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خبـر مدیرکل امور مالیاتی استان فارس گفت: مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی با پرداخت اصل بدهی خود تا پایان مهرماه، 
می توانند از فرصت بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش استفاده نمایند. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل امور 
مالیاتی فارس، هاشمی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین اقداماتی که در سال رونق تولید صورت گرفته است، بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش 
است، اظهار داشت: بخشودگی صددرصدی جرائم قابل بخشش اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به مدیران کل امور مالیاتی استان ها تفویض اختیار 
شده و مودیان فقط تا پایان مهرماه امسال فرصت دارند با پرداخت مالیات قطعی شده خود از تسهیالت بخشودگی صددرصدی جرائم برخوردار شوند. 
مدیرکل امور مالیاتی فارس بابیان اینکه این مهلت دیگر تمدید نمی شود، افزود: در ماه های بعدی تا پایان سال جاری، درصد بخشودگی جرائم کاهش 
می یابد و سال آینده نیز ارائه این تسهیالت تکرار نخواهد شد. هاشمی توصیه کرد فعاالن اقتصادی، به ویژه فعاالن بخش تولید می توانند از این تسهیالت 
قانونی بیشترین استفاده را نمایند. وی افزود: به منظور رونق تولید و حمایت از فعاالن اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی و 
افزایش رضایت مندی مودیان مالیاتی، بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، بخشودگی جرائم ماده 169،193، 190،197 و 199 قانون مالیات های 

مستقیم و ماده های 22 و 23 ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قابل اجراست.

پایان مهرماه آخرین فرصت بخشودگی صددرصدی جرائم مالیاتی

شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاون 
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
احداث  پروژه  پیشرفت  روند  از 
و  شیراز  فاضالب  تصفیه خانه های 

صدرا بازدید کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی و آموزش همگانی 
در  پاکروح  شاهین  شیراز،  آبفا 
بازدید از روند ساخت و پیشرفت 
حال  در  فاضالب  تصفیه خانه 
آنچه  داشت:  اظهار  شیراز  احداث 
فاضالب  تصفیه خانه  کارگاه  در 
و  تالش  نتیجه  می شود  مشاهده 
کارفرمایی خوب مدیریت عامل و 

معاونین آبفا شیراز است.
شاهین پاکروح با تأکید در تسریع 
تصفیه خانه  اتمام  زمان بندی  برنامه 
کرد:  خاطرنشان  شیراز  فاضالب 
انجام  در  که  اعتبار  تخصیص  با 
است؛  مدنظر  اجرایی  عملیات 

این  سریع تر  چه  هر  بهره برداری 
پروژه  صورت می گیرد.

رئیس  نظرپور،  اهلل بخش  ادامه  در 
آبفا  مدیرعامل  و  هیئت مدیره 
ویژه  نگاه  به  اشاره  با  شیراز 
مسئولین استان برای رفع مشکالت 
زیست محیطی به پروژه تصفیه خانه 
تاکنون  افزود:  شیراز  فاضالب 
منابع  از  پروژه  این  اتمام  برای 
عمرانی و جاری هزینه شده است.

حضور  با  که  بازدید  این  در 
فاضالب  و  آب  شرکت  مسئوالن 
شیراز و نماینده مشاور و پیمانکار 
پروژه در قالب نشست کارشناسی 
تشریح  ضمن  گرفت  صورت 
فاضالب  و  آب  شرکت  عملکرد 
شیراز در احداث این تصفیه خانه ها 
گزارش جامعی از مراحل پیشرفت 
و  مسائل  آخرین  نیز  و  ساخت 

موانع موجود برای اتمام ارائه شد.

اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
شیراز  شهرداری  ورزشی  و 
جوانان  و  نوجوانان  تقدیر  از 
حافظ شناس در راستای پیوستن به 

شهر خالق ادبی خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
فرهنگی،  سازمان  ارتباطات،  اداره 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
با  گشتاسبی راد  ابراهیم  شیراز، 
تقویت  حفظ  و  لزوم  به  اشاره 
نسل های  برای  تاریخ  و  فرهنگ 
حافظ،  شخصیت  گفت:  جدید، 
شاعر  یک  اینکه  بر  عالوه 
احترام  مردم  برای  است  بزرگ 
مردم  و  دارد  ویژه ای  تقدس  و 
دیوان  به  مختلف  مناسبت های  در 

حافظ تفأل می زنند.
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
و ورزشی شهرداری شیراز افزود: 
بر اساس همین موضوع غرفه هایی 
در فضاهایی از شهر مانند حافظیه، 
و  عفیف آباد  کریم خانی،  ارگ 
معالی آباد ایجاد می شود که ضمن 
حافظ  به  تفالی  مردم،  از  پذیرایی 

زده می شود.
سرپرست  نیری  علی  ادامه  در 

زیارتی  امور  و  گردشگری 
و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
گفت  شیراز  شهرداری  ورزشی 
نمادین  کار  یک  را  حرکت  این 
خواند  شهری  فضای  در  فرهنگی 
به  همچنین  کرد:  عنوان  و 
مراسمی  حافظ،  روز  یاد  مناسبت 
فرهنگی،  سازمان  همکاری  با  در 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
و  شیرازشناسی  مرکز  شیراز، 
هنری  و  فرهنگی  انجمن های 
تاالر  در  مرکز  این  به  وابسته 
آزادی شهر برگزار شد که در این 
ویژه برنامه عالوه بر سخنرانی های 
که  جوانانی  و  نوجوانان  مرتبط، 
صحیح خوانی  حفظ،  حوزه  در 
دارند،  فعالیت  حافظ پژوهشی  و 
وی  شدند.  تجلیل  و  معرفی 
برگزیدگان  از  تقدیر  شد:  متذکر 
کالس های حافظ شناسی در مراکز 
شیرازشناسی در راستای پیوستن به 

شهر خالق ادبی انجام می شود.
نیری تأکید کرد: اجرا و برگزاری 
کمک  می تواند  برنامه هایی  چنین 
شهرهای  به  نیز  شیراز  تا  کند 

خالق ادبی بپیوندد.

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل 
گفت:  شیراز  شهرداری  مسافر 
نظارت کاملی از سوی اداره نظارت 
و بازرسی این سازمان بر روند ارائه 
لحاظ  به  خدمات سرویس مدارس 

کمی و کیفی اعمال می شود.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
آموزش  و  ارتباطات  اداره  از 
سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر 
حسن شاهی  شیراز  شهرداری 
در  تغییرات  دلیل  به  گفت: 
مدارس  سرویس  خدمات  ارائه 
یک  ارائه  به  رانندگان  الزام  و 
و  خلل  شیفت،  هر  در  سرویس 
ناهماهنگی مختصری در این زمینه 
اینکه  بابیان  وی  بود.  ایجادشده 
و  نبود  الینحل  شده  ایجاد  مشکل 
کمبود  جبران  برای  برنامه ریزی 
است،  انجام شده  مدارس  سرویس 
با تالش سازمان مدیریت  گفت:  
شیراز  شهرداری  مسافر  حمل ونقل 
اداره  دانش آموزی  سازمان  و 
مشکالت  فارس  آموزش وپرورش 
و کمبود سرویس مرتفع شده و در 
اسرع وقت سرویس دهی به مدارس 

شد.  خواهد  انجام  منظم  شکل  به 
رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل 
مسافر شهرداری شیراز با تأکید بر 
ضرورت نظارت همه جانبه و ایجاد 
امنیت در حمل ونقل دانش آموزان 
و  نظارت  عوامل  کرد:  اضافه 
بازرسی به صورت تمام وقت در دو 
پیگیری  و  کنترل  مشغول  شیفت 
سرویس های  به  مرتبط  امور 
مدارس هستند. حسن شاهی گفت: 
کمبود  درخصوص  مشکلی  هیچ 
مدارس  به  سرویس دهی  ظرفیت 
گزارش  ارائه  با  و  ندارد  وجود 
ناظران سازمان و مسئولین اجرایی 
سرویس مدارس مستقر در مدارس 
تقاضا  سرویس های  شیراز،  شهر 
شده بدون اتالف وقت به مدارس 

معرفی می شوند.
رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل 
با  گفت:  شیراز  شهرداری  مسافر 
ذاتی  وظیفه  و  رسالت  به  توجه 
کیفی  سطح  ارتقای  سازمان،  این 
در  مدارس  سرویس  خدمات 
همواره  و  داشته  قرار  کار  دستور 

یکی از اولویت ها است.

 بازدید معاون مهندسی و توسعه آبفا کشور 
از پروژه های احداث تصفیه خانه فاضالب 

شیراز و صدرا

 رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری شیراز:

نوجوانان و جوانان حافظ شناس شیرازی 
تقدیر می شوند

رئیس سازمان حمل ونقل مسافر شهرداری شیراز:

نظارت کاملی بر سرویس مدارس شیراز 
اعمال می شود

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: در راستای اجرای فرمایشات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( و در جهت رونق تولید، بهبود ارائه خدمات و 
تکریم فعاالن اقتصادی؛ روند صدور اخذ گواهی عدم سوءپیشینه در استان 

فارس اصالح و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار شد.
صدور  فرآیند  این که  بابیان  موسوی  کاظم  سید  حجت االسالم والمسلمین 
اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای فعاالن اقتصادی از دو هفته به 24 ساعت 
صادرات  مقررات  اجرایی  آیین نامه  به  عنایت  با  گفت:  است،  کاهش یافته 
و واردات مبنی برنداشتن محکومیت مؤثر کیفری به عنوان یکی از شرایط 
صدور کارت بازرگانی، درگذشته تمام متقاضیان در شیراز و استان فارس 
می بایست با حضور در دفاتر منتخب پستی و در شهرستان ها با مراجعه به 
مرکز تشخیص هویت ناجا نسبت به انگشت نگاری اقدام می کردند و پس 
ارائه شده  آدرس  به  پست  اداره  توسط  مدرک  اصل  اداری  مراحل  انجام  از 

متقاضی ارسال می گردد که این فرآیند موجب اطاله زمان می شد.
رئیس ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان فارس 
کارت  دارندگان  الزامات  از  یکی  سوءپیشینه  گواهی  گرفتن  شد:  یادآور 
باید دو هفته  استان  اقتصادی در  فعال  تا پیش ازاین هر  بازرگانی است که 

کاری برای اخذ این گواهی در انتظار می ماند.
حجت االسالم والمسلمین موسوی با اشاره به کاهش زمان صدور گواهی عدم 

سوءپیشینه در استان فارس تصریح کرد: این اقدام مثبت و کارگشای اتاق 
بازرگانی استان فارس گام مهمی در راستای کاهش فرآیند صدور کارت 

بازرگانی در کشور خواهد بود.
خدمات  دفاتر  در  ملی  کارت  ارائه  با  می توانند  متقاضیان  گفت:  وی 
الکترونیک قضایی استان نسبت به اخذ این گواهی اقدام کنند و دارندگان 
گواهی  دریافت  برای  فارس  بازرگانی  اتاق  عضو  و  بازرگانی  کارت 
سوءپیشینه نیاز به حضور فیزیکی نداشته و می توانند از سیستم مکانیزه این 

اتاق نیز استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک  
قضایی در شهر شیراز و سایر حوزه های قضایی استان خاطرنشان کرد: این 
دفاتر باهدف ایجاد امکان دسترسی آسان تر مردم به خدمات قضایی، ثبت 
راه اندازی شده  دادخواست، شکایت و صرفه جویی در وقت و هزینه  انواع 

است که در این دفاتر 22 خدمات قضایی ارائه می گردد.
سید عبدالنبی نجیبی معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان فارس نیز 
در این زمینه گفت: بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین المللی معتبر هرساله 
وضعیت کسب وکار کشورها را بر اساس شاخص سهولت انجام کسب وکار 
تنظیم  و  قانون گذاری  درخصوص  نماگر   10 وضعیت  بررسی  طریق  از  و 
مقررات شامل شروع کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت وساز، دسترسی به 
برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، 
تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه بندی 

می کند.
دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان فارس افزود: بر 
اساس این گزارش، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب وکار با 
افزایش از 54.6 به 56.9 به میزان 2.34 واحد بهبودیافته است. علی رغم این 
افزایش در امتیاز رتبه ایران در این شاخص با چهار پله تنزل از 124 در سال 

2018 به 128 در سال 2019 رسیده است.
و  شرکت ها  ثبت  کل  اداره  شامل  دستگاه هایی  اینکه  بابیان  نجیبی  قاضی 
مؤسسات غیرتجاری، سازمان امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران، قوه قضائیه، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مهم ترین 
دستگاه های مسئول در حوزه نماگر شروع کسب وکار هستند اظهار داشت:  

عمده دلیل این تنزل به افت 76 پله ای کشور در نماگر شروع کسب وکار و 
61 پله ای در نماگر اخذ مجوزهای ساخت وساز بازمی گردد.

استان  بازرگانی  اتاق  تخصصی  و  کارشناسی  پژوهش های  به  اشاره  با  وی 
شروع  مهم  مراحل  از  یکی  افزود:  سوءپیشینه  گواهی  درخصوص  فارس 
به  روز   10 الی  هفت  که  است  سوءپیشینه  عدم  گواهی  اخذ  کسب وکار، 
طول می انجامد که الزامی بودن اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای شروع یک 
کسب وکار در ایران منجر به این موضوع شده است که یک مرحله هفت الی 

10 روزه به زمان شروع کسب وکار در ایران افزوده شود.
ماده  )ب(  بند  اساس  بر  داد:  ادامه  فارس  استان  دادگستری  قضایی  معاون 
)2( تصویب نامه شماره 23110/ت 53079 ه مورخ 1396/3/1 هیئت محترم 
برای  الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه  و  برخط  استعالم  امکان  وزیران، 
زیرساخت های  بودن  آماده  به  نظر  که  شده  تصریح  اجرایی  دستگاه های 
اتاق  همکاری  با  و  فارس  استان  در  موضوع  سخت افزاری  و  نرم افزاری 
بازرگانی فارس طی دوماهه گذشته این موضوع به طور آزمایشی انجام شده 

است.
بخشنامه  دو  اساس  بر  سوءپیشینه  عدم  گواهی  دریافت  اینکه  بابیان  نجیبی 
و  با دستور  است و می تواند  امالک کشور  ثبت اسناد و  داخلی در سازمان 
ابالغ رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حذف شود بیان داشت: حذف 
ازجمله حذف  پیامدهایی  فیزیکی  »اخذ گواهی عدم سوءپیشینه«  دریافت 
زمان مرحله هفت الی 14 روزه، حذف هزینه، کاهش زمان شاخص شروع 
کسب وکار از 72.5 روز به 66.5 روز و بهبود رتبه این شاخص از 173 به 

167 را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی فارس، 
فرآیند اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای کارت بازرگانی به صورت فیزیکی 
حذف شده و این مرحله به صورت ارجاع از طریق دفاتر خدمات قضایی و 
شدن  فراهم  با  بعدی  مرحله  در  که  می شود  انجام  شبانه روز  یک  مدت  در 
موردنیاز  اینترنتی  درگاه های  تعریف  با  موضوع  این  آتی  زیرساخت های 

به صورت برخط و مدت زمان بسیار کوتاه تر نیز انجام خواهد شد.
اینکه مدت اعتبار گواهی عدم سوءپیشینه سه ماه است و هر  بابیان  نجیبی 
فعال اقتصادی از زمان درخواست تا اخذ گواهی اتالف زمان زیادی داشت 
فعاالن  برای  سوءپیشینه  گواهی  اخذ  فرآیند  تسهیل  و  شدن  بر خط  افزود: 
اقتصادی استان از مطالبه جدی فعاالن بخش خصوصی بوده است که با این 
اقدام مهم و کارشناسی شده پیامد مثبتی در بخش اقتصاد استان خواهد داشت.

در  فارس  استان  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای  پیگیری  ستاد  دبیر 
و  مولد  فعالیت های  از  فارس  استان  دادگستری  همه جانبه  حمایت  پایان بر 
اشتغال زا و نیز ضرورت همراهی همه دستگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی 

در جهت رونق تولید تأکید کرد.

در جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب شیراز که با موضوع 
پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و رفع عوامل مؤثر در وقوع سیل برگزار شد 
ضمن مصوب شدن ده راهکار پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه بر همکاری 
و تعامل همه نهادها و سازمان های متولی جهت پیشبرد فوری  و مؤثر طرح های 

پیشگیرانه تأکید شد.
در این جلسه که پس از بازدید میدانی از محل وقوع سیل و بررسی مسیرهای 
هدایت سیالب برگزار شد دادستان عمومی و انقالب مرکز استان با تأکید بر 
و  هدفمند  پیشگیری  زمینه  می تواند  مسئول  نهادهای  همکاری  و  تعامل  اینکه 
هوشمندانه ای از وقوع حوادث غیرمترقبه بخصوص شبیه آنچه در فروردین ماه 
انقالب  و  عمومی  دادستانی  گفت:  نماید  ایجاد  را  داد  روی  شیراز  در  امسال 
مرکز استان در راستای وظایف قانونی خود در راستای حفظ حقوق عامه تالش 
می کند ضمن یادآوری وظایف و تکالیف نهادهای مسئول انسجام الزم را در 

این خصوص بین دستگاه ها ایجاد نماید.
حیدر آسیابی همچنین بر تعیین کمیته ای با اختیارات تام از سوی شرکت آب 
سریع  پاسخگویی  راستای  در  شیراز   شهرداری  به  معرفی  و  استان  منطقه ای 
نهادها  سایر  است  الزم  افزود:  و  کرد  تأکید  طرح ها  بررسی  و  استعالمات  به 
اقدام  طرح ها  اجرای  موانع  رفع  راستای  در  استان  برق  توزیع  شرکت  ازجمله 
مناسب را در دستور کار قرار دهند. وی از مصوب شدن حضور فعال نیروهای 

امدادی و همکاری متقابل آنان با شهرداری، آب منطقه ای و نیروی انتظامی در 
راستای هدایت سیالب های احتمالی، الیروبی و مدیریت ترافیک در این نشست 
مشترک خبر داد و خاطرنشان کرد: مطابق قوانین مربوطه بر قلع وقمع سازه های 

فاقد مجوز در بستر و حریم رودخانه ها توسط آب منطقه ای استان تأکید شد.
اجرای  و  نقاط آسیب پذیر  اولویت بندی  و  شناسایی  از  استان  قضایی  مقام  این 
طرح های کوتاه مدت و بلندمدت از سوی دستگاه های مسئول جهت جلوگیری از 
وقوع حوادث مشابه سیل امسال تحت نظارت معاونت عمرانی استانداری فارس 
خبر داد و بیان داشت: معاونت عمرانی استانداری فارس در قالب کارگروهی 
که پیش ازاین تشکیل گردیده است وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی را 
با توجه به ظرفیت ها و تکالیف قانونی آنها تعیین و بر اجرای آن نظارت دارد.

الزم  طرح های  اجرای  بر  همچنین  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
درخصوص باز طبیعی سازی  و کانال کشی اصولی جهت انتقال سیالب دروازه 
قرآن تأکید کرد. در پایان بر تهیه دستورالعمل مدیریت واحد حوادث غیرمترقبه 
در راستای مشخص شدن وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی در سریع ترین 

زمان و قبل از وقوع هرگونه حادثه ای تأکید گردید.
منطقه ای،  مدیرعامل شرکت آب  شیراز،  نشست شهردار  این  در  است  گفتنی 
و  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل  استان،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 

جمعی دیگر از مدیران ادارات ذی ربط حضور داشتند.

بازرگانی  اتاق  کسب وکار  اخالق  کمیسیون  رئیس  و  نمایندگان  هیئت  عضو 
فارس گفت: اعتماد حاصل رعایت اصول اخالق کسب وکار در جامعه و مردم 

به یکدیگر است.
فارس،  بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
صالح الدین ایزدفر در جلسه کمیسیون اخالق کسب وکار که با حضور اعضای 
آن برگزار شد، بیان کرد: مایه اخالق در ایران از دو ریشه قدیمی اصیل ایرانی 
و اسالمی نشات می گیرد و تالش ما در این کمیسیون حساس کردن و بازخوانی 

مباحث ارزشمند اخالق در جامعه به ویژه فضاهای اقتصادی است.
وی افزود: به دلیل وابستگی علوم اخالقی به مسائل دینی عمدتًا اخالق از دیدگاه 
اخالق  مقوله  که  است  این  واقعیت  اما  می گیرد  قرار  موردتوجه  بیشتر  دین 

می تواند ما را به سمت تعالی و اجتماع مثبت سوق دهد.
اخالق  پیرامون  مباحث  کمیسیون  این  در  همچنین  داشت:  اظهار  ایزدفر 
کسب وکار ازجمله اخالق اجتماعی، اخالق مشتری مداری، اخالق بازار، اخالق 
تجارت مطرح خواهد شد که نیاز به همکاری بیشتر بخش دولتی در تبیین این 
در  کرد:  اضافه  فارس  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  داریم.  مباحث 
سال های گذشته اصول اخالقی در کسبه و اهل بازار بسیار جاری و ساری بود و 
همین موضوع یکی از دالیل اعتماد و موفقیت بازاریان بود که احیای الزامات 

اخالقی بومی هر منطقه از ضروریات جامعه امروز است.
افراد جامعه  اعتماد توسط همه  بازسازی  به  نیاز  فعلی  داد: در جامعه  ادامه  وی 
داریم و این مهم جز در رعایت اصول اخالق در جامعه و محیط های کسب وکار 

محقق نخواهد شد که یک عزم ملی می طلبد.
در این جلسه مهندس علی رزین کفش از فعاالن بخش خصوصی استان فارس 

با ارائه گزارشی درخصوص "اخالق کسب وکار و ارتباط آن با محیط زیست، 
گفت: امروز مباحث مرتبط با محیط زیست مسئله روز جهان است و روزانه با 
سالمت  حوزه  در  حوادث  و  آتش سوزی  سونامی،  ازجمله  ناخوشایندی  اخبار 
الزامات  به  توجه  عدم  مصداق  این ها  همه  که  می شویم  روبرو  پزشکی  و 

زیست محیطی است که متأسفانه برگرفته از اخالق کسب وکار است.
از مسائل  ناشی  با مشکلی روبه رو هستیم که  افزود: ما در صنایع مختلف  وی 
کسب وکار است به عنوان مثال صنعت خودرو که یکی از صنایع برجسته امروز 
که  است  خودرویی  تولید  آن  خروجی  اما  می کنیم  استفاده  منابع  از  دنیاست 
و  کسب وکار  ارتباط  می توانیم  به خوبی  و  می رساند  آسیب  محیط زیست  به 

محیط زیست ببینیم. 
زرین کفش بابیان اینکه در برخی از کسب وکارها هدر دادن منابع یک ضد 
حوزه های  در  صنعتی  جوامع  امروز  که  معضالتی  داشت:  اظهار  است  ارزش 
مختلف کشاورزی، مواد غذایی، دام پروری و صنایع الکترونیک با آن روبرو 
است درنتیجه رفتارهایی است ناشی از عدم رعایت اخالق در کسب وکار است 

که همه ما را گرفتار کرده است.
وی اضافه کرد: تشکیل کمیسیون اخالق حرفه ای در کسب وکار در پارلمان 
بخش خصوصی یکی از ضروریات امروز جامعه ما است که فعاالن اقتصادی، 
دستگاه های اجرایی و سایر افراد به منشور اخالقی در کسب وکارها و مسائل 

جامعه حساس شوند.
زرین کفش بابیان اینکه باید در منشور کسب وکارهایمان تجدیدنظر کنیم و 
ابعاد مختلف را موردتوجه قرار دهیم ادامه داد: این کمیسیون باید تالش کند 
یک منشور اخالقی کسب وکار را به صورت کاربردی، هدفمند، با برنامه ریزی 

اجرایی و کنترل عملکرد در سطح جامعه که برگرفته از الگوهای مختلف در 
حوزه کسب وکار را با نگاه بلندمدت و آینده نگر، طراحی و تدوین کند که با 
اجرای این منشور خروجی مطلوب مدرن سازی فرهنگ کسب وکار در محیط 

کسب وکار امروز ایران نهادینه شود.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: هر یک از حوزه های معدن، صنعت، کشاورزی، 
فساد مالی و اداری، فاصله طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی، خصوصی سازی و 
الزامات زیست محیطی می تواند از شاخص های این منشور باشد که به طور حتم 

چنین منشوری قابل اندازه گیری و کنترل خواهد بود. 
وی تصریح کرد: کمیسیون اخالق کسب وکار اتاق بازرگانی فارس باید بتواند 

منشأ ایجاد حساسیت و تحول در جامعه باشد.
در این جلسه خانم مائده خوش نیت گزارشی پیرامون اخالق در کسبه قدیمی 

شیراز ارائه کرد. 
وی ضمن اشاره به خصایص اخالقی بر اساس احادیث و روایات، به نحوه رفتار 
و  قیمت ها  در  انصاف  مشتری،  رضایت  جلب  ازجمله  مشتری  با  قدیم  کسبه 

مالحظه رفتارهای مشتری پرداخت. 
خوش نیت بابیان اینکه رعایت اخالق در کسبه قدیم بسیار چشمگیر است گفت: 
رفتار کسبه قدیم با همکاران بر اساس حمایت، قرض، گذشت و چشم پوشی، 

اعتماد و رفاقت در عین رقابت بود.

شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  عالی  مشاور 
زائران  اتوبوس حامل  از مصدومان حادثه واژگونی 
عیادت  رجایی  شهید  بیمارستان  در  حسینی  اربعین 

کرد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
کشفی  منصور  سید  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت:  حادثه  این  مصدومان  از  عیادت  حاشیه  در 
زائران  از  جمعی  حامل  اتوبوس  واژگونی  پی  در 

کربال  عازم  داراب  شهرستان  از  که  حسینی  اربعین 
بودند،  شده  سانحه  دچار  عراق  کشور  در  و  بوده 
شیراز  بیمارستان های  به  حادثه  این  مصدومان 
آغاز  آنان  به  خدمات رسانی  کار  و  شدند   منتقل 

شد.
او افزود: از ۲۳ مصدوم بستری در بیمارستان شهید 
درمان  روند  و  شدند  ترخیص  مصدوم  پنج  رجایی، 
در  نیز  مرکز  این  در  بستری  مصدومان  بقیه  برای 

حال انجام است.
مصدومان  از  نفر   ۹ کرد:  اعالم  کشفی  دکتر 
اربعین  زائران  حامل  اتوبوس  واژگونی  حادثه 
بودند  بستری  مسلمین  بیمارستان  در  نیز  حسینی 
بیمارستان  از  مصدوم  شش  تعداد،  این  از  که 
در  بستری  مصدوم  یک  و  شدند  ترخیص 
مرخص  مرکز  این  از  نیز  بهشتی  شهید   بیمارستان 

شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس خبر داد؛

کاهش زمان از دو هفته به 24 ساعت

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون اخالق کسب وکار اتاق بازرگانی فارس:


