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استاندار فارس در سفر به شهرستان 

داراب:

شهرستان های فارس 
در مسیر توسعه و 
پیشرفت قرار دارند

8

رهبر انقالب در دیدار صدها نفر از مردم 
اصفهان:

بساط 
شرارت جمع 
خواهد شد 

فرهاد خالدی، یک منتقد سینما:

« قصه ای که »پوست شیر
 ارزش دیدن دارد

دکتر شهریاری، شهردار منطقه سه خبر داد:

اجرای 5 هزار متر لوله گذاری 
آب های سطحی در چند ماه 

گذشته
شرکت نویان به دنبال آرمان های بلند در حوزه معادن؛

جلوگیری از خام فروشی مواد 
معدنی  و ایجاد اشتغال پایدار 
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مدیرعامل مؤسسه خیریه نرجس شیراز مطرح کرد:

حرکت مؤسسه خیریه نرجس 
در راستای حفظ آرامش در 
خانواده های دارای معلول

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد:

تداوم برنامه های
 مدیریت کرونا تا پایان کامل

 این اپیدمی
فرمانده سپاه ثارا...)ع( شیراز خبر داد:

برگزاری بیش از ٩٠٠ برنامه توسط 
 سپاه ناحیه »ثارا...)ع(« شیراز در 

4هفته بسیج
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سوق دادن صنعت ساختمان و انبوه سازی 
به سمت حرفه ای شدن 

3

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در همایش سازندگان و مهندسان صنعت ساختمان مطرح کرد:

مهدی اسالمی- تماشا
دکتــر محمدهــادی ایمانیه گفت: با تأمیــن ۵۰۰ میلیارد 
تومــان و اســتفاده از اعتبــارات وزارت راه و شهرســازی و 
 ماده ۵۶، فعالیت های خوبی برای رفع مشکالت جاده ای 
شهرســتان داراب در حال انجام است. بیمارستان دوم 
داراب حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته و تا اواسط سال 
۱۴۰۲ بــه بهــره بــرداری خواهد رســید. امیدواریم تــا پایان 

سال فرودگاه شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.
پایــان چهلمیــن ســفر  دکتــر محمدهــادی ایمانیــه در 
از  تشــکر  ضمــن  داراب،  شــهر  بــه  خــود،  شهرســتانی 
میهمــان نــوازی مــردم خوب شــهر امام حســن مجتبی 
علیــه الســالم، خصوصــا امــام جمعــه محتــرم، نماینــده 
محترم مردم در مجلس شورای اسالمی و فرماندار ویژه 
شهرســتان، گفــت: در شهرســتان داراب در چند عرصه 
فعالیت های بســیار خوبی صورت گرفته است؛ منتهی 
همچنــان مســیر خدمت به مــردم، و تأمیــن حداقل ها 
برای زندگی راحت و شایسته آنان، بسیار طوالنی است.         
استاندار فارس افزود: در خصوص تأمین آب، خصوصا 
آب آشــامیدنی روســتاها، تصمیمات خوبی اتخاذ شده 
اســت. پنــج حلقــه چــاه در حــال حفر اســت، کــه پس از 
اتمــام عملیــات آن، تجهیز شــده و در جهــت تأمین آب 

شرب روستاها مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی از انعقــاد تفاهــم نامــه مابیــن اســتانداری فــارس و 
وزارت نیــرو خبــر داد و گفــت: اعتبــار ایــن تفاهــم نامــه 
حــدودا ۲۵۰ میلیــارد تومــان مــی باشــد؛ لــذا امیدواریــم 
هرچه ســریع تر عملیات آبرســانی به روســتاها به اتمام 

برسد.   
دکتر ایمانیه با اشاره به بازدید از کمربند غربی و جنوبی 
شــهر داراب و ســه راهی ســنگ چارک، اظهار کرد: جاده 
مــی  داراب  اساســی  مشــکالت  از  شهرســتان،  هــای 
باشــد. جاده های فســا بــه داراب، داراب بــه بندرعباس 
و مســیرهای فرعــی شهرســتان، خصوصــا جــاده هــای 
ســال  یــک  در  دارنــد.  نامناســبی  وضعیــت  روســتایی 
گذشــته با تــالش های نماینده محترم مــردم و فرماندار 

شهرســتان و با پیگیــری های اداره کل راه و شهرســازی 
و  تومــان  میلیــارد   ۵۰۰ تأمیــن  بــا  اســتان،  راهــداری  و 
 اســتفاده از اعتبارات وزارت راه و شهرســازی و ماده ۵۶، 
فعالیــت هــای خوبــی بــرای رفــع مشــکالت جــاده ای در 

شهرستان درحال انجام است.      
دکتــر ایمانیــه افــزود: طبــق قانــون بودجــه ۱۴۰۱، مقــرر 
شــد، فرماندار شهرســتان امالک موجــود اداره کل راه و 
شهرســازی در داراب را احصــاء کنــد تــا بتوانیــم از طریق 
امــالک موجــود در شهرســتان و اختصــاص اعتبــارات 
دولتی و استفاده از ماده ۵۶ مشکالت موجود را مرتفع 

کنیم.   
نماینــده عالــی دولــت در فــارس بــا اشــاره بــه بازدیــد از 
مراکــز درمانــی داراب، اظهــار کرد: درســال های گذشــته، 
احداث بیمارستان جنت شهر توسط خیر محترم شروع 
شــده بــود؛ کــه نیمــه تمــام و ناقــص اســت، امیدواریــم 
بــا تصمیمــات گرفته شــده، تکمیــل و تجهیز ایــن مرکز 
درمانی تسریع شود، و ان شاءا... تا پایان سال ۱۴۰۲ برای 

خدمت رسانی به مردم منطقه شروع به کار کند.         
وی وجــود متخصصین بصورت چرخشــی و اســتفاده از 
خدمات باکیفیــت درمانی را حِق مردم منطقه دانســت 
و افــزود: بیمارســتان فورگ نیز دارای مشــکالتی اســت 
که به ســبب مســافت تا مرکز شهرســتان، امیدواریم با 
مســاعدت وزارت بهداشــت و پیگیــری هــای دانشــگاه 
 علــوم پزشــکی و نماینــده مــردم مشــکالت آن مرتفــع 

شود.
را  داراب  دوم  بیمارســتان  پیشــرفت  ایمانیــه،  دکتــر 
در حــدود ۶۰ درصــد اعــالم کــرد و افــزود: ایــن پــروژه هم 
اکنــون فعــال و در حــال انجــام اســت. با قــول پیمانکار 
پــروژه و کمــک دولــت محتــرم امیدواریم تا اواســط ۱۴۰۲ 
مــورد بهره برداری قرار گیرد؛ لذا تجهیز وســایل و تأمین 

پرسنل از االن در دستور کار قرار می گیرد.           
بهــره  و  تکمیــل  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  فــارس  اســتاندار 
بــرداری از مرکــز مدیریــت بحــران شهرســتان بــه ویــژه 
بــا توجــه بــه وقــوع حــوادث طبیعی مثــل ســیل و زلزله، 

 گفــت: راه کارهایــی بــرای اتمــام پــروژه ارائــه دادیــم تــا بــا 
پیگیری های مسئولین شهرستانی شاهد بهره برداری 

از این مرکز مهم باشیم.           
نماینــده عالی دولــت در فارس، خط راه آهــن و فرودگاه 
داراب را از خواســته هــای بــه حــق مــردم عنــوان عنــوان 
کــرد و افــزود: هــر دو پــروژه بــرای شهرســتان و اســتان 
آهــن داراب در  از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. راه 
مسیر اســتراتژیک شمال به جنوب کشور قرار دارد، که 
بــا جدیــت در حــال پیگیری این مــورد از طریق ریاســت 
و  راه  وزارت  و  ایشــان  اول  معــاون  و  جمهــور  محتــرم 
شهرسازی هستیم. جلسات متنوع و متعددی در این 
زمینــه در ســطوح ملــی برگــزار کــرده ایــم و امیدواریــم در 
آینــده خبرهــای خوبــی در ایــن خصوص اعــالم کنیم. در 
خصــوص فــرودگاه نیز با پیگیری های صــورت گرفته در 
تالشــیم تا این مجموعه تا پایان سال مورد بهره برداری 

قرار گیرد.          
دکتر ایمانیه اشــتغال را از اهداف مهم دولت سیزدهم 
بیان کرد و افزود: مجموعه کشــتارگاه دام و طیور داراب 
بالغ بر ۹ سال است که رها شده و مورد بهره برداری قرار 
نگرفته اســت، که هم اکنون در تملک بانک کشــاورزی 
قــرار دارد. بنابــر وجــود ســرمایه گــذار و اعــالم آمادگــی 
ایشــان، امیدواریــم ایــن واحــد نیــز پــس از واگــذاری به 
ایشــان بــه مــدار اقتصــادی شهرســتان وارد شــده و در 

زمینه اشتغال نقش ایفا کند.
وی بــا اشــاره به حاصلخیــز بــودن داراب اظهار داشــت: 
بــا تدبیــر  آب اســت.  مشــکل اصلــی اســتان در حــوزه 
وزارت جهادکشــاورزی و ابــالغ دولت محتــرم لزوم تغییر 
الگوی کشــت مدنظر اســت و یکــی از بهترین روش ها 
بــرای اصــالح الگــو و تغییــر نوع کشــت، احــداث گلخانه 
می باشــد. با پیگیری های رئیس کمیســیون کشاورزی 
مجلــس و قول مســاعد وزیــر محترم جهادکشــاورزی و 
همراهی بانک ها، امیدواریم در شهرستان های داراب و 
زرین دشــت فضاهای قابل توجهی را به احداث گلخانه 

اختصاص دهیم. 

استاندار فارس در سفر به شهرستان داراب:

شهرستان های فارس در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارند
در جریان سفر به شهرستان داراب انجام شد؛

بهره برداری از پروژه گازرسانی به ۳۰ روستای 
شهرستان داراب

دکتــر ایمانیــه گفــت: امیدواریم تــا پایان امســال، کلیه مناطق شهرســتان های 
داراب و زریــن دشــت از نعمــت گاز طبیعــی بهــره مند شــوند و در ایــن حوزه به 

شهرستان های سبز تبدیل گردند.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بین الملل اســتانداری فــارس، دکتر 
محمدهادی ایمانیه در جریان ســفر به شهرستان داراب، از پروژه گاز رسانی به 

۳۰ روستای این شهرستان بهره برداری کرد.          
استاندار فارس، اعتبار هزینه شده برای این پروژه را ۲۱۵ میلیارد تومان عنوان 
کرد و افزود: به لطف خداوند متعال و همت شــرکت گاز اســتان، با بهره برداری 
از این پروژه، ۳۷۰۰ خانواده در قالب ۳۰ روســتا در ســه بخش مرکزی، رســتاق و 

فسارود از نعمت گاز بهره مند شدند.
 دکتــر ایمانیــه افــزود: بــرای بهــره  منــدی ایــن مجمــوع روســتاها، ۲۵۴ کیلومتــر 

شبکه گذاری انجام شده است.
نماینــده عالــی دولــت در فــارس، بــا اشــاره بــر اینکــه عملیــات انتقــال گاز بــه ۲۰ 
ح بــه دلیــل موقعیت جغرافیایی بســیار ســخت بوده اســت،  روســتای ایــن طر
افــزود: پیگیــری نماینــده مــردم ایــن شهرســتان در اجــرای این پروژه ســتودنی 
است؛ با بهره برداری از این پروژه، امروز شاهد خوشحالی و شادمانی مردم این 

مناطق بودیم.   
مناطــق  کلیــه  امســال،  پایــان  تــا  امیدواریــم  داشــت:  اظهــار  ایمانیــه   دکتــر 
شهرســتان های داراب و زرین دشــت از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند و در 

این حوزه به شهرستان های سبز تبدیل گردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در جلسه 
هماهنگی بانک های خصوصی:

گشایش در بنگاه های اقتصادی نیازمند حل 
مشکالت نقدینگی و تأمین مالی است

  اوراق گام امکان استفاده از منابع مالی بیشتر را فراهم می کند
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری فارس با اشــاره بــه اینکه عرضه 
اوراق گام )گواهــی اعتبــار مولــد( امکان اســتفاده از منابع مالی بیشــتر را فراهم 
می کنــد، افــزود: اســتفاده از ایــن راهــکار حمایتــی موجــب گشــایش و تأمیــن 

نقدینگی است.
محســن ربانــی زاده؛ در جلســه هماهنگــی بانک هــای خصوصی اســتان، گفت: 
اســتان فــارس علــی رغــم برخــورداری از منابــع و امکانــات مالــی مطلــوب ولــی 
نتوانســته آنچنــان کــه انتظــار مــی رود در حوزه رونــق تولید و اشــتغال به خوبی 
بهره برداری و پیشــگام باشــد. وی به موضوع عارضه یابی و آســیب شناســی در 
حوزه تولید و اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: هر راهکاری برای ورود دولت به  
منظور حل وفصل مشــکالت و ایجاد گشــایش در صنعت از دریچه حل وفصل 

مسئله تأمین هدفمند مالی در مسیر تولید می گذرد.
ربانــی زاده اضافــه کرد: مســئله کمبــود نقدینگی و عــدم حمایت مالی مناســب 
نظام بانکی از صنعت و فشــارهای ناشــی از جریمه های سنگین، امکان پویایی 
صنعــت در جهــت هماهنگ کردن خود با تحوالت اقتصادی از جمله همســو با 

اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
معاون استاندار فارس تصریح کرد: از مهم ترین مشکالت نقدینگی وابستگی 
زیــاد صنایــع و بنــگاه هــای تولیدی به منابع بانکی اســت، طبق آمــار و اطالعات، 
در حــال حاضــر حدود ۸۰ درصد از منابع مورد نیــاز بنگاه های اقتصادی از طریق 
بانک هــا تأمیــن می شــود. وی بــا اظهار گالیه از عــدم حضور مدیــران بانک های 
خصوصی در جلسات ستادی و حساس استانی، تأکید کرد: معاونت اقتصادی 
استانداری فارس پاسخگوی صفر تا صد مسائل اقتصادی استان است و باید 
تمام امور مربوطه با مدیران تام االختیار و تصمیم گیرنده در اســتان هماهنگ 

شود تا در جهت حل و فصل مسایل اقدام الزم انجام شود.
وی ابراز داشت: باید چارچوب شرایط و ضوابط مشخص قانون های پیش روی و 
 همچنین اقتضای استان اقدام کنیم و حتی المقدور بانک ها از سخت گیری های 
غیرضــرور اعــراض و بــا تســاهل بیشــتر در پیشــبرد اهــداف و برنامه هــا مد نظر 
قــرار دهند. معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری فــارس در پایان گفت: 
مدیــران محتــرم بانک ها اعم از دولتی و خصوصی بایــد با توجه به مصوبه بانک 
مرکزی ۵۰ درصد از منابع اعتباری را به استان محل خدمت خود اختصاص داده 
و ضروری اســت اهتمام الزم برای جلوگیری از خروج پول و اعتبارات از اســتان را 

داشته باشیم.

 پروژه های ساختمانی یکی از خالقانه ترین صنایع رقابتی در جهان هستند 


