذار شده است که عملیات اجرایی 11 هزار و 23۰ واحد از این 

جمع آغاز شده است.
ح هایی که به بنیاد مســکن  به گفتــه وی، 1۰ هــزار واحــد مســکونی از طر
انقالب اســالمی واگذار شــده اســت، پایان اسفند ســال جاری با حضور 
رئیــس جمهــور بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و تحویــل متقاضیــان 

می شود.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی کشــور خاطرنشــان کرد: عالوه بر 
این از مجموع 2۰ هزار واحد مســکونی که قرار است برای اقشار محروم 
به طــور مشــترک توســط بنیــاد مســکن و بنیــاد مســتضعفان در نقــاط 
مختلف کشور ساخته شود، عملیات ساخت 1۰ هزار واحد شروع شده 
اســت که بنیاد مستضعفان تأمین 5۰ میلیون تومان کمک بالعوض، 
2 تــن میلگــرد و 1۰ تــن ســیمان را به ازای هــر واحد از آن ها متقبل شــده 
است. از سوی دیگر 1۰ هزار واحد مسکونی نیز برای افراد تحت پوشش 
بهزیســتی توسط بنیاد مســکن انقالب اسالمی ساخته خواهد شد که 
مقرر شــده اســت بــه ازای هر واحد 1۰۰ میلیون تومــان کمک بالعوض از 

سوی بهزیستی پرداخت شود.
نیکزاد گفت: تفاهم نامه اخیر با بنیاد شــهید نیز کار ســاخت ده ها هزار 

واحد مسکونی برای خانواده معظم شهدا و ایثارگران در نقاط مختلف 
روستایی را تسهیل می کند.

وی گفــت: هم اینــک با تأییدیه بنیاد مســکن انقالب اســالمی، عوارض 

صــدور مجوز ســاخت و خرید انشــعابات واحد های مســکونی خانواده 
شهدا و ایثارگران در مناطق روستایی کامًال رایگان محسوب می شود.

ح های نهضت ملی  * معاون عمرانی استانداری افرس: پیشبرد طر
مسکن نیازمند تصمیامت مهم و اکربردی است

معاون عمرانی استانداری فارس خاطرنشان کرد: تأمین زمین مناسب 
و توسعه مسکن ملی در شهر ها و روستا های این استان نیازمند اخذ 
تصمیمات جهادی اســت، مدیرکل جدید بنیاد مســکن در این عرصه 
وظایفــی خطیــر و مهــم دارد که امید اســت با همدلی و مشــارکت همه 

مدیران دستگاه ها این وظایف و کارکرد ها به خوبی انجام گیرد.
دکترمحمود رضایی کوچی افزود: موضوع تأمین زمین از جمله مباحثی 
اســت کــه بایــد به صورت کارشناســی بررســی گــردد و زمین مناســب در 
ح ملی مسکن قرار گیرد، باید خدمات شهری مناسب در این  اختیار طر

مجموعه شکل گیرد که بتوان در آن ساخت وساز انجام داد.
وی بیــان کــرد: اداره راه و شهرســازی اســتان فــارس بخــش عمــده ای 
از زمیــن مــورد نیــاز را مشــخص کــرده اســت و بخشــی هــم مربــوط بــه 
اراضــی مردمی اســت. از آنجا که ســهم فــارس 26۰ هزار واحد اســت، اما 
 28۰ هــزار نفــر ثبت نــام کردنــد، پــس از پاالیــش عــدد نهایــی اســتخراج 

خواهد شد.

معاون اســتانداری فــارس گفت: در بحث اجرای منابــع مالی پروژه یک 
بخــش آورده مردمــی اســت کــه در اقســاط مختلــف دریافــت می شــود 
و بخــش عمــده ای از منابــع هــم تســهیالت بانکی اســت کــه مبلغ ۴5۰ 
میلیون تومان برای کالن شــهر ها در نظر گرفته شــده و برای شــهر های 

کوچک هم این رقم کمتر است.
مهندس عطاءا... زمانی مدیرکل پیشــین بنیاد مســکن استان فارس 
نیز در این مراسم با تصریح به اینکه بنیاد مسکن به شرط تأمین زمین 
مناســب از احــداث خانه ویالیی به جای انبوه ســازی اســتقبال می کند، 
گفــت: ایــن موضوع در مناطق روســتایی فــارس به خوبی دنبال شــده 

اســت و در مناطــق شــهری هم اگــر امکانات زمین مناســب دراختیار 
باشد بنیاد از آن استقبال می کند.

زمانی اضافه کرد: ما هم معتقدیم با در نظر گرفتن فرهنگ زیستی 
مردم، خانه یک طبقه مســتقل بســیار بهتر از آپارتمان چندطبقه 

ح در صورتی قابل اجراست  مشارکتی اســت، اما اجرای این طر
کــه زمیــن مناســب در اختیــار باشــد. هرچنــد در بســیاری از 

شهرستان های فارس ما محدودیت های واگذاری زمین 
مناســب داشــته ایم، امــا در مناطقــی کــه زمیــن در 
ح هــای یک طبقه ســازی در  اختیــار بوده اســت، طر

ح نهضت ملی مســکن دنبال و اجرا شــده  قالب طر
است.

مدیرکل پیشین بنیاد مسکن استان فارس گفت: بسیاری 
از شــاخص های توســعه خدمــات به ویــژه در حوزه تهیــه و اجرای 
از  فراتــر  اســتان  ایــن  در  محرومیت زدایــی  و  عمرانــی  ح هــای  طر

متوسط کشور است.
در  هــم  مســکن  بنیــاد  جدیــد  مدیــرکل  حمیــدی  علیرضــا  ســید 

ایــن مراســم بــا اعــالم اینکــه »در مســیر محرومیت زدایــی و توســعه 
روســتایی پرتــالش و پرامیــد حرکــت خواهیــم کــرد« از همــه مدیــران و 
مســئوالن اجرایــی خواســت بــا هم افزایــی و تعامــل در مســیر ســخت 

محرومیت زدایی یار و مددکار باشند.
مدیــرکل بنیاد مســکن اســتان فارس ادامــه داد: از همــه ظرفیت های 
ح های هادی، بهسازی  ح های عمران روستایی، طر قانونی برای اجرای طر
مســکن روستایی، روان ســازی اعطای تسهیالت مقاوم سازی، ساخت 
مســکن شهری، اعطای اســناد مالکیت در روستا ها و شهر های زیر 25 

هزار نفر جمعیت استفاده خواهد شد.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:

با مدیران بانک هایی که ترک 
فعل کرده اند برخورد قاطع 

قضایی می شود

مدیرکل آموزش و پرورش فارس: 

مخالف تعطیلی مدارس 

هستیم
فرمانده انتظامی فارس:

۵ نفر از عوامل مسمومیت  دانش آموزان 
در الرستان دستگیر شدند
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معاون استاندار فارس:

میراث فرهنگی ناملموس باید در 
ی  وز و ظهور بیشتر عرصه اجتماع بر

داشته باشد

مدیرکل تعاون اعالم کرد:

جزئیات اجرای
ح اکالبرگ الکترونیکی  طر

 در افرس

ح کرد: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز مطر
سرمایه گذاری ۱۱۰۰ میلیارد تومانی 

برای احداث شهر بین المللی سالمت 
3شیراز

3

4

  هیأت با مدیرعامل بنیاد فرهنگی مهدی موعود)عج( فارس خبر داد:   

وز  برپایی سفره های رمضانی در نور
2

ح کرد: عضو شورای شهر شیراز مطر

احیای مساجد 
به عنوان 

ویکردی جدی  ر
یت  در مدیر

ی شهر


