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همایش شیرخوارگان حسینی در  250نقطه از فارس برگزار می شود
رئیس هیات فرهنگی مذهبی خادمین عاشــقان ثاراهلل(ع) شیراز گفت :امسال همایش
شیرخوارگان حسینی ،روز  24مهرماه جاری مصادف با دومین روز از ...

فارس
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بهره برداری از پروژه اقتصاد مقاومتی پرورش ماهی در کازرون
سرهنگ شرفی گفت :ایجاد اشتغال پایدار و نیاز به سرمایه کم در ابتدای راه از ویژگی
طرح  های اقتصاد مقاومتی است...

نوستالژی کودکان دهه ۵۰و  ۶۰در شیراز

به مناســبت روز جهانی کودک ،کودکان دهه 50
و  60شــیرازی ،گرد هم آمدند و ضمن تجدید خاطره
با نوســتالژیهای دوران کودکیشان ،دست در دست
کودکان امروز با برگــزاری «پویش کتاب» به یاری
کتابخانههای عمومی مناطق محروم استان ،شتافتند.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه  های
عمومی فارس ،مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس
گفت :بــه مناســبت روز جهانی کــودک و با هدف
حمایت از فرهنگ مطالعه ،کــودکان دهههای  50و
 60خورشــیدی در بوســتان آزادی ضمن یادآوری و
تجدیدخاطره با شعرهای کتابهای درسی ،کارتونها،
سریالها و بازیهای دوران کودکی خود ،با خانم الهه
رضایی مجری مهربان برنامــه کودک ویژه کودکان
دهه  هــای  50و  60دیــدار کردنــد و با ایشــان که
مثــل روزهای کودکی مان دقایقــی به اجرای برنامه
پرداختند ،عکس یادگاری گرفتند.
جعفری افزود :با خانم گیتی خامنه نیز که به دلیل
پاره ای از مشکالت ،موفق به حضور در برنامه نشدند
ارتباط تلفنی برقرار شــد و ایشــان نیــز با مخاطبان
دهه  هــای  50و  60صحبت کرد و بــا صدای ممتد
دست  ها و ابراز احساسات شدید آنها مواجه شد.
وی تقدیــر و تجلیــل کودکان دهههــای  50و
 60شــیرازی از خانمها الهه رضایــی و گیتی خامنه،
مجریهــای برنامه کودک و نوجوان آن ســالهای
تلویزیون را در کنار حافــظ خوانی کودکانه و اجرای

گــروه موســیقی کودکانه از بخشهــای اصلی این
برنامه عنوان کرد و به خانوادههای شــیرازی اطمینان
خاطــر داد که مطمئنــ ًا این جمعــه ،روزی متفاوت
بــرای کودکان امــروز و کودکان دیروز بوده اســت.
وی در تشریح برنامه  های اجرا شده در روز جمعه ی
دلنشین شیراز گفت :کودکان دیروز و امروز شیرازی و
عشایر استان دست در دست کودکان امروز« ،پویش
کتاب کودک» برای جمــع آوری کتاب کودک برای
کودکان مناطــق محروم و کتابخانه  های روســتایی
برپا کردند.
مدیــر کل کتابخانههــای فارس با بیــان اینکه
اداره کل کتابخانه  هــای عمومــی فــارس پــس از
جمعآوری کتابهای مردم ،آنها را در بخش کودک
کتابخانههای مناطق محروم و روســتایی فارس قرار
میدهــد ،تاکید کرد :عالقهمنــدان میتوانند در این
طرح ،کتاب  هــای کودکــی و دوره نوجوانی خود را
به این نهاد ســپرده تا در مناطق نشــانهگذاری شده
توزیع شود.
سید محمد امین جعفری حسینی ادامه داد :کودکان
دهههــای  50و  60که امروز ،خــود والدین کودکان
امروزی شیرازی هستند ،بهصورت خانوادگی و دست
در دست کودکان خود ،به مناسبت روز جهانی کودک،
از ســاعت پانزده روز جمعه  17مهر در بوستان آزادی
شــیراز برای احیای بازیها ،تجدید خاطره ،بازخوانی
اشعار ،آوازها ،کتابها و خاطره بازی با مجموعههای

تلویزیونی دوران کودکی خود ،دور هم جمع شدند تا با
کمک کتابداران و کارشناسان اداره کل کتابخانههای
عمومی فارس ،با خاطرات و بازیهای دوران کودکی
خــود دیدار کرده و این خاطرات را برای فرزندان خود
مجسم کنند.
جعفری ابراز امیــدواری کرد این گونه برنامه  های
خالقانه بتواند با معرفی هرچه بیشــتر کتابخانه  های
عمومی اســتان به عموم مردم ،باعث حضور بیشــتر
خانوادههــای عزیــز شــیرازی در کتابخانه  هــای
استان گردد.
در پایان ،همهی کودکان دیروز و امروز شــیرازی
حاضر در این گردهمایی باشکوه برای باران و کتاب،
دعا کردند .همه با هم دست به سوی آسمان گشودند
و بــرای بارش بیشــتر باران و رونق بیشــتر مطالعه
دعا کردند.
گفتنی است با همت اداره کل کتابخانه  های عمومی
فارس و کتابداران کتابخانههای عمومی شهرســتان
شــیراز با همکاری معاونت فرهنگی و امور اجتماعی
شــهرداری شــیراز روز جمعه  17مهرماه از ســاعت
 15تــا  21در برنامه ی باشــکوه «عکس یادگاری با
خاطرات» و «کمپین جمع آوری کتاب برای کودکان
مناطق محــروم و روســتایی» کــودکان دهه  های
 50و 60شیرازی و عشایر استان دست در دست کودکان
امــروز با خانم  ها الهه رضایــی و گیتی خامنه تجدید
خاطره کردند.

بهره برداری از پروژه اقتصاد مقاومتی پرورش ماهی در کازرون
سرهنگ شرفی گفت :ایجاد اشتغال پایدار و نیاز به
ســرمایه کم در ابتدای راه از ویژگی طرح  های اقتصاد
مقاومتی است.
بــه گزارش تنویر ،فرمانده ســپاه کازرون و جمعی
از مســئوالن و روســای ادارات از طرح  هــای اقتصاد
مقاومتی شهرستان کازرون بازدید نموده و از نزدیک با
پتانسیل  های موجود در این طرح  ها آشنا شدند.
مســئوالن شهرســتان کازرون در ایــن بازدید از
طرح  های اقتصــاد مقاومتی پرورش ماهی قزل آال که
برای نخســتین بار در شهرســتان کازرون اجرا شده و
طرح تولیدی کفش دیدن نمودند.
سرهنگ پاســدار غالمرضا شرفی در حاشیه بازدید
از طــرح اقتصاد مقاومتی پرورش ماهی قزل آال گفت:
هــدف از این بازدیدها ایجاد همدلی و هماهنگی میان
مسئولین شهرستان در جهت اشتغال زایی پایدار است.
فرمانــده ســپاه کازرون بــا اشــاره بــه اجرای
موفقیــت آمیز پرورش ماهی قزل آال برای نخســتین
بار در شهرســتان کازرون ،گفت :طرح پرورش ماهی
قــزل آال تحت نظارت مرکز رشــد خالقیت و فناوری
شهید پیرویان کازرون مراحل مطالعاتی خود را از یک
سال قبل آغاز کرد.
وی در ادامه با اشاره به اجرای این طرح در استخر
پرورش ماهــی اردوگاه  1100شــهید ناحیه مقاومت

بســیج کازرون ،گفت :در ابتدا ســواالتی در خصوص
موفقیــت آمیز بودن پرورش قــزل آال که یک ماهی
سردآبی اســت وجود داشت اما اکنون به عنوان تجربه
ای موفــق قابل ارائــه و گســترش در تمامی باغات
امامزاده سیدحســین (ع) است و اشتغال و درآمد خوبی
هم ایجاد خواهد کرد.
سرهنگ شــرفی در ادامه صحبت  هایش به ماهی
قزل آالی «رنگین کمان» اشــاره و خاطرنشان نمود:
از خصوصیات این ماهی ،سازش آن با شرایط پرورش
متراکم اســت و از طرف دیگر ایــن ماهی در انتخاب
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غذا زیاد ســختگیر نیســت و از سرعت رشد خوبی نیز
برخوردار است.
سرهنگ شرفی به برنامه ریزی برای پرورش ماهی
کپور در آینده نزدیک نیز اشاره نمود و افزود :با توجه به
همه چیز خوار بودن کپور و زمینه مناسب پرورش این
ماهی که تا  30کیلوگرم هم می تواند رشــد کند ،قصد
داریــم در آینده نزدیک پرورش ماهی کپور را دســتور
کار قرار دهیم.
فرمانده سپاه کازرون در حاشــیه بازدید از تولیدی
کشــف «آل یاســین» نیز گفت :تولیدی کفش «آل
یاسین» به همت جمعی از بسیجیان راه اندازی شده و
اکنون برای  11نفر بطور مستقیم ایجاد شغل کرده است.
وی افزود :طی صحبتی که با مســئوالن این تولیدی
داشتیم بنا شد با تخصیص وام از محل وام  های اقتصاد
مقاومتی سپاه و واگذاری مکانی مناسب برای گسترش
کار زمینه جذب نیرو تا حداقل  50نفر فراهم شود.
ســرهنگ شــرفی در پایان با اشــاره به موفقیت
طرح  های اقتصــاد مقاومتــی عنوان داشــت :ایجاد
اشــتغال پایدار و نیاز به ســرمایه کم در ابتدای راه از
ویژگــی طرح  های اقتصــاد مقاومتی اســت و دیگر
جوانان بــا الگوگیــری از این طرح  ها مــی توانند با
قدری تامل و انتخاب عرصه ای مناسب وارد بازار کار
و تولید شوند.

روابط عمومی آبفاروستایی فارس خبر داد :

افتتاح طرح های آبرساني مجموعه روستای تلخاب ساالري و پسکوه جلیل شهرستان
رستم با اعتباری بالغ بر  12میلیارد ریال
به گزارش روابــط عمومي امور آب و
فاضالب روستايي شهرستان رستم افتتاح
طرح آبرســاني مجموعه روستای تلخاب
ساالري و پسکوه جلیل با حضور فرماندار
شهرستان رســتم و مسئولين شهرستاني
به بهره برداري رسيد.
كرمي مديــر امــور آبفا روســتايي
شهرستان رســتم در اين خصوص اظهار
داشت  :طرح آبرساني مجموعه روستای
تلخاب ساالري شامل 5870مترطول خط
انتقال ،حفر چاه 200متر  ،تجهيز چاه 1حلقه،
شــبكه توزيع 3كيلومتــر ،تعداد مخازن
2باب و تعداد پمپاژ1عدد مي باشــد  ،با اعتباري بالغ بر 6290ميليون ريال از محل ماده  180تأمين شده است.
وی در ادامه از افتتاح پروژه آبرساني روستاي گركوشــك از مجموعه روستاهاي پسكوه جليل از توابع بخش
ســورنا خبر داد و افزود  :اين عمليات كه شــامل 2كيلومتر خريد و كارگذاري لوله  ،برق   رساني 500متر  ،جاده
سرويس 1كيلومتر  ،تجهيز برق رساني و خريد الكتروپمپ 1مورد  ،منبع فلزي 1مورد  ،موتورخانه 1باب و بهسازي
چشــمه 1مورد مي باشد  ،با اعتباري بالغ بر5710ميليون ريال از محل ماده  180تأمين شده است.
شايان ذكراست روستاي گركوشك بيش از  80خانوار و حدود 400نفر جمعيت و روستاي تلخاب ساالري بيش
از 266خانوار و حدود 1230نفر جمعيت دارد.

مدیرکل سیاسی استانداری فارس
بر پاسخگویی متولیان انتخابات
پیش رو تاکید کرد

ایرنا :مدیرکل سیاســی و انتخابات اســتانداری
فارس از مسئوالن خواست تا در جریان روند انتخابات
پیش رو ضمن پاســخگویی در قبال خدا و مردم به
برگزاری پرشــور و در عین حال ســالم این موضوع
سرنوشت ساز کمک کنند.
سید یحیی  هاشمی یکشــنبه در کارگاه آموزشی
انتخابات شهرستان  های غرب فارس ویژه بخشداران
و کارشناسان انتخاباتی این شهرستان  ها در کازرون
افــزود :در برگزاری انتخابات باید مســئولین امر به
چند اصول مهم توجه داشته باشند اول قانون  مداری
در انتخابات کــه نباید بنفع ویا علیــه فردی قانون
نادیده گرفته شــودو دومین اصل باید ثابت کنیم که
امانتدارخوبی هستیم.
وی ادامــه داد :تالش برای برگــزاری انتخابات
ســالم ،پاســخگو بودن در مقابل خدا و مسئولین و
احترام گذاشــتن به رای مردم از جمله اصولی است
که باید مد نظرمسئولین در انتخابات قرار بگیرد.
در ادامــه این ایــن کارگاه آموزشــی حمیدرضا
گرامی فرماندارکازرون به اهمیت برگزاری انتخابات
هفتم اســفند  94اشــاره کرد و گفــت :انتخابات و
رای مردم امانتی اســت که باید از این امانت خوب
نگهداری کنیم.
وی افزود :زمینه ســازی برای حضور گســترده
وپرشــور مردم در انتخابات اقتــدار نظام جمهوری
اسالمی ایران را درعرصه جهانی محکم تر از گذشته
خواهد کرد.
این کارگاه آموزشــی یک روزه با حضور  60نفر
از بخشــداران و کارشناســان انتخاباتی فرمانداری
شهرســتان  های غرب فارس و شهرســتان شــیراز
یکشنبه در محل فرمانداری کازرون آغاز شد.
در این کارگاه آموزشــی کارشناسان و بخشداران
شهرستان  های شیراز ،ســپیدان ،فراشبند ،کازرون،
رســتم ،ممســنی ،قیروکارزیــن و فیروزآباد حضور
داشتند .در ادامه این کارگاه آموزشی آیین نامه  های
انتخاباتی بررسی شد.

تولید ساالنه  43000تن تخممرغ
در فارس
بیش از  43000تن تخممرغ در اســتان فارس
تولید میشود.
معــاون بهبود تولیــدات دامی رئیس ســازمان
جهاد کشاورزی در آســتانه روز جهانی تخممرغ با
اعالم این خبــر گفت :در دنیا حدود  75میلیون تن
تخممرغ تولید میشــود که در این میان کشورهای
چین ،آمریکا ،ژاپن ،روســیه ،مکزیک ،هندوستان و
اندونزی به ترتیب بیشــترین تولیــد را دارند و قاره
آســیا حدود  63درصد تولیــد تخممرغ جهان را در
اختیار دارد.
جزایری افزود :جایگاه مرغ بومی و سایر ماکیان
در تولید تخممــرغ 75 ،میلیون تن ،حدود شــش
درصد و مربوط به کشــورهای جهان سوم است که
در ایــران یکهزار و  755واحد مــرغ تخمگذار به
ظرفیــت  95میلیون قطعه در هــر دوره فعال بوده
و ســاالنه  925هزار تن تخممرغ تولید میکنند که
حدود یک درصد تولید جهانی این محصول است.
این مقام مسئول یادآور شــد :ایران رتبه  12در
دنیا و رتبه پنجم در آسیا را دارد.
بازديد و پايش بيش از 2984واحد
صنعتي استان فارس در  6ماهه اول
سال 94
مديرکل محيط زيســت اســتان فارس با بيان
اين مطلب که يکي از مهمترين رســالتها و وظايف
محيط زيست استان،پايش مستمر واحدهاي صنعتي
بخصوص واحدهاي بالقوه آالينده در زمينه آب،خاک
و هواســت،اظهار نمود :کــه با برنامــه ريزيهاي
انجام شده در سال جاري سعي در گسترش منطقي
پايش و نظارت بر فعاليت منابع آالينده داشته ايم و
تالش بر اين اســت تا وفق ماده  192قانون برنامه
پنجم توســعه تا پايان ســال،واحدهايي که قابليت
نصب سيســتم پايش لحظه اي را دارند به سيستم
مجهز گردند که جهــت ممانعت از هر نوع آلودگي
و اقدام مخربي کــه موجب بر هم خوردن تعادل و
تناســب در محيط زيست شود در  6ماهه اول سال
جاري 2984واحد صنعتي اســتان توسط حوزه
نظــارت و پايش اين اداره کل مورد بررســي قرار
گرفتند که نهايتا منجر به صدور 594مورد اخطاريه
زيســت محيطي و 44مورد اخطار تعطيل و 15مورد
پلمپ واحد آالينده شده است.
دکتــر حمزه ولــوي همچنين گفت:بــه منظور
مديريــت پســماندهاي عفوني بيمارســتانها از73
بيمارستان اســتان تاکنون  43بيمارستان مجهز به
سيستم اتوکالو (بي خطر ساز شده)شده اند.
وي تصريــح نمود:پســماندهاي عفونــي
بيمارســتانهاي مجهز به سيستم بي خطر ساز شده
ماهانه توســط آزمايشگاههاي معتمد مورد پايش و
اندازه گيري قرار مي   گيرد و در صورت عدم رعايت
استانداردهاي محيط زيست نسبت به صدور اخطاريه
و پايش مجدد طبق قوانين و مقررات محيط زيست
اقدام مي گردد.

نوستالژی کودکان دهه ۵۰و  ۶۰در شیراز
به مناســبت روز جهانی کودک ،کودکان دهه  50و  60شیرازی ،گرد هم آمدند و
ضمن تجدید خاطره با نوستالژیهای دوران کودکیشان ،دست در دست ...
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همایش شیرخوارگان حسینی در  250نقطه از فارس
برگزار می شود

ایرنا :رئیس هیات فرهنگی مذهبی خادمین عاشــقان ثاراهلل(ع)
شیراز گفت :امسال همایش شیرخوارگان حسینی ،روز  24مهرماه
جاری مصادف با دومین روز از ماه محرم در  250منطقه از استان
فارس برگزار می شود.
شــاهرخ صبوری ،عصر یکشنبه در حاشیه مراسم ارسال لباس
شیرخوارگان حسینی به شهرستان  های فارس ،در جمع خبرنگاران
در شیراز بیان کرد :هر ســال تعداد نقاط برگزاری این همایش را
افزایش می دهیم و امسال در مقایسه با پارسال 50 ،نقطه دیگر به
مناطقی که درآنها همایش شــیرخوارگان حسینی برگزار می شود،
اضافه شده است.
وی افزود :این همایش ســاعت  8صبح روز  24مهرماه جاری
همزمان با سراسر کشور در استان فارس برگزار خواهد شد و در شیراز این آیین معنوی در حرم مطهر حضرت
احمدبن موسی شاهچراغ (ع) برپا می شود.
صبوری ادامه داد :خانواده  هایی که مایل به شرکت در همایش شیرخوارگان حسینی هستند باید از طریق
سامانه  3000800233اقدام به نام نویسی کنند.
او گفت :امســال برای برگزاری این همایش در اســتان فارس 60 ،هزار دست لباس ویژه شیرخوارگان
حســینی توســط اتحادیه خیاطان و سری دوزی  های شــیراز و برخی از خانواده  هایی که در این زمینه نذر
داشته اند ،در مدت زمان یک و نیم ماه دوخته و آماده شده است.
وی اضافه کرد :این لباس  ها بر اساس آمار دریافتی از ثبت احوال استان فارس ،در قالب سهمیه مشخص
به شهرستان  ها ،شهرها و روستاهای این استان ارسال می شود.
صبوری گفت :همه ســاله منابع مالی این همایش عظیم را مردم تامین می کنند و هیچ گونه پشــتوانه
مالی دولتی و اداری ندارد.
رئیس هیات فرهنگی مذهبی خادمین عاشقان ثاراهلل(ع) شیراز ادامه داد :این همایش ،بیانگر پیروی امت
ما از والیت و امامت است و در این برنامه باید نقش رهبری و والیت فقیه در نظام مقدس جمهوری اسالمی
برای عموم مردم روشنگری و تبیین شود.
صبوری گفت :قرائت سراســری نذر نامه ،تهیه طومار پارچه ای حمایت و پیروی از ســخنان رهبری در
دشمن شناسی و موضع گیری ایشان درمقابل آمریکا و حادثه منا ،برپایی شش ایستگاه پزشکی رایگان برای
ارائه خدمات معاینه و مشاوره پزشکی مادر و کودک در صحن حرم مطهر شاهچراغ (ع) از جمله برنامه  هایی
است که برای این همایش پیش بینی شده است.
او افزود :امســال هشتمین سال متوالی است که همایش عظیم شــیرخوارگان حسینی در استان فارس
برگزار می شود و این استان در سال  های گذشته توانست رتبه برتر برگزاری کمی و کیفی این مراسم را در
کشور به خود اختصاص دهد.
صبوری بیان کرد :بر اســاس ارزیابی  های انجام شــده در کشور ،اســتان فارس در بخش  های کمی و
حضور جمعیت ،به لحاظ کیفی و محتوای برنامه  ها و فعالیت  های رســانه ای جایگاه برتری نســبت به سایر
استان  های کشور دارد.

مراسم بزرگداشت سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
در شیراز

در آستانه سی و ششمین ســالگرد تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران
به فرمان امام راحل (ره) مراســم بزرگداشت این روز با حضور حجتاالسالم والمسلمین عباس محمد
حسنی جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ،حجتاالسالم والمسلمین عزیز رضایی ارشد روحانیون
ارتش در اســتان فارس ،فرماندهان ،رؤسا و کارکنان عقیدتی سیاسی یگانهای ارتش در استان فارس
به همراه خانواده برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی ارتش در اســتان فارس ،در ابتدای این مراسم حجتاالسالم والمسلمین
عزیز رضایی ارشــد روحانیون و هماهنگ کننده عقیدتی سیاســیهای ارتش در اســتان فارس ضمن
عرض تبریک این روز طی ســخنانی بیان داشــت :سازمان عقیدتی سیاســی نهادی است که از بطن
جمهوری اســامی ایران شــکل گرفته است و از شــجره  های طیبه انقالب شکوهمند ایران اسالمی
اســت .این ســازمان خدمت بسیار ارزشــمندی را به ارتش و بالطبع آن میهن اســامی ما ارائه کرده
اســت .بصیرتافزایی کارکنان ،آگاهیهای سیاســی و افزایش دانش سیاسی به کارکنان جهت حضور
در عرصههــای فرهنگی و سیاســی ،مقابله با تهدیدات نرم ،اتخاذ اســتراتژی و راهکارهای گوناگون
جهت مقابله با توطئههای مختلف دشــمنان و ...از فعالیتهای این سازمان جهت نیل به اهداف تعیین
شده میباشد.
در ادامه مراســم حجتاالسالم والمسلمین محمد حســنی ضمن تسلیت شهادت سردار همدانی و
قربانیان فاجعه دردناک منا بیان داشــت :انشــاءاهلل خداوند انتقام این مظلومان را از ظالمان بیکفایت
آل سعود بگیرد تا التیامی بر زخم دل خانوادههای آنان باشد.
جانشــین سازمان عقیدتی سیاســی ارتش در ادامه بیان داشت :تأسیس ســازمان عقیدتی سیاسی
ارتش یکی از نوآوریهای امام خمینی (ره) در مهندســی نظام جمهوری اسالمی ایران بود .این ابتکار
و نوآوری به پیشــنهاد مقام معظم رهبری (حفظهاهلل) صــورت گرفت و امام نیز پذیرفتند که در ارتش
نهادی به نام عقیدتی سیاســی تأسیس شود .رســالت اینکه ارتش چرا باید بجنگد ،بایستد ،پایمردی و
شجاعت از خود نشان دهد را به عهده سازمان عقیدتی سیاسی واگذار کردهاند.
وی افزود :امروزه ارتش ما جزو آبرومندترین ،شجاعترین و غیرتمندترین ارتشهای دنیاست .بخش
عظیمــی از این منزلتی که ارتش دارد به خاطر دینداری اوســت و این هنر عقیدتی سیاســی بود که
توانســت جهانبینی ارتشــیها را توحید خالص کند که فقط برای خدا متشــرعانه بجنگند .اگر شما
میبینید که خداوند امروز به ارتش و نیروهای مســلح ما عظمت و اقتدار داده به خاطر دفاع متشرعانه
است و االن هم روز به روز بر اقتدار نظامی خود میافزایند.
حجتاالسالم والمســلمین محمد حسنی در پایان متذکر شد :ارتشیان ما هر چه دارند به پای دین
ریختهاند و این نگاه درون ارتشــیها بوده اما عامل تقویت آن برنامههای آموزشی ،تربیتی ،فرهنگی و
بصیرتافزایی سازمان عقیدتی سیاسی است.
در پایان مراســم به همه فرماندهان و کارکنان حاضر در مراســم لوح تقدیر و هدیه به رسم یادبود
اهداء گردید.

بسته حمایتی بیمه صنایع کوچک در استان فارس
عملیاتی میشود

تسنیم :معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس از عملیاتی شدن بسته بیمه
صنایع کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شیراز ،به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان
فارس ،سیدهاشــم موسوی در جلسه مشــترک مدیران و نمایندگان شــهرکهای صنعتی فارس با
نمایندگان و مسئوالن بیمه ایران در استان فارس از استقرار نمایندگان بیمه در مرکز خدمات فناوری
کسب و کار شیراز خبر داد و اظهار داشت :امیدواریم بسته حمایتی بیمه صنایع کوچک با همکاری دو
مجموعه در شهرکها و نواحی صنعتی استان به نحو مناسبی عملیاتی شود.
موســوی با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
بــا بیمه ایران برای حمایت از صنایع کوچک گفت :با اجرای این تفاهمنامه که در راســتای افزایش
همکاری در جهت ترویج فرهنگ بیمه و حمایت از صنایع کوچک و متوســط و بهرهمندی این صنایع
از مزایای بیمه اســت شاهد تســهیل و رونق فعالیتهای اقتصادی ،افزایش ضریب امنیت و کاهش
ریسک صنایع کوچک در فضای کسب و کار هستیم.
وی تصریح کرد :در جهت تقویت و حل مشــکالت صنایع کوچک باید سیاســتهای حمایتی در
نظر گرفته شــود که یکی از این سیاســتها ،حمایتهای بیمهای برای مصون ماندن از خسارتهای
احتمالی است.
موســوی خاطرنشــان کرد :امیدواریم با ایجاد بسترهای مناسب در شــهرکها و نواحی صنعتی و
اجرای بسته حمایتی بیمهای برای صنایع کوچک ریسک این صنایع کاهش یابد.
وی همچنین با اشــاره به ایجاد زیرســاختهایی نظیر آب ،برق ،گاز و تصفیهخانه در  60شهرک
و ناحیه صنعتی اســتان فارس و بسترســازی برای حضور ســرمایهگذاران در این مناطق خاطرنشان
کرد :شرکت شــهرکهای صنعتی فارس آمادگی دارد زمینه آموزش و ترویج بیشتر فرهنگ بیمه و
شناســاندن بســته بیمه صنایع کوچک به واحدهای صنعتی کوچک را با همکاری شرکت بیمه ایران
فراهم کند.

