گام های قانون گذاری برای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین المللی
رئیس فدراسیون شنا:

استخوان الی زخم
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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زندانیان تنگ بلور

تقویت رده های پایه
از مهمترین برنامه های
این فدراسیون است

محمد عسلی

ناصر امامی
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رئیس جمهور:

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز:

خأل مستندسازی مالکیتی ،اصلی  ترین
عامل تعدی به امالک شهری است
***

همیشه مشکوک بودن به پژوهشگران و اساتید
حرفی نادرست است
ظریف:

کشورهای منطقه نگاهشان به مردم
خودشان باشد

مأموریت استاندار فارس
به دستگاه  ها برای مبارزه با خطر
آنفلوآنزای مرغی
***

2

جشنواره بین المللی خوارزمی
برگزیدگان خود را شناخت

کشف ژن جدید بیماری قوز قرنیه
در شیراز
***
پایداری سامانه بارشی تا دوشنبه
در فارس

امپراطوری اوراق  20درصدی
در بانک ها

4

گازگرفتگی جان
 3شهروند مرودشتی را گرفت
12

ایســنا :وزیر بهداشــت گفت :حوزه غــذا ،آب و
بهداشــت از مســائل امنیتی جدا نیســت و از جمله
مواردی اســت که در آینده حاشیهسازیهای زیادی
در    باره آن خواهد شد.
سیدحســن قاضــیزاده هاشــمی در همایــش
تخصصی بهداشــت عمومی و امنیــت غذایی که به
میزبانی دادسرای عمومی و انقالب تهران برگزار شد،
اظهار کرد :وضعیت آب و غذا در کشــور مناسب است
و نباید خودزنی کنیم چرا که بیشــترین شایعات حتی
در کشورهای پیشــرفته نیز در حوزه غذاست و نباید
فکر کنیم که با اظهارات منفی و ناامیدانه ،جامعه دچار
التهاب نمیشود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه متاسفانه دائما پیامهای
منفــی و ناامیدانــه به جامعه مخابره میشــود ،ادامه
داد :بعضی از ما مســئوالن خودشیفته ،در رسانهها و
تریبونها به منفیگویــی میپردازیم البته منظور من
این نیست که ســخنان خالف بگوییم و امیدآفرینی
کاذب کنیــم بلکه میتوان در کنــار موفقیتها نقاط
ضعف را نیز گفت .امروز صفحه اول اکثر روزنامههایی
کــه پول خود را از دولت میگیرند اخبار منفی اســت
و ایــن همان چیزی اســت که دیگران و دشــمنان
میخواهند.
هاشــمی تصریح کرد :ترســاندن مــردم و ایجاد
اضطراب در آنها بدون اینکه نتیجهای حاصل شــود
بیفایده اســت و بخش عمدهای از امنیت هم مربوط
به نشاط اجتماعی است.
وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد :از روز اول
مســئولیتم تالش کردهام که خالف نگویم .به عنوان
نمونه بارها تاکید کردم که در حاشــیه شــهر تهران
وضعیت تختهای بیمارســتانی نامطلوب و نامناسب
است و به دنبال آن دولت به ساخت بیمارستان در این
شهرها اقدام کرده است.
وی با اشاره به وظیفه مهم قوه قضاییه یادآور شد:

2

به مناسبت روز "مهندس" برگزار شد؛
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آیین بزرگداشت و تجلیل از مهندسان پیشکسوت و اهدای نشان نیم قرن فعالیت برتر در شیراز
وقتــی که قوه قضاییه اقدام به اجرای عدالت میکند،
بزرگترین خدمت به نشــاط اجتماعی است و مردم
متوجه میشوند که قوه قضاییه با متخلفین و متقلبین
برخورد میکند و قانون در کشور حکمفرماست.
هاشــمی همچنین در مورد میــزان واردات روغن
پالم گفت :در مورد روغن پالم همواره بین شرکتهای
وارداتی رقابت وجود داشــته و هر روز تالش میکنند
کــه رقیب خود را از میدان بیرون کنند .واردات روغن
پالم در ســال  ۹۰حدود  ۵۶۰هزار تن ،در ســال ۹۱
حدود  ۵۵۰هزار تن ،در سال  ۹۲حدود  ۵۰۰هزار تن،
در ســال  ۹۳حدود  ۷۴۰هزار تن ،در سال  ۹۴حدود
 ۶۰۰هزار تن ،در ســال گذشته حدود  ۴۰۰هزار تن و
در سال جاری با ادامه روند کاهش واردات پالم تاکنون
 ۳۶۰هزار تن بوده و هر کســی مدرکی بر خالف این
آمارها دارد میتواند به دادستان تهران ارائه دهد.
وی افــزود :میانگین مصرف روغــن پالم در دنیا
 ۳۰تــا  ۳۴درصد اســت و از آن در صنایع مختلف از
جمله شکالتســازی و بستنیسازی استفاده میشود
که تمام دنیا نیز از آن استفاده میکنند .خوشبختانه در
دولت یازدهم واردات پالم به کشــور از  ۷۵۰هزار تن
به  ۴۵۰هزار تن کاهش یافت و تعرفه واردات آن نیز
 ۲۵درصد افزایش پیدا کرد.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه بحث و اظهارنظر در
مورد محصــوالت تراریخته در تخصص ما نیســت،
اظهار کرد :مســئول بررســی این محصوالت وزارت
جهاد کشــاورزی و ســازمان ملی اســتاندارد است و
وزارت بهداشــت و قوه قضاییه بایــد حقوق مردم را
مطالبه کنند به شــرط اینکه همدیگر را متهم نکنند
چرا که ما مســئولیم و مردم از مــا کار میخواهند و
نباید مشــکالت را به گردن همدیگر بیندازیم چرا که
مردم از اینکه اشکاالت را به دیگران نسبت میدهیم،
خسته شدهاند.
هاشمی خاطرنشان کرد :هر کدام از قوای سهگانه

وزیر بهداشت:

مردم باید مدعی و قوای سهگانه باید
پاسخگو باشند

تصور میکنند که کار خود را به درستی انجام میدهند
امــا مردم کارنامه و خروجــی کار را میبینند و امروز
مردم از ما محیط و غذای سالم میخواهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید
بر لزوم برگزاری جلسات مشــترک توسط مسئوالن
وزارت بهداشت و قوه قضاییه اظهار کرد :قطعا وزارت
بهداشت بدون همکاری قوه قضاییه نمیتواند در حوزه
ســامت و بازدارندگی تخلفات موفق باشــد و وقتی
قانون از مجرای قوه قضاییه اجرا شــود موثرتر خواهد
بود چرا که ما فقط تخلفات را اطالعرسانی میکنیم و
اختیار صدور حکم نداریم.
وزیــر بهداشــت تصریح کرد ۱۱۷ :ســفرهخانه و
رســتوران غیرمجاز که اقدام به عرضه قلیان میکنند
شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند اما پس از

بخشودگی عوارض تأخیر تأدیه
96-1120
مودیان شهرداری

برابر مصوبه شماره /96/5103ص مورخ 1396/11/24
شــورای اسالمی شــهر شــیراز ،مودیانی که نســبت به پرداخت اصل
مبلغ چک های معوقه خود تا پایان روز  1396/12/28اقدام نمایند،
مشمول بخشودگی پرداخت عوارض تأخیر تأدیه خواهند شد.
شــهروندان گرامی می توانند جهت پرداخت اصل بدهی خود به اداره
کل تشــخیص و وصــول درآمد به آدرس ابتدای بلــوار چمران نبش
کوچه  12واحد حسابداری چک و واحد حقوقی مراجعه نمایند.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

صدور حکم و پلمب این مراکز شاهد بودیم که دوباره
فک پلمب شدهاند و در این شرایط دیگر آبرویی برای
کارشناســان ما باقی نمیماند و متاسفانه شاهدیم که
تعداد این مراکــز از  ۱۱۷به  ۱۳۸مرکز افزایش یافته
است.
هاشمی یادآور شد :در مورد داروخانههای متخلفی
که اقــدام به عرضه داروی قاچــاق میکنند بارها به
مراجع قضایی گزارش شده اما ظرف یک روز مجددا
این مراکز بازگشایی و به فعالیت خود ادامه میدهند.
وزیر بهداشــت تاکید کرد :همکاری وزارت کشور
و فرمانداران در تامین ســامت جامعه بســیار مهم
اســت و وزارت بهداشت حاضر است به عنوان بازوی
اجرایی قوه قضاییه هر اقدامی را در جهت پیشــگیری
از تخلفــات انجام دهد امــا  ۸۰درصد از عوامل موثر
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میرزایی نیکو:

صدور مجوز تجمعات همانند گذشته
استانی می شود

بر ســامت مردم در اختیار سایر دستگاههای اجرایی
است.
وی گفت :متاسفانه دولتها کمترین هزینه را برای
نظارت میکنند و وزارت بهداشــت اخیرا در تهران با
همکاری دفاتر سالمت در حوزه بهداشت محیط اقدام
به صدور کارت بهداشت در کمترین زمان کرده و اگر
گزارشاتی مبنی بر تخلف یا تقلب وجود داشته باشد به
دستگاه قضایی گزارش میکند.
هاشــمی خاطرنشــان کرد :در حوزه تولید ،توزیع
و عرضه مواد غذایی و آشــامیدنی وزارت بهداشــت
مصمم اســت که با متخلفان برخورد کند چرا که این
اقدامات از بــروز بیماریها و همچنین تحمیل هزینه
دارویی ،ساخت بیمارستان و توسعه تخت بیمارستانی
جلوگیری میکند.
وزیر بهداشــت تصریح کرد :همه دســتگاهها باید
تــاش کنند که بیمــاری تولید نکنند .متاســفانه در
مورد آلودگی هوا اکثر دســتگاههایی که اظهارنظر یا
مطالبه میکنند خودشــان مســبب ایجاد این شرایط
هســتند و باید پاسخگو باشــند و مردم نیز به خوبی
متوجه میشــوند که برخی افراد میخواهند از زیر بار
مسئولیت فرار کنند.
هاشــمی تاکید کرد :همیشــه مردم باید مدعی و
قوای سهگانه پاسخگو باشند.
وزیر بهداشــت در بخش دیگری از سخنان خود با
اشــاره به نقش مهم وزارت بهداشت و قوه قضاییه در
پیشــگیری از بروز بیماریها و تامین ســامت مردم
اظهار کرد :برخورد بــا تخلفاتی که با حضور ماموران
بهداشتی ،مقام قضایی و رسانهها باشد از بروز شایعات
جلوگیری میکند و مردم باور و اطمینان خواهند یافت
که در برخــورد با متخلفان جدی هســتیم و با هیچ
فردی مسامحه و شوخی نداریم.
وی اضافه کرد :مردم تصور میکنند که دادستانی
فقط در مواردی مانند اختالف ،قتل ،غارت یا جرمهای
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سیاســی ورود پیدا میکند در حالــی که حقوق عامه
مردم مهم اســت و عالوه بر مواردی مانند ســقوط
هواپیمــا و تاخیر در پروازهای هواپیماها ،مشــکالت
بهداشــتی و درمانــی و تخلفات در حــوزه غذا و آب
نیز از مواردی اســت که میتواند توســط دادستانی
انجام شــود و موجــب اطمینانبخشــی در مردم و
نشاط اجتماعی شود.
وزیر بهداشت در خصوص اقدامات وزارت بهداشت
در مورد مبارزه با قاچاق مواد آرایشــی و بهداشــتی
نیز گفت :در کشور ،ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
وجــود دارد و یکی از تکالیف آنها نیز همین اســت و
ما به عنوان وزارت بهداشــت گزارش تخلفات ،قاچاق
و تقلبهــای این حــوزه را ارائه میدهیــم اما وقتی
فرد متقلب یا متخلف باشــد قــوه قضاییه باید حکم
صادر کند .همچنین در مواردی مانند آرایشــگاهها و
باشگاههای ورزشــی تخلفات گستردهای رخ میدهد
که نیازمند ورود مراجع قضایی به این حوزه هستیم.
هاشمی یادآور شــد :اگر فردی محکومیت دارد و
اجازه طبابت ندارد بــا آن برخورد میکنیم .همچنین
در صورت مشــاهده تخلف در داروخانهها و موسسات
پزشکی که بهداشــت را به خوبی رعایت نمیکنند و
زبالهها را به صــورت صحیح دفع نمیکنند اختیاراتی
مانند لغو پروانه یا عدم اعتباربخشی را داریم.
هاشــمی تاکید کرد :در مورد تخلفــات با عنوان
طب اسالمی بارها مراجع بزرگواری همچون آیتاهلل
مکارم شیرازی ،جوادی آملی و ری شهری (فردی که
بیشــترین تالیف در حوزه علوم حدیــث و ائمه اطهار
دارد) اعــام کردند که چیزی به نام طب اســامی
وجود نــدارد و افــرادی که در کســوت روحانیت یا
غیر روحانیت در درمان مــردم مداخله میکنند مورد
تایید نیست زیرا در صورتی که مردم از درمان تجویز
شده توسط آنها پاسخی نگیرند آن را به حساب اسالم
و روحانیت میگذارند.

مژده به همشهریان و هموطنان عزیز
به ویژه ساکنین استان فارس

واگــذاری  56واحد از مجتمع  144واحدی «نامش» واقع در شــهرک بهاران بولوار نخل (جنب
شهرک فرهنگیان ،جنب شهرک فرزانگان)
-1حداقل پیش پرداخت مبلغ  1/000/000/000ریال مابقی اقساط
-2قیمت پایه دو خوابه متری  18/500/000ریال
قیمت پایه سه خوابه متری  19/000/000ریال
-3به ازاء افزایش هر  200/000/000ریال پیش پرداخت  50/000/000ریال تخفیف منظور می گردد.
تبصره :با ارائه معرفی نامه از ادارات تأمین اجتماعی ،علوم پزشــکی ،آموزش و پرورش ،خانه
کارگر ،جامعه اسالمی کارگران مشمول تخفیف می گردند.
شرایط سرمایه گذاری:
-1حداقل مبلغ  500/000/000ریال
-2میزان مشارکت تا سقف  22درصد پرداختی
-3دوره مشارکت حداقل یک ساله می باشد.

تلفن32343373-32351163 :
شماره تلگرام و همراه 09172005724

