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آمادگی بیمارستان های مرجع کرونا در فارس برای مواجهه با پیک چهارم
رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در دویست و چهل
و نهمین نشست ستاد مدیریت بیماری کووید  ۱۹در دانشگاه ...

 ۲۵۰۰بیمار دیالیزی در فارس
مدیــر انجمن حمایت از بیماران کلیوی فارس از وجــود حدود دو هزار و  ۵۰۰بیمار
دیالیزی در استان خبرداد ...

حدود  ۲۵۰۰روستا در فارس گازرسانی شده اند

دانشگاه شیراز کسبوکارهای نوآفرین فارس را معرفی کرد
ایرنـا :نخسـتین جشـنواره کسـبوکارهای نوآفریـن فـارس بـا معرفـی سـه گـروه برتر در دانشـگاه شـیراز بـه پایان
رسید.
بـه گـزارش ایرنـا ،در ایـن رویـداد علمی که سهشـنبه سـیام دیماه با حمایت معاونت پژوهشـی دانشـگاه شـیراز
و شـتابدهنده کوانتـوم ایـن دانشـگاه برگـزار شـد ،در مرحله نخسـت  ۴۹طـرح به ثبت رسـید که بـا داوری اولیه
 ۹طـرح بـه مرحلـه دوم راه یافتنـد و از آن میـان ،سـه گروه رتبههای دوم و سـوم را کسـب کردند.
شـایان یـادآوری اسـت کـه ایـن مسـابقه بـه دلیـل ناتوانـی گروههـای برگزیـده در کسـب حدنصـاب نمـره بـدون
معرفـی مقـام اول بـه کار خـود پایـان داد.
بـر ایـن اسـاس ،شـرکتهای سیسـتمهای یارانـهای فراگیـر و فراوردههـای طبیعتدوسـت نیکان مشـترکا مقام
دوم را کسـب کردنـد و جایـزه نقـدی سـهمیلیون و ۵۰۰هـزار تومانـی را به خانه بردند و شـرکت بانیزیسـت هیلدا
نیـز بـا کسـب جایـزه دو میلیون و ۵۰۰هـزار تومانی مقام سـوم را کسـب کرد.
مرکـز شـتاب دهنـده کوانتـوم دانشـگاه شـیراز با حضـور نخبـگان و دانشآموختگان ایـن مرکز علمی ایجاد شـده
اسـت .ایـن نهـاد در مرکـز نـوآوری و کارآفرینـی دانشـگاه شـیراز مسـتقر اسـت و بـه اسـتارتاپها خدمـات ارائـه
میکنـد.

مدیرکل کمیته امداد:

 19هزار و  374نفر از مددجویان فارس
آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند
از ابتـدای سـال تاکنـون  19هـزار و  374نفـر از مددجویـان اسـتان فارس
آموزش هـای فنـی و حرفـهای را فـرا گرفتند.
محمـد بذرافشـان  ،مدیـر کل کمیتـه امداد فـارس از ابتدای سـال تاکنون
 19هـزار و  374نفـر از مددجویـان اسـتان فـارس آموزش هـای فنـی و
حرفـهای را فـرا گرفتنـد .اکثـر ایـن آموزش هـا بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری
کرونـا بـه صـورت مجـازی و از راه دور انجـام شـده اسـت.
بذرافشـان افـزود :جهـت آمـوزش ایـن تعـداد از مددجویـان  16میلیـارد
و  680میلیـون ریـال هزینـه شـده اسـت کـه از ایـن تعـداد  4287نفـر
آموزشهـای مقدماتـی 7226 ،نفـر پایدارسـازی و توسـعه و  7861نفـر
آموزشهـای مهارتـی را فـرا گرفتنـد.
مدیـر کل امـداد فـارس ادامـه داد :از ابتدای سـال تاکنـون تعداد  2121نفـر از مددجویان با اعتبـار  39میلیارد و
 517میلیـون ریـال بابـت کاریابی به مؤسسـات و شـرکت ها معرفی و مشـغول به کار شـدند.
وی در پایـان ار تمامی متخصصـان و دارنـدگان مراکـز آموزشـی اسـتان دعـوت کـرد تا بـه عنوان راهبر شـغلی در
زمینـه آمـوزش مددجویـان با کمیتـه امداد همـکاری کنن

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خبر داد

پرداخت فوق العاده ویژه در حقوق دی ماه بر اساس احکام جدید
سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع دانشـگاه علـوم پزشـکی و
خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز از پرداخـت فوق العـاده ویـژه در حقوق
دی مـاه خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونت توسـعه مدیریـت و منابع دانشـگاه علوم
پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز ،دکتـر «علـی اکبـری» بـا
اعلام ایـن خبـر گفت :با توجـه به صدور بیـش از  ۲۶هزار حکـم جدید در
خصـوص برقـراری فـوق العـاده ویـژه کارکنان و اعضـای هیـأت علمی ،با
پیگیری هـای انجـام شـده اعتبـارات الزم تامیـن و در حقوق دی ماه سـال
جـاری پرداخت شـد.
«محمدحسـن کشـاورزی» مدیـر امـور مالـی دانشـگاه نیـز اظهـار کـرد:
همکارانـی کـه صنـدوق بازنشسـتگی آنها خدمات کشـوری اسـت ،افزایش حقـوق دی ماه تحت عنـوان مقرری
مـاه اول ،بـه حسـاب صنـدوق بازنشسـتگی واریـز شـده اسـت.

درخشش سازمان صمت فارس
در نهمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ،معدن و تجارت
سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان فـارس در «نهمیـن جشـنواره پژوهـش و فنـاوری صنعـت ،معـدن و
تجـارت» مقـام منتخـب کشـوری را بـه خـود اختصـاص داد.
«بـرات قبادیـان» رئیس سـتاد «نهمین جشـنواره پژوهش و فنـاوری صنعت ،معدن و تجـارت» و معاون آموزش،
پژوهـش و فنـاوری وزارت صمـت از کسـب مقـام منتخـب سـازمان صنعـت ،معدن و تجـارت فـارس در «نهمین
جشـنواره پژوهـش و فنـاوری صنعـت ،معـدن و تجارت» در سـطح کشـور خبر داد و بـا اهداء لوح تقدیر و سـپاس
بـه «مهنـدس حمیدرضـا ایـزدی» رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان فـارس گفـت :کسـب مقام
منتخـب کشـوری سـازمان صمـت فـارس در نهمیـن جشـنواره پژوهـش و فنـاوری صنعـت ،معدن و تجـارت در
سـال  ۱۳۹۹کـه بـه شـعار پژوهـش و فنـاوری در خدمـت جهـش تولیـد مزیـن گردیـده اسـت ،را تبریـک عـرض
نمـوده و از درگاه خداونـد منـان توفیقـات روزافزون را مسـئلت دارم.
وی ضمـن تشـکر و قدردانـی از زحمـات رئیـس سـازمان صمـت فـارس و بـا اشـاره بـه تخصـص و توانمنـدی
«مهنـدس حمیـد رضـا ایـزدی» افزود :رشـد و توسـعه شـاخصهای اقتصادی و دسـتیابی به برنامه هـا و اهداف
علمـی و پژوهشـی در بخـش تولیـد و تجارت ،حاصل همکاری و مسـاعدت متخصصان و اندیشـمندان برجسـته
ای اسـت کـه بـا بهـره گیـری از تمامی ظرفیت هـا در مسـیر آمـوزش ،پـرورش و توسـعه فنـاوری از هیـچ تالش و
کوششـی دریـغ نمی نمایند.

ثبت  ۵۸۲پرونده تخلف اقتصادی در استان فارس
رئیس ســازمان صمت فارس گفت :طی  ۲هزار و  ۵۱۸مورد بازرســی و ثبت ۵۸۲
پرونده تخلف؛ مبلغ  ۳۵۴میلیارد و  ۸۳۵میلیون و  ۶۸۸هزار ریال ...

آمادگی بیمارستان های مرجع کرونا در فارس
برای مواجهه با پیک چهارم

استاندارفارس در دیدار مشاوروزیر نفت:

اسـتاندارفارس بـا بیـان ایـن کـه تعـداد روسـتاهای گازرسـانی شـده در این
اسـتان از حـدود  ۶۰۰روسـتا در ابتـدای دولـت تدبیـر و امیـد بـه حـدود دو
هـزار و  ۵۰۰روسـتا رسـیده اسـت ،گفـت :بـا تالش هـای دولـت تدبیـر و
امیـد ،شـاهد انقالب گازرسـانی با رویکـرد عدالت اجتماعی در این اسـتان
هستیم .
بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری فـارس ،دکتـر عنایـت اللـه
رحیمـی در دیـدار محمـود آسـتانه مشـاور وزیـر نفـت ،بـا بیـان ایـن کـه
گازرسـانی در بخـش شـهری ،صنعتـی و روسـتایی در سـطح ایـن اسـتان
بسـیار چشـمگیر و همـراه بـا تحـوالت عظیمی بـوده اسـت ،اظهارداشـت:
اگـر همیـن خدمـت بسـیار مهـم دولـت تدبیـر و امیـد مستندسـازی و بـه
خوبـی اطلاع رسـانی می شـد بسـیاری از تخریب هایـی کـه علیـه دولـت صـورت می گیـرد خنثـی می شـد.
نماینـده عالـی دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه این کـه در بخش صنعـت ،واحدهایی کـه فاقد
گاز بـوده انـد و واحدهایـی کـه پـس از قطعـی گاز ،مجـددا بـه این نعمت دسـت پیـدا کرده انـد می تواننـد توضیح
دهنـد کـه چـه تحـول مهمـی در ایـن زمینـه رخ داده اسـت ،افـزود :توسـعه گازرسـانی در بخش صنعـت ،هم در
زمینـه خـوراک و هـم در زمینـه سـوخت موجـب بهبـود عملکرد واحدهـای صنعتی می شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه اسـتان فـارس در زمینـه توزیـع فرآورده هـا بـا تنگناهـای سـاختاری روبـرو اسـت ،گفـت:
 60درصـد از فرآورده هـای مـورد نیـاز ایـن اسـتان از سـایر اسـتان ها وارد می شـود کـه موجـب تحمیـل تلفـات و
هزینه هـای فـراوان در اسـتان می شـود و در صورتـی کـه انتقـال فرآورده هـا بـا اسـتفاده از خطوط لوله و سـاخت
پاالیشـگاه در اسـتان بـه نتیجـه برسـد شـاهد ایمنـی بیشـتر ،کاهـش هزینه هـا و دسترسـی آسـان تر به سـوخت
در فـارس خواهیـم بود.
اسـتاندارفارس بـا بیـان ایـن کـه مجـوز پاالیشـگاه دوم شـیراز اخـذ شـده و موانع سـاخت آن برطرف شـده اسـت،
ادامـه داد :سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی آمـاده سـاخت این مجتمـع صنعتی هسـتند.
دکتـر رحیمی بـا تاکیـد بـر ضرورت تسـریع در سـاخت خط لولـه انتقـال فرآورده ها به اسـتان فـارس ،تصریح کرد:
اسـتان فـارس بیشـترین میـزان گاز را تولیـد و در اختیـار کشـور قـرار می دهد و بر این اسـاس شایسـته اسـت که
امکانـات و خدمـات متناسـب با این موقعیت نیز داشـته باشـد.
نماینـده عالـی دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان فـارس بـا اشـاره به ایـن کـه بسـیاری از محورهـای مواصالتی این
اسـتان بـه صـورت عمـده در اختیـار ترددهای مربوط بـه وزارت نفت قرار دارد و آسـیب های متعـددی را متحمل
می شـود ،گفـت :انتظـار مـی رود وزارت نفـت نیـز در راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی خـود ،نسـبت بـه تامین
برخـی امکانـات و زیرسـاخت های مرتبـط ،اقدامـات الزم را صـورت دهد.
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رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز در
دویسـت و چهـل و نهمیـن نشسـت سـتاد مدیریـت بیمـاری کوویـد  ۱۹در
دانشـگاه ،بـر آمادگـی بیمارسـتان های مرجـع پذیـرش بیمـاران کوویـد ۱۹و
قطب هـای درمانـی اسـتان بـرای مواجهـه بـا پیک چهـارم کرونا تاکیـد کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی
درمانـی شـیراز ،دکتـر «مهـرزاد لطفـی» در ایـن نشسـت نسـبت بـه خطـر
عـادی پنـداری و رعایـت نکـردن دسـتورالعمل های بهداشـتی در احتمـال
بـروز مجـدد بیمـاری کوویـد  ۱۹در اسـتان و افزایش مبتالیان کرونا هشـدار
داد.
رییـس دانشـگاه بـا بیـان اینکـه کادر بهداشـت و درمـان در طـی قریـب بـه
یـک سـال گذشـته بـا تمـام تـوان از سـنگر سلامت جامعـه دفـاع کـرده اند
و هـم اکنـون نیـز بـرای پیشـگیری از مـوج جدیـد کرونـا تلاش می کنند؛ از
مـردم خواسـت تـا ضمن توجه جدی نسـبت به سلامت خود و عزیزانشـان،
بـا کادر بهداشـت و درمـان همکاری الزم را داشـته باشـند تـا در مقابل پیک
جدیـد غافلگیر نشـویم.
ابراز نگرانی نسبت به خیز آمارهای کرونا در استان
دکتـر لطفـی بـا ابـراز نگرانـی نسـبت بـه خیـز آهسـته آمارهـای کرونـا در
اسـتان ،مهـم تریـن اولویت کنونی جامعـه را پایبندی جدی نسـبت به رعایت
پروتکل هـای بهداشـتی ،بـه ویـژه پرهیـز از مسـافرت های غیرضـروری و
دورهمی هـای خانوادگـی دانسـت.
او ضمـن پیگیـری نحـوه فعالیـت آزمایشـگاه های تشـخیصی اسـتان طـی
روز گذشـته تاکنـون و آمـار نمونـه گیری هـا ،بـه بررسـی تعـداد مبتالیـان
در مناطـق مختلـف اسـتان ،علت هـای جـان باختـن مبتلیـان ،نحـوه
خدمـت رسـانی بـه بیمـاران در بخش هـای عـادی و ویـژه بیمارسـتان ها و
مراکـز درمانـی اسـتان پرداخـت.
بررسـی رونـد افزایشـی آمـار مراجعان سـرپایی بـه مراکز منتخب  ۱۶سـاعته

و ماموریت هـای اورژانـس و برنامـه ریـزی در این زمینـه ،از دیگر محورهای
این نشسـت بود.
دکتـر «عبدالرسـول همتـی» معـاون بهداشـت دانشـگاه نیـز در این نشسـت
گزارشـی از رونـد اجـرای طـرح شـهید حـاج «قاسـم سـلیمانی» بـه صـورت
محلـه محـور و خانـواده محـور در اسـتان ارائـه کـرد.
دکتـر «اورنـگ ایالمـی» سرپرسـت معاونـت درمـان دانشـگاه دیگـر عضـو
نشسـت امـروز بـود کـه بـا اعلام آمـار مبتالیـان و افـراد بسـتری در مراکـز

درمانـی و بیمارسـتان های فـارس؛ توضیحاتـی پیرامـون درصـد اشـغال
تخت هـای عـادی و ویژه ،شـیوه خدمت رسـانی بـه مبتالیـان و مراجعان در
بیمارسـتان های شـیراز و شهرسـتان های اسـتان ارایـه داد.
سـایر معاونـان و مدیـران ارشـد دانشـگاه نیـز گـزارش آخریـن اقدامـات
حوزه هـای مختلـف دانشـگاه در زمینه مقابله بـا کرونا را ارایـه دادند و ضمن
بررسـی رونـد اجرایـی مصوبـات روزهـای گذشـته ،دسـتورات الزم از سـوی
رییـس دانشـگاه بـه اعضـای سـتاد ابلاغ شـد.

 ۲۵۰۰بیمار دیالیزی در فارس
مدیـر انجمـن حمایـت از بیمـاران کلیوی فـارس از وجود
حـدود دو هـزار و  ۵۰۰بیمـار دیالیزی در اسـتان خبرداد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،عبدالحمیـد کشـاورز ظهـر
سـه شـنبه در جلسـه آغـاز بـه کار انجمـن حمایـت از
بیمـاران کلیـوی در شهرسـتان المـرد بـا اشـاره بـه
فرهنـگ سـازی اهـدای عضـو ،بـر آمـوزش ،یادگیری ،و
پیشـگیری ایـن مهـم تاکیـد کـرد.
مدیـر انجمـن حمایـت از بیمـاران کلیـوی فـارس اظهـار
کـرد :متأسـفانه روز بـه روز شـاهد افزایـش اختلاالت
کلیوی در سـطح اسـتان هسـتیم که در یکسـال گذشـته
ایـن بیمـاری در سـطح اسـتان یـک و نیـم برابـر شـده
اسـت.
وی افـزود :مـردم میتواننـد هـر شـش مـاه یـک بـار
بـا انجـام آزمایشـات از بـه وجـود آمـدن ایـن بیمـاری
جلوگیـری کننـد.
کشـاورز افـزود :شـش درصـد جمعیت اسـتان فـارس به
ایـن بیمـاری مبتلا هسـتند ،کـه  ۲۵۰۰نفـر دیالیـزی و
بیـش از پنـج هـزار نفر بیماری کلیوی را شـامل میشـود
عضـو هیئـت مدیره انجمـن خیریه بیمـاران کلیوی ایران
گفـت :هزینـه هـر بیمار در دوره پنج سـاله بیـش از ۱۰۰

میلیـون تومـان اسـت و بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی
کشـور و مـردم ناراحت کننده اسـت.
او گفـت :هـم اکنـون در سـطح اسـتان فـارس ،بیـش از
 ۳۰مرکـز دیالیـز داریـم ،کـه ایـن نشـانگر افزایـش افـراد

مبتلا بـه دیالیز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در شهرسـتان المرد بیـش از ۶۰
نفـر بیمـار دیالیـزی دارد تصریـح کرد :از همه مسـئوالن
و کسـانی کـه تریبـون بـه دسـت دارنـد اسـتدعا داریم در
بحـث اهـدا عضو فرهنـگ سـازی کنند.
کشـاورز بـا اشـاره بـه اینکه یک جسـد با اهدای تا هشـت
عضـو ،بـه زندگـی چندیـن نفـر ادامـه حیـات میدهـد،
خاطرنشـان کـرد :در اهـدای عضـو ،شـیراز در جایـگاه
اول و سـپس شهرسـتان داراب در مقام دوم استان است
و امیدواریـم بـا همـکاری مـردم ،مسـئوالن ،آمـوزش و
آگاه سازی شهروندان ،المرد نیز به جایگاه مطلوبی برسد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه انتظـار مـیرود بـا خیریـن نیـز در
ایـن زمینـه صحبـت شـود خاطرنشـان کرد :پیشـگیری،
آمـوزش ،و آگاه سـازی کنیـم و ایـن مهـم را سـرلوحه
کارمـان قـرار دهیـم تـا کمتـر شـخصی بـه ایـن بیمـاری
مبتلا شـود.
کشـاورز تصریـح کرد :بیـش از  ۷۰درصـد از مبتالیان به
ایـن بیمـاری بـه دلیـل عدم توجـه بـه کنترل فشـار خون
و دیابـت اسـت و نامرتـب خـوردن داروهـا نیـز باعـث بـه
وجـود آمـدن مشـکل بـرای کلیه میشـود.

کشـاورز افـزود :در سراسـر کشـور  ۱۷۶شـعبه داریـم که
یـک کانالهـای ارتباطـی بـرای خیریـن ایجـاد کـرده و
امیدواریـم المـرد نیـز جز شهرسـتانهای الگو در کشـور
مطرح شـود.
در ادامـه حجـت االسلام علـی حسـین زاده امـام جمعه
المـرد خاطرنشـان کرد :پزشـکان در بحـث کرونا خوش
درخشـیدند و یک وفاق خوبی شـکل گرفت و بسـیج هم
بـا تمـام تـوان وارد صحنـه شـد و از ایـن ظرفیـت عظیـم
نیـز میتـوان به خوبـی اسـتفاده کرد.
وی بـه ضـرورت ایـن تشـکیالت اشـاره کـرد و گفـت:
تشـکیل چنیـن انجمنهایـی جـدی اسـت و بایـد
جـزو محـور باشـند و کارگروه هایـی نیـز در روسـتاها
وشـهرها انجام شـود ،و این سـمنها در سـطح روسـتا و
شـهرها بـه وجـود آیـد.
حسـین زاده گفـت :ایـن کار خداپسـندانه و جامعـه
پسـندانه ای اسـت که بایـد علمی و به صورت شـبکه ای
کار کـرد ،و آمـوزش در دل مسـاجد آورده شـود.
در پایـان ایـن مراسـم مصطفـی قاسـمی به صـورت
رسـمی بعنوان مسـئول انجمـن حمایـت از بیمـاران
کلیـوی معرفـی شـد.

رئیس سازمان صمت فارس اعالم کرد:

ثبت  ۵۸۲پرونده تخلف اقتصادی در استان فارس
رئیـس سـازمان صمـت فـارس گفـت :طـی  ۲هـزار
و  ۵۱۸مـورد بازرسـی و ثبـت  ۵۸۲پرونـده تخلـف؛
مبلـغ  ۳۵۴میلیـارد و  ۸۳۵میلیـون و  ۶۸۸هزار ریال
جریمـه بـرای متخلفـان در سـه ماه اخیر لحاظ شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،حمیدرضـا ایـزدی بـا
اشـاره بـه عملکـرد و نظـارت ویـژه در اجـرای طـرح
«همیـاران بازرسـی» ایـن اسـتان فـارس ،گفـت :از
اواخـر مهرمـاه تـا تاریـخ  ۲۷دیمـاه سـال جـاری،
چشم شیشه ای

تعـداد  ۲هـزار و  ۵۱۸مـورد بازرسـی انجـام شـده،
 ۵۸۲پرونـده تخلـف بـه ثبـت رسـیده و در مجمـوع
بـرای متخلفـان  ۳۵۴میلیـارد و  ۸۳۵میلیون و ۶۸۸
هـزار ریـال جریمـه لحـاظ گردیـده اسـت.
وی بـه دیگـر اقدامات انجام شـده در اجـرای هر چه
بهتـر ایـن طـرح اشـاره کـرد و ادامـه داد :در
ایـن مـدت جلسـات متعـددی بـا حضـور مدیـرکل
تعزیـرات حکومتـی اسـتان ،رئیـس اتـاق اصنـاف

مرکـز اسـتان و فرمانـده سـازمان بسـیج اصنـاف و
بازاریـان سـپاه فجـر اسـتان فـارس برگـزار گردیـده و
جهـت برنامهریـزی و اعلام فراخـوان بـرای جـذب
نیروهـای ناظـر از بسـیج اصنـاف در قالـب ناظریـن
افتخـاری (همیـار بازرسـی) نیـز اقدامـات مؤثـری
ً
صـورت پذیرفتـه اسـت ضمنـا در این راسـتا بـا ابالغ
برنامههـای واصلـه بـه شهرسـتانهای تابعـه نیـز
ً
مقـرر شـد ،تا در هر شهرسـتان فعلا  ۲۰ناظر جذب

کارگران زحمت کش شهرداری

گـردد.
ایـزدی افـزود :پـس از معرفـی متقاضیـان ،مراحـل
تشـکیل پرونـده ،جذب و برگـزاری دورههای آموزش
ناظریـن و همچنیـن ثبـت اطالعـات بصـورت کامل
در پورتـال سـازمان حمایـت انجـام میشـود .الزم به
ذکر اسـت در این راسـتا تاکنون  ۱۰جلسـه آموزشـی
مربـوط بـه تخلفـات منـدرج قانـون نظام صنفـی نیز
برگـزار گردیده اسـت.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

