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رئیس شورای ملی زیتون ؛

واردات تفاله های زیتون در غیاب سازمان 
استاندارد

۹۰درصداززیتونهایکشوربهکنسروتبدیلمیشوند
روغنپومیسدورریختنیدرسفرههایمردم
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همراه با تحلیل خبر

شهردار منطقه پنج شیراز:

سرمایه گذاران از فرصت ایجاد شده 
در منطقه پنج بهره ببرند

صفحه4

مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا خبر داد؛

وجود بیش از 71 هزار نفر 
متقاضی مسکن ملی

21هزارواحدمسکنملیدرشهرصدرا
دردستاحداث

نوه نازنینم سید امیرمحمد خدیر
و  عشق  زیبایی؛  نور  که  هستی  درخشانی  ستاره  تو 
همیشه  الهی  روشن کرده.  را  ما  زندگی  موفقیت هایت 

پرنور بتابی.
ورودت به دبیرستان استعدادهای درخشان ناحیه ۱ شیراز 

مبارک.
از طرف پدربزرگ و مادربزرگ )آذرافروز(

وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید استان فارس عنوان کرد؛

 باید تالش شود که فارس در حوزه های پزشکی، 
صنایع و شرکت های دانش بنیان قطب شود

صفحه4جذبسرمایهگذاردرحوزهگردشگریمذهبیوسالمتدراستانفارس

رئیس قوه قضاییه در دیدار با وزیر بهداشت و درمان:

رئیس قوه قضاییه گفت: باید با اقدامات سوداگرانه کسانی که برای 
منافع شخصی خود جان مردم را به خطر می اندازند قاطع برخورد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ادامه دیدارهای 
مسئوالن با رئیس دستگاه قضا در جهت بررسی و همفکری برای حل 
عین اللهی«  »بهرام  مختلف،  دستگاه های  و  مردم  مشکالت  و  مسائل 
با  عدلیه  در  حضور  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای دیدار و گفتگو کرد.
کادر  جهادی  اقدامات  از  تجلیل  با  دیدار  این  در  قضاییه  قوه  رئیس 
درمان که بی ادعا، خالصانه و بی وقفه در ادوار مختلف به ویژه در مقطع 
حساس شیوع کرونا از جان مردم در برابر بیماری ها صیانت کرده اند، 

یاد و خاطره »شهدای عرصه سالمت« را گرامی داشت.
و  بهداشت  حوزه  در  اداری  سالمت  ارتقاء  ادامه  در  اژه ای  محسنی   
مهم  سالمت  حوزه  خادمان  اعتبار  از  صیانت  راستای  در  را  درمان 
دانست و بر لزوم تقویت نظارت به ویژه بر عملکرد بیمارستان ها و 

داروخانه ها تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وزارت بهداشت و درمان باید پیشگام 
این حوزه  در  تخلفات  با  مقابله  و  فساد  و  تخلف  بروز  از  پیشگیری 
حوزه  در  صنفی  نظارت  و  خودمراقبتی  هرچه  کرد:  تصریح  باشد، 
بهداشت و درمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد شاهد کاهش شکایات 

و شکل گیری پرونده های قضایی خواهیم بود.
 محسنی اژه ای با تاکید بر ضرورت مقابله با فساد و تخلف در بخش 
مرتبط با سالمت مردم اظهار داشت: باید با اقدامات سوداگرانه کسانی 
قاطع  می اندازند  خطر  به  را  مردم  جان  خود  شخصی  منافع  برای  که 

برخورد کرد.
محسنی اژه ای از اقدام واکسیناسیون عمومی طی ماه های اخیر تقدیر 

کرد و آن را گام مهمی در جهت حفظ جان مردم دانست.
دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در 

این وزارتخانه در  از وضعیت و عملکرد  ارائه گزارشی  با  این دیدار 
ماه های اخیر، یکی از اقدامات مهم این حوزه را پیگیری واکسیناسیون 

عمومی عنوان کرد.
برای  داخلی  واکسن  تولید  واکسن،  واردات  موازات  به  افزود:  وی 
صدور  که  است  شده  پیگیری  جدیت  با  نیاز  مورد  واکسن  تأمین 
مجوز اضطراری برای تولیدات ۵ مرکز تولید واکسن در کنار واکسن 

برکت، از جمله این اقدامات بوده است.
عین اللهی گفت: تزریق یک هفته واکسن در کشور ما، به اندازه دو 

برابر جمعیت تعدادی از کشورهای عربی بوده است.
وی با بیان این که امروز میزان تزریق واکسن در کشور به ۵۹ میلیون 
ُدز رسیده، از همکاری و همراهی مردم در اجرای طرح واکسیناسیون 

عمومی تقدیر کرد.
وزیر بهداشت و درمان همچنین با تشریح برنامه های خود برای بهبود 
خدمات حوزه بهداشت و درمان گفت که اجرایی شدن این برنامه ها 

نیازمند همکاری و حمایت همه بخش ها از جمله قوه قضاییه است.
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آیا مهریه 14 سکه خواهد شد؟

شهردار شیراز:

مرتفع شدن مشکل مسکن ارتشیان شیراز 
تشکیلکارگروهیمشترکباحضورمتخصصانشهرداریشیراز

وارتشدراستانهایفارسوکهگیلویهوبویراحمد

آخرین قیمت اوراق مسکن حاکی از آن است که متأهل های تهرانی 
برای اخذ وام ۴۸۰ میلیون تومانی باید بیش از ۷۱ میلیون تومان پرداخت 
کنند، درحالی که این مبلغ در حدود دو هفته قبل حدود ۵۸ میلیون تومان 

بود.
نشان  مسکن  اوراق  قیمت  وضعیت  آخرین  بررسی  ایسنا،  گزارش  به 
می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین، اردیبهشت و 
خرداد سال گذشته به ترتیب ۷۶ هزار و ۴۰۰، ۷۵ هزار و ۷۰۰ و ۷۵ هزار 

و ۸۰۰ تومان قیمت دارند.
مردادماه و  تیر و  بانک مسکن در  اوراق تسهیالت مسکن  از  هر برگ 
شهریور سال گذشته نیز با قیمت های ۷۵ هزار و ۴۰۰، ۷۶ هزار و ۲۰۰ و 

۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می شود.
این اوراق در هر کدام از ماه های مهر و آبان و آذر ۷۶ هزار و ۱۰۰، ۷۳ 

هزار و ۱۰۰ و ۷۴ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارند.
اوراق تسهیالت مسکن در دی سال گذشته با قیمت ۷۴ هزار و ۴۰۰، در 
بهمن ماه با قیمت ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان و در اسفندماه نیز با قیمت ۷۲ 

هزار و ۹۰۰ تومان معامله می شود.
قیمت اوراق مسکن از فروردین تا شهریور سال جاری

 ۲۰۰ و  هزار   ۷۵ قیمت  با   ۱۴۰۰ سال  فروردین  در  اوراق  این  همچنین 
تومان، در اردیبهشت ماه سال جاری با قیمت ۷۳ هزار تومان، در خردادماه 

سال جاری نیز با قیمت ۷۶ هزار و ۱۰۰ تومان معامله می شود.
قیمت این اوراق در تیر و مرداد و شهریور سال جاری نیز به ترتیب ۷۳ 
هزار و ۱۰۰، ۷۳ هزار و ۴۰۰ و ۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان است و این گزارش 

بر اساس قیمت شهریور ماه نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی

مسکن،  خرید  و  ساخت  وام  سقف  افزایش  به  توجه  با  و  اساس  این  بر 
مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت 
میلیون  میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰  کنند که شامل ۲۰۰ 

تومان وام جعاله می شود.
لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۴۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۷۴ هزار و ۳۰۰ 

تومانی، ۲۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می شود.
همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 

۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۱ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان خریداری کنند، مجموع 
هزینه خرید اوراق به ۴۱ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان می رسد.

زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون 
توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۵۹ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان می شود 
که همراه با هزینه ۱۱ میلیون و ۸۸۸ هزار تومانی وام جعاله که برای آن 
باید ۱۶۰ ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند، درمجموع باید ۷۱ میلیون 

و ۳۲۸ هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استان ها

از  بیش  جمعیت  با  شهرهای  و  استان  مراکز  برای  تسهیالت  این  سقف 
۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان 
رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متأهل های ساکن این 
شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید 
۲۳ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان و متأهل ها نیز باید ۴۷ میلیون و ۵۵۲ هزار 

تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این 
با  باید  مجردها  بنابراین  است.  رسیده  تومان  میلیون   ۲۴۰ به  نیز  مناطق 
پرداخت هشت میلیون و ۹۱۶ هزار تومان و متأهل ها نیز با پرداخت ۱۷ 

میلیون و ۸۳۲ هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

داخلی  بازبینی  روند  که  زمانی  نوشت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به جمع بندی برسد، به وین بازخواهیم گشت و پیش شرطی وجود ندارد.

به گزارش ایرنا از اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور 
خارجه، سعید خطیب زاده در رشته توییتی نوشت: در مصاحبه با فرانس 
به وین  برسد،  به جمع بندی  داخلی مان  بازبینی  روند  زمانی که  ۲۴ گفتم 

بازخواهیم گشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: پیش شرطی وجود ندارد. تنها هدف 
ما این است که اطمینان یابیم که گفتگوها، حقوق ما را تأمین می کند- از 
جمله تضمین های کافی مبنی بر اینکه این بار ایاالت متحده واقعًا به توافق 

پایبند می ماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
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استاندار جدید فارس: 

تالش می کنم که 5 هزار پروژه نیمه تمام استان به نتیجه برسد

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: تنها ۷ درصد سدهای 
استان آب دارد و با کمبود آب مواجه هستیم.

به گزارش ایلنا، فرهاد ایزدجو گفت: در حال حاضر حدود ۷ درصد از 
مخازن سدهای خوزستان آبدار است و در سد دز حدود ۵ درصد آب 

داریم که بدترین وضعیت را در میان سدها دارد.
وی بیان داشت: با توجه به برآوردهای انجام شده، در شرایط محتمل 
میلیون  میلیارد و ۶۰۰  با کمبود حدود ۲  پاییز،  برای  پیش بینی شده 
با  پیش بینی های  برای  عدد  این  که  هستیم  مواجه  آب  مترمکعبی 

وضعیت بدتر، باال است.
اقدامات  از جمله  پاییزه  الگوی کشت  تصویب  داشت:  بیان  ایزدجو 
و  کشت  برداشت های  همچنین  است.  بوده  آب  کمی  مدیریت  در 
صنعت ها محدود شده است تا بیشتر از حد مجاز برداشت نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: برداشت بیش 
از حد شرکت های نیشکری آب پایین دست را از نظر کمی و کیفی 
دچار مشکل می کند و در حوضه دز، کشت کلزا و چغندر ممنوع شده 
است، اما در برخی از حوزه ها تا حدودی مجاز است که کشت شود  
و این مقام مسئول ادامه داد: ۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون مترمکعب آب 

برای کشت پاییزه مصوب شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: طرح میان مدت آبرسانی غدیر در سه جبهه 
کاری فعال است و با اجرای آن، کیفیت آب حدود ۵۰ درصد بهبود 
می یابد و دبی از ۱۰ مترمکعب به ۲۰ مترمکعب افزایش خواهد یافت 
آبرسانی غدیر  میان مدت  فیزیکی طرح  پیشرفت  و در حال حاضر 
حدود ۱۷.۵ درصد است و پیش بینی می کنیم در مدت زمان هشت ماه 

این طرح اجرایی و به اتمام برسد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان:


