با حضور وزیر ورزش و جوانان
پنج پروژه بزرگ ورزشی در فارس
افتتاح شد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خبر داد:

تبدیل
اراضی صنعتی
به فضای سبز

سلطانیفر:
نگاه دولت بر حضور
بیشتر بانوان در
میادین ورزشی است

فتوحی :تبدیل  534هکتار از مساحت شهرکهای
صنعتی فارس به فضای سبز

صفحه 3

صفحه 12

شهادت حضرت امام علی النقیالهادی(ع) تسلیت باد
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره 661 :سال سوم ۱۲صفحه تکشماره 3000 :تومان

تنگنظری پتروشیمیها
رئیس اتاق بازرگانی فارس :خامفروشی پتروشیمیها ،فوالد و حتی میوه و ترهبار کمکی به رونق اقتصادی فارس نمیکند

سعید رضا امیرآبادی -روزنامه نگار:

شرمنده نوروز
انگار اسفند  97آبستن نوروز  98نیست .هر سال
در موســم آخرین ماه زمستان ،موجی از شور و
شعف بر بطن جامعه طنینانداز میشود و پیر و جوان در پرتو
بهــار قرار گرفته و کالبدی نو در روح جامعه دمیده میشــود.
اما در برهه معاصــر ،گویی فروافتــادن در مهلکه بحرانهای
اقتصادی سبب شده مردم از نشاط همیشگی برخوردار نباشند
و نگاههای آزرده ،بر پیکره جامعه سنگینی کند .هرمهای میانی
و فرودست اقتصادی همیشه آرزو کردهاند تناسبی حداقلی میان
نرخ دســتمزدها و هزینهها برقرار باشد؛ اما گویی این آرزویی
دستنیافتنی شده و گسل میان درآمد و هزینه ،هر روز عمیقتر
از گذشــته میگردد .نتیجه کار چنان شده که اقالم ضروری،
یکــی پس از دیگری از ســفرههای کارگری و کارمندی رخت
بربنــدد و امروزه کار به جایی رســیده که دیگر تهیه مایحتاج
اساسی هم برای بسیاری از مردم امکانپذیر نیست...

رازقی :پتروشیمیها حاضر نیستند مواد اولیه را در اختیار واحدهای پاییندستی پتروشیمیها قرار دهند

ادامه در صفحه 2

اولتیماتوم معاون استاندار فارس به گرانفروشان

نوروز فصل
گرانفروشی
نیست

صفحه 3
صالحی :افزایش نرخ اقالم خوراکی مانند گوشت رستورانها را به مرز تعطیلی کشانده است

دود کباب درچشم سالمت

مردم از رستورانهای بدون مجوز غذای ارزان خریداری نکنند
صفحه 4

صفحه 4

معاون فرهنگی ارشاد فارس خبر داد:

عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام:

یادنامه
غالمحسن اوالد
در شیراز
رونمایی
میشود
صفحه 3

سنگپا و غذای
سگ و گربه
با ارز دولتی
وارد میشود
صفحه 6

مدیر امور استانهای
وزارت صمت عنوان کرد:

ناظمالشریعه:

سال ۹۸
سال پرکار و
حساسی برای
تیم ملی است

الزم ه تولید
و اشتغال
برندسازی است

صفحه 3

صفحه 12

هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال ایران

توقف قشقایی در خانه ،شکست تراژیک فجر در رفسنجان
تساوی قشقایی در مقابل نماینده البرزبه گزارش خبرگزاری
صدا و سیما ،مرکز فارس ،در هفته بیست و هفتم مسابقات
لیگ دســته یک فوتبال باشگاههای کشــور ،تیم شهدای
قشــقایی شــیراز مقابل میهمان خود گل ریحان البرز به
تساوی صفر-صفر رسید .این دیدار ساعت  ۱۴و  ۴۵دقیقه
دیروز در ورزشــگاه پارس شیراز برگزار شد .قشقایی با این
تساوی  ۳۳امتیازی شد و در رده هفتم جدول باقی ماند.
اما تیم فجر شهید سپاسی شیراز در رفسنجان مهمان مس
این شــهر بود که  ۴بر  ۳نتیجه را واگذار کرد .این در حالی
بود که زردپوشــان فجرسپاسی تا دقیقه  90از حریف خود

پیش بودند اما دو گل در وقتهای تلف شده دریافت کرده
و تن به شکست دادند .این سومین شکست فجرسپاسی در
چهارمین بازی بیرون از شیراز در نیم فصل دوم بود .در این
مسابقه ابتدا مصطفی احمدی در دقیقه دوم مسابقه دروازه
فجر را گشــود .این گل تا دو دقیقه مانده به پایان نیمه اول
پابرجا بود تا اینکه عباس بوعذار در دقیقه  43گل تســاوی
را به ثمر رســاند و بازی در نیمه اول با نتیجه مســاوی به
پایان رسید.
در نیمــه دوم و در دقیقه  53میــاد غریبی از روی نقطه
پنالتی فجر را پیش انداخت .یازده دقیقه بعد حامد حیدری

بازیکن ســابق فجر ،گل تســاوی مس را به ثمر رساند .دو
دقیقه بعد ،بابا محمدی مهاجم آذری فجرسپاسی گل سوم
را وارد دروازه رفســنجانیها کرد .نتیجه سه بر دو به سود
فجرسپاسی تا دقیقه  90پا برجا بود تا اینکه امیر طهمورثی
گل تساوی را به ثمر رساند .در حالی که همه منتظر پایان
بازی با نتیجه تساوی بودند ،این سلمان بحرانی بازیکن نیم
فصل نخســت فجریها بود که در دقیقه  93چهارمین گل
را هم وارد دروازه فجر کرد تا شکســتی ناباورانه در کارنامه
شاگردان داوود مهابادی ثبت شود .تیم فجر با این شکست
 ۳۰امتیازی باقی ماند و به رده نهم جدول سقوط کرد.

معاون اول رئیسجمهوری:

تخریب دولت در شرایط جنگ اقتصادی ناپسند است
معاون اول رئیس جمهوری گفت :تخریــب و اتخاذ رویکردهای خصمانه
علیه دولت در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها ناپسند است.
به گزارش ایرنا ،اســحاق جهانگیری درگرمســار افــزود :دولت همواره از
نقدهای منصفانه حمایت کرده و منتقدان دلســوز در کنار دســتگاههای
اجرایی هستند .وی خاطرنشان کرد :دولت از نقدهایی که باعث پیشرفت
کشور شود اســتفاده خواهد کرد .معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد:
ظرفیتهای قابل توجه اقتصادی در کشور وجود دارد و با وجود مشکالت
اقتصادی امروز شاهد هستیم طرحهای مختلف عمرانی و صنعتی در گوشه
کنار این کشور با اعتبارهای میلیارد دالری در حال ساخت است.
جهانگیری اضافه کرد :نشــاط کاری برای ساخت ایران با وجود مشکالت
وجود دارد و با همراهی میتوان از مشکالت اقتصادی عبور کرد.
وی ادامه داد :دولت از انتقال آب از ســد نمرود و پســاب اســتان تهران
به شهرســتان گرمســار حمایت میکند و طرحی که بیش از  97درصد
پیشرفت فیزیکی دارد باید هرچه سریع تر به اتمام برسد.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد :اســتان سمنان شایستگی قطب
صنعتی شدن را دارد و با برنامهریزی اصولی این مهم محقق میشود.
حمایت از روستاها سیاست جدی دولت است
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه ســخنانش گفت :حمایت از روستاها

مکان :محل دائمینمایشگاههای بینالمللی
استان فارس

سیاســت جدی دولت است و روســتاها باید کانون اصلی تولید در کشور
باقی بمانند .جهانگیری اضافه کرد :امنیت غذایی در کشــور به حیات در
روستاها بســتگی دارد و با توسعه بخش روســتایی میتوان برای تأمین
کاالهای اساسی در کشور اقدام کرد .وی تصریح کرد :تأمین زیرساختها
مانند آب ،برق و گاز برای رفع مشــکالت زیرســاختی بخش روستایی در
کشور انجام شــده و با رفع بخشی دیگری از چالشها باید ظرفیت بخش
روستایی شکوفا شــود .معاون اول رئیس جمهوری گفت :منابع مورد نیاز
برای تولید در روستاهای کشور تأمین شده است و تسهیالت با نرخ کم به
کشاورزان و روستاییان درحال پرداخت است .جهانگیری افزود :بسیاری از
افراد معتقدند نرخ پایین تسهیالت روستایی زمینه رانت را فراهم میکند
اما این رانت برای خدمت به روستاها است.
معــاون اول رئیس جمهوری اضافه کــرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و وزارت جهاد کشــاورزی و دیگر دســتگاههای اجرایی باید بر نحوه ارائه
تسهیالت در بخش روستایی نظارت داشته باشند.
بهرهبرداری از  100طرح اشتغال روستایی سمنان با  1117میلیارد
ریال اعتبار
معاون اول رئیــس جمهوری در ادامه گفت :امروز  110طرح روســتایی
و عشــایری اســتان ســمنان با یک هزار و  117میلیارد ریــال اعتبار به

یازدهمین نمایشگاه سفره هفت سین ،گل آرایی و تزیینات منزل

بهرهبرداری رسید که از این تعداد  67طرح با  570میلیارد ریال در بخش
کشاورزی بوده است.
جهانگیری ادامه داد :باید بــا برنامه ریزی اصولی از این ظرفیتهای مهم
برای توســعه کشــور بهره برد و این طرحها برای فعالیت مستمر نیازمند
حمایت هستند.
وی اضافه کرد 55 :درصد از صنعت اســتان سمنان در منطقه گرمسار و
ایوانکی قرار دارد که با برنامه ریزی اصولی باید از این واحدها حمایت شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ســال  ،98سال حمایت از تولید
و اشــتغال خواهد بود گفت :تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی
مدنظر دولت برای سال آینده است.
جهانگیری تصریح کرد :برای واحدهای تولیدی واقعی کشــور که مشکل
سرمایه در گردش دارند ،تدابیر ویژه ای برای سال آینده اتخاذ شده است.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد :حمایت از طرحهای روستایی ،بافت
فرسوده و حمل و نقل از جمله برنامههایی است که دولت برای اشتغالزایی
برای سال آینده در برنامه خود دارد.
وی تصریح کرد :دولت برای ســال آینده به معیشــت مردم توجه کاملی
خواهد داشــت و بــه  25قلم کاال به عنوان کاالی اساســی ارز تخصیص
میگیرد.
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