کشف
سنگقبر  ۳۰۰ساله
در میناب بعد از بارندگی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز
خبر داد؛

مراجعه به مراکز  ۱۶ساعته
فارس در حال افزایش

روزنامه

روزنامه
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بها  8000تومان

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

صفحه 8

آدرس سایتwww.tolounews.com :

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق:

مجلس راهی ندارد

جز اینکه نظر دولت مبنی بر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس:

فرهنگ هیچگاه در حاشیه نخواهد بود

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی

تقدیر از مروجان کتاب در روستاها

دولت اذعان دارد قیمت گوشت و مرغ و روغن حداکثر دو برابر میشود

اخذ سود از دیرکرد وامها
رسم ًا ممنوع شد

فرهنگ امری حکومتی ،فرمایشی ،دستوری و ساختنی نیست

بلکه امری است که باید از درون مردم و با مردم شکل بگیرد

را تایید کند

شهرستان

 ۷۵۰میلیارد ریال
تسهیالت به طرحهای گردشگری
و صنایعدستی کهگیلویه
و بویراحمد اختصاص یافت

حوادث

همراه با تحلیل خبر

نقشه پسران برای پدرمیلیاردی
که میخواست اموالش را ببخشد

صفحه 3

صفحه 7

افتتاح مجتمع تجاری ،اداری
و فرهنگی شیراز مال
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عضو شورای شهر تهران:

مردم ما در  40سال گذشته

شهرداری شیراز پذیرای
سرمایهگذاران
صفحه4

تحلیل این خبر را در صفحه  2بخوانید

رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه
سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد
رئیس قوه قضاییه ،گفت :با سارقین باندی و شبکهای بدون اغماض
و مماشات برخورد کنید؛ این دسته از سارقین مشمول تأسیسات ارفاقی
نظیر آزادی مشروط نمیشوند.
عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،حجتاالسالموالمسلمین
محسنی اژهای ،در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ،گفت :عدالت شخص
قاضی در صدور حکم کافی نیست مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک
پرونده قضایی ،مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده
قضایی ،مرحله احضار و جلب متهمین ،مرحله کارشناسی پرونده و سایر
مراحل ،ازجمله حلقههای یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت
دارد در تمامی این مراحل و حلقهها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی
و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچکترین تخطی از عدالت صورت
نگیرد.

«کفی» که با «سقف» خیلی فاصله دارد!

شهردار شیراز عنوان کرد؛

وی ادامه داد :اگر ما به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی
رأی ندهیم  ۴۰۰هزار میلیارد تومان از محل منابع یعنی درآمدهای نفتی
را باید برای ارز  ۴۲۰۰اختصاص دهیم و اگر این کار صورت گیرد عم ً
ال
 ۴۰۰هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه حذف میشود و کسری
منابع اتفاق میافتد.
نماینده مردم شیراز در مجلس تأکید کرد :فکر میکنم مجلس راهی
ندارد به جز اینکه نظر دولت مبنی بر حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی را تأیید
کند البته باید با شرط و شروطی این کار به دولت واگذار شود.
وی افزود :دولت اذعان دارد که اگر ارز ترجیحی نهادههای دامی حذف
شود قیمت گوشت و مرغ و روغن حداکثر دو برابر میشود که اگر
قیمتها در همین حد افزایش داشته باشد فکر میکنم با یارانههای که
پرداخت میشود قابل تحمل است.
وی با بیان اینکه ارز ترجیحی برای واردات گندم و دارو حذف
نمیشود گفت :دولت منابع الزم برای واردات گندم و دارو را در بودجه
دیده است؛ در بحث گندم ممکن است یارانه مصارف لوکس مثل
شیرینیپزیها حذف شود.
به گفته قادری ارز ترجیحی را مثل گذشته به وارد کننده نمیدهند که
در خارج گندم خریداری کند ،بلکه قرار است که وارد کننده با نرخ
دالر آزاد گندم را وارد کند و به نانواییها بدهد و مصرف کننده به
اندازه ارز  ۴۲۰۰تومانی هزینه را به نانوایی پرداخت میکند و نانوایی
کسری آن را از دولت میگیرد.

تسهیالت و تأسیسات ارفاقی شامل حال سارقین سابقهدار ،باندی و
شبکهای نمیشود
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز شورای
عالی قوه قضاییه ضمن اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر
عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پروندههای مطرح

میرتاجالدینی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق:

مشخص شد

صورت گرفت؛

دولت اذعان دارد قیمت گوشت و مرغ و روغن حداکثر دو برابر میشود
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کف حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱

با مشارکت شهرداری شیراز و بخش خصوصی

جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق:

تشکیل کمیته مشترک بین دولت و مجلس برای بررسی حذف یا ابقای
ارز ترجیحی هنوز بالتکلیف است.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به حذف ارز ترجیحی در الیحه بودجه،
گفت :قرار بود کمیتهای مشترک بین دولت و مجلس برای بررسی
حذف یا ابقای ارز ترجیحی در الیحه بودجه  ۱۴۰۱تشکیل شود که
حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق ریاست این کمیته را آقای نادران
نماینده تهران تعیین کردند ولی ایشان تاکنون زیر بار این موضوع
نرفتهاند .در واقع کمیتهای هنوز در این رابطه شکل نگرفته است و
قاعدتًا جلسهای هم برگزار نشده است و گویا آقای نادران گفتهاند با
این قضیه کاری ندارم.
جعفر قادری نماینده شیراز ،در گفت وگو با عصر ایران با بیان اینکه
تشکیل این کمیته هنوز بالتکلیف است اظهار کرد :پیشنهاد دولت در
الیحه ،حذف ارز  ۴۲۰۰است و درآمد حاصل از آن نیز به گروههای
واقع در دهکهای اول تا هفتم پرداخت میشود که به برخی  ۱۱۰هزار
تومان به برخی  ۹۳هزار تومان و  ۹۰هزار تومان یارانه در ماه عالوه بر
 ۴۵هزار تومانی که در حال حاضر پرداخت میشود پرداخت میکند.
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خودرو ایمن سوار نشدند

جریمههای رانندگی غیرنقدی شود
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رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد ،به دادستانهای سراسر
کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی
که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم میآورند و حس ناامنی
در جامعه ایجاد میکنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد
کنند.
قاضیالقضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیالت و تأسیسات ارفاقی
نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقهدار ،باندی و
شبکهای نمیشود.
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه ضمن تأکید بر تالش
مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکالت همه کارکنان
این دستگاه ،از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار ،از سوی
تعدادی از کارکنان سازمان زندانها گالیه کرد و به رئیس سازمان
زندانها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون
توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات

آنها ،اهتمام ورزد.
رئیس قوه قضاییه همچنین از تالشها و اقدامات دولت و شخص
رئیسجمهور جهت رفع مشکالت مردم تقدیر به عمل آورد و
حجتاالسالموالمسلمین رئیسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و
کارکنان دستگاه قضایی دانست.
مأموریت دادستان کل کشور و سازمان بازرسی در خصوص مسئله
رمزارزها
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده
داراییهای مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود ،از دیگر
مقولههای مطرحشده از جانب رئیس عدلیه در نشست امروز شورای عالی
قوه قضاییه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و
سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر
در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاههای مختلف
در این رابطه شفافسازی کند.

نیکبین رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی:

نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت :روند ُکند تغییرات در کشور
موجب میشود تا در بسیاری از موارد نتوانیم به خوبی حرکت کنیم
مردم رأی به تغییر دادند ،پس دولت باید سریعتر حرکت کند.
به گزارش رویداد ، ۲۴جواد نیکبین ،رئیس مجمع نمایندگان خراسان
رضوی ضمن بیان این اعتقاد که دولت باید روند حرکت خود را در
کارها سریعتر کند ،اظهار کرد :روند ُکند تغییرات در کشور موجب
میشود تا در بسیاری از موارد نتوانیم به خوبی حرکت کنیم .مردم رأی
به تغییر دادند ،پس دولت باید سریعتر حرکت کند .به عالوه تصمیمات
خلقالساعه برخی از وزرا ،مشکالت را دوچندان کرده است .به نظر من
برای حل مشکالت باید جوانانی که از نظرات افراد باتجربه استفاده
میکنند ،بهکار گرفته شوند؛ زیرا جوانان برای آینده خودشان هم که
شده تالش میکنند.
به گزارش ایسنا ،وی در خصوص ارزیابی عملکرد مجلس طی یک
سال و هفت ماه گذشته ،بیان کرد :طی این مدتی که از شروع به
کار مجلس یازدهم میگذرد ،هنوز مجلس نتوانسته در ریل درست و
دقیقی حرکت کند و شاهد این هستیم که بعضًا نمایندگان به طرحها
و لوایحی میپردازند که برخی از آنها به درد زندگی روزمره مردم
نمیخورد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی ادامه داد :بارها در مجلس تذکر
دادهام که باید همه اینها را کنار بگذاریم ،حتی روند مجلس را متوقف

کرده و اقدام به حذف تمامی قوانین زائد کنیم .بهعنوان نمونه متأسفانه
وجود بیش از  ۲۰۰۰عنوان مجرمانه در کشور ،موجب شده زندانها پر
باشند ،درحالیکه پاکستان کمتر از  ۲۰۰عنوان مجرمانه دارد.
در حوزه کسبوکار هم آنقدر قانون زائد داریم که برای گرفتن یک
مجوز مدتها باید دوندگی کرد؛ لذا باید در مجلس به حذف این قوانین
مزاحم بپردازیم.
نیکبین با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی هنوز به آن باروری و
رسالت اصلی خود نرسیده است ،تصریح کرد :تصویب قانون و نظارت
درست بر قوانین از رسالتهای اصلی مجلس است ،در حالیکه به دلیل
عدم وجود شفافیت ،نمیتوانیم بر برخی جاها نظارت درست داشته
باشیم.
وی مهمترین عنصر موفقیت مجلس ،دولت و قوه قضائیه و حتی ایران
را شفافیت دانست و عنوان کرد :اگر بخواهیم جلوی رانت و برخی
از نابسامانیها را بگیریم نیاز به شفافیت در عرصههای مختلف داریم.
متأسفانه برخی از نمایندگان به عمد و به منظور استفاده بهتر از رانتها،
مخالف تصویب طرح شفافیت هستند .وقتی شفافیت باشد ،همه میبینند
که دقیقًا در حال انجام چه کاری هستیم.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :برخی هم
هستند که عالمانه با طرح شفافیت مخالفت میکنند ،این افراد میگویند
شفافیت فقط در برخی از آراء باید باشد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که معتقد است بهجز مسائل نظامی
و امنیتی در همه مسائل دیگر باید شفافیت وجود داشته باشد ،اظهار کرد:
برخی بر این عقیده هستند اگر آراءشان شفاف باشد دیگر رأی نخواهند
آورد و مجلس را از دست میدهند.
نیکبین با پیشبینی تصویب طرح شفافیت آراء در مجلس بیان کرد:
هرچند مجلس یازدهم در عمل بهتر از مجالس قبلی کار میکند ،اما
هنوز نقصانهای بسیاری دارد .رایگان کردن آب ،برق و گاز برای
مردم کمدرآمد و کمبرخوردار از مهمترین اقدامات این دوره مجلس
شورای اسالمی است.

