رهبر معظم انقالب در دیدار شرکتکنندگان
در مسابقات بینالمللی قرآن کریم:

رئیس قوه قضاییه:

حرکت عظیم
مردمی در امداد
به سیلزدگان از
آموزههای قرآن و
شهداست

صرف اعالم خبر
وقوع فساد
برای مردم
اعتمادسازنیست

صفحه 2

صفحه 2
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ســـرمقــاله

فردا را به امروز می آ وریم

شماره 679 :سال سوم 8صفحه تکشماره 5000 :تومان

معیشت مردم در اولویت باشد
القاصیمهر :دستگاه قضایی وظیفه پشتیبانی حقوقی و تأمین امنیت سرمایهگذار و مقابله با فعالیت مخرب اقتصادی را بر عهده دارد

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

تولید و مکافات
یکی از محسنات دشواریهای اقتصادی که
دامنگیر کارآفرینان کشــورمان شده است،
ایجاد فرصت و پرداختن به شعارهایی است که دولتیها
علیه خود سر میدهند.
مث ً
ال توجه و تأکید به اصل  44قانون اساسی کشورمان و
تأکید بر این گفتار نخنما که اقتصاد باید خصوصی شود
و به خصوصیسازی میدان بدهید یا خصوصیسازیهای
گذشته را زیر سوال ببریم و باقی قضایا.
در این فرصت ،گاهی هم با پارلمان بخش خصوصی در
پایتخت و مراکز استانها جلسات تعاملی برگزار میشود
و البته دولتیها جز تأکید بر خصوصیســازی چیزی در
چنته ندارند تا در این جلسات هویدا کنند...

رئیس کل دادگستری فارس :صاحبنظران برای شناسایی و اصالح قوانین دستوپاگیر در امر تولید مشارکت کنند
در همین صفحه

رحیمی :سدهای فارس پرآب ،تاالبها احیا و گرمای استان
کاهش یافته است

باید نعمتهای سیل
را در نظر گرفت

استاندار فارس :نیازی به آبرسانی سیار به 770روستا
نخواهیم داشت

صفحه 3

ادامه در صفحه 2
مدیرکل راه و شهرسازی فارس:

نماینده ولی فقیه در فارس:

آزادراه
شیراز -اصفهان
به بزرگراه
حسینیالهاشمی
متصل میشود

داوری سیل
عرصه امتحان
دستگاه قضایی
است
صفحه 4

صفحه 3

در آستانه هفته جوان همزمان
با سراسر کشور انجام شد:

بهرهبرداری از
78طرح اشتغالزا
و حمایتی جوانان
در فارس
صفحه 3

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس:
افزایش قیمت خودرو زیر سایه غفلت به بهانه سیل

جوالن دالالن در بازار خودرو
در همین صفحه

القاصیمهر :دستگاه قضایی وظیفه پشتیبانی حقوقی و تأمین امنیت سرمایهگذار و مقابله با فعالیت مخرب اقتصادی را بر عهده دارد

آماده اجرای برنامههای فرهنگی مشترک با آلمان هستیم

با سایر کشورها به ویژه کشوری تاریخی همچون آلمان،
باعث افزایش درک فرهنگی و گســترش همکاریهای
دوجانبه میشود.
دهقانی با اشاره به رویکرد فرهنگی شهرداری و شورای
شــهر اضافه کرد :در این راســتا تالش میکنیم تعامل
بین شــهرداری و ســایر کشورها با اســتفاده از تمامی
ظرفیتهای موجود افزایش یابد.
وی برگزاری جشنوارههای مشترک ،هفتههای فرهنگی
و تعریــف رویدادهای بینالمللی را از جمله مصداقهای
اجرای برنامههای فرهنگی مشترک دانست و خاطرنشان
کرد :در دیدار با هیئت فرهنگی کشور آلمان ،راهکارهای
مناســب جهت ارائه برنامههــای فرهنگی مورد بحث و

معیشت مردم در اولویت باشد

تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری شیراز
افزایش تعامالت بینالمللی شــهرداری شیراز و کشور
آلمان را مقدمهای برای اقدامات فرهنگی شاخص ،به
ویژه اجرای برنامههای مشترک دانست.
دهقانــی همچنین ضمــن تأکید بر ضــرورت انجام
اقدامــات تأثیرگذار در حوزه دیپلماســی فرهنگی و
دیپلماسی شــهری به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد
دیپلماســی عمومی ،ابراز امیدواری کرد که شهرداری
شــیراز با حمایت و همراهی ســفارت آلمــان بتواند
پروژههای ارزشمندی را با شهرهای آلمان از جمله وایمار
و درسدن برگزار کند.
یوســتوس کمپر ،رئیس بخش فرهنگی سفارت آلمان
نیز در ایــن دیدار اعالم کرد :ســفارت آلمان از اجرای
برنامههای فرهنگی مشترک با شیراز استقبال میکند.
رئیس بخش فرهنگی ســفارت آلمان با اشاره به رابطه
معنوی حافظ و گوته اضافه کرد :امســال دویســتمین
سالگرد انتشار دیوان «غربی شرقی» گوته است و رابطه
معنوی این دو شــاعر بزرگ بر روابط دو کشــور ایران و
آلمان تأثیرگذار بــوده و میتواند پایه اجرای برنامههای
فرهنگی مشترک قرار بگیرد.

شاکله وزارت امور خارجه کشورمان سیاسی است ورایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشورها فعال نیستند

رایزن اقتصادی نداریم

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس :بسیاری از سفارتخانههای ایران رایزن اقتصادی ندارند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،
گفت :وظایف کارشناس اقتصادی در وزارت امور خارجه
به کارشناسان حوزههای مختلف همانند فلسطین محول
شــده و بسیاری از سفارتخانههای ایران رایزن اقتصادی
ندارند.
حشمتالله فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،با اشــاره به راهاندازی
کانال مالی اینســتکس توســط اروپاییها ،گفت :ایران
سازوکار مالی متناسب با اینستکس را ایجاد کرده است،
اما کشورهای اروپایی هنوز هیچ اقدامی در این خصوص
انجام نداده اند.
نماینده مردم اسالمآباد غرب و داالهو در مجلس شورای

راهپیمایی بزرگ
منتظران در
شیراز برگزار
میشود
صفحه 4

واسطهها با راهکارهایی مانند افزایش حجم خرید در قیمتهای باال ،زمینه گرانی را فراهم میکنند

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز اعالم کرد:

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز در
دیدار با هیئت فرهنگی کشور آلمان گفت :شهرداری
شــیراز آمادگی اجرای برنامههای فرهنگی مشترک با
آلمان را دارد.
اسقبال شــورای شــهر از افزایش مناسبات
فرهنگی شیراز با سایر کشورها
رئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز در این دیدار از
افزایش مناســبات فرهنگی با سایر کشورها استقبال
کرد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری شیراز،
دستغیب با بیان اینکه شورای پنجم دارای رویکردی
فرهنگی است ،افزود :افزایش مناسبات فرهنگی و اجرای
برنامههای مشترک در این زمینه میتواند منجر به بهبود
روابط بین ملتها و آشــنایی با فرهنگ ،آداب و ســنن
یکدیگر شــود .رئیس شورای اسالمی شهر شیراز ضمن
تأکید بر لزوم افزایش ارتباط فرهنگی با ســایر کشورها
گفت :برگزاری و اجرای برنامههای فرهنگی مشــترک
میتواند گامی مؤثر در تعامل و ارتباط با ســایر کشورها
باشــد .محمدرضا دهقانی ،مدیــرکل ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری شیراز نیز در دیدار با هیئت فرهنگی
کشــور آلمان دیدار با تأکید بر ســابقه غنی تاریخی و
فرهنگی شیراز افزود :اجرای برنامههای فرهنگی مشترک

فرمانده سپاه احمدبنموسی خبر داد:

اســامی ،افزود :اروپاییها منتظر هســتتند تا ایران و
آمریکا اختالفات خود را با هم حل کنند و ارادهای برای
حمایت از برجام ندارند.
وظایف کارشــناس اقتصادی در وزارت خارجه به
کارشناس فلسطین محول شده است
وی بــا بیان اینکه وزارت امور خارجه در ســاختار خود
تغییراتــی ایجاد کرده اما ایــن تغییر در نمایندگیهای
خارجی وزارتخانه مشــاهده نمیشــود ،ادامــه داد :در
بسیاری از سفارتخانههای ایران در خارج از کشور رایزن
اقتصادی وجود ندارد که بخشی از این موضوع به وزارت
خارجه و برخی به سایر حوزههای دولت بازمیگردد.
فالحتپیشه تأکید کرد :در برخی موارد به کارشناسان
حوزههــای مختلف همانند فلســطین و غیره به عنوان

شــغل دوم وظایف کارشــناس اقتصادی را هم محول
کردهاند.
ترکیه در عراق 23رایزن اقتصادی دارد
وی با بیــان اینکه هماکنون ترکیــه در عراق 23رایزن
اقتصــادی دارد ،افــزود :رایزن اقتصادی عربســتان در
عراق بیش از ایران بوده؛ اما ما اقدامات الزم را در حوزه
دیپلماسی اقتصادی در این کشور انجام نداده ایم.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی ،با
اشاره به اینکه وظیفه رایزن اقتصادی وصل کردن امور و
روابط اقتصادی است ،تصریح کرد :بارها از وزارت خارجه
درخواست شده که رایزنهای اقتصادی را در کشورهای
مختلف فعــال کند ،اما کماکان شــاکله این وزارتخانه
سیاسی بوده که باید اقتصادی شود.

رئیس کل دادگستری فارس :صاحبنظران برای شناسایی و اصالح قوانین دستوپاگیر در امر تولید مشارکت کنند
رئیس کل دادگســتری اســتان فارس در اولین نشســت
پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضمن تبریک
اعیاد شــعبانیه ،راه برونرفت از فشــار تحریمهای ظالمانه
و تأثیــرات جنگ تمام عیار اقتصادی را اســتفاده از توان و
ظرفیتهای همه نهادها و سازمانها خواند.
علــی القاصی بــا تأکید بر ایــن که فعال نمــودن چرخه
تولید فرآیندی اســت که نیازمند فعالیت مشــترک همه
دستگاههاست ،گفت :در این فرایند دستگاه قضایی وظیفه
پشــتیبانی حقوقی و تأمین امنیت سرمایهگذار و همچنین
مقابله با فعالیتهای ناســالم و مخرب اقتصادی را بر عهده
دارد.
وی حمایتهای دســتگاه قضایی اســتان در قالب ســتاد
پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کارگروههای
تخصصی این ســتاد را از جمله فعالیتهای اجرا شــده در
سال گذشته خواند و افزود :در سال گذشته تالش کردهایم
با ایجاد ساز و کارهای عملیاتی ،زمینه کمک به صنعتگران
را در دستور کار قرار دهیم.
وی یکی از آســیبهای موجود در مســیر رونــق تولید را

مســئله قاچاق کاال دانســت و تصریح کرد :متأسفانه ورود
غیرقانونی کاالهایی که مشابه داخلی دارد باعث آسیبهای
جدی به فرآیند تولیدات داخلی شده است که این موضوع
باید به صورت ریشــهای در دستگاههای متولی امر وادرات
پیگیری گردد .دستگاه قضایی نیز همچون گذشته ،مبارزه
با قاچاق کاال را از جمله اولویتهای مهم امســال قرار داده
است و باجدیت بیشــتر این مبارزه قاطع را در دستور کار
دارد .رئیس شورای قضایی است در ادامه به مسئله کیفیت
کاالهای تولید داخلی نیز اشــاره کرد و افزود :این موضوع
نیز از جمله موضوعاتی اســت که رونق تولیدات داخلی را
تحتالشــعاع قرار میدهد .بنابراین دستگاههای ناظر باید
کیفیتبخشــی کاالهای داخلی را با جدیت بیشــتر دنبال
کنند .القاصی تجدید نظر در سیستم بانکی کشور متناسب
با وضعیت کنونی اقتصادی و اشتغال در کشور را مورد تأکید
قرار داد و خاطرنشان ساخت :این مسئله از اموراتی است که
به عنوان موضوعات کالن در سطح ملی باید پیگیری شود.
وی با طرح این ســوال که چه میزان از سرمایههای مردمی
در بانکها و منابع موجود بانکها در خدمت تولید و اشتغال

قرار دارد ،گفت :متولیان امرباید زمینه اطالح نظام بانکی را
در راســتای در اختیار قرار گرفتن منابع بانکی در خدمت
تولید و اشتغال فراهم نمایند.
رئیس کل دادگســتری استان فارس همچنین از انجام کار
پژوهشــی در قالب کارگروه پژوهشی ستاد پیگیری اقتصاد
مقاومتی در راستای شناسایی و اصالح قوانین دست و پاگیر
در امر تولید خبر داد و خواستار ارائه پیشنهادات به دبیرخانه
این ستاد توسط صاحبنظران در این خصوص شد .القاصی
از ادامه سیاست دســتگاه قضایی در ممانعت از توقف خط
تولید واحدهای صنعتی و اقتصادی در سال جدید خبر داد و
تصریح کرد :با تعیین شعب ویژه و همچنین صدور بخشنامه
و ســازوکار هماهنگ این سیاســت در سراســر حوزههای
قضایی اســتان از سالهای گذشته اجرا شده است و امسال
نیز در راستای حمایت از تولید داخلی ادامه خواهد داشت.
در ادامه اولین جلســه ســتاد پیگیری اقتصاد مقاومتی نیز
رئیس و اعضای اتاق بازرگانی اســتان و جمعی از مسئوالن
امر تولید به ارائه پیشــنهاد در راســتای کاربردی شــدن
تصمیمات این ستاد پرداختند.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس :افزایش قیمت خودرو زیر سایه غفلت به بهانه سیل

جوالن دالالن در بازار خودرو

واسطهها با راهکارهایی مانند افزایش حجم خرید در قیمتهای باال ،زمینه گرانی را فراهم میکنند
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس
شورای اســامی گفت :وقوع سیل باعث
شده دالالن زیر سایه بیتوجهی و غفلت
مســئوالن ،زمینه افزایش قیمت خودرو
را فراهم کنند .محمدرضا منصوری عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اســامی در گفتوگو با خبرگزاری خانه
ملت ،با اشــاره به افزایش قیمت خودرو
در روزهای اخیر ،گفــت :علیرغم اینکه
قیمت خودروهای داخلی ارتباطی با نرخ
ارز ندارنــد؛ اما با نوســانات ارزی قیمت
چهارچرخهــا نیز افزایــش و کاهش پیدا
میکند و از آنجایــی که دالر در روزهای
اخیر افزایش قیمت داشت ،گرانی خودرو
نیز دور از انتظار نبود.
نماینده مردم ســاوه و زرندیه در مجلس
شورای اســامی با بیان اینکه سوداگران
به دنبال افزایش قیمت خودرو در پی باال

رفتن قیمت دالر هستند ،افزود :در حال
حاضر دالالن بــرای دولت تعیین تکلیف
میکنند؛ به طور مثال زمانی که این افراد
تصمیم میگیرند آبلیمو را گران کنند ،به
راحتی این امر را اجرایی میکنند.
وی با بیان اینکه مادامی که ســود بانکی
باال باشــد رونق تولید محقق نمیشــود،
اظهار کرد :برای رفع مشکالت موجود در
وهله نخست باید ارزش پول ملی را ثابت
و سود بانکی را کاهش داد .در این شرایط
برنامهریــزی برای رونــق تولید و کاهش
قیمتها فراهم میشود.
بازارگرمی ســوداگران برای گرانی
خودرو
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان
اینکه در فضای آلوده سوءاستفادهگران با
بازارگرمی به مقاصد خود دست پیدا کرده
و گرانی را رقم میزنند ،خاطرنشان کرد:

دالالن با راهکارهایی مانند افزایش حجم
خرید در قیمتهــای باال زمینه گرانی را
فراهم میکنند .به طــور مثال خانههای
منطقهای را در مرحله نخســت با قیمت
بــاال خریداری میکنند و پــس از اینکه
گرانی و افزایش قیمت جا افتاد ،به راحتی
زمینهــا و خانههای خود را با قیمتهای
چندبرابری به مردم تحمیل میکنند.
مردم خودرو نخرند
منصوری ادامــه داد :بهترین راهکار برای
کاهش قیمت خــودرو ،افزایش عرضه یا
خودداری مردم از خرید است.
هر ساله پس از تعطیلی نوروز در فروردین
و اردیبهشت ماه بازار خودرو کساد شده و
تقاضا کاهش پیدا میکند .در این شرایط
گرانی خودرو محلی از اعراب ندارد.
وی تصریح کرد :وقوع ســیل باعث شده
دالالن و سوءاســتفادهگران زیــر ســایه

بیتوجهــی و غفلــت مســئوالن زمینه
افزایــش قیمت خــودرو را فراهم کنند؛
چراکه هر ســاله پس از تعطیلی نوروز در
فروردین و اردیبهشــت مــاه بازار خودرو
کساد شــده و تقاضا کاهش پیدا میکند.
در این شــرایط دلیلی برای گرانی خودرو
وجود ندارد.
قیمت فعلی خــودرو مصرف کننده
واقعی را از بازار حذف کرد
منصوری بــا بیان اینکه دالالن شــرایط
کنونی را فضایی برای فروش خودروهای
دپــو شــده میداننــد ،گفــت :در حال
حاضر با توجــه به افزایش قیمت خودرو،
مصرفکننده واقعی از بازار حذف شــده
است؛ چراکه مردم امیدی به خرید خودرو
ندارند .در این شــرایط تقاضا کاهش پیدا
میکنــد و قیمت خودرو نــه تنها نباید
افزایش پیدا کند ،بلکه باید کاهشی شود.
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