با استقرار 280واحد صنعتی در نواحی
صنعتی و منطقه ویژه کازرون انجام میشود

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
در پی حادثه تلخ سقوط هواپیما

تولیداشتغال
2400نفری
در کازرون

مسئوالن خطاهای
احتمالی را شناسایی
و پیگیری کنند

فتوحی :سرمایهگذاران تا 90درصد از
مشوقهای الزم برخوردار خواهند شد

صفحه 3

صفحه 2
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ســـرمقــاله
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره 618 :سال سوم ۱۲صفحه تکشماره 3000 :تومان

مدیر سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد:

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

انجماد بیکاری
بیکاری و رفع آن از جمله مباحثی اســت که
اگر در قالب یک پــروژه بلندمدت هم به آن
نگاهی گذرا داشــته باشــیم همچنان بدون متولی مانده و
بقولی کسی برای کلنگزنی آن اقدام نکرده است تا در یک
تاریخ مشخص هر چند بلند مدت در انتظار پایانی برای آن
باشیم .چراکه بیکاری تنها چیزی است که در کشور بصورت
صددرصد داخلی در حال تولید روزانه است.
دراین رابطه باید به چند فاکتور مهم اشــاره داشته باشیم
از جمله بیکاری شــاغالن در زمانی که از اشتغال پایداری
برخوردار نیستیم .شــکننده بودن اشتغال میتواند دالیل
خاصی داشته باشد ازجمله بیتدبیری برای حفظ آن .چراکه
ایجاد یک شــغل جدید بســیار هزینهبرتر از حفظ اشتغال
موجود است .اما انگار کسی متوجه این رخداد تلخ و آسیبزا
نیست...

ادامه در صفحه ۲

جرائم کشاورزان بخشیده شد
کجوری :سود و جرائم تسهیالت کشاورزان خسارتدیده از حوادث به مدت سه سال بخشوده شد

مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس:
روزانه  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار لیتر سوخت در شیراز توزیع میشود

قاچاق ادامهدار
سوخت

صفحه 4

انتظار طوالنی مردم برای خرید مایحتاج روزانه

احیای صفهای خرید دهه 60

بنیکریمی :افزایش نرخ دالر و اختالف قیمت انواع سوخت
ت اصلی قاچاق است
در داخل و خارج از کشو ر عل 

جوالن دالالن گوشت منجمد در بازار

صفحه 4

صفحه 3

ی فارس
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالم 
در دومین نشست خانواده
فرهنگ فارس مطرح کرد:

با هدف افزایش سطح
رضایتمندی ارباب رجوع
انجام شد

مأموریت ما
ایجاد امید
برای جامعه
صفحه 5
است

بررسی 124
پرونده قضایی
در یک روز

صفحه 4

بسیج رسانه
فارس رتبه
نخست کشور
را به خود
اختصاص داد

 ۳۰درصد از مدارس کشور نیازمند
بازسازی و مقاومسازی است

مدارس
همچنان
میلرزند
صفحه 4

صفحه 5

سخنگوی وزارت کشور:

الیحه تقسیمات کشوری تقدیم دولت شد
سخنگوی وزارت کشور اعالم کرد که الیحه تقسیمات
کشوری تقدیم دولت شد.
به گزارش ایسنا ،سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت
کشور با بیان اینکه براســاس ماده  13قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ،تغییرات تقسیماتی توسط
وزارت کشور پیشــنهاد و با رأی و نظر هیئت دولت به
تصویب نهایی میرسد ،اظهار داشت :در راستای همین
اختیار و وظیفه قانونی در طول دو ســال اخیر پس از
بازدید از مناطق هدف ،اکثر مناطقی که به لحاظ قانونی
از شرایط الزم برخوردار بودند به هیئت دولت پیشنهاد
شــدهاند .وی در ادامه افزود :بیش از  200پیشــنهاد
مربوط به تقســیمات کشــوری در قالب نزدیک به 85
طرح به هیئت دولت ارائه شده است.

سخنگوی وزارت کشــور تصریح کرد :در ماه اخیر نیز
بیش از  20پیشــنهاد مربوط به ایجاد شــهر ،بخش و
شهرستان و تغییر نام با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید
کمیسیون سیاســی -دفاعی دولت رسیده و به منظور

تصویب نهایی به هیئت دولت تقدیم شده است.
سامانی با بیان اینکه در سالهای  96و  97بیش از 49
روستای مرکز بخش به شهر تبدیل و ابالغ شده است،
گفت :در صورت تأمین شــرایط کمیو کیفی مندرج
در قانون در سال جاری به کلیه تقاضاها پاسخ مناسب
داده خواهد شد.
ســخنگوی وزارت کشــور از تهیــه پیشنویس الیحه
تقسیمات کشــوری در وزارت کشور خبر داد و تصریح
کرد :الیحه تقســیمات کشــوری پس از هماندیشی با
اساتید دانشــگاه ،مدیران اجرایی اســتانی و ستادی،
ی تهیه و به هیئت
دســتگاههای ذیربط و نظارت مردم 
دولت ارائه شــده است و در نوبت بررسی در کمیسیون
سیاسی و دفاعی قرار دارد.

تورنمنت چهارجانبه قطر

شکست تیم فوتبال امید ایران برابر تاجیکستان

شاگردان زالتکو کرانچار نخستین دیدار خود در رقابتهای چهار جانبه فوتبال قطر را با شکست پشت
سر گذاشتند .به گزارش خبرنگار مهر ،تیم فوتبال امید ایران که خود را برای حضور در مرحله انتخابی
المپیک توکیو آماده میکند ،شــامگاه دیروز سهشنبه در نخستین دیدار تورنمنت چهارجانبه قطر به
مصاف تیم امید تاجیکستان رفت .در این دیدار که نیمه اول آن با تساوی یک به یک به پایان رسیده
بود ،تیم تاجیکستان موفق شد در نیمه دوم گل برتری را وارد دروازه شاگردان کرانچار کند.
برانکو ایوانکوویچ ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که تیمش در قطر اردو زده است ،دقایقی این بازی
را تماشا کرد.
جام ملتهای آسیا  -امارات

استرالیا به سختی از سد سوریه گذشت

تیم ملی فوتبال استرالیا با پیروزی برابر سوریه به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی
رقابتهای جام ملتهای آسیا شد .به گزارش خبرنگار مهر ،هفدهمین دوره رقابتهای
فوتبال جام ملتهای آسیا شامگاه دیروز سهشنبه با برگزاری دیدارهای روز آخر مرحله
مقدماتی در گروه دوم پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم ملی استرالیا  ۳بر ۲
از سد سوریه گذشت تا به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شود.
اســترالیا که در اولین دیدار برابر اردن تن به شکســت داده بود و برابر فلســطین به
پیروزی رســیده بود ،در سومین دیدارش برابر ســوریه در وقتهای اضافه به برتری
رسید .استرالیا با این پیروزی بعد از اردن به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد.

جام ملتهای آسیا  -امارات

اردن برابر فلسطین متوقف شد

تیم ملی فوتبال اردن با وجود تســاوی برابر فلسطین به عنوان تیم اول راهی مرحله
بعد جام ملتهای آسیا شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،در روز پایانی مرحله مقدماتی گروه دوم جام ملتهای آســیا
شامگاه دیروز تیم ملی فوتبال اردن که پیش از این صاحب دو پیروزی برابر سوریه و
استرالیا شده بود ،به مصاف فلسطین رفت و برابر این تیم به تساوی بدون گل رسید.
اردنیها با این تســاوی  ۷امتیازی شــدند و بهعنوان تیم اول راهی مرحله بعد شدند.
فلسطین هم با این تساوی  ۲امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت تا شانس
انتخاب بین تیمهای سوم برتر را داشته باشد.

