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پلیس هرگز با شادی مردم مخالف نیست
فرمانده نيروى انتظامی   استان فارس گفت" :نشاط بهارى ،نظم و قانون مدارى " شعار
امسال ايام نوروز خواهد بود...

صفد ر د وام

طی احکامی   جداگانه ای از ســوی بوســتانی رئیس هیات
مدیره و مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی فارس،
رضا عســکری به عنوان معاونت بهره برداری و رضا اسدی به
عنوان معاونت طرح و توسعه شرکت منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی   شــرکت آب و فاضالب روستایی
فارس ،بوســتانی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت در
این مراســم با اشــاره به اینکه تغییرات و جابجایی مدیران در
بدنه هر دســتگاهی اجنتاب ناپذیر و ضروری است ،اظهار کرد:
این موضوع باعث تحول و پویایی در هر مجموعه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب فارس افزود :تالش برای
بــه روز بــودن و دوری از روزمرگــی از برنامههای اصلی این
شرکت است.
بوســتانی شایستگی و نیازهای شــرکت را مالک انتخاب
مدیران و معاونین دانست و گفت :امیدواریم که تغییرات باعث
چاالکی و پویایی در حوزههای مختلف این شرکت شود.
در ادامه این مراسم از معاونین اسبق شرکت آقایان کوهپیما
معاونت طرح و توسعه و رضا اسدی معاونت بهره برداری ،تقدیر
و تشکر به عمل آمد و در پایان گزارشی از فعالیتهای انجام شده
در حوزه معاونت خود را ارائــه و معاونین جدید نیز برنامه های
خود را تشریح کردند.

عکس :شیرازه

تودیع و معارفه معاونین
شرکت آب و فاضالب روستایی فارس

به كجا می   روند؛ برخى آقايان؟

پلیس هرگز با شادی مردم مخالف نیست

صفد ر د وام

فرمانده نيروى انتظامی   اســتان فارس گفت:
"نشاط بهارى ،نظم و قانون مدارى " شعار امسال
ايام نوروز خواهد بود.
ســردار احمد على گودرزى ديروز در نشست
خبرى با خبرنگاران اظهار داشت :مشاركت مردم
براى نظــم پذيرى می   تواند بهارى پرنشــاظ در
سايه امنيت رعايت قانون منجر به نشاط اجتماعى
می   شود.
وى با بيــان اينكه در ايام نوروز به جهت ارائه
خدمات شايســته به هموطنان نقــش اجتماعى
پليــس پررنگ خواهد بود ،اضافه كرد :در اين ايام
با مراقبت جدى و تمهيدات الزم براى پيشگيرى
از تلفات جاده اى اقدامات الزم صورت می   گيرد.
وى بكارگيــرى تعداد  ١٥هزار نفر اعم از ناجا،
پليس افتخارى و همياران پليس ،فعاليت بيش از
 ٢هزار و ٥٠٠گشت خودرو و ايجاد تعداد ٦٠ايستگاه
پليــس را از جمله اقدامات نيروى انتظامی   در ايام
تعطيالت نــوروز اعالم كرد و افزود :بر اســاس
برنامه ريــزى صورت گرفته تاكنــون تعداد يك
هزارو  ٣٤٠نفر معتاد متجاهر جمع آورى شده اند.
گودرزى راه اندازى ايستگاه نشاط توسط اداره

كل حمل و نقل پايانه ها از اقدامات مناسب جهت
رفع خســتگى عنوان كرد و گفــت :با هماهنگى
دســتگاه قضايى متخلفين و مزاحمين در اجتماع
شامل مزاحمين خيابانى و ترافيكى تا پايان نوروز
در بازداشت خواهند بود.
وی از راهاندازی تعــداد  ١٣٥قرارگاه نوروزی
در جادههای اســتان در اين ايام خبر داد و گفت:
این ایســتگاهها جهت ایجاد نشاط و شادی برای
خانوادهها و مسافران نوروزی ایجادشده و قرارگاه
امام علی (ع) نیز همچون ســالهای گذشــته در
محل دروازه قرآن شیراز فعاليت خواهد داشت.
رئيس پليس فارس آمادگى فوريت هاى پليس
نظير شماره  ١١٠و  ١٩٧را از ديگر اقدامات در ايام
نوروز عنوان كرد و گفت :تقويت نگهبان محالت
و رصد نمودن در جهت جلوگيرى از سرقت منازل
از ديگر اقدامات پليس در ايام نوروز خواهد بود.
وى بــه فرهنگســازى در رابطــه بــا موارد
انتظامی   نيز تأكيد كرد و گفت :ارائه سه هزار لوح
فشــرده آموزش همگانى ،هشــدارهاى سايبرى،
تهيه  ٢٥٠هزار برشــور و ارائه هشدارها از جمله
اقدامات ما در اين رابطه است.
اين مقام عالى انتظامی   در فارس سپس به بيان

هشدارهاى انتظامی   به شــهروندان در ايام نوروز
پرداخــت و گفت :عدم رعايت مــواردى چون به
اشتراك گذاشتن عكس در سفر به صورت آنالين
از سوى برخى شــهروندان می   تواند سارقان را به
سرقت از منازل آنها رهنمون كند.
وى قــرار دادن كليد در مكان هــا بيرونى از
ساختمان را از ديگر موارد امكان سرقت از منازل
در اين ايام عنوان كردو گفت :شــهروندان از ارائه
اطالعــات مالى خود و زمان ســفر به افرادى كه
مطمئن نيستند ،خوددارى كنند.
وى همچنين به آسيب هاى چهارشنبه سورى
و اقدامات ناهنجار برخى هنجار شكنان اشاره كرد
و گفت :پليس هرگز با شادى و سرور مردم جامعه
مخالف نيست اما با هنجارشكنى ها برخورد قاطع
خواهد كرد.
وی با بیان اینکه در ســالهای گذشته شاهد
بهبود رفتار مردم در چهارشنبه آخر سال بودیم ،از
دســتگیری  ٧١نفر در رابطه با حمل و توزیع مواد
آتشزا و محترقه خبر داد و اظهار داشــت :کسانی
که بــا ایجاد آتش و انفجار مهیب ،امنیت مردم را
به خطر میاندازند ،بازداشتشــده و تا آخرين روز
تعطيالت نوروزى در بازداشت خواهند بود.

هر جلسه شوراي اسالمی   شيراز
بيش از  ١٨ميليون تومان براي شهروندان آب ميخورد
زهرا جعفری

سخنگوي شوراي اسالمی   شهر شيراز با اشاره
به ميزان حقوق شــوراييان اين كالنشهر وتعداد
جلسات رسمی   برگزارشــده تلويحأ تإييد نمود كه
هر جلسه شــورا بيش از  ١٨ميليون تومان براي
شهروندان آب ميخورد.
نواب قائدي با اعالم آمار تعداد مصوبات شورا ،
تلویحــا تأیید کــرد که هزینه هر مصوبه شــورا
 ٤ميليون تومان منهاي هزينه اداره شــورا و ساير
اعضاي كميسيونهاست.
وي با اشاره به تصويب  ٢٠٥مصوبه در قالب
برگزاري  ٤٤جلسه توسط شوراييان اين كالنشهر
در سال  ۹۷اظهار كرد :بيشترين مصوبات مربوط
به كميسيون برنامه و بودجه و كمترين آن مربوط
به كميسيون گردشگري بوده است.
سخنگوي شوراي اسالمی   شهر شيراز با بيان
اينكه در سال  ٩٧شاهد  ٨٢نطق پيش از دستور،
 ١٤مورد تذکر و دو طرح ســوال از شــهردار۱۰ ،
طرح و  ۱۴الیحه دو فوریتی بوده اســت ،افزود:
حقوق اعضا در شــش ماهه اول امسال با سقف
 ۷۰ساعت شــرکت در جلســه در ماه  ۴میلیون
و  ۹۰۰هــزار تومان و در نیمه دوم ســال به پنج
میلیون  ۳۰۰هزار رسیده است.
قائدي با بيان اينكه شــوراي پنجم با رويكرد
شــفافيت و تحقــق خواســته شــهروندان گام
بــر مــيدارد ،گفــت :توســعه پايدار شــهري،
محله محوري و شهروند مداري مهمترين رويكردي
اســت كه در سال گذشــته دنبال شده است و در
راستاي رفاه عمومی   شهروندان و عمران و آباداني
شــهر ،برنامه پنج ساله ســوم تدوين شده است.
وي بودجه سال  ٩٨شهرداري شيراز را برشي از
برنامه پنج ســاله كالنشهر شيراز دانست و عنوان

كرد :در بودجه پيشنهادي به دنبال برنامه محوري
بودهايم تا پروژه محوري.
سخنگوي شــوراي شهر شيراز با اشاره به اين
كه برنامه پنج ساله ســوم شيراز داراي  ٢٢هدف
كالن ٣٧ ،راهبــرد ٦٠ ،سياســتگذاري همراه با
 ١٥٠شــاخص اندازهگيري اســت ،افرود :ارتقاي
انسجام اجتماعي و اخالق محوري از رويكردهاي
مهم پيشبيني شده در اين برنامه است.
قائدي خاطرنشــان كرد :در بخش پروژههاي
عمراني نیز خط يك مترو شــيراز در سال جاري
به جز ايستگاه وكيل تكميل شد كه با بهرهبرداري
از ايستگاه وكيل در ســال  ،٩٨پرونده خط قطار
شهري شيراز بعد از  ١٨سال بسته خواهد شد.
وي ادامه داد :علیرغم تنگناهاي شــديد مالي
در راســتاي توســعه حمل و نقل عمومی   انتظار
مــيرود كه خط  ٢قطار شــهري شــيراز ظرف
سه سال آينده به بهرهبرداري برسد.
عضو شوراي اسالمی   شهر شــيراز راهاندازي
سامانه شفافيت ،ساماندهي حمل و نقل همگاني

 ۱۷هزار بلیت در طرح پیش فروش نوروزی در
فارس صادر شد

ترتیب شــیراز  -مرودشــت؛ مرودشــت  -شیراز و
کمربندی اکبرآباد است.
مدیــر مرکــز مدیریــت راههای اســتان فارس
پرترددترین ورودی اســتان را محور شــهرضا -آباده
و پرترددتریــن خروجی را محور کازرون  -بوشــهر
اعــام کرد و افزود :اوج تردد در ســاعت  7تا  8و در
محور مرودشت  -شیراز صورت گرفته و متوسط تردد

ساعتی در جادههای استان  411خودرو بوده است.
احمدی با اشــاره بــه حمل و نقل مســافر برون
شــهری اســتان از ابتدی طرح نوروزی تا امروز بیان
کرد :از  23اسفند تا امروز  17241سفر انجام شده که
در مجموع  199هزار مسافر جابهجا شدهاند.
وی تصریح کرد :همچنین از ابتدای طرح نوروزی
 134ســفر راهیان نور انجام شده و در مجموع 5800
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سردار گودرزى تاکید کرد:

دبير ســتاد تسهيالت نوروزى دانشگاه علوم پزشكى شيراز
گفت :براى ايام نوروز اقدامات مناســبى در جهت ارائه خدمات
درمانى در سطح مراكز درمانى و بهداشتى مهيا شده است.
دكتر محمــد جواد مراديــان ديروز در نشســت خبرى با
خبرنگاران رسانه هاى گروهى اظهار داشت :تعداد  ٨هزار و ٥٨
تخت موجود در اســتان فارس در ايام نوروز آماده ارائه خدمات
درمانى می   باشند.
رئيس اورژانس دانشگاه علوم پزشكى فارس از فعاليت تعداد
 ٨٨پايگاه اورژانس در ايام نوروز در ســاير نقاط استان خبر داد
و گفت :با توجه به موج ســنگين ســفرها در ايام نوروز حوادث
ترافيكى بيشــتر می   شود بنابراين در ايام نوروز اورژانس ،پليس
راهور و ديگر دســتگاههاى مربوطه تصميماتى اتخاذ كرده اند
كه انرژى بيشتر در بحث تبليغات و پيشگيرى از حوادث در ٣٠
كيلومترى شهرهاى بزرگ استان اتخاذ شود.
او همچنين به مســمومين گاز منوكسيدكربن در ايام نوروز
اشــاره كرد و گفت :در ســالهاى اخير اين مــورد در چادرهاى
مســافرتى هم رخ داد از اين رو بايد توجه مســافران را به اين
خطر جدى جلب كنيم.
وى افزود :تعداد تماس ها به مجموعه اورژانس استان فارس
تا پايان بهمن امســال ماه نســبت به مدت مشابه  ٥٩٨هزار و
 ٥٤٤بــار تماس بوده كه شــامل  ٢١٢هــزار و  ٥٠٨مأموريت
شده است.
فوتى هــاى حوادث ترافيكى كه اورژانس ســر صحنه رفته
 ٥٦٦مورد بوده كه با كاهش  ٦درصدى مواجه بوده ايم.
وی به خدمات اورژانس شــهری ،بیــن جادهای ،هوایی در
اســتان اشــاره و اظهار داشــت :با تمهيدات انديشيده شده در
ايــام نــوروز  ١٣٩٨بیش از  ۲۰۰پایگاه جادهای و شــهری۴ ،
دستگاه اتوبوس آمبوالنس ۴ ،موتور آمبوالنس و  ۳فروند بالگرد
آمبوالنس جهت امداد هوایی در اســتان آماده ارائه خدمت به
مسافران و مردم استان است.
رئیس اورژانس فارس در بخشــی دیگر از ســخنان خود با
اشــاره به اینکه طی  ۱۱ماه گذشته تعداد  ۵۶۶نفر براثر حوادث
رانندگی در استان فارس جان باختند ،افزود :در  ۱۱ماه گذشته
نســبت به مدت مشابه سال  ۹۶تعداد  ۵۹۸هزار  ۵۴۴تماس با
سامانه  ۱۱۵اورژانس فارس برقرار شده است.
مراديان افزود :در بحث حوادث چهارشــنبه سورى امسال
تاكنون  ٥نفر توسط اورژانس به مراكز درمانى منتقل شده اند و
تعداد  ٦نفر هم خودشان مراجعه كرده اند.
دكتــر محمد رضــا كريمی   معاون فنى معاونت بهداشــت
دانشگاه علوم پزشكى شيراز از تداوم ارائه خدمات در ايام نوروز
خبر داد و گفت :براى تداوم ارائه خدمات براى  ٢٢١مركز جامع
خدمات ســامت به ارائه خدمات به مردم بطور شــبانه روزى
اقدام كنند.
وى گفت :درايــام نوروز مراكز روزانــه برخى در نيمه اول
تعطيالت و مراكزى ديگر در نيمه دوم فعاليت خواهند داشــت
كه با وجود پزشــك ،ماما ،آزمايشگاه و راديولوژى خدمات الزم
خواهند داشت.
او به فعاليت  ١٣مركز غربالگرى ،مركز خدمات پيشــگيرى
از بيمارى هارى بطور شــبانه ريزى نيز اشــاره كرد و گفت :با
توجه به حساســيت مراكــز اقامتى در ايام نــوروز و مجموعه
آرايشگاهها از اول اسفند ماه بطور مستمر از اين مراكز بازرسى
صورت گرفته است كه تا  ١٦فروردين ماه ادامه خواهد داشت.
وى در عيــن حــال به وجود ســامانه شــماره  ١٩٠جهت
پاسخگويى به شــكايات بهداشت محيط ،مشــاوره دارويى و
پزشك خانواده در اين ايام اشاره كرد و گفت :با توجه به برخى
مشكالت چهارشــنبه ســورى خانواده ها از رفتارهاى پرخطر
فرزندان خود در اين ايام برحذر دارند.
كريمی   مســموميت قارچ ســمی   نيز از خطرات فصل بهار
توصيف كــرد و گفت :بنابراين هر نــوع قارچى كه از طبيعت
برداشــت شود امكان آلودگى دارد كه منحر به عوارض كليوى،
كبد و ديگر بيمارى هاى خطرناك خواهد شد.

تســنیم :مدیر مرکز مدیریت راههای استان فارس
گفــت:در بخش پیش فــروش بلیتهــای نوروزی
 ۸۴۷۴بلیــت به صورت حضــوری و  ۹۰۶۷بلیت به
صورت غیر حضوری و در مجموع  ۱۷۵۴۱بلیت صادر
شده است.
حمیــد احمــدی با بیــان اینکه در حــال حاضر
تمامی   محورهای استان باز و تردد در آنها عادی است،
اظهار داشت :اســتان فارس پس از تهران ،مازندران،
البرز و گیالن رتبه پنجم را در تردد جادهای کشور دارد.
وی با بیان اینکه در شــبانهروز گذشــته در مجموع
 45هزارخودرو وارد استان و  49هزار خودرو از استان
خارج شــده است ،گفت :ســه محور پرتردد استان به
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فضای رخوت و سستی بر صادرات فارس حاکم است
اســتاندار فارس ،با اشــاره به حاکم بودن فضای رخوت ،سســتی و بی انگیزگی بر
صادرات غیر نفتی این استان گفت :باید علت این مساله بررسی...

شورا حق دخالت در انتصابات ندارد
رئيس شــوراي اسالمی   شهر شــيراز با بيان اينكه طبق قانون شورا حق دخالت در
انتصابات را ندارد و با رويكرد نظارتي مباحث و امورات شهرداري...
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در محــور شــمال غرب ،اخــذ مجــوز توقفگاه
 ١١٣هكتاري خودروهاي سنگين در شرق شيراز
اجراي طرح مميزي امالك و اليحه ســاماندهي
باغهاي قصردشــت را از جمله اقدمات شــاخص
شورا در سال  ٩٧عنوان كرد و گفت :طرح تفضيلي
پسماند شهرداري ،راهاندازي دهكده آرامش ،موزه
طراحي ،تدوين آيين نامــه تجليل از نام آوران و
تعريف بستههاي ســرمايهگذاري متنوع و جاذب
از ديگر رويكردهايي اســت كه در شــورا دنبال
شده است.
قائــدي يادآور شــد :شــهرداري شــيراز در
حوزه آســيبهاي اجتماعــي كار و وظيفه خود را
بــه خوبي انجام داده و هيــچ قصوري متوجه آن
نيست اما دستگاههاي متولي در اين بخش حاضر
به همكاري نيســتند تا جايــي كه عليرغم آماده
بودن مركز  ١٦زنان دستگاه مربوطه اما حاضر به
تحويل آن نيست.
وي از رسانهها خواست در اين مسير با مطالبات
مردمی   همراهي كرده و آنها را پر رنگ كند.
نفر به مناطق جنگی سفر کردهاند.
مدیر مرکز مدیریت راههای اســتان فارس عنوان
کــرد :در بخش پیش فــروش بلیتهــای نوروزی
 8474بلیــت به صورت حضــوری و  9067بلیت به
صورت غیر حضوری و در مجموع  17541بلیت صادر
شده است.
احمدی خاطرنشــان کرد :آمارها نشــان میدهد
در ســالهای گذشــته بیش از  60درصد تصادفات
در محدوده  30کیلومتری شــهرها اتفاق افتاده است
که الزم اســت هموطنان با آگاهی نسبت به موضوع،
در این محدوده احتیاط و دقت بیشــتری در رانندگی
داشته باشند.

ابتكار تجليل از نارنجى پوشــان پاكبان شهر از جمله اقدامات الزم
در حوالى ايام نوروز بوده كه خوشبختانه در سه سال گذشته به خوبى از
سوى شهرداران انجام می   شود.
افراد شــريف و زحمتكشــى كه در طــول روز به دليــل اهمال و
وظيفه نشناسى بسيارى از شهروندان در جهت پاكيزگى محيط شهرى
قامت استوارشان كه افتخار به زحمت و تالش دارد ،خميده می   شود.
براى دومين ســال پى در پى عصر روز شنبه  ٢٥اسفند ماه آئين تجليل از پاكبانان گرامی   كالنشهر
شــيراز در محل باغ عفيف آباد با اجراى برنامه هاى مناســب و حضور شــهردار شيراز ،رئيس شوراى
اسالمی   شهر و معاون عمرانى استاندارى فارس برپا شد.
اما در خارج از اين اســتان بنا به حكايت تصوير مستند خبرگزارى هاى رسمی   مراسمی   با اين بهانه
برگزار شــده بود كه متأســفانه نه تنها نمی   توان آن را قدردانى عنوان نمود بلكه توهين به اين قشــر
زحمتكش بوده است.
نشســتن پاكبابان بر فرش روى زمين ميان ميز جلســات و باال نشستن مديران مربوطه بدترين
تصوير در معناســت كه كرامت انسانى را مخدوش می   كند .كافى بود كه مديران برگزار كننده به اين
اس إِنَّا خَ لَقنا ُکم َمن َذ َک ٍر َو ُأن َثی
آيه از ســوره شريف حجرات توجه می   كردند كه می   فرمايد :یا أ ُّی َها ال ّن ُ
کر َم ُکم عِن َد ّ
الل أَتقَا ُکم إِ َّناَ َ...علیم خبیر.
َو َج َع َنا ُکم شُ ُعوب ًا و َق َبائ َِل ل ِ َت َ
عار ُفوا إِ َّن أَ َ
جداى از رابطه رئيس و مرئوسى همه ما بايد به اصولى اخالقى در روابط اجتماعى متعهد باشيم كه
برگرفته از مكارم اخالق در دين و فرهنگ غنى ايرانى می   باشد.
نشســت تكريم از قشرى زحمتكش و بى ادعا اگر براى رفع مسئوليت و ارائه آمار باشد به پشيزى
نمی   ارزد ،اما اگر نفس كار بدون كار تبليغى قدردانى بوده باشــد با رفتار انجام شــده تفاوت از زمين تا
آسمان خواهد بود.
اينجا شايد قياس مع الفارق باشد اما حكايت مجاهد نستوه زنده ياد آيتا ...طالقانى بهترين درس
براى اينگونه رفتار ناپسند برخى مسئوالن است؛ به گواه تاريخ آیتا ...طالقانی خواستار تشکیل مجلس
در مســجد بود و با استناد به مجلس مســلمانان در صدر اسالم که به شکل دایره روی زمین نشسته
و مجلس آنها صدر و ذیل نداشــت تا جایی که واردین و نمایندگان قبایل و کشورهای خارجی رسول
خدا را چون هیچ گونه امتیازی در جایگاه و لباس از دیگران نداشــت نمیشــناختند ،خود نیز در جلسه
افتتاحیه مجلس خبرگان ( 28مرداد  )1358هنگامی   که با کمی   تاخیر وارد مجلس شد در میان تعجب
حاضرین به جای نشستن روی صندلیهای مجلس روی زمین نشست و چند نفر از نمایندگان نیز به
نشانه احترام با ترک صندلیهایشان روی زمین کنار وی نشستند.
تعابير متفاوت از اين اقدام مرحوم طالقانى می   توان داشت اما جدا نشدن از مردم و همسان دانستن
خودش با اقشار مختلف جامعه از پيام هاى محورى اين رفتار تاريخى است.
شــوربختانه برخى اقدامات نســنجيده برخى مديران و جدا سازى خود با مردم و يا كاركنان ادارات
متبوع خويش آفتى است كه هيچ جامعه شناس و عالم ارتباطات نمی   تواند آن را برطرف كند.
شهردار هر منطقه با رأى نهاد مدنى شوراى اسالمی   شهرو با پشتوانه آراء مردمی   فعاليت دارد؛ همان
نهادى كه با تأكيد مرحوم طالقانى در ساختار قانون اساسى گنجانده شد.
حاال اين آقايان به كجا می   روند كه از زحمتكش ترين افراد و مؤثر در ســاختار زيبايى شــهرى با
هدف تكريم ،توهين می   كنند؟!
اگر شوراى اسالمی   شهرى كه اين خطا از سوى شهردارش سرزده شهردار منتخب خود را استيضاح
نكند جاى بسيار پرسش بى پاسخ در اذهان عمومی   خواهد ماند!

استاندار فارس:

فضای رخوت و سستی بر صادرات فارس حاکم است

ایرنا :استاندار فارس ،با اشاره به حاکم بودن فضای رخوت ،سستی و بی انگیزگی بر صادرات غیر نفتی
این استان گفت :باید علت این مساله بررسی و برای رفع آن برنامه ریزی شود.
عنایتا ...رحیمی ،یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات فارس در شیراز افزود :در اکثر کشورهایی
که امروز بیشترین حجم صادرات را دارند ،از صادر کنندگانشان حمایت های ویژه می   شود.
او ادامه داد :البته برای بهبود وضعیت صادرات استان هم در بحث حقوقی و قوانین و هم کیفیت نوع و
بسته بندی محصوالت و هم حوزه حمل و نقل نیازمند انجام اصالحات و برنامه ریزی هستیم.
وی بیان کرد :البته باید بپذیریم که امروز شــرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم است که بر صادرات
و واردات اثر می   گذارد که باید این مساله را نیز مد نظر قرار دهیم.
اســتاندار فارس گفت :در بحث لزوم کاهش یا افزایش صادرات یک کاال ،بهتر است این کار از طریق
افزایش یا کاهش تعرفه های گمرکی انجام شــود چرا که ممنوع کردن ناگهانی صادرات یک کاال ممکن
است مشکالتی را برای صادر کنندگان ایجاد کند.
ایمنی مسافران نوروزی حفظ شود
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت :با توجه به نزدیک شدن به تعطیالت نوروزی و
افزایش حجم تردد در جاده ها ،ضرورت دارد که ایمنی مســافران و میهمانان نوروزی در جاده های استان
تامین و حفظ شود.
رحیمی   اضافه کرد :با توجه به موقعیت جغرافیایی اســتان و قرار گرفتن در مرکز اتصال چند اســتان
کشــور ،در ایام نوروز حجم تردد خودروها در محورهای مواصالتی اســتان افزایش می   یابد که باید این
ترافیک مدیریت شود.
وی اظهار داشت :استان فارس از نظر حوادث جاده ای شرایط مطلوبی ندارد و این حوادث به یک مشکل
تبدیل شده است که باید پیش بینی های الزم برای کاهش حداکثری این این حوادث انجام شود.

رئيس شوراي شهر شيراز:

شورا حق دخالت در انتصابات ندارد
زهرا جعفری

رئيس شــوراي اسالمی   شهر شــيراز با بيان اينكه طبق قانون شورا حق دخالت در انتصابات را ندارد
و با رويكرد نظارتي مباحث و امورات شــهرداري را دنبال ميكند ،گفت :شــورا نظرات خود را در جلسات
همانديشي با شهردار در ميان ميگذارد.
سيد احمدرضادستغيب با بيان اينكه تذكرات و طرح سوال از شهردار در چارچوب وظايف نظارتي شورا
انجام می   شود ،افزود :اين مهم نشانه تسلط شورا بر شهرداري و امور شهر است.
وي همچنين با تصریح بر اینکه تذاكرت شــورا به شــهرداري را بد نميبينم ،عنوان كرد :اگر در اين
تذكرات شــائبه سهم خواهي وجود داشــته باشد بد بوده و ما با آن مخالفيم اما صرف طرح سوال و تذكر
اصال موضوع بدي نيست.
رئيس شوراي شهر شيراز با بيان اينكه به عملكرد شهرداري نمره  ١٥ميدهيم ،گفت :حضور رسانهها
در كنار شــورا را يك فرصت و غنيمت ميدانيم .رســانهها براي ما غنميــت و براي مردم يك فرصت،
چرا كه ميتوانند جنبه نظارتي ما را تقويت كنند.

عرضه میوه طرح تنظیم بازار در فارس آغاز شد

ایرنا :مدیرکل تعاون روستایی استان فارس گفت :عرضه میوه تنظیم بازار ویژه نوروز از بعد از ظهر شنبه
 25اسفندماه در شهرستان های استان آغاز شد.
احد بهجت حقیقی افزود :بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار قیمت عرضه هر کیلوگرم سیب در طرح
تنظیم بازار  6هزار تومان و پرتغال به قیمت هرکیلو گرم جهار هزار تومان در این طرح عرضه می   شود.
وی افزود :قیمت هایی که به عنوان قیمت مصوب تعیین شده بر اساس قیمت بازار است از این رو با توجه
به ثبات قیمت میوه در بازار نسبت به قیمت گذاری اقدام شده است.
مدیرکل تعاون روستایی فارس در     باره نظارت بر طرح تنظیم بازار نیز گفت :در طرح تنظیم بازار ،نظارت
بر عهده سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف خواهد بود که بر  100مرکز عرضه کننده ثابت میوه
تنظیم بازار نظارت خواهند کرد .به گفته مدیرکل تعاون روســتایی اســتان فارس ،اگر تقاضا برای این طرح
بیشتر از واحد های عرضه کننده ثابت باشد این آمادگی در استان وجود دارد تا عرضه میوه طرح تنظیم بازار
توســط خودروهای مجهز به یخچال عالوه بر واحد های ثابت عرضه کننــده صورت بگیرد .او تاکید کرد:
توزیــع میوه طرح تنظیم بازار تا پایان فروردین ماه  98ادامه خواهد داشــت البته اگر تقاضا برای میوه طرح
تنظیم بازار وجود داشــته باشد و هیات دولت نیز مصوب کند همانند پارسال ،امکان توزیع میوه طرح تنظیم
بازار تا پایان خرداد ماه وجود خواهد داشت.

