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آیت ا ...ایمانی در دیدار شهردار شیراز:

رئیس کل دادگستری فارس:

تحریمهای آمریکا و کشــورهای غربــی نه تنها ما را
تضعیف نکرده بلکه ما را در برابر استکبار تقویت کرده است.
رئیس کل دادگســتری اســتان فارس با محکوم کردن
اقدام اخیر آمریکا در تحریم شــخصیتهای شاخص نظام
گفــت :این اقدام آمریکا نشــانگر عصبانیــت دولتمردان
بی تدبیر آنان از اقتدار جمهوری اسالمی و مسئوالن نظام
است.
علــی القاصی با بیان ایــن که مدعیان حقوق بشــر
خود ناقض حقوق بشــر در سراســر جهان هستند گفت:
سردمداران ناپخته آمریکا با این اقدام خود نشان دادند که
اصول اولیه قوانین بین الملل را نمی شناسند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به این
که پیش از این رهبر معظم و فرزانه انقالب با بینش واالی
خود اتفاقات امروز و هجمه آمریکا از بعد حقوق بشری را
پیش بینی کرده بودند گفت :این نشــانه دشمن شناســی
عمیق ایشــان اســت و بی شــک تا زمانی که در مسیر
منویات ایشان گام برداریم هرگز مورد گزند و آسیب قرار
نخواهیم گرفت.
القاصی عدم شناخت مدعیان حقوق بشر از تفاوتهای
مذهبی ،فرهنگی و هنجارهای اجتماعی را علت برداشت
ناصحیح از قوانین و احکام اسالمی خواند و خاطرنشان کرد:
این مدعیان دروغین حتی در طول سالیان متمادی تالش
کرده اند شــناخت خود نســبت به جامعه اجتماع ایران را
کامل نمایند و همواره مبنای تصمیمات خود را دیدگاههای
سیاســی و دشــمنی با مردم و نظام جمهوری اســامی
قرار داده اند.
وی تصریح کرد :این اقدام آمریکا ناشی از عصبانیت از
شکست آنان در حمایت از بر هم زدن ثبات در ایران است.
القاصی خاطرنشــان کرد :کشورهای مدعی باید بدانند
که حقوق بشر را نمی توان به صورت یک طرفه و براساس
برداشتهای شخصی و مغرضانه به جوامع تحمیل کرد.
وی در پایان ضمن محکوم کردن تحریم شخصیتهای
برجسته کشور به بهانههای واهی گفت :این اقدام نمایانگر
عصبانیت اســتکبار از اقدام قاطعانه مســئوالن نظام به
خصوص مواضع ســخت و قاطعانه رئیس قوه قضائیه در
برابر نقض مکرر حقوق بشر توسط آمریکا در نقاط مختلف
دنیا است.
وی افــزود :این اقدام خــارج از عرف آمریکا نشــانه
اســتیصال آنــان در مقابلــه با نظــام مقتــدر جمهوری
اسالمی است.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز:

به وظیفه مشورتی خود عمل می کنیم

ایرنا :رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
فــارس گفت :اتاق تــا مقطعی آنگونه که بایــد به وظیفه
مشورتی خود در قبال دســتگاه های دولتی عمل نمی کرد
اما امروز به این وظیفه به خوبی عمل می کند.
جمــال رازقــی در بازدیــد از خبرگــزاری جمهــوری
اسالمی اســتان فارس و در نشستی صمیمی با خبرنگاران
ایرنا افزود :امروز مواضع کارشناســی اتاق بســیار قوی تر
از گذشــته است و از استادان برجســته دانشگاه ها در همه
زمینه ها استفاده می کنیم و به همین دلیل تولیدات مشورتی
اتاق هم پشتوانه علمی دارد و هم مشورتی.
وی ادامــه داد :در اتــاق بازرگانی بــرای اینکه بتوانیم
مشورت های صحیح و موثر ارائه دهیم اقدامات و کارهای
خــوب و بزرگی انجــام داده ایم و نقطه نظــرات علمی و
کارشناسی ارائه کرده ایم.
رازقــی گفت :اتــاق بازرگانی به شــدت و با جدیت بر
روی مباحث پژوهشــی بــرای کمک بــه دولت و بخش
خصوصی حساس اســت و بدون محدودیت در این زمینه
فعالیت می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل
و مشکالت پیش روی اقتصاد کشــور گفت :اینکه بخش
خصوصــی هم در به وجود آمدن برخی از این مشــکالت
نقش داشــته شــکی نیســت اما باید پذیرفت که بخش
خصوصــی در زیرســاختی حرکت کرده کــه در حقیقت
دولت ها آن زیرساخت ها را فراهم کرده اند.
وی ادامه داد :در حقیقت اگر زیرساخت ها به شکل مطلوب
ایجاد شده بود و دولت ها به وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود
به خوبــی عمل کرده بودند همانند نظــارت دقیقی که در
اکثر کشــورهای دنیا انجام می شود ،بسیاری از مشکالتی
که امروز گریبان گیر اقتصاد کشــور شــده ،وجود نداشت.
عضو اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
کشــور اضافه کرد :بنابراین بخش خصوصی در شاهراه و
اتوبانی که توسط دولت ها ایجاد شده حرکت کرده است.
رازقی افزود :ما امروز مدعی هستیم که چرا مسیر به این
شــکل و بدون نظارت باز بوده؟ چرا نظارت کافی از سوی
متولیان انجام نگرفته؟ علتش هم این اســت که دولت به
جای نظارت ،خودش وارد فاز اجرا شده و چون خطا می کند
به بقیه هم اجازه خطا می دهد.
ایــن فعال اقتصــادی ادامــه داد :در اســتان فارس با
همت مسئوالن اســتانی و تعاملی که با آنها داریم مسائل
و مشــکالت پیــش روی واحدهــای تولیدی اســتان را
تــا حد امکان برطــرف می کنیم اما باید توجه داشــت که
بیش از  95درصد مشــکالتی که واحدهای تولیدی با آن
مواجه هستند نه در استان بلکه در سطح ملی باید پیگیری
و حل شود.
مهندس جمــال رازقی رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی شــیراز و عضو اصلی شورای گفت و
گــو دولت و بخش خصوصی کشــور و دکتــر یلدا راهدار
معاون اتاق شــیراز و نایب رئیس کانون ملی زنان بازرگان
ایــران در بازدیــد از خبرگزاری جمهوری اسالمی اســتان
فــارس با کارکردهای مختلف ایرنــا در حوزه خبر ،عکس،
پژوهش ،نظرســنجی و شــبکه های اجتماعــی از نزدیک
آشنا شدند.

 26ربیع الثانی 1439

   Jan 14، 2018سال بیست و سوم     شماره 6258

اقدامات انجام شده پدافند غیرعامل در فارس کافی نیست
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس اقدامات انجام شده در حوزههای
مختلف پدافند عامل در این استان را مطلوب اما ناکافی میداند...

افزایش عوارض خروج از کشور در ابعاد مختلف آثار منفی دارد
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس افزایش عوارض خروج از کشور را در ابعاد گوناگون
نامطلوب ارزیابی کرد و گفت :برای پیمودن یک مسیر و به دست آوردن ...

مدعیان حقوق بشر خود ناقض حقوق
بشر در سراسر جهان هستند

فارس

نرخ مهاجرت به شیراز
را خیلی ارزان کردیم

نرخ مهاجرت به شیراز را خیلی ارزان کردیم
نماینده مقام معظم رهبری در فارس تصریح کرد که نرخ مهاجرت به شهر شیراز را خیلی
ارزان کردیم...
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رضایی  ،نماینده مجلس:

افزایش عوارض خروج از کشور در ابعاد مختلف آثار منفی دارد

تســنیم :عضو کمیســیون اجتماعی مجلس افزایش عوارض
خروج از کشــور را در ابعاد گوناگون نامطلوب ارزیابی کرد و گفت:
برای پیمودن یک مسیر و به دست آوردن یک هدف همیشه نیاز
به بستن راههای دیگر و منحصر کردن یک راه نیست.
مسعود رضایی ،با بیان اینکه افزایش عوارض خروج از کشور از
ابعاد گوناگون آثار منفی دارد ،اظهار داشت :برای پیمودن یک مسیر
و به دست آوردن یک هدف همیشه نیاز به بستن راههای دیگر و
منحصر کردن یک راه نیست اما در کشور اغلب این اتفاق میافتد.
وی با اشــاره به آثار نامطلوب افزایش عوارض خروج از کشور بر
صنعت گردشگریگفت :در این زمینه به جای بستن راههای خروج
گردشگران با دلیل ارتقای گردشگری داخلی باید زمینههای رقابت
را فراهم کرد .عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود :اگر زیرساختهای گردشگری داخلی فراهم شود و
جذابیتها به خوبی معرفی شود ،هم گردشگری خارجی و هم داخلی رونق میگیرد اما ایجاد محدودیت با
افزایش عوارض خروج از کشور زندگی اقشار دیگری از مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
نماینده مردم شیراز همچنین به دیگر آثار نامطلوب افزایش عوارض خروج از کشور اشاره و عنوان کرد:
تعداد کمی از افراد به قصد سفر و گردش به کشورهای دیگر میروند که عمدتا ثروتمند هستند و مشکلی
با افزایش عوارض خروج از کشور ندارند اما عده زیادی دانشجویان ،کارگران و خانوادههای آنان هستند.
رضایی با اشــاره به اینکه بخش زیادی از مردم استانهای جنوبی و جنوب فارس در کشورهای دیگر
کارگری میکنند ،بیان کرد :این افراد گاه برای تامین کرایه ماشــین نیز در مضیقه هســتند حال افزایش
عوارض خروج از کشور زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی تصریح کرد :بسیاری از افراد دانشجو هستند یا خانوادههایی که فرزندانشان به دالیل مختلف امکان
حضور در ایران را ندارند و افزایش عوارض خروج از کشور روابط این افراد را هم تحت تاثیر قرار میدهد.

معاون سیاسی استانداری فارس:

احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

نماینده مقــام معظم رهبری در فارس تصریح
کرد که نرخ مهاجرت به شــهر شــیراز را خیلی
ارزان کردیم.
آیت ا ...ایمانی در دیدار شــهردار و شماری از
معاونین و مدیران شــهرداری شیراز با بیان اینکه
در شــهرهای بزرگ هم این گرفتاری وجود دارد
یــادآور شــد :روزی مهاجران شــیراز ،خواجوی
کرمانی و یا ســید گرگانی و یا شا گردان مرحوم
صدرالمتألهین بودند و امروز هم اینها!
او در همین رهگذر خاطرنشان کرد :نمی دانم
چــکار کنیم فقــط می توانم بگویم شــهرداری،
اســتانداری ،فرمانــداری و جهــاد کشــاورزی
به این روســتاها برســند که از آنجا راه نیفتند و
به شهر بیایند.
نماینــده مقام معظــم رهبری گفــت :وقتی
در روســتا ،تولید زمین می ماند در شــهر باید با
آسیب های اجتماعی مبارزه کنیم.
شــهر و شــهروند ،چپ و راســت
نمی شناسد
آیت ا ...ایمانی تأکید کرد که شهر و شهروند،
چپ و راست نمی شناسد.
او بــا اشــاره به گســتردگی حــوزه خدمات
شــهرداری و لزوم ارائه این خدمات به همه اقشار
جامعه گفت :شــهروند به دنبال این اســت که از
امکانات شــهر اســتفاده کند و بهره ببرد و دیگر

این شهروند ،مسلمان و کلیمی و ارمنی و اصولگرا
و اصالح طلب و الابالی ندارد! کما اینکه شهردار
محترم هم در این فاصله زمانی چند ماه اخیر بارها
مطرح فرمودند که من به جد دنبال این هستم که
فضا ،فضای کار و تالش و نگاه کردن یکسان به
همه افراد باشد.
نماینــده مقام معظم رهبری در فارس در عین
حــال تصریح کرد :آن جایی کــه درآمد و هزینه
یکی شــد زمینه فســاد و آلودگی پیدا می شود و
اینجاست که باید با هوشیاری و بیداری ناظر ،امور
مالی و حسابرس ها این معضل را برطرف کرد.
آیت ا ...ایمانی افزود :بحمدا ...این سال ها ،ما
شاهد یک ســامت در این عرصه بودیم (حوزه
مالی شــهرداری) و قطع ًا این سالمت را بیش از
گذشته شاهد خواهیم بود.
 2نوع برخورد با محــات محروم و
آسیب پذیر
نماینده مقام معظم رهبــری در فارس گفت:
بــا محالت محروم و آســیب پذیر  2نوع برخورد
می توانیم داشته باشیم یا اینکه مثل کمیته امداد،
بهزیستی و دیگران ،ما هم کمکشان کنیم که در
شــرایطی این گونه کارها الزم است و یا اینکه با
امکانات خودشــان و یا با بهره گیری از امکانات
بسیج و ...برایشان شغل تعریف کنیم.
آیــت ا ...ایمانــی خاطرنشــان کــرد :وقتی
شــغل ایجاد شد ،جوان َســ ِر کوچه نمی نشیند و

موادفروش از وجودش سوء استفاده نمی کند.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود،
اشاره ای کوتاه به لزوم حفظ باغ های شیراز کرد
و گفت :باغ ها را حفظ کنید چرا که اینها ریه شهر
شیراز هستند.
شهردار شــیراز :نمی شود بی تفاوت
بود
شهردار شــیراز از کاهش  50درصدی صدور
پروانه ساختمانی در این شهر ،در سال  95نسبت
به سال  94خبر داد و گفت :سال  96نیز نسبت به
سال  ،95به همین میزان صدور پروانه ساختمانی
در شیراز کاهش یافته است.
حیدر اسکندرپور در دیدار یاد شده ،همچنین با
ابراز نگرانی از کاهش میل سرمایه گذاری نسبت
به ســال های گذشته در عین حال تأکید کرد :ما
فکر می کنیم تنها راه برون رفت از شرایط فعلی،
سرمایه گذاری است.
او در همیــن رهگــذر بر لزوم حفــظ و عدم
تغییر کاربری باغ های شــهر شیراز ،علیرغم همه
تنگناهای مالی تأکید کرد.
شــهردار شــیراز ،فقــر و ناهنجاری هــا و
آسیب های اجتماعی در محالت آسیب پذیر را از
دیگر مشکالت جدی شهر دانست و تصریح کرد:
امروز نگاه ما این است که شورا و شهرداری متولی
شهر هستند و نمی شود نسبت به حاشیه نشینی و
محالت آلوده شهر بی تفاوت بود.

استاندار فارس:

ارتباط مشهودی با سرمایه گذاران از سوی مدیران
مشاهد نمی شود
صفد ر د وام  /عصر مرد م

استاندار فارس گفت :با وجود تأکید بر حمایت از
سرمایه گذاران آنچنان که باید ارتباط مشهودی با
سرمایه گذاران از سوی مدیران مشاهده نمی شود.
اســماعیل تبادار دیروز در هشــتمین جلســه
شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس اظهار
داشت :به باور من باید یک نگاه آسیب شناسی در
نظام مدیریتی اســتان صورت گیرد؛ برای همین
باید نگاه جامع تری بر اساس برنامه ریزی در ابعاد
مختلف داشته باشیم.
مقام عالی دولت در اســتان فــارس ادامه داد:
نشست شــورای برنامه ریزی و توسعه تنها برای
ارائه گزارش کار نیســت؛ هر چنــد باید قدردان
زحمات انجام شده بود.
وی بــا تأکید بر اینکه بایــد میزهای ظرفیت
اســتان در نظام برنامه ریزی اســتان دیده شود
اضافــه کرد :با وجــود ظرفیت های کشــاورزی
نظیــر زعفران ،خرمــا ،و کنــار و همچنین دیگر

ظرفیت های گردشــگری انتظار دارم با همکاری
کارشناسان و تشکل های غیردولتی میزهای این
ظرفیت ها رد ســا زمان مدیریــت و برنامه ریزی
فعال شود.
وی افــزود :ارزش افــزوده ،جلوگیــری از
خام فروشــی و دیگر عبارت هایی که ما همواره

در نظام برنامه ریزی عنــوان می کنیم کجا مورد
استفاده و توجه قرار می گیرد.
تبادار افزود :باید ساعت ها مجموعه کارشناسی
اســتان با تکاپو و بررسی ظرفیت شهرستان های
استان را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنند.
استاندار فارس ادامه داد :هم اکنون گردشگری
استان بزرگترین ظرفیت استان محسوب می شود؛
حال بررســی کنید و متوجه شــوید که کمترین
اعتبارات را در سطح شهرستان ها دارد .
مقام عالی دولت و اســتان فــارس ادامه داد:
اینکه دائم از اشــتغال یاد شــود امــا در عمل به
توســعه سرمایه-گذاری و اســتفاده از ظرفیت ها
توجه نگردد؛ به اهداف متعالی در حوزه یاد شــده
نخواهیم رسید.
وی تأکیــد کرد :از مدیران اســتان خواســتار
نگاه شــگرف در حوزه رونق اقتصادی و اشــتغال
دارم تا در آینده شــاهد رشــد اقتصادی و اشتغال
استان باشیم.

عضو هیات خلیفه گری ارامنه:

پیروان ادیان الهی در برگزاری مناسبت های مذهبی در ایران آزاد هستند

ایرنا :عضو هیات مذهبــی خلیفه گری ارامنه
جنوب کشــور گفت :با وجود اعالم دین اسالم به
عنوان دین رسمی جمهوری اسالمی ایران ،پیروان
ســایر ادیان الهی در برگزاری همه مناسبت های
مذهبــی خود در کشــور از آزادی کامل برخوردار
هستند.
کشــیش مسروپ گلســتانیان در حاشیه آیین
غسل تعمید حضرت عیسی (ع) در کلیسای ارامنه
شیراز افزود :خوشبختانه از دیرباز در کشور ایران،
یک نوع پیوســتگی عمیق بین پیروان ادیان الهی
وجود داشته است.
وی اظهار کرد :این پیوستگی همواره به گونه ای
بوده اســت که موجب شــده پیروان ادیان الهی
اعم از مســیحیان ،یهودیان و زرتشــتیان در کنار

مسلمانان همواره به خوبی زندگی کنند.
کشیش گلستانیان اظهار داشت :کلیسای ارامنه

یک کلیســای ملیتی اســت و همه امور در آن به
وسیله هموطنان ارمنی اداره می شود.
وی بیان کرد :در همین راســتا ،نقش دولت و
کمک های دولتــی را برای حمایت از فعالیت های
مذهبی پیروان ادیان الهی نمی توان نادیده گرفت.
کشیش گلستانیان اظهار کرد :با توجه به قدمت
تاریخی کلیســای ارامنه شیراز و ارزش این مکان
مذهبی ،از مسئوالن ذیربط انتظار می رود تا نسبت
به بازسازی و مقاوم سازی این مکان در نخستین
فرصت اقدام نمایند.
براســاس ســنت همه ســاله در ابتدای سال
جدید میالدی ،آیین مذهبی غسل تعمید حضرت
عیسی (ع) با حضور تعدادی از هموطنان ارمنی در
کلیسای ارامنه شیراز برگزار شد.

اقدامات انجام شده پدافند غیرعامل در فارس کافی نیست

ایســنا :معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس
اقدامات انجام شــده در حوزههای مختلــف پدافند عامل در این
استان را مطلوب اما ناکافی میداند.
بــه نقل از روابط عمومی اســتانداری فارس ،هادی پژوهش در
جلســهی توجیهی رابطــان پدافند غیرعامل اســتان فارس که با
حضور معاون مدیــرکل امور انتظامی و پدافنــد غیرعامل وزارت
کشور ،برگزار شــد ،بر ضرورت رعایت الزامات پدافند غیرعامل،
توجه به موضوع آموزش ،استمرار جلسات توجیهی و مستندسازی
مبتنی بر علم و تجربه در این حوزه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل مبتنی بر علوم و فناوریهای
نوین پشــتوانه اقتدار ملی و از الزامات توســعه پایدار ایمن است،
تاکید کرد که دانش و فناوری در این حوزه نقش بسطایی در مصونسازی زیرساختها ایفا میکند.
معاون مدیرکل امور انتظامی و پدافند غیرعامل وزارت کشــور نیز با اشــاره به مفاهیم پدافند غیرعامل
و اهداف آن ،حفظ جان انســانها ،کاهش آسیب پذیری ،پایداری در برابر تهدیدات ،حفظ زیر ساختها و
تداوم خدمات در مواقع بحران را از اهم اهداف این حوزه عنوان کرد.
مجتبی مولوی معاون اولویت اصلی پدافند غیرعامل را سرمایه انسانی دانست و گفت :باید به گونه عمل
کنیم که اگر تهدیدی ایجاد شد ،کمترین خسارت را به دنبال داشته باشد .
مولوی افزود :ســرمایه دوم در این حوزه زیرســاختها و سرمایه سوم ،سرمایه سایبری است که موارد
مختلف مرتبط با زندگی مردم را شامل میشود.
وی همچنین ضمن اشاره به پیشــینه تاریخی و مذهبی پدافند غیرعامل در کشور به ارائه راهکارهای
مقابله با تهدیدات در ادوار مختلف و بهویژه در عصر حاضر پرداخت.
مولوی دفاع را مفهومی یکپارچه و امری منطقی برشمرد و افزود :وجود تهدیدات را باید جدی گرفت و
موضوع پیشگیری را سرلوحهی کار قرارداد و به آن اهتمام کافی داشت.
او با تاکید بر لزوم فرهنگ ســازی در زمینه آموزش برای اشــنایی با پدافند غیرعامل ،گفت :در عصر
حاضر حوزه پدافند غیرعامل بســیار گسترده شده چرا که با توجه به پیشرفت علم وتکنولوژی ،عرصههای
تهدید هم افزایش پیدا کرده است .
مولوی به نقش رســانهها در فرهنگ ســازی و هدایت پدافند غیرعامل به سمت مردمی اشاره و اضافه
کرد :باید ارتباط رسانه ها با این حوزه گسترش پیدا کند.
مدیــرکل پدافند غیرعامل اســتانداری فارس نیــز ضمن قدردانی از رابطین ،دســتگاههای اجرایی و
فرمانداری به معرفی فرمانداریها و دستگاههای اجرایی موفق در این حوزه پرداخت.
رحیــم آزادی گفت :در حوزهی فرمانداریها ،شهرســتانهای جهرم ،داراب و گــراش و در حوزهی
دستگاههای اجرایی ،آموزش و پرورش ،جهاد کشاورزی ،آب منطقهای و ورزش و جوانان فارس و دانشگاه
شیراز ،بهعنوان دستگاههای برتر معرفی میشوند.

معاون اتاق بازرگانی شیراز مطرح کرد

بهره گیری از متخصصان برای اثربخشی جلسات شورای گفت و گو

ایرنا :شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطوح
ملی و اســتانی در کشور فعال است ،شــورایی که به گفته معاون
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی شیراز از نظر و دیدگاه
کارشناسی متخصصان برای تعیین دستورکار جلسات آن در استان
فارس بهره گرفته می شود تا این جلسات اثربخشی الزم را داشته
باشد.
یلدا راهــدار در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسالمی اســتان
فارس از تغییــر در دبیرخانه های کمیســیون های اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی شــیراز در یک ســال و نیم گذشته
ســخن گفت و افزود :با ایجاد دبیرخانه شــورای گفتوگو در اتاق
شیراز ،مسائل بخش خصوصی را در فرایندهای تخصصی بررسی
میکنیم و آنها را اولویت بندی میکنیم تا هر مســاله بر اســاس اهمیت در شــورای گفتوگوی استان یا
کشور بررسی شود.
وی اظهار کرد :این دبیرخانه با بهره گیری از نیروهای متخصصی که در یک ســال و نیم گذشته به آن
پیوســته اند ،ماموریت دارد دســتور کار جلسات شورای گفت و گو در استان فارس را تهیه کند ،شورایی که
به ریاست استاندار فارس و دبیر رئیس اتاق بازرگانی شیراز تشکیل می شود.
معاون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی شیراز گفت :ضرورت وجود پشتوانه علمی درخصوص
نقش تصمیمســاز اتاق بازرگانی برای فعاالن اقتصادی ،در یک ســال و نیم گذشته موجب ایجاد معاونت
تحقیق و توسعه در اتاق شیراز شده است.
راهدار افزود :دبیرخانه شــورای پژوهش متشــکل از هیاتی  10نفره از اســتادان دانشگاهی است که با
ریاســت رئیس اتاق تشکیل شده است ،همچنین هشت هسته پژوهشــی در زیرمجموعه این شورا شکل
گرفته است.
وی اظهار کرد :پژوهشها باید برمبنای اســتفاده ملموس در فضای کســب و کار تهیه شود؛ همچنین
بودجه مناســبی برای این معاونت درنظر گرفته شده اســت و نخستین تولیدات هستههای پژوهشی نیز به
ثمر رسیده و در مرحله داوری است.
راهدار افزود :در هســتههای پژوهشی عالوهبر اســتادان دانشگاه 2 ،تا سه تن از خبرگان دولتی و  2تا
ســه نفر از خبرگان بخش صنعتی عضویت دارند و ازآنجا که هر ســه گروه بهمنزله ذینفع در این معاونت
حضور دارند ،در     باره قابل استفاده بودن نتایج پژوهشها تبادل نظر و بر خروجی آن نظارت میکنند.
وی اظهــار کرد :نتایج این پژوهشها در اختیار دولت،مجلس و قوه قضاییه قرار میگیرد و همچنین به
اطالع بخش خصوصی خواهد رسید.
راهدار که مســئولیت نایب رئیسی کانون ملی زنان بازرگان ایران را نیز برعهده دارد ،در     باره ایجاد دفتر
مطالعات اقتصادیاجتماعی در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی شــیراز نیز گفت :در این دفتر با
جذب نیروی متخصص میانبرهایی برای بررســی طرحهای پژوهشی ایجاد کردهایم که پژوهش الزم را در
بازه زمانی کمتر از  6ماه و ظرف یک هفته انجام میدهند.

