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رهیافتهای تازه علمی   در کاشت حلزون شنوایی
دکتر ســید بصیر هاشمی   رییس مرکز کاشت حلزون شــنوایی فارس از دستاوردهای
علمی   جدید در زمینه کاشت حلزون شنوایی خبر داد...

استان فارس با بیش از یک هزار کشته ،در صدر تلفات جاده ای کشور
مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس گفت :در  9ماهه نخست امسال تعداد یک هزار
و  21نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند...

استاندار:

درآمد اصلی فارس از گردشگری داخلی است ،نه خارجی
ایرنا :اســتاندار فارس در واکنش به اظهارات مطرحشــده در زمینه لغو
برخی تورهای گردشــگری خارجی به این استان به عنوان یکی از مراکز
مهم گردشگری کشور گفت :افت و خیزهای موقتی نمیتواند تاثیر عمیقی
بر گردشگری فارس داشته باشد چرا که درآمد اصلی استان از گردشگری
داخلی اســت و از ســوی دیگر ،عالقه مردم دنیا به بازدید از آثار تاریخی
واقع در این اســتان ســبب خواهد شــد که تورهای خارجی نیز به روال
طبیعی بازگردند.
عنایتا ...رحیمی   دوشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :با این
وجود ،توسعه ارتباطات در حوزه گردشگری را با یک سری کشورهایی که
ارتباط حسنهای با ما دارند در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد :حضور گردشــگر شرق آسیای در استان فارس به شدت
زیاد است و می   توانیم بازار خوب گردشگری داشته باشیم ضمن اینکه این
امکان برای کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز فراهم است.
وی اظهار داشــت :شهر شیراز یک شهر زیارتی است و ما می   توانیم از
گردشگری زیارتی استفاده بیشتری کنیم.
درآمد اصلی استان از گردشگری داخلی است
رحیمی   افــزود :البته باید به ایــن نکته تاکید کنیم کــه درآمد اصلی
مجموعه های گردشــگری ما از هتل ها ،متل ها ،رستوران ها و آژانس های
گردشــگری بیشتر به ســمت و سوی استفاده از گردشــگر داخلی است؛
هرچند گردشگر خارجی می   تواند موتور محرک توسعه این فعالیت باشد.
وی ادامه داد :رایزنی هایی برای توســعه فعالیت های گردشــگری در
دســتور کار اســت تا بتوانیم جایگزین کنیم ،بعضا از کشورهای اروپایی
کاهش اعزام تورهای گردشــگری را داریم که این هم با تدابیری که در
سطح ملی اندیشیده می   شود و ارتباطاتی که در سطح بین المللی به سمت
و ســوی آرامش پیش می   رود قطعا در آینده با توجه به پتانسیل هایی که
داریم و عالقه مندی که مردم دنیا نسبت به پتانسیل های استان دارند فکر
نمی   کنم افت و خیرهای موقتی بتواند تاثیر عمیقی بگذارد.
اســتاندار فارس گفت :البته باید بپذیریم که در شرایط جنگ تمام عیار

اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی هستیم که با تالش های صورت گرفته
پیروزی های خوبی متوجه ملت ایران شده است ،در این زمینه نیز با اقتدار
سیاسی و تالش دیپلماتی نتایج مثبت نیز حاصل خواهد شد.
پیشتر برخی منابع مدعی شــدند که اعزام برخی تورهای گردشگری
خارجی بــه ایران در پی تنــش در روابط ایران و آمریــکا متاثر از اقدام
تروریستی واشنگتن در به شهادت رســاندن سردار سپهد قاسم سلیمانی
لغو شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس نیزدر ایــن باره به ایرنا گفته بــود :رخدادهای اخیر و تنشهای میان ایران و
آمریکا نمیتواند تاثیر چندانی بر صنعت گردشگری این استان داشته باشد.

مصیــب امیری افزود :حوادث اخیر و تنشهایی که بین ایران و آمریکا
رخ داده تاثیر چندانی بر گردشــگری نخواهد گذاشت و اندک تاثیرات آن
نیز مقطعی ،گذرا و در کوتاه مدت خواهد بود.
وی با ارائه آماری از ورود تورهای خارجی به اســتان فارس گفت :در
 10ماهه سال گذشته  ۲۸۶هزار و  ۲۰۰گردشگر خارجی وارد فارس شدند
که از آثار تاریخی این استان بازدید کردند و این در حالی است که در ۱۰
ماهه سال جاری  ۲۹۷هزار و  ۲۶۶گردشگر خارجی وارد این استان شدند
که به نسبت مدت مشابه سال قبل  ۴درصد رشد داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان فارس در
ادامه با اشــاره به لغو روادید بین ایران و چین گفت :سفر اخیر وزیر میراث
فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی ایران به کشور چین باعث شده روند
ورود گردشگران این کشور آسیای شرقی به کشور و خصوصا استان فارس
تسهیل شود و رشد یابد؛ به گونه ای که ورود گردشگران چینی در آذرماه
امسال به فارس از جایگاه پنجم به جایگاه نخست گردشگران خارجی در
این استان تبدیل شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس،افزود:
عمده گردشــگران خارجی ورودی به استان فارس از اروپا،آسیا،خاورمیانه
و همســایگان ایران هســتند و رخدادهای اخیر تاثیــر چندانی بر صنعت
گردشگری فارس نخواهد گذاشت.
وی به ســاخت هتل و اقامتگاه در استان فارس طی سالیان اخیر اشاره
کرد و در ادامه گفت :از دیرباز وجود مراکز تخصصی درمانی و پزشــکان
ماهر در فارس ظرفیتی مهم گردشــگری سالمت را در این استان ایجاد
کرده و همواره بصورت سنتی هم بسیاری گردشگران از کشورهای حاشیه
خلیج فارس و عمان وارد فارس می   شوند.
امیری با اشــاره به راه اندازی پرواز روزانه مسقط-شــیراز در سالهای
اخیر،گفت :در  ۱۰ماهه امســال حدود  ۴۰هزار گردشگر خارجی سالمت
از کشــور عمان وارد این اســتان شــدند و در مراکز درمانی مورد مداوا
قرار گرفتهاند.

فرماندار:

مهاجرتهای بیرویه ،شیراز را با چالش مواجه کرده است
شــیراز-ایرنا-فرماندار شهرستان شــیراز گفت :این کالنشهر با وجود
پیشــرفتهای قابل توجه آن ،دچار معضالت جدی است که یکی از آنها
فزونی گرفتن مهاجرتها به ســمت این شهر و در نتیجه افزایش جمعیت
آن است که همین امر موجب بروز چالشهایی شده است.
محمدرضا امیری ،دوشنبه در نشستی با یاوران شورای این شهر ،افزود:
شــیراز از جذابیتها و البته زرق و برقهایی برخوردار است که باعث شده
نهتنها از روستاها و شهرستانهای فارس بلکه از استانهای همجوار نیز
مهاجران زیادی روانه این کالنشــهر شوند به گونهای که این مهاجرتها
و افزایش جمعیت شیراز در ده ه اخیر ،جهشی ناگهانی پیدا کرده است.
فرماندار شــیراز با اشاره به افزایش  ۳۰درصدی جمعیت این کالنشهر
ظرف ســالهای اخیر ،بیان داشت :مشکل جدی این است که به تناسب
این رشد جمعیت ،خدمات و امکانات توسعه نیافته و همین موضوع موجب
اختالل در خدمترسانی به مردم شده است.
امیری ،گســترش حاشیهنشــینی و مشــکالت متعاقب آن را از دیگر
عوارض افزایش ناهمگون جمعیت در این کالنشــهر عنوان کرد و گفت:
در حال حاضر حاشیهنشــینی حتی از حریم شهر فراتر رفته و تا روستاهای
اطراف شیراز نیز گسترده شده است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود برخی از وظایف نهاد فرمانداری
را برشمرد و اظهار داشــت :نظارت ،هماهنگی و تهیه گزارش از عملکرد
ادارهها و دســتگاههای دولتی این شهرستان از جمله این وظایف است اما
این نهاد وظیفه مســتقیم اجرایی نــدارد لیکن در چارچوب همین وظایف

ذاتی ،خود را مکلف به پیگیری مشکالت و خواستههای بهحق یاوران شورا
از طریق دســتگاهها و ادارههای زیرمجموعه و رفع این مشکالت میداند.
فرماندار شهرستان شیراز همچنین از یاوران شورای شهر شیراز خواست
که با ارایه راهکار برای حل مشکالت مناطق یازدهگانه ،نمایندگان خود را
در شورای شهر یاری دهند.
امیری ،شــوراها را بارزترین جلوه مردمساالری دانست و افزود :اصول

مربوط به شــوراها که در قانون اساسی درج شده است یکی از افتخارات
جمهوری اســامی   و یکی از آرمانهای ملت و انقالب محسوب میشود
کــه از طریق آن اداره امور بخشهای مختلف کشــور بــا اتکا به آرای
مردمی   محقق میشود.
وی ،نقش یاوران شورا را در بیان و پیگیری مشکالت شهروندان بسیار
کلیدی توصیف و بیان کرد :البته طرح مشــکالت الزم اســت اما کافی
نیست بلکه انتظار میرود یاوران شورا راهکارهای حل این مسایل را با در
نظر گرفتن امکانات و منابع موجود نیز در حد توان ارایه کنند.
امیری ،اســتخراج راهکارهای مردمی   برای اداره یک کالنشــهر را از
جمله وظایف یاوران شورا و یکی از مصادیق جلب مشارکت مردم دانست.
تفکیک و دســتهبندی مطالبات و مشــکالت ،برگزاری نشستهای
منظم فرماندار با یاوران شــورا ،بازدیدهای منظم از مناطق مختلف شهر
و پاسخگویی مدیران دســتگاهها و ادارههای مختلف شهرستان با حضور
در جلسههای مشترک با یاوران ،از جمله وعدههای فرماندار شیراز در این
نشست بود.
مدیران ادارههای شیراز پاسخگوی یاوران شورای شهر
باشند
همچنین در ادامه این نشست ۳۳ ،نفر از نمایندگان یاوران شورای شهر
شــیراز ،گالیهها و مشــکالت محالت خود را مطرح کردند و از فرماندار
شیراز خواستند که همزمان با شورای اسالمی   شهر برای حل آنها پیگیری
الزم را انجام دهد.

احداث  ١٠٣کیلومتر راه ارتباطی با مشارکت خیرین در الرستان
محمدرضا باقری فرد مدیــر کل راه در جمع خیرین
راهســاز حوزه اســتحفاظی این اداره کل اظهار داشت:
یکــی از اولویت های ایــن اداره کل فرهنگســازی در
جهت احداث پل و راه اســت که خوشــبختانه با احداث
دفتر انجمن خیرین راه و ترابری بخش زیادی از خیرین
منطقه به این سمت هدایت شده اند.
به گزارش روابط عمومی   اداره کل راه و شهرســازی
الرســتان ،وی ادامــه داد :در حال حاضر با مشــارکت
خیرین  ١٠٣کیلومتر از راههای ارتباطی حوزه استحفاظی
این اداره کل در حال احداث و یا در شــرف احداث است
کــه با بهره برداری از این پروژه ها نقش قابل توجهی در
بهبود وضعیت راههای ارتباطی حوزه این اداره کل دارد.
مدیر کل راه و شهرســازی الرســتان با بيان اينكه:

یکــی از مهمترین پروژه های خیر ســاز جنوب کشــور
پــروژه احداث راه خنج کاریان اســت که این پروژه ٤٠

امام جمعه ارسنجان:

امید دادن و امیدوار کردن مردم یک ضرورت است
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جلســه شورای آموزش و پرورش شهرستان ارســنجان با حضور حجت االسالم احمدی امام
جمعه و محمدباقر کاظمی   فرماندار و رئیس شــورای آمــوزش و پرورش و منفرد مدیر آموزش و
پرورش واعضاء شورا در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش ارسنجان برگزار شد.
در این جلسه کاظمی   فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش
از هماهنگی و همکاری تمام ادارات شهرستان جهت تحقق سند تحول بنیادین و گام دوم انقالب
خبر داد.
در این جلســه حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج آقا احمدی ضمن بیان مسائلی از امید
دادن و امیــدوار نمودن مردم به خصوص دانــش آموزان به آینده به عنوان یک ضرورت اصلی و
اساسی یاد نمودند.
همچنیــن در ادامه معصومی   معاون فرمانداری شهرســتان بیان نمود؛ ایــن روزها آموزش و
پرورش بیش از هر زمان دیگر نیازمند کمک و همکاری ســایر نهاد ها ســت و همه ما باید به
آمــوزش و پرورش کمک کنیم تا در اهداف خود موفق شــود زیرا همه ما تربیت شــدگان نظام
آموزش و پرورش هستیم.
همچنین بخشــدار مرکزی شهرســتان ضمن بیان مشــکالت ایاب و ذهاب دانش آموزان و
ســرویس های آنها بیان کرد؛ که با همکاری همه دستگاه ها با آموزش و پرورش می توانیم باعث
جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان روستایی شویم و مشکالت آنها را رفع نمایم،یاسر زارعی
همچنین درمورد سرویســهای دانش آموزی از همه رانندگان و دستگاهای متولی که کار خدمت
رسانی را انجام می   دهند تقدیر و تشکر نمود .در ادامه اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل
آموزش و پرورش پرداختند.

کیلومتری با مشارکت خیرین در حال انجام است ،افزود:
با احداث این پروژه فاصله  ١٦٠کیلومتر خنج به جهرم به

 ٨٠کیلومتر کاهش می   یابد.
وى تصريح كرد :دیگر پروژه در حال اجرا بهســازی
 ١٣کیلومتر از مسیر روســتای احمد محمودی است که
این پروژه نیز از پیشرفت خوبی برخوردار است و چهار و
نیم کیلومتر از ورودی روســتای قالت نیز توسط خیرین
در حال احداث می   باشد.
باقــری فــرد ادامــه داد :ورودی روســتای گالر به
طــول  ٣کیلومتر ورودی روســتای کاریان به طول دو
و نیم کیلومتر ،بهســازی راه فرعی کهنه ،کوره ،هیرم و
بختیارویه به طول  ٤٠کیلومتر با تفاهم نامه ای که بین
خیرین و اداره کل راه وشهرســازی الرستان نوشته شده
اســت قرار است به صورت مشــارکتی در آینده نزدیک
عملیات اجرایی آن نیز شروع شود.

طی یک ماه آینده  5کیلومتر از جاده ارسنجان به کوار بهره برداری می   شود
داور یزدانی /ارسنجان
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در بازدید دکتر رضایی معاون عمرانی استانداری فارس از پروژه راه ارسنجان به کوار مسائل و مشکالت این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
وی و همراهان پس از بازدید از این پروژه در فرمانداری ارســنجان گفت 5 :کیلومتر از این پروژه با ایمن ســازی طی یک ماه آینده به
بهره برداری می   رســد .وی خاطرنشان کرد اگرچه کمبود اعتبارات الزم از جمله علل مهم روند کند مراحل تکمیلی پروژه می   باشد افزود:
این امر به معنای تعطیل پروژه و عدم پیگیری برای به مرحله بهره برداری رساندن آن نیست.
رضایی در این جلســه پس از تماس با نماینده مردم شهرســتان در مجلس شورای اســامی   گفت 20 :میلیارد تومان اعتبار در قالب
اوراق مشــارکت و اعطای آن در پایان دی ماه به پیمانکار مربوطه پرداخت خواهد شــد و  500تن قیر نیز جهت تکمیل پروژه به این امر
اختصاص یافته است.
معاون عمرانی اســتاندار فارس گفت :پیمانکار مربوطه با دریافت مبلغ ذکر شده و با در نظر گرفتن نصب تابلوها و عالئم هشداردهنده
جاده ای نهایت ًا تا خردادماه سال  99جهت تحویل کامل این پروژه قول مساعد داده است.
به گزارش روابط عمومی   فرمانداری ارســنجان در این جلســه پیگیری برای انتقال ســریع تر آب شرب از سعادت شهر به ارسنجان و
خط کشــی جاده ارسنجان به سعادت شهر و تکمیل آســفالت جاده ارسنجان به سرپنیران و جاده ارسنجان به سرچهان و آسفالت معابر و
ادامه جاده ارسنجان به خرامه و سروستان و باغ انار و کمربندی ارسنجان و دیگر مشکالت شهر و شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
الزم به ذکر اســت که در این بازدیدها مدیر کل دفتر فنی اســتانداری و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و مدیر کل راه و
شهرسازی و معاون آنها و نماینده شرکت زیرساخت های کشور در استان فارس ،معاون عمرانی استانداری فارس را همراهی می   کردند.
در این بازدید محمدباقر کاظمی   فرماندار و معاون فرماندار و بخشــدار مرکزی ارســنجان و اعضای شوراهای اسالمی   شهر و بخش و
شهرستان و شهردار ارسنجان مسائل و مشکالت جاده ای و حمل و نقل ارسنجان را گزارش دادند.
الزم به ذکر اســت که  10کیلومتر پروژه راه ارســنجان به خبریز که سالهاست در دست ساخت می   باشد و استفاده از محور کم عرض
و زیر ترافیک ســنگین کامیون های ســنگین و ســواری ها باعث تصادف و کشته شــدن ده ها نفر از اهالی شهرستان را گردیده است و
به جاده مرگ معروف شــده اســت .مردم ارســنجان بارها از مقامات مسئول درخواست رســیدگی به این موضوع را کرده اند تا از تلفات
جاده ای کاسته گردد.

صعود فارس از پلههای امنیت سرمایهگذاری
یک عضو هیأت رئیســه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان فارس با
اشاره به ارتقاء یازده پلهای فارس در شاخص امنیت سرمایهگذاری ...

استان فارس با بیش از یک هزار کشته ،در صدر تلفات جاده ای کشور

مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس گفت :در  9ماهه نخست امسال تعداد یک هزار و  21نفر در حوادث
رانندگی جان خود را از دست دادهاند.
علیرضا درودچی در گفتوگو با خبرنگار فارس در شیراز ،اظهار داشت :در  9ماهه نخست امسال یکهزار
و  21نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادهاند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
که آمار تلفات یکهزار و  56نفر بود 3.3 ،دهم درصد کاهش یافته است.
وی افزود :در این مدت تعداد  789نفر در معابر برون شهری و تعداد  232نفر بر اثر حوادث درونشهری
جان خود را از دست دادهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس ادامه داد :همچنین تعداد  18هزار و  605نفر نیز در این مدت دچار
مصدومیت شــدند که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته که  20هزار و  779نفر بوده است کاهش 10.5
درصدی را نشــان میدهد .درودچی گفت :اســتان فارس با تعداد قربانیان باال همچنان پیشــتاز در حوادث
رانندگی است.

رهیافتهای تازه علمی   در کاشت حلزون شنوایی

ایرنا :دکتر سید بصیر هاشمی   رییس مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس از دستاوردهای علمی   جدید در زمینه
کاشــت حلزون شــنوایی خبر داد و بیان داشت :با استفاده از اعمال جراحی اتولوژی که معادل جراحی گوش و
شــنوایی است امیدهای تازه برای احیای حس خوب شــنیدن در افرادی که از ناشنوایی دو طرفه رنج می   برند
ایجاد شده است.
دکتر ســید بصیر هاشمی   روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :اخیرا عمل مورد اشاره که
همان کاشــت حلزون شنوایی است در بیمارســتان بوعلی سینا شیراز با استفاده از نوعی پروتز جدید با موفقیت
انجام شده است.
رییس کمیته کاشت حلزون شنوایی کشور در ادامه گفت :قرار است این پروتز در چند مرکز با تجربه استفاده
شود و سپس عمومیت پیدا کند ،تکنیک جراحی در کاشت حلزون با اعمال جراحی اتولوژی با روشهای پیشین
تفاوت دارد.
هاشمی    اضافه کرد :این روش برای ناشنوایان دو طرفه بیشتر کاربرد دارد و در صورتی که بعد از زبان آموزی
فرد ناشنوا شده باشد امکان موفقیت آن بیشتر است ،استفاده از این پروتز در عمل جراحی محدودیت سنی ندارد
ولی هر چه از زمان ناشنوایی کمتر گذشته باشد نتایج بهتر است.
این عمل جراحی در بیمارستان بوعلی سینا شیراز بر روی دو فرد  ۶و  ۱۸ساله با موفقیت انجام شده است.
رییس مرکز کاشــت حلزون شنوایی فارس ادامه داد :تاکنون بیش از یک هزار و  ۷۰۰عمل کاشت حلزون
شــنوایی در شــیراز انجام شــده و جمع بزرگی از همنوعان ما از نعمت شــنوایی و به دنبال آن گفتار و تکلم
برخوردار شده اند.
وی افزود :به دنبال پیشرفتهای به دست آمده  ،در سال جاری نیز اعمال جراحی فوق تخصصی کاشت ساقه مغز
(  )ABIو همچنین سمعک کاشتنی استخوانی برای گروه دیگری از ناشنوایان برای اولین بار در شیراز انجام شد.
هاشــمی   همچنین گفت :کاربرد اصلی کاشت حلزون شــنوایی در کودکانی است که به صورت مادرزادی با
ناشــنوایی مطلق بدنیا می   آیند و یا بعدا ناشــنوا می   شوند و هرچه عمل در سنین کمتر انجام شود نتایج بهتری
به دنبال خواهد داشــت ،بنابراین با توجه به شیوع باالی ناشــنوایی ،سیاست های کمیته علمی ،توسعه منطقی
مراکز کاشت در سطح کشور و دسترسی بهتر و آسانتر نیازمندان به این خدمت می   باشد.
وی تاکیــد کرد :اینگونه اعمال جراحی پیچیده به صورت تیمی   انجام می   شــود و همکاران موثر در اعمال
جراحی ،شنوایی شناس و گفتار درمان از اعضای اصلی تیم کاشت حلزون شنوایی شیراز هستند.
چندی پیش نیز تیم جراحی و کاشــت حلزون شنوایی دانشــگاه علوم پزشکی شیراز موفق به انجام عمل
جراحی " بون بریج " بر روی یک بیمار ناشــنوای  ۴۰ساله در شیراز شد ،با انجام این عمل امیدهای تازه برای
بازگشت شنوایی در افراد نیمه شنوا و کسانی که سابقه عملهای ناموفق داشتهاند ایجاد شده است.
عمل جراحی " بون بریج " برای افرادی توصیه می   شــود که قبال اعمال جراحی برای افزایش شــنوایی
انجام داده اند و عمل آنها ناموفق بوده اســت ،یا افرادی که از ســمعک معمولی برای شنیدن استفاده میکنند
و تقریبا نیمه شــنوا هســتند عمل جراحی " بون بریج " می   تواند امیدهای تازه برای بازگشــت شنوایی در این
افراد ایجاد کند.
همچنین افرادی که امکان بازسازی زنجیره استخوانی گوش را نداشتهاند و یا از سمعک کاشتنی استخوانی
اســتفاده میکنند میتوانند داوطلب مناسبی برای انجام این عمل جراحی باشند.مزیت اساسی این عمل جراحی
این اســت که وقتی بریج در یک طرف کاشته می   شــود هر دو گوش برای شنیدن تحریک میشوند و صدا با
کیفیت بهتر منتقل میگردد.

کمک  ٣٠٠میلیونی شورای شهر شیراز
به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

در یکصد و نوزدهمین جلســه شورای شهر شیراز اعضای شــورا کمک  ٣٠٠میلیون تومانی به مناطق
سیل زده سیستان و بلوچستان را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار مهر ،ابراهیم صبوری در ابتدای یکصد و نوزدهمین جلسه فوقالعاده صحن علنی این
شــورا ،گفت :این طرح دوفوریتی به منظور کمک به آســیبدیدگان سیل سیستان و بلوچستان برای جبران
بخشی از حجم سنگین خسارتهای وارده به مردم این استان ارائه شده است.
نایب رئیس شــورای اسالمی   شهر شیراز با بیان اینکه پرداخت مبلغ  ۳میلیارد ریال از محل ردیف کمک
به آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه بودجه شهرداری صورت خواهد گرفت ،افزود :البته ما میدانیم مشکالت
هموطنان ما در سیستان و بلوچستان بسیار زیاد است اما با وجود مشکالت مالی شهرداری به ویژه در پایان
سال ،وظیفه خود میدانیم در حد توان به کاهش مشکالت این عزیزان کمک کنیم.

عضو هیأت رئیسه اتاق فارس مطرح کرد:

صعود فارس از پلههای امنیت سرمایهگذاری

ایســنا :یک عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان فارس با اشاره به ارتقای
یازده پلهای فارس در شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور ،گفت :فارس زمستان سال  96رتبه  18امنیت
سرمایهگذاری را داشت و بهار امسال به رتبه هفتم صعود کرده است.
یلدا راهدار در ســی و پنجمین جلســه شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اســتان فارس بیان
کرد :فضای سیاســی و اقتصادی کشــور در حدود یک و نیم سال گذشته به شدت برای جذب سرمایه گذار
مخاطره آمیز شده و در بسیاری موارد ،تحریم ها باعث خروج سرمایه و یا کاهش ورود حجم سرمایه گذاری
بخش خصوصی به کشور شده است.
فضای سیاســی و اقتصادی کشــور در حدود یک و نیم سال گذشته به شــدت برای جذب سرمایه گذار
مخاطره آمیز شده و در بسیاری موارد ،تحریم ها باعث خروج سرمایه و یا کاهش ورود حجم سرمایه گذاری
بخش خصوصی به کشور شده است.
بــه گزارش ایســنا به نقل از روابــط عمومی   اتاق بازرگانی فارس ،راهدار با اشــاره بــه گزارش امنیت
ســرمایه گذاری در کشور افزود :مرکز پژوهش های مجلس از زمســتان سال  96اقدام به محاسبه شاخص
امنیت ســرمایه گذاری در کشــور کرده اســت که این گزارش با اســتفاده از  21مولفه پیمایشی مبتنی بر
پرسشنامه و  17مولفه آماری منتشر می   شود.
او گفت :در هر گزارش که به صورت فصلی از سوی مجلس شورای اسالمی   منتشر می   شود ،رتبه بندی
اســتان ها نیز مشــخص و اعالم می   شود که آخرین گزارش منتشر شــده در این زمینه در کشور مربوط به
فصل بهار  98است.
وی با ارائه گزارش وضعیت امنیت ســرمایه گذاری استان فارس برگرفته از گزارش مجلس اضافه کرد:
بر اســاس این گزارش مولفه آماری استان در بهار  98نسبت به فصل گذشته به میزان  6درصد بهبود یافته
است اما نسبت به میانگین کشوری در بهار  98حدود  11درصد وضعیت نامساعد شده است.
عضو هیأت رئیســه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد :این در حالی اســت که در فصل های گذشته وضعیت
استان از میانگین کشوری بهتر بوده است.
راهدار گفت :همچنین مولفه پیمایشــی استان در بهار  98نســبت به فصل گذشته به میزان یک درصد
بهبود یافته اســت و نســبت به میانگین کشوری در بهار  98حدود یک و سه دهم درصد وضعیت مساعدتر
شــده است که این آمار نشان می   دهد در فصل های گذشته وضعیت اســتان از میانگین کشوری نامطلوب
بوده است.
او ادامه داد :شــاخص کلی امنیت ســرمایه گذاری استان در بهار  98نســبت به فصل گذشته به میزان
سه و دو دهم درصد درصد بهبود یافته است و نسبت به میانگین کشوری در بهار  98حدود دو و شش دهم
درصد وضعیت مساعدتر شده است.
راهدار افزود :این در حالی اســت که در فصل های بهار ،تابســتان و پاییز  97وضعیت اســتان نسبت به
میانگین کشوری نامطلوب بوده است.
وی گفــت :بر اســاس این گزارش بیانگر فرهنــگ و وفای به عهد صداقت و راســتی ،دولت و تعریف
و تضمین حقوق مالکیت جزو مولفه های نامســاعد اســتان و مولفه های رواج توزیع کاالی قاچاق ،سرقت
مالی(پــول نقد ،کاال و تجهیزات) و میزان اختالل ایجاد شــده در اثر تحریم هــای خارجی جزو مولفه های
مساعد استان شناخته شده است.

