روحانی:

اخالل در اجرای برجام به زیان همه است
جایگاه ورزش
در سبک زندگی
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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قصههای بومی فارس
برای هنرمندان تهران
روایت شد

فارس قهرمان رقابتهای
ژیمناستیک نونهاالن و
نوجوانان کشور شد
15
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 16صفحه

 18نماینده کمیسیون برنامه
و بودجه به شیراز میآیند
3

امام جمعه استهبان:

امر به معروف و نهی از منکر
تنها به حجاب ختم نمیشود
4

سخنگوی شورای نگهبان:

13

شورای نگهبان جزئیات برجام را
بررسی نکرده است

3

پرداخت وام  90میلیونی
ساخت مسکن

سخنگوی رزمایش محرم:

5

پیام رزمایش محرم آمادگی ارتش
در مقابل تهدیدات است

13
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5

راهبردهای جدید سیستم بانکی
در قالب بسته ضد رکود اعالم شد

طرح «نذر خون» در فارس
اجرا میشود

جزئیات تیراندازی مرگبار
دزفول از زبان یکی از
مجروحان
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ناگفتههایی از پشت پرده
تصویب برجام در مجلس

قادری نماینده مجلس خبر داد

صالحی:

در نشست شورای مشورتی توسعه استان اعالم شد؛

تدوین برنامه ششم توسعه فارس با مشارکت نخبگان

اثرات مثبت و منفی بازارچه های مرزی بر روند تجارت خارجی

سودهای واردات کاال نصیب واسطهگران میشود نه مرزنشینان!

وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت بـا توسـعه
بازارچههـای مـرزی موافـق نیسـت و در واقـع ایـن
بازارچههـا را مخـل مبـادالت تجـاری میدانـد .ایـن
در حالـی اسـت کـه حفـظ امنیـت مرزهـا دغدغـه
مهمـی اسـت کـه بـرای برقـراری آن مسـئوالن بـه
مانـدگار کـردن سـاکنان در ایـن مناطـق و جلوگیری
از مهاجـرت آنـان میاندیشـند و ایجـاد بازارچههـای
مـرزی راه حلـی بـود کـه بیـش از 20سـال پیـش به
ذهـن دولتمردان رسـید ،امـا اثرات مثبـت و منفی آن
چـه در مناطـق مرزی و چـه بر روند تجـارت خارجی
قابـل بحث اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار ایسـنا ،حـدود  50بازارچـه در
مرزهـای کشـور ایجـاد شـد تا بخشـی از مشـکالت
زندگـی مـرز نشـینان را برطرف کنـد .ایجاد اشـتغال
بـرای سـاکنان و تامیـن معیشـت آنـان بهتریـن راه
بـرای مانـدگار شـدن مرزنشـینان در مناطـق مـرزی
بـود و از حـدود  50بازارچـهای کـه در سـه دهه اخیر
ایجـاد شـده بر اسـاس آمارهـای گمرک حـدود نیمی
از آنهـا فعالند.
بازارچـه مـرزی محوطـه ای اسـت محصـور واقع در
نقطـه صفـر مـرزی و در جـوار گمرکهـای مجاز به
انجـام تشـریفات ترخیـص کاال یـا مکانهایـی کـه
طبـق تفاهـم نامههـای منعقـد شـده بیـن جمهوری
اسلامی ایـران و کشـورهای همجـوار تعییـن
میشـود .اهالـی دو طـرف مـرز میتواننـد کاالهـا و
محصـوالت مـورد نیاز را بـا رعایت مقـررات صادرات
و واردات و ضوابـط مقـرر در قانـون برای داد و سـتد
در ایـن بازارچـه هـا عرضـه کنند.
بازارچـه هـای مشـترک مـرزی بـه منظـور توسـعه
اقتصـادی روسـتاهای مرزنشـین پـا به عرصـه وجود
نهادنـد و بـه منظـور ایجـاد تحـول نسـبی در تولید و
اشـتغال ،تثبیـت جمعیت مرزنشـین در مرزها ،افزایش
درآمـد و نهایتـا توسـعه پایـدار مناطـق مـرزی در دو
دهـه اخیـر همچنـان بـه فعالیت خـود ادامـه دادهاند.
ایـن بازارچـه هـا در چارچوب اهداف تعیین شـده باید
علاوه بر تسـریع و تسـهیل در صـادرات غیـر نفتی،
در رشـد و شـکوفایی و توسـعه اقتصـادی مناطـق
مـرزی نیـز مفیـد واقـع شـده و اشـتغال مسـتقیم یـا
غیـر مسـتقیم تعـداد زیـادی از سـاکنان منطقـه را در
ارتبـاط بـا حمـل و نقـل و تهیـه کاالهـای صادراتی
فراهـم کنند.
امـا بازارچههـای مـرزی در عمل نتوانسـتند به هدف
نهایـی خـود یعنـی تامیـن معیشـت سـاکنان جامـه
عمـل بپوشـانند و در طـول بیش از دو دهـه ای که از
فعالیـت ایـن بازارچههـا میگـذرد ،سـوء مدیریـت در
سیاسـتگذاریها و ورود نهادهـای غیـر تخصصـی
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و غیـر مرتبـط زمینـه حـذف برخـی فرصتهـای
اقتصـادی و معیشـتی را بـرای مـرز نشـنینان فراهـم
کـرد؛ بـه گفتـه کارشناسـان بـا نگاهـی اجمالـی بـه
رونـد فعالیـت بازارچـه هـای مـرزی مـی تـوان بـه
ایـن مهـم دسـت یافـت کـه عـدم مدیریـت واحـد
و جزیـره ای عمـل کـردن بزرگتریـن مشـکل ایـن
بازارچههاسـت.
موضـع وزارت صنعـت و تجـارت دربـاره
بازرچـه هـای مـرزی
امـا وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت در خصـوص

بازارچههـای مـرزی موضعـی متفـاوت دارد و بـه
طـور کلـی بـا توسـعه آن هـا موافـق نیسـت .رئیس
سـازمان توسـعه تجـارت نیـز در جلسـهای پیرامـون
بررسـی عملکـرد ایـن بازارچههـا گفتـه کـه نظـام
تجـارت در جهـان بر پایه علـم ایجاد شـده و تاکنون
هیـچ گـزارش مسـتندی وجـود نـدارد کـه بـه تاثیـر
بازارچههـا در ارتقـای تـوان معیشـت مرزنشـینان
پرداختـه باشـد.
دو بحـث در مرزهـا مطـرح اسـت کـه یکـی دیـدگاه
امنیتـی و دیگـری نگاهـی اقتصادی و تجاری اسـت.
از یـک طـرف میخواهیـم مرزنشـینان را در مرز نگه
داریـم و بـه فکـر معیشـت ،اشـتغال و حفاظـت از
مرزهـا باشـیم و از سـویی دیگـر در پـی چارهجویـی
بـرای ثبـات و امنیت هسـتیم ،امـا کمبـود اعتبارات و
امکانـات در مرزهـا باعـث شـده تنها سیاسـت ممکن
بـرای ارتقای معیشـت مرزنشـینان مشـارکت آنها در
تجـارت فرامـرزی باشـد .ایـن در حالـی اسـت کـه
بـه گفتـه رییـس سـازمان توسـعه تجـارت ،تاکنـون
گزارشهـای مسـتندی در رابطـه بـا نقـش و جایگاه
بازارچههـا در ارتقـای تـوان معیشـت مرزنشـینان بـه
طـور واضـح وجـود نداشـته کـه ثابـت کنـد فعالیـت
ایـن بازارچههـا باعـث ماندن افـراد مرزنشـین در مرز
میشـود و بـه نظـام تجـاری هـم آسـیب نمیزنـد.
افخمـی راد با اشـاره به پیشـنهاد وزارت کشـور برای

حفـظ بازارچههـای مـرزی و توسـعه خدمـات قابـل
ارائـه در مرزهـا میگویـد :اگرچـه موضـوع ارتقـای
سـطح سلامت مرزنشـینان و افزایـش تعاملات
اقتصـادی در بازارچههـا مطـرح شـده اسـت ،امـا در
برخـی مرزهـا عمال بـا کشـورهای همسـایه ارتباطی
نداریم.
بـه گفتـه وی ،توسـعه بازارچههـا اقدامـی خلاف
روال جـاری تجـارت کشـور اسـت کـه نه تنهـا نباید
بـه توسـعه آنهـا فکـر کنیـم ،بلکـه بایـد بـه دنبـال
اشـتغالزایی بـرای مرزنشـینان در نقاط دیگر باشـیم.
رئیـس سـازمان توسـعه تجـارت بـا بیـان اینکـه
میتـوان بازارچههـای موثـر در ارتقـای معیشـت
مـردم را حفـظ کـرد ،میافزایـد :اگـر بازارچههایـی
وجـود دارنـد کـه بـه ارتقـای معیشـت مـردم کمـک
میکننـد و اثرگـذار هسـتند ،میتوانیـم آنهـا را حفـظ
کنیـم تـا به کارشـان ادامه دهنـد ،امـا در نهایت نباید
بـه دنبـال توسـعه بازارچـه باشـیم و بـه کشـورهای
همسـایه فشـار بیاوریـم کـه بازارچـه ایجـاد و فعـال
کننـد .معتقـدم ،بایـد بـه بازارچههـای موجـود اکتفـا
کنیم .
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه کنتـرل بازارچههـا امـری
دشـوار اسـت ،خاطرنشـان میکنـد :بازارچههـا
زیرسـاختهای الزم را ندارنـد ،بنابرایـن بهتـر اسـت
کـه فضای جدیدی بـه  26بازارچه موجود در سراسـر
کشـور اضافـه نشـود .بازارچههای مرزی بایـد مجددا
مـورد ارزیابـی دقیق قـرار گیرنـد و اقدامـات الزم در
جهـت ارتقـای آنهـا بـه مـرز رسـمی صـورت گیرد.
سـودهای واردات کاال نصیـب عـدهای
واسـطه مـی شـود نـه مرزنشـینان
البتـه اگرچـه ایـن بازارچههـا توانسـتند تـا حـدی
اشـتغال زایـی کنند و وضعیـت مـراودات در مرزها را
در برخـی مـوارد بهبـود دهنـد ،امـا مشـکل را باید در
جـای دیگری جسـت وجو کـرد .جایی که سـودهای
واردات کاال نصیـب عـدهای واسـطه می شـود که نه
سـاکن منطقـه مـرزی هسـتند و نـه تاثیـر مثبتی در
ارتقـای مرزهـا دارند!
بـه گفته یکـی از نماینـدگان مجلس ،سـود حاصل از
بازارچههـای مـرزی که به طور رسـمی فعال هسـتند
مـی توانـد بـه جیب مـردم بـرود ولی بـاز هـم تدبیر
نمـی شـود و سـود آن به جیـب افراد خـاص می رود.
سـیدباقر حسـینی ،در خصـوص تاثیـر بازارچههـای
مـرزی در کاهـش یـا افزایش قاچـاق کاال به کشـور
میگویـد :بـا داشـتن بازارچههـای رسـمی مـی توان
شـاهد افزایـش اشـتغال و درآمـد بـرای شـهروندان
مـرزی بـود و هم جلـوی کاالهای بـی کیفیت قاچاق
را گرفـت کـه بایـد سـود آن به جیـب مـردم برود.

خانی هشدار داد:

شیراز در بنبست قرار نگیرد

اوایل زمستان شاهد به نتیجه رسیدن
برجام خواهیم بود
2

3

اصالحیه و پوزش
روحانی:

بدینوســیله اعالم می گردد تاریخ نمایشگاه پویایی،
بالندگی و جوانی جمعیت چاپ شده در مورخ سه شنبه
 94/3/5از  28اردیبهشت لغایت  5خرداد  94می باشد
که بدین طریق اصالح می گردد .ضمن ًا تاریخ نمایشگاه
در شهرستان های اقلید ،ممسنی ،کازرون و سپیدان از
 30اردیبهشت لغایت  9خرداد می باشد.

اخالل در اجرای برجام به زیان همه است

رئیـس جمهـور گفـت :اجـرای دقیـق برجـام بـه
نفـع همـه و اخلال در اجـرای کامـل آن ،بـه زیـان
همـه اسـت؛ تلاش طرفهـای مذاکـرات هسـتهای
بایـد اجـرای کامـل تعهـدات باشـد تـا همه  ۷کشـور
احسـاس نفـع کننـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از پایـگاه
اطالعرسـانی ریاسـت جمهـوری ،حجتاالسلام و
المسـلمین حسـن روحانی عصر امروز شـنبه در دیدار
«اشـتاین مایـر» وزیـر امـور خارجـه آلمـان بـا بیـان
اینکـه ایـران پیوسـته نسـبت بـه آلمـان بـه عنـوان
کشـور مهـم اروپایـی و دارای روابـط دیرینـه نظـر
مثبتـی داشـته اسـت ،گفـت :روابـط تهـران  -برلین
همـواره دوسـتانه بـوده و در بسـیاری از مقاطـع نیـز
دو کشـور توانسـتهاند در قالـب همکاری مشـترک در
حـل و فصـل معضلات بینالمللـی مشـارکت کنند.
رئیـس جمهـوری بـا اشـاره بـه سـفر اخیـر معـاون
صـدر اعظـم آلمـان بـه تهـران و هیأتهـای
اقتصـادی آن کشـور بـه ایـران ،ابـراز امیـدواری کرد
کـه دسـتاوردهای این سـفر نیـز باعـث تقویت بیش
از پیـش روابـط دو کشـور شـود.روحانی در بخـش
دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه در طـول
دوران طوالنـی مذاکـرات هسـتهای آلمـان همـواره
نقـش مؤثـری داشـته اسـت ،اظهـار داشـت :برجـام
دسـتاورد بسـیار بزرگـی بـرای همـه طرفهـای

مذاکـره بـود و بـه عنـوان الگویـی موفـق ،فضـای
بسـیار خوبـی را در عرصـه بینالمللـی بـرای تعامـل
و گفتگـو در خصـوص سـایر موضوعـات ایجـاد کرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه اجـرای دقیـق برجام بـه نفع
همـه و اخلال در اجـرای کامـل آن بـه زیـان همـه
اسـت ،تصریـح کـرد :تلاش طرفهـای مذاکـرات
هسـتهای بایـد اجرای کامـل تعهدات باشـد تا همه ۷
کشـور احسـاس کننـد که از ایـن توافق منتفع شـدند
و ایـن انتفـاع همگانـی بـه همـراه همکاریهـای
اقتصـادی از جملـه میـان ایران و آلمـان نکته کلیدی
ً
کاملا
اسـت کـه میتوانـد پایههـای ایـن توافـق را
مسـتحکم کند.
روحانـی در ادامـه بـه موضوع گسـترش تروریسـم و
ضـرورت همـکاری همه کشـورها برای مبـارزه با آن
اشـاره کـرد و گفـت :ایـران و آلمان علاوه بر تالش
بـرای ارتقـای روابـط دوجانبـه میتواننـد در مسـیر
حـل مشـکالت منطقـهای و بینالمللـی بویـژه برای
مبـارزه موثرتر با تروریسـم و صلح و ثبـات منطقهای
بـا یکدیگـر همـکاری کنند.
رئیـس جمهـوری اظهـار داشـت :اگـر چـه ممکـن
اسـت کـه بیـن کشـورها در بـاره مسـایل بینالمللی
اختالفنظرهایـی وجـود داشـته باشـد ،امـا همکاری
بـرای حـل مشـکالتی همچـون تروریسـم ،مسـتلزم
تعهـد همـه کشـورها بـه اصـول اساسـی و مهـم و

پرهیـز از اعمـال اسـتانداردهای دوگانـه اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه عـدهای بایـد قبـول کنند که
گروههـای تروریسـتی وسـیله مناسـبی بـرای تحقق
اهـداف آنها نیسـتند،تصریح کرد :فقـدان اراده جدی
نـزد برخـی کشـورها از دیگر مشـکالت پیـش رو در
مبـارزه مؤثـر و قاطع با تروریسـم اسـت.
اشـتاین مایـر :دو هیـات بـزرگ اقتصـادی آلمـان در
راه تهـران هسـتند
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،اشـتاین مایـر وزیـر امـور
خارجـه آلمـان نیـز در ایـن دیـدار بـا بیـان اینکـه
تالشهـای مشـترک و فراوانـی برای حصـول توافق
کردیـم ،گفـت :امـروز اینجا هسـتم تـا تحرکی جدی
در مسـیر احیـای روابـط سـطح بـاال و حتی بـا توجه
بـه ظرفیتهـای موجـود باالتـر از آن را ایجـاد کنیم.
وی بـا اشـاره بـه همراهـی هیأتـی بـزرگ از فعاالن
اقتصـادی و فرهنگـی و جمـع زیـادی از نماینـدگان
مجلـس فـدرال آلمـان بـا وی در این سـفر ادامه داد:
هیأتـی کـه امـروز همراه من به ایران سـفر کـرده اند
حتـی از هیـأت همـراه معـاون صـدر اعظـم نیـز
پرتعدادتـر اسـت کـه ایـن نشـان شـدت عالقمنـدی
فعـاالن حوزههـای مختلـف در آلمان برای گسـترش
روابـط بـا ایـران اسـت و شـخص ًا بسـیار عالقمندم تا
در رونـد گسـترش روابـط دو کشـور نقـش مؤثـری
ایفا کنم.

یک کارشناس صنعت هواپیمایی :

کندهشدن قطعه هواپیما کمنظیر است!

یـک کارشـناس صنعـت هواپیمایـی معتقد اسـت که
بـا توجـه به طوالنیشـدن دوره پـروازی ،بسـیاری از
هواپیماهـای فعـال در آسـمان ایران نیاز به نوسـازی
جـدی دارنـد و اتفاقی کـه اخیرا برای یـک هواپیمای
مسـافرتی ایرانـی افتـاده به نوعی یـک زنگ خطر در
ایـن زمینـه به حسـاب میآید ،زیـرا چنیـن تجربهای
در جهـان به شـدت کمنظیر اسـت.
بشـارتی در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایسـنا ،تصریـح
کـرد :اینکـه یـک قطعـه از هواپیمـای بویینـگ
 747هواپیمایـی ماهـان در حیـن پـرواز جـدا شـده
هرچنـد جـزو مـواردی نیسـت کـه بتـوان از قبـل
آن را بررسـی و یـا چـک کـرد ،امـا نشـان میدهـد
بـا توجـه بـه باالرفتـن عمـر نـاوگان ایـن تنهـا
یکـی از مشـکالتی اسـت کـه میتوانـد در پروازهـا
به وجود آید.
وی بـا اشـاره بـه متوسـط عمـر بیشـتر از  20سـال

نـاوگان هواپیمایـی ایـران اظهـار کـرد :هرچنـد در
حـال حاضـر تعـداد زیـادی از هواپیماهای مسـافرتی
در نـاوگان ایـران با عمر باال مشـغول به کار هسـتند
و در برنامههـای پـروازی جـای میگیرنـد ،امـا اگـر
بنـا باشـد در روزهـای پـس از تحریـم ،بـازار جهانی
بـه روی ایرالینهـای داخلی باز شـود ،قطعـا حداقل
نزدیـک بـه  50درصـد از نـاوگان فعال کشـور نیاز به
بازنشسـته شـدن دارند.
ایـن کارشـناس صنعـت هواپیمایـی اضافـه کـرد:
نـاوگان ایـران در قیـاس بـا وضعیـت هواپیماهـای
کشـوری ماننـد امارات کـه میانگین سـناش کمتر از
سـه سـال اسـت به هیچ عنوان قابل مقایسـه نیسـت
 .مـا تـا سـال  1400حداقـل نیـاز بـه  400هواپیمای
مسـافرتی فعـال داریـم کـه بایـد بـا میانگیـن عمـر
پاییـن مشـغول به کار شـود.
بشـارتی بـا اشـاره بـه نفـوذ بسـیار زیاد شـرکتهای

هواپیمایـی خارجـی در پروازهـای بینالمللـی ایـران
اظهـار کـرد :برخلاف آنچـه در بعضـی از آمارهـا
میآیـد بیـش از  90درصـد پروازهـای بینالمللـی
ایـران از سـوی ایرالینهـای خارجی انجـام میگیرد
و متاسـفانه شـرایط طـوری شـده که حتی مسـافران
ایرانـی نیـز وقتی بیـن چند پـرواز حق انتخـاب دارند
ترجیـح میدهنـد ابتـدا ایرالینهـای خارجـی را بـا
توجـه بـه عمـر نـاوگان پایینشـان انتخـاب کنند.
وی با اشـاره به اولویت نوسـازی نـاوگان و تجهیزات
صنعـت هواپیمایـی کشـور تاکیـد کـرد :مـا نـه تنهـا
نیـاز بـه ایـن داریـم کـه وضعیـت هواپیماهـای خود
را بهبـود دهیـم کـه حتـی در بخشهـای مختلـف
تجهیـزات هوانـوردی نیـز بایـد تغییراتـی جـدی بـه
وجـود بیایـد .اگر کـه ایران قصـد دارد با همسـایگان
خـود در ایـن عرصـه رقابـت کنـد ،قطعـا اسـتفاده از
فناوریهـای روز دنیـا مهمتریـن عامـل خواهـد بود.
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