قالت
تاج سبز شیراز
در بیمهری
زمانه

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

مردم باید اثر
اقتصادمقاومتی را
در زندگی ببینند؛
اکنون اینگونه نیست
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فردا را به امروز می آ وریم
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ارز ،عنصرگمشده
عابربانکها
بی پولی گردشگران در شیراز

عکس :علی رضا پرویزی ،شیراز نوین

گروه گزارش -مژده آتشآبپرور یکی از مشــکالتی که گردشــگران
خارجی در هنگام سفر با ایران با آن مواجه هستند ،نبود امکان استفاده
از کارتهای بانکی بین المللی به دلیل ارتباط نداشــتن ایران با شبکه
پولی جهان اســت؛ به همین دلیل اســتفاده از پول برای گردشگران
خارجی در کشور با چالشهایی روبهروست .عالوه بر اینکه گردشگران
در خصوص پولی که میتوانند با خود حمل کنند دچار محدودیتهایی
هستند ،همیشه نگرانی ســرقت از آنها در هنگام حمل پول نقد نیز
وجود دارد .تجربهای که میتواند در کنار تمام جذابیتهای گردشگری
به عنوان نکتهای منفی از ســفر به ایران سوغات برده شود .این مسئله
موضوعی اســت که نایب رئیس شــورای اسالمی شــیراز در یکی از
مصاحبههای اخیر خود به آن اشــاره کرده اســت .محمودرضا طالبان

گفت :توریســتها برای اینکه با مشکلی مواجه نشوند معموالً پول نقد
با خود حمــل نمیکنند و برای خریدهای خود در دیگر کشــورها از
کارتهای اعتباری یا همان عابربانکها استفاده میکنند؛ اما در کشور
ما امکان استفاده از عابربانک مربوط به کشور خود را ندارند .وی با اشاره
به افزایش حضور گردشگران خارجی در شیراز ،افزود :نبود امکانات الزم
برای خرید گردشگران با استفاده از کارتهای اعتباری کشور خودشان،
ســبب شده با وجود صنایع دستی بسیار ارزشمند و خوب ،بسیاری از
آنها نتوانند در شیراز خرید کنند و مسئوالن نیز تاکنون نتوانستند برای
رفع این مشــکل اقدامی انجام دهند .نبود امکان استفاده از عابربانک
توسط گردشگران معضلی است که بر نحوه گردشگری و میزان توسعه
حضور گردشگران در فارس تأثیر بسزایی دارد...

کلنگ اولین مجتمع آموزشی شهرداری بر زمین زده شد
صفحه 3

شرح در صفحه 4

سور یا سوز

در همایشی با حضور مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس و فرماندار سپیدان صورت گرفت

تقدیر از روزنامه شیرازنوین بهعنوان
رسانه برتر در پوشش اخبار سیل اخیر

معاون عملیات سازمان آتشنشانی:

بیشترین استفادهکنندگان از مواد محترقه
بین سنین  18تا  20و  8تا  13سال هستند

صفحه 4

بهزودی ،پاویون تجاری ایران در چین افتتاح میشود

صفحه 3

تقدیر معاون اجتماعی ناجا از فرمانده انتظامی استان فارس
سردار «سعید منتظرالمهدی» ،معاون
اجتماعی ناجا ،با ارســال نامهای از
زحمات و تالشهای بیدریغ سردار
«احمد علــی گــودرزی» فرمانده
انتظامی استان در راستای راهاندازی
و تجهیز ساختمان جدید مشاوره و
مددكاری معاونت اجتماعی در شیراز
تقدیر و تشكر كرد.
به گزارش خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،در متن این نامه آمده است:
«بر اســاس نص صریح قرآن کریم
و ســیره نبوی،تکریم انســانها زمینهساز رشــد و بالندگی و
انسانســازی بوده و موجب ایجاد جامعه ســالم میگردد .مراکز
مشــاوره ناجا ،به عنوان پناهگاهی برای التیام مشکالت فردی،
خانوادگی و روانشناختی مراجعانی اســت که با اندکی تکریم و
توجیه ،مهارتهای چگونه زیستن را میآموزند و با تکنیک های
ساده روانشناختی هویت گمشده خویش را مییابند و به استقالل،
رشد فکری و بازسازی شخصیت خود میپردازند و از قانونگریزی،

هنجارشکنی و ابتال به انواع جرایم و
آسیبهای اجتماعی مصون میمانند.
بدینوســیله از حسن نظر فرمانده
انتظامی اســتان فارس که نسبت به
تأمین و تجهیز مكان مناسب مطابق
با شاخصها و استانداردهای ابالغی
جهــت تکریم ارباب رجــوع ،ارائه
خدمات مشــاوره به مردم شریف
استان و پیشــگیری از آسیبهای
خانوادگــی و اجتماعی تالش كرده
است ،تقدیر و تشكر به عمل میآید».
شایان ذكر اســت در راستای توسعه و تعمیق خدمات مشاورهای
به شهروندان ،ســاختمان جدید مركز مشاوره آرامش فرماندهی
انتظامی اســتان فارس واقع در پل حر ،روبهروی كالنتری  11زند
شیراز با وسعت  250متر به همت سردار گودرزی فرمانده انتظامی
استان و با تمامی تجهیزات اداری و تخصصی راه اندازی و توسط
سردار اشــتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
افتتاح گردید.

اطــالعـــیه

مركز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان فارس ،خدمات مشاورهای در زمینه
خانواده ،ازدواج ،تحصیلی ،تربیتی ،بالینی ،روانسنجی ،مذهبی ،حقوقی ،كودك و ...ارائه
مینماید .آدرس :شــیراز پل حر ،روبهروی كالنتری 11زند ،مشاوره آرامش فرماندهی
انتظامی استان فارس .شماره تلفن تماس جهت پذیرش0712182776 :
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

اخبار بهروز پلیس فارس را از اینجا دنبال کنید

Telegram.me / policefars
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معاون عمرانی شهردار شیراز:

عقربههای
ساعت قدیمی
«گل شیراز»
نوروز ۹۶
به حرکت
درمیآید
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افتتاح نخستین پارک رستوران شهرداری شیراز
امام جمعه موقت شیراز:

نمایندگان فارس
به فکر دریاچههای استان باشند
صفحه 3

خواب ۱۳ساله جشن ارتقاء
صفحه 3

