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معاون آموزش و پرورش فارس:

ایرنا :معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و
پرورش فارس گفت :سازمان دانشآموزی می خواهد خود
را به جامعه جهانی نزدیک و شهروندانی قانونمدار تربیت
کند اما متأسفانه سیاست زدگی برخی کارگزاران آن را در
رسیدن به اهداف دچار مشکل کرده است.
محمــد نظــری که صبح ســهشــنبه در نشســت
عمومی دبیــران مجامع ســازمان دانش آمــوزی فارس
ســخن میگفت ،افزود :وقتی سازمانی بر مبنای اصول و
قوانین و مقرراتی تشــکیل میشود ،دیگر جای ممانعت و
ســنگ اندازی وجود نــدارد و باید تــاش کنیم تا کج
ســلیقگیها و رفتارهای ســلیقهای بر روند کار نهادها و
برنامههای مختلف در کشور تأثیر نداشته باشد.
وی مربیان تشکیالت سازمان دانشآموزی را منجیان
دانش آموزان امروز برشمرد و افزود :آموزشها برای افراد
این تشــکیالت نجات دهنده آنان در برابر آســیبهای
اجتماع امروزی است.
در این همایش رئیس ســازمان دانش آموزی اســتان
فارس حضور در تشــکیالت ســازمان دانش آموزی را از
مصادیق امور خیر خواند و بیان داشت :مربیان و مدرسانی
که در ایــن راه گام بر میدارند ،پایهریز جامعهای متعالی
هستند.
محســن کالری افزود :تمــام برنامه های ســازمان
دانش آموزی بر محوریت تشــکیالت می چرخد و برنامه
ریزی در این حوزه امری مهم و حیاتی است.
سازمان دانش آموزی فارس 90هزار عضو
دارد
وی با اشــاره به اینکه این سازمان در فارس  90هزار
نفر جمعیت تشــکیالتی دارد ،گفت :وقت آن رسیده تا بر
کیفیسازی فعالیتها متمرکز شویم و خروجی مطلوب و
کارآمدی داشته باشیم.
رئیس سازمان دانشآموزی فارس اظهار داشت :برخی
متأثــر از تحــوالت اجتماعی از انجــام وظایف خود دور
می شوند در حالی که اتفاقات بیرونی و اجتماعی باید ما را
بر تربیت نســلی مقاوم و مهارت محور و پایبند به اصول
اخالقی مصمم تر کند.
سازمان دانشآموزی نهادی عمومی و غیردولتی وابسته
به آموزش و پرورش اســت که در قالب تربیت اجتماعی
مکمل تربیت عمومی فعالیت می کند.
ایــن ســازمان از  21اردیبهشــت  1378فعالیتهای
خــود را با هدف تقویت تربیــت اجتماعی و روحیه نظم و
قانونگرایی ،تعلیم و تربیت اســامی دانشآموزان در ابعاد
مختلف فردی و اجتماعی ،برنامهریزی برای اوقات فراغت
دانشآموزان و خودباوری فرهنگی آغاز کرد.

راه اندازی کلینیک طب سنتی
در بیمارستان مادر و کودک شوشتری

مجموعه خدمات بیمارســتان مادر و کودک شوشتری،
بــا راه انــدازی کلینیک طب ســنتی در درمانــگاه این
بیمارستان ،با حضور متخصص طب سنتی و تعرفه دولتی،
توسعه یافت.
به گزارش «وب دا» در شــیراز ،مدیر بیمارستان مادر
و کودک شوشــتری ،با اعالم این خبــر گفت :با توجه به
درخواســتهای مکرر مراجعان بیمارستان و لزوم حضور
متخصصان طب ســنتی در کنار ســایر پزشکان ،کلینیک
طب سنتی این بیمارســتان ،از ابتدای تیر ،فعالیت خود را
آغاز کرده است.
«طاهره گشتاســبی» افزود :این واحــد در درمانگاه
تخصصی و فوق تخصصی بیمارســتان ،هر روز صبح ،از
شــنبه تا چهارشــنبه ،پذیرای بیماران است و در آیندهای
نزدیک در کنار این خدمت ،داروخانه طب ســنتی و ماساژ
درمانی نیز ،افزوده میشود.
متخصص طب ســنتی نیز در زمینه نوع خدمات ارایه
شــده به مراجعان ،توضیح داد :در این کلینیک ،به بیماران
مبتال به مشــکل گوارشی مانند یبوست و نفخ و همچنین
بیماریهای زنــان مانند عفونت های مزمــن و مقاوم به
درمان طب کالســیک ،بی نظمیهای قاعدگی ،ســندرم
تخمدان پلی کیستیک و نیز بیماریهای پوست و مو ،آکنه
و همچنین ریزش مو خدمات تخصصی ارائه میشود.
دکتر «مهدیه حاجیمنفردنژاد» اعالم کرد :در این واحد
توصیههای غذایی مورد نیاز به مادران باردار و بیمارانی که
دچار افزایش وزن یا کاهش وزن هستند نیز ارائه میشود.

برگزاری نشست تخصصی فرمانده
انتظامی فیروزآباد
با اعضاي شورای شهر

فرمانــده انتظامی شهرســتان فیروزآباد در نشســت
تخصصی با اعضای شــورای شهر ،آنان را یاور و پشتوانه
ناجا در انجام ماموریتها دانست.
به گزارش خبرنــگار پايگاه خبري پليس ،ســرهنگ
"مهدی جوکار" فرمانــده انتظامی فیروزآباد در اين ديدار
ضمن تقدیر و تشــکر از اعضای شورای شهر در یاری و
کمک رسانی به مجموعه ناجا در انجام ماموریت ها ،بيان
كرد :شــورای شهر نقش کلیدی و ســازنده ای در تولید
امنیت و کمک به ناجا در حفظ آن دارد.
وي افزود :شورای شــهر در حقیقت سرمایه اجتماعی
پلیس اســت که به لطف الهی این ســرمایه با همکاری
خــوب اعضای آن با پلیس ،در این شهرســتان به خوبی
محقق شده است.
ســرهنگ جــوکار خاطــر نشــان کــرد  :نیــروی
انتظامی شهرســتان با تمام قدرت و توان نســبت به ارائه
خدمات به شهروندان اســتفاده خواهد کرد و با همکاری
و تعامل اعضای شــورای شهر نســبت به ارتقای امنیت
اجتماعی و مقابله با هرگونه هنجارشکنی و قانون گریزی
اقدام خواهد کرد.
در پایــان ايــن ديدار اعضای شــورای شــهر ضمن
تبریک انتصاب جناب ســرهنگ جوکار به سمت فرمانده
انتظامی شهرستان ،آمادگی خود را برای هرگونه همکاری
با پليس اعالم كردند.
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اختصاص مشوقهای سرمايهگذاری در شهرکهای صنعتی اقليد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از اختصاص مشوقهای سرمايهگذاری
بين 50تا  90درصدی در شهرک ها و نواحی صنعتی اقليد خبر داد...

آیتا ...حدائق در بیمارستان بستری شد
مدیر بیمارستان نمازی شیراز از بستری شدن آیتا ...حاج شیخ محمدرضا حدائق در
این بیمارستان خبر داد و گفت :وضعیت هوشیاری این عالم بزرگوار...

سازمان دانش آموزی با سیاست  زدگی
برخی کارگزاران مواجه است

 27شوال 1439

فارس

گرانترین خانههای اجارهای شیراز

گرانترین خانههای اجارهای شیراز

4

بررسی بازار مســکن در مناطق باالشهر شــیراز حاکی از آن است که گرانترین
خانههای اجارهای در این مناطق قرار دارد واحدهای مسکونی...

آیتا ...حدائق در بیمارستان بستری شد

تســنیم :مدیر بیمارســتان نمازی شــیراز از بستری شدن
آیتا ...حاج شــیخ محمدرضا حدائق در این بیمارستان خبر داد
و گفت :وضعیت هوشیاری این عالم بزرگوار نامطلوب گزارش
شده است.
مهدی ماهر ،علت بستریشــدن آیتا ...حدائق را عفونت
ریــوی و ضعیفبودن وضعیت جســمی اعالم کــرد و اظهار
داشت :در این چند ماه گذشته وی برای دومین مرتبه در بخش
مراقبتهای ویژه بستری شده است.
وی افــزود :آیــتا ...حدائــق پیــش از این نیــز بهدلیل
نامنظمبــودن فشــارخون و تغییرات عالئــم حیاتی و عفونت
سیســتمیک در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند که در
حال حاضر بهمدت  2هفته وی در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
به گزارش تسنیم ،آیتا ...شیخ محمدرضا حدائق معروف به شیخ العلماء یکی از علمای بزرگ فارس
و شیراز است که در شهر شیراز و بین عموم مردم و خواص جایگاه بسیار باالیی دارد و یکی از مدافعان
نظام ،انقالب اسالمی و والیت فقیه در استان فارس است.
وی رئیــس حوزه علمیه منصوریه ،یکــی از حوزههای علمیه بنام شــیراز و از بنیانگذاران جامعه
روحانیت مبارز در فارس و شیراز نیز به شمار میرود.

مرکز دپو کانتینری صادرات و واردات در شیراز راهاندازی شد

تسنیم :بررسی بازار مسکن در مناطق باالشهر
شــیراز حاکی از آن است که گرانترین خانههای
اجــارهای در این مناطــق قــرار دارد واحدهای
مســکونی که گاهی اجاره ماهانه آنها با احتساب
رقم رهن به باالی ۳۰میلیون تومان میرسد.
بهروز ملکی ،تحلیلگر بازار مسکن در خصوص
چشــمانداز بازار اجاره در ســال  97گفته اســت:
«افزایش تدریجی اجارهبها از خردادماه آغاز شده و
این روند ،قابلیت تداوم تا شهریور را خواهد داشت.
بهخالف  4سال گذشــته که بازار اجاره مسکن از
آرامش نســبی برخوردار بود پیشبینی میشود در
ســال  97این بازار برای مســتأجرین سال نسبت ًا
سختی باشــد .محتملترین ســناریو برای اجاره
مسکن ،نرخ رشد بیشتر از نرخ تورم عمومی است».
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک شــیراز نیز
چندی پیش از افزایش  20تا  25درصدی اجارهبها
مســکن در کالنشهر شیراز خبر داده و گفته بود:
از آنجا که بیشتر صاحبخانهها به مسکن بهعنوان
یــک کاالی ســرمایهای نگاه میکننــد با توجه
به باال رفتــن قیمت دالر و نوســانات بازار ارز و
همچنین نرخ ســود بانکها قیمــت رهن و اجاره
مسکن را باال بردهاند.
آمار افزایش اجارهبهای مســکن در
شیراز با واقعیت همخوانی ندارد
البته آمار افزایش  20تا  25درصدی اجارهبها در
شــیراز چندان با واقعیت همخوانی ندارد زیرا اکثر

فعاالن این بخش و مستأجران از افزایش نزدیک
به 50درصدی اجارهبها مســکن نسبت به تابستان
سال گذشته خبر میدهند.
آقــای رحیمی که بهگفته خودش از  15ســال
پیش تاکنون اجارهنشین بوده است ،میگوید :سال
پیش برای رهن و اجازه آپارتمانی که در آن ساکن
هستم  10میلیون تومان رهن و ماهانه  700هزار
تومان اجاره میدادم؛ اما امسال صاحبخانه برای
تمدید قرارداد  15میلیون تومان رهن و ماهانه یک
میلیون تومان درخواست کرده است.
آقــای قاســمی یکی دیگر از شــهروندان نیز
میگوید :سال گذشته خانهای با  30میلیون تومان
رهن و ماهانه یک میلیون تومان اجاره کردهام اما
امسال صاحبخانه برای تمدید قرارداد  20میلیون
تومان به رهن خانه اضافه کرده است که واقع ًا در
توان مالی ما نیست.
در بازار اجاره مسکن شیراز نرخهای باورنکردنی
نیز وجــود دارد که این نرخها مختص باالشــهر
اســت .در این مناطق متراژهای بــاال و امکانات
لوکس سبب باال رفتن اجاره مسکن شده است.
اجارهبهای باورنکردنی آپارتمانهای
لوکس شیراز
بر این اســاس در «بلوار ارم» یــک آپارتمان
300متــری لوکس و 4خوابه با 500میلیون تومان
رهــن و اجاره ماهانه  20میلیــون تومان در فایل
اجاره قرار گرفته اســت .امکانات ایــن آپارتمان

دو خوابمســتر ،گرمایش از کف ،بام سبز همراه
با آالچیــق و آشــپرخانه فرنیش کامــل عنوان
شده است.
رهــن کامل آپارتمانی لوکس و 3خوابه بهمتراژ
 400متر در «قصرالدشــت» شــیراز  550میلیون
تومان اســت ،در همین منطقه خانهای ویالیی و
لوکس با  6خواب بهقیمت یک میلیارد تومان رهن
کامل قیمتگذاری شده است.
رهن کامل خانهای ســوپرلوکس و 500متری
واقع در «بلوار نیایش» با امکاناتی از جمله  4خواب،
سونا ،جکوزی ،استخر ،روف گاردن ،چیلر مرکزی
ســرمایش و گرمایش با یک میلیارد تومان است.
قیمت اجــاره یک آپارتمــان 245متری لوکس
سهخوابه در «بلوار چمران» شــیراز  100میلیون
تومان رهن و ماهانه  5میلیون تومان اســت .یک
واحد آپارتمان نوســاز 200متری با دو خوابمستر
لوکس در منطقه «قدوســی غربــی» با نرخ 100
میلیون تومان رهــن و ماهانه  5میلیون تومان در
فایل اجاره قرار گرفته است.
در «خاکشناسی» آپارتمانی 196متری دارای
 3خواب بهقیمت  500میلیون تومان رهن و اجاره
ماهانــه  3میلیون و  300هزار تومان قیمتگذاری
شــده اســت .در «عفیفآباد» خانهای ویالیی و
لوکس با متراژ  200مترمربــع با نرخ  40میلیون
تومــان رهن و ماهانه  4میلیون تومان برای اجاره
قیمتگذاری شده است.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی فارس خبرداد

اختصاص مشوقهای سرمايهگذاری در شهرکهای صنعتی اقليد
فارس :مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
فارس از اختصاص مشــوقهای سرمايهگذاری
بيــن  50تا  90درصدی در شــهرک ها و نواحی
صنعتی اقليد خبر داد.
به نقل از روابط عمومی شــرکت شهرکهای
صنعتی فارس ،احد فتوحی در جلســه با فرماندار
اقلید بر لزوم اســتفاده از ظرفیتهای مناســب
موجود در شهرکها و نواحی صنعتی تأکید کرد
و اظهار داشت :میتوان در راستای ایجاد اشتغال
از ظرفیت این شهرکها استفاده کرد.
وی با اشــاره به  291هکتــار اراضی که در
اختیار شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان اقلید
قرار دارد ،افزود 215 :هکتار از این اراضی صنعتی
هســتند که تاکنون  80قرارداد سرمایهگذاری با
متقاضیان در شــهرکها و نواحی صنعتی اقلید
منعقدشده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس
با اشاره به اختصاص مشوقهای سرمایهگذاری
بیــن  50تا  90درصدی در شــهرک ها و نواحی
صنعتــی اقلیــد ،گفــت 20 :واحــد صنعتی با
اشتغالزایی  200نفر در این شهرستان در مرحله
بهرهبرداری و تولید قرار دارند.
فتوحی کاهش ســهم پرداخت نقدی قیمت
زمین در شهرکها و نواحی صنعتی سده ،اقلید 2

و حســنآباد به  5درصد و افزایش مدت پرداخت
اقســاط به  48ماه را از جمله مشوقهای در نظر
گرفتهشده برای استفاده هرچه بیشتر صنعتگران
و ســرمایهگذاران از ظرفیتهای موجود در این
شهرکها خواند.
وی تصریح کرد 90 :درصد از اســناد تعهدی
ســرمایهگذاران در ایــن شــهرکها بهشــرط
بهرهبرداری طرح طی برنامــه زمانبندی و نیز
ایجاد اشــتغال بر اســاس جواز تأسیس ،به آنها

بازگردانده میشود.
این مقام مســؤول به کاهش سهم پرداخت
نقدی قیمت زمین بــه  5درصد و افزایش مدت
پرداخت اقســاط به  48ماه در شــهرک صنعتی
خنجشــت اقلید اشــاره کرد و بیان کرد :در این
شهرک صنعتی نیز بهشرط بهرهبرداری از طرح،
طی برنامــه زمانبندی و نیز ایجاد اشــتغال بر
اســاس جواز تأسیس تا سقف  70درصد از اسناد
تعهــدی ســرمایهگذاران و صنعتگــران به آنها
بازگردانده میشود.
فتوحــی مطرح کرد :کاهش ســهم پرداخت
نقــدی قیمت زمین بــه  10درصــد و افزایش
مدت پرداخت اقســاط از  36ماه بــه  42ماه و
بازگرداندن  50درصد از اســناد تعهدی بهشرط
بهرهبــرداری طــی برنامــه زمانبنــدی و نیز
ایجاد اشــتغال بر اســاس جواز تأســیس برای
فعــاالن صنعتی در شــهرک صنعتی شــماره
یک اقلیــد از دیگر مشــوقهایی در نظر گرفته
شده است.
وی ادامــه داد :متقاضیــان در ناحیه صنعتی
تیمارجان نیز بــا پرداخت  30درصد از مبلغ حق
انتفاع بهصــورت نقدی و باقیمانده در اقســاط
 30ماهه میتوانند نســبت به ســرمایهگذاری و
ایجاد اشتغال و تولید اقدام کنند.

ایجاد فضای مناسب ورزشی از اولویتهای طرحهای توسعه مسکن شهری
تســنیم :مدیرکل بنیاد مســکن اســتان فارس
گفت :تامین فضای مناســب ورزشی از اولویتهای
طرحهای توســعه مســکن شــهری در اســتان
فارس است.
به نقل از روابط عمومی بنیاد مســکن اســتان
فارس ،عطــاا ...زمانی در حاشــیه بازدید مدیرکل
ورزش و جوانان فارس از طرح مســکن شــهری
منطقــه ســلطان آباد شــیراز با بیــان اینکه برای
جلوگیری از ســاخت و سازهای غیرمجاز در اطراف
شــهرهای بزرگ از سال  85بنیاد مسکن به ساخت
مســکن شــهری ورود کرده اســت ،اظهار داشت:
یکی از پروژههای ســاخت مســکن شهری پروژه
 492واحدی نشاط است.
وی با بیان اینکه تامین فضای مناســب ورزشی
از اولویتهای طرحهای توســعه مسکن شهری در
استان فارس اســت ،افزود :تمام خدمات و امکانات

مثل سالن ورزشی ،مسجد ،فضای آموزشی و اداری
در این پروژه پیشبینی شده و ظرفیت این پروژه 36
هکتاری ساخت  1500واحد مسکن شهری است که
در فاز نخست  492واحد آن در حال ساخت است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس به فعالیتهای
محرومیتزدایــی و تامین مســکن مناســب برای
طبقات و اقشــار با ســطوح درآمدی مختلف اشاره
کرد و گفت :بنیاد مســکن بــا ورود در این عرصه
هم به تامین ســرپناه و مســکن مناسب برای این
طبقات فکر کرده اســت و هم راهکارهای اجرایی
و عملیاتی برای جمع شــدن حاشیهنشینی و زدودن
مناظر ناخوشایند در اطراف شهرهای بزرگ از جمله
شیراز کمک کرده است.
زمانــی با بیان اینکه رفاه و آســایش ســاکنان
مجتمعهــای بزرگ شــهری یــک اولویت و یک
مهم اســت ،گفت :باید در کنار همه مولفههایی که

شامل مقاومســازی ،استحکام بنا ،زیبایی واحدهای
مسکونی ،قیمت مناســب و دسترسیهای مناسب
در نظر گرفته میشــود به خدمــات پیرامونی این
مجتمعها نیز پرداخت.
وی افزود :بنیاد مســکن احداث مسجد ،فضای
آموزشــی و فضای ورزشــی را در این مجتمع ها و
از جمله در مجتمع نشــاط دیــده و در اولویت قرار
داده است.
حیدرعلــی کامیاب ،مدیــرکل ورزش و جوانان
اســتان فارس نیز در این بازدیــد احداث فضاهای
مسکن شهری در حاشیه شیراز را یکی از راهکارها و
مقدمهای برای توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی
دانست و گفت :قطعا این مجتمع میتواند به عنوان
یکی از الگوهای موفق در توســعه فضای شهری و
تامین همزمان فضای ورزشــی و تربیت بدنی برای
عالقهمندان و جوانان توصیف شود.

تســنیم :با راهاندازی مرکز دپو کانتینری صادرات و واردات در منطقه ویژه اقتصادی شــیراز گره
حمل و نقل دریایی صادرات فارس گشوده شد.
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس ،یلدا راهدار ،عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز،
در مراسم بازدید از مرکز دپو کانتینری صادرات و واردات در استان فارس که با حضور هیئت مدیره
گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد ،اظهار داشــت :برای رشد صادرات و تسهیل
تجارت استان به دنبال توسعه زیرساختها و کم کردن زمان درخواست مشتری هستیم که موضوع
مهم بارگیری ،ارسال و تحویل کاال به کشتی در بنادر از اهداف ما در بخش صادرات استان است.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت تمام شــده ،مهمترین تاثیر این مرکز در صادرات اســتان است،
گفــت :با برنامهریزی منظم و دقیق و همکاری دســتگاهها و ارگانها میتوان کارکرد این مرکز را
افزایش داد.
راهدار اظهار داشــت :در حال حاضر بخش عمده کاالهای صادراتی ما از طریق جاده به ســمت
مناطق مرزی ارســال میشــود که نکته حائز اهمیت در بخش صادرات فارس خارج شدن کاال از
استان و اظهار گمرکی آنها در استانهای مرزی است که این موضوع میزان صادرات استان را تحت
تاثیر قرار داده است.
مشــاور اســتاندار فارس با بیان اینکه این مرکز میتواند به اســتانهای همجوار ما نیز خدمات
کانتینــری ارائه کند ،عنوان کرد :باید با برنامهریزی دقیق خدمات این مرکز را اطالعرســانی کرد و
ما در اتاق بازرگانی فارس اطالعرســانی از وجود این مرکز را برای فعاالن اقتصادی استان از جمله
شرکتهای بزرگ اســتان مانند فوالد پارسیان ،سیمان و سایر اســتانهای همجوار مانند بوشهر،
کهگیلویه و بویراحمد و یزد خواهیم داشت.
راهدار افزود :اســتقرار این دپو کانتینر ،موجب کاهش زمان در تشریفات گمرکی و انجام عملیات
بارگیــری و پلمب کاال میشــود که در نهایت اقدامی مهم در جهت تســهیل شــرایط صادرات از
استان است.
کاپیتان زحمتکش ،مدیرعامل شــرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،
نیز در این بازدید از راهاندازی شــعبه شرکت کشــتیرانی هوپاد دریا در استان فارس خبرداد و گفت:
با راهاندازی این شــعبه امکان دریافت ترخیص کشتیرانى ،سپردن چک ضمانت ،دریافت و پرداخت
صورت حسابهاى حمل دریایى در استان فارس فراهم میشود.
خســرو فروغان ،عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان فارس ،نیز در این بازدید با بیان اینکه با
افتتاح دپوی کانتینر ،دسترسی سریع و آسان به کانتینر در شیراز امکانپذیر شده است ،اظهار داشت:
با اســتقرار ترمینال کانتینر در منطقه ویژه اقتصادی شــیراز ،کاالها بارگیری و برای صادرات پلمب
میشود که با این کار خسارات ناشی از جابهجایی مجدد کاال و هدر رفت آن به حداقل میرسد.
وی بیان کرد :با توجه به اینکه استان فارس واردات و صادرات دارد و در هر دو بخش از کانتینر
اســتفاده میکند ،راهاندازی این مرکز برخی از هزینههای اضافی از جمله بازگشت کانتینرهای خالی
از بندر به داخل استان را حذف میکند.
فروغان اظهارداشــت :در گذشته کاالهای صادراتی از استان فارس به استانهای مرزی از جمله
بندرعباس و بوشــهر ارسال میشده که عمده تجار و بازرگانان اظهارنامههای خود را از آن استانها
اعــام میکردند و همین موضوع باعث میشــد کاالها و محمولههای صادراتی اســتان جز آمار
صادرات فارس محسوب نشود.
وی بیان کرد :با توجه به زیر ساختهای موجود در منطقه ویژه از جمله گمرک ،عملیات ترخیص،
نزدیکی به شــهرک صنعتی ،راهاندازی این مرکز دپو کانتینر میتواند راهگشای صادرات ما باشد و
عمده کاالهای صادراتی ما در همین مرکز اظهار و ارسال شود.
فروغان افزود :عالوه بر این با راهاندازی این مرکز در آینده شــاهد افزایش آمار صادرات استان و
واقعی ترشدن آمارها در این زمینه خواهیم بود.

تاکید بر توسعه خدمات به بیماران مبتال به سرطان در بازدید
مشترک مسووالن دانشگاه و اعضای شورای شهر از بیمارستان امیر

صبح دیروز ،با حضور مشــاور عالی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز و نمایندگانی از شورای
اسالمی شــهر شیراز در بیمارســتان آنکولوژی امیر ،بر توسعه خدمات رســانی به بیماران مبتال به
سرطان ،تاکید شد.
به گزارش «وب دا» در شــیراز ،مشــاور عالی رئیس دانشــگاه در این بازدید ،با تاکید بر اهمیت
خدمات رسانی به بیماران مبتال به سرطان ،نسبت به تشکیل نشست های منظم مسووالن دانشگاه
و پیگیری ویژه در این زمینه ،قول همکاری داد.
دکتر «ســید منصور کشــفی» افزود :در مواردی نیز که این موضوع نیازمند پیگیری در سطوح
وزارتی باشد ،مسووالن دانشگاه ،اقدام الزم را انجام می دهند.
او با تقدیر از مجموعه مسووالن و کارکنان بیمارستان امیر ،برای خدمت رسانی به بیماران مبتال
به ســرطان ،ابراز امیدواری کرد تا با پیگیری های ویژه ،شاهد توسعه خدمات رسانی این بیمارستان
باشیم.
دکتر «قاســم مقیمی» ،عضو شــورای اسالمی شــهر شــیراز نیز در خصوص بــه کارگیری
توانمندی های این مجموعه و شــهرداری شــیراز ،در راســتای ارتقای خدمت به بیماران مبتال به
سرطان در زمینه های مختلف ،قول همکاری داد.
در این بازدید ،دکتر «ســید امیدرضا ذکاوت» رئیس مرکز آموزشی درمانی امیر ،با ارائه گزارشی
از شــرایط ویژه بیماران این بیمارســتان ،به عنوان تنها بیمارســتان ارائه دهنده خدمات خاص به
بیماران مبتال به ســرطان در جنوب کشــور ،گفت :تمامی بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان،
دارای شــرایط اورژانســی هســتند و الزم اســت همه امکانات و کارکنان مــا در خدمت اینگونه
بیماران باشند.
او توسعه خدمات رسانی به بیماران این بیمارستان را نیازمند افزایش حمایت سازمان های بیمه گر
و دانشگاه عنوان کرد و افزود :با توجه به نبود منابع درآمدزایی در بیمارستان و همچنین هزینه های
باالی دارو ،شیمی درمان و سایر مراقبت های این بیماران ،این امر اهمیت ویژه ای می یابد.
دکتــر «ذکاوت» تاکید کرد :با وجود تاخیر در پرداخت های این بیمارســتان نســبت به دیگر
بیمارســتان ها و همچنین شرایط دشوار بیماران مبتال به سرطان ،پزشکان ،پرستاران و کارکنان این
بیمارستان ،با عالقه و انگیزه ،به خدمت رسانی مشغولند.
مهندس «گنج کریمی» سرپرست مدیریت این بیمارستان نیز به بیان دیگر مسایل و نیازمندی های
این بیمارستان پرداخت و گفت :شرایط خاص تغذیه بیماران مبتال به سرطان ،همچنین تامین داروی
مورد نیاز آنان ،از جمله مهم ترین دغدغه های بیماران خانواده های آنان است.
توســعه فضاهای درمانی بیمارســتان ،پارکینگ ،فضای ســبز و دفع پســماندهای شیمیایی و
بیمارستانی ،از جمله درخواست های مطرح شده در این بازدید بود.
در این بازدید ،دکتر «فرهاد شفیعی» مسوول پایش عملکرد روسا و مدیران بیمارستان ها و دکتر
«اکبر اجرائی» مدیر روابط عمومی دانشگاه ،مشاور عالی رئیس دانشگاه را همراهی می کردند.

