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خبـر مدیر روابط عمومی آبفا شیراز تأکید کرد؛

 هیچ گونه قطعی آب در تاریخ 17،16،15 آذرماه جاری در کالن شهر شیراز نداریم  
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شیراز با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در 
فضای مجازی مبنی بر برگزاری مانور زلزله در سطح شهرستان شیراز گفت: هیچ گونه 

قطعی آب در تاریخ 17،16،15 آذرماه جاری  در کالن شهر شیراز نداریم. 
امین آبادیان با بیان این خبر به شهروندان اطمینان خاطر داد که هیچ نیازی به ذخیره 
پیش  آبفا  خدمات رسانی شرکت  در  خللی  هیچ گونه  و  نیست  فوق  تاریخ های  در  آب 

نخواهد آمد.

سهامداراِن  از  نفر  میلیون   ۲ از  بیش  نشدن  بهره مند  فارس  استاندار 
از  یکی  را  عدالت  سهام  منافع  از  فارس  استان  غیرمستقیم  روش 
مشکالت تعیین نشدن مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره این شرکت ها 
مجامع  برگزاری  باید  مشکل  این  برای حل  عنوان کرد:  و  برشمرد 
انتخاب  نحوه  و  استان ها  عدالت  سهام  سرمایه گذاری  شرکت های 

اعضای هیئت مدیره در دستور کار شورای عالی بورس قرار گیرد.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس، محمدهادی ایمانیه، در ادامه پیگیری مسائل و مشکالت استان 
دارایی  و  اقتصاد  وزیر  خاندوزی،  احسان  دکتر  با  ملی،  سطوح  در 

دیدار کرد.
وی در این نشست به بیان مسائل و مشکالت حوزه اقتصادی استان و 

ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در این زمینه پرداخت.
عدم تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری 
سهام عدالت استانی از موضوعاتی بود که استاندار فارس به آن اشاره 

کرد.
 وی بهره مند نشدن بیش از ۲ میلیون نفر از سهامداراِن روش غیرمستقیم 
استان فارس از منافع سهام عدالت را یکی از مشکالت تعیین نشدن 
مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره این شرکت ها برشمرد و عنوان کرد: 
برای حل این مشکل باید برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری 
سهام عدالت استان ها و نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور 
اینکه حقوق  به  اشاره  با  قرار گیرد.ایمانیه  کار شورای عالی بورس 
استان  از  خارج  در  فارس  استان  معدنی  واحد   ۲1 مالیات  و  دولتی 
پستی  آدرس  داشتن  قرار  را  موضوع  این  دلیل  می شود،  پرداخت 
انتقال  کرد:  اظهار  و  دانست  دیگر  استان های  در  مذکور  واحدهای 
از  استان  بهره مندی  زمینه  فارس  استان  به  فعال  معادن  مالی  دفاتر 
در  بی تردید  که  می کند  فراهم  را  آنها  فعالیت  از  ناشی  درآمدهای 

ایجاد و یا افزایش زیرساخت های توسعه استان اثرگذار خواهد بود.
مشوق های  نبود  اینکه  بیان  با  فارس  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
منطقه ای برای ارائه به سرمایه گذاران خارجی در استان به ویژه برای 
خلیج  حاشیه  کشورهای  مقیم  فارسی های  و  ایرانی  سرمایه گذاران 
فارس، سرمایه گذاری را با موانعی مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: 
به رغم وجود مشوق های قانونی همچون معافیت های مالیاتی گمرکی 

و غیره این مشوق ها اعمال نمی شود.
به اعتقاد استاندار فارس ارائه مشوق های بومی و منطقه ای نظیر اختیار 
حق انتفاع اراضی واگذاری زمین دولتی رایگان، معافیت های مالیاتی 

و گمرکی خاص، اجازه صدور مجوزهای مربوط به خدمات دولتی به 
صورت بی نام و.. . زمینه را برای هدایت سرمایه های خارجی به سمت 

پروژه های اولویت دار استان فراهم خواهد کرد.
به نظرات تخصصی ستاد تجهیز درآمد  وی همچنین خواستار توجه 
هر استان برای تعیین پایه های درآمدی استان ها در زمان تنظیم الیحه 
بودجه ساالنه شد. مشکالت مرتبط با بانک های خصوصی و مؤسسات 
مالی و اعتباری نظیر عدم مشارکت در تأمین مالی طرح های اقتصادی 
و طرح های سرمایه گذاری، پایین بودن سقف اختیارات این بانک ها 
در پرداخت تسهیالت، خروج منابع مالی این بانک ها از استان، عدم 
آمار  ارائه  عدم  و  بانک ها  هماهنگی  کمیسیون  جلسات  در  حضور 
مصارف و منابع بانکی به مراجع ذیربط از دیگر موضوعاتی بود که 
پیشنهادی  راهکارهای  بیان  در  و  کرد  اشاره  آن  به  فارس  استاندار 
برای رفع این مشکالت افزود: بازنگری در قوانین و مقررات ناظر بر 

فعالیت بانک های خصوصی امری الزامی است.
ایمانیه همچنین از عدم استفاده از خبرگان اقتصادی در ترکیب هیئت 
مشکالت  فصل  و  حل  منظور  به  استان  اقتصادی  و  بانکی  خبرگان 
بی تردید حضور  انتقاد کرد و گفت:  تولیدی  و  اقتصادی  بنگاه های 
استاندار در ترکیب هیئت خبرگان مورد  اقتصادی  ارشد  نمایندگان 
وثوق بانکی و اقتصادی استان به ویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در رفع مشکالت 
منطقه ای این حوزه مؤثر خواهد بود.وی همچنین خواستار بازنگری 
در ساختار کمیسیون هماهنگی بانک های استان شد و افزود: ترکیب 
کمیسیون باید با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به 
نمایندگی از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس کمیسیون، 
رئیس امور شعب بانک ملی استان به عنوان دبیر کمیسیون و عضویت 
مدیران همه بانک های دولتی خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری 
ارائه  لزوم  و  الرستان  اقتصادی  ویژه  گردد.منطقه  اصالح  استان 
ضمانت نامه بانکی معادل هزینه الزم برای ایجاد زیرساخت و ثبات 
سوم  یک  در  زیرساخت ها  اجرای  منظور  به  منطقه  این  مالی  توان 
اراضی منطقه ویژه اقتصادی از دیگر مواردی بود که استاندار فارس 

در این جلسه مطرح کرد
 به اعتقاد دکتر ایمانیه حذف مقررات زائد و طرح موضوع در هیئت 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راهکار رفع 

مشکالت در منطقه ویژه اقتصادی الرستان است.
تسریع در فرایند پرداخت سهم عوارض آالیندگی منطقه عسلویه به 
شهرستان های مهر و المرد بر اساس مصوبه قانونی از دیگر مواردی 
اقتصاد دارایی به آن  با وزیر  بود که استاندار فارس در دیدار خود 

تأکید کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادات 
دکتر ایمانیه قول مساعد داد تالش ها و پیگیری های الزم برای تحقق 

راهکارهای ارائه شده انجام شود.

در دیدار استاندار فارس با وزیر اقتصاد و دارایی مطرح شد؛

پرداخت سهم فارس از عوارض آالیندگی منطقه عسلویه تسریع شود

به همت اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 

صورت گرفت؛

 برگزاری تور شهروندی بازدید از روند 
احداث خط دو مترو شیراز

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس:

تأمین مسکن نیازمندان و مددجویان با اولویت 
در استان فارس دنبال می شود

پایان آذرماه سال جاری؛

 آخرین مهلت تحویل سوخت به ماشین های 
کشاورزی فاقد پالک

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از 
به بهره برداری رسیدن 41 واحد صنایع غذایی در هشت ماهه نخست 
سال جاری در این استان خبر داد و گفت: واحدهای مذکور ظرفیت 

جذب بیش از 143 هزار تن ماده خام را دارند.
جهاد  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
راه اندازی  با  تصریح کرد:  جزایری  عبداهلل  فارس،  استان  کشاورزی 
صنایع تولیدی مذکور 395 نفر به صورت مستقیم مشغول بکار شدند.
به گفته وی؛ صنایع به بهره برداری رسیده شامل انواع بسته بندی میوه، 

عسل، برنج، زعفران، پودر ریشه شیرین بیان، ذخیره سازی و نگهداری 
پسته  غیر کنسروی،  شور  خیار  مداره،  دو  در سردخانه  غذایی  مواد 

پاکنی، فراورده های لبنی و خوراک آماده است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با 
اشاره به اینکه در حال حاضر 880 واحد صنایع غذایی با مجوز این 
سازمان در فارس فعالیت می کنند، ابراز کرد: صنایع مذکور پتانسیل 
جذب 5 میلیون و 314 هزار تن ماده خام و اشتغال زایی 11 هزار و 

593 نفر را دارند.

نماینده  دژکام  آیت اهلل  حضور  با  پناهی:  میالد  خبری/  سرویس 
حجت االسالم والمسلمین  شیراز،  جمعه  امام  و  فارس  در  ولی فقیه 
حسین ملک مکان رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس، 
غالمعلی ترابی عضو شورای اسالمی شهر شیراز، سرهنگ سید رضا 
ارشد  از مدیران  فارس و جمعی  استان  راویان  انجمن  متولی مسئول 
استان، خانواده های شهدا و ایثارگران و نمازگزاران، آیین دوازدهمین 

یادواره شهدای مسجد امتیاز شیراز برگزار شد.
رئیس انجمن راویان استان فارس طی سخنانی کوتاه گفت: در دوران 
دفاع مقدس فارس با تقدیم بیش از 15 هزار شهید، دو هزار آزاده 
و پنجاه هزار جانباز و ایثارگر توانسته با اقتدار و شایستگی از میهن 

اسالمی و آرمان های امام راحل دفاع کند.
سید رضا متولی در پایان گریزی به نقش ارزشمند شهدا و ایثارگران 
و سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در اعتالی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران زد.
یوسف  حجت االسالم والمسلمین  امامت  به  جماعت  نماز  اقامه 
سلمان زاده، مدیحه سرایی توسط علیرضا شهبازی، مداحی محمدعلی 
روستا و حجت االسالم والمسلمین مرتضی علیشاهی و پخش کلیپ از 
شهدای مسجد امتیاز در کربالی 5 و 4 از دیگر بخش های این مراسم 
این  شاخص  شهید  از  آیین  این  در  طلوع،  خبرنگار  گزارش  بود.به 

مسجد حاج ابوالفتح آذرپیکان با اهدای لوح تقدیر، تکریم شد.
سپس حجت االسالم والمسلمین یوسف سلمان زاده مسئول پاسخگویی 
امام  و  فارس  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده  نهاد  شرعی  امور  به 
از حضور  قدردانی  امتیاز ضمن  مسجد  امام جماعت  و  شیراز  جمعه 
نمازگزاران، خانواده های شاهد  و سخنرانی آیت اهلل دژکام در جمع 
و ایثارگر مسجد امتیاز که بعد از وقفه ۲1 ماهه به علت وقوع شیوع 
کووید 19 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی 
برگزار شد گفت: مسجد امتیاز شیراز در دوران دفاع مقدس 14 شهید 
والیی و پا در رکاب را تقدیم اسالم کرد که این آمار مسجد امتیاز 

را در کالنشهر شیراز ممتاز، سرآمد و الگو کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در فروردین 98 شیراز، زلزله 96 کرمانشاه و 
ویروس  شیوع  و  گلستان  و  لرستان  خوزستان،  استان های  سیل های 
منحوس کرونا، نمازگزاران مسجد امتیاز و اهالی قدرشناس و مؤمن 
تهیه  بوده و هم اکنون در  چهارراه گمرک شیراز همیشه در صحنه 
بسته های معیشتی، بهداشتی و طبخ غذای گرم و توزیع بین نیازمندان 

و اقشار آسیب پذیر جامعه در حال ایثار و فداکاری هستند.
اظهار کرد:  امام جمعه شیراز  نماینده ولی فقیه در فارس و  ادامه  در 
تقارن گرامیداشت یاد و خاطره 14 شهید گلگون کفن مسجد امتیاز 
با هفته بسیج که همه ساله در چنین روزی برگزار می شود،  شیراز 

بسیار ارزشمند است.
و  مسجد  بچه های  ارزشمند  نقش  از  نباید  افزود:  دژکام  آیت اهلل 
نمازگزاران در دوران دفاع مقدس و تمامی اتفاق های ناگوار و تلخی 
مانند سیل، زلزله و وقوع شیوع کووید 19 که در جامعه رخ می دهد، 
مواقع  اکثر  در  بسیجیان  مانند  مسجدی ها  بچه  گذشت.  سادگی  به 
ضروری بسیجی عمل می کنند و به کمک هموطنان و هم نوعان خود 

در تمامی عرصه ها می شتابند.
عبدالعلی  خراسانی،  علی  کمالی،  فخرالدین  سید  طلوع،  گزارش  به 
ترابی، محمدحسن جاهدی، جواد نیکویی، زمان اهلل جلوداری، کمال 
خبازی، محسن قرائتی، مصیب درستکار، محمدحسین فرخشاد، حمید 
ابوالفتح آذر  پنجه، عباس آفریدن و حاج  مرتجز، عبدومحمد آتش 
پیکان، 14 شهید مسجد امتیاز شیراز هستند که در کربالی 4 و 5 به 

شهادت رسیدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس 
خبر داد؛

 اجرای ثبت سرعت متوسط لحظه ای 
در جاده های فارس

رئیس دادگستری شهرستان کازرون در اولین همایش 

حامیان امنیت:

در ازای صلح و سازش در چند پرونده قتل، 
چندین مجتمع خیرساز در کازرون 

کلنگ زنی و احداث شد

شهرداری شیراز خبر داد؛

بازگشایی پارک ها و بوستان های شیراز 
با ابالغ ستاد کرونا


