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فارس
نسخه استادان دانشگاه برای توسعه فارس

منازعات قومیمدیریت شود

شیراز آماده استقبال از
نوروز میشود

رئیس کمیسیون گردشگری :غرفههای صنایع دستی
مقابل حافظیه ایام نوروز دائر نمیشود
برنامههــا و اقدامات نوروز  ۹۸با حضور معاون خدمات شــهری و
شهرداران مناطق یازده گانه شهرداری در کمیسیون گردشگری و
زیارت شورا بررسی شد .به گزارش روابط عمومیو امور بینالملل
شورای اسالمیشهر شیراز« ،سولماز دهقانی» گفت :در این جلسه
شهرداران مناطق گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای استقبال
از نــوروز ارائه دادند .وی افزود :در راســتای هماهنگی برنامههای
نوروز ،زیباسازی و زدودن نازیباییهای سطح شهر و مراکز تاریخی
و فرهنگی و نصب المانهای سطح شهر در اولویت فعالیتها قرار
گرفت .رئیس کمیســیون گردشگری و زیارت ادامه داد :بهمنظور
استقبال از مهمانان نوروزی برنامهریزیهایی برای اسکان مسافران
و هماهنگیهای الزم با مجموعه هتلداران و مهمانپذیران صورت
گرفته اســت .وی با اشــاره به ممنوعیت اســکان مســافران در
بوستانهای شهر افزود :در راستای جلوگیری از ازدحام و نازیبایی
در محور حافظیه ،ســعدیه و زندیه در ایام نــوروز  ،۹۸غرفههای
صنایع دستی در این محورها برپا نخواهد شد.
وی نورپردازی و همسطحسازی محورهای گردشگری ،جمعآوری
و پاکسازی ضایعات ساختمانی ،زیباســازی ،رنگآمیزی دیوارها
در محورهای ورودی شهر ،مناسبســازی پیادهروها ،ساماندهی
تابلوهای شــهر را از جمله اقدامات صورت گرفته برشمرد و افزود:
کارگاههای متعلق به مترو در بلوار مدرس جمعآوری میشود.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمیشهر شیراز بر اجرای برنامههای
ویژه لحظه تحویل سال در راستای گردهمایی مردم و ایجاد نشاط
در بین شــهروندان تأکیدکرد و افزود :برنامهریزیهای مناســب
میتواند سبب جذب مسافران به شهر شیراز در همه فصول سال
شود.

سرود قصه بابا در آباده احیا میشود
گروه شهرستانها -آباده -کریم آمالی:

دبیرخانه دائمیجشــنواره ملی ســرود قصه بابا در آباده
تشکیل میشــود .سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
آباده با حضور در مؤسســه فرهنگی کریــم اهلبیت (ع)،
ضمــن بازدید از تمرین گروه ســرود کریــم اهل بیت (ع)،
فعالیت گروههای ســرود را خوب ارزیابــی نمود و اظهار
داشــت :شهرستان آباده در طی سالیان متمادی افتخارات
و چهرههای درخشانی همراه با آثار فاخر به کشور معرفی
کرده است که نشان از فرهنگ باالی مردمان این دیار دارد
و امروز تالش گروههای سرود و نشانهای درخشان آنان در
جشنوارههای مختلف کشوری بر هیچکس پوشیده نیست.
هادی فرخی پشــتکار و همت باالی مســئوالن گروههای
سرود و همچنین تجربیات پیشکسوتان موسیقی شهرستان
را رمز موفقیت گروههای سرود آباده دانست و افزود دبیر
شــورای فرهنگ عمومیآباده از تشکیل دبیرخانه دائمی
سرود ملی ( قصه بابا ) در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت:
یکی از خاطره انگیزترین ســرودهای حماسی دوران دفاع
مقدس ،ســرود قصه باباست که هنوز مردم ایران ،خصوصاً
یادگاران هشــت سال دفاع مقدس ،آن قطعه ماندگار را به
یاد دارند.
با توجه به ســابقهی درخشــان هنرمندان سرود آباده در
طول انقالب و  8سال جنگ تحمیلی ،جشنواره ملی سرود
قصه بابا در ســال  1390برای اولین بار در شهرستان اجرا
گردید و با اســتقبال خوب گروههای کشوری همراه شد.
با پیگیریهای زیادی که در این ســالها انجام شد و نیز
با عنایت بــه رهنمودهای مدیــرکل فرهیخته فرهنگ و
ارشاد اسالمیفارس ،امید است که با حمایتها و همراهی
فرماندار ،نماینده و دیگر مســئولین شهرستان ،دبیرخانه
دائمیســرود (قصه بابا) را در آباده راهاندازی شود .محمد
مهدی یزدانبخش مســئول گروه سرود کریم اهل بیت (ع)،
تجربه ی چندین ساله خود و همچنین عالقه به هنرزیبای
ســرود را دلیل راهاندازی این گروه عنوان کرد .شایان ذکر
است تعداد  4گروه فعال در سطح شهرستان به سرپرستی
آقایان بهنام محمد بیگی ،شــهاب صفایی ،محمد مهدی
یزدانبخش با همکاری فرماندهی آموزشــگاه رزم مقدماتی
حضرت ولی عصر (عج) و مدیریت آموزش و پرورش در آباده
که در حال فعالیت هستند.

جایگاه اقتصادی فارس در کشور برجسته نشده است ،بدون صنایع تبدیلی خامفروشی میکنیم
ی (ایرنا) همزمان با آغاز
خبرگزاری جمهوری اســام 
دوره فعالیت چهارمین استاندار فارس در دولت تدبیر
و امیــد ،راهکارها و چالشهای فراروی توســعه این
اســتان را در میزگردی با حضور استادان دانشگاه به
بحث گذاشت.
هیئــت وزیران در جلســه  12دی مــاه ،عنایت اله
رحیمیرا به عنوان اســتاندار فــارس برگزید تا وی
بهعنوان شانزدهمین استاندار این استان در سالهای
ی مدیریت ارشد استان
پس از پیروزی انقالب اســام 
را برعهده گیرد.
در این میزگرد تخصصی ،رهیافتها و نسخه کمهزینه
برای شــتاب بخشــی به توسعه اســتان فارس مورد
بررسی قرار گرفت ،استانی که ظرفیتها و چالشهای
در هــم تنیدهای در حوزههای صنعت ،کشــاورزی و
گردشگری دارد.
مشکالتی که با تغییر دولتها حل نشده است
اســتاد مدیریت و رئیس پردیس بینالملل دانشــگاه
شــیراز با بیان اینکه نیروی محرکه اقتصاد ،صنعت،
کشــاورزی و گردشــگری اســت ،گفت :با توجه به
گزا رشها و خروجی برنامهها درمییابیم که خألهای
گســتردهای در هر یک از ایــن حوزهها وجود دارد و
این امر در نرخ باالی بیکاری در اســتان فارس نمود
یافته است.
دکتر پیام شــجاعی اظهار داشت :بخشی از مشکالت
به سیاســتهای کلی کشور مربوط است؛ با این حال
مسائلی نیز استان را دست به گریبان کرده است و با
تغییر دولتها نیز حل نشده است.
این اســتاد دانشگاه ادامه داد :شهرک صنعتی با انبوه
صنایع ورشکسته و ناکارآمد ،تعدادی زیادی بیکار به
استان تحمیل میکند؛ همچنین در سایر زمینههای
اشتغالزایی نیز ناکارآمدی به چشم میخورد و با وقوع
مسائلی همچون خشکســالی و ناکارایی سیستمهای
کشــاورزی ،عدهای از شهرستانهای اطراف به شیراز
مهاجرت میکنند و به آمار بیکاری افزوده میشود.
شجاعی مهمترین مشکالت استان را در زمینه توسعه،
درصــد باالی بیکاری با وجود جمعیت جوان بســیار
دانست و گفت :روز به روز بر وخامت این وضع افزوده
خواهد شــد و باید در این زمینه چارهای اندیشید که
البته ،راهکار حل این معضالت توجه به توانمندیها و
پتانسیلهایی است که در استان وجود دارد.
فضای کسب و کار در فارس وضعیت نامطلوبی
دارد
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز نیز موانع توسعه استان را
وجود برخی مشــکالت اساسی در استان و نیز کشور
عنوان کرد و گفت :در حوزه ملی تقریباً همه قوانین و
مقرراتی که در کشور وجود دارد ،در راستای حمایت
از فعالیتهــای غیرمولد اقتصادی اســت که ارزش
افزوده و اشتغالزایی اندکی دارد.
دکتر روحالله شــهنازی برای نمونــه به فعالیتهایی
مانند داللی اشــاره کرد و گفت :اگــر فردی بخواهد
وارد این حوزه شود ،هیچ مشکلی نخواهد داشت؛ اما
درزمینه اقتصاد مولد با انواع و اقسام مقررات دست و
پا گیر مواجه است.
وی بــا بیان اینکه تــا این معضل حل نشــود ،دیگر
مشــکالت به قوت خود باقی میماند ،بیان داشــت:
این مشــکل فضای کسب و کار نام دارد که به صورت
عمومیحاکم اســت و متاسفانه در فارس در مقایسه
با متوســط کشور وضعیت بدتری دارد .در استانهای
اصفهان و یزد به لحاظ فضای کســب و کار وضعیت
بهتری حاکم اســت؛ در حالیکه بنگاههای اقتصادی
یا سرمایهگذاریها در فارس محدودترند و باید زمان
بیشتری را برای پیشبرد امور طی کنند.
مدیر بودجه و تشــکیالت دانشگاه شــیراز ادامه داد:
در پژوهشــی از  300ســرمایه گذار ،مشکالت حوزه

قصد کســب منافــع زور ورزی
ســرمایهگذاری را جویا شــدیم،
میکند.
اولین مشکل به زعم آنها سیستم
اســتاد دانشــکده مهندسی برق
و شــبکه بانکی بوده اســت و در
و کامپیوتر دانشــگاه شــیراز در
استان فارس ،بیثباتی در قیمت
بخــش دیگری از ســخنان خود
مــواد اولیه ،عدم ثبــات نرخ ارز،
عنوان کرد :ایران در مقایســه با
بروکراسی و تشریفات غیرضروری
دیگر کشــورهای درحال توسعه
در اولویت این مشکالت بودهاند.
یا توســعه یافتــ ه از ظرفیتها و
وی افزود :فــارس در حوزههای
حداقلهای توسعه در حوزههای
فعالیتهــای الکترونیکــی و
گوناگون برخوردار است.
خدمــات بهداشــت و درمان در
وی افزود :در ایــن میان موانعی
کشور توانمندی بســیاری دارد؛
بر ســر راه توســعه وجــود دارد
همچنین در زمینه صنایع تبدیلی
که یکی از آنها نــوع نگاه ما به
کشــاورزی نیز میتواند پیشگام
ظرفیتســازی و عدم اســتفاده
باشد که هیچ گاه به این ظرفیت
درست از توانمندیهاست.
اشاره نشده است.
مهاجرت هم ثروت میآورد،هم تهدید
عضو هیئت علمیدانشگاه شیراز
شــهنازی با بیان اینکــه عمده
با اشــاره بــه اهمیــت توجه به
محصوالت کشاورزی استان فارس
ظرفیتهای علمی ،گفت :دانشگاه
به صــورت خام به اســتانهایی
مهمترین موضوعاتی اســت که در فارس وجود دارد،
همچون تهران ،اصفهان و البرز صادر میشــود ،اظهار گفت :با توجه به این نکته چنانچه مدیریت منازعات شــیراز پیش از انقالب تنها دانشگاه بینالمللی ایران
داشت :محصوالت خام در این استانها به مواد غذایی قومیدر اســتان بهدرســتی صورت نگیرد ،به تهدید بود .در آن زمان ظرفیــت تاریخی ،زیبایی ،آب و هوا
بدل میشود و بدینترتیب ارزش افزوده ایجاد میشود بدل میشــود؛ از ســوی دیگر میتوان از این مسئله و فناوری یک چهارم دانشــجویان این دانشــگاه را از
درراســتای همبستگی بهره جست و این تهدید را به دیگر کشــورها به ایران میکشــاند و بر این عناصر
و منفعت بسیاری را فراهم میآورد.
سرمایهگذاری بیشتری میشد.
عضو هیئت علمیدانشــگاه شــیراز با اشاره به اینکه فرصت بدل کرد.
نسبت سپرده به تسهیالت در استان فارس در مقایسه این پژوهشــگر علوم سیاســی گفت :مدیریت ارشد صفوی عنوان کرد :در دولت هفتم و هشــتم منطقه
با دیگر نقاط کشور بسیار باالست ،ادامه داد :از همین استان باید شکافهای قومیتی و مذهبی را به فرصت ویــژه علم و فنــاوری در فارس تعریف شــد و همه
فعالیتها حــول محور علم صــورت میگرفت و در
رو تســهیالت سپردهها به خود استان باز نمیگردد و تبدیل و در مسیر توسعه از آن بهره گیرد.
وی با بیان اینکه اســتان فارس در زمره پنج اســتان دولت نهم و دهــم نیز ایجاد منطقه ویژه انرژی ،نفت
در خارج استان سرمایهگذاری میشود.
وی با اشــاره به اینکه در دولتهایی که دموکراســی برتر در تولید ناخالص داخلی کشور است ،گفت :پیش و گاز مد نظر قرار گرفت که مشاوران و متخصصان و
غیرحزبی حاکم اســت ،سیاســتها بــرای حداکثر از فارس اســتانهای تهران و خوزستان و پس از آن مهندسان را در فارس گرد هم جمع کرد و همه اینها
کردن منافع بلندمدت جامعه نیست ،ابراز داشت :در خراسان رضوی و اصفهان قرار دارند؛ با وجود این سهم نشاندهنده ظرفیتهایی ثروت آفرین است که حتی
دولت غیرحزبی اهداف براساس عوامفریبی و رضایت بزرگ ،جایگاه اقتصادی فارس هنوز در کشور برجسته میتوان با آن کشور را اداره کرد.
کوتاهمدت شکل میگیرد ،در این شرایط ،اگر بخواهیم نشده اســت؛ چراکه فعالیتها به سمت صنعتیشدن وی افــزود :اینکه چرا این امر تاکنون محقق نشــده
ت اقتصادی موفقی داشته باشــیم با فشار به و اشــتغالزایی ســوق داده نشده اســت و به اندازه است ،به دلیل مشکل ما در نگاه به دنیا ،نگاه علمیو
سیاســ 
بیتوجهی به فضای آزاد تبادل اطالعات است.
مدیران به نتیجه نمیرسیم.
سهمشان جایگاه کسب نکردهاند.
وی افزود :اگر بخواهیم اســتراتژی توســعه اقتصادی عباسی با اشــاره به پیشــینه فارس در فعالیتهای صفوی با ذکر مثالی خاطرنشان کرد :از دیرباز توجه به
داشته باشیم باید در زمینه نگرش مردم سرمایهگذاری اقتصــادی مولد از افرادی همچون محمدرحیم متقی بخش کشاورزی اولویت فارس بوده است؛ اما آیا امروز
کنیم و آگاهی آنان را افزایش دهیم تا آنها به صورت ایروانی یاد کرد که سرمایهدار بزرگ ایرانی و بنیانگذار که با بحران آب مواجهیم باید کشــاورزی را تعطیل
کفش ملی بود و صادرات کفش او به خاورمیانه بسیار کنیم؟ پاسخ خیر اســت؛ چراکه کشاورزی همچنان
عمومیاز مسئوالن درخواست کنند.
میتواند اولویت باشد.
شهنازی با بیان اینکه اجرای استراتژی اقتصادی بدون رونق داشت.
استاد دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه اولویت در کاشت
عبور از مسیر رسانه دست نیافتنی است ،خاطرنشان تغییر نگرشها ،راهکار توسعه فارس
کرد :اگر اراده و خواســتی عمومیبــرای پیگیری و در ادامــه این میزگرد تخصصــی ،عضو هیئت امنای محصول باید تغییر یابــد ،گفت :به جای محصوالتی
تأکید بر ظرفیتهای توســعهای وجود نداشته باشد دانشگاه شــیراز بحث درخصوص توســعه استان را همچون برنج و گندم در ســال گذشته طرح کاشت
نیازمند نگاه از باال به وضعیت و مقایســه آن با دیگر زعفران را در کامفیروز با یکی از دانشــجویان مقطع
هیچ سند توسعهای به سرانجام نخواهد رسید.
مناطق و دانست تا بتوان مبنای نگاه توسعه در استان دکترای باغبانی اجرا کردیم که بسیار سودآور بود.
مهاجرپذیری ،فرصت و تهدید
صفــوی افزود :عالوه بــر اینکه پیاز زعفــران پس از
همچنین رئیس دانشــکده حقوق و علوم سیاســی را یافت.
دانشــگاه شــیراز در میزگرد ایرنا از مهاجرخیز بودن دکتر سید علی اکبر صفوی با اشاره به موج چهارم یا کاشــت ،با گذر زمان ارزش بیشــتری مییابد و خود
فارس بــا عنوان متغیری مهم یاد کــرد که میتواند انقــاب چهارم صنعتی در همه ابعاد آن ،گفت :امروز ثروتی در زیر خاک به شــمار میرود ،کاشت آن نیز
فرصت توسعه برای استان ایجاد کند؛ چراکه ثروتهای در دنیا نگاه شبکهای و مبتنی بر تحوالت فناری حاکم بسیار ثمرده بوده است و میتواند جایگزینی مناسب
ت و ...را متفاوت برای محصوالت پر آب باشد.
جنوب کشور را به سمت شیراز سرازیر میکند.
اســت که ماهیت شــغل و تولید ثرو 
دکتر ابراهیم عباســی از ســوی دیگر این موضوع را کرده است .وی افزود :امروز برندهای بزرگ دنیا دیگر وی با اشــاره به دیگر ظرفیت استان فارس در حوزه
تهدید نیز برشمرد و افزود :گسترش بیش از حد شیراز تعیینکننده نیستند ،بلکه یک برند ساده ،انعطافپذیر گردشــگری عنوان کــرد :از ثروتــی همچون تخت
و ایجاد شــهرکها در اطراف مرکز استان نیز به مثابه و شــبکهای میتواند به راحتی ظهور کند و محوری جمشــید که در جهان بینظیر اســت به درســتی
بهرهبرداری نمیشــود .در نهایت تأســف درهای این
تهدید این موضوع شناخته میشود.
باشد؛ چراکه ماهیت نگاه توسعهای تغییر کرده است.
ی مجموعه ساعت  6عصر بسته میشود؛ در حالیکه این
وی با بیان اینکه فارس از دو هویت ملی و باســتانی صفوی نگاه توسعهای امروز را مبتنی بر دیدگاه علم 
و مذهبی برخوردار است ،بیان داشت :جداسازی این و حرکت آگاهانه اعالم و بیان کرد :ســرعت تحوالت بنا در شب میتواند جذابیتی صدچندان داشته باشد و
دو هویت برای استان آسیبزاست و باید بتوان از این اجتماعی و تکنولوژیک و علمیاگر در گذشته هر پنج خود ،به افزایش بهرهوری آن یاری رساند.
دو نماد به صورت ترکیبــی بهره برد و در هر دو بعد سال تا ده سال بود ،امروز به ماه و سال رسیده است؛ استاد دانشگاه شــیراز تأکید کرد :همه موارد یادشده
به همین قیاس اگر آیندهنگری پیش از این برای پنج نشــان میدهد ظرفیت وجود دارد؛ اما در درجه اول
فعالیت کرد.
اســتاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز تأکید کرد :پیش سال در نظر گرفته میشد و ارزش داشت ،امروز باید باید نوع نگرش تغییر کند.
از انقالب هویت مذهبی اســتان فراموش شد و امروز به عنوان نگاه و بودجه جاری مدنظر قرار گیرد؛ چراکه صفوی بــا بیان اینکــه در کشــورهای دیگر ،چون
سیاستمداران باید به رســانه پاسخگو باشند ،به اتاق
هویت ملی آن و اگر میخواهیم مسائلی مانند  7آبان آینده بسیار نزدیک است.
ایجاد نشــود ،باید به هر دو بعد هویتی اســتان توجه وی افزود :بــا وجود فضای آزاد تبــادل اطالعات در فکری قوی نیاز دارند ،بیان داشــت :فضا در کشور ما
دنیای امروز ،هرکس گمان کند میتواند جلوی تبادل گروهکی است؛ نه رقابتی و بر این اساس من هیچوقت
کنیم.
عباســی با بیــان اینکه شــکافهای قومــییکی از اطالعــات را بگیرد یا کام ً
ال نادان اســت یا آگاهانه به پاسخگوی اعمالم نیستم.

مشکل 2020حل شد

مدیر مخابرات منطقه فارس:یکپارچهسازی سامانه علت مشکل اتصال به اینترنت بود
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه فارس با عذرخواهی از مشترکان
و کاربران اینترنت شرکت مخابرات ( ،)2020یکپارچه سازی سامانه
ارتباط با مشتریان ( )CRMو سامانه فنی پشتیبان ( )AAAرا علت
بروز مشکل در اتصال کاربران این استان به اینترنت اعالم کرد.
فرشــید ایزدی ،چهارشــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :قب ً
ال این
ســامانه به شــکل اســتانی فعال بود و هر یک از استانها سامانه
مستقل خود را داشتند که با این یکپارچهسازی پشتیبانی از طریق
مرکز مخابرات ایران انجام میشود.
وی ادامه داد :این سیســتم یکپارچه دسترســی ســریع و آنالین
کاربران و مشترکان به سامانه ارتباطی را ممکن میکند.
مدیرعامل شــرکت مخابــرات منطقه فــارس اظهار داشــت :با
یکپارچهسازی این ســامانه که آدرس آن نیز به ADSL.TCI.IR
تغییر یافته ،نام کاربــری و کلمه عبور کاربران نیز تغییر کرده که
کاربران با مراجعه به سامانه میتوانند در جریان مراحل دریافت نام
کاربری و رمز عبور جدید خود قرار گیرند.
نخســتین روز هفته جاری ( 15دی  )1397مشــترکان اینترنت
شرکت مخابرات فارس موسوم به  2020با مشکالت ارتباطی همچون کندی سرعت اینترنت و قطعی کامل آن مواجه شدند.
ایزدی گفت :هم اینک عمده مشکالت این سامانه رفع شده و تقریباً برای اکثر کاربران امکان استفاده مجدد از اینترنت فراهم شده
است و سایر مشترکان نیز ظرف  10روز آینده مشکلی در استفاده از اینترنت نخواهند داشت.
مدیر مخابرات منطقه فارس تصریح کرد :به منظور جبران بخشــی از مشکالت پیش آمده برای مشترکان و جلب رضایت هرچه
بیشــتر آنها به مشــترکان دارای بسته یک تا ســه ماهه اینترنت  2020پنج گیگابایت ،به مشترکان دارای بسته سه تا  6ماه 10
گیگابایت و به مشترکان دارای بسته  6تا  12ماه  15گیگابایت اینترنت رایگان تعلق خواهد گرفت.
وی ادامه داد :مشترکان میتوانند برای فعال سازی این حجم اینترنت هدیه در نظر گرفته شده با سامانه  2020تماس بگیرند.
او اظهار داشت :هماینک در استان فارس  120هزار مشترک از اینترنت شرکت مخابرات ( )2020استفاده میکنند.
ایزدی ،یکی از نیازهای امروز شهروندان را دسترسی به اینترنت پرسرعت یکپارچه و بدون نقطه کور و قطعی دانست و افزود :برای
این منظور در شهر شیراز نیاز به نصب  53آنتن مخابراتی ( )BTSداریم که برخی دیدگاههای نادرست مبنی بر مضر و خطرناک
بودن این آنتنها مانع توسعه این آنتنها در نقاط مختلف شهر شده است.
وی ادامه داد :در کنار به روز بودن امکانات و تجهیزات مخابرات فارس ،تمام امواج شرکت مخابرات از سوی سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی کنترل میشود و چنانچه امواج فراتر از حد مجاز و استاندارد باشد برخورد میشود.
وی گفت :هم اینک در استان فارس یک هزار و  274آنتن مخابراتی وجود دارد که از این تعداد  420آنتن در شهر شیراز و حومه
آن نصب شده است.

عضو هیئت علمیدانشــگاه شــیراز افزود :برهمین
اســاس مدیر ارشد استان باید با برخورداری از نگاهی
توســعهای ،دیدگاههای متحولکننده دنیای امروز را
نیز بشناسد و آنها را برای توسعه استان به کار گیرد.
توجه به علم ،راهکار توسعه فارس
همچنین استاد مدیریت آموزشی و مدیر دفتر نظارت
و ارزیابی دانشــگاههای اســتان فارس نیز بر ضرورت
توســعه و مدیریت آموزش عالی در اســتان اشــاره
کــرد و گفت :توجه به اقتصــاد علم و فناوری یکی از
راهکارهای توسعهای فارس محسوب میشود.
دکتر قاسم ســلیمیبا بیان اینکه یکی از موضوعات
اساسی کشور در برنامههای توسعهای توجه جدی به
اقتصاد دانش بنیان است ،اظهار داشت :مبنای برنامه
چهارم توسعه دانش بنیانی و دانشمحوری بوده است
که در برنامههای پنجم و ششــم نیز ادامه داده شد و
بهویژه در اقتصادهای در حال توسعه مهم است.
وی نقــش دانشــگاهها و مراکــز علمی ،فنــاوری و
نوآوری را در تحقق سیاستهای اقتصاد دانش بنیان
بســیار برجســته توصیف کرد و گفت :ایــن مهم با
رویکرد سیاســتگذاری و برنامهریزی دقیق میتواند
موفقیتهای بسیار را به همراه داشته باشد.
عضو هیئت علمیدانشــگاه شــیراز با بیان اینکه در
سالهای گذشته بحثهای دقیقی در حوزه اقتصادی
مطرح شــده ،بــه فرمایشــات مقام معظــم رهبری
درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
سلیمیادامه داد :در ساختار وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،دو برنامه درراســتای اقتصاد مقاومتی تبیین
شده اســت که یکی از آنها ،ارتقای پنج دانشگاه برتر
کشور به تراز بینالمللی است و دیگری آمایش آموزش
عالی است.
وی با بیان اینکه دانشگاه شیراز برای دستیابی به تراز
بینالمللی تالش میکند و وزارت علوم نگاه ویژهای به
این موضوع دارد ،افزود :آمایش آموزش عالی بهمثابه
ضرورتی مهم در کشــور مد نظر است و استان فارس
نیز در این زمینه با نگاهی کارامد وارد شده است.
استاد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز عنوان کرد :اگر
قائل هستیم که اقتصاد ما میتواند دانشبنیان باشد،
سیاستگذاری در حوزه علم فناوری و نوآروی در هر
استان اهمیتی ویژه مییابد.
ســلیمیگفت :چنانچه توجه به اقتصاد دانشبنیان
در بعد اجرایی نیز عملیاتی شــود ،بهرههای بسیاری
برای هر اســتان و منطقه به ارمغان خواهد آورد و ما
در این زمینه برخی نقــاط قوت و ضعفها داریم؛ اما
فرصتهایمان بســیار زیاد است تا آنجا که میتوان از
آن به مثابه یکی از محورهای توسعه استان یاد کرد.
وی با اشــاره به فعالیت افزون بر  200مرکز آموزش
عالی ،مراکز و موسســات پژوهش و فناوری در استان
فارس ،تأکید کرد :از منظر آمایشــی شاید به این نگاه
برسیم که توسعه کمیاین مراکز در استان فارس به
ثمر رسیده و امروز باید این مراکز را ساماندهی کرد.
مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاههای استان فارس
اظهار داشــت :آمایــش آموزش عالی باید براســاس
قابلیتهــا و توانمندیهــای هر منطقه باشــد و در
این میــان ،متمرکز کردن ظرفیتها ضروری اســت
و امــروز باید در عرصه کیفیــت این مراکز را متحول
کــرد؛ هرچند این موضوع به معنــای حذف و از بین
بردن مراکز آموزشی نیست ،بلکه طرحی در راستای
همگرایی مراکز توسعه علم و فناوری است.
در مقطع کنونــی که هیئت دولت ،پــس از  2دوره
سکانداری اســتانداران غیربومی ،اســتانداری بومی
برای فارس برگزیده اســت ،انتظار میرود ظرفیتها
و توانمندیهای بخشهای مختلف بیش از گذشــته
در مسیر توسعه استان قرار گیرد تا شتاب بخشی در
گرهگشایی از مشکالت را شاهد باشیم.

آگهی دعوت به کمیسیون اشخاص حقیقی
نظر به اینکه نشانی مؤدیان ذیل در دست نمیباشد در اجرای ماده  208ق.م.م مصوب اسفند ماه  1366اوراق مالیاتی به شرح
ذیل ابالغ میگردد ،خواهشمند است طبق قانون در تاریخ و ساعت مقرر به شرح جدول این آگهی جهت حل و فصل پرونده
و پیگیری مراحل آن به هیئتهای حل اختالف مالیاتی واقع در بلوار فرهنگ شهر ـ ایستگاه  10ـ اداره امور مالیاتی شیراز ـ
مراجعه نمایید.
شماره
شناسنامه/
کدملی

نام واحد

عملکرد

منبع
مالیاتی

مبلغ مورد
مطالبه

شماره برگ

مورخه

تاریخ جلسه

ساعت

1390

مشاغل

69709810

113923

97/10/10

97/11/08

13:00

مشاغل

51713620

113924

97/10/10

97/11/08

13:00

13782630

113922

97/10/10

97/11/08

13:00

113921

97/10/10

97/11/08

13:00

97/10/10

97/11/08

13:00

97/11/08

13:00
13:00

ردیف

نام و نام
خانوادگی

1

میالد ظهیریان

170421

2

میالد ظهیریان

170421

1391

3

افسر خلعتبری

170421

1391

مشاغل

4

افسر خلعتبری

170421

91متمم

مشاغل

17105190

5

مژده مسعودیان

175

170421

1389

مشاغل

25318150

113920

6

مژده مسعودیان

175

170421

1390

مشاغل

25967500

113919

97/10/10

7

مژده مسعودیان

175

170421

1391

مشاغل

35577880

113918

97/10/10

97/11/08

8

سید مهدی رضوی

27

170421

1388

مشاغل

16785700

113927

97/10/10

97/11/08

13:00

9

سید مهدی رضوی

27

170421

1389

مشاغل

19993480

113928

97/10/10

97/11/08

13:00

10

شاهین آقایی

170421

1391

مشاغل

48644800

113925

97/10/10

97/11/08

13:00

12

شاهین آقایی

170421

1392

مشاغل

77503400

113926

97/10/10

97/11/08

13:00
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روابط عمومیاداره کل امور مالیاتی فارس

شناسه آگهی345525 :

