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کالف سردرگمی به نام تولید

یادداشت روز

ادامه بررسی رفع موانع و مشکالت واحدهای تولیدی فارس

شــیرازنوین -گروه گزارش  بررسیهای شــیرازنوین نشان
میدهد با وجود تالش برای رفع موانع و مشکالت واحدهای
صنعتیدر فارس ،مشکالت همچنان باقی است .این مشکالت
در بخشهای مهم تامین اجتماعی و امور مالیاتی به وضوح
دیده میشــود و سد راه تولید و تولیدکنندگان است .با این
وجود باید برای رفع این مشــکالت که اغلب قانونی اســت
و براساس دســتورالعملهای دولتی اعمال میشود چارهای
اندیشید؛ چراکه ارائه بستههای سرمایهگذاری از سوی دولت
یــک حکایت دارد و موانع قانونی موجــود حکایتی دیگر و

ایــن دو در کنار هم ،خبر از عدم تحقــق برنامههای رونق
اقتصادی میدهد .انگار حــاال گرفتار برنامههای بلندمدتی
هستیم که البته تاب و توان ایستادگی در برابر آن را نداریم؛
چراکه جوانان ما امــروز نیازمند کار و تالش در عرصههای
اقتصادی هستند و فردا دیر است .هر چند مدیران مربوطه
حوزه اقتصاد دولتی دایم درحال انتشــار اخبار از رفع موانع
تولید هستند اما آمارهای بیکاری همچنان در صدر نمودارها
قرار دارد و آسیبهای اجتماعی حکایتی از بیکاری و رکود
دارند...
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در جلسه گفت وگوی
تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی شیراز:

حضور  ۵۵شرکت
خودروساز داخلی
و خارجی در
نمایشگاه شیراز

آغاز به کار دوساالنه پژوهشهای باستانشناسی ایرانباستان

احمد تنوری
منتخب شورای پنجم شیراز

عزم ملی برای حفظ و
احیاء باغهای قصردشت

بیش از چهار دهه از تهیهی طرحها 
ی
توسعه و عمران شــیراز میگذرد .در
ن طـــرحها بــه باغهای
ه ر یک از ای 
ت بهطور ویژه توجه شــده
قصردشــ 
ی بــا محتوای
اســت .برای آشــنای 
طرحهای ارائه شده برای ساماندهای
باغهای قصردشــت ،باید به اســنا د و
ک مربوط به این طرح ها مراجعه
مدار 
کــرد؛ از جملــه طرح جامع شــیراز
مصوب پنجاه و یــک ،طرح تفصیلی
شیراز مصوب پنجاهوسه ،طرح توسعه
و عمران حوزهی نفوذ شــهر شــیراز
مصوب شصت و هشت ،طرح تفصیلی
شیراز مصوب سال هفتاد و سه و طرح
ساماندهی و سیاســتگذاری باغهای
قصردشت مصوب هفتاد و نه ،تا طرح
تفصیلی شــیراز مصوب نود و ســه و
بازنگری بعدی در سال نود و چهار.
ا ز میان این طـرحهای مصوب ،احتماال
طـــرح توســعه و عمران شهر شیراز
(طـرح جامع) مصوب شصت و هشت
تاثیر گذارترین آنها باشــد؛ چراکه به
نظر میرسد طرحهای بعدی با توجه
ی همین طـــرح تدوین
بــه ایدههــا 

گردیدهاند .طرح جامع سال شصت و
هشت ،دو تمهید اساسی برای باغهای
ی از
قصردشت داشــت؛ اول ،جلوگیر 
توسعهی شهرشــیراز به سمت شمال
های قصردشت
غرب .با استفاد ه ازباغ 
ل این
به عنوان بـــه مانعــی در مقاب 
توسعه...
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خاموش کردن المپ های اضافی ساده ترین راه صرفه جوئی در مصرف برق است.
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