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استان

چاه هــای  تمــام  گفــت:  فــارس  اســتاندار 
کشــاورزی اســتان ظــرف ۲ ســال آینــده بــه 

کنتورهای هوشمند مجهز می شوند.
محمدهادی ایمانیه در شــورای آب اســتان 
در شــیراز افــزود: ایــن اقــدام بــه مدیریت و 
مصــرف بهینــه آب کمــک خواهــد کــرد و به 
کشــاورزان نیــز ایــن اجــازه را خواهــد داد که 
اســتفاده  پایدارتــری  آب  منابــع  از  بتواننــد 
نگــران  ســال  مختلــف  مقاطــع  در  و  کننــد 

کاهش آب چاه های کشاورزی نباشند.
وی ادامــه داد: بر همین اســاس مقرر شــد 
که با کمک بانک ها نسبت به پرداخت وام 

بــرای تهیــه کنتــور اقدام شــود و کشــاورزان 
نسبت به پرداخت اقساط آن اقدام کنند.

کنتورهــای  کــرد:  بیــان  فــارس  اســتاندار 
هوشــمند مــورد نیاز نیز بنا شــد که توســط 
کارخانــه صنایــع الکترونیــک شــیراز و یــک 

کارخانه در شهر مشهد تأمین شود.
* پلمب چاه های آب باغ شهرهای صدرا

ایمانیــه گفــت: بــه منظــور حفــظ منابــع آبی 
شــهر صــدرا، شــهرداری ایــن شــهر موظــف 
اســت که از اردیبهشــت  ســال ۱۴۰۲ به جای 
اســتفاده از آب چاه برای آبیاری فضای ســبز 
وی ادامه داد: باغ شــهرهای شهر صدرا هم فاضالب این شهر استفاده کند.شــهری از پســاب حاصــل از تصفیــه خانــه 

مکلفنــد که با یــک فاصله مشــخصی که به 
آنهــا اعــالم می شــود نســبت به پلمــب چاه 
های خود اقدام کرده و برای آبیاری از پساب 

این شهر استفاده کنند.
* رهاسازی آب سد درودزن

بــا  گذشــته  گفــت: ســال  فــارس  اســتاندار 
توجــه بــه کمبــود آب و خشکســالی امــکان 
رهاســازی آب ســد درودزن برای کشــاورزان 
شهرســتان های خرامه، مرودشــت و زرقان 
فراهم نشد و چاره ای جز این هم نداشتیم 
چــرا کــه این کار می توانســت مــا را در بحث 
تأمین آب آشــامیدنی شــهرهای اطراف سد 

دچار مشکل کند.
ایمانیــه اظهارکــرد: امــا امســال بــا توجــه به 
بــه  الهــی در ۲ نوبــت یکبــار  نــزول رحمــت 
عنــوان حمایــت از محیــط زیســت و حقابــه 
دریاچه و تــاالب بختگان و یک بار هم اخیرا 
۵۰ میلیــون متر مکعب آب برای کشــاورزی 
شهرســتان های مرودشــت، خرامه و زرقان 

آب سد درودزن رهاسازی شد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه با نــزول رحمت 
الهــی و تــداوم بــارش هــا در فروردیــن مــاه 
ســال ۱۴۰۲، نیــازی بــه رهاســازی مجــدد آب 

سد درودزن نباشد.

مهدی اسالمی- تامشا
مدیر عامل شــرکت شــهرکهای صنعتی فارس گفت: 
امســال  و در راســتای اجرای برنامه تحولی در شــهرک 
، گام هــای مؤثــری بــرای ارتقــا و  صنعتــی بــزرگ شــیراز
بهبــود ســطح کمــی و کیفــی  زیرســاخت هــا در ایــن 
شــهرک صنعتی برداشته شــده که در ۱۰سال گذشته 

بی سابقه بوده است.
ســید مصطفــی هاشــمی در جلســه مجمــع عمومــی 
عــادی فوق العــاده نوبت دوم شــهرک صنعتــی بزرگ 

ایــن  در  مســتقر  صنعتگــران  باحضــور  کــه  شــیراز 
شــهرک صنعتی برگزار شد، افزود: با توجه به اهمیت 
راهبردی شــهرک صنعتی بزرگ شــیراز بعنــوان یکی از 
بــزرگ ترین شــهرک هــای صنعتی کشــور و مهم ترین 
قطــب صنعتی و اشــتغال اســتان، در ابتدای امســال 
و باتشــکیل کارگروه ویژه ای در شــرکت شــهرک های 
ایــن شــهرک  صنعتــی فــارس، مســائل و مشــکالت 
صنعتی اولویت بندی و  راهکارهای رفع آن بر اساس 

برنامه زمان بندی در دستور کار قرار گرفت.
وی بــا بیــان اینکــه مهــم تریــن چالــش ایــن شــهرک 
صنعتــی کمبود آب مورد نیاز بــرای واحدهای صنعتی 
مســتقر اســت، گفت: با توجه به بروز خشکسالی ها 
و افت شــدید منابع آب شهرک صنعتی، تأمین پایدار 
آب بــه عنوان یک اقدام مهم در دســتورکار قرارگرفت 
و قــرارداد تأمیــن آب شــرب بــه میــزان ۴۰لیتــر برثانیــه 
منعقــد شــد و بــر اســاس آن نیــز پــروژه خــط انتقــال  
ح تا ورودی شــهرک صنعتی نیز اجراشــده که  ایــن طــر
امیدواریم شــرکت آبفا تا قبل از تابســتان سال آینده 

نسبت به تزریق آب به شبکه اقدام کند.

مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی فــارس 
همچنین از انعقاد قرارداد برای تأمین پســاب تصفیه 
خانه فاضالب بزرگ شــیراز جهت مصارف غیرشرب و 
فضای ســبز شــهرک صنعتی خبر داد و گفت: مراحل 
فنــی و اجرایــی طراحــی ایســتگاه پمپــاژ و خــط انتقــال 
ح در  حــال انجــام اســت و بــا عملیاتــی کردن  ایــن طــر
آن،بخشــی از آب شرب شــهرک صنعتی که به مصرف 
فضای ســبز اختصاص یافته و یا در صنایع غیر شــرب 
نظیر واحدهای بتونی استفاده می شود صرفه جویی 

و به مصارف شرب اختصاص می یابد.
وی افزود: با توجه به اهمیت مدیریت مصرف بهینه 
آب شــرب، اســتفاده از پساب تصفیه شــده فاضالب 
در صنایعــی کــه در فرآینــد تولید نیاز بــه آب غیر قابل 
شــرب دارنــد بــه عنــوان یــک روش جایگزیــن مدنظــر 
اســت و زیرســاخت هــای شــبکه داخلــی آب شــهرک 

صنعتی نیز برای توزیع پساب آماده شده است.
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتی فــارس با 
اشاره به  کیفیت مطلوب و استاندارد پساب خروجی 
تصفیــه خانــه فاضالب شــهر شــیراز به عنــوان یکی از 

مجهزتریــن تصفیــه خانــه هــای فاضــالب شــهری در 
کشــور ضمــن دعــوت از واحدهــای صنعتــی متقاضی 
پســاب، از شناســایی واحدهــای صنعتــی کــه نیازمند 
حجم باالی آب غیرشــرب درفرآیند تولید هستند خبر 
داد و گفــت: ایــن واحدهــا مــی تواننــد از ایــن پســاب 
اســتاندارد کــه  مقــرون بــه صرفه نیــز می باشــد، برای 

جایگزین کردن آب شرب استفاده کنند.
 هاشمی در ادامه تأمین پایدار برق را از دیگر ضرورت های 
ایــن شــهرک صنعتــی اعــالم کــرد و گفــت: بــا توجه به 
ساخت و ساز واحدهای جدید و به مدار تولید آمدن 
آنها، تأمین کسری  برق نیز در اولویت قرار گرفت و در 
این زمینه با برگزاری جلسات مختلف در سطوح ملی 
و اســتانی، توافقــات با شــرکت برق منطقــه ای فارس 
بــرای احداث پســت ســوم برق شــهرک صنعتی انجام 
ح زمینــه تأمین برق  شــده اســت که با اجــرای این طــر

پایدار واحدهای صنعتی فراهم می شود.
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی فــارس 
دوم  جــاده  احــداث  بــرای  هــا  پیگیــری  از  همچنیــن  
دســترس شــهرک صنعتــی و نیز تعریض جــاده اصلی 

خروجــی  و  ورودی  ترافیــک  ســازی  روان  هــدف  بــا 
زمینــه  ایــن  در  گفــت:  و  داد  خبــر  صنعتــی  شــهرک 
جلسات مختلفی در سطح استان برگزار و در تالشیم 
از منابــع  و اعتبــارات دولتــی  ایــن مهــم  بااســتفاده 

عملیاتی شود.
ح توسعه شهرک صنعتی بزرگ  وی در ادامه اجرای طر
شــیراز با هدف ظرفیت سازی برای استقرار واحدهای 
صنعتــی و تولیــدی جدیــد، رفــع مشــکل فــاز ششــم 
شــهرک صنعتــی و آغاز  واگــذاری این اراضــی را از دیگر 
اقداماتی اعالم کرد که در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.

شــهرک  دوم  نوبــت  العــاده  فــوق  عــادی  مجمــع  در 
صنعتی بزرگ شیراز بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت خدماتی 

این شهرک صنعتی به تصویب رسید.
 ۴۶۵۰ بــر  افــزون  تاکنــون  بــزرگ  صنعتــی  شــهرک  در 

قرارداد با سرمایه گذاران منعقد شده است.

از  بــه عنــوان یکــی  از دیربــاز  اســتان فــارس 
تولیــد  زمینــه  در  کشــور  اصلــی  قطب هــای 
ح بــوده  محصــوالت کشــاورزی و باغــی مطــر
و بــه ویــژه طــی ســال هــای اخیر نقــش قابل 

توجهی در تولید گندم داشته است.
بــه گــزارش ایرنــا، بــه گفتــه مجتبــی دهقــان 
پور رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی فارس، 
امســال ۴۹۲ هزار تن گندم از کشــاورزان این 
اســتان خریــداری و ذخیــره شــده کــه از ایــن 
بابت، فارس بعد از استان های خوزستان و 

گلستان در جایگاه سوم قرار دارد.
اســتان فــارس طی ســال هــای اخیر بــا توجه 
بــه کاهش بارش ها با مشــکل خشکســالی 
مواجه شــده و سوی دیگر استفاده بی رویه 
از آب های زیرزمینی خشــک شدن تاالب ها، 
رودخانه، قنات ها و چاه های آب را به دنبال 

داشته است.

هرچنــد امســال اســتان فــارس نیــز همانند 
بســیاری از نقاط کشور از بارش رحمت الهی 
بهره بســیار بــرد اما این بارش ها نتوانســته 
منابــع آبــی از دســت رفتــه را بــه طــور کامــل 
جبــران کند و تأکید کارشناســان همچنان بر 
صرفــه جویــی و بهینه ســازی مصــرف آب به 
ویژه در بخش کشــاورزی اســت که حدود ۹۰ 
درصــد مصارف آب را به خود اختصاص داده 

است.
یکــی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مصرف 
آب تــا میزان ۹۰ درصد و افزایش بهره وری در 
بخش کشــاورزی توســعه کشــت گلخانه ای 
اســت که در اســتان فارس از ابتدای روی کار 
آمــدن دولت ســیزدهم توجه ویــژه ای به آن 

شده است.
کشت  * تأکید استاندار افرس بر توسعه 

گلخانه ای

اســتاندار فارس ضمن تأکید بر لزوم توسعه 
کشــت گلخانه ای و تغییر شیوه کشاورزی از 
ســنتی بــه نوین گفــت: قطعا حرکــت در این 

مســیر و توجه به گسترش کشت گلخانه ای 
در اســتان، بــه حفظ هرچه بیشــتر منابع آبی 

کمک خواهد کرد.
دکتــر محمــد هــادی ایمانیــه افــزود: کشــت 
گلخانــه ای عــالوه بــر اینکــه به کســب درآمد 
و بهبود معیشــت کشاورزان کمک می کند، 
بهینه ســازی مصرف آب و افزایش بهره وری 

را نیز به دنبال دارد.
هــم  اســاس،  همیــن  بــر  داد:  ادامــه  وی 
هــم  و  ای  منطقــه  آب  شــرکت  مجموعــه 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا جدیت 
هــای  زمیــن  تغییرکاربــری  هرگونــه  از  تمــام 
کشــت  بــه  ســنتی  کشــت  از  کشــاورزی 
گلخانــه ای با پرداخت تســهیالت و تســهیل 

در صدور مجوزها حمایت خواهند کرد.
اســتان  کشــاورزان  از  فــارس  اســتاندار 
خواســت کــه از ایــن فرصــت اســتفاده کرده 
و نســبت بــه تغییــر کاربــری کشــاورزی خــود 
و رفتــن بــه ســمت کشــت گلخانــه ای اقدام 

کنند.
وی گفت: ترویج کشت گلخانه ای در استانی 
که سال ها با خشکسالی و کمبود آب دست 
و پنجه نرم کرده تدبیر حکیمانه ای اســت که 
هم به نفع کشــاورز است که درآمد بیشتری 
کســب کنــد و هــم منجر بــه حفظ منابــع آبی 

استان و کاهش مصرف آب می شود.
ایمانیــه افــزود: تــا ســال ۱۴۰۰ در فــارس تنهــا 
۶۰۷ هکتــار گلخانــه ایجاد شــده بــود، اما طی 
بیــش  اجرایــی  عملیــات  گذشــته  یکســال 
از هــزار و ۴۰۰ هکتــار گلخانــه جدیــد در ایــن 

استان آغاز شده است.

توسعه کشت گلخانه ای در افرس، اگمی در جهت حفظ منابع آبی

ح کرد: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس مطر

ین شــهرک صنعتی جنوب کشور در مدار توسعه پایدار و شتاب صنعتی  رگ تر  بز

ونایی در بیامرستان های استان افرس بستری هستند   ۲۳۶ بیامر کر
خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
آخریــن  ای،  اطالعیــه  طــی  شــیراز  درمانــی  بهداشــتی 
وضعیــت کروناویــروس در اســتان فــارس را از ابتــدای 
شــیوع تــا دیــروز جمعــه بیســت و ششــم اســفند ۱۴۰۱، 

اعالم کرد.
ظهــر  از  ســاعت   ۲۴ طــی  جدیــد  بیمــار   ۵۳ بســتری  بــا 
پنجشــنبه تــا ظهر جمعه، هــم اکنــون ۲۳۶ بیمار مثبت 

و مشــکوک دارای عالیــم در بیمارســتان هــای اســتان 
بســتری هســتند کــه از ایــن تعــداد، ۴۱ بیمــار بــه دلیــل 
وخامــت شــرایط جســمی، در بخش هــای ICU، مراقبت 

های ویژه درمانی دریافت می کنند.
فوتــی  جدیــد  مــورد  ســاعت،   ۲۴ در  خوشــبختانه 

و  نشــده  گــزارش  فــارس  در  کوویــد۱۹  از  ناشــی 
ابتــدای  از  کوویــد۱۹  از  ناشــی  باختــگان  جــان  مجمــوع 
نفــر   ۱۷۲ و  هــزار  هشــت  تاکنــون،  بیمــاری   شــیوع 

است.
همچنین از ابتدای شــیوع این بیماری تاکنون ۶۵۴ هزار 

و ۷۰۶ هــم اســتانی مبتــال به کوویــد۱۹ بهبود یافتــه که از 
ج  بیمارســتان ها ترخیص شــده و یا از ایزوله خانگی خار

شده اند.
در حــال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شــده واکســن 
دانشــگاه  زیرمجموعــه  هــای  شهرســتان  در  کرونــا 

علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز بــا 
، بــه هشــت میلیــون و ۲۸۹ هــزار و  احتســاب چهــار دوز
۷۵۴ دوز رســیده کــه از ایــن تعــداد ســه میلیــون و ۴۳۵ 
هــزار و ۲۸۷ دوز نوبــت اول، ســه میلیــون و ۱۴۲ هــزار و 
۳۱۰ دوز نوبــت دوم، یــک میلیــون و ۵۷۶ هــزار و ۱۲۲ دوز 
 نوبــت ســوم و ۱۳۶ هــزار و ۳۵ دوز یــادآور واکســن بوده 

است. 

استاندار فارس در شورای آب استان:

ی فارس مجهز به کنتور هوشمند می شوند ز تمام چاه های کشاور

سیده ناهید تقویان- تامشا
عبــاس عســکری مدیــر مرکــز خیریــه عطــر یــاس نبوی 
شــیراز در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه مجموعــه 

وارد  امســال  نبــوی،  یــاس  عطــر  فرهنگــی  خیریــه 
اظهــار  می شــود،  خــود  فعالیــت  ســال  دوازدهمیــن 
 ، داشــت: از مردم دعوت می کنیم کــه در این ایام نوروز
به کودکان بی سرپرست مستقر در این مرکز سرکشی 

کنند.
به گزارش »تماشا« تصریح کرد: در یازده سال گذشته، 
مکان های اجاره ای داشــتیم، به همین دلیل از هشت 
سال گذشته زمینی به متراژ ۱۸۰۰متر مربع از شهرداری 
شیراز گرفته و با کمک خیرین شروع به ساخت کردیم 
، اتمام کم نظیــر این بنا که فنی تریــن بناها در  کــه امــروز

ایران و حتی خاورمیانه است را شاهدیم. 
پرورشــگاهی  بچه هــای  کــه  آنجــا  از  گفــت:  عســکری 
معموال حرفه ای آموزش نمی بینند، در این ســاختمان 
سالنی برای اشتغالزایی و حرفه آموزی پیش بینی شده 

است.
، ســونا و جکوزی در کنار ســالن ورزشی از دیگر  اســتخر
امکاناتی اســت کــه به گفتــه مدیر مرکز خیریــه مردمی 
عطــر یــاس نبــوی، در ایــن ســاختمان بــرای بچه هــای 

آسیب دیده پیش بینی شده است.
بــرای  آمــوزش  و  آمفی تئاتــر  ســالن  داد:  ادامــه  وی 
متناســب ســازی آموزش همگام با ســطح دنیا، سالن 
موســیقی، ســالن آموزش هــای کامپیوتــر ، قرائت خانه 
کودکانــه، و ۴۲ســوئت هرکــدام با ظرفیــت ۵نفر همراه 
بــا مادریــار خــود بــرای آمــوزش ســبک زندگــی فــردی و 
دیگــر  از  کــودک،  یکصــد  بــرای  مجمــوع  در  اجتماعــی 

امکانات این ساختمان است.
عســکری افــزود: تاکنــون ۲۱ میلیــارد تومــان از کمــک 
خیریــن بــرای ایــن مرکــز هزینــه شــده کــه در اینجــا از 

دعــوت  مرکــز  ایــن  اتمــام  در  همــکاری  بــرای  خیریــن 
می کنیم.

وی بــا اشــاره بــه اینکه ایــن مرکز ویژه عطــر یاس نبوی 
در  بی سرپرســت  بچه هــای  کل  بــرای  بلکــه  نیســت، 
، می توانــد مکانی  کشــور اســت، تصریح کــرد: این مرکــز
مرکــز   ۶۳۰ بــرای  آموزشــی  و  تفریحــی  اردوهــای  بــرای 

نگهداری کودکان بی سرپرست کشور باشد.
، از دیگر امکانات  عســکری با اشــاره به اینکه بام ســبز
ایــن مرکــز اســت، ادامــه داد: رفــاه، آمــوزش و امنیــت 
خوب، سه کلیدواژه ای است که ما برای کودکان تحت 

پوشش خود مدنظر داریم. 
وی بــا بیــان اینکــه در خیریه عطر یاس نبــوی، تقاضای 
کمــک ریالــی نداریــم، گفــت: خیرین بــا مراجعــه به این 
مرکــز می تواننــد اجناس مــورد نیاز را در حــد توان خود 

تأمین کنند.
بــر  تأکیــد  بــا  نبــوی  یــاس  مدیــر خیریــه مردمــی عطــر 
، اشــتغال، حرفه  اینکــه دغدغــه اصلی مــا در ایــن مرکز
، تنهــا مرکــز  و  مهارت  آمــوزی  اســت؛ گفــت: ایــن مرکــز
نگهداری از کودکان بی سرپرســت در کشــور اســت که 

به زودی دو زبانه می شود. 
عســکری با اشاره به اینکه برای تکمیل این پروژه بالغ 
بــر ۵۱میلیــارد تومان نیــاز مالی داریــم، افــزود: ۲۲مربی 
روانشــناس در ۲ مرکــز خیریه عطر یاس نبــوی داریم و 
بــا راه اندازی این مرکز جدید، افراد متخصص بیشــتری 

را برای همکاری جذب می کنیم. 
وی با اشــاره بــه اینکه مالکیت قســمتی از زمین پروژه 
مذکور که پروژه کارگاهی اســت، با شــهرداری اســت، از 

ح کرد. شهرداری دعوت به همکاری بیشتر در این طر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

توز�یع میوه شب عید در افرس 
آاغز شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از آغاز توزیع میوه 
ح تنظیــم بــازار ویژه شــب عید در اســتان خبــر داد و  طــر
گفت: بیش از ۹۰۰ تن سیب و پرتقال ذخیره شده آماده 

توزیع در سطح ۳۴۰ واحد صنفی استان است.
جمــع  در  چهارشــنبه  شــامگاه  پــور  دهقــان  مجتبــی 
خبرنــگاران با اشــاره بــه اینکه بر اســاس تصمیم کمیته 
اقدام مشــترک روند توزیع میوه از چهارشــنبه بیست و 
چهارم اسفند ماه آغاز شده است، تصریح کرد: تا کنون 
بیش از ۱۶۵ واحد صنفی در شــیراز، ۱۷۷ واحد صنفی در 
شهرستان ها و ۲ نمایشگاه باغ جنت و شهرک گلستان 

برای توزیع میوه معرفی شده اند.
این مقام مســئول با بیان اینکه مقرر شده هر کیلوگرم 
ســیب ۲۹۸ هــزار ریــال، هــر کیلوگــرم پرتقــال تامســون 
۱۸۸ هــزار ریــال و هــر کیلوگــرم پرتقــال والنســیا جیرفت 
۲۳۹ هــزار ریــال به مصرف کننده عرضه شــود، افزود: به 
عاملیــن توزیع به ازای هر کیلوگــرم ۲۰ هزار ریال پرداخت 

خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه به منظــور تأمین و ذخیره ســازی 
میــوه شــب عیــد از ظرفیــت بخــش خصوصی نیــز بهره 
گرفتــه ایم، اظهار کرد: متقاضیان توزیع میوه شــب عید 
مــی توانند بــه مدیریت توســعه بازرگانی ســازمان جهاد 
کشــاورزی  هــای جهــاد  یــا مدیریــت  فــارس  کشــاورزی 

شهرستان ها مراجعه کنند.
او با بیان اینکه عرضه میوه شب عید با اختالف قیمت 
کمتــر ۳۰ تــا ۴۰ درصدی نســبت به بازار صــورت می گیرد، 
عنوان کرد: به منظور کسب رضایت عموم مردم استان 
فارس میوه ها مجدد درجه بندی شده و از یکنواختی و 

کیفیت مناسبی برخوردار است.

مدیر تعاون روستایی فارس:

توز�یع ۹۰۰ تن سیب و پرتقال 
ح تنظیم بازار تا پایان  طر
تعطیالت نوروز ادامه دارد

ســیدکاظم موســوی مدیــر تعــاون روســتایی فــارس از 
توزیــع ۹۰۰ تن میوه شــب عید به مناســبت ایــام نوروز و 

ماه مبارک رمضان در مناطق مختلف استان خبر داد.
ســیدکاظم موســوی با تأکید بر اینکه تأمین میوه شب 
عید از چندین ماه قبل توســط این ســازمان در دســتور 
کار قــرار گرفــت، افــزود: با توجه به سیاســت های ابالغی 
دولت هــا بــه منظــور تأمیــن میــوه شــب عیــد هماننــد 
سایر کاالهای اساسی و محصوالت مورد نیاز بر اساس 
برنامه های ارایه شده ملی نسبت به تهیه اقالم مصرفی 

اقدام می شود.
وی با اشاره به اینکه تهیه میوه شب عید فارس با توجه 
به نیاز مصرفی اســتان انجام گرفته اســت، ادامه داد: بر 
بــا مشــارکت  اســاس برنامه ریزی هــای انجــام گرفتــه و 
بخــش خصوصــی و نقش آفرینــی اتحادیه هــای تعــاون 
روســتایی بــه میــزان ۹۰۰ تــن ســیب و پرتقــال بــا هــدف 
تأمیــن بخشــی از نیــاز مصرف کننــده و تنظیــم بــازار این 
دو محصول خریداری کرده ایم که از روز گذشــته توســط 

عامالن توزیع قابل تهیه برای مصرف کنندگان است.
موســوی تنظیم بــازار را یکی از رویکردهــای جدی دولت 
ســیزدهم به منظــور حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
دانســت و افزود: بر اساس دستورالعمل ابالغی دولت 
و وزارت جهــاد کشــاورزی بــه منظور مدیریــت قیمت ها 
بایستی شرایط الزم برای عرضه مستقیم کاالها با هدف 
جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت نیز فراهم شــود 
که سازمان تعاون روستایی در این راستا عالوه بر تهیه 
میوه شــب عیــد با کیفیت مطلوب و قیمت مناســب و 
پایین تر از بازار نسبت به توزیع آن توسط عامالن اجرایی 
مختلــف نظیــر غرفه هــای در ســطح شــهر، تعاونی هــای 
مصرف کارکنان اداری و فروشگاه های مجاز بدون ایجاد 
هیچ گونه محدودیتی نیز اقدام کرده است و فرآیند این 
ح تنظیــم بازار تا پایــان تعطیالت نــوروز ادامه خواهد  طــر

یافت.
مدیــر تعــاون روســتایی فــارس بــا بیــان اینکــه هــدف از 
ح میوه شــب عید نیــز آرامش و ثبــات در بازار  اجــرای طــر
ح ملی به معنای دخالت  است، اعالم کرد: اجرای این طر
فراگیــر در بــازار نیســت و صرفا با هــدف کمک به تنظیم 
بــازار بــه منظور حمایت از قشــر متوســط جامعــه انجام 

می شود.
ح میوه شــب  ایــن مقام مســئول با تصریــح بر اینکه طر
عیــد در ســال جــاری بــا محوریت بخــش غیردولتــی و با 
مشــارکت بخــش خصوصــی در کشــور اجــرا مــی شــود، 
مباشــر  نقــش  بــا  ح  طــر ایــن  اجــرای  کــرد:  خاطرنشــان 
اتحادیه تعاونی های روستایی و حمایت سازمان تعاون 
روســتایی انجــام می شــود و بخــش دولتــی صرفا نقش 

نظارتی دارد.

عسکری، مدیر مرکز خیریه یاس نبوی:

ش نکنند مو ا ا فر ی ر س نبــو یه یا کز خیر ز مر و ر م نو یــا ر ا م د د     مر

رئیــس کمیســیون حمــل و نقل شــورای اســالمی شــهر 
شــیراز گفــت: امیــدوارم تــا شــب عیــد، پایــان ســال ۱۴۰۱، 
بتوانیــم بالــغ بــر ۷۰درصــد آســفالت کوچــه هــای شــهر 
 شــیراز را بــه اتمــام برســانیم و در پایــان ۱۴۰۲ عمال شــاهد 

کوچه های خاکی در شیراز نباشیم.
علــی اکبــر ســلطانی در گفتگــو بــا فــارس، در خصــوص 
وضعیــت آســفالت خیابــان هــای شــیراز توضیــح داد و 
گفــت: در ســال جــاری تمرکــز مــا بیشــتر بــر روی اجــرای 
آســفالت کوچــه هــای خاکی گذاشــته شــد تــا بتوانیم به 
کوچه های خاکی در مناطق مختلف ســر و ســامان داده 

و شــهر شــیراز را از مســئله خاکــی بودن کوچــه ها نجات 
دهیم. 

او بــه آخریــن وضعیــت اجــرای آســفالت خیابانها اشــاره 
کــرد و ادامــه داد: مدتــی بــا مشــکل تأمیــن قیــر روبــرو 
بودیم، اخیرا مشکل تأمین قیر برطرف شده و تیم های 
 مختلف در سطح شهر و مناطق مشغول به به آسفالت 

کوچه های خاکی هستند.
او تمرکــز اولیــه را بــر ترمیم آســفالت ها دانســت و اظهار 
داشت: تمرکز اولیه بر ترمیم آسفالت خیابان های اصلی 

و خیابان های شریانی به دلیل پرتردد بودنشان است. 

آســفالت  بحــث  ترمیــم  بــر  عــالوه  داد:  ادامــه   او 
کوچه های خاکی و زیرسازی آنها نیز به سرعت توسط  ۲۰ 
، به صورت شبانه  تیم مختلف پیمانکار در شــهر شــیراز
روزی با محوریت کوچه های خاکی و تعمییر خیابان های 

اصلی درحال  انجام است. 
وی بــه زمان اتمــام مراحل کار پرداخت و گفت: امیدوارم 
تــا شــب عید، پایــان ســال ۱۴۰۱، بتوانیم بالغ بــر ۷۰ درصد 
آســفالت کوچه های شــهر شــیراز را  به اتمام برســانیم و 
در پایــان ۱۴۰۲ عمــال شــاهد کوچــه هــای خاکــی در شــیراز 

نباشیم. 

* اولویت با خیابان های اصلی
شــریانی  هــای  خیابــان  بــا  اول  درمرحلــه  را  اولویــت  او 
دانســت و گفــت: اولویت اول با تعمییــر و درصورت نیاز 
پوشــش خیابان های شریانی است و در مناطق محروم 
 نیــز اولویــت بــا مناطــق ۳،۷،۵،۹و ۱۱ درنظــر گرفته شــده 

است. 
وی افــزود: باتوجــه به تفاهم نامه ای که بین شــهرداری، 
اســتانداری و مجموعــه مســکن و شهرســازی صــورت 
کیلومتــری   ۱۸ کــه  شــیراز  کمربنــدی  از  بخشــی  گرفتــه، 
کمربنــدی جنوبی می شــود نیز در حــال برنامه ریزی برای 

تعمییر است و در تالشیم که بتوانیم تعمیرات الزم را در 
حدفاصل شهرک جوادیه تا پل میالد  که از نظر آسفالت 
آســیب هــای جــدی دیده اســت را تا قبــل از نــوروز انجام 
بدهیم تا همشهریان محترم و مسافران عزیز بتوانند به 

راحتی از این مسیر استفاده کنند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر شیراز :

خداحافظی با تمام کوچه های خاکی شیراز تا پایان ۱۴۰۲ 
  فعالیت شبانه روزی ۲۰ تیم پیمانکار جهت بهسازی آسفالت شیراز


