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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فارس:

فارس میزبان 
هشت استان در 

جشنواره منطقه ای 
تئاتر است
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رهبر انقالب اسالمی در دیدار
 جمعی از مردم قم: 

جهاد تبیین را 
جدی بگیرید

 دکتر محمد رضا رضایی نماینده مردم شهرستان های 
جهــرم و خفــر در مجلــس شــورای اســالمی بــه اتفاق 
بنیــاد  مدیــر  و  جهــرم  شهرســتان   ویــژه  فرمانــدار 
مســکن انقالب اســالمی این شهرســتان و تنی چند 
از رؤســای ادارات خدمــات رســان از منطقــه پشــت 
 کــوه واقع در بخش مرکزی شهرســتان جهــرم بازدید 

کردند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس، 
مجلــس  عمــران  کمیســیون  رئیــس  رضایــی  دکتــر 
شــورای اســالمی در ایــن بازدیــد بــا تقدیــر از خدمات 
بنیاد مســکن و ســایر دســتگاه های خدمات رســان 
مناطــق  از  زدایــی  محرومیــت  بــرای  داشــت:  اظهــار 
روســتایی همــه دســتگاه هــای خدمــات رســان باید 
مشــارکت و همــکاری کننــد و بــه میــدان بیاینــد تــا 
روســتاییان نیز از ســهم عادالنه در توســعه برخوردار 

شوند.
و  مســائل  بررســی  ضمــن  مجلــس  نماینــده  ایــن 
، کربالیی حسن خانی  مشــکالت روستاهای چم سبز
ح آســفالت راه دسترســی  و دیــده نــو و احــداث و طــر
ایــن روســتاهای محــروم  اضافه کــرد: ایجــاد راه های 
دسترســی و توســعه معابــر و اعطــای تســهیالت کــم 
بهــره مهمترین خواســته روســتاییان در این مناطق 

است.
مدیــر بنیــاد مســکن شهرســتان جهــرم نیــز در ایــن 
بازدیــد بــا تقدیر از حمایــت و همراهی فرمانــدار ویژه 
شهرســتان جهــرم و نماینــده مجلــس و مســئوالن 
ایــن شهرســتان یــادآور شــد: بنیــاد مســکن از همــه 
ظرفیت های قانونی برای توسعه و محرومیت زدایی 

روستاهای این شهرستان بهره گیری می کند.
مســکن  ســاخت  تســهیالت  فقــره   293 پرداخــت   *

روســتایی بــه مبلغ 293 میلیــارد ریال در شهرســتان 
جهرم

مســکن  بنیــاد  مدیــر  کارگرفــرد  صمــد  مهنــدس 
شهرســتان جهــرم  در ادامــه  بــا گرامیداشــت ســال 
از  گزارشــی  آفریــن  اشــتغال  و  بنیــان  دانــش  تولیــد 
عملکــرد بنیاد مســکن در این شهرســتان در ســالی 
کــه گذشــت ارائــه داد و بیــان داشــت: در ایــن ســال 
293 فقــره تســهیالت ســاخت مســکن روســتایی به 
مبلغ 293  میلیارد ریال در شهرستان جهرم پرداخت 

شده است.
فقــره   36 پرداخــت  افــزود:  کارگرفــرد  مهنــدس 
تســهیالت تکمیلــی به مبلغ 4میلیــارد و 500 میلیون 
ریــال، پرداخــت 65 فقــره کمــک بالعــوض اقشــار کم 
درآمــد بــه مبلغ 5 میلیارد و 200 میلیون ریال در ســال 

گذشته انجام شده است.

آســیب  مســکونی  واحدهــای  بازســازی  و  بهســازی 
از  یکــی  طبیعــی  بالیــای  و  زلزلــه  ســیل،  از  دیــده 
محرومیــت  راســتای  در  مســکن  بنیــاد  کارکردهــای 
طــی  ح  طــر ایــن  اســت،  روســتایی  توســعه  و  زدایــی 
بــازه زمانــی از دهــه فجــر ســال گذشــته تــا کنــون در 
بــا  فــارس  اســتان  مســکونی  واحــد  هــزار   ۷ حــدود 
شــده  اجــرا  تســهیالت  و  اعتبــارات  از  گیــری   بهــره 

است.
مســکن  بنیــاد  کل  مدیــر  زمانــی  ا...  عطــا  مهنــدس 
اســتان فــارس روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
بــا بیــان آمارهــای عملکــرد معاونــت امور بازســازی و 
مســکن روســتایی ایــن بنیاد در ســال جاری و ســال 
بهســازی  و  بازســازی  ح  طــر داشــت:  اظهــار  گذشــته 
6 هــزار و 999 واحــد مســکونی در مناطــق روســتایی 
اســتان فارس با بهره گیری از ۸ هزار و 6۷۸ میلیارد و 

۷60 میلیون ریال خودیاری و آورده مالکان واحدهای 
مسکونی و تسهیالت اعطایی بنیاد مسکن بازسازی 

و بهسازی شده است.
مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان فــارس اضافــه کرد: 
نیمی از این ارقام به مبلغ 4 هزار و 339 میلیارد و 3۸0 
میلیــون ریال در قالب خودیاری و آورده متقاضیان و 
همیــن مقــدار در قالــب تســهیالت اعطایی کــم بهره 
بنیــاد مســکن بــرای بهســازی و بازســازی واحــد های 
حــوادث  ســایر  و  ســیل  از  دیــده  آســیب  مســکونی 
شــده  هزینــه  مــدت  ایــن  در  نشــده  بینــی   پیــش 

است.
ح ها در روستاها و  مهندس زمانی ادامه داد: این طر
شــهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در 36 شهرستان 
اســتان فــارس اجرایــی شــده اســت و حــدود ۷ هــزار 

خانوار از آن بهره مند شده اند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در بازدید از روستاهای منطقه پشت کوه:

برای محرومیت زدایی از مناطق روستایی همه دستگاه های خدمات رسان
 باید مشارکت و همکاری کنند

مدیر کل بنیاد مسکن فارس خبر داد:

بازسازی و بهسازی هفت هزار سرپناه ایمن برای روستاییان فارس

مدیرکل میراث فرهنگی فارس اعالم کرد:

افتتاح نمایشگاه 
گردشگری پارس

کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه:

 مذاکرات از طریق کانال های 

ذی ربط در حال انجام است

رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز مطرح کرد: 

 قیمت لوازم خانگی طی ۱۰ روز
 2 بار افزایش یافت 

رئیس شورای شهر شیراز: 

متناسب با افزایش
 هزینه ها بودجه شهر 
افزایش نداشته است

تصمیمات ساماندهی اطراف
 حرم مطهر شاهچراغ)ع( باید به استان 

تفویض شود

شهردار  شیراز:

توسعه فرهنگ
 شهروندی مغفول 

مانده است
 3۰ هزار میلیارد تومان شهرداری از ارگان های 

مختلف طلب دارد!
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شیراز شهری آباد در افق1۴0۴
2

سند شیراز ۱۴۰۴ تدوین شد؛

عکاس: حجت رحیمی- تماشا

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و تجهیزات بدینوسیلهازعموممردمجهتبازدیدازنمایشگاههایفوقدعوتبهعملمیآید.
وابسته و سیزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی به همراه ششمین 
نمایشگاه بین المللی و تخصصی قهوه، دمنوش و صنایع وابسته  

شرکت نمایشگاه های 
بین المللی فارس 

برگزار می کند

زمان: 20 الی 23 دی ماه 1۴01 ساعت بازدید: 16 الی 21 

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس
ارائه بلیت رایگان دریافت شده از وبسایت www.farsfair.ir الزامی است. 

جهت دریافت نوبت بازدید رایگان به آدرس www.farsfair.ir مراجعه نمایید.
۰7۱-362۰۰۰47 : 44-362۰۰۰4۰-۰7۱            نمابر مکان: شیراز - شهرک گلستان- بولوار دهخدا - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارستلفن: 

وبسایت:
www.farsfair.ir 


