رئیسجمهور اسالمی ایران در شیراز خبر داد؛

پیشنهاد به رئیس جدید صداوسیما

تصویب بیش از  ۱۰۰طرح با

حمید منوچهری :جوانان

اعتبار حدود  ۶هزار میلیارد
تومان برای استان فارس

روزنامه

ظرفیتهای گردشگری فارس باید
بیش از پیش فعال شود

زندگی کنند؟

روزنامه

صفحه4
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با کدام درهم و دینار گذران

بها  8000تومان

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

صفحه 8

آدرس سایتwww.tolounews.com :

رئیسجمهور در شورای اداری استان فارس عنوان کرد؛

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

همراه با تحلیل خبر

نجات اقتصاد
کشور در گرو
رونق تولید

تاکنون حداقل  33نفر شهید و  57نفر مجروح شدهاند

انفجار در مسجد شیعیان
در قندهار

2

مساعدت وزیر راه و شهرسازی برای
حل مشکالت کمربندی شیراز
والدیمیر پوتین:

عجلهای برای به رسمیت شناختن

استان فارس در بخش تولید حرف جدی برای گفتن دارد

طالبان نداریم

رونمایی از سند فرهنگی استان فارس به عنوان برشی از نقشه مهندسی فرهنگی کشور
صفحه4

شهرستان

وزیر نیرو در سفر به کازرون:

چهارصدمیلیون مترمکعب
آب خلیجفارس در سال از سه نقطه
به استان فارس وارد میشود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد؛

روند پیشرفت پروژهها در شهرستان کازرون
بسیار کند است

حوادث

را برید و با خود برد!

صفحه 7

لزوم آمادگی حوزهها ،مناطق و سازمانها
برای مواجهه با سیالبهای شهری و دفع
آبهای سطحی شیراز
4

وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در سفر به شیراز:

ظرف  ۳سال آینده تاالر مرکزی شیراز
به بهرهبرداری خواهد رسید
صفحه2

حاجیبابایی مطرح کرد؛

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تشریح جزئیات تشکیل ستاد
بودجه  ،۱۴۰۱کسری بودجه سال جاری را بالغ بر  ۲۵۰هزار میلیارد
تومان دانست و تأکید کرد که این به معنای غیرقابل جبران بودن
کسری بودجه نیست.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،درباره گران شدن حاملهای
سوخت در بودجه  ۱۴۰۱با بیان اینکه ستاد بودجه  ۱۴۰۱در سازمان
برنامه و بودجه تشکیل شده است و بنده نیز در آن حضور دارم ،اظهار
داشت :هر هفته سه جلسه برگزار میشود که در آن درباره بودجه
 ۱۴۰۰و نوع ساختار بودجه که باید تعریف مشخصی پیدا کند و
یک نگاه تحولی که باید به بودجه  ۱۴۰۱وجود داشته باشد ،صحبت
میکنیم.
وی افزود :اما در رابطه با افزایش قیمت حاملهای سوخت هنوز هیچ
بحثی انجام نشده است؛ فع ً
ال در کلیات ورود پیدا کردهایم تا اینکه
بتوانیم تحولی که باید ،در بودجه پیدا شود؛ همچنین شفافسازی که
باید ،به وجود بیاید؛ همچنین نوع نگاه پایدار به منابع باید کام ً
ال در
بودجه  ۱۴۰۱تعریف شود و یک بودجه واقعی بسته شود .بودجهای که
عملیاتی شود و حداقل  ۹۰تا  ۹۵درصد بتوان بر آن تکیه کرد و مثل
بودجه  ۱۴۰۰که واقعًا بودجه قابل اعتنایی نیست ،نباشد .اما در مواردی
مانند افزایش قیمت سوخت هیچ بحثی نشده است.
حاجی بابایی درباره افزایش کسری بودجه تا پایان سال با بیان اینکه

پروژه باغموزه مشاهیر ظرفیت مطلوبی برای
حافظیه به شمار میرود

4

نماینده مجلس:

بودجه  ۱۴۰۰دو سقف دارد که به نظر میرسد خیلی نباید روی سقف
دوم آن حساب کرد ،اظهار داشت :یعنی اگر سقف دوم را در نظر
بگیریم یک چیزی حدود  ۳۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه
وجود دارد؛ اما  ۹۳۸هزار میلیارد تومان بودجه را باید مالک قرار
دهیم ،از این میزان بودجهای که دولت پیشبینی کرده است۲۵۰ ،
هزار میلیارد تومان را باید جزء کسریها حساب کنیم.
وی ادامه داد :کسری بودجه به این معنا نیست که قابل جبران نیست؛
بلکه دولت و مجلس در رابطه با یکدیگر اول باید کسریهایی که در
شش ماهه اول به وسیله فروش اوراق یا تنخواهگردان اخذ شده و در
اختیار دولت قرار گرفته را محاسبه کنیم؛ بعد باید ببینیم دولت توان
جایگزینی و تأمین منابع را به چه شکل میتواند داشته باشد.
حاجی بابایی درباره افزایش قیمت بنزین تا فوب خلیج فارس در
بودجه  ۱۴۰۱تأکید کرد :هیچ چیزی تا االن بحث نشده و صحبت در
این مورد در ستاد بودجه انجام نشده است.

تاکنون حداقل  33نفر شهید و  57نفر مجروح شدهاند

سعید خوستی سخنگوی وزارت کشور طالبان در واکنش به این انفجارها
اظهار داشت :در این انفجار در مسجد «امام بارگاه» شیعیان در قندهار
تعدادی از هموطنان ما کشته و زخمی شدهاند.
به گزارش فرارو ،منابع خبری از وقوع انفجار انتحاری در شهر قندهار
افغانستان حین برگزاری نماز جمعه در بزرگترین مسجد متعلق به شیعیان در
مرکز این والیت خبر دادند.
مقامهای محلی به پایگاه طلوع نیوز افغانستان گفتند ،این انفجار طی امروز
جمعه توسط عامل انتحاری صورت گرفته و بزرگترین مسجد شیعیان در
استان قندهار در جنوب افغانستان را هدف گرفت.
به گفته منابع محلی این انفجار مسجد "امام بارگاه" متعلق به شیعیان را واقع
در ناحیه پلیس شهر قندهار هدف گرفت و به هنگام برگزاری نماز جمعه
رخ داد.
شاهدان عینی تعداد تلفات این انفجار را باال تخمین زدهاند ،اما هنوز آمار
دقیقی در این زمینه منتشر نشده است.
در همین حال اسکای نیوز به نقل از برخی منابع محلی اعالم کرد در این
انفجار  ۳۰تن کشته و  ۶۰تن زخمی شدند این در حالی است که الجزیره
شمار قربانیان را  ۳۳کشته و  ۵۷زخمی اعالم کرد.
خبرگزاری المیادین هم از افزایش تلفات این انفجار خبر داده و شمار
زخمیها را  ۲۰۰تن اعالم کرده است.
همچنین هنوز گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته
است.

2

شهردار شیراز تأکید کرد؛

صفحه 3

مرد طلبکار انگشت بدهکار

2

پرویز محمدنژاد قاضی محله رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس
گفت :با توجه به جمیع شرایط کنونی حداقل تا سال  ۱۴۰۲نمیتوان ۱۲
هزار مگاوات برقی که کمبود داریم را جبران کرد.
به گزارش رویداد ، ۲۴رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس گفت:
با توجه به جمیع شرایط کنونی حداقل تا سال  ۱۴۰۲نمیتوان ۱۲هزار
مگاوات برقی که کمبود داریم را جبران کرد بنابراین خاموشیهای
برنامهریزی شده ادامه خواهد داشت.
پرویز محمدنژاد قاضی محله ،رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس
با اشاره اظهارت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی
مجلس مبنی بر وجود حدود  ۱۱هزار مگاوات تراز منفی برق در کشور
و امکان جبران این کمبود با برنامهریزی ،گفت :ابتدا باید بگویم این
کمبود  ۱۲هزار مگاوات است نه  ۱۱هزار مگاوات ،دوم اینکه اگرچه
رئیس سازمان برنامه بودجه گفته است؛ طی یک برنامهریزی ،درصدد
افزایش تولید برق بین  ۲۰تا  ۳۰هزار مگاوات هستند ،اما این عدد بزرگی
است که به راحتی در اجرا نمیتوان به آن رسید و جبرانش در این بازه
زمانی امکانپذیر نیست چراکه مجموعه نیروگاهی که میتوان تا پایان
سال وارد مدار کرد نهایتًا  ۳هزار مگاوات است بنابراین حتی درصورت
بسیج کردن تمام امکانات مالی با  ۱۲هزار مگاوات فاصله بسیاری خواهیم
داشت لذا آقای میرکاظمی باید در این اظهارنظر تجدیدنظر کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی که با خانه ملت مصاحبه
کرده ،ادامه داد :از بین بردن این تراز منفی طی یک تا دو سال آینده
امکانپذیر نیست چراکه ساخت یک نیروگاه هزار مگاواتی بیش از ۴
سال باوجود داشتن تمامی شرایط به طول خواهد کشید.
به گفته وی ،با توجه به اینکه با ساخت نیروگاه نمیتوان ظرف مدت

یک تا دو سال کمبود برق را جبران کرد باید در حوزه تقاضا مصرف
را مدریت کرد هرچند متأسفانه هنوز هم برنامهای برای مدیریت مصرف
ارائه نشده است.
محمدنژاد با بیان اینکه در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر نیز باید برنامه
خوبی دنبال شود تا بتوان بخشی از این کمبود را جبران کرد ،گفت:
با توجه به جمیع شرایط کنونی حداقل تا سال  ۱۴۰۲نمیتوان  ۱۲هزار
مگاوات برقی که کمبود داریم را جبران کرد بنابراین خاموشیهای
برنامهریزی شده ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی توضیح داد :با توجه به اینکه
در زمستان گاز کافی برای راهاندازی نیروگاهها نداریم ،آنها تعطیل
خواهند شد و در زمستان هم خاموشیها را تجربه میکنیم ،اما هنر در
مدیریت مصرف است چراکه تنها از این طریق میتوان این کمبود را
جبران کرد.

وزیر ارتباطات وعده داد:
شبکه ملی اطالعات  3سال دیگر عملیاتی است

نیروهای طالبان پس از بمباران برای بستن تمام راههای منتهی به مسجد
شتافتند .سخنگوی وزارت کشور طالبان هم گفت برای تحقیقات بیشتر این
رویداد یک تیم ویژه به محل رویداد اعزام شده است.
هفته گذشته نیز در جریان انفجاری انتحاری در مسجد "سید آباد" در منطقه
"خانآباد" قندوز در شمال افغانستان  ۱۲۰تن کشته و  ۲۰۰تن دیگر زخمی
شدند .داعش مسئولیت این انفجار را که محکومیتهای گسترده را به دنبال
داشت برعهده گرفت.
بمباران قندوز پس از خروج نیروهای ناتو به رهبری ایاالت متحده از
افغانستان شدیدترین بمباران بود.

تحلیل این خبر را در صفحه  2بخوانید

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :برنامه ما این است که در چهار
سال آینده ،به تکتک خانههای مردم ،فیبر نوری ببریم و پروژه فیبر در منزل
را اجرا کنیم که مردم سرعتهای چندگیگی را تجربه کنند.
به گزارش ایسنا ،عیسی زارعپور در حاشیه بازدید از کنفرانس ظرفیت شبکه
ملی اطالعات توسعه پایدار زیرساختها ،با بیان اینکه شبکه ملی به معنای
قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست ،اظهار کرد :شبکه ملی اطالعات به
این معناست که ما در داخل کشور یک شبکه پرظرفیت داشته باشیم که
وقتی میخواهیم به ارتباطات بینالملل هم مرتبط شویم ،حداکثر ظرفیت به
کمک آید و مردم تجربه کاربری خوبی داشته باشند .ازجمله اینکه برنامه
ما در وزارت ارتباطات این است که در چهار سال آینده ،به تکتک
خانههای مردم ،فیبر نوری ببریم و پروژه فیبر در منزل را اجرا کنیم که مردم
سرعتهای چندگیگی را تجربه کنند.
وی درباره نقش بخش خصوصی در ظرفیتهای شبکه ملی اطالعات توضیح
داد :ما ظرفیتهای بسیار خوبی در تولید محصوالت مرتبط با حوزه ارتباطات
در کشور داریم .از تجهیزات انتهایی مثل مودم گرفته تا تجهیزات شبکه
انتقال ،انواع سوئیچهای مخابراتی و نوری ،تجهیزات الیههای مختلف تا

راهاندازی دیتاسنتر ،ظرفیت زیادی در کشور وجود دارد که میتوان برای
توسعه شبکه ملی اطالعات و افزایش کیفیت ارتباطات استفاده کرد.
او ادامه داد :محصوالت ما هیچ نقصی نسبت به نمونههای مشابه خارجی ندارند
و ما امکان صادرات این محصوالت را هم به خارج از کشور داریم که
باید برنامهریزیهای مناسبی توسط دستگاههای متوالی ازجمله وزارتخانههای
ارتباطات ،صمت و اقتصاد صورت گیرد که ما شاهد حضور محصوالت ایرانی
در بازار خارجی باشیم .البته همین االن هم در بعضی از کشورهای همسایه از
این محصوالت استفاده میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد :شبکه ملی اطالعات یک
طرح بزرگ است که بخشهایی از آن در هشت سال گذشته انجام شده اما
اگر بخواهیم ابالغیات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطالعات
و مصوبه سال گذشته شورا درباره طرح کالن شبکه ملی اطالعات که ۵۳
کالنپروژه تعریف شده و حدود هفت پروژه در حوزه وزارت ارتباطات است
را مبنا قرار دهیم ،شاید نزدیک به  ۳۵تا  ۴۰درصد
اینجا افق را سال  ۱۴۰۴گذاشتند و ما تالشمان این است که ظرف دو تا
حداکثر سه سال آینده ،شبکه ملی اطالعات را به شکل کامل محقق کنیم.

