با تفاهم شهرداری صدرا و
سازمان اتوبوسرانی شیراز

پرفروشترین و کمفروشترین
فیلمهایهالیوود در سال ۲۰۱۸معرفی شدند

اتوبوسهای
شیراز به صدرا
میرسند

از سیمنای طالیی
ات سیمنای
ورشکستگان

صفحه 5
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وفاتحضرتمعصومه(س)تسلیتباد

w w w. s h i r a z n o v i n n e w s . i r

فردا را به امروز می آ وریم
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205سرمایهگذار جدید در شهرکهای صنعتی فارس سرمایهگذاری کردند

سعید رضا امیرآبادی -روزنامه نگار:

تاراج
اتوبان قاچاق در ایران دوطرفه اســت .واردات
و صادرات غیرقانونی ،ضربات مهلکی بر پیکره
جامعه میزند و عواید بازرگانی را که باید به حساب بیتالمال
و خزانه کشــور واریز شــود ،به جیب اخاللگران اقتصادی و
ســودجویان روانه میکند .قوای اطالعاتی و پلیس ایران در
کمال شایستگی توانسته برای ســالیان متمادی ،مقام اول
مبارزه با مواد مخدر را در عرصههای جهانی از آن خود کرده
و تبعات ناگوار آن را با به شــهادت رسیدن بهترین فرزندان
وطــن پرداخت کند .اما پدیده قاچاق در انحصار مشــتقات
افیون نیست و در بسیاری از زمینهها شاهد ورود غیرقانونی
کاال از نقاط کور مرزی هستیم .دولتها در برهههای مختلف،
طرحها و راهکارهای مختلفی برای مبارزه با این پدیده مذموم
در دســتور کار قرار دادهاند و هریــک از آنها ،تا اندازهای در
راستای مبارزه با ورود کاالهای قاچاق موفق بودهاند...

امضای قراردادهای صنعتی
مدیر عامل شرکت شهرهای صنعتی فارس 36 :هکتار زمین در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفت

در همایش تقدیر از فعاالن حمل و نقل
درون شهری عنوان شد؛

توسعه حمل و نقل
درون شهری
بر پایه انسانمحوری
شهردار شیراز:

برنامهریزی هوشمندانه در حمل و نقل،
رفاه و آسایش مردم را بهدنبال دارد

صفحه 3

رئیس شورای اسالمىشیراز:

توسعه معابر پاک کردن صورت مسئله
ترافیک است
صفحه 2

ادامه در صفحه ۲
رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمىفارس:

احتمال
تصویب لوایح
پالرمو و CFT
صفحه 2
زیاد است

دکتر مصباحی ۷۰:درصد بیماران بستری در بيمارستان شهید رجایی مصدومان سوانح ترافیکي هستند

سوانح ترافیکی رکورد زد
رئیس بیمارستان شهید رجایی:

این بیمارستان تنها مرکز
ترومای جنوب کشوراست

یک آزمایشگاه
غیر مجاز
تعطیل شد

صفحه 3

دکتر کشاورزی :شمار مراکز
تعطیل شده در سالجاری
به بیست آزمایشگاه رسید

صفحه 3

در جریان بررسی طرح مدیریت تعارض منافع عمومىدر شورای شهر مطرح شد

استخدام خویشاوندان مغایر شفافسازی
پیمان کشاورز -گروه خبر:

در شصت و ششمین جلسه شورا طرح مدیریت تعارض
منافع عمومىکه از ســوی برخی از اعضا ارائه شده بود
مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،طرحی که با تصویب آن
ممنوعیت استخدام اقوام اعضای شورا اجرایی مىشود و
بخش عمدهای از وقت جلسه نیز به تعیین اقوام و اعالم
آنها در بندهای مربوط به این طرح سپری شد .مخالفت
با اعالم تنهــا اقوام درجهیک در این طرح از یکســو و
پافشــاری بر تصویب آن بهعنوان گام اول در شفافیت از
سوی دیگر موجب شــد تا بخش زیادی از زمان جلسه
در تصویب دو بند اول طرح طی شود و تصویب بندهای
بعدی این طرح به جلسه هفته آینده شورا موکول شود.
مخالفان بهدنبال مشمولیت افراد بیشتر
لیال دودمان کــه با تأکید بر لزوم اجرای شــفافیت در
مخالفت با تصویب طرح به روال فعلی آن گفت :در حالی
که فســاد یک فرآیند همهگیر است نام بردن از بخش
کوچکی از خویشاوندان اشکال این طرح است .دودمان
در ســخنان خود خواستار تناسب بیشتر طرح مدیریت
تعارض منافع با قانون شد و افزود :اگر قرار باشد که دایره
اقوام و خویشــاوندان تنها مشمول چند نفر شود عدالت
رعایت نخواهد شد.
ى که بهعنوان یکی دیگر از مخالفان خواســتار
نوذر امام 
خروج این طرح از دســتور کار شــورا شد انتصاب افراد
همعقیده و همحزبی را از انتصابهای ســببی و نسبی
خطرناکتر دانســت و گفت :بهجای وضع قوانین جدید
باید نظارت شورا را قویتر و جدیتر کنیم .علی ناصری
دیگر عضو شــورا در مخالفت با این طرح گفت :در طرح
شــفافیت عملکرد شورا و شهرداری سهبند اصلی حذف
شد و بعد طرح مدیریت تعارض منافع ارائه شد که این
طرح هــم از تغییرات مصون نماند و حــاال هم با ارائه
این طرح دوســتان مدعی آوردن سوت پلیس در شورا
هستند درحالیکه اگر کارها از همان اول درست انجام

این الیحه که در راســتای جبران بخشی از هزینهها و
یا واگذاری بخشــی از هزینهها و یا واگذاری خدمات به
بخش خصوصی در زمینه ارائه دوچرخه جهت استفاده
شهروندان شیرازی ارائه شد ،نرخ پیشنهادی استفاده از
دوچرخهها را با توجه به دونوع کاربری ورزشی ،تفریحی
و درون شهری مشــخص کرد .با تصویب این الیحه به
شهرداری اجازه داده شد هزینه خدمات ارائه دوچرخه را
براساس کاربری تفریحی ،ورزشی در ساعت اول ۴هزار
تومان و به ازای هرســاعت اضافه ۲هزار تومان و کاربری
درون شهری ،در ســاعت اول ۲هزارتومان و به ازای هر
ساعت اضافه ،هزار تومان از متقاضیان دریافت کند .البته
مطابق این مصوبه بنا شــد تا ۳۰دقیقه اول اســتفاده از
دوچرخه جهت کاربری درون شــهری برای شهروندان
رایگان محسوب شود.
همچنین در بخش دیگری از جلســه روز گذشته شورا
الیحهی شهرداری مبنی بر صدور کارت اوراق بستانکاری
ویــژه پرداخت عــوارض و هزینه خدمــات و مطالبات
شهرداری تصویب شد .سینا بنیزمانی رئیس کمیسیون
اقتصاد و سرمایهگذاری با اعالم تصویب کلیات این الیحه
در صحن علنی شورا خاطرنشان کرد :در راستای تأمین
مالی پروژههای شهری و همچنین رونق بخشیدن به بازار
مسکن به شهرداری اجازه داده مىشود نسبت به توزیع
کارت اوراق بســتانکاری ویژه پرداخت عوارض و هزینه
ى شهر
خدمات شهری اقدام کند .این عضو شورای اسالم 
شــیراز افزود :با تصویب این الیحه امکان پرداخت وجه
نقد بابت کارت اوراق بستانکاری ویژه پرداخت عوارض و
هزینه خدمات شهری وجود نخواهد شد .بنیزمانی ادامه
داد :پرداخت عوارض صدور پروانه و خدمات ساختمانی،
پرداخت مطالبات به شــهرداری(بدهی صاحب کارت یا
شخص حقیقی و حقوقی دیگر) و خرید امالک شهرداری
بــا رعایت قوانین و مقررات مربوطه ازموارد اســتفاده از
این کارت است.

جهانگیری :خودروسازان باید بهدنبال جلب رضایت مردم و اقناع جامعه باشند
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اجازه دهیم
تولید در کارخانههای خودروســازی با مشکل روبهرو
شــود گفت :خودروســازان باید بهدنبال جلب رضایت
مردم و اقناع جامعه باشــند .به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهور،
جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دیروز-
دوشنبه -به ریاســت معاون اول رئیس جمهور برگزار
شــد .معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامهریزی
و هدفگذاری آمریکا بــرای تحریم بخشهای مهم و
اثرگذار در اقتصاد کشــور که نسبت به آنها حساسیت
اجتماعی باالیی وجود دارد تأکید کرد :یکی از مهمترین
صنایعــی که مورد تحریــم آمریکاییها قــرار گرفته،
صنعت خودروسازی کشور اســت .جهانگیری با اشاره
به اهمیت صنعت خودروســازی در اشتغالزایی افزود:
صنعت خودروسازی کشــور با همه نقدها و گلههایی
که در جامعه نســبت به آن وجود دارد ،صنعتی است

که زنجیره گســتردهای از واحدهای صنعتی کوچک و
بزرگ بهویژه واحدهای قطعهسازی در سراسر کشور به
آن وابســته هستند .وی با بیان اینکه چندصدهزارنفر
در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن اشتغال
دارند تصریح کرد :یکــی از اولویتهای مهم دولت در
شرایط خطیر کنونی حمایت از واحدهای تولیدی مقابل
تحریمهای ظالمانه آمریکا اســت چراکه این تحریمها
با هدف ایجاد نارضایتی از طریق گســترش بیکاری و
مانعتراشی بر سر تولید کاالهای موردنیاز مردم ،انجام
مىشود .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان
اینکه امروز شرایط صنعت خودروسازی و قطعهسازی
کشور ،شرایطی عادی نیست اظهار داشت :در گذشته
هدفگذاری صنعت خودرو مبتنی بر همکاری و تولید
مشــترک با خودروسازان برتر بینالمللی بود ،اما امروز
با وضع تحریمها علیه صنعت مهم خودروسازی کشور،
شرایط این صنعت ،غیرعادی است و نباید اجازه دهیم

باید
دانشمحور
باشیم

رئیس دانشگاه شیراز :اقتصادهای
سنتی ،درونگرا و تکمحصولی
راهگشا نیستند

صفحه 3

شود نیازی به سوت پلیس هم نخواهیم داشت .اما احمد
تنوری در سخنانی صریحتر ازمشمولیت اقوام درجه یک
در این طرح بهشــدت انتقاد کرد و گفــت :ابهام اصلی
در جایی است که ســایر طبقات خویشاوندی مشمول
این طرح نمىشود و اتفاقاً بخش عمدهای از ایرادات در
استخدام اقوامى همچون برادر زادههاست.
دفاع موافقان از مشمولیت بستگان درجه یک
اما موافقان ایــن طرح که دو تــن از ارائهکنندگان آن
بودند نیز تصویب و اجرای طرح را گام نخســت جهت
شفافســازی و مبارزه با فساد دانستند .ابراهیم صبوری
مبارزه بــا ویژهخواری را عین عدالت دانســت و گفت:
رعایت و دفاع از منافع عمومى دربرابر منافع شــخصی
و خصوصی از اصولیترین موارد عدالت اجتماعی است.
صبوری همچنین اجرای این طرح را مهمترین قدم برای
شــروع مبارزه با فساد دانســت و گفت :در ادامه قانون
تعارض منافع عمومى حتماً به این سمت خواهیم رفت
تا از افشــاکنندگان فســاد بهطور ویژه حمایت و تقدیر
شود .سینا بنیزمانی نیز در جواب ایراد سایر اعضا به در
نظر گرفتن قشر محدودی از اقوام گفت :شروع شفافیت
با یک نشــانهگذاری معقول امکانپذیر بوده که نیازمند
یک شاخص اســت و به نظر ما اقوام درجه یک بهترین
شاخص برای این موضوع است.
تعیین نرخ کرایه دوچرخه در شــیراز و تصویب
الیحه صدور کارت اوراق بستانکاری ویژه پرداخت
عوارض و هزینه خدمات و مطالبات شهرداری
اعضای شــورای اسالمىشهر شــیراز همچنین الیحه
پیشنهادی شــهرداری شیراز مبنی بر تعیین نرخ کرایه
دوچرخهها را در این جلســه تصویب کردند .درحالیکه
شهرداری شیراز وعده داده که تا ۲۲بهمن ماه ۲۲کیلومتر
مســیر ویژه دوچرخه را با اعتبار ۵میلیارد تومان افتتاح
خواهد کرد اعضای شورا نرخ کرایه دوچرخه برای دو نوع
کاربری تفریحی ،ورزشی و درون شهری را مصوب کردند.

ارتباط اهالی
فرهنگ باعث
همدلی بیشتر
صفحه  5میشود

کارخانههای خودروســازی و واحدهای قعطهســازی
کشور با مشکل روبهرو شوند.
جهانگیری با اشاره به رفتارهای دوگانه رسانههای بیگانه
با موضوعات اجتماعی در سطح جهان افزود :متأسفانه
امروز رسانههای بیگانه با بزرگنمایی برخی اعتراضات
در واحدهای تولیدی کشــور قصــد التهابآفرینی در
جامعــه را دارند این درحالی اســت که بهســادگی از
کنار اعتراضات اجتماعی در ســایر کشورها نظیر آنچه
در فرانســه و سایر کشــورهای اروپایی شاهد هستیم،
عبور کرده و از پوشــش خبری این حوادث خودداری
مىکننــد .جهانگیری بــر لزوم اســتفاده از ظرفیت و
توانمندی داخلی برای ســاخت قطعــات خودرو که از
خارج وارد مىشــوند ،تأکید کرد و گفت :خودروسازان
باید با کمک دانشگاهها و بخش خصوصی قطعات مورد
نیاز این صنعت را در داخــل تولید کرده و مصرف ارز
خارجی را کاهش دهند.

