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شهدا آيات الهي را در عمل به منصه ظهور رساندند
تولیت آستان مقدس احمدابن موسی الکاظم(ع) گفت :شهدا مدافعان حریم اسالم و
قرآن هستند ،آیات الهی را در عمل به منصه ظهور رساندند و امروز در گوشه و كنار...
یاد داشت خبرنگار

احمد  رضا سهرابی

مثل همه چیزمان!
همه چیزمان ِ

نکته اول)
عملیات ساخت سد تنگ سرخ در شیراز ،به دلیل نداشتن توجیه
زیستمحیطی متوقف شده است!
نکته دوم)
محمدعلی افشــانی اســتاندار فارس ،چندی پیش و با گذشت
یکســال از عملیات اجرایی تصفیهخانه فاضالب شــهر صدرا ،در
جریان بازدیدش از عملیات اجرایی پروژه یاد شــده ،وقتی متوجه
شــد که مطالعات پروژه هنوز به پایان نرسیده است [؟؟؟!!!] سخت
خشمگین شد!
نکته سوم)
[]...
نتیجهگیری اخالقی -عمرانی)
به نظر می رسد ایران ،تنها کشور جهان است که در آن ،اول ،عملیات اجرایی پروژهای را شروع
میکنند و سپس با هزینه کرد چند میلیارد در چند سال ،بعدها متوجه میشوند که پروژه یا توجیه
اقتصادی -زیستمحیطی ندارد و یا هنوز روند مطالعات پروژه انجام نشده است!

مسئول کانون بسیج رسانه شیراز:
برنامه تجلیل خبرنگاران را در نظرداریم

مسئول کانون بسیج رسانه شیراز گفت :در حال برنامه ریزی برای
برگزاری برنامههای گرامیداشــت روز خبرنگار در قالب هفته خبرنگار
در اســتان فارس هســتیم که در این زمینه برنامــه هایی پیش بینی
شده است.
به گزارش دریافتی پنجشــنبه ایرنا از بســیج رســانه فارس ،رضا
جاویدی در جلسه کارگروه اجرایی گرامیداشت روزخبرنگار بیان کرد:
تالش می کنیم با برنامه ریــزی و اجرای برنامه های جامع و کامل،
خبرنگاران و اصحاب رسانه استان را در یک هفته تکریم کنیم.
او ادامه داد :جدول اجرایی و جزئیات برنامههای نهایی هفته خبرنگار پس از برگزاری جلســات مشــورتی ،به
زودی با همراهی و همافزایی با ســایر نهادهای متولی اعالم و در هفتــهای که بعنوان هفته خبرنگار نامگذاری
شده است اجرایی میشود.
جاویدی با اشــاره به اولویت برنامه های این کانون در ســالجاری افزود :پیگیری بیانات و منویات مقام معظم
رهبری در تمام حوزهها ،مهمترین اولویت کانون بسیج رسانه شیراز با محوریت اصحاب رسانه این کالنشهر است.
وی اظهارداشــت :مطالبه گری و پیگیری مشکالت مردم برای رفع آنها ازسوی رسانه ها تاثیر زیادی در رشد
و توسعه و رفع کمبودها خواهد داشت .او اضافه کرد :همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  ،برگزاری مسابقات
فرهنگی ،ورزشی،برگزاری اردوهای جهادی اصحاب رسانه و برگزاری نشست های تخصصی وآموزشی در حوزه
رسانه از جمله رئوس برنامه های پیش بینی شده در هفته خبرنگار در سال  96است.
جاویدی با بیان اینکه استان فارس به ویژه شهر شیراز از ظرفیتهای بسیار ارزندهای در حوزه رسانه برخوردار
است ،عنوان داشت :حضور موثر و مستمر اصحاب رسانهها در برنامههایی که با محوریت آنها اجرایی میشود به
موفقیت در جبهه جنگ نرم و خنثی کردن اهداف شوم دشمنان ایران اسالمی منجر خواهد شد.
مســئول کانون بسیج رسانه شــیراز با بیان اینکه اصحاب رسانه شیراز دشمنشناسی و انقالبی بودن را محور
فعالیتهای رسانهای خود قرار دهند گفت :امروزه عصر ،عصر علوم ارتباطات و دهکده جهانی است و باید همگام
با دنیا و ارتباطات گام برداریم تا در این عرصه عقب نمانیم و البته در این بین باید توجه داشــته باشــیم که فریب
اطالعات غیر واقعی رسانههای غربی را نخوریم و با شناخت آگاهانه وبصیرت افزایی در تولید اخبار و اطالع رسانی
گام برداریم.

معاون توسعه سازمان امور عشاير ايران:

هر يك عضو جامعه عشاير پروتئين  16ايراني را تامين ميكند

معاون توســعه و امور زیر بنایی سازمان امور عشایر مدعي است كه
هر يك عضو جامعه عشاير گوشــت و پروتئين مورد نياز  16ايراني را
تامين ميكند.
به گزارش ايســنا منطقه فارس به نقل از اداره كل امور عشــايري
فارس ،عالييمقدم در ديدار با جمعي از اعضاي جامعه عشاير در استان
فارس با قدرداني از اداره کل امور عشــایر فارس به لحاظ موفقیت در
اجراي برنامه زنجیره تولید گوشت قرمز ،گفت :جامعه عشایری با تولید
ســالیانه  190هزارتن تولید گوشت قرمز نقش موثری در امنیت غذایی

کشور دارد.
وی با ذکر این نکته که درآمد خالص هر خانواده عشــایری در ســال  13میلیون تومان است ،تنوع بخشیدن
به اشتغال عشــایر و افزایش درآمد اقتصادی آنان را یکی دیگر از برنامههای راهبردی سازمان امور عشایر ایران
برشمرد.
عالييمقدم گفت :در سنوات اخیر دولت اقدامات خوبی براي ارتقای وضعیت معیشت جامعه تالشگر عشایری
انجام داده و امســال نیز تســهیالتی با کارمزد  4درصد ،هم برای تشــکلهای عشایری و هم برای خانوادههای
عشایری پیش بینی كرده است.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر گفت :در احکام برنامه ششم توسعه  17بار نام عشایر لحاظ
شده که این مبین نگاه ویژه به این جامعه مولد ولی محروم است.
وی تصریح کرد :شاکله زندگی عشایر بر اساس سه رکن انسان ،دام و مرتع تعریف میشود و در مبحث توسعه
پایدار باید به هرسه مقوله توجه كرد.
عالییمقدم تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی انسان و دام در جامعه عشایر ،تنوع بخشیدن به کوچ ،توسعه
بوم گردی و گردشــگری و صنایع دستی را از برنامههای سازمان امور عشايري برشمرد و با ذکر این نکته که به
ازای هر خانوار عشــایر  3هکتار مرتع در اختیار آنان قرار دارد ،گفت :با توجه به تنوع اقلیم اســتان فارس ،توسعه
کشــت گیاهان دارویی میتواند عالوه بر افزایش توان اقتصادی خانواده عشــایری سهم بسزایی در حفظ مراتع
داشته باشد.
مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر نیز ضمن اشــاره به مردمی کردن اقتصاد خواستار
تقویت تشکلهای عشایری شد.
همچنین حجتاالسالم حسین کاشی گفت :با توجه به دیدگاههای متفاوتي كه در جامعه عشایری وجود دارد
باید راه اعتدال به معنای واقعی را در تصمیمگیریها و برنامه ریزیهای در نظر گرفت؛ در این صورت اســت که
تداوم و ارتقاء معيشت و فرهنگ عشاير فراهم ميشود.
مدیر کل امور عشایر استان فارس همچنین سیمای عشایر در اين استان را ترسيم و به توانمندی و برنامههای
راهبردی اداره کل امور عشایر اشاره كرد.
ابراهيمي ابراز امیدواری كرد كه در سایه تالش ،تعامل و همدلی امكان ارائه خدماتي بهتر و كيفيتر به جامعه
مولد عشایر فراهم شود.
به گزارش ايســنا ،شایان ذکر است اســتان فارس با داشتن نزدیک به سی هزار خانوار عشایری ،قطب عشایر
کشور محسوب میشود؛ عشاير فارس شامل  3ایل بزرگ قشقایی،خمسه و لر و  8طایفه مستقل است .

رئیس جهاد کشاورزی گراش اعالم کرد:

مبارزه علیه آفت کنه گردآلود خرما در گراش

رئیس جهاد کشــاورزی گراش گفت :مبارزه علیه کنه گردآلود میوه خرما در نخلســتانهای شهرستان
گراش انجام میشود.
علــی جوکار در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت :با توجه به گرم شــدن هوا و آغاز فعالیت کنه گردآلود
روی میوه خرما و به منظور کاهش خسارت ،مبارزه علیه این آفت در شهرستان انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای خردادماه مبارزه با کنه گرد آلود خرما در بیش از هزار هکتار از نخلستان های
این شهرستان آغاز شد ،افزود :در مبارزه شیمیایی باید دقت شود عالوه بر خوشه ها (پنگ) ،روی برگها و تنه
درختان نیز سمپاشی صورت گیرد تا نیاز به مراحل دوم و سوم سمپاشی نباشد .جوکار بیان کرد :برای مبارزه
علیه کنه گرد آلود نخیالت از ســموم کنه کش اســتفاده میشود که با استفاده از  ۷۵دستگاه سمپاش که
توسط کارشناسان و مروجین مراکز سرویس ،کالیبره شده ،سمپاشی صورت می گیرد.
رئیس جهاد کشــاورزی گراش خاطرنشــان کرد :با وجود خشکســالی های اخیر وهمچنین باغات دیم
رها شده وضعف عمومی درختان دراینگونه باغات و وزش بادهای گرم این آفت طغیانی شده و لزوم مبارزه
شیمیایی علیه آفت را بیشتر می کند.
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شرکت تاکسی آنالین «تپ سی» وارد عرصه ناوگان حمل و
نقل عمومی درون شهری کالنشهر شیراز شد
مدیرعامل شرکت تاکسی آنالین «تپ سی» با بیان اینکه پس از گذشت ...

امامجمعه شیراز:

واردات آب به کشور شرمآور
است

امامجمعه شــیراز با انتقاد از واردات بیرویه کاال به کشور
گفت :واردکردن آب به کشور شرمآور است.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،آیتاهلل اســداهلل
ایمانی در خطبههای نماز جمعه این شــهر با بیان اینکه دولت
دوازدهم باید جلوی واردات بیرویه به کشــور را بگیرد ،اظهار
داشــت :امروز آب ،رب گوجهفرنگی و ...را وارد کشور میکنند
و این واردات بیرویه همهچیز جامعه را تحتالشعاع خود قرار
داده است.
وی افزود :واردکردن آب به کشــور شــرمآور است و اگر
حتی توســط بخش خصوصی هم انجام میشود ،دستگاههای
مربوطه باید جلوی آن را بگیرند تا بیش از این برای واحدهای
تولیدی داخل گرفتاری درست نکنند.
نماینده ولیفقیه در اســتان فــارس همچنین گفت :دولت
دوازدهــم وعدههایی را که به مردم در انتخابات داد بهویژه در
بحث تولید و اشتغال عملیاتی کرده و خألهای موجود را هرچه
سریعتر برطرف کند.
امامجمعه شــیراز در بخش دیگری از سخنان خود به روز
والدت حضرت معصومه (س) و ویژگیهای شــخصیتی این
بانوی بزرگوار اشــاره کرد و اظهار داشت :روز والدت حضرت
معصومه (س) را روز دختــر نامیدهاند و دختران ما باید بدانند
که همچون این بانوی مکرم میتوانند با حفظ حجاب و عفاف
خود در جامعه در کارهای اجتماعی ُمثمرثمر واقع شوند.
ایمانی افــزود :حضرت معصومه (س) برای دفاع از والیت
مســیر پرخطر مدینه تا طوس را میپیماید تا به دختران امروز
ما نشــان دهد که در عین عفیف بودن و عالم بودن ،میتوان
در اجتماع ظاهر شــد و مدافع حق و حقیقت بود و این الگویی
کمنظیر برای دختران مسلمان است.
وی اضافه کرد :متولیان تعلیم و تربیت جامعه باید دختران
ما را همچون حضرت معصومه (س) با این رشــد سیاســی و
انقالبــی تربیت کننــد ،بهویژه در دنیایی کــه زن را بهعنوان
ابزاری در خدمت مردان بوالهوس قرار دادهاند.
ایمانی با اشــاره به دهه کرامت و سه شخصیت بزرگوار آن
خاطرنشــان کرد :دهه کرامت با میالد حضرت معصومه (س)
آغاز و با بزرگداشــت حضرت احمدبن موســی (ع) امتداد و با
والدت حضرت علی بن موســیالرضا (ع) پایان میپذیرد و در
این دهه مردم پیوند خود را با اهلبیت (ع) استوارتر میسازند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به زیادهخواهیهای
آمریکا و خلف وعده سران این کشور اشاره کرد و اظهار داشت:
آمریکا در برجام باکمال وقاحت میگوید که ایران به تعهدات
خود عمل کرده ،اما تحریمهایش ادامه مییابد.
امامجمعه شــیراز افــزود :خیانتهای گذشــته آمریکا به
کشــورهای دوست و دشمنش آشکار است و ما باید بدانیم که
بههیچعنوان نمیتوان روی حرف سران این کشور حساب کرد
و قدمی برداشت.
ایمانی ادامه داد :مذاکره با کشــوری که ســایر کشورهای
دنیا را مانند گاو شــیرده میداند ،بینتیجه اســت؛ چراکه خود
ترامپ در مورد عربســتان گفت که این کشور یک گاو شیرده
اســت و تا زمانی که شیر میدهد باید آن را دوشید و پسازآن
سرش را برید.
وی اضافه کرد :برخوردی را که آمریکا با دستنشاندههای
خائنش همچون محمدرضا شاه ،حسنی مبارک و ...کرد برای
همگان واضح است و نشان میدهد که این کشور به هیچکدام
از تعهدات خود پایبند نیســت و ما باید همیشــه بیدار باشیم و
فریب نخوریم.
امامجمعــه شــیراز همچنیــن در بخشــی از خطبهها با
گرامیداشــت یاد و خاطره آیتاهلل کاشــانی اظهار داشت :این
عالم مبــارز از آن چهرههای انقالبی بود که به دلیل بازیگری
بازیگران سیاســی ،در زمان حیات همواره مورد بیمهری قرار
گرفــت و با پیروزی انقالب اســامی صداقت و حقانیت وی
آشکار شد.
نماینده ولیفقیه در اســتان فارس در قســمت دیگری از
خطبهها به اهمیت کار در اســام اشــاره کرد و افزود :امروز
جوانی با مدرک لیسانس و فوقلیسانس به بنده مراجعه میکند
و تقاضــای نگهبانی فــان اداره را میدهد و این نوع نگاه به
مفهوم کار نشــان میدهد که ما معنای کار را درســت متوجه
نشدهایم.
وی افزود :امروز کار برای بســیاری از جوانان در کارهای
دولتی خالصهشده و این نگاه درستی به فرهنگ کار نیست و
جوانان باید بدانند هرکاری که مفید باشــد و باعث شود آنها
دستشان را جلوی کسی دراز نکنند ،بههیچعنوان عار نیست.
آيتاهلل دستغيب:

شهدا آيات الهي را در عمل به
منصه ظهور رساندند

تولیت آســتان مقدس احمدابن موســی الکاظم(ع) گفت:
شــهدا مدافعان حریم اســام و قرآن هســتند ،آیات الهی را
در عمــل به منصه ظهور رســاندند و امروز در گوشــه و كنار
كشورهای اسالمی مدافعان حرم كسانی هستند كه همین راه
را ادامه میدهند .
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،آيتاهلل ســيد علياصغر
دســتغيب در مراســم وداع با پيكرهاي  23شهيد گمنام دفاع
مقــدس و يك شــهيد مدافع حرم كه در حرم شــاهچراغ(ع)
برگزار شــد ،گفت :شــهدا مصداق بارز عامالن به قرآن كریم
بودنــد و تنها به خواندن قرآن اكتفا نكردند بلكه آیات الهی را
در عمل به منصه ظهور رساندند .
رئیس هيئت امناء مجمع خیرین تامین ســامت اســتان
فارس گفت :دنیا و مشكالت آن شهدا را در بر نگرفت و ایشان
به لقاءاهلل نائل شــدهاند و بعد از آنكه در مهلكهها فی سبیلاهلل
جان خود را دادند ،در محل امن به سر میبرند .
قائم مقام جامعه روحانیت شــیراز با بیان اینکه باید ســعی
كنیم ســ ّنتها را احیا كرده و بدعتها را بیرون برانیم ،افزود:
نماز یكی از نمونههای فرایض الهی و اقامه آن نخستین برنامه
یك نظام اســامی و ا ّمت قرآنی است .او اضافه كرد :قصص
قرآنــی در طول تاریــخ قابل تكرار اســت و باید از قصص و
داستانها و تمثیلهای قرآنی برای زندگی خود عبرت بگیریم .
آيتاهلل دســتغيب همچنيــن برگزاری بیســت و دومين
جشنواره قرآنی وزارت بهداشت به ميزباني علوم پزشكي شيراز
را كاری ارزشــمند دانســته و این عمل حسنه را گامی موثّردر
مسیر توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی جامعه عنوان كرد.

واردات آب به کشور شرمآور است
امامجمعه شیراز با انتقاد از واردات بیرویه کاال به کشور گفت :واردکردن آب به
کشور شرمآور است .آیتاهلل اسداهلل ایمانی در خطبههای نماز جمعه این شهر...
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تشییع باشکوه  23شهید گمنام در فارس

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای
دفاع مقدس فارس گفت :همزمان با شــهادت
امام صادق(ع) 23 ،شــهید گمنام هشت سال
دفاع مقدس در اســتان فارس تشییع و در 10
نقطه فارس به خاک سپرده شدند.
ســرهنگ حمیدرضا گرامی پنجشــنبه در
حاشیه تشییع دو شهید گمنام در شیراز در گفت
و گــو با خبرنگار ایرنا بیان کــرد :از این تعداد
شــهدا  2شهید گمنام در شــهرک میانرود به
خاک سپرده شدند و یک شهید دیگر در پارک
 580هکتاری دراک شهر شــیراز تشییع و به
خاک سپرده شد .وی افزود :شهید نوزده ساله از
عملیات بدر شرق رودخانه دجله و شهید بیست
و شش ساله از عملیات خیبر جزیره مجنون در
شهرک میانرود شیراز تدفین شدند و یک شهید
بیست ســاله از عملیات کربالی چهار در تپه
اسالم پارک کوهســتانی  580هکتاری دراک
شیراز به خاک سپرده شد.
گرامی با بیان اینکه پیکرهای مطهر بیست
شهید گمنام دیگر در شهرستان های فیروزآباد،
ُمهر ،المرد و الر تشــییع و به خاک سپرده شد
اظهارداشت :آیین تشییع و تدفین شهید پانزده
ســاله از عملیات خیبر جزیره مجنون ،شــهید
هفده ساله از عملیات بدر شرق رودخانه دجله و

شهید  36ساله از عملیات خیبر جزیره مجنون
در شــهر اوز و شهید  33ساله از عملیات خیبر
در شهر لطیفی شهرستان الرستان برگزار شد.
او اضافه کرد :شهر الر نیز میزبان پنج شهید
نوزده ســاله از عملیات خیبــر جزیره مجنون،
نوزده ساله از عملیات والفجر هشت جزیره فاو،
بیست و دوساله از تک دشمن شلمچه شصت
و هفت ،بیست و دو ساله از عملیات بدر شرق
رودخانه دجله و بیســت و سه ساله از عملیات
کربالی چهار منطقه ام الرصاص است.
وی با اشاره به آیین تشییع و تدفین شهدای
گمنام دفاع مقــدس در المرد و ُمهر هم ادامه
داد :شــهید بیست ساله از عملیات خیبر جزیره
مجنون ،شهید  26ســاله از عملیات بدر شرق
دجله و شــهید  41ساله از عملیات خیبر جزیره
مجنون در بخش گله دار المرد آرام گرفتند.
گرامی عنوان داشــت :همچنین دو شــهید
نوزده ساله و بیست و یک ساله در عملیات های
خیبر مجنون و بدر شرق رودخانه دجله در شهر
خوزی و شهدای چهارده ساله از عملیات خیبر
جزیره مجنون و بیست و دوساله از عملیات بدر
شــرق دجله در روستای چهار طاق تشییع و به
خاک سپرده شدند.
وی گفت :چهار شــهید گمنام دوران دفاع

مقدس در شهرستان فیروزآباد تشییع و تدفین
شــدند که یک شــهید بیست و ســه ساله از
عملیات خیبر جزیره مجنــون در حوزه علمیه
محمدیه و شهید هفده ســاله ساله از عملیات
کربالی چهار منطقه ام الرصاص ،شهید بیست
و چهار ســاله از عملیات خیبر جزیره مجنون و
شهید بیســت و پنج ساله از عملیات بدر شرق
دجله در منطقه جایدشت این شهرستان تدفین
شد.
گرامی با بیــان اینکه مردم مناطق مختلف
فارس تشییع باشــکوهی از این شهدا داشتند
افزود :پیکرهای مطهر این شــهدا به مدت سه
روز در شــهرها و مناطق مختلف استان حاضر
شده و مراسم های مختلف وداع با شهدا برای
اقشار مردم برگزار شده است.
او بیان کرد :آیین های ویژه تشییع و تدفین
این شــهدا در مناطق مختلف استان فارس در
روز شهادت امام صادق(ع) انجام شد که برخی
از این مراسم ها به دلیل گرمای هوا در صبح و
برخی از مناطق بعد از ظهر انجام شد.
وی اظهارداشت :حضور شــهدا در مناطق
مختلف استان یک نعمت الهی و موجب برکت
برای مردم است که امیدواریم ادامه دهنده راه
و سیره شهدا باشیم.

شرکت تاکسی آنالین «تپ سی» وارد عرصه ناوگان حمل و نقل
عمومی درون شهری کالنشهر شیراز شد
زهرا جعفری
مدیرعامل شرکت تاکســی آنالین «تپ سی»
با بیان اینکه پس از گذشــت یکسال از راهاندازی
و آغاز فعالیت گســتردهترین شبکه تاکسی آنالین
توســط این شــرکت در شــهرهای تهران ،کرج،
مشهد و اصفهان این ســامانه هوشمند درخواست
تاکسی آنالین در شهر شیراز کار خود را آغاز کرده
است.
میالد منشــیپور افزود :قیمت کرایه در تاکسی
آنالین تپ ســی در شهر شیراز با ارایه کیفیت باال
بین  20تا  40درصد پایینتر از نرخ تاکســیهای
ســنتی میباشــد .وی دسترســی راحت و آسان،
ارزشآفرینی برای مســافر و راننده و امنیت ســفر
را از جمله مزایای استفاده از تاکسی آنالین دانست
و گفت :روند سرمایهگذاری در شرکتهای تاکسی
آنالین مبتنی بر اقتصاد مشــارکتی و اســتفاده از
تمامی ظرفیتها و منابع از طریق اشــتراکگذاری

به واسطه فنآوریهای ارتباطی است.
منشیپور تصریح کرد :به دلیل توجیه اقتصادی
بسیار باالی اســتفاده از خودروهای تاکسی آنالین
توســط مســافران ،میزان اســتفاده از خودروهای
شــخصی بســیار کاهش خواهد یافت که این امر
موجب کاهش تردد خودروهای شــخصی و روان
شــدن حمل و نقل درون شهری و ترافیک خواهد
شــد .وی امنیت سفر در خودروهای تاکسی آنالین
را به دلیــل امکان رصد لحظــهای و دایم خودرو
توسط مسافر و شــبکه ارایه کننده سرویس بسیار
باال عنوان کرد و گفت :خودروهای تاکسی آنالین
محیط نامناسبی برای هرگونه تخلف و قانونشکنی
است.
مدیرعامل تاکسی آنالین «تپ سی» خاطرنشان
کرد :نرخ کرایه خودروهای این شــرکت  30درصد
پایینتر از آژانسهای تاکسی تلفنی است و نسبت
به سایر شبکههای ارایه دهنده خودروهای تاکسی

آنالین  15درصد ارزانتر است.
وی تصریح کرد :خودروهای فعال در این شبکه
به صورت شبانهروزی آماده ارایه سرویس میباشند.
وی میانگیــن مــدت زمان ارایه ســرویس به
مشــتریان را  5دقیقه اعالم کــرد و افزود :در حال
حاضر این شــرکت برنامهای بــرای ورود به بحث
سرویس مدارس ندارد.
منشیپور یادآور شد :از  31تیرماه تا  6مردادماه
اســتفاده از خودروهای تاکسی آنالین تپ سی در
شهر شیراز رایگان خواهد بود و متقاضیان میتوانند
با نصب این اپلیکیشــن بر روی گوشیهای خود از
خدمات سفر رایگان بهرهمند گردند.
وی بــه افزایــش درآمد  50تــا  100درصدی
رانندگان از طریق این سامانه هوشمند ارایه خدمات
تاکسی آنالین اشاره کرد و گفت :رانندگان متقاضی
برای ثبت در این سامانه میتوانند از طریق شماره
 02196993اقدام نمایند.

معاون بازاريابي و فروش سايپا خبر داد:

آغاز پيش فروش محصوالت جديد سايپا از نيمه دوم مردادماه
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی
ســایپا در حاشيه نمايشــگاه خودرو شيراز گفت:
پيش فروش سه خودروي كوئيك ،ساينا اتوماتيك
و برليانس  C3از نيمه دوم مرداد آغاز خواهد شد.
رضا تقي زاده در حاشيه نمايشگاه خودرو شيراز
از اين ســه محصول جديد گروه سايپا به عنوان
جايگزين هاي خودروي پرايد نام برد و تاكيد كرد:
محصوالت جايگزين پرايد تمام اســتانداردهاي
جديد خودرويي كه از ســال آينده اجرا مي شــود
را پاس خواهند كرد.
معــاون بازاريابــي و فروش ســايپا خودروي
كوئيــك را خودرويي  ١٠٠درصد ايراني خواند كه
قيمت آن در مدلهــای مختلف بین  ۳۳تا ۴۰
میلیون تومان عرضه خواهد شد.
تقی زاده گفت :خط تولید مشــترک ســایپا-
ســیتروئن نیز تا پایان سال جاری راه اندازی شده
و عرضــه خودروی  C۳به عنوان اولین محصول
مشترک با سيتروئن آغاز خواهد شد.
وی همچنيــن از ادامه مذاكره با دو شــرکت
نیسان و كياموتورز خبرداد و تاكيد كرد :به زودی

نتیجه اين مذاكرات اعالم خواهد شد.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی
سایپا در پاســخ به پرسشی مبنی بر آنکه افزایش
قیمت اعالمی برای دو محصــول پراید و تیبا از
سوی شورای رقابت چه زمانی اعمال خواهد شد،
اظهار کرد :به محض آنکه ابالغیه شورای رقابت
به دست ما برســد ،قیمت جديد این محصوالت
اعالم خواهد شد.
تقی زاده با بیان این که مشکلی برای تقاضای
محصوالت در بازار وجود ندارد ،خاطر نشان کرد:
از ابتدای ســال جاری به دلیل آتش ســوزی در
یکی از شــرکتهای قطعه سازی در تولید برخی
محصوالت عقــب افتادیم که بــه زودي جبران
خواهد شد.
وی در رابطه با زمان توقف تولید پراید ،گفت:
استراتژی سايپا کاهش تدریجی تولید پراید است،
زیرا تولید اين خودرو با قیمتهای فعلی زیان ده
است و به همین دلیل به دنبال تولید محصوالتي
بــا كيفيت بيشــتر هســتیم که ضمــن افزايش
رضايت مندي مشتريان سودآور نيز باشد.

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی
ســایپا با بیان این که در حال حاضر سهم پراید از
سبد محصوالت سایپا از  ۶۸درصد سه سال قبل
به  ۲۵.۸درصد کاهش یافته اســت ،خاطر نشان
کرد :البتــه خودرویی که از نظر کیفی دارای چند
ستاره باشــد نمیتواند جایگزین پراید شود ،زیرا
قیمت آن باالتر از  ۶۰میلیون تومان خواهد شــد
و در هیچ جای دنیا نیز خودروی پنج ســتاره را با
قیمت پنج هزار دالر عرضه نمیکنند.
تقــی زاده در پاســخ به این که چــرا با وجود
تقاضای باال برای محصــوالت رنو از جمله تندر
 ،۹۰پارس تندر ،ســاندرو و ســاندرو استپ وی
تولید ایــن محصوالت افزایــش نمییابد ،اظهار
کرد :رنو میگوید که ســهمیه تولید محصوالتش
در منطقه و ایران در همین حد اســت و بیش از
ایــن نمیتوانیم تولید را افزایــش دهیم ،بنابراین
رنو نتوانســته در حد تقاضای ما تولید محصوالت
را بــاال ببرد و تا زمانی که ایــن خودروها در حد
تقاضای موجود در بازار تولید نشــود عدم تعادل
بین عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت.

