رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:

رهبر معظم انقالب:

کارگران
به چه زبانی بگویند
وضع زندگیشان
خوب نیست؟

اینکه هر بازنشستهای
به کار گرفته نشود
درست نیست برخی
جایگزین ندارند
صفحه 2

صفحه 6
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ســـرمقــاله

فردا را به امروز می آ وریم

شماره 58۲ :سال سوم ۱۲صفحه تکشماره 3000 :تومان

در دیدار مدیرکل محیط زیست فارس با مردم نیریز مطرح شد

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

اقتصاد را باید شست
واژه پولشویی در اقتصاد ایران مطلب جدیدی
نیســت که اخیراً توســط وزیر امور خارجه
کشــورمان مطرح و حساســیتها را برانگیخت .در حوزه
اقتصادی سیاسی کشورمان افراد مخالف طرح این مطلب
احتماالً و به اذعان برخی مســئوالن امــر در حوزه مبارزه
با مواد مخدر و انواع قاچاق ،دســت اندرکاران همین حوزه
هستند که منافع خود را در خطر یافتهاند .اگر اقتصاد ایران
سیر طبیعی و سالم خود را طی میکند چگونه ممکن است
در مواجه با ارز چنین واکنش شدید و منفی از خود نشان
دهد و کشــور را دچار التهاب کند .التهابی که ممکن است
زودتأثیر و عواقب آن دیرگذر باشــد .از اینکه اقتصاد ایران
دچار معضل قاچاق خصوصاً مواد مخدر است حرفی نیست
و در سال آمارهای باالیی از کشفیات حکایت از ریزش مواد
مخدر در داخل کشور دارد...

بهرام گورخطقرمزآشتیناپذیر
در اوایل دهه نود عدهای بهدنبال تصرف کل منطقه بهرام گور بودند اما تمامقد در مقابل آنان ایستادگی شد

در همین صفحه

صفحه 3

صفحه 3
در روز دوم مسابقات هندبال کشوری دانشگاه آزاد اسالمی

فارس با اقتدار بر تهران و
نجفآباد پیروز شد
صفحه 2

سرپرست استانداری فارس در بازدید
از کارخانجات مخابراتی ایران

تعامل راهکار
کاهش موانع
تولید است

صفحه 4

معاون شهرسازی و معماری
شهرداری شیراز:

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
بینالمللی فارس عنوان کرد:

منطقه 10مسیر
توسعه شمال
غرب شیراز
است
صفحه 2

از شرکتهای
دانشبنیان و
استارتآپها
حمایت میکنیم

صفحه 4

روحانی در مراسم روز دانشجو:

 FATFخوب یا بد ،الزمه ارتباط جهانی است

رئیــس جمهــور ،پویایی جنبش دانشــجویی را ثمره
فداکاری سه دانشجوی آرمانخواه دانست و با بیان اینکه
دانشــگاه مبارز در کنار حوزه مبارز ،هدف بزرگی را به
رهبری امام (ره) محقق کردند ،تصریح کرد :مســئوالن
نماینــده واقعیت امروز جامعه و دانشــجویان نماینده
آینده مطلوبتر و ایران آزادتر و آبادتر هستند.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام و المسلمین حسن
روحانی عصر سهشــنبه در مراســم روز دانشــجو در
دانشــگاه علوم پزشکی ســمنان ،با اشاره به اینکه نقد
و نظر آزادانه دانشــجویان در این جلسه ،نشانه توفیق
جنبش دانشجویی اســت ،اظهار داشت :نقد سازنده و
دلسوزانه به نفع حال و آینده کشور است.
روحانی با اشاره به اینکه روند تورمیاز  ۴۰درصد سال
 ۹۲به  ۸درصد در سال  ۹۶رسید ،اظهار داشت :اگر قرار
اســت جلوی آمریکا بایستیم ،مشکالت و زخمیشدن
و زخمیکردن هم جزء این رویارویی اســت و اینطور
نیســت که برای ما همیشه پیروزی بدون هزینه باشد.
هم بدر داریم و هم احد.
رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود با تأکید بر اینکه
میدان جنگ فشــار و ســختی دارد ،گفت :در سنگر
ماندن مانند در خانه ماندن نیســت در جنگ باید خود
را آماده کنیم .میدان جنگ فشار و سختی دارد و باید
سختیهای فراوان را هم تحمل کنیم.
روحانی تأکید کرد :به اعتراف همه متخصصان اقتصاد
ما در بین سالهای  ۹۲و  ۹۶از تورم  ۴۰درصد به  ۷یا
 ۸درصد رسیدیم .حال سؤال اینجاست که چه شد که
ی جدید مواجه شدیم .اولین
در سال  ۹۶با مشکل تورم 
عامل بیماریهای مزمن گذشــته در اقتصاد بود که در
یک مقطع آثار آن روشنتر و آشکارتر شد.
رئیس جمهور با طرح این ســؤال که چه کسانی مجوز
مؤسســات اعتباری و بانکهــای خصوصی و دولتی را

سرمایهگذاری700میلیاردی
در صنایع تبدیلی و غذایی فارس

 FATFخوب یا بد
الزمه ارتباط جهانی است

تعریف پیوست
فرهنگی در
حوزه فناوری
ضروری است

اعمال تخفیف 10درصدی به نخبگان و ایثارگران و
سرمایهگذاران خارجی و مخترعان در شهرکهای صنعتی استان

مدیر صنایع جهاد کشاورزی فارس خبر داد:

روحانی در مراسم روز دانشجو:

امامجمعه شیراز:

صنعتگران
بخشوده میشوند
صفحه 3

صفحه 3

ادامه در صفحه ۲

با هدف حمایت از تولید ایرانی ،رفع موانع ،ایجاد انگیزه و
افزایش سرمایهگذاری در فارس

صادر کردند ،گفت :از کسانی سراغ بگیرید که  ۳میلیارد
دالر پول نفت را بردند و خوردند .در چه زمانی بود که
مالباختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند .چه
کســی باعث شــد که مردم آن همه زجر ببینند و چه
کســانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند .وقتی
دولت یازدهم خواســت مقابل آنها بایســتد ،در مقابل
دولت قرار گرفتند و نامه نود امضایی فرســتادند که به
اینها دست نزنید.
روحانی خاطر نشــان کرد :یکسری بیماریهای مزمن
اقتصادی کنار هم جمع شــد و متأسفانه مجبور شدیم
 ۳۰هــزار میلیارد تومان از خزانه بــه مالباختگان این
مؤسســات پرداخت کنیم که این مبلغ به معنای ۲۵۰
هزار میلیارد تومان نقدینگی است .همچنین چه کسانی
و با چه مجوزی در ســال  ۹۶به خیابان آمدند و شعار
دادند و ناآرامیهای مضر برای منافع ملی ایجاد کردند
که البته همه اینها آشکار است.
رئیــس جمهــور تصریح کــرد :در کنار ایــن عوامل،
دشــمنترین افراد با ایران در آمریکا قدرت را به دست
گرفتند .البته ما هیچ زمانی اعتماد صد در صد به آمریکا
و دیگران نداشــته و نداریم .اعتماد ما همیشــه نسبی
بوده است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مذاکره ما درست بوده
است ،گفت :این مذاکرات به اتفاق همه مسئولین ،اعم
از دولت،رهبری ،مجلس و شورای نگهبان انجام شد و
همه با هم این کار را کردیم و بســیار هم کار درستی
بوده است.
روحانی با بیان اینکه «قبل از برجام دنیا ایران را محکوم
میکرد و امروز آمریکا را» ،گفت :برجام راه را برای نفت،
تجار و بانکها باز کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد.
آیا این پیروزی نیســت و نباید به این پیروزی افتخار
کنیم؟

رئیــس جمهور در ادامه در مورد تورم در ســال جاری
گفت :ما دو راه بیشــتر نداریم ،یــا باید در برابر آمریکا
تسلیم شــویم و ادعای نادرست و صحیح آنها را قبول
کنیم تا تحریمها برداشــته شــود و یا باید بایستیم و
مقاومت کنیم .ســال گذشــته آمریکا  ۸بار مستقیم و
امسال  ۳بار غیر مســتقیم درخواست مذاکره داشت،
برمبنای عزت مردم نپذیرفتم.
رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود به
موضوع اف ای تی اف اشــاره کرد و اظهارداشت :البته
فع ً
ال در این مرحله بحث افایتیاف نداریم .آنچه امروز
داریم  ۴الیحه در مورد پولشــویی و تروریســم مالی
است .رؤسای قوا به اتفاق لوایح  ۴گانه مرتبط را تأیید
کردهاند؛ راه حل مشکالت شفافیت است نه جنجال و
افایتیاف خوب باشد یا بد ،زیرساخت و الزمه ارتباط
مالی با بانکهای جهانی است.
روحانی افزود :نباید اجازه دهیم جنجال بیهوده در مورد
این لوایح راه بیفتد ما به تصویب این لوایح  ۴گانه نیاز
داریم .باید با پولشــویی مبارزه کنیم و راه آن شفافیت
است.
رئیــس جمهور با طرح این ســؤال کــه میخواهیم با
بانکهــای دنیا همکاری کنیم یا نــه؟ گفت :در حال
حاضر که آمریکا این همه فشار آورده است ،دهها بانک
دنیا از کشــورهای دوســت که با آنها تعامل داریم ،به
مــا اعالم کردند که اگر در افایتیاف عضو نباشــید،
نمیتوانیم همکاری کنیم.
روحانی در ادامه سخنان خود ،یادآور شد :شرایط امروز
کشــور بحرانی نیست ،اما بسیار سخت و مشکل است.
معضالت و مشــکالت فراوانی داریم .شــما هم عنوان
میکنید که در دانشــگاهها مشکالت وجود دارد و این
درست اســت .من به دکتر غالمیوزیر علوم که اینجا
حضور دارند ،بارها گفتهام روبروی زندانی کردن دانشجو
به بهانههای سیاسی بایستد.
رئیس جمهور در ادامه خاطرنشــان کرد :در این دولت
بــرای اولین بار در برداشــت گاز از پــارس جنوبی از
قطریها پیشی گرفتهایم و این افتخار دانشگاه ،صنعت
و مهندسین ایرانی است.
روحانی همچنین به مخازن مشترک نفتی ایران و عراق
اشــاره کرد و گفت :برداشت ما از این مخازن مشترک
 ۷۰هزار بشکه بود ،اما امروز  ۳۰۰هزار بشکه برداشت
میکنیم و این افتخار برای همه ما است.
رئیــس جمهور با بیــان اینکه ما به دنبال شــفافیت
بودهایم ،اظهار داشــت :فضای مجازی در اختیار مردم،
نتیجه ایستادگی دولت بر شفافیت است.
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود تأکید کرد:
قانون اساســی دســتاورد بزرگ انقالب اســت ،اگر به
همه آن عمل شود مشکالت هم حل میشود و رئیس
جمهور باید بتواند در برابر تخلف از قانون اساسی تذکر
دهد.

