فرمانده انتظامی اســتان فــارس از رفع تصرف
 22هکتــار از اراضــی کشــاورزی بــه ارزش 100
میلیــارد ریال کــه ســودجویان اقدام بــه تغییر
کاربــری کــرده بودنــد در شهرســتان خفــر خبــر
داد.
ســردار رهامبخــش حبیبــی بیــان کــرد :در پــی
مراجعــه نماینــده اداره جهــاد کشــاورزی خفــر

فرمانده انتظامی فارس خبر داد :رفع تصرف اراضی با تغییر کاربری غیرمجاز در خفر
مبنــی بــر تصــرف و تغییــر کاربــری غیــر مجــاز
 22هکتــار از اراضــی توســط عــدهای از اهالــی
محــل در مناطــق مختلــف بخش مرکــزی این
شهرســتان ،بررســی موضــوع در دســتور کار
پلیس قرار گرفت.

وی افــزود :مأمــوران انتظامــی بــه همــراه
نماینده اداره جهاد کشاورزی و دادگستری به
لهــای مــورد نظر اعــزام و حــدود  22هکتار
مح 
از اراضــی تغییــر کاربــری شــده کــه بــه صــورت
غیرقانونی تصرف و ســاخت و ســاز شــده بود

را رفع تصرف کردند.
فرمانده انتظامی اســتان فــارس با بیان اینکه
تالش برای شناســایی و احضــار افراد متخلف
در دســتور کار پلیــس اســت ،عنوان داشــت:
کارشناسان ارزش زمینهای رفع تصرف شده

را یک  100میلیارد ریال برآورد کردهاند.
رئیــس پلیــس امنیت اقتصادی اســتان نیز از
کشــف یک ســواری لندکروزر قاچــاق به ارزش
 35میلیارد ریال در یک باغ در شهر صدرا خبر
داد.

ســرهنگ ابراهیــم یگانــه بیــان کــرد :مامــوران
پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان بــا اقدامات
فنــی و تخصصــی مطلــع شــدند یــک ســواری
لندکــروزر قاچــاق در باغی در شــهر صدرا پارک
میباشــد که رســیدگی به موضوع را در دستور
کار خود قرار دادند.
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معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس:

پژواک

آشنایی و ارتباط شرکتهای دانشبنیان با صنایع مورد خواست و حمایت دولت است

لزوماصالحو
پویاییقوانین
در نظامبانکی
کشور

سید ناهید تقویان -تماشا
دکتــر اســماعیل محبــی پــور گفــت:
نمایشــگاه تولیــد ایرانــی محــل بــرونداد
چیــزی هســت که امــروز کشــور بــه آن نیاز
دارد.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری فــارس در مراســم افتتــاح
نخســتین نمایشگاه «تولید ایرانی ،دانش
بنیــان» عنــوان نمــود :مدیــران بایــد در
جنب ههــای مختلــف تولیــد از جملــه تولیــد
محصــوالت کشــاورزی ،دامــداری و صنایــع
دســتی با محوریــت دانشبنیانها حرکت
کنند.
وی بــا اشــاره بــه شــعار ســال گفــت :رهبــر
معظــم انقــاب امســال را بــا ســه عبــارت
بسیار مهم و اساسی«تولید ،دانشبنیان،

اشتغالآفرین» نامگذاری کردند و فلسفه
برگــزاری چنین نمایشــگاهی و حضور ما در
ایــن نمایشــگاه محقــق کــردن ایــن شــعار
است.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری فــارس اضافــه کــرد :عبــارت
تولید و اشتغال بارها در کنار هم استفاده
میشــود امــا آنچــه کــه امــروز در مســیر
توســعه نیاز است این اســت که تولیدات
مــا در عرصــه رقابتهــای بســیار نزدیــک
اقتصــاد جهانــی بایــد بــر مبنای دانــش روز
و آینــده پژوهشــی حرکــت کنــد در غیر این
صــورت از قافلــه توســعه اقتصــادی جهان
عقب خواهیم ماند.
محبیپــور ادامه داد :عبــارت دانش بنیان
بــه این معناســت که بــه دنبــال اقتصادی

هســتیم کــه بــر مبنای دانــش و بــه دنبال
دانــش به کشــور کمــک کند ،تولیــد ثروت
کند و ما را در مســیر توســعه قرار دهد .لذا
پیوند بین صنعت و دانشــگاه ،پیوند بین

تولید و دانشــگاه که ســال ها به دنبال آن
بودیم ضروری است.
وی ابراز کرد :جای بســی خوشــحالی اســت
که نخســتین نمایشــگاه بــر مبنــای ارتباط

بیــن صنعــت و دانــش شــکل گرفتــه و
امیدواریم مدیران هم در ســایر جنبههای
تولید از جمله تولید محصوالت کشاورزی،
دامــداری و صنایــع دســتی بــا محوریــت
نهــا حرکــت خــود را ادامــه
دانشبنیا 
دهند.
دکتــر محبیپــور عنــوان کــرد :در ایــن فضا
شــرکتهای دانشبنیــان در کنــار صنایــع
بــزرگ و مهــم اســتان قــرار گرفتنــد .ایــن
آشــنایی و ارتبــاط قطعــا مــورد خواســت و
حمایت دولت است.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
استانداری فارس اظهار داشت :امیدواریم
اهــداف موردنظرمــان در ســال جدیــد
محقــق شــود و شــاهد شــناخت بیشــتر از
اثــر دانشبنیانها بر اقتصاد کشــور و حل

کــردن موضوعــات و مشــکالت ارتباط بین
تولیدکننــدگان و عرضــه دانش و پژوهش
باشیم.
نخســتین نمایشــگاه تولیــد ایرانی،دانش
بنیــان در شــیراز بــا حضــور بیــش از ۲۰۰
شــرکت دانــش بنیــان و تولیدی شــامگاه
س هشــنبه در محل دائمی نمایشگاه های
بیــن المللــی اســتان فــارس در
شــهرک گلســتان شــیراز آغــاز بــه کار
کرد.
ســاعات بازدیــد ایــن نمایشــگاه از  ۱۷الــی
 ۲۲اســت .بازدیدکننــدگان قبــل از ورود به
ســالن هــای نمایشــگاه بایــد بلیــط بازدید
رایگان را از ســایت شرکت نمایشگاه های
بیــن المللــی فــارس بــه آدرس WWW.
 FARSFAIR.IRدریافت کنند.

در بازدید از پروژههای عمرانی شهرداری منطقه  ۳مطرح شد؛

پیشرفت ۹۸درصدی فاز اول پروژه باغ ملی

انجام هزینه ۱۳۵میلیارد تومانی در پروژه احداث خیابان  ۲۴متری حاج عزتا ...فهندژسعدی
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری شــیراز گفــت :فاز
اول پروژه احیا و بهسازی باغ ملی با هزینهای بالغبر
 ۱۳میلیــارد تومــان و پیشــرفت فیزیکــی  ۹۸درصــد
رونــد پایانــی اجرایی خود را طــی میکند و بهزودی به
بهرهبرداری میرسد.
محمد امین معاون فنی و عمرانی شــهرداری شیراز
در بازدیــد از برخــی طر حهــا و پروژ ههــای عمرانــی
شــهرداری منطقــه  ۳بــا اشــاره بــه پــروژه احــداث
خیابــان  ۲۴متری حاج عزتا ...فهندژ ســعدی بیان
کرد :این پروژه به دلیل واقعشدن در بافت تاریخی
این منطقه از پروژههای مهم محسوب میشود که
پــس از اجــرا ،اقدامی ارزشــمند و مانــدگار در ارتقای
رفــاه شــهروندی ،توســعه گردشــگری و فرهنگــی
مســئول نمایندگــی ولیفقیــه در ســپاه فجــر
اســتان فارس گفــت :در بخش مطالبهگری ،رســانه
جایــگاه ویــژه دارد و میتوانــد فضــای مطالبهگــری
را بــا حلقــه وصــل بیــن مســئوالن و مطالبهگــران،
فضــا را تلطیــف کنــد و در جایــگاه درســتی قــرار
دهد.
بــه گــزارش تســنیم ،حجتاالســام محمــود
محمــودیزاده امــروز عصر در جمع شــورای بســیج
رســانه اســتان فارس در پاتوق تبیین اظهارداشت:
رســانه در زندگــی اجتماعــی انســان جایگاهــی ویژه
دارد و زیباتریــن دلیــل اهمیــت رســانه وجــود قرآن
کریم به عنوان رســانه مکتوب پیامبر اســام است

اجتماعی منطقه خواهد بود.
وی با تقدیر از اجرا و جابجایی تأسیســات زیرزمینی
این پروژه ابراز امیدواری کرد :با ادامه این روند ،این
خیابــان حدود یــک کیلومتری ظرف دو ماه آینده به
بهره برداری برسد.
معــاون فنــی و عمرانی شــهرداری شــیراز بــا تأکید بر
تســهیل تــردد شــهروندان از معابــر شــهری گفــت:
عملیــات روکــش آســفالت نقــاط ســطح شــهر در
همین راستا در حال انجام است.
امیــن بــه انجــام تقریبــی دو کیلومتــر لولهگــذاری
بهــای ســطحی در ایــن منطقــه افــزود:
هدایــت آ 
لولهگــذاری کوچــه  ۵بلوار تالش شــرقی و پارســیان
شمالی در شهرک رکنآباد و لولهگذاری دروازه قرآن

ازجمله این پروژههاست.
وی بــا تصریــح بــر ایجــاد بســترهای مناســب بــرای
توســعه گردشــگری و جذب گردشــگر بیــان کرد :در
ایــن راســتا فــاز اول پــروژه احیا و بهســازی بــاغ ملی
بــا هزین ـهای بالغبــر  ۱۳میلیــارد تومــان و پیشــرفت
فیزیکــی ۹۸درصــد رونــد پایانــی اجرایــی خــود را طــی
میکند و بهزودی به بهره برداری میرسد.
کریم شــکوهیان شهردار منطقه  ۳شهرداری شیراز
نیز در این بازدید با تصریح بر تأمین رفاه و آسایش
شــهروندان بیان کرد :همه تالشــمان بر این اســت
تا بــا اجرای پروژ ههــای مختلف عمرانــی ،خدماتی در
سطح منطقه ،این مهم را محقق سازیم.
شهردار منطقه  ۳به پروژه احداث خیابان  ۲۴متری

میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و افزود :در حــال حاضر
عملیــات کانیوا ،جدولگذاری و زیرســازی این پروژه
در حال انجام است و تالشمان بر این است تا این
پروژه ظرف دو ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
شــهردار منطقــه  ۳از صبــر و تحمــل مــردم
منطقــه در اجــرای پروژههــای عمرانــی قدردانــی
کرد.

حاج عزتا ...فهندژ ســعدی اشاره کرد و افزود :این
پــروژه بــا رویکرد ایجاد فضایی مناســب برای بهبود
کیفیت زندگی شــهروندان و توســعه و ارتقای بستر
فرهنگی ،گردشگری در حال اجرا است.
* هزینه تملک و اجرای پروژه عزتا ...فهندژسعدی
افزون بر  ۱۳۵میلیارد تومان است
وی هزینه تملک و اجرای این پروژه را افزون بر ۱۳۵

مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه فجر فارس:

اســامی وجــود دارد و بســیج رســانه بایــد بــرای
کســب نتیجــه بــر محورهــای علــم ،عمــل ،توجه به
حــب و بغض فــی اهلل و بــا محوریت خــدای متعال،
حقیقت محوری ،مصلحت اندیشــی و غیره متمرکز
شــود و ایــن محورهــا مــورد تأکیــد امام علــی (ع) نیز
هستند.
وی تصریــح کــرد :ارتبــاط موثــر دولتها با رســانهها
برای ایجاد ارتباطات مردمی مهم اســت و در بخش
مطالب هگــری ،رســانه جایــگاه ویــژه دارد و میتوانــد
فضــای مطالبهگری را با حلقه وصل بین مســئوالن
و مطالب هگــران ،فضــا را تلطیــف کنــد و در جایــگاه
درستی قرار دهد.

مطالبهگری اولویت رسانهها باشد
پــس رســانه نقــش هدایتــی جامعــه بشــری را ایفــا
میکند.
وی ادامــه داد :ســایر انبیــای الهــی نیــز در رابطــه
خــود بــا مــردم رابطــه رســانهای داشــتهاند و
کتابهــای انبیــا یــک رســانه بــوده و قــرآن بیــش
از  1400ســال یــک رســانه اثرگــذار محســوب
میشود.

معاونامداد و نجات جمعیت هالل احمر فارس خبر داد:

آمادهباش  ۵شهرستان جنوبی
فارس برای زلزلههای احتمالی

معاونامــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر فــارس از آمــاده بــاش پنــج
شهرستان جنوبی فارس برای احتمال وقوع دوباره زلزله خبرداد.
مهــدی خوبیــار اظهــار کــرد :در پــی زلزلــه  ۵.۲ریشــتری بنــدر مقــام هرمزگان،
باتوجه به نزدیکی این منطقه با جنوب فارس و بخصوص شهرستان المرد،
دو تیــم از شهرســتان المــرد به روســتاهای هم مرز با اســتان هرمــزگان برای
بررسی اعزام شدند.
وی بــا تأکید بر اینکه اســتعالم وپیگیری از دیگــر مناطق جنوب فارس ادامه
دارد ،اعالم کرد :شعب الر ،المرد ،مهر ،گراش ،اوز وخنج به حالت آماده باش
درآمده اند.
معــاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان فارس اعالم کرد :گزارش
بررسیها وخسارات احتمالی در ادامه اطالع رسانی میشود.
خوبیارخاطر نشــان ســاخت :بررسی میدانی از روستاهای المرد حاکی از عدم
هرگونه خســارت جانی اســت و فقط بصورت محدود تعــدادی از منازل دچار
ترک خوردگی شده اما خوشبختانه خسارت وارده جزئی است.
او ادامه داد :با توجه به احتمال پس لرزههای شدید ،کماکان تیمها بحالت
آماده باش در منطقه و شعبه حضور دارند.
محمــد جــواد مرادیــان رئیــس اورژانــس اســتان فارس نیــز گفت:ایــن زلزله
در پارســیان نیــز احســاس شــده کــه چهار مصــدوم مراجعــه به بیمارســتان
پارســیان داشــتند که  3نفر به صورت ســرپایی در محل درمان و یک نفر در
بیمارستان بستری شد.

محمــودیزاده تأکید کرد :از نقش رســانه نمیتوان
چشــم پوشی کرد ،امروز ابزارهای رسانهای و فضای
نشــر وسیع و ســریع و ســهل الوصول شده است،
در نظام اسالمی ما نیز به رسانه نگاه ویژه و ایدهآل
میشود و رسانه نقش ویژهای میتواند ایفا کند به
ویژه در جهاد تببین مورد تأکید مقام معظم رهبری
رسانه مهم است.

نیکاندیش دارابی  ۱۰۰جهیزیه به
نوعروسان این شهرستان اهدا کرد

او افزود :نقش رسانه در جهاد تبیین کلیدی است
و بــه ابزار مختلف بیانگری میپردازد و در این میان
بسیج رســانه در این میان به عنوان رسانه انقالبی
نقش ویژه دارد.
مســئول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه فجر استان
فــارس اضافه کرد :در بســیج رســانه جایــگاه مهمی
بر اســاس نــگاه مقام معظم رهبــری در افق انقالب

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز خبر داد:

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) فــارس گفــت :شهرســتان داراب یکــی از
شهرســتانهای خیــر پرور کشــور اســت ،نیــک اندیــش و خیر این شهرســتان بــا اهدا ۱۰۰
جهیزیه به نوعروسان دارابی کمک به افزایش سنت حسنه ازدواج را بجا آورد.
مرتضــی موصلــی در حاشــیه مراســم اهــدا ایــن جهیزیــه هــا افــزود :حــاج جلیــل مجاهــد
نیــک اندیــش داراب تــا به امروز کارهای بزرگی چون ســاخت  ۳مدرســه؛ تحت پوشــش
گرفتن  ۲۰۰کودک بی سرپرســت و آغاز ســاخت  ۲۸۰واحد مسکن محرومین از در کارنامه
نیکوکاری خود در شهرستان داراب دارد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد فارس در ادامــه گفت :این کاالهــا به ارزش هر کــدام بیش از ۳۰۰
میلیون ریال شامل یخچال؛ گاز؛ تلویزیون؛ جاروبرقی و لباسشویی بوده که تماما ایرانی
می باشد.
وی در ادامه در خصوص احداث خانه های خیرساز جهت محرومین گفت :به دلیل نیاز
تعدادی از جوانان تحت پوشــش به مســکن جهت ازدواج این خیر نیک اندیش هزینه
ای بالــغ بــر  ۵۰۰میلیــارد ریال در نظر گرفته کــه کارهای مقدماتی از جملــه تحویل زمین و
مراحــل اداری انجــام شــده اســت و امیدواریم ظرف مدت یک ماه آینده کار ســاخت این
واحد ها آغاز شود.
موصلی گفت :این واحدهای ســاختمانی قرار اســت به مدت  ۵سال در اختیار این افراد
بوده و سپس به نفر بعد واگذار شود.
مدیرکل کمیته امداد فارس همچنین از کشــاورزان و دامداران دارابی تشــکر و قدردانی
نموده و افزود :این عزیزان با پرداخت زکات ســبب شــدند داراب در جایگاه سوم فارس
قرار گیرد که با این اقدام خدا پســندانه می توانیم به افراد بیشــتری که نیازمند هســتند
در جامعه کمک کنیم.

کاهش ١٠درصدی آمار فوتیهای تصادفات
رانندگی درون شهری

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری شــیراز از کاهــش  ١٠درصــدی آمــار فوتــی هــای تصادفات
رانندگی درون شهری سال  ١۴٠٠در مقایسه با سال  ١٣٩٩بر اساس اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی
کالن شهر شیراز خبر داد.
هادی شــه دوســت شــیرازی با بیان اینکه بر اســاس قانون برنامه ششــم توســعه کشــور و مصوبه
هیأت وزیران می بایســت ســاالنه  ١٠درصد تصادفات رانندگی در مراکز شــهرها و شــهرهای باالی ٢٠٠
هــزار نفــر کاهــش یابــد ،افزود  :بــا مشــارکت و تعامل شــهرداری و پلیــس راهنمایــی و رانندگی ،این
تکلیف در سال  ١۴٠٠در کالنشهر شیراز انجام شد.
* کاهش ١٢درصدی تصادفات رانندگی درون شهری سال  ١۴٠٠در مقایسه با سال ٩٩
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری شــیراز از کاهــش آمــار تصادفــات رانندگــی درون
شــهری ســال  ١۴٠٠در مقایســه بــا ســال  ١٣٩٩خبــر داد و اضافــه کــرد :نصــب ســامانه هــای
هوشــمند ثبــت تخلــف رانندگــی ،اصــاح نقــاط حادثــه خیــز شــهری ،ایمــن ســازی معابــر و آمــوزش
فرهنــگ ترافیــک از عوامــل اصلــی کاهــش تصادفــات درون شــهری کالنشــهر شــیراز بــوده
است.
هادی شــه دوســت شــیرازی با اشاره به اینکه در سال  ١۴٠١ایمن ســازی معابر و کاهش نقاط حادثه
خیز شــهری به تفکیک مناطق و بر اســاس اولویت در دســتور کار قرار دارد ،تصریح کرد :در کارگروه
مشــترک پلیــس و شــهرداری نقــاط حادثــه خیــز شــهری شناســایی و ایمــن ســازی معابر بر اســاس
اولویت با همکاری شهرداری های مناطق انجام خواهد شد.
وی خاطــر نشــان کــرد  :آمــوزش و ترویــج فرهنــگ ترافیــک بــه صــورت میدانی،فضــای مجــازی و
پارک های ترافیک ویژه دانش آموزان به موازات برنامه های اجرایی و عمرانی ایمنی معابر و توسعه
سامانه های ثبت تخلف در سال جاری با جدیت در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان صمت فارس مطرح کرد:

نقش بیبدیل تجار و بازاریان در ارتقای امنیت اقتصادی کشور
رئیس سازمان صمت فارس گفت :تجار و بازاریان
در ارتقــای امنیــت اقتصــادی کشــور نقــش و تأثیــر
بی بدیلی دارند.
حمیدرضــا ایــزدی چهارشــنبه یکــم تیرمــاه در
همایــش روز اصنــاف ،بیــان کرد :اصنــاف به عنوان
یکــی از نهادهــای مدنــی و مردمــی و از محورهــای
مهم در بســط و گســترش فعالیت های اقتصادی
کشــور اســت که حاصل تالش و تولیــد صنعتگران
از طریــق اصناف توزیع و نقــش تعیین کنندهای در
رشــد و توســعه اقتصــادی و اشــتغال پایدار کشــور
دارند.

او بــه نقــش و جایــگاه مهــم اصنــاف در چرخــه
اقتصادی کشــور اشــاره و اظهار کرد :جامعه صنفی
کشــور بــا در اختیار داشــتن بخش قابــل توجهی از
بنگاههای خرد ،کوچک ومتوســط دراقتصاد کشور
نقــش مهمی دارند که درحال حاضر حدود  ۱۷تا ۱۹
درصــد تولیــد ناخالص داخلی کشــور ،بیش از ۷.۵
میلیــون فرصــت شــغلی و حــدود  ۹۰درصد شــبکه
توزیــع و هــزاران واحــد تولیــدی کوچک و بــزرگ ،بی
شــک در تحقــق و عملیاتــی کــردن شــعار تولیــد؛
اشــتغال آفرین و دانش بنیان ابالغی مقام معظم
رهبری نقش پررنگ و شایان توجهی دارند.

ایــزدی افــزود :اصنــاف از دیربــاز ،همــواره مــورد
وثــوق و اعتمــاد جامعــه بــوده و بــا پیروی از شــعار
تعالــی اخــاق کســب و کار یکــی از بــزرگ تریــن
نهادهــای مدنــی بــه عنــوان یــک بــازوی بــزرگ و
مؤثــر ،نقــش راهبــردی درنظــام اقتصــادی کشــور
را دارند.
او عنــوان کــرد :بــدون تردیــد در صــورت افزایــش
تــوان رقابتی بخــش اصناف ،میتوان شــاهد ایجاد
ظرفیــت هــای بــه مراتــب بیشــتری بــرای توســعه
بــازار کاال وخدمــات ،برندســازی ،ایجــاد و توســعه
فرصتهای شــغلی ،افزایش درآمد ســرانه در رشــد

و توسعه اقتصادی باشیم.
ایــزدی در ادامــه با اشــاره به عملکرد حــوزه اصناف
عنــوان کــرد :اســتان فــارس دارای تعــداد ۳۶
کمیســیون نظارت ۳۲ ،اتاق اصنــاف  ۵۷۳اتحادیه
صنفــی و حــدود  ۱۶۸هــزار واحــد صنفــی در بخــش
تولیدی و توزیعی ،خدماتی و فنی است.
ایــزدی ،مهــم تریــن اقدامــات اصنــاف فــارس را در
ســال گذشــته تاکنــون را تجهیز همه تشــکل های
صنفــی اســتان بــه اتوماســیون اداری و مالــی بــه
منظــور تســریع در امــور و جلوگیــری از صــرف
هزینههــای خریــد کاال ،پیگیــری ارائــه تســهیالت به

واحدهــای صنفــی تولیــدی اشــتغالزا در راســتای
ایجــاد اشــتغال پایــدار و با هدف توســعه صادرات،
برگــزاری دورههــای آموزشــی الزم بــا کمــک بســیج
اصنــاف بــرای واحدهــای صنفــی ،پیگیــری برگــزاری
انتخابــات اتحادیههــای صنفــی اســتان ،پیگیــری
اجرای طرح ســاماندهی صنوف فاقد پروانه کسب،
پیگیــری اجرای تجهیز واحدهای صنفی به صندوق
مکانیــزه فــروش ،حمایــت از برندســازی صنــوف با
تأکیــد بــر برند ایرانی-اســامی و همچنیــن پیگیری
مســایل و مشــکالت مربــوط بــه مالیات اصنــاف از
سوی مراجع ذی ربط عنوان کرد.
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یادداشت

سید محی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
نظام بانکی کشــور همچنان سخت و پیچیده است و
علی رغــم اصالحات و تحــوالت اخیر ،نیازمنــد بازنگری،
تغییر و تحول در زیرساخت ها و اصالح قوانین است.
اهم مشکالت سیستم بانکی کشور در سال های اخیر
ترازنامــه منفی و زیان ده،تســهیالت معوق،تســهیالت
تکلیفــی ،اجباری ،دســتوری ،مطالبــات از دولت ،بدهی
بــه بانــک مرکزی ،شــائبه ربــوی بــودن عملیــات بانکی،
تداوم اتکای دولت به منابع بانکی ،تکیه بر سه قانون
پولــی ،بانکــی و قانــون اداره امــور بانــک هــای دولتــی،
قانــون عملیــات بانکی بدون ربا اســت امــا اصلی ترین
مشکل ،تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجرای آن
در داخل ساختار بانکداری سنتی است.
هر راه و روشی برای حل مشکالت بانکی باید متضمن
این باشد که تسهیالت بانکی به مشتریان و طرح هایی
داده شــود که بررسی های اعتبارسنجی ،برنامه کسب،
کار منســجم ،کامــل و صحیحــی بــه بانــک ارائــه داده
باشــند و طرح پیشــنهادی آنان دارای توجیه اقتصادی
کامل ،مستند و قابل اتکایی باشد.
برابــر اظهارنظــر کارشناســان امــور بانکــی ،دولــت از
تحمیــل اعتبــار جدیــد اجباری یا دســتوری بــه بانک ها
مطلقــا خــودداری کند و تســهیالت تکلیفــی صرفا برای
مــوارد منــدرج در قانــون بودجــه و طبــق روال قانونــی
مربوطــه انجــام شــود .پیشــنهاد مــی گــردد ،تعهــدات
دولــت بابت تســهیالت تکلیفــی قبلــی در بودجه های
ساالنه پیش بینی و پرداخت شود.
حجــم تســهیالت تکلیفــی ســاالنه درصــدی کاهــش
یابــد و در چنــد ســال آینــده ایــن تســهیالت از بودجــه
کل کشــور حــذف شــود .بانــک نســبت بــه نظــارت بــر
مصــارف مشــتری از محــل اعتبــارات دریافتــی اقــدام
نماید .ســود دریافتی بانک ها از تســهیالت پرداختی و
فعالیت اقتصادی مشتریان به عنوان سود متعلق به
سپرده گذاران ثبت و به سپرده گذاران پرداخت شود.
تنظیــم صــورت های مالــی مثــل ترازنامه ،ســود و زیان،
جدول گــردش نقدینگی و ...براســاس اســتانداردهای
جهانــی تهیه شــود .بانــک هزینه های خودش و ســود
سهامداران بانک را از محل این حق الوکاله تامین می
کند.سود حاصل از تسهیالت پس از کسر حق الوکاله
به سپرده گذاران پرداخت می شود.
ایــن پرداخت بــه عنوان هزینه برای بانــک نخواهد بود
و در حســاب ســود و زیــان بانــک تأثیــری نمــی گــذارد.
ســود پرداختــی توســط بانــک به ســپرده گــذاران که به
ایــن ترتیــب انجــام می شــود از هرگونــه اتهام و شــائبه
ربوی بودن بری خواهد بود .بانکهایی که ســود بیشــتر
کســب کنند سود بیشتری به ســپرده گذاران پرداخت
می کنند ومردم به آن بانک ها اقبال بیشتری خواهند
کــرد و رقابــت واقعــی و ســالمی بیــن بانــک هــا بوجــود
خواهد آمد.
تســهیالت بانک به مشــتریان در قالب عقود اســامی
پرداخــت مــی شــود .ماهیــت کلیــه عقــود اســامی
مشــارکت طرفیــن در منافــع یــک فعالیــت اقتصــادی
است .مهم ترین مشکل نظام بانکی کشور ،مطالبات
معوق اســت ،این مشکل باعث تشدید رقابت کاذب
بانــک هــا بــرای جذب منابع و افزایش نرخ ســود شــده
است.
رفــع تحریــم هــای بانکــی و نحــوه هزینــه کــرد ســرمایه
بانک ها که در واقع سرمایه های مردمی است در حوزه
کار ،اشــتغال و نقش آفرینی یا حتی کارشــکنی بانک ها
در زمینه تولید از جمله مواردیست که باید مورد توجه
مسئوالن کالن مالی و اقتصادی کشور باشد.

حضور فعال شرکت
عمران صدرا در نمایشگاه تولید ایرانی،
دانشبنیان

شــرکت عمــران شــهر جدیــد صــدرا بــا هــدف حمایت از
شــرکت های دانش بنیان ،ضمن حضور در نمایشــگاه
تولیــد ایرانــی ،دانــش بنیــان از  ۳۱خــرداد تــا  ۳تیرماه در
محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی فــارس فعال
می باشد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت عمــران شــهر صدرا،
این نمایشــگاه نخستین نمایشــگاهی در کشور است
کــه بــا موضــوع دانــش بنیــان و تولیــد ایرانــی و حضــور
صنایــع مختلف با هدف تحقق شــعار ســال ،حمایت از
تولید دانش بنیان و الگو سازی در این زمینه به عنوان
استان پیشرو برگزار میشود.
حدود  ۷۰درصد شرکتهای دانش بنیان استان فارس
در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد و بیــش از  ۲۰۰شــرکت
دانــش بنیان و تولیدی در این رویداد شــرکت کرده اند
و ایــن نمایشــگاه فرصــت بســیار مناســبی بــرای تبادل
دانــش و تجربــه در راســتای گســترش اقتصــاد اســتان
فارس و کشور است.
عالقهمنــدان و متخصصان و کارشناســان بــرای بازدید
از آخریــن دســتاوردهای شــرکتهای دانــش بنیــان و
تولیــدات ایرانــی تــا روز جمعــه ســوم تیــر مــاه فرصــت
دارنــد به محل دائمی نمایشــگاهای بین المللی فارس
مراجعه کنند.

