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فارس :بســیاری از متخصصان و پزشــکان طرف قرارداد
بیمهها نیســتند و بار ســنگینی برای درمان بر دوش بیماران
میافتد.
تعرفههای دندانپزشکی سرسامآور هستند و فقدان پوشش
بیمه در بســیاری موارد باعث شــده اســت تا اکثر مردم در
رســیدگی به ســامت دهان و دندان خود عملکرد مطلوبی
نداشته باشند.
نگرانی پرداخت
اینجا یک کلینیک خصوصی دندانپزشــکی است که چند
بیمــار برای ویزیت در نوبت نشســتهاند .یکی از آنها چندین
بار از منشــی در     باره هزینه پر کردن دندان میپرســد که با
پاسخی همچون باید اول ویزیت شوید مواجه میشود .با او که
حدودا  25سال دارد و از درد دندان کالفه شده است ،همکالم
میشــوم .نامش الهام اســت و چند روزی است با دنداندرد
دست و پنجه نرم کرده است اما حاال برای بررسی مشکل به
این درمانگاه خصوصی آمده است.
چرا با تاخیر مراجعه کردید؟
کمی   مکث میکند و میگوید :هزینه دندانپزشکی باالست
و چون هزینه زیادی برای آن نمیتوانســتم در نظر بگیرم در
روزهای اول مراجعه به دندانپزشک را به تاخیر انداختم.
نوبتش شــده است ،منتظر میمانم تا از اتاق ویزیت بیرون
بیاید .کمی   درهم به نظر میرسد و میگوید 2 :دندان من نیاز
به عصبکشی و متعاقبا روکش دارد که حدود  2میلیون تومان
هزینه میبرد اما از عهده پرداخت قیمت بر نمیآیم.
چرا به درمانگاه دولتی نمیروید؟
 3ســال قبل برای یک پر کردن ســاده دنــدان به یک
درمانگاه که با بیمه طرف قرارداد بود مراجعه کردم اما پس از
پر کردن آن ،لثهام دچار عفونت شد و ناچار شدم پس از مدتی
با پرداخت هزینه زیاد ،آن را جراحی کنم .حاال این کلینیک را
که شــنیدهام کارش خوب است انتخاب کردهام اما هزینه زیاد
است و امکان آن را ندارم.
نوسان قیمت و سایه ارز
بیمار دیگری که در این کلینیک نشســته است نیز تفاوت
در قیمت و تعرفههای دندانپزشــکی را مشکلی برای مراجعان
میداند و بیان میکند :مشــخص نبودن تعرفههای دستمزد
دندانپزشکی و نوســانات ارزی ،رسیدگی به بهداشت دهان و
دندان را برای بسیاری از مردم دشوار کرده است.
کاظمی   ادامــه میدهد :بــه دلیل اینکه بســیاری از مواد
مصرفی و تجهیزات در دندانپزشکی وارداتی است ،در ماههای
اخیر بر تعرفههای دندانپزشکی تاثیر صعودی گذاشته است.
وی معتقد اســت :اگر بیمهها بخشــی از تعرفهها را تقبل
کنند ،ســامت دهان و دندان در جامعه مورد توجه بیشتری
قرار میگیرد چرا که بخش اعظم به تعویق انداختن رسیدگی
به سالمت دهان و دندان به دلیل مشکالت مالی است.
کار خوب
ندا اما از کلینیکی که طرف قرارداد بیمه اســت و با تعرفه
دولتی برایش کار کرده است ،ابراز رضایت میکند و میگوید:
عالوه بر پر کردن دندانهــا در این درمانگاه دولتی ،بر روی
چهار دنــدان جلو با هزینه کم و کیفیت بــاال ،ترمیم زیبایی
انجام شد.
این زن  42ساله میافزاید :قیمت تمام شده ترمیم زیبایی
بر روی این دندانها در این درمانگاه کمتر از  300هزار تومان
شد و حاال بعد از یک سال کامال بادوام مانده است.
وی معتقد اســت :کار خوب و پزشک خوب ،به خصوصی
یا غیرخصوصی بودن یک کلینیک مربوط نمیشود و در تمام
مراکز طرف قرارداد بیمه ،با دل و جان کار شود ،شهروندان در
اسرع وقت به داد دندان پوسیده خود میرسند و سطح سالمت
جامعه نیز ارتقاء مییابد.
مواد گران
یک دســتیار دندانپزشــک با اشــاره به چند برابر شــدن
قیمت مواد مصرفی دندانپزشــکی اظهار میکند :در کلینیک
خصوصی ،هزینه مواد مصرفی به عهده دندانپزشکان است.
احمد کالنتری در گفتوگو با خبرنگار فارس ادامه میدهد:
وقتی قیمت مــواد بیحس کننده دندان حدود  6برابر شــده
است ،قطعا دستمزد سیر صعودی در پیش میگیرد ،مگر اینکه
یارانه یا کمک هزینهای برای خرید مواد مصرفی دندانپزشکی
در مراکز خصوصی در نظر گرفته شود.
وی اضافــه میکنــد :متاســفانه گران بودن رســیدگی
به دندان ،باعث شــده اســت که بســیاری از افراد در ســن
کم ناچار به کشــیدن دندانهای خود شــوند و یــا تاخیر در
پر کــردن دندانهای فاســد ،آنهــا را گرفتــار بیماریهای
دیگــری کند که در اثر ورود عفونت به ســایر اندامهای بدن
ایجاد میشوند.

فرمانده انتظامی   شهرستان "ممسنی":

صبر خانواده معظم شهدا شایسته
ستایش است

فرمانــده انتظامی   شهرســتان "ممســنی" در ديدار با
خانواده شهيدان "شکرا ...آبساالن" و "نعمتا ...کشاورز"،
گفت :صبر خانواده معظم شهدا شایسته ستایش است.
بــه گــزارش خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس،
سرهنگ"محمد هاشــم قســام" در ايــن ديــدار ضمن
گراميداشــت ياد و خاطره شــهداء ،اظهار داشت :امنيت
موجود در کشــور به برکت خون شــهدا اســت و وارثان
اصلــي اين نظــام ،خانواده هاي معظم شــهدا و جانبازان
هستند که همواره با دعاي خير خود در تمامي عرصه هاي
مختلف ،مســئوالن و خدمتگــزاران نظــام را حمايت و
همراهي مي کنند.
سرهنگ "قسام" با بيان اين كه طبق آیات قرآن شهدا
زنده هستند ،تصريح كرد :کمترين وظيفه ما در قبال شهدا،
ترويج فرهنگ ايثار ،شهادت و ارزش هاي اسالمي است.
فرمانده انتظامي شهرســتان "ممســنی" افزود :امروز
امنيت کشــور را مرهون خون پاک شــهدا و ايستادگي و
ايثارگري خانواده اين عزيزان هســتيم و وظيفه خود مي
دانيم تا هر چه در توان داريم در راستاي خدمت به خانواده
اين عزيزان به کار بگيريم.
ايــن مقام انتظامــي در پايان با بيــان اينكه توجه به
رفع مشــکالت خانواده شــهدا و جانبازان از اولويت هاي
مهم پليس اســت؛ با اهدای لوح تقديــر از آن خانواده ها
تجليل كرد.
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کاهش روزافزون تسهیالت ویژه فعاالن اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی
نماینده صنعتگران و واحدهای صنعتی فعال در منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت:
در مناطق ویژه اقتصادی یکسری شرایط و تسهیالت خاص برای...

سقف تعرفه پیش بینی شده برای منطقه ویژه اقتصادی عادالنه نیست
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شــیراز با بیان اینکه سقف تعرفه پیش بینی شده
برای منطقه عادالنه نیست ،گفت :برای تعرفه خدمات در مناطق...

تعرفههای دندانشکن

 23ربیع الثانی1440

فارس

مرتضی بانک در شیراز خبر داد

فعال شدن سامانه ثبت سهمیه ارزی مورد نیاز
واحدهای مستقر در مناطق ویژه و آزاد تجاری
زهرا جعفری

دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری از
فعال شدن ســامانه ثبت سهمیه ارزی مورد نیاز
واحدهای مســتقر در مناطق ویژه و آزاد تجاری
خبــر داد و گفــت :واردات مــواد اولیه ،قطعات
یدکی و ماشینآالت در این مناطق نیاز به ثبت
سفارش ندارد.
مرتضی بانــک در جریان بازدیــد از منطقه
ویژه اقتصادی شــیراز ،با بیان اینکه مشکالت
بخــش تولیدی و صنعتی کشــور پیرامون ثبت
ســفارش و واردات مواد اولیه بــا مصوبه اخیر
دولــت در خصوص رونق تولیــد در مناطق آزاد
و سایر بخشها مرتفع خواهد شد ،افزود :بخشی
از فعالین اقتصادی نیاز بــه تأمین ارز دارند که
تســهیل و تسریع در سیســتم و شبکه ارزی در
دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه تأمین ارز مورد نیاز برای
واحدهای فعال در مناطــق ویژه آزاد تجاری از
طریق وزارت صنایــع و معادن و بانک مرکزی
امکانپذیر شده است ،گفت :واحدهای اقتصادی
فعــال در مناطق ویژه آزاد تجــاری میتوانند از
دو طریق اقدام به تأمین ارز مورد نیاز خود نمایند.
بانک سرمایهگذار و ســرمایهگذاری از مسیر
قانونی را سرمایه اصلی کشور و ارزش دانست و
گفت :باید این فرهنگ در کشور شکل بگیرد که
ســرمایهگذاری منتج به تولید ،توسعه و اشتغال
برای کشور نعمت اســت و باید برای آن ارزش
قایل شد.
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاری ،از لزوم
رفع موانع تولید و سرمایهگذاری ،موازی کاریها
و مقررات دســت و پاگیر در مسیر فعالیتهای
اقتصادی ســخن گفــت و تصریح کــرد :نباید
بگذاریــم ســرمایهگذار و فعــال اقتصادی به
خاطر مابهتفاوت نرخ ارز و وجود رانت احســاس
نگرانی کند.
وی وجود رانت را زمینه نفی ســرمایهگذاری
دانست و افزود :دولت هیچگاه نمیخواهد جای
بخش خصوصی را بگیرد چــون نمیتواند ،این
در حالی اســت که برای رســیدن به شکوفایی
اقتصادی باید شــرایطی فراهم کرد که مردم به
صحنه بیایند.
مرتضــی بانک بــه مباحث ناشــی از برجام
قبل از شــکلگیری و پس از آن اشــاره کرد و
گفت :برای خروج از بنبســت و از دست ندادن
فرصتها باید از مسیر روابط بینالملل ،تعامل و
مذاکره مسایلمان را با عالم حل کنیم.
وی از شــرایط پس از خروج آمریکا از برجام

به عنوان دوران تمرین یاد کرد و گفت :تحریمها
ســاده نیســت و این حجم از تحریمها تاکنون
برای هیچ کشوری اجرا نشده است.
دبیر شــورای عالــی مناطــق آزاد تجاری،
خروج آمریــکا از برجام را مقدمه شــکلگیری
یک جریان فاشیســتی یا ناسیونالیستی دانست
و افــزود :این اقــدام آمریکا حیثیت سیاســی
اروپاییها را زیر سؤال برد این برای اروپا دردآور
است که شرکتهایشان نمیتوانند از تصمیمات
دولتشان تبعیت کنند.
بانک با بیان اینکه آمریکا ،اسرائیل و ارتجاع
منطقه به دنبــال این بود که اقتصــاد ایران را
ونزوئالیــی نماید ،گفت :اگر دولت با تمام توان،
اقتــدار ،تدبیر و امکانات برای کنترل موضوع به
میان نمیآمد ،امروز وضعیت اقتصادی کشــور
نامشخص بود.
وی خاطرنشان کرد :اراده دولت عبور مرحله
به مرحله از این موانع است و در این مسیر دولت
به این نتیجه رســیده که اگر قیمت ارز را کنترل
نکند بسیار خطرناک خواهد بود.
بانک از تغییر در نظام مبادالتی کشور سخن
گفت و اظهار داشت اگر اقتصاد کشور بتواند این
دوره را تحمل کند مطمئن ًا گشایشهای زیادی
را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه نمیخواهیم دیدگاه تقابلی
در سیاســت خارجی را به رخ بکشیم ،گفت :باید
همه جوانــب را در نظر داشــت .در این جنگ
اقتصادی مهمترین مؤلفه مقاومت است.
دبیر شــورای عالــی مناطــق آزاد تجاری
خاطرنشان کرد :امروز دست دولت مانند گذشته
باز نیســت لذا فعاالن اقتصادی میبایســت با

تعامل و همکاری بیشتر به بهبود وضعیت کمک
نمایند.
وی ادامه داد :در نظام مبادالتی ،سیستمی که
ارز صادراتی را تنظیم کند تعریف نشــده است،
لــذا دولت بازار دوم را تعریف کرد تا به شــکلی
تقاضاهای کاذب در حوزه ارز تنظیم گردد.
بانــک تصریح کــرد :در مناطــق آزاد ویژه
اقتصــادی راهبردها با هدف مشــخص تنظیم
شــدهاند به عبارت دیگر مناطق آزاد مراکز زرق
و برق نیســتند و به محدودههای گردشــگری
محدود نمیشوند.
وی بــه وجود  1900واحد صنعتی در مناطق
آزاد و  1400واحــد تولیــدی در مناطــق ویژه
اقتصادی اشاره کرد و گفت :وجود این واحدهای
صنعتی زمینه  400تا  500هزار شغل مستقیم را
فراهم کرده است.
بانک تأکید کرد :فکر نکنید کاری نکردهایم،
این پیوست فرهنگی -تبلیغاتی ،جنگ اقتصادی
شــروع شده بر علیه کشــورمان است که یأس
و ناامیــدی در مردم را به صــورت پمپاژ خبری
دنبال کند.
وی تصریح کرد :قبول داریم خیلی مشــکل
داریم اما این به معنای عدم انجام کار نیست.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در بخش پایانی
سخنانش با اشاره به ســهم  22میلیارد دالری
این مناطق در صادرات کشــور از حرکت بسیار
خوب منطقه ویــژه اقتصادی شــیراز در حوزه
صنعت ســخن گفت و اظهار داشت :شرایط در
منطقه ویژه اقتصادی شــیراز بسیار خوب است
و فرصت مناسبی برای فعالیتهای اقتصادی و
پیشرفت است.

عبدالحمید معافیان ،نماینده صنعتگران و واحدهای صنعتی فعال شیراز انتقادکرد:

زهرا جعفری

کاهش روزافزون تسهیالت ویژه فعاالن اقتصادی
در منطقه ویژه اقتصادی

نماینده صنعتگران و واحدهای صنعتی فعال
در منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت :در مناطق
ویژه اقتصادی یک ســری شرایط و تسهیالت
خاص برای فعــاالن اقتصادی پیــش بینی و
تعریف شده اما امروز می بینیم روز به روز از این
مزایا کاسته می شود.
عبدالحمید معافیان با بیان اینکه امروز هنوز
مشــکل صنعتگران منطقه ویــژه مبحث ثبت
ســفارش حل نشده است ،گفت :طبق قانون در
مناطق ویژه نیازی به ثبت سفارش نیست اما می
بینیم با بخشــنامه این قانون را نقض کرده اند
در حالــی که بخشــنامه نمی توانــد قانون را
لغو کند.
وی تمرکزگرایی را یکی دیگر از چالش های
مناطق ویژه اقتصادی برشــمرد و اظهار داشت:
ایــن تمرکزگرایــی به زمان انقالب بازگشــته
اســت تا جایی که عده ای در مرکز خود را فعال
مایشــاء تلقی کرده و فشــارهای نامتعارفی را

به شهرســتانها وارد می کند که این امر زمینه
شکل گیری رانتهای بزرگ را نیز فراهم می کند.
معافیــان تعــدد ســامانه در دســتگاههای
اجرایــی را باعــث بــروز نابســامانی در روند
فعالیــت بنگاههای اقتصادی دانســت و گفت:

روز به روز بر قوانیــن و مقررات و چارچوب ها
اضافه می شود.
وی تصریح کرد :در گذشــته در منطقه ویژه
مشکل ثبت سفارش ،اظهارنامه یا بانک نداشتیم
اما امروز شاهدیم که ضوابط و چارچوبهایی که
تسهیل کننده هم نیست اضافه می شود.
این فعال اقتصادی با بیــان این که تحریم
یک واقعیت اســت و آسیب  های مخصوص به
خود را دارد گفت :همه این شرایط را می دانیم
و پذیرفته ایم که در این شــرایط کار کنیم اما
تحریم های داخلی به صنعت بیشتر آسیب رسانده
تا تحریم خارجی.
معافیان تاکید کرد :ضوابط ،دســتورالعمل ها
و بخشــنامه های متعدد طی  9ماهه اخیر همه
فعالین اقتصادی را گیج کرده است.
وی در پایان با اشاره به این که شهرداری ها
هیچگونــه خدماتی در مناطــق ویژه اقتصادی
ارائه نمی کنند ،خواســتار حذف  3درصد سهم
خدمات شهرداری ها شد.

نادر طیبی ،مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز:

سقف تعرفه پیش بینی شده برای منطقه ویژه اقتصادی عادالنه نیست

زهرا جعفری
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شــیراز با
بیان اینکه ســقف تعرفه پیش بینی شده برای
منطقــه عادالنه نیســت ،گفت :بــرای تعرفه
خدمات در مناطق ویژه سقف نگذارید و اجازه
دهید تعرفه رقابتی حاکم شود.
نادر طیبــی با بیــان اینکه نــگاه دبیران
شــورای عالی مناطق آزاد در طول دوره های
گذشته بیشــتر متوجه زرق و برق مناطق بوده
در حالی که توســعه زیرســاخت ها و اشتغال
ناشی از صنایع مســتقر در مناطق آزاد و ویژه
ویژه با هیچ جای کشــور قابل مقایسه نیست
افزود :باید شرایطی فراهم شود که این بدعت

از بین برود.
وی بــه تکالیف مــاده  18پیرامون وظایف
ســازمانها و دســتگاههای متولی زیرساختها
اشــاره کرد و گفت :بر اساس این ماده قانونی
دســتگاههای اجرایــی موظفند زیرســاختها
را تــا درب مناطــق بیاورند امــا تاکنون هیچ
دســتگاهی بــه این وظیفــه قانونــی عمل
نکرده است.
طیبــی همچنیــن بــا اشــاره بــه فاصله
 60کیلومتری منطقه ویژه ســامت شیراز با
منطقه ویژه اقتصادی گفت :مستقالت قانونی
در خصوص اجــازه تردد خودرو بین دو منطقه
نیاز به مدیریت و ارائه راهکار دارد.

فعال شدن سامانه ثبت سهمیه ارزی مورد نیاز واحدهای مستقر در
مناطق ویژه و آزاد تجاری
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری از فعال شدن سامانه ثبت سهمیه ارزی...
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اعالم برنامه های چهاردهمین جشنواره
پروژه های دانش آموزی تبیان

مرکز یادگیری موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان ،برنامه های
چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی موسســه تبیان ،النــاز فطیرخورانی؛ دبیر
چهاردهمین جشــنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ،با اشاره به این
نکتــه که طرح پروژه های دانش آموزی به منظور گســترش فرهنگ
پژوهش ،لذت بردن از دانســتن و عمیــق کردن فهم دانش آموزان از
طریق یادگیری بر اساس جســتجو گری با هدایت و مشاوره اینترنتی
سایت تبیان طراحی شــده است ،گفت :ثبت نام چهاردهمین جشنواره
بین المللی پروژه های دانش آموزی در رشته های مختلف در  3بخش
غرفه های نمایشگاهی ،سمینارهای علمی و مسابقات از طریق سایت
 tebyan.net.project14از تاریخ  13آبان ماه مصادف با روز
دانش آموز آغاز شــده است و جشــنواره پایانی این دوره نیز در پایان
فروردین ماه سال  1398برگزار خواهد شد.
وی افزود :در بخش سمینارهای علمی و غرفه های نمایشگاهی دانش آموزان می توانند در  36گرایش مختلف
در رشــته های همچون علوم اسالمی و معارف دینی ،فنی مهندســی ،علوم اجتماعی و انسانی ،علوم پایه (فیزیک،
شــیمی ،زیســت و ریاضی) ،انرژی های تجدید پذیر ،هنر و معماری ،زیســت فناوری ،کامپیوتر و برنامه نویســی،
نانو ،تولید محتوای الکترونیکی ،علوم زیســتی ( پزشکی و بدن انســان ،تغذیه و سالمت ،جانورشناسی ،داروسازی،
گیاه شناسی ،محیط زیست ،میکروبیولوژی ) شرکت کنند.
دبیر چهاردهمین جشــنواره پروژه های دانش آموزی تبیان گفت :در بخش مسابقات  53گرایش در رشته هایی
همچون هوافضا ،رباتیک ،ســازه های ماکارونی و بالسایی ،ماشــین های کمیکار ،ابرحباب ،مسابقات آزمایشگاهی،
بازی سازی ،نجات تخم مرغ ،خودرو خورشیدی ،کوره خورشیدی ،توربین های بادی ،چالش زیست فناوری ،کامپیوتر
و برنامه نویســی ،ماشین گلدبرگ ،آجرچینی ،کاپ فیزیک ایران ،مهارت فردی سازمانی ،طراحی و چاپ سه بعدی،
طراحی و ساخت بازی های فکری و مهارتی رومیزی برگزار خواهد شد.
فطیرخورانی عنوان داشت :دستاوردها و پروژههای دانش آموزان توسط اساتید دانشگاه داوری خواهد شد و گروه های
برگزیده عالوه بر اهدای جوایز نفیس ،تندیس ویژه ابداعات و اختراعات موسسه تبیان را نیز دریافت میکنند.
وی افــزود :عالقــه منــدان مــی توانند جهــت ثبت نام و کســب اطالعــات بیشــتر به آدرس مســتقیم
 tebyan.net.project14مراجعــه کــرده و یا با دبیر خانه جشــنواره از طریق تلفــن های  81202167و
 81202428و یا پست الکترونیکی  project@tebyan.comدر ارتباط باشند.

فسخ قراردادهاي راكد سال  92و قبل از آن
در شهرك هاو نواحي صنعتي فارس

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی فارس گفت:قراردادهاي راكد ســال 92و قبــل از آن در تمامي
شــهرك ها و نواحي صنعتي استان كه تاكنون نسبت به عمليات ســاخت و ساز اقدام نكرده اند فسخ و اراضي
موجود در اختيارسرمايه گذاران واقعي قرار مي گيرد.
احد فتوحي پس از بازديد از شهرك صنعتي خرمبيد درجلسه رفع مشكالت اين شهرك صنعتي با حضور
فعاالن توليدي و مســئوالن اداره هاي شهرســتان گفت :با توجه به تكميل ظرفيت شهرك صنعتي خرمبيد و
درخواست هاي متقاضيان براي سرمايه گذاري در اين شهرك صنعتي،فسخ قراردادهاي راكد در حال انجام است
و با برگزاري جلسات هیأت حل اختالف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در شرکت
شهرکهای صنعتی فارس اين موضوع به صورت جدي انجام خواهد شد.
وي در ادامه از اجراي طرح توســعه اين شــهرك صنعتي استقبال كرد و افزود :در صورت موافقت صاحبان
اراضي كشاورزي همجوار اين شهرك صنعتي ،آماده مشاركت با آنها در اجراي طرح توسعه هستيم.
فتوحي در ادامه بر رفع مشكل صدور اسناد تفكيكي 16هكتار از اين شهرك تاكيد كرد و خواستار همكاري
اداره هاي منابع طبيعي،ثبت اسناد و امالك و ساير دستگاه هاي مرتبط به منظور حل مشكل فعاالن صنعتي شد.
وي در ادامه با اشــاره به اســتقرار بيش از  100واحد فراوري ســنگ در شهرك صنعتي تخصصي سنگ
خرمبيد برحمايت از اين واحد ها تاكيد كرد و گفت :احيا و بازتعريف فعاليت هاي خوشــه و كنسرسيوم صادراتي
سنگ در دستوركار اين شركت قرار گرفته است و موارد توسط مشاور ذيصالح در حال اجراست.
فتوحي افزود :با توجه به ظرفيت هاي موجود در بخش معدني شهرســتان و وجود معادن بي نظير و منحصر
به  فرد ســنگ و نيز بستر مناسبي كه در اين شــهرك صنعتي براي فعاليت واحد هاي فراوري سنگ ايجاد شده
اســت ،حمايت هاي نرم افزاري از فعاالن صنعت سنگ درقالب كنسرسيوم صادراتي و خوشه سنگ،در راستاي
سياست هاي دولت مبني بر جلوگيري از خام فروشي و توليد محصول با ارزش افزوده باال انجام خواهدشد.
وي برگــزاري تورهــاي صنعتي و نمايشــگاهي داخلــي و خارجي ،حمايــت از واحدهــاي صنعتي براي
صادرات،كمك به بازاريابي و فروش،ارائه آموزش هاي رايگان به واحد هاي صنعتي در حوزه هاي مديريت،منابع
انســاني،صادرات،امور بيمه و ماليات و ســرفصل هايي كه براي ارتقاي فعاليت آنها موثر باشد را از برنامه هايي
اعالم كرد كه براي فعاالن صنعتي اجرايي خواهد شد.
فتوحي در ادامه با تاكيد بر لزوم انجام طرح هاي مطالعه بازار در كشورهاي جديد هدف صادرات گفت:در اين
زمينه نيز حمايت الزم جهت افزایش گستره صادرات فراورده هاي سنگ انجام خواهد شد.
وي با اشاره به افتتاح پاويون اختصاصي خوشه هاي صادراتي كشور در چين گفت:شرايطي فراهم خواهدشد
تا شاخص ترين محصوالت فراوري شده خوشه سنگ در اين پاويون ارائه شود.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی فارس با بيان اينكه خوشه سنگ شمال با محوریت صنایع سنگ
خرمبید بايد بستر مناسبی برای رشد و ارتقای واحدهای مرتبط با فرآوری سنگ ایجاد كند اظهار داشت:در طرح
احيا و بازتعريف برنامه هاي این خوشــه صنعتی اهدافي نظير دســتیابی به ارتقای بازار و افزایش کمی   و کیفی
محصوالت فرآوریشده و نیز ارتقای فناوری واحدهای فرآوری سنگ،در برنامه قرار دارد.
فتوحــي همچنين با اشــاره به ايجاد ناحيه صنعتي جديد در خرمبيــد گفت:ايجاد اين ناحيه صنعتي با هدف
بسترسازي براي استقرارسرمايه گذاران جديد در دستوركار قرارگرفته كه در صورت رفع برخي از مشكالت اجراي
پروژه هاي عمراني و برطرف شــدن مشكل معارضين محلي درطرح هايي نظير حفر چاه آب آشاميدني،عمليات
آماده سازي اين ناحيه صنعتي نيز شتاب خواهدگرفت.
وي با اشــاره به عضویت  125واحد فراوری سنگ در خوشه صنعتی سنگ شمال ،افزود :فعاليت واحدهای
فراوري ســنگ در این خوشــه سبب هم افزایی و شبکه سازی و ارتقای توان آنها در عرصه بازارهای داخلی و
خارجی خواهدشد.
شــهرک صنعتی تخصصي سنگ خرمبيد با مساحت  148هکتار دارای امکانات زیربنایی شامل آب و برق و
تلفن و تصفيه خانه فاضالب اســت و هماکنون حدود  205قرارداد با سرمایهگذاران منعقد شده كه از اين تعداد
108واحد با اشتغال  1235نفر در مرحله بهره برداري است.

اکبری شهرداری منطقه دو:

توانمند سازی خانه های محله می   تواند کمک شایانی در کاهش
آسیب های اجتماعی نماید

نشســت هم اندیشی با محوریت حمایت از مشــاغل خانگی ،ایجاد شرایط اشتغالزایی ،بازتوانی ،احیاء و
مهارتهای زندگی در محله های کم برخوردار با حضور ناصری عضو شــورای اسالمی   شــهر ،اکبری شهردار
منطقــه دو به همراه معاونین و مســئولین منطقه ،همــت معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شــهرداری ،فیروزی رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به همراه معاون و کارشناسان آن اداره،
یاوران شــورا و مسئولین خانه های محله در ساختمان شــهرداری منطقه دو تشکیل و گفتگوهای اولیه در
خصوص تشــکیل شــرکتهای تعاونی به منظور حمایت از ایجاد اشــتغال برای هنر آموزان خانه های محله
انجام پذیرفت.
در این جلســه دو ســاعته که هدف اصلی آن محله محوری و ایجاد اشــتغال و رفع مشکالت محله ها
بود ،اکبری شــهردار منطقه دو ضمن اســتقبال از طرحهای پیشــنهادی ،خاطر نشــان کرد :در خصوص
توانمند سازی خانه های محله؛ حمایت ارگانها ،نهادها و سازمانهای مختلف را در این زمینه جهت همکاریهای
الزم و همچنین با هدف مرتفع نمودن مشــکالت در زمینه فروش محصوالت تولیدی و بازار کار برای هنر
آموزان خانه های محله را بزرگترین دغدغه آنان جهت زندگی بر شمرد.
به گزارش روابط عمومی   شــهرداری منطقه؛ ناصری عضو محترم شــورا نیز عالوه بر تاکید فراوان به
اشــتغال شهروندان بیان داشت :مهمترین دغدغه خاطر و مشکل شــهروندان ،مسئله اشتغال است که باید
در دســتور کار قرار گیرد و این از خود محله ها انجام می   پذیرد .در کالنشهر شیراز محله های خاصی جهت
مشکالت و آسیب  های اجتماعی وجود دارد که مستلزم پیگیری خاص می   باشد.
فیروزی رئیس اداره تعاون  -کار و رفاه اجتماعی ضمن برشــمردن خدماتی که اداره تعاون می  تواند در
راســتای حمایت از مشاغل خانگی ارائه نماید ،افزود :این اداره آمادگی خود را جهت همکاری با شهرداری
منطقه دو اعالم می   نماید و در تمامی   زمینه های خدمات رســانی اعم از معرفــی کارآفرینان برای دریافت
تسهیالت بانکی با بهره پائین و طی مراحل قانونی جهت تشکیل شرکتهای تعاونی  ،همچنین در خصوص
حمایت از افراد معرفی شده از سوی خانه های محله آماده همه گونه همکاری می   باشد.
در پایان شهردار منطقه دو اضافه نمود :با حمایت و توانمند سازی خانه های محله و کمک به این قشر از
جامعه امید داریم که بتوانیم در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی گام موثری برداریم.

