آموزشــگاه  ۱۲کالسه اتباع خارجه به نام شهید بهمه ای
در شهرستان مرودشت افتتاح شد.
آموزشــگاه  ۱۲کالســه اتبــاع خارجــه شــهید بهمــه ای
شهرســتان مرودشــت با طراحی بســیار زیبا و مطابق با
استانداردهای مهندســی از محل اعتبارات کمیساریای
عالــی ســازمان ملــل متحــد در امــور پناهنــدگان و
مشــارکت اداره کل نوســازی مــدارس فــارس و اداره کل

افتتاح آموزشگاه ۱۲کالسه اتباع خارجه در شهرستان مرودشت

اتبــاع و مهاجریــن خارجــی وزارت کشــور احــداث شــده
است.
ایــن آموزشــگاه با اعتباری بالغ بــر  ۱۵۳میلیارد ریال و در
زمینــی بــه مســاحت بیــش از ســه هــزار و ششــصد متر
مربــع بــا زیربنای بیــش از یک هــزار و ششــصدمتر مربع

ودر  ۱۲کالس بنا شده است.
این آموزشــگاه اتباع خارجی عالوه بر کالس های درس،
دارای آزمایشگاه ،کارگاه مهارتی و نمازخانه است.
عملیــات احــداث ایــن اموزشــگاه در مهرماه ســال ۱۴۰۰
آغاز و دیروز به بهره برداری رسید.

در آییــن افتتــاح ایــن آموزشــگاه کریمــی؛ معــاون
اســتاندار فــارس ،نماینــده کمیســاریای عالــی ســازمان
ملــل در امــور پناهندگان کشــور ،شــیروانی؛ سرپرســت
اداره کل نوســازی مــدارس اســتان فــارس ،زارعــی،
معــاون پشــتیبانی اداره کل آمــوزش و پــرورش فــارس،

فرمانــدار و امــام جمعــه شهرســتان مرودشــت و
همچنیــن تعــدادی از فرهنگیــان و دانــش امــوزان
و مســوولین آمــوزش و پــرورش ایــن شــهر حضــور
داشتند.
یــادآور مــی شــود؛ حــدود  ۲هــزار نفــر دانــش آمــوز
اتبــاع خارجــی در مرودشــت مشــغول تحصیــل
هستند.

برای مهاجرت معکوس به روستاها ،نیاز به کارآفرینی داریم
دکتــر محمــد هــادی ایمانیه گفــت :خیران
حــوزه کارآفرینی و ســرمایهگذاری ،در فعال
شــدن کارخان ههــای راکــد یــا نیمــه راکــد
استان همراهی نمایند ،تا این واحدها ،به
چرخه تولید بازگردند.
دکتــر محمــد هــادی ایمانیــه در دیــدار بــا
تعــدادی از کارآفرینــان اســتان فــارس،
بــه مناســبت هفتــه جهانــی کارآفرینــی،
گفــت :مســائل و پیشــنهادات بــرای زیــر
مجموع ههــای صمت ،تعاونی هــا ،گمرک،
بانــک و مســکن ارائــه شــود ،تا بــا مدیران
مربوطه پیگیری الزم صورت گیرد.
اســتاندار فــارس بــا تأکیــد بــر لــزوم تقاضــا
محــور کــردن بخــش کارآفرینــی ،ســرمایه
گــذاری و دانــش بنیــان افــزود :بســیاری از
شــرکتهای نــوآور و دانــش بنیــان بــدون
نیازســنجی ابتدا محصوالت را تولید و بعد
روانــه بــازار میکننــد؛ کــه این عامــل اصلی
مشکل دار شدن بسیاری از آنهاست.

خواهند شــد ،اظهار داشــت :خیــران حوزه
کارآفرینی و ســرمایهگذاری ،در فعال شدن
کارخان ههــای راکــد یــا نیمــه راکــد اســتان
همراهــی نماینــد ،تــا ایــن واحدهــا نیــز بــه
چرخه تولید بازگردند.
* استاندار فارس در جلسه شبکه مجمع
خیریــن اســتان :تکمیــل پروژ ههــای نیمه
تمــام بــا مشــارکت خیریــن امکانپذیــر

است
دکتــر محمــد هــادی ایمانیه گفت :بــا اکثرا
مشــکالت پیش روی شــما آشــنا هستم؛
لــذا مطالبــه گــری بیشــتری از اســتاندار
داشــته باشــید ،تا بنده هم خواســته های
شــما را از مدیــران اســتانی مطالبــه کنــم.
نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای
اســامی نیــز ،افــراد همــراه و دلســوزی

هســتند ،کــه بایــد از ظرفیــت های ایشــان
نیــز در تدویــن قانــون جامــع حمایــت از
خیرین استفاده کرد.
دکتــر محمدهــادی ایمانیــه در جلســه
شــبکه مجمــع خیریــن اســتان فــارس،
ضمــن تشــکر از اعضــای هیــأت مدیــره،
خواســتار مطالبــه گــری بیشــتر اعضــای
مجمع خیرین از شــخص اســتاندار شــد و
افــزود :بــا اکثر مشــکالت پیش روی شــما
آشــنا هســتم؛ لــذا مطالبــه گــری بیشــتری
از اســتاندار داشــته باشــید ،تــا بنــده هــم
خواســته هــای شــما را از مدیــران اســتانی
مطالبــه کنــم .از ظرفیــت ایجــاد شــده در
مجموعــه مدیریــت اســتان بایــد نهایــت
استفاده را برد.
اســتاندار فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه در
آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور
هســتیم ،اظهار داشــت :نمایندگان مردم
در مجلس شــورای اسالمی ،افراد همراه و

دلسوزی هســتند ،که باید از ظرفیت های
ایشان نیز در تدوین قانون جامع حمایت
از خیرین استفاده کرد.
دکتــر ایمانیــه بر لــزوم تکمیل پــروژه های
نیمــه تمام با مشــارکت خیریــن تأکید کرد
و افــزود :فرآینــد ابتــدا تــا انتهــای صــدور
پروانــه فعالیــت ســمن ،بــا در نظــر گرفتن
جزییــات ،تدویــن و جهــت تصویــب بــه
شــورای اداری و برنامــه ریــزی اســتان ارائــه
شود.
وی بــا اشــاره بــر اینکــه بیــش از ۵۰درصــد
مصوبــات مجمــع اجرایــی شــده اســت،
افــزود :مصوبــات مجمع که محقق نشــده
است را اعالم کنید تا جهت رفع مشکالت
آن اقدام الزم انجام شود.
اســتاندار فــارس همچنیــن بــر لــزوم ثبت
اطالعــات افــراد تحــت پوشــش خیریــه ها
در یــک ســامانه مشــترک تأکیــد کــرد تــا از
موازی کاری ها جلوگیری شود.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسالمی فارس مطرح کرد:

دعوت سامانه خرید از کتابفروشیها برای کتابخوانان و 25درصد تخفیف
مهدی اسالمی-تماشا
معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی فارس ،اعالم داشــت :خرید غیرحضوری در
سامانه خرید از کتابفروشی ها برای اهالی و دوست
داران فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی اســتان فارس
نیز فراهم است.
غالمرضــا خــوش اقبــال بــا اشــاره بــه اینکــه ،همــۀ
افــرادی کــه دارای شــماره تلفــن همــراه بــه نــام
خــود باشــند ،میتواننــد از ایــن ســامانه کتــاب بــه
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خریــداری کنند ،گفــت :خرید کتاب صرفــا به صورت
غیرحضــوری امکانپذیــر بــوده و نخســتین گام،

عضویت در ســامانه با تشــکیل ر خنما (پروفایل) و
ایجاد حساب کاربری به نام خریدار است.
معاون فرهنگی ارشــاد اسالمی فارس ،افزود :به هر
نفــر در ایــن دوره ،یــک میلیون ریال یارانه تا ســقف
خریــد  4میلیــون ریــال (معــادل  25درصــد قیمــت)
اختصــاص خواهد یافت .به عبارت دیگر به ازای 400
هــزار تومــان 300 ،هــزار تومان پرداخت خواهد شــد.
و هــزار تومان مابقــی به عنوان یارانه خرید از ســوی
معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی پرداخت میگردد.
وی بــا بیــان اینکــه خریــد بیــش از چهــار میلیــون
ریــال در ســامانه بالمانــع اســت و مشــمول یارانــه

نمی شود ،اظهار داشت :در این مسیر یارانۀ ارسال
به آن تعلق میگیرد و خریدار برای دریافت هر بستۀ
پستی از هر کتابفروشی صرفا  8هزار تومان در سبد
خریــد پرداخت خواهد کــرد و الباقی مبلــغ بهعنوان
یارانۀ ارســال از ســوی معاونت امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی پرداخت میشود.
ایــن معــاون فرهنگــی ادامــه داد :هــر خریــدار مــی
توانــد از هــر عنــوان کتــاب حداکثــر دو نســخه
ســفارش دهــد و افزودن کتاب به ســبد خرید صرفا
بــه معنــی انتخــاب موقــت کتــاب اســت و تــا زمانــی
کــه مبلــغ ســفارش پرداخــت نشــود ،فرآینــد خریــد
تکمیــل نخواهد شــد .همچنیــن در صورت تکمیل

نشــدن فراینــد خریــد بــه محــض خــروج از صفحــۀ
(پنــل) کاربــری کتابها از ســبد خرید حــذف خواهد
شد.
خــوش اقبــال در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه حداقل
مبلــغ خرید از یک کتابفروشــی  300هزار ریال اســت،
خاطرنشــان ســاخت :در صــورت مغایرت ســفارش
بــا کتــاب دریافتــی یــا معیــوب بــودن کتــاب ،خریدار
میتوانــد تا هفت روز پس از دریافت مرســوله برای
مرجــوع کــردن در صفحــۀ (پنــل) کاربری خــود گزینه
«گــزارش خرابــی» را فعــال نموده و با ذکر اشــکاالت
و ارســال مســتندات موضــوع را از مرکــز پشــتیبانی
پیگیری نماید.

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز:

دومین مانور رفع مشکالت ترافیکی در شیراز اجرا میشود
اجرای ۷۰کیلومتر خطکشی محوری و اصالح ۱۰نقطه حادثهخیز در نخستین مانور

معــاون حملونقــل و ترافیــک شــهرداری شــیراز گفت:
دومیــن مانور رفع مشــکالت ترافیکی معابر کالن شــهر
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس
گفت :دو رویداد بزرگ صنعت پزشــکی کشور به مدت
چهار روز در شیراز در حال برگزاری است.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس
گفــت :نخســتین نمایشــگاه بیــن المللــی و تخصصــی
خدمــات پزشــکی ،درمانــی ،بهداشــتی و گردشــگری
سالمت با حضور بیش از  170شرکت تولیدی در محل
دائمی نمایشــگاه های بین المللی فارس برگزار شــده
است.
مهنــدس فرهــادی افــزود :دســتاوردهای علمــی بــه
خصــوص در حــوزه درمان و ســامت ،فراتــر از مرزهای
جغرافیایی،سیاســی و  ...متعلــق به همه انســان ها و
جهانیان است.
او ادامــه داد :بنابرایــن همــه دولــت ها و ملــت ها باید
عــاوه بــر پیشــگیری از هــدر رفــت منابــع و ســرمایه و
صرفه جویی در هزینه های جاری مشابه ،در امر تولید
کاال و خدمــات پزشــکی برای ســاختن جهانــی یکپارچه
جهت تأمین و نهادینه کردن سالمت نوع بشر دست
به دست هم داده و تالش کنند.

شیراز در آینده نزدیک برگزار میشود.
بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری شــیراز ،هادی
شهدوســت شــیرازی از اجــرای دومیــن مانــور رفــع
مشــکالت ترافیکــی معابــر کالن شــهر شــیراز در آینــده
نزدیک خبر داد.
او افــزود :در مرحلــه نخســت ایــن مانــور  ٧٠کیلومتــر
خطکشــی محــوری انجــام و  ١٠نقطــه حادثهخیــز شــهری
اصالح شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز بیان کرد:
در مرحله نخست مانور ترافیکی بیش از  ٢هزار برداشت

از  ٧٠معبر برابر شاخصهای ۱۸گانه ترافیکی شامل خط
کشــی عابر پیاده ،تابلــو و عالئم ترافیکی ،ایســتگاههای
اتوبوس ،اصالح هندســی و...در مناطق ۱۱گانه شهرداری
توسط کارشناسان بررسی و ارزیابی شده است.
شهدوســت شــیرازی گفت  :مســتندات بررسی شده در
قالــب یــک گــزارش کامل و برنامــه عملیاتــی در دو حوزه
مناطق و معاونت حملونقل و ترافیک احصا و عملیات
اجرایی از ابتدای مهر ماه آغاز شد.
او عنــوان کــرد :بخشــی از اقدامــات در کوتاهمدت قابل
اجرا نیست و نیازمند اخذ مصوبات الزم در مراجع مرتبط

و تأمین اعتبار است.
معــاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز تصریح
نســازی
کــرد :بخــش عمــدهای از اقدامــات در حوزه ایم 
معابــر شــامل خــط کشــی ،نصــب تابلــو و عالئــم،
آشکارسازی تابلوها و اصالح هندسی معابر انجام شده
که بر این اساس ۷۰کیلومتر از معابر در مناطق محدوده
مرکزی و  ۱۰نقطه حادثهخیز شهری اصالح شده است.
* آغــاز طرح اصالح نقــاط حادثهخیز شــهری از نیمه دوم
آذرماه جاری
معاون شهردار شیراز از آغاز طرح اصالح نقاط حادثهخیز

شــهری از نیمه دوم آذرماه همزمان با هفته حملونقل
خبــر داد و اضافــه کــرد :نقــاط حادثهخیــز بــر اســاس
بازدیدهــای میدانــی مشــترک معاونــت حملونقــل و
ترافیــک ،پلیــس و مناطــق ١١گانــه شــهرداری احصــا و بــر
اســاس معابــر پرحادثــه در اولویــت اصالح قــرار خواهد
گرفت.
شهدوســت شــیرازی خاطرنشــان کرد :نقاط پرحادثه به
ترتیب با آرام سازی ،نصب تابلو و عالئم ترافیکی ،اصالح
هندســی و نصب دوربینهای نظــارت تصویری اصالح و
ایمن سازی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس:

برگزاری دو رویداد بزرگ پزشکی کشور در شیراز

بیش از  170شرکت تولیدی حوزه سالمت و پزشکی در سایت نمایشگاهی فارس حضور دارند
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس
گفــت :نمایشــگاه تجهیــزات پزشــکی ،دنداپزشــکی
شــیراز در راســتای اجرایــی شــدن همیــن موضوعــات
مهم تا روز شنبه پنجم آذر ماه برپا شده است.
مهنــدس فرهــادی بــه اهمیــت گردشــگری ســامت
اشــاره کرد و گفت :یکــی از راه و روش های موثر جهت
تبــادل اطالعــات و شــناخت ظرفیــت ها در حــوزه های
مختلف ،گردشگری است.
او ادامه داد :گردشگری سالمت نیز در دهه های اخیر
جایــگاه خــود را در صنعت گردشــگری به دســت آورده
و عــاوه بــر تســهیل گــری در امــر معرفــی و دســتیابی
متقاضیــان به خدمــات درمان و ســامت ،به حرفه ای
پول ساز برای فعاالن این عرصه و یکی از منابع تأمین

ارز کشور تبدیل شده داست.
مهنــدس فرهــادی بیــان کــرد :موفقیــت گردشــگری
ســامت در گــرو آوازه پزشــکی هــر کشــور بــه لحــاظ
بیمارســتان و زیــر ســاخت هــای الزم ،متخصصیــن
صاحب نام،تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته ،تنوع ارائه
خدمــات درمانــی و درنهایــت قیمــت تمــام شــده برای
گردشگران این حوزه می باشد.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس
افــزود :از آنجــا که شــهر شــیراز و اســتان فــارس قطب
پزشــکی و همچنین گردشــگری کشور است ،با رایزنی
های انجام شــده موفق شــدیم نخســتین نمایشــگاه
گردشــگری ســامت را برپــا کنیــم تــا شــاهد اتفاقــات
منســجم و بهتــر بــرای توســعه شــهر شــیراز و اســتان

اخبار
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فارس در اینده باشیم.
مهندس فرهادی ادامه داد :این دو عنوان نمایشگاه
در ســالن های حافظ،مالصدرا،ســرو،نرگس و بهار و در
مساحت  15هزار متری دایر است.
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی
فــارس بــا بیــان اینکــه شــرکت هــای دانــش بنیــان در
ایــن نمایشــگاه ها حضــور پر رنگی دارنــد ،اضافه کرد:
در طــول برگزاری این دو عنوان نمایشــگاه هیأت های
تجــاری از کشــورهای افغانســتان ،پاکســتان ،عــراق،
سوریه و تاجیکستان و ...حضور خواهند داشت.
او گفت :عالقــه مندان ،متخصصــان و بازدیدکنندگان
از ســاعات  11تــا  20مــی تواننــد پــس از دریافــت بلیــط
بازدیــد از درگاه اینترنتــی شــرکت نمایشــگاه هــای

بین المللــی فــارس بــه آدرسWWW.FARSFAIR.IRاز
این دو رویداد بزرگ پزشکی کشور بازدید کنند.
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پژواک

استاندار فارس در جلسه با برخی کارآفرینان استان:

دکترایمانیــه بــا اشــاره بــر اینکــه بایــد بــه
گون ـهای عمــل شــود کــه ابتــدا نیازســنجی
بــازار انجــام و بر اســاس تقاضــای موجود،
محصــوالت تولیــد شــود ،تصریــح کــرد:
بایســتی قســمتی از پنجــره واحد بــه حوزه
کارآفرینی استان اختصاص یابد ،تا فعاالن
این حوزه درگیر چرخه طوالنی بوروکراســی
اداری نشوند.
وی ،خطــاب بــه کارآفرینــان و تعــاون گــران
اســتان گفــت :پیشــنهادات کارآمــد بــرای
توســعه کارآفرینی و سرمایه گذاری فارس،
بصــورت ماهانه یا فصلــی تهیه و در اختیار
استاندار قرار داده شود.
نماینــده عالی دولت در فارس با اشــاره به
لزوم کارآفرینی در روســتاها ،افزود :این کار
کــه نیــاز امــروز جامعه اســت بــه مهاجرت
معکوس کمک خواهد کرد.
وی بــا بیان اینکه دفاتر مشــاوره کارآفرینی
باعــث اشــتغالزایی مفیــد در جامعــه

پنجشنبه
 3آذر 1401
 29ربیعالثانی 1444

یادداشت

نگاهی گذرا به
چالشهای نوین
زندگی عشایری
سید محی الدین حسینی ارسنجانی -تماشا
تغییر ســبک زندگی جامعه ایرانی ،رفته رفته زندگی
عشــایری را تحــت تأثیــر تغییــر و تحــوالت اجتماعی
و اقتصــادی و ...قــرارداده اســت .در ســالیان
اخیــر بیشــترین خســارات و ضــرر و زیــان مالــی از
خشکســالی هــا و تــورم موجــود جامعــه نصیــب
عشایر شده است.
قشــری بــی ادعــا امــا مولــد امــا محــروم از امتیــازات
گوناگــون اجتماعــی کــه بــه جــز شــوق خدمــت بــه
کشــور و تأمیــن بخشــی از نیازمنــدی هــای مــردم
و اظهــار عالقــه بــه وطــن چیــز دیگــری از آنان ســراغ
نمی رود .امروز عشــایر ایران و بویژه عشــایر فارس
با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.
یکــی از مهــم تریــن نیــاز هــا و دغدغــه هــای جــدی
عشــایر ،تأمیــن علوفــه و خــوراک مــورد نیــاز
دام هایشــان اســت .فقــدان اراده ای مصمــم بــرای
تصمیــم ســازی در زمینــه کاهش مشــکالت زندگی
عشایری در سالیان اخیر باعث گردیده ایل راه های
عشــایری از بیــن برونــد ،در فروش محصوالتشــان
بــا مشــکالت و محدودیــت هایــی مواجــه گــردد،
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش فرزندانشــان دچــار
خدشه گردد.
از بیمــه ها و تســهیالت بانکی محروم گردند و حتی
در تأمیــن آب آشــامیدنی خــود و مرتــع بــرای چــرای
دامهــای خویــش بــا مصائب فراوانــی روبــرو گردند.
عشــایر راه درآمــدی جــز از طریــق پــرورش دام و
فروش دام ندارد.
در ســال های اخیر توجهی به صنایع دســتی عشایر
و گردشــگری چادرنشــینان نگردیده است.عشــایر
غیــوری کــه مــی توانســت در کنــار پــرورش دام بــه
پــرورش طیــور هــم بپــردازد ،امــا امــروز در فــروش
محصــوالت لبنــی خــود بــه شــدت در رنــج و عــذاب
است.
عــدم بهــره منــدی کامــل عشــایر از وســایل ارتباط
جمعی و رسانه های مختص به خود ،باعث گردیده
تا کمتر فریاد مشکالتشــان به گوش مدیران ارشد
استانی و کشوری برسد که البته دیروز(چهارشنبه)
عشایر با استاندار فارس جلسه ای مفید داشتند.
شاید برگزاری جشنواره های فصلی یا ساالنه مرتبط
با عشــایر و نمایش توانمندی های ایالت و طوایف
گوناگــون عشــایری ،بــه شــناخت بیشــتر مــردم و
مدیــران عالــی از زندگی عشــایر و اطالع از کم و کیف
مشکالتشان بتواند کمک بزرگی به آنها کند.
عش ــایر و روس ــتاییان درص ــدی از جمعی ــت
کش ــورمان را تش ــکیل م ــی دهن ــد و بخ ــش زیـادی
از امنی ــت غذای ــی کشـور از جمله  ۲۵درصد گوشـت
قرم ــز و م ــواد پروتئین ــی مــورد نیازمــان را تأمیــن
م ــی کنند .عشایر هم ــواره ب ــا س ــختی هایی مانن ــد
عب ــور از دامن ــه کــوه ه ــا در فصــل ک ــوچ ،کمبــود
معلــم و مــکان ه ــای آموزش ــی ،کمب ــود اماکــن
درمان ــی و بهداش ــتی ،نب ــود برق و زیرس ــاخت های
الزم ب ــرای تلفــن و اینترن ــت دس ــت و پنج ــه ن ــرم
می کننـد.
ض ــرورت دارد بــه مش ــکالت ایــن قش ــر مولــد و
زحمتکــش رس ــیدگی بهتــر و بیشــتری ش ــود .ام ــا
مش ــکل اصل ــی عش ــایر کش ــور ب ــه خشکس ــالی و
از بی ــن رفت ــن مرات ــع و افزایـش قیم ــت نهاده هـای
دام ــی مرب ــوط مــی ش ــود ک ــه تم ــام ابع ــاد زندگ ــی
اجتماعـی آنهـا را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.
در هــر حــال مســئوالن کالن کشــور بایــد در
برنامه ریزی های ملی ،مالی و اســناد توســعه کشور
یــا در برنامه و بودجه های ســاالنه به درســتی دیده
شــوند تــا زیســت ایلــی آنــان دچــار خدشــه ،خطــر
نگــردد و تاریخ و فرهنگ ایلی،هنر و اصالت عشــایر
زحمتکش با مشکل مواجه نگردد.

بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکالت صنعتگران در حوزه اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی فارس در میز خدمت شهرک صنعتی شیراز
همزمــان با گرامیداشــت هفته بســیج ششــمین میز
خدمت شــهرک صنعتی بزرگ شیراز باموضوع بررسی
مشــکالت صنعتگران در حوزه اداره کل کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی فارس برگزارشد.
در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور بــا حضــور دکتــر روح ا...
نجابت نماینده مردم شهرســتان های شــیراز وزرقان
در مجلس شــورای اســامی ،مهندس سید مصطفی
هاشــمی مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
فــارس و دکتر وحید خداپرســت مدیــر کل تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی اســتان و جمعی از فعــاالن صنعتی و
کارگری برگزار شــد ،مســائل و مشــکالت مطرح شــده
توسط صنعتگران و رسیدگی شد.
نماینــده مــردم شهرســتان هــای شــیراز و زرقــان در
مجلــس شــورای اســامی در ایــن جلســه بــا اشــاره

بــه اهمیــت برگــزاری نشســت هــای میــز خدمــت در
شــهرک صنعتــی گفت:برگزاری این برنامــه ها باهدف
ارتبــاط مســتقیم و بــی واســطه جامعــه صنعتــی و
تولیدکننــدگان بــا مســئوالن و متولیــان مرتبــط بــا
صنعتگــران در دســتور کار قرارگرفتــه و تاکنــون اثرات
مناســبی در بررســی و رفــع مشــکالت صنعتگــران
داشته است.
دکتر روح ا ...نجابت در ادامه با اشــاره به اینکه سالن
بــزرگ ورزشــی کارگــری شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز
بــا پیشــرفت 40درصــدی بــه علــت مشــکالت بودجــه
ای متوقــف شــده از مدیــر کل کل تعــاون،کار و رفــاه
اجتماعــی اســتان خواســت مذاکراتــی بــا وزارتخانــه
متبــوع انجــام دهــد تــا ایــن طــرح بعنــوان یک ســالن
ورزشــی کارگــری تحویــل آن اداره کل گــرددو مراحــل

تکمیــل و بهره برداری آن نیز در حوزه وزارت کار انجام
شود.
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی فــارس
نیــز بــا تبریــک هفتــه بســیج و تقدیــر از پیگیــری های
دکتــر نجابــت در برگــزاری مســتمر میزهــای خدمــت
در شــهرک صنعتــی و نیز تشــکر از حضــور مدیر کل و
معاونــان اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اســتان
گفت:قطعــا برگــزاری ایــن نشســت هــا منجــر بــه رفع
مشکالت و رضایتمندی صنعتگران می شود.
هاشــمی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات قبلــی میــز
خدمــت در شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز گفــت :این
جلســات بســیار خروجــی محــور بــوده و صنعتگــران
مســتمر تقاضای تداوم برگزاری آن دارند که با جدیت
موارد را دنبال می کنیم.

مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی فــارس
بــا بیــان اینکــه شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز یکــی از
شهرک های بزرگ کشور محسوب می شود و در حال
حاضــر افــزون بر 28هــزار نیــروی کار در آن به فعالیت
مــی پردازنــد ،گفــت :عــاوه بــرآن در موضــوع بازرســی
ایمنــی واحدهــای تولیــدی و کارگاهــی و بازرســی هــای
روابــط نیــز در تعامــل بــا اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی استان هستیم.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از الزامــات صــدور پایــان کار
واحدهای صنعتی و کارگاهی تأییدیه ایمنی از اداره کل
کار اســت ،یکی از مشــکالت مطرح شــده صنعتگران
ایــن موضــوع بیــان کــرد و گفت :در خصوص ســاخت
و ســازهای ســال هــای گذشــته کــه نیــاز بــه پایــان کار
دارنــد تقاضا داریم تدابیری اندیشــیده شــود تا ضمن

حفــظ الزامــات ایمنــی مشــکالت صنعتگــران نیــز رفع
شود.
هاشــمی همچنین بر همکاری بــا اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان برای در اختیار قراردادن سالن
ورزشــی بــه منظــور تکمیــل و بهــره بــرداری از ســالن
ورزشی کارگران شهرک صنعتی تأکید کرد.
مدیــر کل کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی اســتان نیز
در ایــن جلســه بــر نهایــت همــکاری بــا صنعتگــران و
فعــاالن کارگری در شــهرک صنعتی بزرگ شــیراز تأکید
کــرد و گفت :مجموعه بازرســان ،کارکنان و هیات حل
اختــاف کارگــری بــا تالش شــبانه روزی در حــال حل و
فصل مشکالت هستند.
وحیــد خداپرســت همچنیــن بــر لــزوم ارتقــای
آموزش ها در حوزه مسائل کارگری و ایمنی تأکید کرد

و گفــت :ایــن اداره کل نیز تاکنون دوره های متعددی
برگــزار نمــوده و بنــا بر درخواســت ها بازهــم همکاری
خواهیم کرد.
وی در خصوص اتخاذ تدابیر برای رفع مشکل بازرسی
ایمنــی کارگاه هــا وکارخانجات نیز گفت :موارد توســط
شــرکت شــهرک هــای صنعتی بــه ایــن اداره کل اعالم
شود تا پس از بررسی ،تصمیم گیری شود.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همچنین
با اشــاره به موضوع تکمیل و بهره برداری از ورزشگاه
کارگــری شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز قــول مســاعد
دادموضوع را از طریق وزارت خانه پیگیری کند.
در ایــن جلســه کــه بــه مناســبت هفتــه بســیج و بــا
همــکاری حــوزه مقاومــت بســیج کارگــری برگــزار شــد
مسائل و مشکالت 20فعال صنعتی بررسی شد.

