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فارس :نخســتین اجالســیه مجمع ادوار شــورا و
شهرداران پنجشنبه در شیراز برگزار می   شود.
نماینده هیأت موسس مجمع ادوار شورا و شهرداری
شــیراز ،اظهار داشــت :نخســتین مجمع ادوار شورا و
شــهرداران شــیراز با هدف بهره گیــری از تجربیات
اعضای شورا و شهرداران شــیراز در دوره های قبل در
حوزه مدیریت شهرداری برگزار میشود.
محمدرضا هاجری افزود :این مجمع یک ســازمان
مردم نهاد محسوب می   شود که طی یکسال و نیم از مبادی
قانونی از جمله فرمانــداری مجوز راهاندازی را دریافت
کرده است.
وی ادامه داد :نخســتین جلســه مجمع ادوار شورا
و شــهرداران شیراز ،پنجشنبه  23اســفندماه در محل
فرهنگســرای طاووســیه ،در شهرک ســعدی شیراز،
برگزار میشود.
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در کارگروه اشتغال استان فارس مطرح شد؛

حاشیه نشینی یک کمربند انتحاری است

به میزبانی المرد برگزار میشود؛

نشست عیدانه طالب و روحانیون
جنوب استان فارس

فارس :چهارمین نشســت عیدانه طالب و روحانیون
جنوب استان فارس در المرد برگزار میشود.
دبیر چهارمین نشســت عیدانــه طالب و روحانیون
جنوب اســتان فــارس اظهار داشــت :نشســتهای
طــاب و روحانیون جنوب فارس کــه از ابتدا با هدف
پیگیــری منویــات و دغدغههای مقــام معظم رهبری
شــکلگرفته بود ،امســال با حرکتی متفاوت و روبهجلو
دنبال میشود.
حجتاالسالم عادل حاجیپور افزود :عنوان نشست
امسال «رسالت حوزه و روحانیت در تبیین و تحقق گام
دوم انقالب» است.
وی با اشــاره به اهداف ویژه این همایش ،نشســت
امســال را لبیک عملی به دعوت مقــام معظم رهبری
برای حضور عالمانه و پر امید جوانان در گام دوم انقالب
دانســت و خاطرنشــان کرد :در این زمینــه همگرایی
و وحــدت روحانیــت در جهت تحقق این مهم بســیار
ضروری است.
وی بیانه گام دوم انقالب را معیاری دقیق و راهبردی
در مقیاس راهبری انقالب اسالمی   و تحقق تمدن نوین
اسالمی   است.
حاجیپور ادامــه داد :مهمترین بخش بیانیه گام دوم
انقالب امید بخشی و حرکت جوانانهای است که در این
مقطع باید آغاز شود.
دبیر چهارمین نشست بزرگ عیدانه طالب و روحانیون
جنوب فارس خاطرنشان کرد :برای پیشبرد این اهداف،
نیازمند به آسیبشناسی و خودانتقادی انقالبی هستیم و
در این زمینه آحاد طالب ،روحانیون و متولیان فرهنگی
باید دوشادوش یکدیگر به تبیین افق چشمانداز پیشرفت
و توســعه همهجانبه انقالب اســامی   پرداخته و با یک
نگاه جامع و کامل ،ضمن آسیبشناســی وضع موجود،
مسیر آینده را طراحی و ترسیم کنند.
وی بــا دعــوت از عمــوم طــاب ،روحانیــون،
اندیشمندان ،سخنوران و فعاالن فرهنگی منطقه به این
همایش تصریح کرد :در نشســت عیدانه امسال بهجای
ســخنران محور بودن ،تحقق عملــی گام دوم انقالب
محور و مالک قرار میگیرد.
دبیر چهارمین نشســت عیدانه طــاب و روحانیون
جنوب اســتان فارس اضافه کرد :در این راســتا از تمام
طالب ،روحانیــون و فعاالن فرهنگــی منطقه دعوت
میشــود ،طرحها ،پروژهها و برنامههای خود با موضوع
راهکار عملی برای تحقق بیانیه گام دوم انقالب با توجه
به پنج بند اصلی این بیانیه را ارسال کنند.
وی بیان داشــت :ســخنرانان پایانی این همایش،
برگزیدگان این موضوع بــوده و از طرحها و پروژههای
برتر نیز تقدیر میشود.
چهارمین نشســت بزرگ عیدانه طالب و روحانیون
جنوب استان فارس ،چهارم فروردینماه  ۹۸به میزبانی
شهرستان المرد برگزار میشود.

صفد ر د وام

عصر ديروز كارگروه اشتغال استان فارس با در
دســتور كار قرار گرفتن توسعه روستايى در محل
تاالر قاضى استاندارى فارس برگزار شد.
عنايــتا ...رحيمی   اســتاندار فــارس در اين
نشست با اشــاره به پديده خشكســالى در دهه
گذشــته در سطح اســتان اظهار داشت :با وجود
اقتصاد كشــاورزى روســتائيان واژه محروم را بر
برخى مناطق استان تحميل كرده است.
وى با اشــاره به تأكيد مقام معظم رهبرى در
بيانيه گام دوم پيرامون رشد اقتصادى كشور اضافه
كرد :خوشبختانه بيش از  ٤٠درصد جمعيت كشور
با همكارى بنيادهاى تأمين سرمايه و دانشگاهها
می   توانيــم به ســمت اقتصاد چنــد محصولى
پيش رويم.
وى اســتفاده صحيــح از ظرفيت هاى موجود
در استان و كشور ادامه داد :بخش هاى زيادى از
ظرفيت هاى بالقوه در اســتان هستند كه در ساير
حوزه هاى بازرگانى ،گردشــگرى و  ...به بالفعل
تبديل شوند.
وى برنامه ريزى و تعامل دستگاههاى اجرايى
و حضور و مشــاركت مردم را در اين رابطه مهم
ارزيابى كرد و گفت :وظيفه ايجاد اشتغال به عهده
اقشار مختلف مردم و حاكميت است بنابراين هر
طرحى كه ارائه می   شــود بايد پيوســت اشتغال
داشته باشد.
استاندار فارس افزود :در جهت اجراى فرامين
رهبر انقالب همــه دســتگاههاى اجرايى رايط

اشتغال داشته باشند.
رحيمی   توجــه به جوانان و بانوان براى حضور
در عرصه توليد و اقتصاد نيز ضرورى عنوان كرد
و گفت :استفاده از نيروى كار غير ايرانى با وجود
بيكارى بســيارى از مردم ما بايــد به طور قاطع
جلوگيرى شــود از اين رو فرمانداران و مسئوالن
مربوطه به اين مهم توجه داشته باشند.
استاندار فارس با اشاره اهميت سرمايه گذارى
در اســتان اضافه كرد :بدون ترديد ارتقاء سرمليه
گذارى در جهت رونق اشتغال مؤثر است.
مقــام عالى دولت در اســتان فــارس در اين
نشســت به محمد اميد معاون توسعه روستايي و
مناطق محروم كشــور در نهاد رياست جمهورى
نشست حضور داشــت ،ياد آور شد :انتظار داريم
به تســهيالت روستايى در فارس توجه ويژه شود
بنابرايــن اعتبــارى بالغ بر هزار ميليــارد تومان
می   تواند پاســخگوى جامعه هدف باشد چرا كه
زمينه جذب آن در استان وجود دارد.
محمد اميد معاون توســعه روستايي و مناطق
محروم كشور در نهاد رياست جمهورى نيز در اين
نشست به توسعه روستايى پس از پيروزى انقالب
اسالمی   در جهت ايجاد زيرساخت ها اشاره كرد و
گفت :هم اكنون روستاهاى باالى  ٢٠خانوار همه
لزومات زندگى نظير آب ،برق ،گاز و  ...وجود دارد.
وى افزود :بنياد مسكن انقالب اسالمی   تاكنون
بيــش از  ٤٢درصــد طرح هادى روســتايى در
روستاهاى كشور اجرا كرده است.
وى در عين حال ياد آور شد :با وجود اقدامات

گرانی افسارگسیخته و بیکاری پیامد جنگ اقتصادی دشمن است

فــارس :مدیــرکل سیاســی ،انتخابــات و
تقسیمات کشوری استانداری فارس گفت :گرانی
افسارگسیخته و بیکاری از آثار و پیامدهای جنگ
اقتصادی دشمن است.
ابراهیم اســتوار میمندی بعدازظهر دیروز در
جلسه شــورای اداری شهرستان فیروزآباد اظهار
داشــت :اســتکبار جهانــی از روز اول پیروزی
انقالب اســامی   به دنبال این بوده که انقالب

تمهیدات ذخیرهسازی سوخت
در فارس انجام شده است

فارس :مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان
فارس گفت 402 :جایگاه عرضــه فرآورده های نفتی و
ســی ان جی در اســتان فارس آماده سوخت رسانی به
مسافران نوروزی هستند.
امیر بنی کریمی   با بیــان اینکه  402جایگاه عرضه
فرآوردههای نفتی و ســی ان جی در استان فارس برای
سوخترســانی به خودروهای مســافران نوروزی آماده
است ،اظهار داشت :در حال حاضر  274باب جایگاههای
عرضــه بنزیــن و نفت گاز و  128بــاب جایگاه عرضه
سی  -ان – جی در استان فارس فعالیت دارند.
وی افزود :ذخیرهســازی مطلوب انواع فرآوردههای
نفتــی در انبــار نفت فــارس انجــام شــده و توزیع
سوخترسانی مطلوب و هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
بنی کریمی   ادامه داد :تمامی   جایگاه ها تحت نظارت
و کنترل ماموران و بازرســان قرار دارند و از نظر کمی   و
کیفی عرضه مواد سوختی را کنترل میکنند.
مدیر شــرکت پخش فرآوردههای نفتی استان فارس
با اشــاره به پاسخگویی شبانهروزی به شکایات مردمی،
بیان کرد :شــماره  09627مرکز پاسخگویی به شکایات
مردمی   شــرکت ملی فرآوردههای نفتی ایران به صورت
شبانهروزی آماده دریافت شــکایات و انتقادات مردم و
مسافران است.

مناسب در جهت توسعه متوازن روستايى مهاجرت
از روستاها به سوى شــهرها انفاق افتاده است و
 ٧٥درصد روستائيان ما اراضى در اختيارشان زير
 ٥هكتار اســت كه به معناى آن تنها يك خانواده
تأمين می   شــود و اين يكــى از داليل مهاجرت
روستايى است.
اميد افزود :ما اگر در جهت توســعه بهره ورى
در روســتاها تالش كرده بوديم با اين مشكالت
مواجه نبوديم.
وى گفــت  :اگــر تنهــا يك هكتــار زمين
كشــاورزى تبديل به گلخانه شود بهره ورى آن
چند برابر خواهد شد.
معــاون توســعه روســتايي و مناطق محروم
كشــور در نهاد رياســت جمهورى با اشــاره به
حضور روستائيان در حاشيه كالنشهر شيراز ادامه
داد :بايد توجه داشــت كــه در تعريف جهانى نيز
حاشــيه نشــينى يك كمربند انتحارى توصيف
می   شــود بنابراين وزارت كشور توجه ويژه جهت
پيشگيرى از اين پديده دارد.
او گفت :از محل صندوق توســعه ملى منابعى
تعريف شــده اســت كه بالغ بر  ١٨هزار ميليارد
تومان اســت و بدون ترديد تحول شــگرفى در
اشتغال روستايى خواهد داشت.
اميد افزود :با توجه به ظرفيت هاى روســتايى
در كشــور با تســهيالت يــاد شــده می   توان
اقدامات مناســبى در راســتاى ايجاد اشــتغال با
تكيه بر صنعت گردشــگرى و ظرفيت هاى ديگر
اقدام كرد.

مدیرکل سیاسی استانداری فارس:
وی خاطرنشــان کــرد :جنگهــای امروز
علمی   اســت و دشــمن بر مبنای نقطهضعفی
که از قبل شناســایی کرده وارد میدان شــده و
آسیب میرساند.
مدیــرکل سیاســی ،انتخابات و تقســیمات
کشوری استانداری فارس تصریح کرد :کشور ما
کــه از دیرباز یک اقتصاد بیمار داشــته و داریم
و از زمان مرحوم مصــدق ،اقتصاد منهای نفت

را در نطفه خفه کند و نگذارد کشــوری الگوی
توسعه و پیشرفت کشورهای اسالمی   شود.
مدیــرکل سیاســی ،انتخابات و تقســیمات
کشــوری اســتانداری فارس ادامه داد :در طول
تاریخ ایران ،همه قطع ًا با مســائلی که برای این
کشور ،انقالب و مردم به وجود آمده آشنا هستند.
وی بیان داشــت :امروز دشمن غ ّدار ما تمام
تــوان خودش را بــه میدان آورده و بر    اســاس
منویات مقام معظم رهبری درگام دوم انقالب نه
تنها عامل به آن باشــیم بلکه در ترویج این گام
شرایط را درک و متناسب با این الزامات بتوانیم
برنامه داشته باشیم.
مدیــرکل سیاســی ،انتخابات و تقســیمات
کشــوری اســتانداری فارس ابراز کــرد :امروز
دشــمن ما تمــام توان خود را بــه کار گرفته و
جنگهــای امروز فیزیکی نیســت که همهچیز
دیده شود.
اســتوار میمندی گفت :گرانی افسارگسیخته
و بیــکاری از آثــار و پیامدهــای ایــن جنگ
اقتصادی است.

بوده و همواره مشکالتی برای این کشور ایجاد
کرده و امروز دشــمن مــا از همین نقطهضعف
استفاده میکند.
وی ادامه داد :امروز کشــور نیاز دارد تا همه
دستبهدســت هم دهند ،چرا کــه ظرفیتها و
توانمندیهای ما کم نیســت و دشمن میداند
که ایران را نمیتوان در بعد نظامی   مورد آسیب
قرارداد.
مدیــرکل سیاســی انتخابات و تقســیمات
کشــوری اســتانداری فارس اضافه کرد :دهه
شــصت ما محتاج فشــنگ بودیم امــا امروز
توانمندی نظامی   ما خیلی فراتر از این مســائل
شده و در ابعاد دیگر علمی   پیشرفت کردهایم.
وی ادامــه داد :باید نحوه مدیریت را تغییر و
بیشتر از گذشته کارکنیم تا بتوانیم از ظرفیتهای
داخلی استفاده بیشتری داشته باشیم.
مدیــرکل سیاســی ،انتخابات و تقســیمات
کشــوری اســتانداری فارس اضافه کرد :امروز
در شــرایطی قرار داریم که این کشور نیاز بسیار
شدید به وحدت ،همدلی و باهم بودن دارد.
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اجالسیه مجمع ادوار شورا و شهرداران شیراز برگزار میشود
نخستین اجالسیه مجمع ادوار شورا و شــهرداران پنجشنبه در شیراز برگزار می   شود.
نماینده هیأت موسس مجمع ادوار شورا و شهرداری شیراز...

گرانی افسارگسیخته و بیکاری پیامد جنگ اقتصادی دشمن است
مدیرکل سیاســی ،انتخابات و تقســیمات کشوری اســتانداری فارس گفت :گرانی
افسارگسیخته و بیکاری از آثار و پیامدهای جنگ اقتصادی دشمن است...

اجالسیه مجمع ادوار شورا و
شهرداران شیراز برگزار میشود

 7رجب 1440

فارس

آمادگی ســتاد تســهیالت نوروزی
فیروزآباد برای ایام نوروز
فرماندار فیروزآباد در این جلســه با توصیه به
مسووالن شهرســتان اظهار داشت :شهرستان
فیروزآباد به دلیل داشــتن میــراث فرهنگی و
تاریخی و جاذبههای طبیعی از شهرســتانهای
مطرح گردشگری و جذب مسافر است که باید با
حساسیت ویژهای مسائل را دنبال کرد.
وی افزود :امید است با پیگیریهای جدیتر
از سوی مسووالن و دستگاهها اقدامات قابلتوجه
در جهت رفاه حال مسافران صورت گیرد.
فرمانــدار فیروزآباد ادامه داد :دســتور کار به
تمام اعضای ستاد تسهیالت ابالغ و اعالمشده
و دســتگاهها باید آمادگی خود را برای این مهم
انجام بدهند.
وی گفت :بانکهای شهرســتان با توجه به
تعطیــات پیش رو و بحث خریــد مردم و نیاز
به نقدینگی نســبت به بارگذاری اســکناس در
خودپردازهــا اقدام و همچنین نســبت به بحث
ایــن ایام مخصوص ًا با توجه بــه اینکه عمدهای
از جایگاههای ســوخت ما با بانکها ســر و کار
دارند با قرار دادن کشــیک این مهم را در نظر
داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد :دســتگاههای اجرایی
نسبت به آمادهســازی مهمانسراهای خود برای
استقبال از مهمانان آمادگی داشته و همچنین اداره
صنعت ،معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف
نسبت به بحث برنامهریزی فعالیت شبانهروزی
تعدادی از نانواییهای ســطح شهر و نظارت بر
بــازار برنامهریزی الزم را در دســتور کار خود
قرار دهند.
علوی با اشــاره به اقدامات شهرداران نسبت
به آمادهسازی فضای شــهری به لحاظ کیفیت
و پاکیزگی شــهر ،رنگآمیزی و ســایر موارد،
همچنین وضعیت پارکها اعم از سرویسهای
بهداشــتی و غیــره اهتمام الزم و شایســته را
انجام دهند.
فرماندار فیروزآباد در بخش دیگری از سخنان
خود خواستار ارائه عملکرد یکساله دستگاهها به
مردم شد و بیان داشــت :ارائه گزارش عملکرد
یکساله نهادها در بحث ارزیابی مدیران دستگاه
اجرایی مدنظر و مورد توجه قرار میگیرد.

حاشیه نشینی یک کمربند انتحاری است
عصر ديروز كارگروه اشتغال استان فارس با در دستور كار قرار گرفتن توسعه روستايى
در محل تاالر قاضى استاندارى فارس برگزار شد...

فارس و بازار خرید در آستانه نوروز

ایرنا :با گذر از  11ماه و رسیدن به آخرین ماه و روزهای سال بازار جان تازه ای می   گیرد و با جنب و
جوش طبیعت برای رســیدن بهار همسو می   شود و تب داغ خرید ،بازار را تبدار می   کند و همچون خونی
تازه در رگ های بازار دمیده می   شود.
بهار در راه اســت هم فصل بهار و هم بهار خرید؛ البته نمی   توان از دغدغه این روزها که مشــکالت
اقتصادی است چشم پوشی کرد لیکن برخی با توجه به افزایش قیمت کاال ها با ایجاد پویش های مجازی
سعی بر آن دارند تا مراسم نوروز را نسبت به سال های قبل ساده تر برگزار کنند.
آجیل و خواربار ،پوشاک و میوه عضوهای جدا نشدنی از نوروز هستند و بسیاری در این ایام برای خرید
این کاالها عزم خود را جزم می   کنند.
چند سالی است که دولت برای کنترل قیمت های بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها طرحی
را موسوم به طرح تنظیم بازار ایجاد کرده است.
در این طرح مایحتاج مورد نیاز مردم بر اســاس برنامه ریزی و با قیمتی مشخص که از سوی کمیته
نظارت بر بازار یا سازمان حامی   حقوق مصرف کننده مشخص می   شود عرضه می   شوند.
 25اسفند آغاز عرضه میوه طرح تنظیم بازار
مدیر کل تعاون روســتایی استان فارس در     باره طرح تنظیم بازار و عرضه میوه به خبرنگار ایرنا گفت:
عرضه میوه طرح تنظیم بازار از  25اســفند ماه  97آغاز خواهد شــد و این طرح تا پایان فروردین ماه 98
ادامه خواهد داشت.
احــد بهجت حقیقی با بیــان این که امکان افزایش مدت زمان عرضه میــوه طرح تنظیم بازار وجود
دارد اضافه کرد :پس از پایان فروردین ســال  98اگر تقاضا برای میوه در این طرح همچنان وجود داشته
باشــد و هیــات دولت نیز موافقت کنند امکان افزایش مدت زمان عرضــه بعد از فروردین ماه هم وجود
خواهد داشت.
بهجت حقیقی بیان کرد :بر اساس برنامه ریزی ها امسال در شیراز  100مرکز برای عرضه میوه طرح
تنظیم بازار در نظر گرفته می   شــود و در شهرستان ها نیز مباشــرانی که اعالم آمادگی کرده اند در کنار
فروشگاه های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی ،عرضه کنندگان میوه طرح تنظیم بازار هستند.
او اظهار داشــت :اگر تقاضا برای طرح تنظیم بازار بیشتر از ظرفیت واحد های عرضه کننده باشد این
آمادگی وجود دارد که خودروهای دارای ســردخانه به کمک واحد های عرضه کننده بیایند و بخشــی از
تقاضای مصرف کننده را برطرف کنند.
به گفته مدیر کل تعاون روســتایی استان فارس خرید سیب و پرتقال انجام شده است و استان فارس
در آمادگی کامل برای عرضه میوه طرح تنظیم بازار به سر می   برد و هیچ کمبودی در استان وجود ندارد.
اعالم قیمت یک شب قبل از عرضه
مدیر کل تعاون روستایی استان فارس بیان کرد :برای جلوگیری از نوسانات بازار و از بین بردن داللی،
قیمت های عرضه میوه طرح تنظیم بازار یک شب قبل از عرضه مشخص خواهد شد.
بهجت حقیقی اضافه کرد :قیمت هایی که به عنوان قیمت مصوب تعیین می   شود بر اساس قیمت بازار
خواهد بود از این رو شرایط ثبات در بازار باید فراهم شود تا بتوان قیمت مناسبی برای میوه در نظر گرفت.
وی افزود :سازمان صنعت ،معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف فارس وظیفه نظارت بر واحد های
عرضه کننده میوه طرح تنظیم را بر عهده خواهند داشت.
فروش ویژه پوشاک در  100واحد عرضه کننده
رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشــاک شــیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت :بیش از  100واحد
عرضه کننده پوشاک در اسفند ماه و به مناسبت نوروز طرح فروش ویژه پوشاک را در دستو کار قرار داده اند.
خدابخش رضایی اضافه کرد :در شــیراز سه هزار و  900واحد عرضه کننده پوشاک وجود دارد که این
واحد ها با توجه به نرخ مصوب سود و هزینه نسبت به فروش پوشاک اقدام می   کنند.
رضایی گفت :فروشــندگان البســه پس از خریــد کاال از تولید کننده یا عرضه کننده پوشــاک تنها
می   توانند با افزایش  22درصد سود و هزینه نسبت به تعیین قیمت تمام شده کاال و عرضه آن اقدام کنند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشاک شــیراز بیان کرد :برای نظارت هرچه بهتر بازار دو شماره تلفن
 124و 32332521آماده دریافت نظرات مشتریان و شکایت است.
وی با بیان این که کمیســیون نظارت بر بازار مدل نرخ گذاری را در این اتحادیه مشــخص می   کند،
اضافه کرد :ســه مدل تعیین قیمت وجود دارد در مدل اول این کمیســیون نرخ سود و هزینه را مشخص
می   کند که اتحادیه های پوشــاک سراسر کشور را شامل می   شــود در مدل دوم عالوه بر سود و هزینه،
ارزش افزوده نیز لحاظ می   شود و مدل آخر این است که قیمت تمام شده مشخص می   شود که این مدل
مربوط به کاالهایی است که کمتر در سبد مصرف کننده قرار دارد.
عرضه گوشت قرمز و سفید در بازار
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس پیشتر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفته
بود :توزیع مرغ و گوشــت گوســفندی طرح تنظیم بازار بر اساس برنامه ریزی ستاد تنظیم بازار کشور از
پانزدهم اسفند آغاز شد.
هدایتا ...رحیمی   افزود :برنج و شکر نیز در زمره کاالهایی است که در قالب طرح تنظیم بازار ،عرضه
آنها آغاز شده است و برای عرضه شکر هیچ گونه کمبودی نه تنها در استان فارس بلکه در کشور نداریم.
رحیمی   بیان کرد :شــکر به اندازه مصرف خانوارها ،صنوف و صنایع در اســتان فارس در حال توزیع
است ،سهمیه بهمن کامال توزیع شده و سهمیه اسفند ماه هم روند عرضه آن به زودی آغاز خواهد شد.
نرخ مصوب آجیل و خشکبار در شیراز
رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی شیراز پیشتردر گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفته بود :با هدف
یکسان سازی قیمت ها و اطالع شهروندان ،نرخ فروش انواع آجیل و خشکبار در این شهر اعالم شد.
عبــدا ...رزاق منش افزود :هرکیلوگــرم آجیل چهار مغز در روزهای پایانی ســال  97و نوروز  ،98از
 100تا  124هزار تومان تعیین شد.
وی اظهــار داشــت :هر کیلوگرم آجیــل  6مغز در شــیراز از  90تا  110هزار تومــان در واحد های
عرضــه کننده مواد غذایی عرضه می   شــود .رئیس اتحادیه عمده فروشــان مواد غذایی شــیراز گفت:
هرکیلوگرم پسته در بازار شب عید شیراز از  180تا  240هزار تومان به فروش می   رسد.
وی ادامــه داد :بــا توجه به این که خالل پســته تنها درجه های یــک و دو دارد به ترتیب به قیمت
 440و  400هزار تومان عرضه می   شود.
به گفته رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی شیراز ،دلیل اصلی نرخ گذاری آجیل در سه درجه را
ایجاد حق انتخاب برای خریداران و تهیه خشکبار مرغوب و با کیفیت عنوان کرد.

درمانگاه خیرساز فوق تخصصی پروین دالکی در شیراز افتتاح شد

مهر :درمانگاه خیرساز تخصصی و فوق تخصصی پروین دالکی در شیراز افتتاح شد.
مدیر بیمارستان تخصصی و فوق قطب الدین شیراز ظهر دیروز در مراسم افتتاحیه درمانگاه خیرساز
تخصصی و فوق تخصصی پروین دالکی (نوروزی) گفت :این مرکز با مشــارکت دانشگاه علوم پزشکی
شیراز و خیر بانو دالکی ساخته شده است.
باقر نسیمی   اظهار داشــت ۷۰ :درصد این درمانگاه خیرساز و  ۳۰درصد آن توسط بیمارستان ساخته
شــده اســت .وی ادامه داد :این درمانگاه در مســاحت  ۲هزار و  ۴۰۰متر و با مبلغ  ۱۰میلیارد تومان
راه اندازی شده است.
وی ادامه داد :این درمانگاه دارای آزمایشــگاهی ،روانشناسی ،رادیولوژی ،پوست و مو و… با تعرفه
دولتی فعالیت دارد.
رئیس دانشــگاه علومپزشکی شیراز نیز در این مراسم ،گفت :به دلیل حجم زیاد مراجعه کنندگان به
دمانگاه مطهری نیازمند مکان جدید برای انتقال این مرکز درمانی هستیم.
علی بهادر با اشاره به اینکه خیرین همیشه در کنار دانشگاه بوده اند ،افزود :درمانگاه مطهری شیراز
با  ۴۰سال قدمت نیازمند مکان جدید است.
وی نبود پارکینگ برای درمانگاه امام رضا (ع) را به عنوان یکی دیگر از مشکالت عنوان و بیان کرد:
شهر شیراز به دلیل اینکه به عنوان قطب پزشکی شناخته شده است ،عالوه بر شهرستانها از استانها
و حتی کشورهای برای درمان به اینجا مراجعه میکنند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز همچنین گفت :شهر شیراز نیازمند بیمارستان تخصصی کودک
و بیمارستان قلب با تعرفه دولتی است.
وی افزود :راه اندازی این مرکز در چنین مکانی میتواند کمک شــایانی به مراجعه کنندگان داشــته
باشد .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در اینمراسم یکی از آرزوهای دیرینه دانشگاه علوم
پزشکی شیراز را افتتاح چنین مرکز ،در چنین مکانی عنوان کرد.
عبدالخالق کشاورزی گفت :سالهای سال بعد از تعطیلی بیمارستان و راه اندازی بیمارستان جدید در
تالش بودیم که این مرکز به مرکزی جدید تبدیل شود.
کشــاورزی اظهار داشــت :فاز اول این مرکز با  ۶۰اتاق پزشک و کلینیک های سالمت محور ،و…
امروز افتتاح شد.
وی افزود :در تالشیم که در کنار خدماتی درمانی ،خدمات پیشگیری و خودمراقبتی راه اندازی شود.
کشــاورزی با بیان اینکه درمانگاه شبانه روزی دندانپزشکی ،مرکز آموزشی احیای قلب و عروقی در
ضلع مقابل درمانگاه در حال تکمیل اســت ،گفت :علی رغم مشــکالت دانشگاه ،خیرین از پروژه های
موجود حمایتهای خوبی میکنند.

