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وقتی ممنوعالتصویری دولت اصالحات موجب تحریم اقتصادی میشود

حاشیهسازی برای انتظارات فراقانونی

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با سیاست روز:

سیاست روز

مروری بر تاریخ ایران نشان میدهد که روزهای
اخیر تحوالت قابل توجهی را در قبل و بعد از انقالب
اس�لامی در خود ثبت کرده است .امروز  28مرداد
برابر اس��ت با کودتایی که آمری��کا و انگلیس علیه
دولت وقت ایران در س��ال  1332انجام داده و اقدام
به سرنگونی دولت مصدق کردند .کودتایی که البته
هرگز برای انجام آن و برهم زدن ثبات و امنیت یک
عضو سازمان ملل برای آن عذرخواهی نکرده و حتی
آن را از افتخ��ارات در حف��ظ منافع خود در صحنه
جهانی عنوان کردهاند.
دیروز  27مرداد نیز مصادف بود با فرمان تاریخی
حض��رت امام خمین��ی (ره) در س��ال  1358برای
آزادی پاوه .آنجایی که تجزیه کنندگان ایران دست
به س�لاح برده و به کش��تار مردم مظلوم و بیدفاع
پاوه میپرداختند و اگر نبود فرمان تاریخی حضرت
امام شاید هرگز امنیت به آن منطقه باز نمیگشت و
اکنون شاهد فروپاشی ایران واحد بودیم.
دو روز قبل یعنی  26مرداد ماه نیز مصادف بود
با سالروز آزادی اسرای در بند رژیم بعثی که پس از
سالها تحمل درد و رنج اسارت در  26مرداد 1369
به آغوش میهن و خانوادههای خود باز گشتند.
این س��ه رویداد مهم در حالی در تاریخ ایران
به ثبت رسیده که بررسی ریشهای هر کدام از آنها
نکات و درسهای مشابهی را با خود به همراه دارد.
اولین نکته مشترکی که در هر سه تحول مهم
وجود دارد نقش بیگانگان بویژه آمریکاست .کودتای
 28مرداد رس��ماً از سوی آمریکا و انگلیس و البته
پیاده نظام آن یعنی بی بی سی معروف به عملیات
آژاکس یا چکمه طراحی و اجرا شد که هدف از آن
نیز سرنگونی دولت مصدق و احیای سلطه غربی بر
کشور بود .در غائله پاوه نیز این آمریکاییها بودند
که با تحریک ضد انقالب و جدایی طلبان در کنار
طراحی برای س��رنگون سازی نظام نوپای اسالمی
به دنبال تجریه ایران بودند.
 8س��ال جن��گ تحمیل��ی نی��ز برگرفت��ه از
طراحیهایی بود که آمریکا و شرکایش با تحریک
و تقوی��ت رژی��م بعث صدام برای س��رنگونی نظام
ایران و البته تجزی��ه آن صورت دادند .هزاران نفر
از فرزندان ایران زمین ،س��الها در اسارت صدامیان
دوران س��ختی و رنج را تحم��ل کردند که نتیجه
توطئهای بود که آمریکا و ش��رکایش علیه انقالب
اسالمی و ملت ایران طراحی و اجرا کردند.
بررسی هر سه پرونده به خوبی نشان میدهد
ک��ه طراحی آمریکا بر اس��اس س��رنگون س��ازی
س��اختارهای مخالف سلطه گری آمریکا و طراحی
برای سلطه بر ایران و حتی تجزیه آن استوار بوده
اس��ت که خود بدعهدی و غی��ر قابل اعتماد بودن
آمریکا را به خوبی اثبات می کند.
حال این سوال مطرح میشود که چگونه آمریکا
در کودت��ای  28مرداد به اهداف خود رس��ید اما در
دو مورد دیگر یعنی پاوه و جنگ تحمیلی به اهداف
خود دس��ت نیافت؟ پاسخ به این پرسش را در روند
تحوالت و نوع نق��ش آفرینان این عرصهها میتوان
جس��تجو کرد .در  8س��ال دفاع مقدس و عملیات
بزرگ پاوه ملت از یک سو وحدت و یکپارچگی ملی
در مقابل��ه با توطئهها بوده ک��ه برگرفته از بصیرت
همگانی در دشمن شناسی و مقابله با دشمنان است.
از س��وی دیگر پیوند میان دین و سیاست یا همان
والی��ت مداری مردم و مس��ئوالن مؤلفهای مهم در
تحقق این دستاوردها بوده است .مردم و مسئوالن با
لبیک به فرمان امام خمینی (ره) و حضور در صحنه
پاسخی قاطع به دشمنان این مرز و بوم داده و مانع
از تحقق اهداف آنها شدند .اما در کودتای  28مرداد
از یک س��و مردم در صحنه حضور نداش��ته و بعضاً
تحت تأثیر القائات محافل رس��انهای بیگانه از جمله
بی بی سی در مسیری مغایر با منافع و وحدت ملی
حرک��ت کرده و یا راه س��کوت در پیش گرفتند و از
س��وی دیگر القائای جدایی دین از سیاست کارساز
بوده و میان نماد سیاست یعنی مصدق و نماد دین
یعنی آیت اهلل کاشانی شکاف و اختالف ایجاد شد.
آنچه موجب شد تا گسست وحدت ملی و عدم
حض��ور مردم در صحنه صورت گیرد ،عدم بصیرت
مس��ئوالن در دشمن شناسی و گرایش به دشمنی
ب��ود که در ظاهر لبخند میزن��د اما در حال آماده
سازی خنجرش برای فرو کردن در قلب ایران بود.
آری رویکرد دولتمردان به آمریکا و اعتماد نادرست
به آن موجب شد تا هم توطئه کودتا پنهان شود و
هم مردم به گمان تعامل میان آمریکا و دولتمردان
از حض��ور در صحنه خودداری کردند که نتیجه آن
نیز به نتیجه رسیدن کودتا بود.
در اصل میت��وان گفت آنچه پیروزی کودتای
دش��منان ای��ن س��رزمین را رق��م زد دل بس��تن
مسئولین به آمریکا و عدم دشمن شناسی صحیح
آنان بود که نتیجهاش انفعال ملت شد در حالی که
در طول  8سال دفاع مقدس که نماد آن بازگشت
غرور آفرین آزادگان پس از  8س��ال دفاع مقدس
بود و نیز در نبرد پاوه دش��من شناس��ی مسئوالن
زمینه ساز حضور پر شور ملت در صحنه و شکست
ادامه در صفحه 2
طرح دشمنان شد.

اظهارات منفعالنه در باب روند «پل» مذاکرات با آمریکا و روند خوب آن و اینکه آمریکا خودش پل را
خراب کرده و اگر راست میگویید بیایید پل را دو مرتبه درست کنید ،در حالی مطرح میشود که
رهبر انقالب موضع محکم و مقتدر نرمش قهرمانانه را طرح و این موضوع را مطرح و بعد از بدعهدی امریکا
و استفاده نادرست از این روش ،کال مذاکره با امریکا را به بعد از آدم شدنش موکول کردند.
در واقع مذاکرات و برجام ،دولت ما را مثل یک کشتیگیر ضعیف نسبت به حریف روی پل نگه داشت
نه اینکه پلی برای تعامل و اعتماد طرفین باشد

ایرا ن برای اقلیتهای دینی
ایدهآلترین است

در شرایطی که مردم با مشکالت اقتصادی
گــ�زارش دو
دست به گریبان هستند و کشور در شرایط
جن��گ اقتصادی ق��رار دارد ،اینکه برخی از فع��االن ،نمایندگان
مجلس و رسانههای حامی جریان اصالحات به سرنوشت برخی
از افراد ابراز عالقمندی میکنند موجب سوال افکار عمومی شده

بررسی سیاست روز از هزینه و فایده تولید و صادرات هندوانه

آبی که میرود
نانی که در نمیآید

صفحه 7

گزارش یک

نمای نزدیک
سیامک مرهصدق سه دور ه است که در مجلس نماینده کلیمیان
قاسم غفوری -مائده شیرپور
گفت و گـــو
است ،ریاست بیمارستان «سپیر» را بر عهده دارد و استاد دانشگاه است .او از جمله افرادی
است که توانسته مانند دیگر اقلیتهای ایران ،بر خالف تبلیغات غربی هم تحصیل کند ،هم پست بگیرد و هم در
مجلس شورای اسالمی حضور داشته باشد ،سیاست روز برای تحلیل وقایع روز ،بررسی وضعیت یهودیان در ایران
به سراغ او رفت و با نماینده کلیمیان در مجلس در دفتر بیمارستان با همان سادگی مورد انتظار از مسئوالن نظام به
گفتوگو نشست ،بخوانید ماحصل این گفتوگو را:

از اقتصاد شروع کنیم ،در حالی که در دور اول دولت شاهد نوعی
ثبات اقتصادی نس�بی بودیم در دور دوم مش�کالت اقتصادی
چنان ش�ده که م�ردم عادی آن را لمس میکنن�د بگونهای که
دیگ�ر واژهای ب�ه نام خروج از رکود برایش�ان خنده دار ش�ده
است .این سوال مطرح است که چرا در دوره دوم دولتها چنین
وضعیتی روی میدهد و چگونه اس�ت که اکنون ش�اهد تورم و
رکود بسیار هستیم ،آیا این مشکل به دلیل تحریمهاست و یا به
دلیل اینکه در دور دوم ،دولتها دیگر احساس نیاز به رأی مردم
ندارند و نوعی انفعال در اقتصاد ایجاد میشود؟

من با سوال شما چندان موافق نیستم.

کدام بخش سوال؟

آن بخش که ش��ما از ثب��ات اقتص��ادی در دور اول گفتید.
در دور نخس��ت دول��ت تدبی��ر و امید نی��ز ما ادای ثب��ات را در
میآوردیم .ما به خاطر برخی گش��ایشهایی که به واسطه برجام
ایجاد ش��ده بود دالرها را به کشور میآوردیم و به اقتصاد کشور
تزریق میکردیم تا جلوی چالشهای اقتصادی را بگیریم .در علم
اقتصاد همه میدانند که اگر ش��ما با ابزار مصنوعی جلوی بحران
اقتصادی را بگیرید چند س��ال بعد این بحران خود را ش��دیدتر
نشان میدهد.
خب پس پاس�خ س�والمان را تقریب ًا گرفتی�م ،معتقدید اوضاع
امروز از همان روز نخست دولت تدبیر و امید نشأت میگیرد؟

در واقع در منحنیهای بحرانهای سرمایهداری همیشه این
است که ش��ما وقتی از روشهای ضد تورمی استفاده میکنید و
اینکه تورم کنترل ش��ود یا وارد یک دوره ش��دید رکود میشوید
و ی��ا دوره ترکیبی از تورم و رکود که در آن وضعیت هیچ کاری
نمیتوان کرد .این مس��ئلهای اس��ت که در کش��ور ما روی داده
اس��ت .این را هم باید بگویم که این مسئله فقط به دولت کنونی
باز نمیگردد .باید بگویم که ساختار اقتصادی کشور ایراد دارد.

س�اختار اقتصادی کش�ور را از بعد از پیروزی انقالب بررسی
میکنید؟

نه ،این اش��کال در ساختار اقتصادی ایران از سال  1300آغاز
میشود دورانی که اقتصاد بومی کشور که یک اقتصاد کشاورزی و
دام پروری بود از بین میرود و تبدیل میش��ود به تولید کنندهای
که تولید خاصی ندارد .در واقع میش��ود مصرف کننده کاالهایی
که در کش��ور تولید نمیش��ود تا زمانی که اهمیت صادرات نفت
به این اندازه نش��ده بود یعنی تا زم��ان کودتای  28مرداد ،امیدی
وجود داشت و اقتصاد نفس��ی میکشید چرا که هنوز میتوانست
با کش��اورزی و ارزش افزوده ای��ن حوزه و مقداری صادرات صنایع
کشاورزی و دستی این تراز تجاری را تا حدودی نگاه دارد .اما بعد
از شکس��ت مصدق و پر رنگش��دن نقش کنسرسیوم در اقتصاد
ای��ران و در واقع بعد از آنکه دموکراتهای آمریکا تصمیم گرفتند
ک��ه این اقتصاد تقلب��ی را در دنیا به راه اندازن��د که در مکزیک و
ایران تجربه ش��د .هدفش این بود که در واقع چون عامل استعمار
ال انقالب سفید عامل استعمار
جهان که تا پیش از این ،تا زمان مث ً
در ای��ران انگلی��س بود در ح��ال تغییر بود که بعد ه��م به امریکا
تغییر کرد .اگر در نقش��ه دقت کنید تفاوت ماهیت استعماری آنها

را در مییابی��د .بریتانیا یک کش��ور جزیرهای اس��ت که نیاز دارد
مستعمراتش تولیدات کشاورزی داشته باشند .استرالیا و یا همین
هند زمانی بهشت استعمار بریتانیا بودهاند ،آمریکا نیز زمانی بهشت
انگلیس��یها بوده اس��ت .زیرا که نیاز دارد تا غذا و کاالهای لوکس
برای اشرافیت انگلیسی در مناطقی با وسعت زیاد انجام شود وقتی
آمریکا تبدیل به استعمار غالب در ایران شد ،هدف اصلی آن مقابله
با تولیدات کشاورزی بود چرا که میخواست ایران را تبدیل به یک
کش��ور وابسته و نیازمند سازد و از طرف دیگر ما را وادار به فروش
نفت کند به صورتی که قیمت آن را نیز کمپانیهای نفتی در نظر
میگیرند .از زمان حضور میلسپو در ایران این طراحی ریخته شده
است .جالب اس��ت علم اقتصاد را انگلیسیها به ایران وارد نکردند
بلکه این آمریکاییها بودند که این کار را کردند.
ام�ا انگلس�تان هم نق�ش بس�زایی در اقتصاد ایران داش�ته،
درست نیست؟

بله اما حتی همان زمان که ش��کل قال��ب اقتصاد ایران یک
اقتصاد فئودالی وابس��ته به انگلیس بود رضا خان در واقع با وارد
کردن میلسپو پای آمریکا را به سیستم اقتصاد ایران باز کرد و آن
برنامه از آن زمان آغاز ش��د و اقداماتی که سازمان برنامه بودجه
و برنامههای توسعهای که در زمان حکومت قبل نوشته میشدند
ماهیت آمریکایی داش��تند .دقیقا دعوای می��ان علم و هویدا در
تصاحب سازمان برنامه و بودجه و شکست کامل عامل علم و باند
فراماس��ونریها در این میان مشهود است .زیر ساختهای بیمار
اقتصادی از آن زمان آغاز شد.

خب این زیرساختهای مریض چرا در زمان انقالب احیا نشد؟

بعد از انقالب ما دورانی داش��تیم که روحیات همه ما انقالبی
بود ارزشهای حاک��م بر همگان تفکرات انقالبی بود و مصرف زده
نبوده بودیم حداقل مصرف برای ما اعتبار بود و در واقع حتی تفاخر
به ساده زندگی کردن بود .به عنوان مثال اگر یک خانواده ثروتمند
نیز در آن زمان میخواست مراسم ازدواج بگیرد سعی میکرد ساده
برگزار کند چرا که اگر این کار را نمیکرد از س��وی جمع واخورده
و ترد میشد .آن زمانها کسی که لباسهای گران قیمت میپوشید
و یا کس��ی رفتارهای بورژوازی داشت از سوی جمع ترد میشد اما
متأسفانه ما نتوانستیم این شرایط را ادامه دهیم چون فکر میکردیم
که حاال که جنگ تمام شده ما هم باید تغییر کنیم و تبدیل شویم
به کشوری که بخشی از اقتصاد جهانی است.
یعنی از همان سالهای اولیه شاهد این تغییر بودیم؟

نه اما متأسفانه از سال  1368به بعد شکل توسعهای که برای
کشور در نظر گرفته شد شکل بومی و درونزایی نبوده است ما به
عنوان تولید کش��اورزی منابع آب را در خطر قرار دادیم به عنوان
توسعه به صنایع میتوانستیم به شرایط کشور سازگار باشند دقت
نکردیم .طرح آمایش سرزمینی که اصلی مهم برای توسعه کشور
بود را انجام ندادیم وجود روس��تاهای کوچ��ک زیر  50الی 100
خانوار توجیه اقتصادی ندارد .باید کشاورزی مدرن اجرا میشد که
در آن استفاده از ادوات کشاورزی امکان پذیر باشد که ما این کار
را انجام نمیدادیم .تولید نفت خوش��بختانه کم شده اما همچنان
ادامه در صفحه 4
نفت موتور مولد اقتصاد است.

اس��ت .موضوع ممنوعالتصویری رئیس دولت اصالحات از جمله
این موضوعات است که بارها در پرسشهای خبرنگاران بخصوص
از سوی فعاالن رسانهای جریان اصالح طلب از مسئوالن دولتی
مطرح شده است و دولتمردان کشور بارها مواضع متعدد و حتی
متناقضی در این باره گرفته اند.
صفحه 2

میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استانداری فارس منعقد شد:

تفاهمنامهی  6500میلیارد ریالی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و محرومیتزدایی فارس
در جریان س��فر رییس س��تاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) به استان فارس ،تفاهمنامهی  6500میلیارد ریالی
میان این س��تاد و اس��تانداری فارس برای توانمندسازی
اقتصادی و اجتماعی و محرومیتزدایی اس��تان فارس به
امضا رسید.
دکتر محمد مخبر در مراس��م انعق��اد این تفاهمنامه
با اش��اره به تواناییها و قابلیتهای اس��تان فارس گفت:
دش��منان در جنگ امروز اقتصاد کشور و معیشت مردم را
مورد هدف قرار دادهاند و براس��اس آن ،یک جنگ روانی
را آغاز کردهاند.
رییس س��تاد اجرای��ی فرم��ان حضرت ام��ام(ره) با
مقایس��هی اقتصاد ایران در پیش و پس از انقالب اسالمی
تصری��ح کرد :امروز کش��ور به لح��اظ مناب��ع ،امکانات و
اس��تعدادها ،از ظرفیته��ا و توانمندیه��ای بینظی��ری
برخوردار است.
وی تأکی��د کرد :همانطور که امور جنگ تحمیلی را
به دس��ت مردم سپردیم و پیروز شدیم ،اقتصاد را هم باید
به دست مردم سپرد .ما نباید تصدیگری کنیم ،بلکه باید
سیاستگذاری و پشتیبانی داشته باشیم.
دکتر مخبر یادآور شد :محوریت کار در ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) محرومیتزدایی و توانمندس��ازی
اقتصادی با ایجاد اش��تغال در چارچ��وب اقتصاد مقاوتی
اس��ت .اقتصاد مقاومتی چیزی جز اقتصاد را به خود مردم
سپردن نیست.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،گسترش
ش��رکتهای کوچ��ک و متوس��ط و بس��ط ش��رکتهای
دانشبنیان را از جمله مؤلفههای توس��عه برشمرد و ادامه
داد :باید به س��راغ پروژههای اقتصادی رفت که بیشترین
حجم اشتغال را در کمترین زمان ایجاد کنند.
دکتر مخبر از افزایش اعتبار این تفاهمنامه از 3500
ب��ه  6500میلیارد ریال خب��ر داد و تأکید کرد :اگر ظرف
س��ه س��ال آینده این اعتبار عملیاتی شود 20 ،درصد به
آن اضافه خواهد شد.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از انتخاب
یکی از ش��هرهای محروم اس��تان فارس به عنوان پایلوت
اقتصاد مقاومتی و توسعه و پیشرفت همهجانبه ،استقبال و
آمادگی این ستاد را برای پشتیبانی از این طرح اعالم کرد.
اس��تاندار فارس نیز در این جلس��ه شاخصهی اصلی
فعالیته��ای س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام(ره) را
مش��ارکت و توانمندس��ازی مردم در پروژههای اقتصادی
اعالم کرد.
اس��ماعیل تبادار با بیان این مطل��ب افزود :به عنوان
نماین��دهی دول��ت از تم��ام فعالیتهایی ک��ه در حوزهی
کسب و کار و اشتغالزایی انجام بگیرد ،استقبال میکنم.
علیرغ��م تنگناها و مش��کالت مالی ،بیکاری در اس��تان
فارس سیر نزولی داشته و نرخ آن از  16/5درصد در سال
گذشته به  9/9درصد رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه اس��تان ف��ارس دارای قابلیتهای
فراوانی در زمینهی کش��اورزی و گردش��گری اس��ت ،اظهار
امیدواری کرد که با طرحهای اشتغالزایی ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) نرخ بیکاری در این استان کاهش یابد.

براس��اس این تفاهمنامه ،س��تاد اجرایی در طرحهای
اقتص��ادی و زیربنای��ی ت��ا مبلغ  6500میلی��ارد ریال در
اس��تان مش��ارکت خواهد کرد .این اقدام شامل طرحهاي
توانمندس��ازي اقتصادي با رویکرد تولید و اشتغال و اجرا
و تکمیل طرحهاي عمرانی ،زيربنايي ،فرهنگی ،اجتماعی
و حمایتی در بخشهای مختلف استان فارس و همچنین
اج��را و تکمیل طرحه��اي عمرانی ،زيربناي��ي ،فرهنگی،
اجتماعی و حمایتی در شهرستان کازرون است.
اجرای طرحهاي توانمندس��ازي اقتصادي و مشارکت
با کارآفرینان با اولویت کسب و کارهای کوچک و متوسط
در مناطق محروم اس��تان (مطابق الگوی بنگاهمحور بنیاد
برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)،
اج��رای طرح های توانمندس��ازی و مش��ارکت اقتصادی
اجتماعمح��ور در قالب الگوهای آس��مان ،آفتاب و مهتاب
با اولویت کس��بوکارهای خرد ،کوچک و مشاغل خانگی،
حمایت از راهاندازی و فعالسازی واحدهای تولیدی خرد
و متوس��ط با محوریت اش��تغالزایی و حفظ ظرفیتها و
فرصتهای بالفعل اش��تغال در استان با اعطای تسهیالت
مالی ارزانقیمت ،اعطای وام قرضالحسنه برای حمایت از
مش��اغل خرد و خانگی و حمایت از طرحهای دانشبنیان
اس��تان ،از جمله تعهدات س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت
امام(ره) در حوزهی طرحهاي توانمندس��ازي اقتصادي با
رویکرد تولید و اشتغال خواهد بود.
همچنین اجرا و تکمیل طرحهاي عمرانی و زيربنايي،
از جمله س��اخت مدرسه ،کمک به ساخت و تکمیل 500
باب مس��کن محرومان ،اجرای ط��رح برکت خانواده برای
درمان زوجهای نابارور روستایی و مناطق محروم بهمنظور
حمای��ت از افزای��ش جمعیت و تحکیم بنی��ان خانواده و
تأمین تعداد  500دس��ت جهیزیه برای زوجهای نیازمند،
از جمله اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در
زمینه اجرا و تکمیل طرحهاي عمرانی ،زيربنايي ،فرهنگی
 ،اجتماعی و حمایتی در این تفاهمنامه خواهد بود.
همچنین ستاد ،اجرای طرح آبرسانی به  24روستا در
بخش انارستان ،اجرای پروژههای آبخیزداری ،مشارکت
در تأمی��ن  50درص��د از هزینههای تجهیز بیمارس��تان
حض��رت ولیعصر(ع��ج) ،س��اخت یک باب مدرس��هی 6
کالسه در روستای جام بزرگی ،ساخت و تکمیل  100باب
مسکن محرومان ،ساخت  5باب خانهی عالم در روستاهای
معرفی ش��ده از سوی امامجمعهی کازرون ،تجهیز  2باب
حوزهی علمیهی برادران و خواهران ،تأمین جهیزیه برای
 100زوج نیازمن��د ،اجرای طرح برک��ت خانواده و کمک
به تجهیز امکانات س��رمایش خانهی سالمندان بهزیستی
شهرستان کازرون را بر عهده خواهد گرفت.
الزم به توضیح اس��ت که ستاد اجرایی فرمان حضرت
ام��ام(ره) تاکنون  127طرح ،ش��امل  7طرح در حوزهی
توانمندس��ازی اقتص��ادی 114 ،پ��روژه در زمینهی امور
زیربنایی ،فرهنگی ،س�لامت و بهداشت و درمان ،از جمله
احداث بیمارستان  120تختخوابی شهرستان نیریز و 4
پروژهی س��رمایهگذاری گروه توسعهی اقتصادی تدبیر را
با حجم س��رمایهگذاری  26هزار و  654میلیارد ریال در
استان فارس به اجرا درآورده و یا در دست اقدام دارد.

