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با حضور سفیر ارمنستان در شیراز بررسی شد؛ کشت فراسرزمینی فارسیان در ارمنستان

سعید رضا امیرآبادی -روزنامه نگار:

تمدن علیه دشمن
نسخه پوشالی پرسپولیس ایرانیان در امارات
متحده عربی ســاخته می شود .وسوسههای
افزایش تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای بییشه از
لحاظ پیشینه تمدنی ،آنها را مجاب میکند بهمنظور جذب
گردشــگر ،به نشانههای عظمت ملل دیگر متوسل شده و با
بازسازی نمادین آنها قدم مثبتی در راستای جلب گردشگر
و تزریق هویــت بردارند .اگرچه اینگونــه اقدامات نمادین
نمیتواند برای آنها اصالت و ریشه تمدنی را به ارمغان بیاورد؛
رونق گردشگریشان با اتکا به همین مؤلفههای پوشالی ،به
شکوفایی قابل مالحظهای رسیده و حاشیهنشینان خلیج ،از
برکات مالی روزافزونی بهرهمند میشوند .اینک ،این پرسش
به ذهن متبادر میشود که کشور ما تا چه اندازه در راستای
رونق گردشگری و بهرهبرداری از انبوه داشتههای تمدنی خود
موفق بوده است؟

ادامه در صفحه 2

انتقال کشاورزی فارس به ارمنستان
غالمزاده :شرایط گسترش مراودات تجاری فارس و ارمنستان فراهم است
صفحه 3

اجماع شوراییان در جلسه علنی دیروز

مخالفت با افزایش
تعرفه آب
جیب مردم خالی است زیادهخواهی نکنید
صفحه 2
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق:

شرکتهای ایرانی
از حضور فیزیکی در عراق
خودداری میکنند

اسناد خزانه و اوراق مشارکت تأمینکننده خواست پیمانکاران نیست

ح ِ
ل پیمانکاران در مشکالت

صفحه 6

خبر بمبگذاری و تخلیه سفارت ایران
در ترکیه تکذیب شد

معاون عمرانی استانداری فارس :ظرفیتهای قانونی را برای حمایت از پیمانکاران بهکار بگیریم

صفحه 3
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مدیر کل حفاظت محیط زیست
فارس عنوان کرد:

مدیرکل دفتر امور روستایی و
شوراهای استانداری فارس:

گردشگری
روستایی ایجاد
باغ رستوران
نیست
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احتمال افزایش
تخلفات در
نیمه دوم سال

صفحه 3

دکتر جاللی مسئول دفتر
توانمندسازی بهزیستی شیراز:

استاندار اسبق فارس:

نمیشود در
استانی مانند
فارس استاندار
بود و اختیار
نداشت
صفحه 4

شهردارمنطقه8
معلولین
دیستروفی را به
جامعه بازگرداند

صفحه 4

هفته هشتم لیگ یک

قشقایی با امتیاز از تهران برگشت

حیاط خلوتـــــــــــــ
فرزاد وثوقی -دبیر خبر

نمی توان کشور همسایه را
به دادگاه کشاند

رئیس اداره محیط زیســت وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه
وزارت خارجه تاالب هورالعظیم و سدسازیهای ترکیه را در قالب
کنوانســیونهای بینالمللی پیگیری میکند گفت :نمیتوانیم
کشورهای همســایه را بهخاطر سدسازیها به دادگاه ببریم ،اما
سعی داریم از طریق ترتیبات بینالمللی این مسائل را پیگیری
کنیم.

حرکتی به جلو نداشتیم

شیرازنوین:

قشــقایی با کولهباری از بحران ،توانســت در خانه تیم مدعی بادران به یک امتیاز با ارزش
دست پیدا کند .این تیم که سرمربی خود را در بازداشت پلیس میبیند ،عصر دیروز به مصاف
یکی از مدعیان صعود رفت .در این مسابقه که در تهران برگزار شد ،قشقایی با ترکیب مسلم
حقشــناس ،علی حسامی ،هادی خادم ،مسعود اسدی ،حمید سفیدگری ،رسول بهاروندی،
سروش سعیدی ،محمدجواد عباسی ،علی آزادمنش ،حسین صادقی و محمدحسین چگینی
بهمیدان آمد و این دیدار در پایان با تســاوی بدون گل به پایان رسید .با این نتیجه قشقایی
11امتیازی شد و در رتبه هفتم جدول قرار گرفت.
در مهمترین بازی دیروز ،تیم صدرنشین گلگهر سیرجان با نتیجه سه بر یک مس رفسنجان
را شکست داد و با 16امتیاز ،صدرنشینی خود را استحکام بخشید .مس کرمان هم با سه گل
خونه به خونه بابل را شکست داد و با 16امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت.
امروز قرار بود تیم فجرسپاسی در ورزشگاه پارس شیراز میزبان نود ارومیه باشد اما این بازی
بهدلیل تداخل با دیدار جام حذفی نماینده ارومیه برابر پرســپولیس تهران ،به زمان دیگری
موکول شد.

صدور کارت بازرگانی به استانها سپرده شد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت طی ابالغیهای فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمانهای
صمت استانی تفویض کرد .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
محمد شریعتمداری در این نامه صدور کارتهای بازرگانی مرتبط با سرمایهگذاریهای خارجی،
عملیات احیا و لغو ابطال کارتهای بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارتهای بازرگانی را برای
اجرا توسط سازمانهای استانی ،ابالغ کرد.
این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیتهای بین ســتاد و سازمانهای استانی ،جلوگیری از
بروکراســیهای اداری ،تسهیل فضای کســب و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور
فعاالن اقتصادی از سو ی شریعتمداری ابالغ شده است.
بر اســاس ابالغیه وزیر صنعت،معدن و تجارت اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران
موظف است نســبت به برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد دسترسیهای الزم بر روی سامانه
برای سازمانهای اســتانی اقدام نماید تا کلیه عملیات اجرایی مرتبط با کارتهای بازرگانی در
سازمانهای استانی قابل اجرا و مدیریت شود .همچنین اتاق بازرگانی ایران مکلف است تا پایان
آبانماه سال جاری با کلیه سامانههای مرتبط بهویژه سامانه گمرک ،سازمان امور مالیات ،بانک
مرکزی ،بانکهای عامل و ثبتارش که به نحوی براساس کارت بازرگانی ارائه خدمت میدهند و
یا براساس اطالعات کارت عملیات اداری انجام میدهند بهصورت کامل ارتباط سامانهای و برخط
برقرار کرده تا عملیات صدور ،تمدید ،تعلیق ،ابطال و احیای کارت بر روی فرایندهای الکترونیکی
آنها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعالم موارد ذکر شده و وضعیت کارتهای بازرگانی
حذف شود.

مســئول پیشین سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه
امیدوار بوده اســت بر اساس برجام موضوعات دیگر با ایران نیز
ل وفصل شود گفت :اما ما هرگز به جلو حرکت نکردیم و این
ح
مایه شرمساری است.

شرایط بهنفع سوریه و عراق است

رئیسجمهوری سوریه در جریان دیدار با وزیر خارجه عراق اعالم
کرد که شرایط منطقهای و بینالمللی در قبال آنچه در سوریه و
عراق رخ میدهد به شکل مثبتی در حال تغییر است.

رهبرکره شمالی لیست اتمی ارائه نکرد

رسانهها از قول منابع خبری گزارش دادند :رهبری کره شمالی از
ارائه فهرستی مربوط به تأسیسات اتمی خود به وزیر امور خارجه
آمریــکا تا زمان امضای اعالمیه پایان جنگ دو کره امتناع کرده
است.

رئیس سازمان اطالعات عربستان
به ترکیه رفت

درحالیکه ملک سلمان و رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی
پرونده روزنامهنگار ناپدید شده سعودی را بررسی کردند ،رئیس
سازمان اطالعات عربستان برای بررسی پرونده این روزنامهنگار
وارد ترکیه شد.

نیازی به اشغال نوارغزه نیست

بــه نقل از اســپوتنیک ،آویگــدور لیبرمن ،وزیــر جنگ رژیم
صهیونیستی در جریان مصاحبه با رادیو «مکان» اسرائیل ،پس
از پایان نشســت کابینه امنیتی اسرائیل خواستار ارزیابی مجدد
اوضاع نوار غزه پس از تنشها در مرزهای شــرقی آن در جریان
راهپیماییهای فلسطینیها شد .وی گفت :اسرائیل نیازی ندارد
که برای ضربه زدن به حماس نوار غزه را اشغال کند.

زمان عذرخواهی از روسیه

ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه گفت :غــرب به دنبال
بیاعتبار کردن ابتکار روسیه در مقابله با حمالت سایبری است
به همین دلیل روسیه را متهم به انجام عملیات سایبری میکند.
وی گفت :کسانی که روسیه را متهم به حمالت سایبری میکنند
بــهزودی باید بهخاطر انجام اقدامــات تحریکآمیز عذرخواهی
کنند.

