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یادداشت

مصائب المبورگینی

التاری تلویزیونی

تلویزیون یا همان ســیما
رســانه ملی اســت که مورد
استفاده صغیر و کبیر و همگان
اســت .بالطبــع برنامهریزان
تلویزیونــی بایــد برنامههایی
تهیه و پخش کنند که هشتاد
میلیون بیننــده را دربرگیرد .از
جمله زنان ،مردان ،کودکان ،کارگران ،کشاورزان ،صنعتکاران،
هنرمندان ،معلمان ،دانشــگاهیان و خالصه تمام اقشار جامعه
را دربرگیــرد و صد البته فرهنگســازی کند و ارتقاءدهندهی
فرهنگ اجتماعی و علمی از هر جهت باشد.
از زمانــی کــه ماهواره نــزول اجالل فرمــود و مردم به
جای آنتن تلویزیون دیــش ماهواره نصب کردند و بحثها و
مجــادالت و بگیر و ببندها در رابطه با بودن یا نبودن ماهواره
همهگیر شد و آخرش هم معلوم نشد که ماهواره آزاد هست یا
نیســت عدهای راه خود را به سوی ماهواره و برنامههایش کج
کردند ولی هنوز عده زیادی به دلیل اطمینان از سالمت نسبی
برنامههای تلویزیون از آن استفاده میکنند.
اخیراً تقریب ًا اکثر برنامههای تلویزیونی التاری شــده و هر
برنامهای اسپانســری دارد و مشغول تبلیغات محصوالت خود
است و هر شب از یک میلیون تا چند ده میلیون جایزه میدهد
و قرعهکشــی برقرار اســت و اکثراً کپی برنامههای پرطرفدار
ترکی و آمریکایی است.
از بس مجری از ستاره و مربع تبلیغ میکند آدم سرسام میگیرد
که البته پول خوبی هم از طریق این پیامها به جیب اسپانســر
ریخته میشود که مبلغ ناچیزی از آن هم خرج جوایز میشود.
یادش بخیر بلیط اعانه ملی دو تومانی که هر چهارشــنبه از
رادیو قرعهکشــی میشد و جایزهاش پول پارو کردن در مدت
مشخص بود که البته گفته میشد قسمتی از این پول التاری
هــم برای مصارف خیریه مصرف میشــد .آن زمان هر کس
بلیط اعانه ملی میخرید یک هفته در رؤیای پولدار شــدن به
ســر میبرد و اگر هم نصیبش نمیشــد غمی نداشت چون 2
تومان بیشــتر نبود .هر چند  2تومان آن زمان با  2تومان االن
زمین تا آسمان فرق داشت.
راســتی چرا بلیطهای  2تومانی ممنوع شد و به جای آن
التاری جایگزین شد؟

تخلف  ۲۱میلیارد ریالی اصناف
فارس

تســنیم :معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان فارس از
تشــکیل  ۶هزار و  ۴۱۱فقره پرونده بــه ارزش  ۲۱میلیارد و ۵۶
میلیون ریال برای اصناف متخلف این استان خبر داد.
محمدمهدی عرب با بیان اینکه در  11ماه گذشته  192هزار
و  656مورد بازرســی از اصناف فارس انجام شــده است ،اظهار
داشت :این بازرسیها منجر به تشکیل  6هزار و  411فقره پرونده
تخلف به ارزش  21میلیارد و  56میلیون ریال شده است.
وی بیــان کرد :بیشــترین میزان تخلف اصنــاف مربوط به
عدم درج قیمت با دو هزار و  420فقره پرونده و گرانفروشــی با
دو هــزار و  288فقره پرونده بوده و بعد از آن تقلب با  315فقره
پرونده و عدم ارائه صورت حســاب با  294فقره پرونده بیشترین
میزان تخلف را داشته است.
معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف فارس با بیان اینکه در
ایــن مدت  9هزار و  106شــکایت مردمی   به صورت حضوری و
تلفنی به واحد شــکایات اتاق اصناف فارس اعالم و به همه آنها
در اسرع وقت رسیدگی شده است ،عنوان کرد :در بررسی شکایات
مردمی   دو هزار و  823متخلف شناسایی شده است.
عرب بیان کرد :در  11ماه گذشته در کالنشهر شیراز  14هزار
و  759مورد بازرســی از اصناف انجام شده که این بازرسیهای
منجر به تشکیل دو هزار و  163پرونده تخلف به ارزش  7میلیارد
و  772میلیون ریال شده است.
وی گفت :بیشــترین میزان تخلف اصناف شــیراز مربوط به
گرانفروشــی با یک هزار و  228فقره پرونده ،عدم درج قیمت با
 534فقره پرونده ،تقلب با  72فقره پرونده و بهداشت با  71فقره
پرونده بوده است.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف فارس افزود :در این مدت
سه هزار و  271مورد شکایات مردمی   از اصناف شیراز به صورت
حضوری و تلفنی به واحد شــکایات اعالم شــده که در بررسی
این شــکایات یک هزار و  283متخلف شناســایی شــده است.

اعزام دانشجویان دختر دانشگاه
علوم پزشکی شیراز به چهارمین دوره
المپیاد ورزش های همگانی

دانشجویان دختر دانشــگاه علوم پزشکی شیراز به چهارمین
دوره المپیاد ورزشهای همگانی دانشــجویان دختر دانشگاه های
علوم پزشکی کشور اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومی   دانشکاه علوم پزشکی شیراز ،کاروان
ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،متشکل از  ۲۶دختر ورزشکار،
عازم خزرآباد ساری ،محل برگزاری رقابت های چهارمین دوره از
المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی کشور
شدند .مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعالم این
خبر گفت :چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر،
در هشــت رشته ورزشی ،شامل طناب کشی ،داژبال ،طناب زنی،
فریزبــی ،فوتبال رومیزی ،آمادگی جســمانی ،روبیک و دارت با
حضور  ۵۲دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار می   شود.
دکتر «محسن داودی» ادامه داد :در چهارمین دوره از المپیاد
ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی
کشــور ،حدود  ۷۰۰دانشجو در رشــتههای مختلف با یکدیگر در
حــال رقابت هســتند ،همچنین  ۲۱۳مربی و سرپرســت از ۵۲
دانشگاه علوم پزشکی کشور در این رویداد بزرگ ورزشی حضور
دارنــد و  ۷۴داور نیــز ،قضاوت این مســابقات را بر عهده دارند.
دبیر امور ورزشــی کالن منطقه پنج دانشگاه های علوم پزشکی
کشور اظهار کرد :تیم اعزامی   دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،متشکل
از  ۲۱ورزشکار ،ســه مربی و ۲دو سرپرست ،یکی از کامل ترین
کاروان های حاضر در این مسابقات به شمار می   رود.
آئین افتتاحیــه چهارمین دوره المپیــاد ورزش های همگانی
دانشجویان دختر دانشــگاه های علوم پزشکی کشور ،ساعت ۱۶
روز پنجشنبه دوم اسفند به صورت رسمی   برگزار شد و رقابت ها تا
روز ششم اسفند ،ادامه دارد.
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فعاالن صنعت ساختمان دریافت پروانه های تجاری و مسکونی خود
را به سال آینده موکول نکنند
محمد هادی هاشم پور با اشاره به مصوبه شورای اسالمی   شهر شیراز در خصوص...

برخی قوانین مانع ُپرکردن چاه های غیر مجاز است
معاون قضایی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه
برخی قوانین مانع ُپرکردن چاه های غیرمجاز در این استان است...
فریبرز دهقان

 19جمادی الثانی 1440

فارس

احمد رضا سهرابی

مهرماه گذشته ،در پی توقیف یک دستگاه
خودرو المبورگینی توســط مأمــوران نیروی
انتظامی   شــیراز که در خیابانهای شــهر در
حال گذر بود ،با مشــاهده نواقصی در مدارک
و بــه ظن قاچاق بودن خــودرو ،پرونده جهت

رســیدگی به شعبه  5تعزیرات حکومتی فارس
ارجاع گردید.
حاال با گذشــت حدود  5ماه از این پرونده،
علی مبشری مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس
اعالم کرده اســت که در پی بازجویی از مالک
خودرو و تحقیق و استعالم در     باره مدارک ارایه

شده مشخص گردید که خودرو به صورت گذر
موقت وارد کشور شده و با گذشت مهلت تعیین
شــده و عدم اقدام صاحب خودرو جهت تمدید
مدارک ،شعبه رســیدگی کننده رأی به ضبط
خودرو به نفع دولت و از ســوی دیگر جریمه
نقدی  22میلیارد ریالی نموده است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز تاکید کرد:

فعاالن صنعت ساختمان دریافت پروانه های تجاری و مسکونی خود
را به سال آینده موکول نکنند
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شــیراز با
اشاره به مصوبه شــورای اسالمی   شهر شیراز در
خصوص قیمــت منطقه بندی مبنای محاســبه
عوارض ســاختمانی و افزایش تعرفه های ریالی
صدور پروانه های مســکونی و تجاری در ســال
آینده ،بر اســتفاده از فرصت باقی مانده تا پایان
ســال و بهره مندی از کاهش پلکانی  20تا 53
درصدی عوارض ساختمانی سال  97تاکید کرد.
محمد هادی هاشــم پور با اشــاره به احتمال
کاهش تخفیفات عوارض ســاختمانی و افزایش
قابل توجه مبنای محاسبه عوارض ساختمانی در
سال  ،98ضمن پیش بینی روزهای پرتراکم منتهی
به پایان ســال جاری افزود :بــا توجه قابلیت به
افزایش پلکانی کاهش عوارض ساختمانی ،هرچه
مبالغ عوارض پرداختی بیشتر باشد،درصد کاهش
عوارض نیز تا ســقف  53درصد در برخی مناطق
قابل افزایش است.
وی به مصوبه افزایش قیمت منطقه بندی که
پیش از این از طریق جراید اعالم عمومی   گردیده
بود اشــاره و تصریح کرد :با توجه به هزینه های
جانبی ساخت و ساز ،هزینه های جاری و همچنین
به منظور رونق بخشی به بازار ساختمان ،افزایش
نســبی تعرفه هــای ریالی عوارض ســاختمانی
اجتناب ناپذیر بوده و بر این اساس قیمت منطقه
بندی مالک عمل محاســبات عــوارض ،قیمت
فروش هر متر مربع زمیــن( )Bو قیمت فروش

هر متــر مربع آپارتمــان( )BPو قیمت هر متر
مربع خدمــات تجاری مالک عمل شــهرداری
شــیراز در ســال  98با شــیب صعودی روبرو
خواهد بود.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز درصد
افزایش عــوارض واحدهای تجاری،مســکونی
اداری و دفاتر کار در ســال آینده را به ترتیب تا
 38درصد 10،درصــد و  10درصد عنوان کرد و
افزود :پیشنهاد می   شود فعاالن صنعت ساختمان
دریافت پروانه های تجاری و مسکونی خود را به
ســال آینده موکول نکرده و از فرصت باقی مانده

تا پایان اســفندماه ســال جاری و بهره مندی از
بسته های تشویقی و تخفیفات شهرداری شیراز
استفاده نمایند.
هاشم پور در بخش دیگری از سخنان خود به
مصوبه الیحه صدور کارت اوراق بســتانکاری با
نرخ  23درصد اشــاره و تصریح کرد :در راستای
تأمین مالی پروژه های شــهری و همچنین رونق
بخشــیدن به بازارمسکن شهرداری شیراز نسبت
به توزیع کارت اوراق بســتانکاری ویژه پرداخت
عوارض و هزینه خدمات شــهرداری اقدام نموده
اســت و شــهروندانی که ســال آینده قصد اخذ
پروانه های ساختمانی دارند می   توانند از این اوراق
استفاده نمایند.
وی در مــورد نحوه اســتفاده از کارت اوراق
بســتانکاری گفت :اســتفاده از این کارت صرف ًا
جهــت پرداخت عوارض،صــدور پروانه و هزینه
خدمات رسانی در نظر گرفته شده است.
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شیراز ،در
خصوص اهداف این مصوبه تصریح کرد :افزایش
نقدینگی ،رونق بازار مســکن شهر شیراز ،جلب
اطمینان بســتانکاران از دریافت مطالبات ،تملک
ســریعتر امالک مورد مســیر از جملــه اهداف
مصوبه صدور کارت اوراق بستانکاری (تشویقی)
اســت که در نهایت منجر به افزایش تقاضا برای
صدور پروانه و در نهایت رونق ســاخت و ســاز
خواهد شد.

معاون قضایی دادگستری استان فارس:

برخی قوانین مانع پُرکردن چاه های غیر مجاز است
ایرنــا :معاون قضایی و پیشــگیری از وقوع
جرم دادگســتری اســتان فارس با بیان اینکه
برخی قوانین مانع ُپرکردن چاه های غیرمجاز در
این استان اســت گفت :قانون تعیین و تکلیف
چاههای آب حفر شــده قبل از سال  85و فاقد
پروانه بهرهبرداری از جمله این قوانین است.
احمد رحمانیــان گفت :این قانــون نه تنها
مانــع حفر چاه غیر مجاز نشــده بلکه به نوعی
تســهیل کننده و مشــوق افراد برای حفر چاه
غیــر مجاز بــوده و برخی از افــراد متخلف به
امیــد اخذ پروانه حفر چاه از طریق کمیســیون
پیــش بینــی شــده در ایــن قانــون مبادرت
به حفر چاه کرده اند.
معــاون قضایی و پیشــگیری از وقوع جرم
دادگســتری استان فارس اضافه کرد :با استفاده
از این قانون افراد به نحوی ســعی داشته اند با
ظاهرسازی و صحنهسازی چاه خود را به عنوان
چاه حفر شــده قبل از سال  1385معرفی کنند
تا بتوانند از مزایای قانون مذکور اســتفاده کنند.
معاون قضایی دادگســتری استان فارس ادامه
داد :بر اســاس این قانون چنانچــه چاه قبل از
سال  85حفر شده باشد ،شرایطی باید احراز شود
از جمله تشخیص ســازمان آب مبنی بر اینکه
چاه را به عنوان چاه قبل از ســال 85شناسایی
کند ،منطقه مربوطه ظرفیت آبی داشــته باشد،
حریم چاه مجاور را رعایت کند و برداشــت آب
از آن ســبب ضرر و زیان بــه دیگران و عموم
مردم نشود.

رحمانیان بیان کرد :علیرغم اینکه در تبصره
یک این قانون آمده اســت که باید ظرف مهلت
 2ســال بر روی همه چاههای آب کشور کنتور
حجمی   هوشمند نصب شود اما با گذشت چندین
ســال هنوز بســیاری از چاههای موجود کنتور
حجمی   هوشمند ندارند.
وی با بیان این که دادگســتری فارس برای
صیانــت از منابع آب اســتان بخشــنامهای در
 11بند تدوین و ابالغ کرده است گفت :در این
بخشنامه عالوه بر تعیین شعب ویژه در خصوص
نحوه برخورد قضایی با حفر چاه های غیر مجاز،
توقیف ماشــینآالت حفــاری غیرمجاز ،نحوه
اجرای آرای قطعی و الزم االجرای کمیســیون
موضوع تبصــره قانون تعیین و تکلیف چاههای
آب فاقد پروانه ،مطالبه خسارات از بهره برداران

غیر مجاز ،نحوه تعقیب دعوی در اجرای احکام،
دستورات صریح و شفافی صادر کرده است.
دبیر شورای پیشــگیری از وقوع جرم استان
فــارس با بیــان اینکه این بخشــنامه میتواند
بهعنــوان الگــو و راهبرد در کل کشــور مورد
اســتفاده قرار گیرد ،اضافه کــرد :طرح صیانت
از منابــع آب که وزارت نیــرو و قوه قضائیه به
واحدهای ذیربط کشــوری ابالغ کــرده اند در
استان فارس تهیه و تدوین شده ،پس از اجرای
موفق آن در استان برای اجرا در سطح کشور به
قوه قضائیه ارسال شد.
رحمانیــان ،تعامل و همکاری مناســب بین
دســتگاه قضایــی ومجموعــه وزارت نیرو در
اســتان فارس را یادآورشــد و گفت :نتیجه این
همکاری در اســتان ســبب اجــرای طرحهای
پیشــگیرانه مناســب و همچنین کســب رتبه
اول دادگســتری فــارس برای پرکــردن چاه
غیرمجاز طی چند ســال متوالی در سطح کشور
شده است.
بر اســاس آمارهای موجود طی ســال 97
بیــش از یک هــزار و  400چاه غیــر مجاز در
مناطق مختلف اســتان فارس پر شده است ،در
سه ماه گذشته  130چاه در جهرم 156 ،چاه در
ارســنجان 73 ،چاه در داراب و  39حلقه چاه در
منطقه پاسارگاد ُپر شده است.
ُپــر کردن چاه های آب غیر مجاز دراســتان
فــارس در قالب طرح تعادل بخشــی منابع آب
همچنان ادامه دارد.

مصائب المبورگینی
مهرماه گذشــته ،در پی توقیف یک دســتگاه خودرو المبورگینی توسط مأموران
نیروی انتظامی   شیراز که در خیابانهای شهر در حال گذر بود...
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آیتا ...دژکام:

در امر حفاظت از منابع طبیعی باید به توانمندسازی
و نیازهای مردم نیز توجه شود

آیتا ...دژکام نماینده مقام معظم رهبری در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز در دیدار مدیر کل منابع
طبیعی و مدیران این مجموعه با اشــاره به اهمیت و ضرورت حفاظت از انفال و اراضی ملی اظهار داشــت:
موضوع منابع طبیعی و محیط زیست یکی از دغدغههای اساسی جامعه است که حفظ و انتقال این میراث
گرانبها به نسلهای بعدی از جمله وظایف شرعی و قانونی ماست.
بــه گزارش روابط عمومــی   اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس وی با بیــان اینکه انجام برخی
اقدامات در حوزه منابع طبیعی و محیط زیســت موجب آزردگی و آســیبهای جدی به این عرصهها شده
اســت افزود :به نظر میرســد مجموعه فعالیتهای صورت گرفته برای مقابله با این تهدیدات کافی نیست
و باید برنامههای مدون و دقیقتری برای حفاظت و حراســت از این عرصهها تدوین کرد .امام جمعه شیراز
همچنین با اشــاره به افزایش روزافزون جمعیت اســتان و نیاز مبرم جامعه در استفاده از این منابع بر لزوم
برنامهریزی و مدیریت دقیق در جهت اســتفاده معیشتی مردم به ویژه بهرهبرداران این عرصهها تأکید کرد
و افزود :مقابله قضایی و حقوقی با متجاوزان و متصرفان اراضی ملی تنها راه حفاظت از این اراضی نیســت
و میبایست در این راستا برنامهریزیهای منسجمتری صورت پذیرد.
وی تصریح کرد :با تالش جهادی و استفاده از ظرفیتهای خوب استان در حوزه زیستمحیطی میتوان
عرصههای طبیعی استان را از چالشهای پیش رو نجات داد.
آیتا ...دژکام ضمن قدردانی از فعالیتهای ثمربخش و تأثیرگذار منابع طبیعی استان در حفاظت از انفال
و بیتالمال بر توجه بیش از پیش مسئوالن این مجموعه در جهت شناسایی نیازهای بهرهبرداران عرصهها
و مقابله با تصرفات ســودجویان اراضی ملی تأکید کرد و افزود :متأســفانه تخریب جنگلها در ســالهای
گذشــته در حد وسیعی اتفاق افتاده است که این امر منجر به نابودی بسیاری از جنگلها و درختان چندین
ســاله شده است .وی اظهار داشت :پاسداری و نگهداشت درختان موجود و بقایای این گنج گرانبها نیازمند
توجه بیشتر مسئوالن است.
بوســتانی مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری فارس نیز در این جلســه وی با بیــان اینکه یکی از
سیاستهای سازمان جنگلها استفاده از کلیه ظرفیتهای مردم در اجرای طرحهای حفاظتی است تصریح
کرد :با توجه به اهمیت مشــارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی و تحقق شــعار "منابع طبیعی با مردم
برای مردم" خوشــبختانه در چند سال اخیر موفقیتهای چشمگیری در راستای احیاء و توسعه عرصههای
طبیعی حاصل شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس همچنین با اشاره به مشارکت مردم در امر اطفاء و پیشگیری
از آتش سوزی مراتع و جنگلهای استان گفت :امسال آتشسوزی عرصههای منابع طبیعی نسبت به سال
قبل کاهش بسیار چشمگیری داشته است.
بوســتانی از طرح بذرکاری به عنوان یکی از موفقترین طرحهای منابع طبیعی یاد کرد و افزود :تاکنون
بالغ بر دو هزار هکتار از عرصههای منابع طبیعی اســتان با مشارکت مردم بذرکاری و احیاء شده است .وی
در ادامه جذب  40میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای آبخیزداری ،اخذ
دو میلیون هکتار ســند تک برگ برای اراضی ملی از جمله فعالیتهای مهم در راســتای حفاظت ،احیاء و
توسعه پوشش گیاهی عنوان کرد.
حجت االســام یارمحمودی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابــع طبیعی فارس نیز
در این جلســه با اشــاره به اهمیت و حساســیت حفاظت و صیانت از انفال اظهار داشــت :همه ما باید در
صیانــت و حفاظت از این امانت الهی به درســتی انجام وظیفه کنیم تا عملکرد مناســب ما برای آیندگان
الگو باشد.
وی بــا تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی به معارف عمومی   در جامعه تصریح کرد:
باید همه اقشــار و گروهها به ویژه تریبونهای ائمه جماعات و اماکــن مذهبی از هر فرصتی برای تحقق
این امر استفاده نمایند.

آیین گرامیداشت پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران در شیراز

علیرضا یزدی در آیین گرامیداشــت پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
در شــیراز با بیان اینکه مجموعه "هما" در  ۵۷ســال فعالیت خود را در دو شــرایط متفاوت فعالیتی تجربه
کــرده ،گفت :قبل از انقالب شــرایط قابل قبولــی از لحاظ رقابت و امکانات وجود داشــت و «هما» جزو
شرکت های برتر خاورمیانه بود.
مدیر کل هواپیمایی جمهودی اســامی ایران در فارس و بندر لنگه با شــاره به آسیب پذیری صنعت
هوایی بعد از انقالب به دلیل شــرایط ویژه کشور ،بیان کرد :عليرغم فشارهای شدید ،شرکت «هما» موفق
به انجام رسالت خود شده است البته مردم از خیلی از فعالیت ها اطالعی ندارند.
وی افزود :در ابتدای انقالب تمام کارهای ما وابستگی به بیرون از مرز داشت اما امروزه جوانان در حال
تامین تمام تجهیزات به طور مســتقل با پذیرش تمام استاندارها در شرکت «هما» هستند و مرکز آموزش
ما جزء  ۱۰مرکز برتر خاورمیانه است.
یزدی با اشــاره به فعالیت های  ۴۰ســاله شــرکت هواپیمایی «هما» عنوان کرد :در برترین شرایط با
همدلی موفقیت هایی به دســت آوردیم که  ۵۰پرواز خارجی و  ۶۰پرواز هفتگی خاورمیانه شــرکت های
خارجی را متعجب ساخته است وي تصريح كرد:بستن سوخت در هر سال  ۱۸هزار تا  ۲۰هزار برای شرکت
ما هزینه آورده است.
مدیرکل هواپیمایی جمهوری اســامی ایران در فارس و بندر لنگه با اشاره به تحریم های اخیر ،اظهار
کرد :برطرف کردن هزینه های در راســتای انجام پروازها و جلوگیری از لغوآنها در حال رایزنی هســتیم و
جوانان ما با نبوغ توانستند خیلی از مشکالت را حل کنند.
وی متذکر شد :عموم مردم بر مشکالت هواپیمایی داخلی اشراف ندارند اما مسئوالن بر آمادگی سازی
پروازها در این شــرایط نابرابر آگاهند و مقایسه آن با شرکت های خارجی قیاس نابرابری است و ما درحال
تالش برای بروزرسانی تجهیزات هستیم.
یزدی با اشــاره به تالش های این شرکت در راستای رفع مشکالت ،گفت :کمبودها و شرایط ،عوامل
خارجی دارند و اتفاقات عرصه بین المللی و سیاست بر تمام صنعت و مسائل مرتبط به آن تاثیرگذار است.
مدیرکل هواپیمایی جمهوری اســامی ایــران در فارس و بندر لنگه خاطرنشــان کرد :هفتگی حدود
 ۶۵پرواز داخلی و هشــت پرواز بین المللی توسط شرکت هواپیمایی «هما» در فارس انجام می شود که با
وجود کاستی ها خدمات خوبی ارائه شده است.
وی یادآور شد :در  ۲سال و نیم گذشته بیشترین آمار برگزاری کالس های آموزشی تخصصی در فارس
برگزار شــده و رتبه برتر در این زمینه را کســب کردیم و با وجود شرایط دشوار شاهد رشد  ۱۷درصدی در
حوزه فروش بلیت بودیم.
یزدی با اشــاره به هجمه ها علیه «هما» به ویژه در بخش درآمدی ،بیان کرد :اغلب تعمیرات اساســی
تا  ۹۹درصد در این شرکت اتفاق افتاده و تجهیزات بروزرسانی شده است و در بخش هندلینگ در فرودگاه
شیراز شرایط قابل قبولی حاکم است.

فارس نوزدهمین استان پربارش کشور؛

بارندگیها  ۳۱۴درصد افزایش یافت

تسنیم :استان فارس با ثبت  ۲۰۶.۳میلیمتر بارش در  ۱۵۳روز ابتدایی سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه
سال گذشته رشد  ۳۱۴درصدی داشته است.
بر اســاس آمــار رســمی   دفتر مطالعات پایــه منابع آب شــرکت مدیریت منابــع آب ایــران ،ارتفاع کل
ریزشهای جوی اســتان فــارس از اول مهر تاکنون بالغ بر  206میلیمتر اســت این مقدار بارندگی نســبت
بــه میانگیــن درازمدت (  214.2میلیمتر) 3و 7درصد کاهش و نســبت به دوره مشــابه ســال آبی گذشــته
(  49.8میلیمتر)  314.3درصد افزایش را نشان میدهد.
اســتان فارس از نظر میزان بارندگی در ســال آبی جاری رتبه نوزدهم را دارد .استان کهگیلویه و بویراحمد
( 718.5میلیمتر) ،لرســتان ( 660میلیمتر) و گیالن ( 659.2میلیمتر) پربارشترین و سیســتان و بلوچستان
( 34.3میلیمتــر) ،یــزد ( 51.5میلیمتــر) و خراســان جنوبــی ( 64.36میلیمتر) کمبارشترین اســتانهای
کشور بودهاند.
در پنج اســتان کشــور باالی  500میلیمتر بارندگی ثبت شــده است و در  6استان کشــور نیز پایینتر از
 100میلیمتر باران باریده است.
همه استانهای کشور در 153روز ابتدایی سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد بارندگی
روبهرو بودهاند و تنها اســتانهای اردبیل با کاهش  11درصدی بارندگی نســبت به مدت مشــابه سال گذشته
روبهرو بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه در بلند مدت به جز استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان ،یزد و فارس
که با کاهش بارندگی روبهرو بودهاند مابقی استانهای کشور شاهد افزایش بارندگی هستند.

