استاندار فارس :دستور رئیسجمهوری درباره
افزایش اختیارات استانداران گرهگشا است

تمرکززدایی
پیشبردی
برای توسعه

دکتر رحیمی :واگذاری اختیارات به استانداران در حوزه
اقتصاد و مباحث بانکی به پیشبرد امور کمک خواهد کرد
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ســـرمقــاله

چرخ صادرات
در چاله بخشنامهها

فردا را به امروز می آ وریم

شماره 622 :سال سوم ۱۲صفحه تکشماره 3000 :تومان

میرسپاسی :توفیق در فعالیتهای اقتصادی ملی و بینالمللی نیازمند ثبات در قوانین است

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

رؤیای صنعتی شدن
در ســال  ۱۳۴۴مقدمات یک کارخانه ساخت
ل سواری در ایران پیریزی و کارخانهای
اتومبی 
مجهز در جاده مخصوص کرج ســاخته شد و با امتیاز شرکتی
انگلیســی به نام «روتس» ،در تاریخ  ۲۳اردیبهشــت سال ۴۶
اولین اتومبیلهای سواری به تولید انبوه رسید که به نام پیکان
نامگذاری گردید .البته این محصول ابتدا در دو مدل ،دولوکس و
کارلوکس تولید و به بازار عرضه شد و در اواخر همان سال یعنی
سال  ۴۶تاکسیهای تهران ،تبدیل به پیکان شدند و به موازات
آن ،وانت پیکان هم به آنها اضافه شد .همزمان با این تولیدها،
تعمیرگاههــای مجاز نیز یکی یکی در تهران و شهرســتانها
تأسیس و شروع به کار کردند ،و اینگونه بود که به خاطر وجود
این تعمیرگاهها و همچنین لوازم یدکی و قیمت ارزان پیکان که
چیزی حدود  ۱۲هزار تومان بود ،به یکباره در عرض چند سال
خیابانهای شهرهای سراسر ایران مملو از این اتومبیل شد...

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز اعالم کرد:

شیراز میزبان
اجالس سراسری
انبوهسازان مسکن و
ساختمان کشور

مدیرعامل شرکت سیمان الر:

نقل و انتقال مالی مشکلی است که گریبان فعاالن اقتصادی را گرفته است

صفحه 3
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ادامه در صفحه ۲

در نشست هماهنگی هجدهمین
جشنواره فیلم فجر مطرح شد

 370خدمت
در قالب دولت
الکترونیک در
فارس ارائه
میشود
صفحه 3

سینما میتواند
ویترین
جشنهای
انقالب باشد
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چهاردهمین نمایشگاه گل و گیاهان
دارویــی و تجـهـــیزات گــلخــانـهای
تاریخ 1 :تا  5بهمن ماه 1397

ساعت بازدید 16 :تا 21

بیستمین نمایشگاهتخصصی آرایشی و بهداشتی ،پوست ،مو و زیبایی،صنایع
سلولزی ،شویند هها و پا ککنند هها
بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی و ماشینآالت وابسته

مکان :محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس

تاریخ 2 :تا  5بهمن ماه 1397

ساعت بازدید 16 :تا 21

