فرمانــده انتظامــی شــیراز از دســتگیری 78
متهم و محکوم تحت تعقیب طی  72ســاعت
در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرج شــجاعی بیــان کرد :در راســتای
اجــرای حکــم قضائــی مبنــی بــر دســتگیری
محکومان متواری و تحت تعقیب و به جهت
حساســیت موضــوع و ممانعــت از قانــون

فرمانده انتظامی شیراز  78 :متهم تحت تعقیب در شیراز دستگیر شدند

گریزی هنجارشکنان اجتماعی ،این ماموریت
به صــورت ویژه در دســتور کار این فرماندهی
قرار گرفت.
وی ادامه داد :مأموران پلیس این شهرستان
بــا انجــام کارهــای فنــی و پلیســی موفــق بــه

شناســایی مخفیــگاه ایــن افــراد در نقــاط
مختلف شهر شیراز شدند.
همچنین فرمانده انتظامی شهرســتان شیراز
بــا بیــان اینکــه در ایــن خصــوص مأمــوران
انتظامــی بــا هماهنگــی دســتگاه قضائــی طــی

چنــد عملیــات غافلگیرانــه موفــق شــدند 78
نفــر از محکومــان و متهمــان متــواری و تحت
تعقیب را دستگیر کنند ،گفت :افراد دستگیر
شــده برای ســیر مراحــل قانونی روانه دادســرا
شدند.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان جهــرم از اجرای
طــرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با خرده
فروشــان مــواد مخــدر طــی دو هفتــه گذشــته
خبر داد .سرهنگ خسرو رزمجویی بیان کرد:
طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش

احســاس امنیــت در بیــن شــهروندان و تنگ
نمــودن عرصــه بر خرده فروشــان مــواد مخدر
طــی دو هفتــه گذشــته در ســطح شهرســتان
اجــرا شــد .وی افــزود :در ایــن طــرح مامــوران
بــا شناســایی منــازل ،پاتوقهــا و محلهــای
فعالیــت خرده فروشــان ،موفق به کشــف 28
کیلو و 850گرم انواع مواد مخدر شدند.

در کشورهای پیشرفتهتر ،پول به تناسب کاری که
مدیر و کارمند انجام میدهد پرداخت میشود
معاونیــن و مســئوالن وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
در ســفر به شــیراز با نماینــده ولی فقیه در این اســتان و
شهــای پیش روی
امــام جمعه شــیراز در خصــوص چال 
بخــش اقتصــادی ،معیشــت و رفــاه اجتماعــی کشــور و
استان به بحث و گفت و گو نشستند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز
در دیدار با معاونین و مسئوالن وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ضمن تقدیر از عملکــرد مدیران این وزارتخانه
گفت :مدیرکل جدید تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
فارس جوان است و باید برای موفقیت در این حوزه از او
حمایت شود ،جوان انرژی دارد اما حمایت نیز الزم دارد.
آیت ا ...دژکام عنوان کرد :نکته مهم دیگر در حوزه کسب
ت که
و کار و مدیریت کشور مسئله تولید و اشتغال اس 
مقام معظم رهبری هر سال بر آن تأکید دارند.
وی در ادامه یکی از مهم ترین موارد زیربنایی که اشتغال
زایــی مــی کنــد را مســئله راه و راه آهــن دانســت و گفــت:
پروژههای مهم عمرانی در این حوزه در فارس زیاد است
که اگر در این خصوص فعالیت جهادی برای تکمیل این
طر حهــا صورت گیرد اشــتغال زایی خوبی برای اســتان در
پی دارد.
* آیــت ا ...دژکام :اگــر کار انجــام شــود مــردم متوجــه
میشوند و تغییرات را احساس میکنند
نماینده ولی فقیه در فارس بیان کرد :اگر کار انجام شود
مــردم متوجه م یشــوند و تغییرات را احســاس می کنند
زیرا ســرمایه گذاری و کار اصولی ایجاد اشــتغال میکند و
از نظر اقتصادی نیز اقتدار و امنیت را افزایش می دهد.
وی در بخــش دیگر ســخنان خود با اشــاره به لزوم توجه
و جذب مدیران توانمند در سطح کشور و استان فارس
گفت :در کشوری مانند ژاپن اگر مدیری تولید ثروت کند
از هزینــه کــردن بــرای او دریــغ نمی کننــد و در این کشــور

حــق الزحمــه مدیریــت به نســبت ســود شــرکت تعیین
می شود که این مسئله مدیران توانمند را به کار و تالش
بیشتر ترغیب میکند.

آیــت ا ...دژکام در ادامــه عنــوان کــرد :از نــگاه اســامی اگــر
دنبــال عدالــت هســتیم باید به ایــن نکته دقت شــود و
مدیــر که ثــروت را افزایش می دهد با پاداش و دســتمزد
مناســب جذب شــود زیرا اگر کنار رود آن واحد تولیدی یا
سازمان متضرر خواهد شد.
وی تأکید کرد :مدیر اگر ســالم و پاکدســت است و تولید
ثروت می کند به گونه ای از او حمایت و تشــویق شــود تا
بیشــتر کارکنــد و از طرفــی این حمایت ها به ســامت کار
مدیر نیز منجر خواهد شد.
امــام جمعــه شــیراز در خاتمــه ســخنانش گفــت :در
کشــورهای پیشــرفته تر ،پــول به تناســب کاری که انجام
میدهنــد پرداخت می شــود و در کشــور ما نیــز باید این
مسئله را به عنوان پایه عدالت در نظر بگیریم.

در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه  ۶۵میلیــون نفــر از جامعــه
جــزو خدمــات گیــران ایــن وزارتخانــه هســتند ،گفــت:
جابجایــی های صورت گرفته در این وزارتخانه که همواره
برپایــه عدالت،تخصــص ،کارآمــدی ،پادســتی و ســامت
بوده گاها ســرو صدایی نیز به پا می کند که این مســئله
بــه دلیــل ایــن اســت کــه منافع شــخصی بعضی بــه خطر
افتــاده و بــه همیــن دلیل در ســدد ضربه زدن بــه دولت
هســتند امــا این گونه حاشــیهها نمــی تواند مانــع ادامه
تالش دولت انقالبی شود.
علی حســین رعیتی فرد افزود :چهار پروژه اصلی شــامل
آتیــه مــردم و ســاماندهی صنــدوق هــای بازنشســتگی،
اشــتغالزایی و اجــرای زیســت بوم اشــتغال ،ســاماندهی
مدیریــت شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت تعــاون ،کار

و رفــاه اجتماعــی کــه  ۳۲درصــد اقتصــاد کشــور را شــامل
مــی شــود و ارتقای ســطح رفــاه مــردم در دســتور کار این
وزارتخانه است.
وی ادامــه داد :براســاس تغییراتــی کــه تاکنــون در
شــرکت هــای زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه رخ داده در
همین مدت زمان اندک بســیاری از این واحدها که زیان
ده بودند به سوددهی رسیدهاند.
معــاون روابــط کار وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا
تأکید بر لزوم ســاماندهی وضعیت معیشت دهکهای
پائیــن جامعــه ،گفــت :ایــن هــدف در بدنه کنونــی وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی نهادینه شــده که در این دوره
باید مشــکالت معیشــت قشــر محروم جامعــه از جمله
خوراک و مسکن حل شود.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود به موضــوع افزایش
حقــوق کارگــران در ســال  ۱۴۰۱اشــاره کرد و این مســئله را
موجب انگیزهآفرینی برای جامعه کار و تالش دانست.
* معــاون امور مجلــس ،حقوقی وزارت تعاون :تســهیل
فرآینــد صــدور مجــوزات کســب و کار ،گامــی در مســیر
توسعه است
معاون امور مجلس ،حقوقی و استان های وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلســه گفت :طی حدود ۴
سال آینده چالش جدی در خصوص عدم تناسب درآمد
و هزینــه در سیســتم تأمیــن اجتماعــی کشــور را شــاهد
خواهیــم بود .دکترضرغام صادقی ،آموزش اصولی را یکی
از مهــم تریــن زمین ههــای اشــتغالزایی در ســطح کشــور

دانســت و بیان کرد :تســهیل در صدور مجوزات کســب
و کار اقــدام مهمی اســت که در دولت ســیزدهم انجام و
زمینه توسعه و پیشرفت این بخش را فراهم کرد.
وی بــا بیــان اینکــه طــی چنــد ماه گذشــته جهــت گیری و
هــدف گــذاری هــای اصولــی در وزارت تعــاون ،کار و فــاه
اجتماعی صورت گرفته ،گفت :مشکل تعطیلی واحدهای
تولیدی کشــور و فارس از مهم ترین چالش های به ارث
رســیده بــه دولــت کنونی اســت که بــا تمرکز بــر  ۴بخش
کهــا ،رفــع
شــامل تأمیــن ســرمایه درگــردش توســط بان 
مشــکالت مالیاتــی و تأمین اجتماعی و حــل اختالفات و
دعــاوی موجود در مســیر احیــاء واحدهای تولیــدی راکد
مــی تــوان بســیاری از ایــن کارخانــه هــا را به چرخــه تولید
بازگرداند و اشتغالزایی مناسبی نیز ایجاد کرد.
* مدیــرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان فــارس :از
ظرفیت فارسی بودن مسئوالن ملی برای توسعه فارس
استفاده شود
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان فــارس نیز
در ایــن جلســه گفــت :در ایــن وزارتخانه که از ســوی وزیر
بــه عنــوان وزارت مــردم نــام گرفتــه در چنــد مــاه گذشــته
اتفاقات خوبی رخ داده که پیش بینی می شــود در آینده
به کاهش مشکالت مردم و افزایش سطح رفاه اجتماعی
منجر شود .وحید خداپرست افزود ۳ :معاونت در وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی از دیار فارس و شخصیتهای
شاخص ملی هستند که باید از این ظرفیت برای توسعه
استان بهره کافی برده شود.

نمایشگاه بین المللی فارس فرصتی برای تحکیم روابط اقتصادی ایران با عراق است
نمایشگاهها میتوانند مسیر
جذب سرمایهگذاران خارجی را
تسهیل کنند

درســومین روز برپایــی نمایشــگاه بیــن المللــی
کشــاورزی استان فارس ،هیأت تجاری از کشور عراق
با حضور در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی
فارس از این رویداد بازدید کردند.
در حاشــیه بازدیــد ایــن هیــأت  30نفــره کــه فعــاالن
بخــش خصوصی و تاجران سرشــناس عراقی از اعضا
آن بودنــد ،دیــداری هــم بــا مهنــدس فرهــادی مدیــر
عامــل شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی فــارس
انجام شد.
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی
فــارس در ایــن دیــدار ضمــن قرائــت فاتحــه و
گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهیدان واالمقام ســردار
ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس ،گفــت :باعــث
خوشحالی است که نمایشگاه بین المللی کشاورزی
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و مدیــر عامــل
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتــی ایران در
سفر به فارس ،ضمن حضور در آیین اختتامیه نخستین
جشــنواره ملــی حلــوای ارده در زرقــان ،از منطقــه ویــژه
اقتصادی کازرون بازدید و باحضور در پردیس شرکت های
دانش بنیان فــارس از 5محصول دانش بنیان رونمایی
کرد.
همچنین تفاهم نامه همکاری بین شرکت شهرک های
صنعتی فارس و پردیس دانش بنیان فارس نیز با حضور
دکتــر علــی رســولیان معــاون وزیــر صمــن منعقــد شــد.
* مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای
صنعتــی ایــران :شــرکتهای دانشبنیان و شــرکتهای
صنایع پیشرفته از شرکت در مزایده معاف هستند
مدیــر عامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای
صنعتی ایران در مراســم رونمایی از  5طرح دانش بنیان
از در نظرگرفتن بســته ویژه برای حمایت از شــرکت های
دانش بنیان در ســطح شــهرک های صنعتی کشــور خبر
داد و گفــت :در بحــث واگــذاری زمیــن اولویتهایی برای
شرکتهای دانشبنیان قائل شدهایم.
علــی رســولیان گفــت :شــرکتهای دانــش بنیــان و
شــرکتهای صنایع پیشرفته از شرکت در مزایده معاف
هســتند و مــا زمینهایــی را بــه تمامــی شــرکتهایی کــه
متقاضی زمین باشند برابر نیاز آنها واگذار خواهیمکرد.
معــاون وزیــر صمــت اظهــار کــرد :بــه دلیــل برخــورداری
اســتان فــارس از ســطح علمی بــاال و وجود صنایــع بزرگ
ماننــد صنایــع پتروشــیمی و صنایــع معدنــی در ایــن
اســتان ،ظرفیت خوبی برای فعالیت نخبگان و راهاندازی
شــرکتهای دانشبنیــان در ایــن اســتان پهنــاور وجود

فــارس میهمانــان فرهیختــه ای از کشــور عــراق دارد
و باعــث افتخار اســت میزبــان بــرادران و خواهرانی از
کشور دوست و برادر عراق هستیم.
مهنــدس فرهــادی افــزود :ملــت هــای ایــران و عراق
دارای ریشــه هــای مشــترک دینی ،فرهنگــی و تاریخی
هســتند اما دشــمنان دو ملت در هــر فرصتی تالش
کرده و می کنند تا با اختالف افکنی بین دو کشــور به
اهداف شیطانی خود دست یابند.
او با بیان اینکه گســترش تعامالت و روابط حسنه در
حوزه های محتلف از جمله تجاری و اقتصادی یکی از
ابزارهای تقویت اخوت و برادری بین دو کشور است،
افزود :برگزاری نمایشــگاه ها و حضور ســرمایه گزاران
و فعــاالن اقتصــادی از دو کشــور ،فرصــت مغتنمــی
برای تحکیم ارتباطات فیمابین است.

زیرســاخت هــای مناســبی کــه نمایشــگاه هــای بیــن
المللــی فــارس دارد در ایــن حــوزه ورود کننــد .او در
ادامه به منظور تحقق اهداف ذکر شــده و دســتیابی
بــه دســتاوردهای مــد نظــر ،خواهــان برگزاری جلســه
تخصصــی این هیأت تجاری بــا اتاق بازرگانی و فعاالن
اقتصــادی و مســئوالن اقتصــادی و صنعتــی اســتان
شد تا با طرح موضوعات مشترک و خاص نسبت به
انعقــاد قرارداد اقدام شــود .سرپرســت هیــأت عراقی
هــم در ایــن دیــدار که دو ســاعت بــه طــول انجامید،
گفــت :نمایشــگاه بین المللی کشــاورزی شــیراز یکی
از بهترین نمایشــگاه های تخصصی بود به طوری که
تحسین همه اعضای این هیأت را در پی داشت.
رشــید مهدی بیان کرد :برگزاری با کیفیت این چنین
نمایشــگاهی در ایــن حجــم و گســتردگی ،نشــان از

مدیریــت بســیار خــوب نمایشــگاه های بیــن اللملی
فارس است و به همین دلیل باید از عوامل برگزاری
این نمایشگاه تشکر ویژه کرد.
وی افزود :رابطه ایران و عراق از گذشته در حوزه های
سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی مناســب و امیــدوار
کننــده بــوده اســت و برگــزاری ایــن نمایشــگاه هــا و
حضور هیأت های تجاری و ســرمایه گذاران می تواند
به بهتر شدن مراودات هم کمک کند.
این فعال اقتصادی عراقی ،ایران را یکی از کشورهای
خــوب برای ســرمایه گــذاران عراقــی دانســت و ادامه
داد :هزینــه تولیــد در ایــران حــدود یــک چهــارم
کشــور عــراق اســت و همیــن موضــوع مــی توانــد
ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان عراقی را برای حضور
بیشتر و سرمایه گراری بهتر ازقبل ترغیب کند.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در سفر به فارس اعالم کرد:

در بحث واگذاری زمین اولویتهایی برای شرکتهای دانشبنیان قائل شدهایم
دارد.
رســولیان افــزود :امیــدوارم بتوانیــم ارتبــاط مؤثــری بیــن
واحدهای دانشبنیان کوچک و متوســط و شــرکتهای
بــزرگ ایجــاد کنیــم و نیازهــای آنهــا را کــه عمدتــا نیازهــای
صنعتــی و وارداتــی بــوده اســت را در داخل کشــور تأمین
کنیم.
مدیــر عامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای
صنعتی ایران با اشــاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب
در خصــوص افزایــش کمــی و کیفــی محصــوالت گفــت:
خوشــبختانه تاکنون شــاهد اتفاقات بســیار خوبی برای
توســعه شــرکتهای دانشبنیــان بودهایــم و امیدواریم
این روند ادامه پیدا کند.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در اســتان فــارس از
شــهرک فناوری برخوردار هســتیم ،گفت :در شهرکهای
صنعتی شرایط فعالیت شرکتهای دانشبنیان را فراهم
خواهیم کرد و در نظر داریم یک شهرک دانشبنیان را در
استان فارس ایجاد کنیم.
وی بــا بیــان اینکه در بحــث واگذاری زمیــن اولویتهایی
بــرای شــرکتهای دانشبنیــان قائــل شــدهایم ،گفــت:
شــرکتهای دانــش بنیــان و شــرکتهایی کــه صنایــع
پیشــرفته هستند از شــرکت در مزایده معاف هستند و
مــا زمینهایــی را به تمامــی شــرکتهای دانشبنیان که
متقاضی زمین باشند برابر نیاز آنها واگذار خواهیم کرد.

توسعه زیرساختها در منطقه ویژه اقتصادی کازرون برای
بسترسازی تولید صادراتمحور

رســولیان اضافه کرد :این زمینها با شــرایط بســیار ویژه
و بــا اقســاط طوالنــی مــدت تــا حتــی  ۴۸ماه به شــرکتها
واگــذار م یشــوند و ســطح دریافــت مبلــغ نقــدی را بــرای
یــک ســری از شــرکتهای دانشبنیــان کــه اولویتهای
اول کشــور باشد تا حدود یک درصد آوردهایم؛ یعنی این
زمینها تقریبا به صورت رایگان در اختیار شــرکتها قرار
میگیرند.

استان
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فعالسازی صنایع راکد و نیمه
فعال مستقر در شرکت
شهرکهای صنعتی فارس

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس در دیدار با هیأت تجاری عراق:

وی شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی فــارس را
یکــی از عوامل مؤثر جهــت ارتباط بخش خصوصی و
دولتــی دانســت و گفــت :از آنجــا که اعضــا این هیأت
تجــاری از فعــاالن اقتصــادی و بخــش خصوصــی
عــراق هســتند ،ایــن جلســه مــی توانــد مقدمــه ای
بــرای دیدارهــای بعــدی و تبــادل نظر بیشــتر و مؤثرتر
بیــن ســرمایه گــذاران عراقــی و مســئوالن اســتانی
فــارس باشــد.مدیر عامــل شــرکت نمایشــگاه هــای
بیــن المللــی فــارس ادامــه داد :از طریق نمایشــگاها
می توانیم رابطه بین سرمایه گذاران و تجار خارجی با
تولیدکنندگان در حوزه اســتانی و ملی را در چارچوب
سیاســت هــای کالن جمهــوری اســامی تســهیل و
تقویــت کنیــم و بــا بازاریابــی و انعقاد قرارداد به رشــد
تولید و رونق اقتصادی کمک کرد.
مهنــدس فرهــادی بیــان کــرد :در مجموعــه شــرکت
نمایشــگاه هــای بین المللی فــارس هم فرصت های
ســرمایه گــذاری در حــوزه عمرانــی وجــود دارد و
ســرمایه گــذاران عراقــی مــی تواننــد بــا توجــه بــه
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در دیدار معاون وزیر صمت با استاندار
فارس مطرح شد؛

در دیدار معاونین وزارت کار و مدیران استانی با آیت ا ...دژکام مطرح شد؛

* معاون روابط کار وزارت تعاون :ارتقای ســطح رفاه مردم
در دستور کار این وزارتخانه است
معــاون روابــط کار وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
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وی گفــت :بــرای شــرکتهایی کــه محصــوالت آنهــا بــه
بهرهبرداری برسد و فعالیت آنها منجر به تولید شود نیز
مشوقهای بســیار خوبی برای بعد از بهرهبرداری در نظر
گرفتهایم.معــاون وزیر صنعت با اشــاره به انعقاد تفاهم
نامهبرایراهاندازینخستینشهرکصنعتیدانشبنیان
تهــای الزم در این زمینه
در اســتان فارس گفــت  :حمای 
صــورت میگیــرد و بــا توجــه اختیــارات را بــه اســتان هــا

تفویــض کردهایــم امیدواریــم اتفاقــات خوبــی رخ دهــد.
*مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی فــارس:
نهــای تخصصی در شــهرکهای صنعتی اســتان برای
زو 
شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شد
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی فــارس نیز در
مراســم تفاهم نامه با پردیس شرکت های دانش بنیان
فــارس و رونمایــی از 5محصــول دانــش بنیــان بــا بیــان
اینکه زون های تخصصی در شهرک های صنعتی استان
برای شــرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شد ،گفت:
حمایت از شــرکتهای دانشبنیــان در اولویت بیژه این
شرکت قرار دارد.
سید مصطفی هاشمی افزود :مراحل مکان یابی شهرک
صنعتی تخصصی شــرکت هــای دانش بنیان در دســتور
کار ایــن شــرکت قــرار دارد و بــا توجــه بــه تأکیــد اســتاندار
فــارس در ایــن زمینه،امیدواریــم بــا همــکاری و تعامــل
دستگاه های اجرایی در سطح استان بتوانیم نسبت به
راه اندازی این شهرک صنعتی اقدام کنیم.
هاشــمی همچنیــن با اشــاره بــه تفاهــم نامه بــا پردیس
شــرکت های دانــش بنیان اســتان فارس گفــت :در این
تفاهم نامه ظرفیت های مناسبی برای تعامل و همکاری
طرفیــن بــه منظــور تولیــد تجــاری و صنعتــی محصــوالت
دانش بنیان در شهرک های صنعتی استان فراهم شده
اســت .مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتــی فارس

مساعدت سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران در احداث
شهرک دارویی فارس

در دیدار معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان
صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران بــا
استاندار فارس بر فعال سازی صنایع راکد و نیمه
فعال مســتقر در شــرکت شــهرک هــای صنعتی و
مســاعدت ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتــی ایــران در احداث شــهرک دارویی اســتان
فارس تأکید شد.
دکتر علی رســولیان معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان
صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران بــا
دکتر محمــد هادی ایمانیه اســتاندار فارس دیدار
کرد.
دکتــر ایمانیــه در این دیدار بر مســاعدت شــرکت
شــهرک هــای صنعتــی کشــور بــرای توســعه
شــهرک هــای اســتان فــارس تأکیــد کــرد و افــزود:
واگــذاری زمیــن بــدون ســازه در شــهرک هــای
صنعتی فارس ممنوع اعالم شد تا تعیین تکلیف
راه اندازی کارخانه ها انجام شــود و خرید و فروش
بعد از پروانه بهره برداری صورت میگیرد.
اســتاندار فــارس با اشــاره بــه اینکه ایجاد شــهرک
دارویــی مــی توانــد دســتاورد بزرگــی بــرای اســتان
فــارس و کشــور باشــد ،خاطرنشــان کــرد :یکــی از
ضعف های اســتان فــارس و کشــور صنایع تولید
دارو اســت که امیدواریم با احداث شهرک دارویی
گام مهمــی در راســتای رفــع ایــن کمبود برداشــته
شود.
در ادامــه ،دکتر رســولیان نیز بــرای کمک در ایجاد
شهرک دارویی در استان فارس اعالم آمادگی کرد.
اســتاندار فــارس فعال شــدن ظرفیت هــای خالی
و نیمــه فعــال شــهرک هــای صنعتــی را یکــی از
راهکارهای مهم در امر جهش اشتغال دانست و
گفت :در این راستا اقدامات مهمی در حال انجام
است.
تقســیط بلنــد مــدت جرایــم برخــی از شــرکت های
شــهرک صنعتــی اســتان فارســی موضــوع دیگری
بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
مشکالت ،توسعه و مسائل شهرک های صنعتی،
تســهیل در تأمیــن بــرق صنایــع و کارخانجــات
مســتقر در شــهرک های صنعتــی از دیگر مباحث
مورد گفتگو در این جلسه بود.
کمــک در رفع مشــکالت زیرســاختی شــهرک های
صنعتی از طریق تأمین آب شــهرک ها با اســتفاده
از پســاب و تأمیــن بــرق از طریــق نیــروگاه هــای
خورشــیدی دو موضــوع مورد توافــق دیگر در این
دیدار بود.
اضافــه کــرد :در زمینــه تجــاری ســازی محصــوالت دانش
بنیــان و نیــز کمــک بــه دانــش بنیــان شــدن واحدهــای
صنعتی مســتعد در شــهرک هــا و نواحــی صنعتی فارس
نیــز بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود در پردیــس
شرکت های دانش بنیان استان اقدام خواهیم کرد.
وی افزود :از دیگر موارد همکاری این شرکت با مجموعه
پردیس شرکت های دانش بنیان را ارتقای همکاری بین
شــرکت های دانش بنیان و واحدهای صنعتی به منظور
تأمین نیازهای صنعت اعالم کرد.
* معــاون وزیــر صمــت :منطقــه ویــژه اقتصــادی کازرون
بســتر مناســبی بــرای اشــتغال و تولیــد صادراتمحــور
فراهم میکند
معــاون وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت و مدیــر عامــل
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران در
بازدیــد از منطقــه ویــژه اقتصــادی کازرون نیز گفــت :این
منطقــه ویــژه اقتصادی بســتر مناســبی برای اشــتغال و
تولید صادرات محور فراهم می کند
رســولیان افزود:شهرستان کازرون با توجه به دسترسی
به بنادر و کالن شــهرهای کشــور منطقه مستعدی برای
توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی بــر توســعه و تکمیــل زیرســاخت هــای منطقــه ویژه
اقتصــادی کازرون تأکیــد کــرد و گفــت :منطقــه ویــژه
اقتصادی کازرون بســتر مناســبی برای اشــتغال و تولید
صادرات محور فراهم می کند .
رســولیان گفــت :هــم اینک زیرســاخت هــای اولیــه برای
جــذب ســرمایه گذار فراهم شــده اســت و انتظــار میرود
ســرمایهگذاران استقبال مناسبی برای سرمایه گذاری در
این منطقه به ویژه انجام دهند.

