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شماره

صفحه

روزنامه

یک  به  تنها  نگاه ها  هنگامی که 
البته  سیاست  و  شده  معطوف  نقطه 
نه به معنای لغوی آن و با مفهومی 
ضدیت برانگیز که از خود در اذهان 
برجای گذاشته، بر هر چیزی سایه 
افکنده،  را  خود  سنگین  و  سرد 
اشکال  به  مخالفت  و  لجاجت 
مستقیم  برخوردهای  از  گوناگون 
و  لطیفه  و  ُجک  ساختن  تا  گرفته 
سر  کنیم،  تصور  که  جا  هر  از   ...
برمی آورد و هر اقدامی با عصبیت 

و مخالفت مواجه می شود.
و  حال  در  هم  بغرنج  وضعیت  این 
خود  دردناک  نتایج  آینده  در  هم 
گویی  داد.  خواهد  و  داده  نشان  را 
و  پایداری  عامل  محوری ترین 
نیز  ما  فرهنگی  هویت  پاسداشت 
و  سالخی  گیرودار  این  در  باید 

جامعه  در  که  شود  افرادی  قربانی 
مورد  بلکه  ندارند  مقبولیتی  نه تنها 
خشم قرار گرفته اند و این درحالی 
از  حراست  و  حفاظت  که  است 
وظایف  مهم ترین  از  فارسی  زبان 
تک تک ما فارسی زبانانی است که 
و  پرافتخار  شناسنامه  گرو  در  دل 
خود  فرهنگی  غرورآفرین  هویت 
با شیر مادر  این دلبستگی  داریم و 
و  ساخته  را  ما  موجودیت  شیرازه 
از عمق دلمان  با سپردن جان  تنها 

جدا خواهد شد.
و...  ضدیت  عصبیت،  لجاجت، 
قدرت منطق و عقالنیت را از انسان 
او را  به گونه ای که حتی  می ستاند، 
چیزی  هر  تخریب  و  خودزنی  به 
هم  با  را  تر و خشک  و  وامی دارد 

می سوزاند.

استاندار فارس گفت: از تالش های 
نمایندگان دوره قبل مجلس تشکر 
می کنم و امیدوارم نمایندگان جدید 
درزمینه  اسالمی  شورای  مجلس 
قوانین  تصویب  و  زدایی  مقررات 
تسهیل کننده تولید و پاسخگویی به 
نیازهای مردم در حوزه معیشت و 

اشتغال کوشا باشند.
نقل  به  طلوع  به گزارش  روزنامه 
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از 
فارس، عنایت اهلل رحیمی در جلسه 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
ستاد  این  اینکه  بیان  با  استان، 
و  مشکل  رفع  خصوص  در  باید 
بازگشت معادن کوچک به چرخه 
داشت:  اظهار  باشد،  فعال  تولید 
معادن دارای مجوز و غیرفعال باید 

تعیین تکلیف و تشویق به فعالیت 
شوند تا شاهد رشد اشتغال و تولید 

ثروت در استان باشیم.
و  تدبیر  دولت  عالی  نماینده 
بر  تأکید  با  فارس  استان  در  امید 
داد:  ادامه  معدنی،  صنایع  اهمیت 
این  در  استفاده  مورد  فناوری  باید 
صنایع به روز شود تا ارزش افزوده 
باالتری داشته باشند و دانش افزایی 
رقم  را  باالتری  تولید  کیفیت  و 

بزنند.
کردن  فعال  لزوم  به  اشاره  با  وی 
صنایع جدید بر روی معادن فعلی، 
افزود: معادنی که مواد اولیه صنایع 
کنند  فراهم  را  فوالد  و  آلومینیوم 
و  هستند  استان  نیاز  مورد  به شدت 
اکتشافات جدید و صنایع فرآوری 

مرتبط با این موضوع مورد استقبال 
سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

بخش  در  گفت:  فارس  استاندار 
کشاورزی موضوع توسعه گلخانه ها 
با توجه به اشتغال و صرفه جویی در 

مصرف آب در اولویت است.
نهایی  پیگیری  خواستار  رحیمی 
نوآوری  کارخانه  افتتاح  به منظور 
توجه  با  افزود:  و  شد  شیراز  در 
و  فیزیکی  فضای  شدن  آماده  به 
تجهیزات مورد نیاز، پیگیری برای 
استقرار شرکت های دانش بنیان باید 

در دستور کار قرار گیرد.
امید  و  تدبیر  دولت  عالی  نماینده 
با اشاره به این که  در استان فارس 
همسایه،  کشورهای  اولویت  با 
درمانی  توریسم  و  تجارت  توسعه 
داشت:  اظهار  شود،  پیگیری  باید 
متأسفانه شناخت خوبی از توانمندی 
فارس در کشور عراق وجود ندارد 
و برای گسترش همکاری ها بایستی 
با بخش خصوصی این کشور وارد 

شراکت شد. 
وی ادامه داد: ساخت قطار شیراز- 
فاینانس  وجود  به  توجه  با  بوشهر 
باید  داخلی  شریک  و  خارجی 
به صورت جدی پیگیری شود و در 
تغییر  عامل  بانک  باید  زمینه  این 
هر  جدیت  به  توجه  با  و  کرده 
این پروژه  استان، شرایط آغاز  دو 

فراهم شود.
لیست  کرد:  تأکید  فارس  استاندار 
سرمایه گذاری  قابل  پروژه های 
جوامع  نظر  جلب  برای  باید  استان 

هدف، منتشر شود.
پیگیری  خواستار  رحیمی  دکتر 
از  پروپیلن  انتقال  خط  احداث 
و  شد  استان  مرکز  به  عسلویه 
گفت: در صورت احداث این خط، 
در  را  مرتبط  صنایع  از  بسیاری 
استان می توانیم مستقر کنیم که در 
اشتغال خیلی  ایجاد  تولید ثروت و 

مؤثر خواهد بود.
امید  و  تدبیر  دولت  عالی  نماینده 
در استان فارس همچنین در بخش 
خواستار  خود  سخنان  از  دیگری 
صندوق ها  ظرفیت های  به  توجه 
کشور  مختلف  نهادهای  و 
سرمایه گذاری  گسترش  به منظور 
استان  این  در  مختلف  درزمینه های 

شد.
پیشرفت  این که  بر  تأکید  با  وی 
سند پیشران اقتصادی استان فارس 
در  دستگاه ها  تکالیف  انجام  و 
و  رصد  هفته  هر  باید  زمینه  این 
پیگیری شود، ادامه داد: پروژه های 
فارس  استان  تولید  جهش  طرح 
ملی  منابع  از  اعتبار  تأمین  درزمینه 
و فرصت های استانی به منظور ایجاد 

تحول در استان پیگیری شود.

و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  معماری 
شیراز  شهرداری  گفت:  شیراز 
و  رانندگان  سالمت  حفظ  برای 
گرفته  نظر  در  تمهیداتی  مردم 

است.
زارع:  خبری/مریم  سرویس 
حمل  عمران،  کمیسیون  رئیس 
و نقل و ترافیک شورای اسالمی 
سی  و  یکصد  در  شیراز   شهر 
شهر  اسالمی  شورای  پنجمین  و 
و  حمل  سیستم  گفت:  شیراز  
نقل عمومی شهر شیراز از شنبه 
از مدت ها  بعد  ماه  ۱۰ خردادماه 
و  می گیرد  سر  از  را  خود  کار 
حفظ  برای  شیراز  شهرداری 
مردم  و  رانندگان  سالمت 

تمهیداتی در نظر گرفته است.
حال  در  افزود:  قائدی  نواب 
بیش  شیرازی  شهروندان  حاضر 
در  را  خود  کرایه  درصد   ۸۵ از 
عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
شهروندی  کارت  طریق  از 

پرداخت می کنند.
این که  به  اشاره  با  همچنین  وی 
بیست وشش  آمارها   اساس  بر 

ونیم درصد عامل شیوع بیماری 
نقل  و  حمل  طریق  از  کرونا 
عمومی است افزود: مصوبه شورا 
کمک  زمینه  این  در  می تواند 

کند و آمارها را کاهش دهد.
عضو  دیگر  دهقانی  سولماز 
این  با  موافقت  شورا ضمن  این 
تحقق  برای  گفت:  نیز  طرح 
این هدف، تاکسی های مسافربر 
شهری نیز باید در این طرح در 

نظر گرفته شوند تا پیشگیری از 
شیوع بیماری محقق شود.

حمل  عمران،  کمیسیون  رئیس 
و نقل و ترافیک شورای اسالمی 
شهر شیراز در جواب این عضو 
زیرساخت  هنوز  گفت:  شورا 
نقد برای  الزم برای حذف پول 
تاکسی های  در  کرایه  پرداخت 
مسافربر شهری در شیراز فراهم 
مذاکراتی  ما  هرچند  نیست 

دانش بنیان  شرکت  یک  با 
و  داده ایم  انجام  کار  این  برای 
هم اکنون نیز برخی از تاکسی ها 
از اپلیکیشن های پرداخت کرایه 
این  هنوز  اما  می کنند  استفاده 

موضوع عمومی نشده است.
عضو  دیگر  تذروی  محمدتقی 
نیز  شیراز  شهر  اسالمی  شورای 
بر  گفت:  مصوبه  این  مورد  در 
درصد   ۱۵ تقریبًا  آمار،  اساس 
کارت  از  شیراز  شهروندان  از 
پرداخت کرایه  برای  شهروندی 
نقل  و  حمل  سیستم  در  خود 
که  نمی کنند  استفاده  عمومی 
عددی کمی  نیز  درصد   ۱۵ این 

نیست.
این  اجرای  برای  داد:  ادامه  وی 
بین  تضادی  این که  و  مصوبه 
نیاید  پیش  مسافران  و  رانندگان 
مصوبه  این  مورد  در  باید  ابتدا 
اطالع رسانی شود تا مردم از این 
عالوه  کنند  پیدا  اطالع  موضوع 
بر این در هفته اول نیز رانندگان 
همکاری  و  بیایند  راه  مردم  با 
این  باید  دوم  هفته  از  اما  کنند 

مصوبه کامل اجرا شود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت: اماکن تاریخی و گردشگری فارس بازگشایی شده است و با رعایت پروتکل های بهداشتی برای پیشگیری 
از شیوع ویروس جدید کرونا آماده پذیرایی از گردشگران هستند.  به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان فارس، مصیب امیری از بازگشایی اماکن تاریخی و گردشگری استان با حفظ پروتکل های بهداشتی خبر داد و گفت: 
با توجه به تعطیالت عید فطر و استقبال گردشگران برای سفر به این استان بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری ازجمله حافظیه و سعدیه برای 
عموم آزاد شد. او همچنین از بازدید استاندار فارس از پروژه های فرهنگی که در حال ساخت هستند خبر داد و گفت: استاندار فارس پس از بازدید 
از پروژه های کالن مرکز فرهنگی سعدی و موزه منطقه ای استان فارس خواستار تسریع در آماده سازی این طرح ها شد. امیری همچنین با اشاره به 
تعطیلی مراکز گردشگری که تقریبًا نزدیک سه ماه به درازا کشید، اظهار کرد: با وجود فروکش کردن میزان ابتال به کووید ۱۹ و به تبع آن کاهش 
سفرها تا پیش از فصل تابستان امسال امیدواریم روند جبران خسارت های ناشی از نزول گردشگری سرعت بگیرد و اماکن تاریخی و گردشگری 

مانند گذشته رونق داشته باشند.

مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
ساماندهی  از  شیراز  شهرداری 
از  غرب  شمال  محور  اتوبوس های 
10 خردادماه جاری  در شیراز خبر 

داد.
خدیجه   / خبری  سرویس 
با  مسعود حسن شاهی   غضنفری: 
اتوبوسرانی   ناوگان  اینکه  به  اشاره 
از  درصدی   100 ظرفیت  با  شیراز 
خود  فعالیت  مجدد  آینده  شنبه 
جمع  در  کرد  خواهد  آغاز  را 
در  روزانه  گفت:  خبرنگاران  
هزار   450 بر  بالغ  عادی  شرایط 
مسافر با ناوگان اتوبوسرانی جابه جا 
رو  پیش  شرایط  در  که  می شوند 
با  مدارس  و  دانشگاه ها  تعطیلی  و 
50 درصد ظرفیت جابجایی مسافر 

مواجه خواهیم بود.
مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
در  گفت:  شیراز  شهرداری 
ناوگان و رعایت  بازگشایی مجدد 
اتاقک  بهداشتی   پروتکل های 
مینی بوس های  و  اتوبوس  راننده 
یک  با  مسافرها  سایر  از  فعال  

جداکننده  مجزا خواهد شد. 
مسافران  الزام  درباره  شاهی  حسن 
سفر  برای  ماسک  از  استفاده  برای 
با ناوگان اتوبوسرانی و حتی مترو 
گفت: برای رعایت و کنترل الزام 
ناوگان  در  ماسک   از  استفاده 
عمومی حمل و نقل تهران از پلیس 
مترو استفاده شد اما در شهر شیراز 
عماًل همچنین چیزی تعریف نشده 
مابین  تفاهم   یک  طی  اما  است 
از  شهرداری  و  بسیج  بهداشت، 
به  امر  قالب  در  بسیج   نیروهای  
معروف و تذکر برای مسافرانی که 
بهره  نمی کنند   استفاده  ماسک  از 

می بریم.
مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
ما  کرد:  تأکید  شیراز  شهرداری 
با کاهش حجم مسافر روبرو  قطعًا 
هستیم،  پس برخورد ما در استفاده 
از ماسک توسط مسافران  انتظامی 

نخواهد بود.
مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
ساماندهی  از  شیراز  شهرداری 
غرب  شمال  محور  اتوبوس های 
و  داد  خبر  جاری  خردادماه   10 از 
شاهد  غرب   شمال  محور  گفت:  
مسافر  هزار   100 از  بیش  تردد 
توسط ناوگان حمل و نقل عمومی 

تعداد  این  برای جابجایی  است که 
در  اتوبوس  دستگاه   100 مسافر 
 11 که  هستند  فعال  محور   14
 25 و  قصردشت  پایانه  به  خط 
پایانه  به  از صدرا  اتوبوس  دستگاه 
قصردشت و مابقی به پایانه نمازی 

منتقل می شوند.
یک  فاز  در  کرد:  عنوان  وی 
سه  غرب  شمال  محور  ساماندهی 
با   154 و   151  ،148 اتوبوس  خط 
فعال  اتوبوس  دستگاه   44 داشتن 
از خط  مسیرهای مشخص شده  در 
خط  یک  تنها  و  می شوند  حذف 
 101 خط  شماره  با  السعیر  سریع 
برعهده  را  مسافر  جابجایی  کار 

می گیرند. 
وی افزود: در جداسازی این خطوط 
جداکننده  از  استفاده  السعیر  سریع 
و  بود  خواهد  زند  خیابان  مانند 
استفاده  نرده  از  ایستگاه ها  در  تنها 

می شود. 
عملکرد  درباره  شاهی  حسن   
اتوبوس های  گفت:   خطوط  این  
محور  ساماندهی  محور  در  صدرا 
پایانه  به  دیگر  غرب  شمال 
تمام  و  رفت  نخواهد  دشت  قصر 
در  طبایی  شهید  پایانه  در  مسافرها 
می شوند  منتقل  گلستان  ورودی 
برای  طبایی  شهید  پایانه  از  و 
به  رسیدن  و  خود  مسیر  ادامه 
استفاده   101 خط  از  نهایی   مقصد 

می کنند.
وظیفه  که   60 خط  درباره   وی 
شهرک های  مسافران  جابجایی 
شمال غرب شیراز را برعهده داشت 
نیز گفت: خط 60 که در محدوده 
حذف  نیز  داشت  فعالیت  گلستان 
می شود و مسافران از محور گلستان 
پایانه  در  و  می شوند  جمع آوری 
سریع السیر  خط  با  طبایی  شهید 
پیدا  انتقال  دشت  قصر  پایانه  به 

می کنند.
مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
پرداخت  چگونگی  درباره  شیراز  
کرایه اتوبوس ها با وجود جداسازی 
رعایت  دلیل  به  راننده  اتاقک 
روز  از  گفت:  بهداشتی  پروتکل 
توسط  کرایه  نقدی  پرداخت  شنبه 
مسافران ممنوع است و تمام شرایط 
برای تهیه کارت های شهروندی و 
فراهم  کارت  به صورت  پرداخت 

است.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر درون شهری 
شهرداری شیرازخبرداد؛

 پرداخت کرایه اتوبوس ها فقط 
با کارت شهروندی 

اتاقکرانندههاازمسافرهامجزامیشود

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

است،  معتقد  عاصی  مصطفی 
واژه های  برای  واژه گزینی  در 
شود  بیشتری  دقت  باید  عمومی 
جنبه  و  باشد  مردم  موردپسند  تا 

شوخی پیدا نکند.
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  استاد 
زبان شناسی  انجمن  پیشین  رئیس 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  ایران 
توسط  اخیرا  که  واژه هایی  درباره 
فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
شوخی هایی  و  شده اند  جایگزین 
آن ها  با  مجازی  فضای  در  که 
می شود اظهار کرد: اصواًل ما ملت 
شوخ طبعی هستیم و مردم در همه 
زمینه ها با نگاه طنز به مسائل نگاه 
فقط خاص  این  درنتیجه  می کنند، 
واژه های فرهنگستان نیست، بلکه 
ما در زمینه های دیگر هم می بینیم 
که مردم خالقیت نشان می دهند و 
لطیفه و شوخی درست می کنند و 
به کار می برند. این خصلت ایرانی 

است.
او افزود: اما نکته دیگر این است 
فراموش  اوقات  گاهی  مردم  که 
می کنند که این شوخ طبعی را کجا 
با  باید به کار برد. شوخی کردن 
بین  از  باعث  شاید  جدی  مسائل 
رفتن اهمیت شان شود. یکی از این 
مسائل جدی به نظر من بحث زبان 

مشترک،  زبان  به عنوان  فارسی 
یا  را  این  است؛  ما  ملی  و  رسمی 
قبول داریم یا نداریم. فکر می کنم 
به جز افرادی که نگاه خیلی خاص 
زبان  که  پذیرفته ایم  اغلب  دارند، 
فارسی یک عامل بزرگ فرهنگی 
احراز  برای  ابزاری  و در حقیقت 

هویت ما در جهان است.
از  یکی  را  فارسی  زبان  عاصی 
مهم ترین عوامل وحدت، انسجام و 
تاریخ  طول  در  ما  فرهنگ  تداوم 
اهمیت  به  اگر  گفت:  و  دانست 
زبان فارسی توجه کنیم، آن وقت 
درباره  که  نمی بینیم  درست  زیاد 
از  دهیم.  خرج  به  شوخ طبعی  آن 
سوی دیگر، اگر قبول داشته باشیم 
مشترک  زبان  فارسی  زبان  که 
همه ایرانیان و اقوام این سرزمین 
گوناگون  مادری  زبان های  با 
علمی،  مفاهیم  بیان  برای  و  است 
و  مدارس  سطح  در  آموزش 
دانشگاه به زبانی رسا و توانا نیاز 
توانمندسازی  برای  آنگاه  داریم، 
اهمیت  نیز  آن  واژگان  غنای  و 

بیشتری قائل خواهیم شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران 
یک  کشف  از  پایتخت  بزرگ 
انواع خودروی  هزار و 84 دستگاه 
تریلیون  یک  ارزش  به  احتکاری 

ریال خبر داد.
سرهنگ  ایسنا،  گزارش   به 
با  کرد:  اظهار  علیپور  نعمت اهلل 
توجه به نوسانات قیمت خودرو در 
و  مبارزه  تشدید  داخل، طرح  بازار 
به صورت  خودرو  احتکار  با  مقابله 
قرار  پلیس  کار  دستور  در  ویژه 

گرفت.
امنیت  پلیس  مأموران  افزود:  وی 
اطالعاتی،  رصدهای  در  اقتصادی 
از دپو و احتکار تعداد زیادی انواع 
 13 در  خارجی  و  داخلی  خودرو 
بالفاصله  که  شدند  مطلع  پارکینگ 
تیم های  اختیار  در  موضوع  بررسی 

مختلفی از پلیس قرار گرفت.
داشت:  بیان  انتظامی  مقام  این 
با  الزم  اطالعات  کسب  از  پس 
تیم های  قضائی  مقام  هماهنگی 
مختلف عملیاتی تشکیل و طی پنج 
پارکینگ های  از  بازرسی  در  روز 
انواع  دستگاه   1084 موردنظر 

خودرو احتکار شده کشف شد.
اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
خاطرنشان  ادامه  در  بزرگ  تهران 
شده  کشف  خودروهای  کرد: 
فاقد  و  کیلومتر  صفر  همگی 
قضایی  دستور  با  که  بودند  پالک 
پلمپ  پارکینگ   13 هر  و   توقیف 

شد.
ارزش  علیپور،  کارآگاه  سرهنگ 
خودروهای مکشوفه را برابر اعالم 
تریلیون  یک  از  بیش  کارشناسان 
ریال اعالم و تصریح کرد: در این 
رابطه یک نفر دستگیر و برای سیر 
مراجع  اختیار  در  قانونی  مراحل 

قضائی قرار گرفت.
پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
از  پایان  در  علیپور  سرهنگ 
در صورت  خواست  شهروندان 
مشاهده و اطالع از هرگونه فعالیت 
سودجو  و  فرصت طلب  افراد 
کاال  قاچاق  و  احتکار  زمینه  در 
با  تماس  طریق  از  را  موضوع 
اطالع  پلیس  به   110 تلفن  شماره 
اسرع  در  الزم  اقدامات  تا  دهند 

وقت صورت پذیرد.

 کشف یک تریلیونی خودروهای 
احتکاری در پایتخت

 چرا شوخی با واژه های 
فرهنگستان؟

 تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

از هر دری کالمی استاندار فارس:

و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
بسته   ۳۲۰ گفت:  فارس  دارایی 
سرمایه گذاری در راستای جذب 
استان  در  خارجی  سرمایه گذار 

فارس تدوین شده است. 
مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اقتصاد  شورای  در  دایی  بابک 
فرصت های  کرد:  بیان  مقاومتی 
استان  در  که  سرمایه گذاری 
فارس تدوین شده است در قالب 
۷ بخش بوده و این بسته ها بالغ 

بر ۲۸ میلیارد دالر ارزش دارد.
بسته های  کرد:  اضافه  وی 
در  فارس  استان  سرمایه گذاری 
صنعت،  برق،  آب،  حوزه های 
شهرسازی،  و  راه  کشاورزی، 
بهداشت و درمان، گردشگری و 

عمران شهری است.

فارس  استان  داد: در  ادامه  دایی 
فارس  استان  در  بینام  مجوز   ۷۸
صادر شده است که از این میزان 
کشاورزی،  حوزه  در  فقره   ۳۸

 ۲ و  صنعت  بخش  در  فقره   ۳۸
فقره نیز در بخش عمران شهری 

است.
طرح های  خصوص  در  وی 

نیز  خارجی  سرمایه گذاری 
تصریح کرد: طی سال ۹۸ بیش 
بر  بالغ  اعتباری  با  طرح   ۱۱ از 
شده  جذب  دالر  میلیون   ۱۸۱
است این در حالی است که در 
سال ۹۷ تنها ۱۰ طرح به ارزش 
۷۹ میلیون دالر در استان جذب 

شد.
دایی متذکر شد: در استان فارس 
بالغ بر ۵۵ میلیون دالر در قالب 
طرح صنعتی جلب شده است و 
نیز در  اقتصادی دیگر  ۱۲ طرح 
استان فارس حجم سرمایه گذاری 
بدین  است  شده  جلب  نیز  آن 
سال  در  فارس  استان  ترتیب 
جلب  در  کشور  دوم  رتبه   ۹۸
کرده  کسب  سرمایه گذاری 

است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس اعالم کرد؛
 تدوین ۳۲۰ فرصت سرمایه گذاری 

در استان فارس

 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر 
شیراز خبر داد؛

 تمهیدات شهرداری برای حفظ سالمت 
مسافران و رانندگان


