القاصیمهر :در برنامههای پیشگیری از وقوع جرم
همه باید اهتمام ویژه داشته باشند

معاون شهردار شیراز خبر داد:

کاهش
عناوینمجرمانه
در فارس

دهه فجر
81پروژه
به بهرهبرداری
میرسد

رئیس کل دادگستری فارس خبر داد:
وقوع  9عنوان مجرمانه در فارس طی یک سال
اخیر کاهش داشته است

صفحه 3

صفحه 3
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره 624 :سال سوم ۱۲صفحه تکشماره 3000 :تومان

رئیس شورای تأمین فارس :ایجاد احساس ناامنی برای قانونشکنان یک دستاورد بزرگ است

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

افکار عمومی
روزشــمار انقالب اســامیدر فارس تألیف
منصور نصیری طیبی با مقدمه دکتر ســید
محمداحمدی اســتاندار اسبق فارس بسیار خواندنی است.
در ابتــدا دکتر احمدی با مقدمهای نــه چندان طوالنی به
ظرفیتهای فارس از دوران قدیم تا کنون اشــاره میکند.
فارس زرخیز در همــه دورانها خصوصاً دوره پهلوی مورد
توجه حکومتها بوده اســت ،چه به لحاظ اقتصادی و چه
فرهنگی .اســتاندار اســبق فارس در این مقدمه به تاریخ
ی در فارس اشاره دارد که
مکتوب و شفاهی انقالب اســام 
توســط منصور نصیری طیبی (پژوهشگر) به رشته تألیف
درآمده اســت .در این کتاب 700صفحهای تاریخ انقالب از
سال 40تا  57گردآوری شده است .با خوانش متن و دریافت
محتوای کتاب به این باور میرسیم که آنچه باعث فروپاشی
رژیم پهلوی شد ،فساد دستگاه حاکمه و گسترش آن بوده
است...
ادامه در صفحه ۲

امنیت اقتصادی تقویت شود
استاندار فارس در دیدار مدیران قضایی استان :کارگروه رفع موانع تولید برای فعاالن اقتصادی احساس امنیت میآورد
صفحه 2

رئیس دانشگاه علوم پزشکی
شیراز:

بهرهبرداری
از 20پروژه
راهسازی
صفحه 4

صنایع سبز
فارس در
کشور برتر
شدند
صفحه 3

روزگار
ستارههای نقرهای
سیاه شد
صفحه 5

مدیرکل راه و شهرسازی
استان فارس خبر داد:

مدیرکل محیط زیست استان عنوان کرد:

نامزدهای تمشک طالیی  2019معرفی شدند

بیشاز یک سوم
سرطانها
قابل پیشگیری
هستند
صفحه 4
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا خبر داد:

تابستان  ۹۸فصل تکمیل
راههای دسترسی صدرا
صدرا ردیف بودجه اختصاصی گرفت

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
بینالمللی فارس:

صفحه 4

عکس:علی رضا پرویزی ،شیراز نوین

هدف ما گسترش
تعامالت و روابط
اقتصادی کشور
صفحه 2
است

استاندار فارس در جلسه ستاد تنظیم بازار استان:

آرامش جامعه و ثبات بازار حفظ و تقویت میشود
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری فارس ،دکتر
عنایت الله رحیمیدر جلسه ستاد تنظیم بازار استان با
بیان این که در شــرایطی که تحریمها علیه کشورمان
تشدید میشود الزم است از معیشت مردم صیانت کنیم،
اظهار داشت :تنظیم بازار مورد توجه بوده است در آینده
نیز مورد توجه جدی خواهد بود زیرا التهاب در بازار باید
کنترل گردد.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس با اشاره به این که
دشــمنان اخیراً برنامههای زیادی را بــرای ضربه زدن

به کشــور اجرا کردند ،افزود :این توطئهها با هوشیاری
مســئولین و مردم ناکام مانده است و دستاوردی برای
بدخواهان کشــور نداشتهاند .وی تصریح کرد :با همدلی
و هوشــیاری دســتگاههای مختلف امید داریم امنیت
جامعــه و بــازار ،روز به روز افزایش یافته و دشــمنان
ناکام بمانند .اســتاندار فارس با بیان این که در شرایط
کنونی نمیتوانیم به ســازوکار طبیعی بازار بر اســاس
تقاضا و عرضه اکتفا کنیم ،ادامه داد :باید حاکمیت برای
جلوگیری از دخالت ســودجویانه و ایجاد مشــکل برای

مصرفکنندگان نسبت به تنظیم بازار اقدام نماید .دکتر
رحیمیبا اشــاره به این که تأمیــن نیازهای پروتئینی
و میوه مردم در ایام عید نوروز باید متناســب با حضور
مهمانان نــوروزی و نیاز احتمالی اســتانهای همجوار
صــورت گیرد ،افزود :در شــرایط جنــگ اقتصادی که
تهاجم دشــمنان در همه خانهها گسترش مییابد ،الزم
است تالش و تدبیر بیشــتری به خرج دهیم تا دشمن
را ناکام بگذاریم و رضایت مردم و خشــنودی خداوند را
جلب کنیم.

با تصویب کمیسیون تلفیق انجام شد

اختصاص دو میلیارد دالر برای توسعه مترو کالنشهرها
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۹۸از مصوبه
این کمیســیون برای اختصاص دو میلیــارد دالر برای
توسعه متروی شهری خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محمدمهدی مفتح در نشست خبری
صبــح دیروز (سهشــنبه) خــود در تشــریح مصوبات
کمیســیون تلفیق بودجه  ۹۸گفت :با توجه به ضرورت
پایان یافتن هرچه سریعتر بررسی بودجه در کمیسیون
تلفیــق و ایجاد امکان برای طــرح آن در صحن علنی،
مقرر شد مواردی مانند هدفمندی یارانهها و حاملهای
انرژی با تأمل بیشتری در کمیتهای که به همین منظور
تشکیل شــده اســت مورد بررســی قرار گیرد .بر این
اساس کمیسیون تلفیق پیش از به نتیجه رسیدن موارد
درآمدی ،برای صرفهجویی در وقت وارد بخش هزینهای
شد تا این چند مورد در این کمیسیون جمعبندی شود.
وی افزود :طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در بند د تبصره
 1وزارت نفت مکلف شــد از محل ســهم شرکت ملی
گاز نسبت به گازرسانی به روســتاها و اتمام پروژههای
گازرسانی به روســتاها با اولویت سیستان و بلوچستان،
هرمزگان،جنوب کرمان و خراســان جنوبی اقدام کند.
همچنیــن  ۱۵۰۰میلیــارد تومان برای گازرســانی به
مدارس روســتایی تخصیص پیدا کــرد .به گفته مفتح،
طبق مصوبه دیگر کمیســیون تلفیق از  ۶۰۰۰میلیارد
تومانی که از منابع شرکت نفت برای تأمین قیر تخصیص
یافته بود ،مقرر شــد  ۴۸درصد برای روکش آســفالت
شــبکه راههای اصلی و فرعی ،راههای روستایی و معابر
محالت هدف بازآفرینی شهری و پروژههای مسکن مهر

و فرودگاه در اختیار وزارت راه قرار گیرد .همچنین مقرر
شــد  ۱۱درصد به آســفالت معابر شهرهای با جمعیت
کمتر از  ۵۰هزار نفر در اختیار ســازمان شهرداریها و
دهداریها قرار گیرد ۱۷ ،درصد نیز در اختیار ســازمان
جنگلها برای مالچ پاشــی و خاک پوشی مناطق تحت
تأثیر ریزگردها قرار میگیرد ۱۹ .درصد از این مبلغ نیز
برای آســفالت معابر و بهسازی روستاها در اختیار بنیاد
مسکن و  ۵درصد برای آســفالت کف حیاط مدارس و
ایزوالسیون پشت بام مدارس در اختیار سازمان نوسازی
مدارس قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس در ادامه خاطرنشان
کــرد :در تبصــره  ۳به دولــت اجــازه داده بودیم که
۳۰میلیــارد دالر فاینانس کند .در تبصرههای هزینهای
اعالم کردیــم که یک میلیــارد دالر از این فاینانس به
تجهیز آزمایشــگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مدارس
فنی و حرفهای اختصاص یابد .همچنین مقرر شــد دو
میلیارد دالر از این منبع برای توســعه متروی شــهری
در اختیــار شــهرداریها قــرار گیرد .بــه گفته مفتح،
بانکهــای عامل اجازه یافتند برای طرحهای نفت و گاز
با اولویت میادین مشــترک و جمــعآوری گاز به وزارت
نفــت تســهیالت ارزی دهند .عالوه بر ایــن بانکهای
عامل اجازه یافتند به طرحهای توســعهای سازمانهای
زیربنایی وزارت صنعت تسهیالت ارزی دهند؛ به شرط
اینکــه ۵۱درصد این طرحها از طرف بخش خصوصی و
تعاونی تأمین شود و مناطق محروم در اولویت اجرای این
طرحها باشند .سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه

 ۹۸همچنین اضافه کرد :عالوه بر این مقرر شد بانکهای
عامــل بتوانند به ســرمایهگذاران بخشهای خصوصی
و تعاونی و نهادهــای عمومیغیردولتی برای طرحهای
صنایع تبدیلی چغندر قند ،وام ارزی دهند.
بــه گفتــه وی ،کمیســیون تلفیــق مقرر کرد ســهم
۱۵درصدی آورده فاینانس برای طرحهای راه آهن ملی
از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود.
مفتح ادامه داد :در بحث اوراق مشارکت به شرکتهای
دولتی اجازه داده شــد به میزان  ۴۵هزار میلیارد ریال
اوراق مشــارکت منتشــر کنند و ایــن اوراق باید برای
طرحهایی اختصاص یابد که شورای اقتصاد تأیید کرده
باشــد و دارای توجیه اقتصادی ،فنی و محیط زیســت
باشد .بازپرداخت این اوراق از طریق شرکتهای دولتی
تضمین خواهد شد .نماینده مردم تویسرکان در مجلس
اظهار داشــت :در مصوبه دیگری دولت مجاز به انتشار
اوراق مالی اســامیبرای طرحهای عمرانی نیمه تمام،
طرحهای ســاماندهی دانشــگاهها و طرحهای عمرانی
استانی شــد .دولت در این بخش اجازه دارد تا  ۲۹هزار
میلیارد تومان ایجاد بدهی کند .ســخنگوی کمیسیون
تلفیق اضافه کرد :در مصوبه دیگری کمیســیون تلفیق
به شــهرداریها اجــازه داد تا میزان  ۸۰هــزار میلیارد
ریال اوراق اســامیرا با تضمین خود منتشر کنند که
۶۰درصــد این اوراق برای طرحهای متروی شــهری و
حمل و نقل شهری ،طرح بازآفرینی بافت فرسوده اطراف
حرم امام رضا (ع) ،حضرت معصومه (س) ،شاه عبدالعظیم
اختصاص یافت.

