از ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻃﻠﻮع
دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ :

کیکهای باشکوه این قناد
روسی را باید در موزه گذاشت!

روزنامه

روزنامه
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توچهارم
سال بیس 

بها  2500تومان منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان)

همراه با نمایش فیلم

نگاهی به آثار این قناد جوان «رنات آگمازوف»
بیندازید تا بفهمید چرا نهتنها در روسیه بلکه در
جهان اینقدر محبوب و معروف است...
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آدرس سایتwww.tolounews.com :

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس
تصویب شد
1

رئیس اتاق بازرگانی فارس:

شهردار شیراز:

شیراز باید به شهر برگزاری رویدادهای
ملی و بینالمللی تبدیل شود
مدیر مخابرات منطقه فارس:

2

یکپارچهسازی سامانه ،علت مشکل
اتصال به اینترنت در فارس است
4

2

همراه با تحلیل خبر

برخی برخوردها با طرح
«خرید خدمات آموزشی»
سیاسی بود

درآمد  ۲میلیون و  ۷۲۸هزار
تومان در ماه ،زیر خط فقر
قرار دارد
درآمد بیش از  ۶۰درصد افراد در کشور زیر خط فقر
قرار دارد
از جیب مردم طلب مؤسسات غیرقانونی
پرداخته شد
مدیر بنیاد مسکن فسا:

شهرستان

شتاببخشی در صدور اسناد
مالکیت در روستاها در راستای
توسعه است

2

فرمانده منطقه یکم امامت نداجا:

اجالس آیونز و رزمایش مشترک
کشورهای عضو در بندرعباس
برگزار میشود

3 3

حوادث

درگیری خیابانی ۲دانشآموز
در شیراز یک کشته
برجا گذاشت
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کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح اصالح
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی موافقت کردند که این
طرح برای بررسی بیشتر مواد به کمیسیون شوراها ارجاع شد.
به گزارش ایسنا ،در جلسه علنی چهارشنبه نمایندگان مجلس
شورای اسالمی با  ۱۵۵رأی موافق ۶۴ ،رأی مخالف و دو
رأی ممتنع از مجموع  ۲۳۱نماینده حاضر در مجلس شورای
اسالمی کلیات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شورای
اسالمی درباره استانی شدن انتخابات را تصویب کردند.
در جریان بررسی کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس،
قاضی پور ،سبحانی فر و کیان پور بهعنوان مخالف و
رضیان ،کاتب و ادیانی بهعنوان موافق کلیات طرح استانی
شدن انتخابات صحبت کردند.
سامانی سخنگوی وزارت کشور نیز گفت که دولت با
کلیات طرح استانی شدن انتخابات موافق است منوط بر
اینکه برخی نکات در کمیسیون به این طرح اضافه شود.

محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی
مجلس نیز گفت که تالش شده است در این طرح مواد
موردنظر نمایندگان لحاظ شود البته ما از هیئترئیسه
درخواست کردیم که مجددًا طرح را برای انجام اصالحاتی
به کمیسیون ارجاع کند.
بعد از موافقت نمایندگان با کلیات این طرح الریجانی رئیس
مجلس گفت که کمیسیون شوراها درخواست کرده که
طرح را به این کمیسیون ارجاع دهد تا برخی از مواد را
کاملتر کند البته مطابق آییننامه کمیسیون تنها یک هفته
زمان دارد تا در جلسه بعدی مجلس در دستور کار قرار
گیرد.
نمایندگان با  ۱۸۶رأی موافق  ۲۴رأی مخالف و  ۴رأی ممتنع
از مجموع  ۲۳۰نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند
که مواد و جزئیات این طرح به کمیسیون شوراها ارجاع
شود.
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