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در مراسمی با حضور "رضا ملک زاده" معاون تحقیقات
و فناوری وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مهندس
"یداله رحمانی" معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع اســتاندار فارس" ،علی بهادر" سرپرســت دانشگاه
علوم پزشکی شــیراز و دکتر "غالمرضا حاتم" قائم مقام
رییس دانشگاه علوم پزشکی شــیراز در مراکز تحقیقاتی،
سند شتاب دهنده نوآوری سالمت با عنوان "شتاب دهنده
ســحاب" در برج پژوهشی محمد رسول ا(...ص) دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،امضاء شد.
به گزارش "وب دا" در شیراز ،معاون تحقیقات و فناوری
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،در مراسم امضای
این ســند گفت :تا پایان برنامه ششــم ،این شتاب دهنده
 ۶۰شرکت دانش بنیان در زمینه فناوری های زیستی دارویی
و تجهیزات پزشــکی در اســتان فارس ایجاد خواهد کرد.
"رضــا ملــک زاده" افزود :همچنیــن در آینده نزدیک،
صندوق خطرپذیــر برای حمایت از طرح هــا و ایده های
دانــش آموختــگان دانشــگاه علوم پزشــکی و اســاتید
دانشگاه های استان فارس ،با هدف تجاری سازی و تولید
محصوالت دانش بنیان در زمینه منابع مالی فعال می شود.
"یدالــه رحمانی" معــاون هماهنگی امــور اقتصادی
و توســعه منابع اســتاندار فارس نیز در این جلسه ،گفت:
پردیس شــرکت های دانــش بنیان فــارس ،مجری این
شتاب دهنده است و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه
پشتیبانی علمی و فنی مشارکت دارد.
این شتاب دهنده با مشــارکت دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،اســتانداری فارس و پردیس شــرکت های دانش
بنیان ،تا پایان امسال فعالیت اجرایی خود را آغاز می کند.

پيشگيري از وقوع سرقت از
اولويت هاي اصلي پليس فارس

فرمانده انتظامي استان فارس گفت :مبارزه و پيشگيري
از وقــوع ســرقت از مهمتريــن مأموريت هــاي ناجا و از
اولويت هاي اصلي پليس فارس اســت كه بايد با اســتفاده
از كليه ظرفيت هاي موجود نسبت به انجام آن اقدام شود.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،ســردار "احمد
علي گودرزي" در جلســه جمع بنــدي نهايي نتايج نظارت
تخصصي از شهرستان هاي " المرد " و " مهر " ،بيان كرد:
اقدامات بازســازي ،توســعه و بالندگــي مجموعه نيروي
انتظامي بايد هماهنگ و هم نوا با ساير دستگاه هاي جامعه
رشد و توسعه يابد.
وي ادامه داد :پليس نظم دهنده جامعه اســت ،بنابراين
ابتدا خود بايد منضبط باشــد و با اقدامــات قانوني ،نظم و
انضباط را در جامعه حكم فرما كند.
فرمانده انتظامي اســتان فارس بر لزوم استفاده صحيح
و مطلــوب از امكانات و تجهيزات موجود در اماكن انتظامي
تأكيد كــرد و گفت :همه ايــن امكانات بايد در راســتاي
خدمت رســاني مطلوب به شهروندان و تأمين نظم و امنيت
در جامعه به كارگيري شود .سردار گودرزي در بخش ديگري
از سخنان خود ،افزود :عملكرد نيروي انتظامي در اغتشاشات
و ناآرامي هاي اخير در ســطح استان فارس بسيار عالي بود
كه در اين راســتا تقدير و تشكر مقامات و فرماندهان عالي
ستاد كل نيروهاي مسلح و ناجا را در پي داشت.
وي با اشــاره به مبارزه بي امان با كاالي قاچاق ،گفت:
اين موضوع از اولويت هاي نيروي انتظامي و مورد تأكيد مقام
معظم رهبري است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
فرمانــده انتظامي اســتان فارس تصريح كــرد :مبارزه و
پيشگيري از وقوع سرقت نيز از مهمترين مأموريت هاي ناجا
و از اولويت هاي اصلي پليس فارس است كه بايد با استفاده
از كليه ظرفيت هاي موجود نسبت به انجام آن اقدام شود.
در اين جلســه ،گزارش نتايــج نهايي نظارت تخصصي
از رده هاي انتظامي شهرســتان هاي المرد و مهر قرائت و
پيرامون محاسن ،معايب و نواقص موجود بحث و تبادل نظر
شد .همچنين فرمانده انتظامي استان فارس در سفر خود به
شهرســتان المرد 29 ،واحد منازل سازماني اين شهرستان
را افتتاح كرد.

علی اکبر محمدی مدیر کل ساخت و
توسعه راههای منطقه جنوب کشور

محور شیراز الر بندرعباس جزو
پرتردد ترین محور استان فارس

علی اکبر محمدی مدیر کل ساخت و توسعه راههای منطقه
جنوب کشور ضمن بازدید از محور الر جهرم و الر بندر عباس
از نزدیک در جریان عملیان اجرایی این دوپروژه قرار گرفت.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل راه و شهرســازی
الرســتان ،محــور الر جهرم بــه طــول  155کیلومتر که
 105کیلومتــر در حوزه این اداره کل قــرار دارد و به دلیل
اینکه این محور کوتاه ترین و بهترین مسیر برای دستری به
بنادر جنوبی و جزایر کیش و قشــم است تردد بسیار باالیی
از خودرو ها را به همراه دارد به طوری که بیش از  43درصد
از تردد در این محور را خودرو های سنگین به خود اختصاص
داده اند و این آمار باعث شده این محور را در لیست پر تردد
ترین و مهمترین محور های جنوبی کشور شمرده شود
در این محور بیش از  26کیلومتر دو بانده شــده و حدود
 30کیلومتر نیز در حال دو بانده شــدن اســت و یک تونل
 770متــری وحدت به همراه تقاطع غیر همســطح والیت
بنارویه در حال احداث اســت و  49کیلومتر باقیمانده از این
محور نیز باید بر اساس اولیت دوبانده شود
محــور الر بندر عبــاس بــه طــول  235کیلومتر که
 85کیلومتــر در حوزه این اداره کل قرار دارد و از مهمترین
محور های حوزه استحفاظی این اداره کل به حساب می آید
که حدود  20کیلومتر از این مسیر در حال دوبانده شدن است.
علــی اکبر محمدی مدیر کل ســاخت و توســعه راههای
منطقه جنوب کشور ضمن مثبت ارزیابی کردن این بازدید از
دو محور مهم جنوب کشور عنوان داشت :با توجه به اهمیت
این دو محور و تردد بســیار باالی آن باید هر چه ســریعتر
اقداماتی در خصوص دو بانده شدن آنها صورت گیرد.
مدیر کل ســاخت و توسعه راههای منطقه جنوب ضمن
بازدید از گردنه نارنجی باند دوم الر جهرم حدفاصل دهکویه
تا بریــز از اتمام ده کیلومتر از باند تــوم این محور تا پایان
سال خبر داد.
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فارس ساالنه  60تن گوشت و  200کیلو خاویار تولید میکند
استاندار فارس گفت :ســاالنه  60تن گوشت و  200کیلو خاویار در این استان تولید
میشود که این میزان در سال آینده به  175تن گوشت...

پلمب  130مکان پرخطر در شیراز
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ،گفت :امسال بالغ بر
 130نقطهی پرخطر در شهر شیراز پلمب شده است...

امضای سند شتاب دهنده نوآوری
سالمت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارس

معاون سیاسی فرمانداری شیراز مطرح کرد:

شناسایی مدارس و دانشآموزان
در معرض اعتیاد شیراز

ایســنا :معاون سیاســی و اجتماعی فرمانداری
شیراز با بیان اینکه دانشآموزان ،دانشجویان و زنان
ســه گروه در معرض خطر اعتیادنــد که باید برای
آنان برنامهریزی خاص داشت ،از بررسی و شناسایی
مدارس و دانشآموزان در معــرض خطر اعتیاد در
شهرستان شیراز خبر داد.
به نقل از فرمانداری شــیراز ،علی ســعیدی در
جلســهی شــورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر
شهرســتان شــیراز گفت :معتادان افرادی گرفتار و
بیمار و نیازمند توجه و مراقبت جدی برای بازگشت
به جامعه هستند.
سعیدی موضوع اشــتغال معتادان پس از درمان
را یکی از معضالت فعلی جامعه برشــمرد و خاطر
نشان کرد :ایجاد مراکزی برای حرفهآموزی معتادان
درمان شــده تاثیر بسزایی در داشتن شغل مناسب و
بازگشت معتادان به جامعه دارد.
معاون سیاســی و اجتماعی فرمانداری شــیراز
گفــت :مهــارت آموزی بهبــود یافتــگان یکی از
دغدغههای اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر شهرستان به شمار میرود که باید با استفاده

از ظرفیــت ادارات زیر ســاختهای الزم را برای
بازگشت معتادان بهبود یافته به جامعه فراهم کرد.
سعیدی با بیان اینکه سه قشر بیش از دیگر افراد
جامعه در معرض ابتال به مواد مخدر هستند ،گفت:
یکی از این گروهها دانشآموزان هستند که با توجه
به فعالیت نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز،
شناسایی مدارس و دانش آموزان در معرض خطر در
حال انجام است.
او گفت :گروه دوم دانشجویان را شامل میشود
و الزم است کمیته پیشگیری در دانشگاهها تشکیل
شــده و از بعد عملی کار پیشــگیری در دانشگاهها
تمرکز بیشتری داشته باشد.
سعیدی گفت :گروه سوم مورد هجمه مواد مخدر
بانوان هســتند که با توجه به ابعاد و اثرات مخرب
چند برابری نسبت به آقایان این مسئله باید کنترل
و با قوت بیشتری دنبال شود.
فرماندار شــیراز نیــز گفت :آمــوزش فرهنگ
صحیح زندگی ،توانمندســازی ،مهــارت آموزی و
توسعهی فرهنگ کار ،استفاده از ظرفیت گروههای
مردمنهاد ،غنی ســازی اوقات فراغت و ...مســائل

مهمی است که میتواند در امر پیشگیری و مقابله با
اعتیاد موثر باشد.
حیدر عالیشوندی گفت :توجه به این امر نیازمند
نگاهی دو بعدی اســت؛ از یکســو اهمیت مبحث
پیشگیری و از سوی دیگر اجرای برنامه برای افراد
و خانوادههایی که به نوعی با مســئله اعتیاد درگیر
شــدهاند .آگاهی بخشــیدن به افراد جامعه ،ایجاد
فضاهای ســالم و شــاد میتواند در کاهش ابتال به
اعتیاد موثر باشد.
او با اشــاره بــه راهاندازی مرکز مــادهی  16و
برنامههایی متناســب با شــرایط زمانی و مکانی در
شیراز ،گفت :اقدامات انجام شده گاه موفق و گاهی
ناموفق بوده است؛ معتادان بهبود یافته ،به دلیل نبود
برنامه ریزیهای مناسب مجددا گرفتار اعتیاد شده و
در این چرخه باقی میمانند.
فرماندار شــیراز توجه به تــداوم پایشها برای
ممانعت از بازگشت فرد بهبود یافته به سمت اعتیاد،
بــه نقش مهم آموزش و پرورش و ورزش و جوانان
در زمینهی آگاهی بخشی و پیشگیری از بروز اعتیاد
اشاره کرد.

تبادار در بازدید از مزرعه پرورش ماهی خاویار:

فارس ساالنه  60تن گوشت و  200کیلو خاویار تولید میکند

ایسنا :اســتاندار فارس گفت :ســاالنه  60تن
گوشــت و  200کیلو خاویار در این اســتان تولید
میشــود که این میزان در سال آینده به  175تن
گوشت و  300کیلو خاویار افزایش خواهد یافت.
بــه نقل از روابــط عمومی اســتانداری فارس،
اســماعیل تبادار در حاشــیهی بازدید از مزرعهی

پــرورش خاویــار واقع در شهرســتان ســپیدان
گفت :براي گســترش شــيالت در فارس بايد از
همــه ظرفيت هــاي اســتان و ظرفيت هاي ملي
بهره بگيريم.
وي با اشــاره به اين كه ايجــاد مزارع پرورش
ماهــي و آبزيــان ،زمينه مناســبي بــراي رونق

اقتصادي و ايجاد اشــتغال به شمار مي رود ،ادامه
داد :خوشــبختانه دانش فني باال و پشــتوانه مالي
قابل توجهي در بخش خصوصي فراهم شده است
كه مي توان با اتكا به آن توســعه شــيالت استان
فارس را رقم زد.
اســتاندار فــارس توســعه ارتبــاط و تعامــل
توليد كنندگان شــيالت با متخصصــان داخلي و
خارجي را خواستار شد و تاكيد كرد :به منظور ايجاد
بازار مصرف مناسب براي آبزيان استان فارس بايد
برنامه ريزي كارشناســانه اي صــورت گيرد و در
اين راســتا ضرورت دارد متولیان شيالت با کمک
متخصصين بازاريابي و بهره گیری از سایر زمینه های
بازاریابی ،ایجاد بازار مصرف مناســب و گسترده تر
برای پرورش دهنــدگان آبزیــان را فراهم کنند.
تبادار با تاكيد بر اين كه تمام ظرفيت هاي استان
بــراي ايجاد اشــتغال ،مورد توجه مديريت ارشــد
استان قرار دارد ،گفت :اختصاص تسهيالت مناسب
به توليد كنندگان شــيالت و تــاش براي ايجاد
بازارچه هاي عرضه آبزيان مــورد حمايت مديران
استان فارس قرار دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

خانه جوان مرودشت راهاندازی میشود
فارس :مدیــرکل ورزش و جوانان فارس گفت:
کلنــگ خانه جوان در مرودشــت در دهه فجر زده
میشود و این خانه محلی برای تبادل نظرات جوانان
و اجرای برنامههای مختلف است.
عصر دیروز با حضــور مدیرکل ورزش و جوانان
فارس ،نماینده مرودشــت و جمعی از مســووالن و
ورزشــکاران مرودشــت کلنگ مجموعه ورزشــی
روستای گرمآباد به زمین خورد.
مســاحت این زمین  32هزار مترمربع است و با
همکاری بنیاد مسکن به امر ورزش اختصاصیافته
و اعتبار آن به همت وزارت نفت تأمینشده است.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فارس در
این آیین بیان داشــت :تا تیرماه  1397هیچ پروژه
نیمهتمامی از سالهای قبل باقی نمیماند.
حیدرعلی کامیاب در مورد باشگاه ورزشی بانوان
مرودشــت گفت :ســالن ورزشــی بانوان مرودشت
ســه ماه پیش کلنگ زنی شــد و تــا دو ماه دیگر
به بهرهبرداری میرســد و اکنــون حدود  70درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی بر ضــرورت تکمیل پروژههــای نیمهتمام

ورزشــی تأکید و بیان داشــت :یک ســالن که از
دولتهای قبل نیمهکاره رهاشده بود بعد از  18سال
تکمیل شد و در دهه فجر افتتاح میشود.
مدیــرکل ورزش و جوانان فــارس تصریح کرد:
کلنــگ خانه جوان در مرودشــت در دهه فجر زده
میشود و این خانه محلی برای تبادل نظرات جوانان

و اجرای برنامههای مختلف است.
کامیاب به پتانسیلهای ورزشی مرودشت اشاره
کرد و گفت :اگر زیرســاختهای مناسب ورزشی در
شهرستان مرودشــت مهیا شود ورزش کشور رونق
میگیرد چرا که مرودشــت پتانســیلهای ورزشی
باالیی دارد.
وی افــزود :در طول ســال گذشــته پروژههای
ورزشی زیادی در شهرســتان مرودشت کلنگزنی
و تکمیــل شــده اســت و کســانی که بــه دنبال
ســیاه نمایی هســتند از این مردم نیســتند و مردم
تالش قوای ســهگانه را درک کــرده و همانند قبل
حامی نظام و انقالب هستند.
مصطفی کشــاورز رئیس اداره ورزش و جوانان
شهرســتان مرودشــت در این آیین گفت :یکی از
الزمههای پرورش قهرمانان فضای ورزشی مناسب
است.
کشاورز تصریح کرد :روستای گرمآباد قهرمانان
ارزندهای را تحویل جامعه ورزشی کرده و اکنون نیز
قهرمانان و ورزشکاران زیادی در این روستا سکونت
دارند و به فعالیتهای ورزشی مشغول هستند.

شناسایی مدارس و دانشآموزان در معرض اعتیاد شیراز
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز با بیان اینکه دانشآموزان ،دانشجویان
و زنان سه گروه در معرض خطر اعتیادند که باید برای آنان...
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مدیرعامل آتشنشانی شیراز اعالم کرد:

پلمب  130مکان پرخطر در شیراز

ایسنا :مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شــهرداری شــیراز ،گفت :امســال بالغ بر  130نقطهی
پرخطر در شهر شیراز پلمب شده است.
محمد فرخزاده گفت :امســال ســازمان آتش نشانی
شــیراز موفق به اخذ مجوز پلمپ ساختمانهای تجاری
که علیرغم هشدارهای سازمان ،نسبت به برطرف کردن
ناایمنیها اقدام نکرده یا تجهیزات اطفایی و سیستمهای
اعالم و اطفای حریق معیوب دارند شده است.
او اضافــه کرد :تاکنــون با بررســیها و بازدیدهای
انجــام شــده  130نقطه پر خطــر شــامل کارخانهها،
مجتمعهای تجاری ،بناهای تاریخی و ساختمانها شناسایی و نسبت به پلمپ آنها اقدام شده است.
فرخزاده یکی از وظایف سازمان آتشنشانی را پیشگیری از بروز حادثه دانست و گفت :با توجه
به اینکه یکی از ماموریتهای آتش نشــانی پیشگیری از بروز حادثه و رفع ناایمنیهای شهری
به منظور کاهش خسارتهای جانی و مالی است.
او اضافه کرد :بازدید از مجتمعهای تجاری در یک طرح جامع بصورت دورهای انجام میشود
و در صورت مشــاهده ناایمنی ،در دو مرحله اخطار کتبی به منظور رفع موارد اعالم شــده داده
میشود و در صورتی که باز هم نسبت به این امر توسط مالکین بی توجهی شده و اقدامی انجام
نشــود ،با اعالم گزارش و مکاتبه به معاونت پیشــگیری و وقوع جرم دادگستری استان فارس
نسبت به پلمپ آن مرکز تجاری اقدام میشود.
فــرخزاده با بیان این موضوع که با بهســازي تخصصي و حفظ ایمنــی بناهای تاریخی و
قدیمی شــاهد پالســكوی دیگر نخواهیم بود ،افزود :آتشنشانی شــیراز تاکنون  334دستگاه
خاموش کننده  6کیلویی و تعداد  13دستگاه خاموش کننده پودری  50کیلویی چرخدار و یازده
دستگاه شیر هیدرانت شهری در حجرههای و معابر بازار وکیل نصب کرده است.
وی گفت :عالوه بر بررسی و اصالح سیم کشیهای برق بازار وکیل با همکاری اداره برق،
آموزشهای رایگان به تمامی کســبه بازار در زمانهای مختلف با مراجعه حضوری کارشناسان،
تهیه کتابچه ایمنی بازار و ارائه آن به کسبه بازار وکیل ،می توان به طرح اطفای حریق در بافت
تاریخی فرهنگی شیراز با رویکرد نحوه مقابله با حوادث و آتش سوزی اشاره کرد.
وی در ادامه گفت :تیم واحد پیشگیری این سازمان سال گذشته  92مورد بازدید از پاساژها،
بازارها و مجتمعهای تجاری انجام داده و سیســتم آسانســور یا باالبر ،مسیر خروج اضطراری،
تجهیزات اطفایی به   کار رفته ،سیســتم گرمایشی ،سیستم برق و وضعیت پارکینگ را بازدید و
طبق چک لیست امتیاز بندی و موارد را به صاحبان اعالم کرده است.
فرخزاده گفت :باید مشکالتی نظیر نبودن مجوز ورود به مجتمعهای تجاری ،نبود همکاری
با کارشناســان نیز وجود داشت که خوشبختانه این مشکالت با پیگیریهای مداوم ،باالخره در
اسفندماه  95مرتفع شد.
وی افزود :ســازمان آتش نشــانی از ابتدای ســال  96با انعقاد  21تفاهم نامه با ارگانهای
مختلف و همچنین ســازمان نظام مهندســی گام بزرگی را در نظارت و کنترل ابنیه و ارتقای
فرهنگ ایمنی برداشت.
فرخزاده گفت :تا کنون  150پرونده ســاختمانی توســط سازمان آتش نشانی بررسی شده و
 100مورد نیز با همکاری ســازمان نظام مهندســی مورد بازدید قرار گرفته اســت و بنا شده با
آموزش های ارائه شــده به مهندســین ،بازدیدهای دوره ای ساختمان ها در هر سال به صورت
مداوم انجام شود.
رییس ســازمان آتشنشانی شیراز با اشاره به انعقاد تفاهمنامهای با اتاق اصناف مرکز استان
فارس ،گفت :برای اولین بار در کشــور به تمام متقاضیان اخذ پروانه کسب آموزشهای ایمنی
الزم ارائه می شود و این امر تحول بزرگی را در کاهش آمار حوادث در شش ماهه اول سال 96
نسبت به سال  95ایجاد کرده است.
فرخزاده از شهروندان خواســت در صورت مشاهده ناایمنی در سطح شهر یا نبود تجهیزات
ایمنی در مجتمع مسکونی خود یا مجتمع های تجاری ،موارد را به سامانه  125یا  137شهرداری
شیراز اعالم کنند تا نسبت به بازدید و در صورت امکان رفع ناایمنی اقدام شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس:

با واحدهای صنعتی برای رفع مشکالت مالیاتی همکاری می کنیم

ایرنا :مدیرکل امور مالیاتی فارس با برشمردن مشکالت
مالیاتــی واحدهــای صنعتی اعالم کرد که تشــکیالت
تحت مدیریت او حاضر اســت برای رفع این مشکالت
از جمله رســیدگی به اختالفــات مالیاتی همکاری کند.
محســن کاویانی که شــنبه در کارگــروه رفع موانع
و مشــکالت مالیاتــی واحدهــای صنعتی مســتقر در
شــهرک های صنعتی فارس در شــیراز سخن می گفت،
ادامــه داد :قوانین مالیاتی قوانین پیچیده ای اســت که
واحد های صنعتی برای جلوگیری از بروز مشــکالت باید
این مسائل را به افراد متخصص واگذارکنند.
وی گفت:داشــتن دفاتر قانونی ،ثبت صحیح دفاتر ،داشــتن اسناد و مدارک و تسلیم بموقع
اظهارنامه عملکرد از اصول مهم در زمینه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی است.
کاویانی افزود :در زمینه مسائل مربوط به مالیات ارزش افزوده نیز اگر صاحبان صنایع هنگام
خرید مواد اولیه و نیز فروش محصوالت ملزم به گرفتن و دادن فاکتور شوند بیش از  90درصد
از مشکالت آنها رفع می شود.
وی ارائه دفاتر ناقص به اداره کل امور مالیاتی را از دیگر مشکالت مهم اعالم کرد و گفت:
تســلیم دفاتر ناقص به ادارات مالیاتی سبب می شود دســتگاه مالیاتی نسبت به میزان مالیات
اظهار نظرکند که بعضا با اعتراضات واحد های صنعتی روبرو می شود.
مدیرکل امور مالیاتی فارس همچنین با اشاره به اعمال معافیت مالیاتی  5ساله صنایع مستقر
در شــهرک های صنعتی برخوردار و معافیت 13ساله واحد های مستقر در شهرک های صنعتی
غیربرخوردارگفت:اعمال این معافیت ها مستلزم رعایت برخی شرایط و قوانین و مقررات است و
تاکنون شماری از واحد های صنعتی نیز آز این معافیت ها بهره مند شده اند.
وی گفت:در زمینه برگزاری دوره های آموزشی با هدف ارتقای آگاهی های مالیاتی واحد های
صنعتی نیز آماده همکاری با شرکت شهرک های صنعتی هستیم.
کاویانی با اشــاره به آمار باالی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت:اداره
کل امورمالیاتی برای استقرار شعبه امور مالیاتی در این شهرک صنعتی آمادگی دارد و در صورت
تامین فضای مناسب آماده همکاری در این زمینه هستیم.
مدیرکل امورمالیاتی فارس همچنین در     باره بخشــودگی جرائــم مالیاتی صنعتگران گفت:
چنانچه فعاالن صنعتی حداکثر تا تاریخ  25اسفند امسال نسبت به پرداخت مبالغ کل بدهی های
مالیاتی خود اقدام کنند جرائم مالیاتی آنها بخشیده می شود.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس هم در این جلسه مهمترین مشکل واحدهای
صنعتــی در بخش مالیاتی را آشــنا نبودن صاحبان صنایع با قوانیــن و مقررات و آیین نامه ها
اعــام کرد وگفت:برای رفع این مشــکالت و افزایش آگاهی ها از قوانیــن مالیاتی ،برگزاری
دوره های آموزشــی در دستورکار شرکت شــهرک های صنعتی فارس و اداره کل امورمالیاتی
استان قرارگرفته است.
احد فتوحی خواســتار استفاده مدیران واحدهای صنعتی از مشــاوران مالیاتی شد و گفت:با
توجه به اینکه بخش زیادی از مشکالت صنایع در مباحث مالیاتی مربوط به آگاه نبودن آنها از
مقررات است حضور مشاور مالیاتی در واحد های صنعتی می تواند این مشکالت را برطرف کند.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس ادامه داد:درکارگروه بررسی و رفع مشکالت
مالیاتی واحدهای صنعتی با همکاری اداره کل امور مالیاتی فارس مســائل و مشکالت مالیاتی
بررسی و رسیدگی می شود.

