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استاندار بوشهر:

سود هدفمندشدن یارانهها
نصیب مردم میشود
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نماینده دشتستان:

دانشگاه فرهنگیان استان نیازمند توسعه همه جانبه است

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسالمی باتاکید بر طراحی برای حل مشکالت دانشگاه

فرهنگیان گفت :دانشگاه فرهنگیان استان نیازمند توسعه همه جانبه است.

خالصه خبر

امام جمعه بوشهر:

استاندار بوشهر با اشاره به مزایای هدفمندیها
یارانهها گفت :سود و منفعت هدفمندشدن یارانهها
نصیب مردم میشود.
احمد محمدیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار
داشت :در گذشته افراد و اقشار خاصی سهم بیشتری
از یارانههای پرداختی توسط دولت داشتند که اکنون
این یارانهها عادالنهتر توزیع میشود.
وی با بیان اینکه سود و منفعت هدفمند شدن
یارانهها نصیب مردم میشود خاطرنشان کرد:
مردمیسازی یارانهها و اصالح شیوه پرداخت آن
به مردم اهمیت بسیار زیادی دارد .استاندار بوشهر با
اشاره به اینکه میزبان تعداد زیادی از مهاجران خارجی
در سطح کشور و استان بوشهر هستیم افزود :همه
این افراد خارجی از یارانههایی که سهم مردم ایران
بود بهرهمند میشدند .وی با بیان اینکه این مهاجرین
نان و روغن و ..را ارز یارانهای میخرند اضافه کرد :این
عوامل در کنار کمبود کاال در دنیا و افزایش قیمتها و
الزام قانون باعث شد تا دولت به سمت هدفمندی
یارانهها حرکت کند .محمدیزاده ادامه داد :با اصالح
فرایند پرداخت یارانه ،این یارانهها به جای اینکه به
واسطهها ،واردکنندهها و تاجران برسد ،مستقیم
نصیب مردم به عنوان مصرفکننده میشود.
...........................................................................

معاون استاندار بوشهر:

با ملتهب کنندگان بازار برخورد عبرت آموز شود

کاال به اندازه کافی در بازار این استان وجود دارد

امام جمعه بوشهر گفت :قوه قضائیه با
متخلفانی مانند قاچاقچیان ،محتکران
و دیگر افرادی که با دست زدن به چنین
تخلفاتی فضای اقتصادی و بازار را ملتهب
میکنند برخوردی شدید و عبرت آموز داشته
باشد.آیت اهلل غالمعلی صفایی افزود :چنانکه رهبر معظم انقالب
نیز تاکید کرد ،امروز دولت کارهای اقتصادی بزرگی در پیش دارد
که نیازمند همکاری همگانی در راستای اجرا ،نظارت و مدیریت
است .وی افزود :به دنبال مصوبه مجلس و تاکید مداوم رهبری
و برای تغییر فضایی که از قاچاق ،گرانیهای غیر منطقی و
کاهش قدرت خرید مردم ایجاد شده بود ،دولت مردمی تصمیم
به اجرای طرح "مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها" گرفت تا
این یارانه مستقیم به مردم برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
بوشهر گفت ::کاال به اندازه کافی در بازار این
استان وجود دارد و دلیلی برای خرید مازاد از
سوی مردم و ایجاد صف و اذیت کردن خود
وجود ندارد.علی باستین افزود :به اندازه
کافی کاالهای اساسی در استان ذخیره سازی شده و مشکلی در
زمینه تامین مرغ ،برنج و شکر وجود ندارد در خصوص روغن نیز
با توجه به تامین مواد خام مورد نیاز کارخانه های روغن تا چند
روز آینده این کاال نیز به وفور در بازار تامین میشود.
وی اظهارداشت:به همین دلیل به مردم این اطمینان خاطر داده
می شود که هیچ مشکلی در زمینه تامین کاالهای اساسی در
استان وجود ندارد و به اندازه نیاز روزانه خود خرید کنند تا از
تقاضای کاذب جلوگیری شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر:

نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان
بوشهر پایین است

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر
گفت :نرم کشوری استاد هیأت علمی به
دانشجو در کشور یک به  ۹۰است که این
مورد در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر
یک به  ۱۷۰است .رئیس دانشگاه فرهنگیان
استان بوشهر گفت :هم اکنون  ۹۰۴دانشجو معلم در پردیس
دختران و  ۷۷۴دانشجو معلم پسر در پردیس پسران دانشگاه در
پنج رشته در حال تحصیل هستند که بیشتر دانشجو معلمان ما
در رشته آموزش ابتدایی مشغول به تحصیل هستند .درویشی
در ادامه اضافه کرد :سال  ۹۷ما شاهد بیشترین ورودی در
دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر بودیم که امسال آنها فارغ
التحصیل میشوند که بیشتر آنها بومی استان هستند و برای
آموزش حضوری امسال نخست آموزش ابتدایی ورودی  ۱۴۰۰و
سپس ورودی  ۹۷را فراخوان آموزش حضوری دادیم.
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کل استانی و دستگاههای مرتبط ،بخش اصلی
ی و بروکراسی
موانع شهرکسازی که فرایند طوالن 
اداری است ،برطرف کرد.

بیش از  ۹۳درصد تختهای
بستری کرونایی استان بوشهر خالی
از بیمار است

 ۵۰۰تخت ویژه بیماران کرونایی در بیمارستانهای
استان بوشهر استقرار یافت که با کاهشی شدن ابتال
به کرونا بیش از  ۹۳درصد این تختها خالی از بیمار
و اکنون تعداد بیماران بستری کرونایی به  ۳۰نفر
رسیده است دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر در
گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به اینکه از
 10شهرستان این استان  50درصد آن در وضعیت آبی
و کم خطر قرار دارد اظهار داشت :اکنون دیلم ،گناوه،
تنگستان ،دیر و جم در شرایط رنگبندی زرد کرونایی
قرار دارند و مابقی شهرستانها آبی هستند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه
موارد بستری در بخشهای کرونایی بیمارستانهای
استان بوشهر کاهشی شد خاطر نشان کرد برای مقابله
با بیماری کرونا  500تخت بیمارستانی با تجهیزات
برای درمان بیماران کرونایی اختصاص یافته است که
بررسیها نشان میدهد  93درصد این تختها خالی
از بیمار و نشان دهنده سیر نزولی بیماری کرونا است.
حسن ملکیزاده اکنون تعداد بیماران بستری در بخش

■ در طرح نهضت ملی مسکن استان بوشهر 52
هزار نفر ثبتنام کردهاند
در طرح نهضت ملی مسکن استان بوشهر 52
هزار نفر ثبتنام کردهاند که  24هزار و  500نفر
آنان واجد شرایط دریافت مسکن شدهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از اجرایی
شدن  3هزار و  300واحد مسکونی در طرح
نهضت ملی مسکن خبر داد اظهار داشت :عالوه
بر این برای ساخت  18هزار واحد مسکونی زمین
تأمین شده و برای تهیه زمین  44هزار واحد دیگر
هم برنامهریزی الزم انجام گرفته است.

■ بهزودی ساخت  10هزار واحد مسکونی دیگر
آغاز میشود
سید محمود دستغیبی با اشاره به اینکه بهزودی
ساخت  10هزار واحد مسکونی دیگر آغاز
میشود تصریح کرد :بهزودی با حضور وزیر راه و
شهرسازی عملیات اجرایی بیش از  10هزار واحد
مسکونی طرح مسکن ملی در استان بوشهر
آغاز میشود.وی ساخت شهرکهای مسکونی
را از دیگر برنامهها دانست و خاطر نشان کرد:
پروانه ساخت نخستین شهرک خصوصی کشور
با عنوان شهرک خلیجفارس با سرمایهگذار بخش
خصوصی به مساحت  43هکتار در استان بوشهر
صادر شد.
■ نخستین شهرک خصوصی کشور در
دشتستان ساخته میشود
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان
اینکه نخستین شهرک خصوصی کشور با عنوان
شهرک خلیج فارس در دشتستان ساخته میشود

افزود :این شهرک مسکونی با سرمایهگذار بخش
خصوصی در  2کیلومتری شهر برازجان استان
بوشهر بهزودی ساخت آن آغاز میشود.
دستغیبی اضافه کرد :بر اساس صدور این پروانه
ساخت مساحت فاز نخست این شهرک 23هکتار
است و کاربریهای مسکونی تجاری ،آموزشی،
انتظامی ،بهداشتی و درمانی ،فرهنگی ،مذهبی،
جهانگردی ،حمل و نقل و انبارداری ،فضای سبز
دارد .وی بیان کرد :همچنین سرمایهگذار بخش
خصوصیبهعنوانشهرکسازیموظفبهمحصور
کردن شهرک طی شش ماه از زمان صدور پروانه
بهرهبرداری است.
شرکت عمران شهرهای جدید در حال حاضر
با سامانه یکپارچه شهرکسازی کشور بهعنوان
بستری هوشمند و برخط برای ثبت ،رسیدگی
و پیگیری موضوع احداث شهرک توسط بخش
خصوصی و نظاممند کردن این مهم در کشور
در فروردین امسال راهاندازی شد و با پیوند
ستاد مدیریت شهرکسازی به تمامی ادارات

■ شهرک خلیج فارس دشتستان در شش سال
ساخته خواهد شد
مالک شهرک مسکونی خلیج فارس دشتستان
با بیان اینکه پروژه شهرک مسکونی خلیج فارس
شامل  3هزار و  124واحد مسکونی خواهد بود
گفت :ساخت این پروژه برای مدت شش سال
پیشبینی شده است و امیدواریم طی این مدت
شهرک را کامل کنیم و سکونت در آن آغاز شود.
سعید خدیور با اشاره به دریافت پروانه
بهرهبرداری شهرک بخش خصوصی گفت:
شهرک خلیج فارس با مجوز شورای عالی
شهرسازی و معماری و پروانه تأسیس میشود
که پروانه آن از طرف شرکت شهرهای جدید
صادر شده و آغاز به کار کرده است.مجری
شهرک مسکونی خلیج فارس با بیان اینکه این
شهرک پذیرش حداقل  12هزار نفر جمعیت
دارد خاطر نشان کرد :این شهرک  4میلیون
ساعت کار در سال ایجاد میکند و در شرایط
فعلی تحریم همهجانبه اقتصادی کشور،
انشاءاهلل سبب تحولی اقتصادی در استان
خواهد شد.وی با بیان اینکه نظارت و صدور
مجوزهای این پروژه با دولت است تصریح کرد
سرمایهگذاری آن با بخش خصوصی است و
حدود  5هزار میلیارد تومان سرمایه برای ایجاد
این شهرک نیاز است که از محل واگذاریها و
بخشهای دیگر که مذاکرات الزم با آنها صورت
گرفته است تأمین میشود.خدیور با بیان اینکه
پروژه شهرک مسکونی خلیج فارس دارای
بیش از  3هزار واحد مسکونی 30 ،هزار واحد
تجاری ،شش مدرسه و همچنین اماکن اداری،
خدمات شهری ،مذهبی ،ورزشی و فرهنگی
است گفت :ساخت این پروژه برای مدت شش
سال پیشبینی شده است و امیدواریم طی
این مدت شهرک را کامل کنیم و سکونت در آن
آغاز شود.
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امام جمعه ّدیر اعالم کرد:

قطعی آب گریبانگیر  ۷۰درصد از مشترکین
در ّدیر
کرونایی مراکز درمانی استان را  30بیمار دانست و بیان
کرد در شبانهروز گذشته  11بیمار جدید در بخشهای
کروناییبیمارستانهایاستانبوشهربستریشدهاند.
وی تعداد بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستانهای استان بوشهر را یک نفر دانست و
گفت :این فرد در وضعیت وخیم بیماری کرونا قرار
دارد .دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر با بیان
اینکه خوشبختانه این روزها شاهد ثبت نشدن موارد
فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان بوشهر هستیم
افزود :از ابتدای شیوع کرونا تاکنون  2هزار و  163نفر در
استان بوشهر به علت ابتالی به این ویروس جان خود
را از دست دادهاند.ملکیزاده بیان کرد :خوشبختانه
در شبانهروز گذشته  17بیمار از بخش کرونایی
بیمارستانهای استان بوشهر ترخیص شدهاند که از
این تعداد ،ابتالی  3مورد به کرونا قطعی بوده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان
کرد :از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون  104هزار و
 500نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتال شدهاند.
وی باتأکید بر توجه به رعایت دستورالعملهای
بهداشتی از جمله استفاده مکرر از ماسک خواستار
توجه جدی به تزریق واکسن کرونا از به خصوص
نوبت سوم شد.

ایسنا :امام جمعه ّدیر با اشاره به وضعیت کنونی
قطعی آب در این شهرستان گفت :حدود  ۷۰درصد
از مشترکین در این روزها به صورت سهمیهبندی
و نوبتی در ساعات مختلف روز آب دارند و در
ساعتهای دیگر دچار قطعی آب میشوند.
حجتاالسالم سید علی حسینی درگفتوگو
با ایسنا درباره اصالح شبکه آبرسانی به دلیل
فرسودگی و مشکالت بیمارستان این شهر اظهار
کرد :حدود  ۸۰درصد از آب شرب استان بوشهر
از استانهای همجوار تأمین میشود و باتوجه به
خشکسالیهای اخیر ،استانهای همجوار دچار
کمآبی شدهاند که به همین خاطر باید چاره دیگری
برای تأمین آب شهرستان اندیشیده شود.
وی اضافه کرد :در سالهای اخیر نصب
آبشبرینکن و استحصال آب از دریا نیز مطرح
شده است که اقداماتی هم در استان صورت
گرفت ،با این حال در شهرستان دیر هنوز این
موضوع عملیاتی نشده است.
امام جمعه ّدیر در ادامه صحبتهای خود در مورد
خطبههای نماز جمعه هفته گذشته گفت :هم در
مورد آب شرب و هم در مورد مشکالت مربوط به
بیمارستان در خطبههای نماز جمعه بنده مطالبی را

امام جمعه کنگان گفت :وفق قانون با شدت
و صالبت با محتکرین ،گران فروشان و
کسانی که خون مردم را میمکند برخورد
قاطع شود .خطیب جمعه کنگان تاکید
کرد :تیم اقتصادی دولت و مجلس
شورای اسالمی بهگونهای برنامه ریزی کنند تا به دور از هرگونه
شتابزدگی ،اصالحات اقتصادی انجام و تمام تالش خود را بکار
گیرند تا کمترین فشار به مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه وارد
شود.محمودی با طرح چندین پیشنهاد در این زمینه گفت:
مقتضای انصاف این است که همه مردم حق یارانه کاالهای
اساسی داشته باشند و در رسیدگی به اعتراضات طبق رسوم
دولتهای گذشته که رسیدگی آنچنانی نمیکردند عمل نکنند
و از ظرفیت دستگاههای دیگر برای بررسی اعتراضات مردم در
خصوص عدم تعلق یارانه به آنها استفاده کنند.

خبــــــــــر

پروانه ساخت نخستین شهرک خصوصی کشور در استان بوشهر صادر شد

طرح نهضت ملی مسکن یکی از برنامهها و
سیاستهای دولت است که عملیات اجرایی آن
در شهرها و روستاهای مختلف آغاز شده است.
در اجرا طرح نهضت ملی مسکن ساخت 4
میلیون واحد مسکونی در شهرهای مختلف برنامه
ریزی شده که برای تحقق این مهم بانک زمین در
وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است.

امام جمعه کنگان:

برخورد قاطع و قانونی با محتکرین و گرانفروشان
انجام شود

عنوان کردم .نکته مهم در مورد آب شرب َد ِیر این
است که با توجه به قدمت شبکه آبرسانی ،حدود
 ۳۵درصد از آب تخصیص یافته هدر میرود چرا
که لولهها فرسوده بوده و این آب به دست مردم
نمیرسد .از سوی دیگر اگر بعضی از محلههای شهر
نیاز به پمپاژ آب داشته باشند به علت باال رفتن
فشار هنگام پمپاژ ،شکستگیهایی در لوله ایجاد
میشود.
حجتاالسالم حسینی با اشاره به تأمین آب
شرب شهرستان از چاههای محلی گفت :از حدود
 ۱۵حلقه چاههایی که قب ًال آب شرب دیر از آن
تأمین میشد چیزی حدود  ۶حلقه هماکنون در
مدار آبرسانی است و بقیه چاهها به علت شوری
یا خشک شدنشان دیگر قابل استفاده نیستند.
عالوه براین حدود  ۷هزار کنتور در شهرستان خراب
است و به همین علت میزان مصرف آب خانوار
مشخص نیست و برای همین مشکالتی در این
زمینه ایجاد شده که به علت نبود کنتور نو جهت
تعویض ،این موضوع قابل اصالح نبوده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی قطعی آب در
این شهرستان تصریح کرد :حدود  ۷۰درصد از
مشترکین در این روزها به صورت سهمیهبندی

و نوبتی در ساعات مختلف روز آب دارند و در
ساعتهای دیگر دچار قطعی آب میشوند که
در این بین برخی به خاطر نداشتن منبع ذخیره
آب دچار مشکالتی هستند .برای همین مسئولین
باید به سه موضوع احداث آبشیرینکن ،تعمیر
شبکه آبرسانی و اصالح کنتورها اهتمام بیشتری
داشته باشند .امام جمعه دیر در مورد مشکالت
بیمارستان شهرستان خاطر نشان کرد :احداث
بیمارستان دیر از سال  ۶۸کلید خورد و در سال ۷۰
عملیات اجرایی آن متوقف شد و از سال  ۷۱بنده
در برنامههای مختلف و در سالهای مختلف این
موضوع را مطرح نمودم ،ولی این در حالی بود که
عملیات اجرایی ساخت بیمارستان چیزی حدود
 ۵۰درصد پیشرفت داشت .در نهایت در سال ۸۶
زمین دیگری برای بیمارستان در نظر گرفته شد،
ولی حدود  ۱۰سال ،تا سال  ۹۶احداث بیمارستان
به خاطر تحریمها طول کشید .بنده به خاطر اینکه

بیمارستان آب ،برق ،گاز و تلفن نداشته و نواقصی
از نظر کادر درمان و تجهیزات داشت در مراسم
افتتاحیه آن شرکت نکردم و دلیل آن را نیز بعد ًا
به مردم گفتم.
وی تصریح کرد :از سال  ۹۶تاکنون در مورد نواقص
بیمارستان خصوصا تجهیزات و پزشک در حال
پیگیری هستیم تا پزشکان عمومی و بیهوشی
بهویژه پزشکان طرحی در این بیمارستان اضافه
شوند .مشکل دیگر شرکتی بودن بسیاری از
نیروهای دیگر بیمارستان است و نکته اینجاست
که درآمد بیمارستان کفاف هزینهها را نداده و به
همین خاطر حقوق این عزیزان عقب میافتد.
حجتاالسالم حسینی ادامه داد :به نظر میرسد با
تبدیل وضعیت این نیروها مشکالت موجود حل
شده و با توزیع عادالنه پزشکان بهویژه نیروهای
طرحی بتوانیم شاهد حل شدن کامل مشکالت
شهرستانباشیم.

معاون استاندار بوشهر:

مغازهها تخلف کنند ،برخورد
میشود ،مردم تخلفات را
اعالم کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر از
ذخیرهسازی مناسب کاالهای اساسی در این استان خبر داد
و گفت :قیمت  ۴قلم امروز به استانداری اعالم شده و با بروز
کوچکترین تخلفی اقدام کرده و نسبت به نصب پالکارد
همچنین پلمب مغازه برای متخلفین و محتکران اقدام
خواهد کرد.علی باستین معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری بوشهر صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
هدف از ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی و با
سیاست حمایتی و اقتصادی است که نوسانات داخلی را
کنترل کرده و از تورم جلوگیری کرده ،مانع از افزایش کاالها
شده و از اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین جامعه نیز
حمایت کند.وی گفت :این طرح در سال  ۹۷و در دولت قبل
شروع شده و به  ۲۵کاال از جمله لوازم آرایشی تعلقگرفته
بود که با مخالفتهایی مواجه شده و معایب بسیاری
داشت؛ در آغاز دولت مردمی مطرح و کارشناسی شده و آن
را هدفمند کرده به  ۸قلم کاال اختصاص داده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر بیان کرد:
یارانه کاالهای اساسی بهحساب سرپرستان واریز شده و
برای سه دهک اول  ۴۰۰هزار تومان و برای سه دهک دوم
نیز  ۳۰۰هزار تومان واریز شده و هم اکنون قابل برداشت
است .باستین افزود :نتیجه بد اجرای این طرح در دولت
قبل باعث کاهش بهرهوری تولید شده و به استقالل کشور
نیز لطمه وارد کرده است که دولت فعلی از خودش آبرو
گذاشته و قطع ًا در مدت کوتاهی اثرات خوبی را برای مردم
به ارمغان خواهد آورد.
وی عنوان کرد :اگر یارانه به برخی افراد واریز نشده به دلیل
این است که مشمول اجرای طرح نبوده و میتوانند در
سامانه حمایت درخواست داده که اگر شرایط الزم را داشته
باشند قطع ًا بهزودی بهحساب آنها واریز خواهد شد.معاون
اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد :برای واردات مواد
اولیه واحدهای تولیدی کاالهای اساسی سنتی و صنعتی در
استان به دنبال تأمین نقدینگی الزم هستیم و رایزنیهایی
را با بانکهای عامل انجام داده و مشمول طرح خواهند
بود ،پس نگرانی دراینخصوص وجود ندارد.باستین
توضیح داد :لبنیات ،روغن مایع ،مرغ ،تخممرغ و نهادهای
موردنیاز مرغداریهای سنتی و صنعتی مشمول اجرای
این طرح شده و هیچگونه افزایش نرخی در سایر کاالها
نخواهیم داشت و سایر کاالها نیز به نرخ قبل تحت اختیار
مردم قرار خواهد گرفت.وی بیان کرد :قیمت  ۴قلم امروز به
استانداری اعالم شده و مرجع رسیدگی نظارت و بازرسی بر
کاالها اداره کل صنعت و معدن و تجارت ،مسؤول تأمین و
تولید کاالها اداره کل جهاد کشاورزی و متولی صدور حکم
و برخورد قضایی با متخلفین نیز تعزیرات حکومتی استان
است که با بروز کوچکترین تخلفی اقدام کرده و نسبت
به نصب پالکارد همچنین پلمب مغازه برای متخلفین و
محتکران اقدام خواهد کرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری بوشهر با بیان اینکه مردم تخلفات را اعالم کنند،
تأکید کرد :به دلیل اینکه ما در جریان اجرای طرح بودهایم
بهاندازه کافی مرغ منجمد ،شکر ،لبنیات و … ذخیرهسازی
کردهایم تنها در تأمین روغن مشکلی وجود دارد که تا
روزهای آینده مشکل برطرف شده و به همراه سایر کاالها
بهزودی در بازار بهوفور یافت میشود که الزم است مردم
آرامش خود را حفظ کرده و خودشان را اذیت نکنند.باستین
اضافه کرد :به مردم اطمینان میدهیم مشکلی وجود ندارد
و الزم است بهاندازه کافی و موردنیاز خرید کرده چراکه
نیازی به خرید مازاد نبوده و همه کاالها بهراحتی یافت
شده و اص ًال قرار نیست قیمت کاذبی برای کاالها ایجاد
شود.وی خاطرنشان کرد :یکی از مزیتهای اجرای این طرح
در آیندهای کوتاه این است که نیازی به درج قیمت بر روی
کاالها نداشته چراکه قیمتها واقعی شده و در بازار رقابت
انجام میشود.

