ایجاد بازار  5میلیارد دالری برای تولیدکنندگان داخلی با ممنوعیت واردات
مدیر کل ورزش و جوانان فارس:

اعتالی ایران
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

خیزش فرهنگی در ایران
شروع شده است

«پاک فطرت» میتواند
به ژیمناستیک فارس
کمک کند

اسماعیل عسلی
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شفاف سازی شهردار شیراز در صحن علنی شورای شهر؛

کاهش میزان تغییر کاربری باغ ها

و جذب حداقلی کارکنان در سال 97

3

مسئول دفتر نمایندگی
ولی فقیه در اداره کل
منابع طبیعی فارس:

اظهارات وزرا در حاشیه جلسه
هیأت دولت
***

با گذشت  40سال،
هنوز برخی
مدیران و مسئوالن
وظیفهشان را خوب
نمیشناسند 4

وزیر دفاع:

طعم تلخ شکست را به جبههی
آمریکایی -صهیونیستی
خواهیم چشاند
***
درخواست آمریکا از کارمندان
«غیرضروری» خود برای خروج
از عراق

رئیس اتحادیه بنکداران فارس
در گفتوگو با «عصر مردم»:

باید به دنبال سودجویان
خارج از اصناف باشیم

2

دالالن به بازار مجازی
خودرو بازگشتند

افزایش پروندههای هتک حیثیت
در محاکم قضایی و توصیههای
پلیس فتا
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طرح جامع مدیریت سیالب شیراز تهیه میشود

ممنوعیت واردات کاال به  1530قلم افزایش می   یابد

ایرنا :معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :واردات یک هزار و  390قلم کاال به
کشــور در سال گذشته ممنوع شد که این رقم در
سال  98به یک هزار و  530قلم افزایش می   یابد.
فرشــاد مقیمــی   دیروز در نشســت کارگروه
تســهیل و رفع موانع تولید اســتان ســمنان در
سالن جلسات شهرک صنعتی ایوانکی شهرستان
گرمسار افزود :صنعتگران در سال جاری به تولید
داخلــی و بومی   ســازی محصــوالت توجه ویژه
داشته باشند.
وی خاطــر نشــان کرد :یکــی از چالش های
اساسی در بخش صنعت کشور وابستگی به خارج
از کشــور است که باید با تکیه بر توان داخلی این
نقص در این بخش از اقتصاد کشور برطرف شود.
معاون امــور صنایع وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت ادامه داد :ممنوعیت واردات کاال به کشور

در راســتای حمایت از تولید ملی اســت و امسال
ممنوعیــت کاال از یک هــزار و  390قلم به یک
هزار و  530قلم افزایش می   یابد.
مقیمی   اضافه کرد :ســال گذشته با ممنوعیت
کاالهای وارداتی بیــش از پنج میلیارد دالر برای
محصوالت ساخت داخلی بازار فروش ایجاد شد.

وی تصریح کرد :برای رفع مشــکالت گمرکی
واحدهــای صنعتی و تولیدی کشــور کمیته های
مشــترکی ایجاد شده و مشــکالت از این دست
بنگاه های اقتصادی در آن بررسی و برای رفع آنها
تصمیم گیری می   شود.
معاون امــور صنایع وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت گفت :به منظور تحقق شــعار سال و رونق
تولید و با تصمیم ســتاد ملی تسهیل و رفع موانع
تولید برخی قوانین دســت و پاگیر برای توســعه
بخش صنعت و تولید اصالح شد.
به گــزارش ایرنــا ،در این نشســت علیرضا
آشــناگر استاندار ســمنان و جمعی از مدیران کل
دستگاه های اجرایی استان سمنان حضور داشتند.
از مجمــوع  2هزار و  20واحد تولیدی فعال در
استان سمنان  30درصد آن در شهرستان گرمسار
مستقر است.

یک مقام آگاه در نیروهای مسلح:

ناو هواپیمابر آبرهام لینکلن در دریای عرب متوقف شده
ایســنا :یک مقــام آگاه در نیروهای مســلح با
اشــاره به بهرهگیری سران و رســانههای متعلق
به ایاالت متحده آمریــکا از تکنیکهای عملیات
روانی در برابر جمهوری اســامی   ایران ،گفت :ناو
هواپیمابر آبرهام لینکلــن در دریای عربی متوقف
شــده و به خلیج فارس نیامده و ســایر واحدهای
شناور رزمیشــان نیز خارج شده و خلیج فارس از
همیشه خالیتر است؛ لذا ادعای آمریکا که ناوگروه

نظامــی ،آنچه که این روزها در فضای رســانهای
دشــمن و برخی دولتهای وابســته بــه آمریکا
در     باره تحرکات نظامی   این کشور در منطقه دنبال
میشــود ،اساســ ًا ارزش عملیاتی ندارد و وضعیت
واحدهای زمینی ،دریایــی و هوایی ارتش آمریکا
گویای این واقعیت است که آنها در حالت تدافعی و
حفظ نیروهای خود از خطرات احتمالی قرار دارند.
ناو هواپیمابر آبرهام لینکلن در دریای عربی متوقف

فرستاده ،دروغ است.
یک مقام آگاه در نیروهای مســلح با آگاهی از
تحرکات نظامی   آمریــکا در منطقه اعالم کرد که
حرکات آمریکا در منطقه برای حفظ و ایمنسازی
واحدهای خود اســت و سایر مطالب عنوان شده از
طرف آمریکا «عملیات روانی دشمن» برای تحت
تأثیر قرار دادن افکار عمومی   داخلی و خارجی است.
وی گفت :بر    اســاس برآوردهــای اطالعاتی و

شــده و به خلیج فارس نیامده و ســایر واحدهای
شــناور رزمیشان نیز خارج شــده و خلیج فارس
از همیشــه خالیتر اســت و لذا ادعای آمریکا که
ناوگروه فرستاده ،دروغ است.
این مقام آگاه تصریح کرد :ناتوانی آمریکاییها
و کشــورهای وابســته در انجام هرگونــه اقدام
نظامی   علیه جمهوری اسالمی   نیز در مواضع سران
این رژیمها کام ً
ال آشــکار است و آنها بارها اذعان

کردهانــد که قصد جنگ با ایــران را ندارند ،لیکن
این مواضع را با بهرهگیری از تکنیکهای عملیات
روانی بهگونهای عنــوان میکنند که آنها ارادهای
برای این کار ندارند ،تا بتوانند همچنان شبح جنگ
را بــر افکار عمومی   حفظ کنند؛ شــبحی که نه از
سر اراده که از ناتوانی است.
وی تاکید کــرد :جمهوری اســامی   ایران به
عنوان کشــوری امن آغازگر هیــچ جنگی نبوده و
نخواهد بود ،لکن نیروهای مســلح کشــور برای
مقابله با هرگونه توطئهای از هر زمان دیگر قویتر
و آمادهتر میباشــند و آمریــکا و همپیمانان آنها
کام ً
ال نسبت به این موضوع واقف هستند.
این مقــام آگاه در بخش دیگری از ســخنان
خود به برخی حوادث روزهــای اخیر در منطقه از
جمله حمله پهپادی نیروهــای انصارا ...به مواضع
عربستان اشــاره کرد و گفت :عربستان سعودی از
ســال  ۱۳۹۴هزاران نفر از مردم بیدفاع و بیگناه
یمــن را به خاک و خون کشــیده و بســیاری از
زیرساختهای این کشور اسالمی   و مظلوم را نابود
کرده اســت؛ حال آنکه طی این سالها نهادهای
حقوقی و بینالمللی چشم خود را بر همه واقعیتها
بسته و تنها نظارهگر اقدامات خصمانه و ضدانسانی
آل سعود علیه ملت مظلوم و بیدفاع یمن بودهاند؛
در چنین شــرایطی نیروهای جهادی انصارا ...یمن
این حق را برای خود محفوظ میدارند که برای دفاع
از ملت و کیان کشورشان در مقابل تجاوزگریهای
آل سعود ،اقدامات تالفیجویانه و مقابلهای را علیه
منافــع و اهداف ســعودی در خاک این کشــور
دنبال کنند.

3

9

برگزاری كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در استانداری فارس
صفدر دوام

عصر ديروز نشســت كارگروه تسهيل و رفع موانع
توليد اســتان فارس در محل تاالر قاضى استاندارى
برگزار شد.
بابك دين پرست معاون هماهنگى امور اقتصادى
و توســعه منطقه اى وزارت كشــور در اين نشست
به سفرهاى مســتمر اســتانى اش در كارگروه هاى
رفع موانع توليد اشــاره كرد و گفت :بناى شــخص
وزير كشــور حمايت الزم از بخش خصوصى و رفع
مشكالت بهره بردارى در ساير مناطق كشور مى باشد.
وى بــر همــكارى الزم بــراى اجرايــى شــدن
 ٤تفاهــم نامه بخش خصوصــى تأكيد كرد و گفت:
كارخانه اى كه من امروز ديدم موجب مباهات اقتصاد
كشور اســت ،بنابراين براى توسعه آن بايد همكارى
الزم صورت گيرد.
دين پرســت ادامه داد :رده هاى استانى موفقيت
و محصــوالت منحصربه  فــرد ايــن شــركت تأييد
كنند مــن امضــاى وزراى مربوطه را مــى گيرم و
توســط دكتر رحمانــى فضلى تأئيد هيــأت دولت را
خواهم گرفت.
وى ادامه داد :با توجه به نامگذارى امسال مبنى بر
رونق توليد و توسعه اقتصاد توسط رهبر معظم انقالب
بر اين اســاس رونق توليد بايد مورد توجه قرار گيرد.
او با اشــاره به كاهش نرخ بيكارى در استان فارس
اضافه كرد و گفت :در بحث مشــاركت اقتصادى آمار
كشورى  ٤٠و نيم درصد بوده كه استان فارس ثابت
بوده است.
او شناســايى قوانين مزاحم رونق اشتغال و بهبود
فضاى كســب و كار را الزم توصيــف كرد و گفت:
اقدام اســتان فارس در جهت سرمايه گذار بدون نام
اقدام مناسبى است كه مى تواند الگوى ساير استانها
قرار گيرد.
ديــن پرســت افــزود :در ســال جــارى تعداد
 ٢٠عنوان اولويت در حوزه اقتصادى به استانداران ابالغ
كرده ايم كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى همچنيــن بر اســتفاده از ظرفيت فرمانداران
و بخشــداران براى رســيدن به اهــداف متعالى در

ايــن حوزه تأكيد كرد و گفت :ايــن موارد در ارزيابى
عملكرد مديــران و تمكين دســتگاهها براى رونق
بخش خصوصى تأثير گذار است.
عنايــتا ...رحيمى اســتاندار فــارس نيز در اين
نشســت با بيان اينكه در آغاز مســئوليتم در استان
رســيدگى به معيشــت مردم و رفع موانع توليد بوده
اســت ،اظهار اســت  :حتمأ بايد يراى رفع مشكالت
اشتغال نيازمند جذب سرمايه گذارى هستيم.
مقام عالى دولت در استان فارس ادامه داد :توجه
به پروژه هاى اجرايى در اين حوزه و همكارى مديران

مربوطه اتفاقات مؤثرى رخ داده است.
رحيمى با اشــاره به ظرفيت هاى استان فارس در
بخش كشاورزى ،صنعت و خدمات ،ادامه داد :اكنون
رتبــه اول ما در بخش خدمــات و بخش هايى مثل
گردشگرى از ظرفيت هاى مناسبى برخوردار هستيم.
استاندار فارس به اشــتغال بيش از  ٢٠٠هزار نفر
در بخش صنايع دستى اشاره كرد و گفت :در سنوات
ترســالى همواره استان رتبه نخســت كشاورزى در
كشور داشتيم.
رحيمى افزود :در ساير حوزه هاى صنعتى ،نفت و
گاز ،ميادين گازى و تصويب اســتقرار  ٦پتروشيمى و
ظرفيت هاى بهداشــتى و درمانى نيز استان فارس از
داشته اى مناسبى برخوردار است.
وى همكارى مديران كالن ملى براى استقاده از
ظرفيت هاى موجود اســتان فارس مهم ارزيابى كرد

و گفت :كامل كــردن ظرفيت بنگاههــاى موجود،
راه انــدازى بنگاههاى تعطيل شــده و بــا گرداندن
بنگاههاى تملك شده توســط بانك ها و راه اندازى
كارخانجات و كارگاههــاى نيمه تمام از اولويت هاى
كارى ما براى رونق توليد و توسعه اشتغال در استان
فارس بوده است.
اســتاندار فارس همچنين به اجــراى برنامه هاى
جديد عملياتى براى احداث كارگاه هاى جديد نيز اشاره
كرد و گفت :تعداد  ١٢٠مجوز بدون نام نيز در اين امر
ارائه داديم تا در ســرعت سرمايه گذارى بيشتر شود.

رحيمى مراوده با كشورهاى خارجى و حاشيه خليج
فارس را از ديگر اقدامات عنوان كرد و گفت :تشكيل
ستاد گلخانه ها براى توسعه و رفع محدوديت آب نيز
مؤثر بوده است.
مقام عالى دولت در فارس در اين نشســت متذكر
شــد که كاهش ســودهاى بانكى و حذف جرائم در
دستور كار قرار گيرد.
وى حذف مقــررات ممنوعيت خروج از كشــور
اعضاى هيأت مديره به دليــل بدهى بانكى از ديگر
مطالبات عنــوان كــرد و گفت :برخــى از اعضاى
هيأت مديره به دليل برگشــت يك چك نمى توانند
به خارج از كشور براى رفع نيازهاى توليدى بروند.
رحيمى افزود :اصالح قوانين مربوط به ســازمان
توســعه تجــارت از ديگــر مطالبــات مــا در حوزه
توليد است.

ن رودز :ترامپ در     باره ایران دروغ میگوید
ب 

مهر :مشاور امنیت ملی «باراک اوباما» رئیس
جمهــوری پیشــین آمریکا اعالم کــرد :ترامپ
در     باره ایــران دروغ میگوید؛ در     باره برجام هم
دروغ گفت.
«بن رودز» (Ben Rhodes) مشــاور
امنیت ملی «بــاراک اوبامــا» رئیس جمهوری
پیشــین آمریکا در پیامی   توئیتری نوشت :ترامپ
در     باره ایران دروغ میگوید.
مشــاور امنیت ملی رئیس جمهوری پیشین

آمریــکا در ایــن خصوص ادامــه داد :ترامپ با
وجودی که ایران به توافق هســتهای پایبند بود،
از این توافق خارج شــد .وی از آن زمان تاکنون
تالش کرده اســت تا ایــران را تحریک کند تا
بهانهای را برای جنگ با این کشور پیدا کند.
وی در ادامه افزود :او (ترامپ) به مردم آمریکا
در     باره خارج کردن کشور از جنگها دروغ گفت،
در     باره توافق هســتهای با ایــران (برجام) دروغ
گفت و اکنون نیز در     باره ایران دروغ میگوید.

