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تحلیل خبر

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه در فضای مجازی« ،بستن» کار
تنبلهاست ،گفت :باید مسیر پیش رو را دید و نیاز مردم را در نظر گرفت...

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران در شیراز مطرح کرد:

قبرستان طبقاتی

تکذیب توقف طرح بیمه رایگان

در ســالهای نه چندان
دور قبرهــا مثــل خانهها
طبقاتی نبود و هر مشکلی
وجود داشت حداقل مشکل
قبر نداشتم.
بازمانــدگان متوفــی
بیشــتر غم از دست دادن
عزیزانشــان داشــتند تــا
خریدن قبر .یافتن مســجد
برای ختم و رســتوران برای ناهار مدعوین برای سوم و
هفتم و چهلم و سال و بعد از آن هم نسیان.
اما امروزه بعد از گرانی و چند برابر شــدن ارز ،سکه،
مســکن و  ....قبر هم به دالر آمریکا ارتباط برقرار کرده
و گران شده است .در خبرها آمده است قبرهایی هستند
که بیش از  800میلیون تومان به فروش میرسند .البته
میگویند حباب اســت راســتی حباب چیست؟ از کجا
میآید؟ سازندگانش چه کســانی هستند؟ چه کسانی از
حباب سود میکنند؟ بگذریم.
البته قبرهای میلیاردی مال من و شــما نیست .ما را
که شهرداری ناچار است در ناکجا آبادی چالهای کنده و
از شرمان خالص شود.
و اما قبرهای الکچری آبشــنهای زیادی دارد اول
اینکه دو نبش اســت دوم اینکه در بولوار اصلی قبرستان
قرار دارد و مشجر اســت .دسترسی به آن آسان است و
مرکزیت دارد و به گلفروشی هم نزدیک است.
در بعضی مکانها به علت کمبود زمین و جا قبرستان
طبقاتــی مثل آپارتمان و پارکینگ طبقاتی ایجاد شــده
و مــردگان را طبقــهای بــر روی هم خــاک میکنند.
فرق اســت بین زندهای که ســرپناهی ندارد و مردهای
که ســرپناه میلیاردی دارد .راســتی کدامشــان مرده و
کدامشان زندهاند!؟
در بعضی از شــهرها و مکانها به علت کمبود زمین
و قبرســتان در شــهر در نقاط خاصی از شهر که مورد
توجه اســت قبرســتان طبقاتی ایجاد شده و اموات را بر
روی هم به خاک میسپازند .ما که آپارتمانهای طبقاتی
و پارکینگهــای طبقاتی داریم چرا قبرســتان طبقاتی
نداشته باشیم.
زندگانی داریم که ســرپناهی ندارنــد و مردگانی که
سرپناه میلیاردی دارند .راستی کدامشان مرده و کدامشان
زنده هستند؟
ایرنا نوشــت کلیات الیحه افزایش خدمات سازمان
بهشت زهرا در شورای شهر تصویب شد و بر این اساس
قبر در تهران گران میشود .حتی به مردگان هم خدمات
ارایه میشود.
پس چرا زندگان گلهمندند؟
در ضمن هــر چیزی که در پایتخت گران شــود به
صورت اپیدمی به شــهرهای دیگر هم ســرایت میکند.
پس منتظر عذاب قبر نه ببخشید حباب قبر باشید.

تکذیب توقف طرح بیمه رایگان
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران شایعه توقف طرح بیمه رایگان را تکذیب
کرد و گفت :این طرح با قدرت و قوت به کار خود ادامه میدهد...
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آیتا ...شیخ محمدرضا حدائق دارفانی را وداع گفت

تسنیم :آیتا ...شــیخ محمدرضا حدائق معروف به شیخ العلماء به
دلیل کهولت سن و ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
مهدی ماهر ،مدیر بیمارســتان نمازی شــیراز ،علت بستریشدن
آیتا ...حدائق را عفونت ریوی و ضعیفبودن وضعیت جســمی اعالم
کرد و اظهار داشت :در این چند ماه گذشته وی برای دومین مرتبه در
بخش مراقبتهای ویژه بستری شده بود.
وی افزود :آیــتا ...حدائق پیش از این نیــز بهدلیل نامنظمبودن
فشــارخون و تغییرات عالئم حیاتی و عفونت سیســتمیک در بخش
مراقبتهای ویژه بستری شدند که دیروز جان به جان آفرین تسلیم کردند.
آیتا ...شیخ محمدرضا حدائق معروف به شیخ العلماء یکی از علمای
بزرگ فارس و شــیراز است که در شهر شــیراز 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 رئیس حوزه علمیه منصوریه ،یکی از حوزههای علمیه بنام شیراز و از بنیانگذاران جامعه روحانیت مبارز
در فارس و شیراز نیز به شمار میرود.
آیتا ...شیخ محمدرضا حدائق فرزند مرحوم آیتا ...شیخ ابوالحسن حدائق ،فرزند مرحوم حاج شیخ آقا هستند
که از ایشــان به صاحب حدائق یاد میشــود ،مادر ایشان نیز بانویی با ورع و پرهیزکار و عالمه از خاندان علم و
فضیلت بودهاند.
وی در ســال  1305هجری شمسی در شیراز متولد شد و در مکتب پدری عالم و اسوهای کمنظیر در تقوی
و علــم و مادری صالحه پرورش یافت و از محضر پدر خود سرچشــمه زالل علم و معرفت و اجتهاد و فقاهت
جرعههای گوارا نوشــید و با استعداد خدادادی و شدت اشتیاق برای تحصیل علم و طی کردن دروس کالسیک
آموزش و پرورش ،مدارج علمی حوزوی را نیز با سرعت طی کرد.
آیتا ...حدائق در شــیراز از محضر دانشمندان و علما بزرگ دیگری همانند مرحوم حضرت آیتا ...حاج سید
نورالدین حســینی الهاشــمی ،حا ج شیخ بهاءالدین محالتی ،مرحوم آیتا ...حاج شــیخ علی آقا یقطین ،مرحوم
آیتا ...حاج ســید محمود علوی ،مرحوم آیتا ...حاج شیخ محمود شریعت زرقانی در رشتههای مختلف علمی به
ویژه علم فقه و اصول ،اخالق و تفسیر بهرهمند و به مراتب علمی و مقام رفیع اجتهاد نائل شد.
وی برای بهرهمندی هر چه بیشــتر و بهتر پس از درک مختصر علما بزرگ شــیراز به سرزمین مقدس قم
هجــرت کرد و در جلســات درس خارج مرحوم حضرت آیــتا ...بروجردی ،امام خمینی(ره) ،ســید محمدرضا
گلپایگانی ،بهره وافی و کافی برده و پس از بهرهمندی از محضر بزرگان علمی در قم به شیراز مراجعت کرد.

پیکر آیت ا ...حدائق روز جمعه تشییع می شود

زهرا جعفری /عصر مرد م

مدیر عامل ســازمان بیمه سالمت ایران
شایعه توقف طرح بیمه رایگان را تکذیب کرد
و گفت :این طرح با قدرت و قوت به کار خود
ادامه میدهد.
طاهر موهبتی با بیان اینکه در حال حاضر
 40میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش
بیمه ســامت میباشــند ،گفت 22 :میلیون
نفــر از این تعــداد صندوق بیمه روســتایی،
 9میلیون و  800هزار نفر در صندوق همگانی
رایگان 5 ،میلیون و  600هزار نفر در صندوق
کارکنــان دولت ،یک میلیون و  600هزار نفر
در صندوق سایر اقشــار و مابقی در صندوق
بیمه ایرانیان از خدمات حمایتی این ســازمان
در حوزه سالمت برخوردار میباشند.
وی افــزود :در فــارس  55درصد جمعیت
اســتان یعنی  2میلیون و  700هزار نفر تحت
پوشش بیمه سالمت ایرانیان قرار دارند.
موهبتــی تصریح کــرد :در حــال حاضر
 33میلیون و  500هزار نفر از افراد تحت پوشش
این سازمان از بیمه رایگان برخوردار میباشند
که معادل  85درصــد جمعیت صندوق بیمه
ســامت اســت .وی با اشــاره به بیمه یک
میلیون و  700روستایی استان فارس در این
صنــدوق ،گفت :فارس با توجــه به جمعیت
روســتایی قابــل توجهی کــه دارد در بحث
پوشش بیمه روســتایی  4درصد از میانگین
کشور باالتر است.

جامعه روحانیت و امام جمعه
شیراز رحلت آیتا ...حدائق را
تسلیت گفتند

مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت ایران
با بیان اینکه  66هــزار نفر از بیماران خاص
در کشــور تحت پوشش این ســازمان قرار
دارند ،گفت :ساالنه هزار میلیارد تومان یعنی
 7درصد اعتبار بیمه ســامت کشــور هزینه
درمان این بیماران میشود.
بدهــی  7500میلیــارد تومانی
سازمان بیمه سالمت به مراکز درمانی
و داروخانهها
وی در بخشــی دیگــر از ســخنانش از
بدهکاری  7500میلیارد تومانی این ســازمان
بــه مراکز درمانی دانشــگاهی ،داروخانهها و
پاراکلینیکها خبــر داد و گفت :میزان بدهی
فــارس در ایــن بخش  515میلیــارد تومان
میباشد.
موهبتی افــزود :در حال حاضــر با توجه
به سیاســتگذاریهای صــورت گرفته بدهی
سازمان به داروخانهها به روز شده و مطالبات
مراکز درمانــی دانشــگاهی و داروخانههای
دولتی و پاراکلینیکهــا از  13ماه به کمتر از
 7ماه رسیده است.
وی تصریــح کرد :هزار میلیــارد تومان از
بدهکاری ســازمان بیمه ســامت به مراکز
درمانــی در قالــب اســناد خزانه بــه زودی
آمادهسازی و پرداخت خواهد شد.
موهبتــی خاطرنشــان کــرد :از ابتــدای
سال جاری ،پرداخت هزینهها به مراکز درمانی
به روز خواهد شــد و معوقات سال گذشته نیز

به مردم پرداخت خواهد گردید.
وی از ضــرورت مدیریت منابع و مصارف
در کشــور ســخن گفت و اظهار داشت :باید
با منطقی کردن هزینههــا گامهای خوبی را
برداریم.
موهبتــی از اضافه شــدن  3گروه بیماری
دیگــر به جمع  6نوع بیمــاری خاص تعریف
شده در کشور سخن گفت :در آیین نامهای که
به این منظــور تدوین گردیده همه چیز دیده
شــده به جز منابع مالی و نحوه تأمین آن که
امیدواریــم با تعریف منابع در این بخش دچار
گرفتاری نشویم.
وی بــا تأکید بر این که در بخش مدیریت
هزینههای کشــور و ایجاد محدودیتها باید
آخرین ســامت باشــد ،گفت :نمیشود به
سالمت مردم آسیب وارد کرد یا از آن زد.
مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت ایران
افزود :هیچ یک از داروهای خاص از پوشش
خارج نشــده اســت و طرح تحول سالمت با
قدرت پیش میرود و قرار اســت ضمن حفظ
بیمه رایگان آن را هدفمند کنیم.
وی خط قرمز این سازمان را عدم لطمه به
بیمه رایگان و جلوگیری از خدشه به سالمت
مردم عنوان کرد و گفت :موظف به صیانت از
سالمت مردم هستیم.
موهبتی هدف خارج شدن برخی از داروها
از پوشش بیمهای را تغییر نگاه و رفتار نسبت
به خرید داروها اعالم کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

بیمارستان شیراز را با تکیه بر توان داخلی می سازیم
عکس:علی گزبلند  /عصر مرد م

تســنیم :در پی درگذشــت شــیخالعلما ،آیتا...
محمدرضا حدائق ،جامعه روحانیت شــیراز و نماینده
ولی فقیه در استان فارس در پیامهای جداگانه رحلت
این عالم فرزانه را تسلیت گفتند.
به دنبال درگذشــت عالم اخالق ،آیتا ...شــیخ
محمدرضا حدائق جامعه روحانیت شــیراز و نماینده
ولی فقیه در اســتان فــارس در پیامهایی جداگانه
رحلت این عالم فرزانه را تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت امام جمعه شیراز
ال ْس َــا ِم ُثلْ َم ٌة َل َی ُسد َُّها
« إِ َذا َم َ
ات الْ َعال ُِم ُثل َِم فِی ْ ِ
شَ ْ
ی ٌء»
ضایعه درگذشت عبد صالح خدا ،عالم عامل ،فقیه
عالیقدر حضرت آیتا ...آقای حاج شــیخ محمدرضا
تأسف و تألّم
حدائق قدسا ...نفســه الزکیه موجب ّ
خاطر گردید.
ایشــان که در مدت تحصیل و دوران طلبگی در
محضر بزرگان دین و حضرات آیات عظامی همچون
آقایان بروجردی ،امام راحل ،شیخ بهاء الدین محالتی
و ســید نورالدین حســینی الهاشمی کســب فیض
ذی
نمود ،در تمامی دوران و مراحــل زندگانی خود ّ
طلبگی را مشی خود قرار داده
و در راه روشنگری آحاد مردم و بیش از نیم قرن
تربیت شــاگردان و طالب فاضل مکتب امام جعفر
الصادق (ع) متحمل مرارتهای فراوانی گردید.
رحلت جانسوز شیخ العلماء و این سرباز وفادار امام
عصــر (عج) که همواره مورد تمجید و تفقد حضرات
آیــات عظامی همچون مرعشــی نجفــی ،خویی،
بروجردی و بهاءالدین محالتی بودند و پاسداشــت
مقام شــامخآن عالم جلیل القــدر که موجب تکریم
و بزرگداشــت جایگاه فقاهت در کشــور و مجامع
مذهبی اســت ،به پیشگاه مقدس آن حضرت ،رهبر
معظم انقــاب ،مراجع بزرگــوار ،حوزههای علمیه،
علماء اعالم و عموم مردم ســومین حرم اهل بیت
باالخــص بیت مکرم و فرزند برومند ایشــان جناب
حجتاالسالم و المسلمین حاج شیخ علیرضا حدائق
حفظها ...تعالی تسلیت عرض نموده حشر با اولیاءا...
و علــ ّو درجات و غفران و رحمــت الهی را را برای
ایشان از خداوند متعال خواستارم.
از عمــوم مردم والیتمدار فارس جهت شــرکت
در مراسم تشــییع و ترحیم آن فقید سعید دعوت به
عمل میآید.
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  سال بیست و سوم     شماره 6390

بستن فضای مجازی ،کار تنبلهاست

آیتا ...شیخ محمدرضا حدائق دارفانی را وداع گفت
لحظاتی پیش آیتا ...شیخ محمدرضا حدائق معروف به شیخ العلماء به دلیل کهولت
سن و ایست قلبی دارفانی را وداع گفت...
فریبرز دهقان

 28شوال 1439

فارس

ایرنا :مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با
بیان این که بیمارســتان  320تختخوابی این
سازمان بیمه گر در شیراز با تکیه بر توان داخلی
ساخته می شود ،از خیرین و نیک اندیشان برای
مشــارکت مالی در ســاخت این بیمارســتان
دعوت کرد.
سید تقی نوربخش چهارشــنبه در بازدید از
محل ساخت بیمارستان  320تختخوابی تامین
اجتماعی شــهر شــیراز در پاســخ به پرسشی
در     باره سرنوشت مشارکت یک شرکت خارجی
در ســاخت این مرکز بزرگ درمانی افزود :یک
ســرمایه گذار خارجی در این زمینه ابراز عالقه
کرده بود که با توجه به شــرایط تحریم ها ،به
مرحله عقد قرارداد نرسید.
وی اظهار داشــت :با توجه بــه برخورداری
ایران از دانش و فناوری الزم ،مشکلی فراروی
ساخت این بیمارستان وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه

اعتبار مورد نیاز برای ساخت بنا و تأسیسات این
بیمارســتان را  300میلیارد تومان اعالم کرد و
گفت :مدت زمان  48ماه برای اجرای این طرح
پیش بینی شده است که در صورت ورود خیرین
و برخوردار شدن از کمک مالی آنها ،می توان به
بهره برداری از این بیمارســتان در مدت زمان
کوتاه تری امیدوار بود.
وی با دعوت از خیرین برای مشارکت مالی
در ساخت بیمارستان تامین اجتماعی در شیراز
گفت :همــه خدمات این بیمارســتان به بیمه
شدگان تامین اجتماعی به صورت رایگان خواهد
بود و خیرین در صورتی که تمایل به مشارکت
در یک اقدام بزرگ و ماندگار را دارند ،می توانند
در فراینــد اجــرای این طرح مشــارکت کنند.
نوربخــش پیشــنهاد داد که هیــات امنایی
متشــکل از بزرگان و شــخصیت های مطرح
استان فارس و شهر شیراز برای نظارت بر روند
جمــع آوری و هزینه کــرد کمک های اهدایی

خیرین تشکیل شود.
وی با اشــاره به این که بیمارســتان 320
تختخوابی تامین اجتماعی در زمینی به وسعت
حــدود  25هکتار و در فضایی به وســعت 60
هزار متر مربع در بولوار حسینی الهاشمی شیراز
ســاخته می شــود ،گفت :کارگاه ســاخت این
بیمارستان ،هفته آینده تجهیز و عملیات اجرایی
طرح آغاز می شود.
پیش از این ،معاون درمان ســازمان تامین
اجتماعــی بهمن ماه  1395از برنامه ســاخت
بیمارســتان  ٣٢٠تختخوابی در شــهر شــیراز
با همکاری شــرکت اتریشــی « وامد » سخن
گفته بود.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی
شــامگاه سه شــنبه وارد شیراز شــد .وی قرار
است به مناســبت هفته تامین اجتماعی برخی
طرح هــای این ســازمان در اســتان فارس را
به بهره برداری برساند.
دیدار با آیتا ...ســید علی اصغر دســتغیب
تولیت آستان مقدس شــاهچراغ (ع) و شرکت
در آییــن تجلیــل از خیریــن حوزه ســامت
تامین اجتماعی از دیگر هداف ســفر نوربخش
به شیراز است.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی پیش از
این اعــام کرده بود که  50پــروژه درمانی و
بیمــه ای در  22اســتان و بــا  250میلیــارد
تومــان اعتبــار در هفتــه تامیــن اجتماعی
به بهرهبرداری میرسد.
نوربخش اظهار داشــت :این طرح ها عالوه
بر دیگر پروژههای اقتصادی این سازمان است.
از  19تــا  25تیرمــاه جاری به نــام هفته
تامین اجتماعی نامگذاری شده است.

مهر :پیکر مرحوم آیتا ...شیخ محمد رضا حدائق روز جمعه در شیراز تشییع می شود.
مراســم تشییع پیکر مرحوم حضرت آیتا ...شــیخ محمد رضا حدائق روز جمعه  ۲۲تیر  ۹۷ساعت  ۹و ۳۰
دقیقه صبح از میدان شــاهزاده قاســم به طرف حرم مطهر حضرت شــاهچراغ )ع) برگزار می شود .وی رئیس
حوزه علمیه منصوریه و از بنیانگذاران جامعه روحانیت مبارز در فارس بود .آیتا ...حدائق نزدیک به  ۲۰ســال
امامجمعه موقت شیراز بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات وارد شیراز شد

ایرنا :وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات چهارشنبه با هدف بهره برداری از طرح های مخابراتی و دیدار با
مردم و نخبگان و فعاالن حوزه ارتباطات وارد شیراز شد.
محمد جواد آذری جهرمی در آغاز ســفر دو روزه به اســتان فارس در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب
شیراز مورد استقبال اسماعیل تبادار استاندار فارس قرار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بعدازظهر چهارشــنبه پس از حضور در گلزار شــهدای خرامه و ادای
احترام به مقام واالی شهیدان ،در جلسه شورای اداری این شهرستان که در  90کیلومتری شمال شرق شیراز
واقع اســت ،شرکت کرد .وی همچنین شامگاه چهارشــنبه با نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز
دیدار کرد و پس از آن در برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت.
قرار اســت امروز جلسه شــورای اداری اســتان فارس و آیین افتتاح پروژه های مخابراتی در سالن آمفی
تئاتر مخابرات منطقه فارس با حضور آذری جهرمی برگزار شود و در این روز ،وی با نخبگان و فعاالن حوزه
ارتباطات و فناوری اطالعات در سالن شهید قاضی استانداری فارس دیدار کند.

وزیر ارتباطات:

بستن فضای مجازی ،کار تنبلهاست

فارس :وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به اینکه در
فضای مجازی« ،بستن» کار تنبلهاست ،گفت :باید مسیر پیش رو
را دید و نیاز مردم را در نظر گرفت.
محمدجواد آذری جهرمی عصر دیروز در نشســت شورای اداری
شهرســتان خرامه با اشاره به اینکه افتخار میکنم که در شهرستان
خورشید و ماه هســتم ،اظهار داشت :تغییر زندگی مردم شهرستان
خرامه از کشاورزی به صنعت آغاز شده اما زمان میبرد.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه در فضای مجازی« ،بستن» کار
تنبلهاست ،تصریح کرد :باید تالش کرد و مسیر پیش رو را دید و
نیاز مردم را در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه کشور ما در پیچ سخت قرار دارد چرا که در
حال صعود به قله است ،افزود :این مهم به برکت حرکت هوشمندانه کشور در مسیر درست است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه تا یک ماه آینده مسیر شیراز به خرامه باید به اینترنت
نسل  4ارتقاء یابد ،گفت :نیازهای شهرستان را بررسی و در حد توان اجرایی میکنیم.

مدیرکل دفتر استاندار منصوب شد

فارس :استاندار فارس در حکمی عبدالرضا قاسمپور را به عنوان مدیرکل دفتر استاندار منصوب کرد.

به نقل از روابط عمومی اســتانداری فارس ،در حکم اســماعیل تبادار خطاب به عبدالرضا قاسمپور آمده
اســت :نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم شــما را به سمت مدیرکل دفتر
استاندار منصوب مینمایم.
در ادامه این حکم بیان شده است :امید است با اتکال به خداوند متعال و تحت عنایات حضرت ولی عصر
(عــج) و الهام از فرامین مقام معظم رهبری برای تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اســامی ایران و
اجرای دقیق سیاستهای دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.
به گزارش فارس ،عبدالرضا قاســمپور پیش از این ّ
سکان فرمانداری شهرستان داراب را برعهده داشت و
قرار بود بهعنوان مدیرکل سیاسی استانداری فارس منصوب شود.
خبرگزاری فارس روز گذشته با انتشار گزارشی با عنوان «چراغ قرمز نهاد امنیتی به استانداری فارس» ،از
احتمال انتصاب قاسمپور بهعنوان مدیرکل حوزه ریاست استانداری فارس خبر داده بود.

اطالعیه تغییر ساعت کار شهرداری شیراز

ساعت کار شــهرداری شیراز و سازمان های وابسته تا پایان مردادماه در راستای کاهش مصرف انرژی و
مدیریت مصرف برق به ساعت  6:30تا  13:30تغییر یافت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز ،با توجه به بخشنامه استانداری فارس مبنی بر جابجایی
ساعات کار به منظور اســتفاده از تمامی ظرفیت های دستگاه های اجرایی برای بهینه سازی مصرف انرژی،
ساعت کار شهرداری شیراز و سازمان های وابسته نیز تا پایان مرداد ماه به ساعت  6:30تا  13:30تغییر یافت.
همچنین زمان شروع خدمت رسانی متروی شیراز به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان در ساعات
اولیه صبح روز چهارشــنبه  ۲۰تیرماه  97تا پایان مرداد ماه ساعت  ۵:۵۰از ایستگاه احسان و ساعت  ۵:۵۵از
ایستگاه شهید دستغیب است.

فرماندار ویژه جهرم خواستار شد

ضرورت نظارت جدی و مستمر بر واحدهای صنفی جهرم

فارس :فرماندار ویژه شهرســتان جهرم گفت :اداره صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان
الزم است که به طور جدی بر اتحادیهها و واحدهای صنفی شهرستان نظارت و بازرسی داشته باشند.
علیرضا صحرائیان بعدازظهر دیروز در نشست با روسای اتحادیههای صنفی شهرستان جهرم اظهار
داشت :نظارت قوی و مستمر بر اصناف بسیاری از مشکالت موجود را برطرف میکند.
وی به عوامل وابسته به رونق کسب و کار در شهرستان اشاره کرد و گفت :راهاندازی مجدد فرودگاه
جهرم به پیشــرفت ،توسعه و رونق کسب و کار اصناف و کسبهها کمک میکند .فرماندار ویژه جهرم
بیــان کرد :اداره صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرســتان الزم اســت کــه به طور جدی بر
اتحادیهها و واحدهای صنفی شهرستان نظارت و بازرسی داشته باشند.

