درنهال امروز
بخوانید

وزیر آموزش و پرورش:

مدارس نباید
به هیچ عنوان
زودتر از موعد
تعطیل شوند

گزارشی از یک نمایشگاه نقاشی

باران مهر
صفحه۸

والدت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن مبارک باد
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یادداشتـــــــــــــروز

سعید رضا امیرآبادی ـ روزنامه نگار

حاشیهنشینان شیراز
شیراز هم بسان کالنشهرهای دنیا ،از عواقب
حاشیهنشــینی در امان نیســت .امروزه هیچ
یک از شــهرهای بزرگ دنیا نتوانســتهاند حد فاصلی میان
شــهروندان و حاشیهنشینان قائل شــوند و با طلوع آفتاب،
جمعیت زیادی به دنبال یافتن لقمه نانی مشــروع یا آلوده
به بزهکاری ،از جانب حاشیهها به مرکز شهر روی میآورند.
با نگاهی گذرا به وضعیت زندگی حاشیهنشینان متروپلیس،
درمییابیم گذران زندگی آنان نشانی از آسودگی نداشته و
با بحرانهای بیشماری دست و پنجه نرم میکنند .اعتیاد
به مواد مخدر ،به عنوان یکی از شــاخصههای مشترک در
میان آنها به شــمار میآید و استعمال مواد افیونی ،به یگانه
تفریح گروهی از حاشیهنشینان تبدیل شده است .از آنجا که
اعتیاد مجرای ورود به بزهکاری است ،بسامد وقوع جرمهای
خشونت آمیز در حاشیه شهر کم نیست و دامنه آن به مرکز
نیز کشیده خواهد شد...

ادامه در صفحه 2

آغاز به کار همایش ملی
ریحانهالنبی در مهر با سخنان
استاندار فارس

w w w. s h i r a z n o v i n n e w s . i r

سناریوهای
پایان سال

حاجتی :هر چهارشنبه آخر سال دنبال اقدامات اورژانسی میرویم
عضو شــورای اسالمی شهر شیراز ،گفت :هرگز سناریوی كوتاه مدت برای
ایمنی در سطح شهر جوابگو نبوده كه امروز ضرورت دارد با تهیه و اجرای
برنامههای بلند مدت به تحقق شــهری ایمن كمك كنیم .به گزارش ایسنا
منطقه فارس ،مهدی حاجتی در همایش شهر ایمن تقویمی عمل كردن و
دچار مناسبتهای تقویمی شدن را امری نگرانكننده دانست و بیان كرد:
وقتی به چهارشنبه آخر سال نزدیک میشــویم دنبال اقدامات اورژانسی
میرویم؛ تا چه زمانی میخواهیم تن به مناسبتهای تقویمی دهیم؟
شرح در صفحه۳

شماره ۳۷۸ :سال دوم  ۱۲صفحه تکشماره2000 :تومان
آذریجهرمی:

خط فقر اعتباری ندارد اینترنت گران
نمیشود
رئیس مرکز آمار ایران :برای تعیین خط فقر بودجه نداریم

صفحه۲

صفحه ۲

صدا و سیمای فارس
در مسابقات قرآن کشوری
اول شد
صفحه ۴

کشف 57هزار عدد مواد محترقه
در شیراز
صفحه۱۰

عملکرد شوراهای
حلاختالف
کاهنده آمار
زندانیان است

صفحه۴

معاون فنی و خدمات بازرگانی
اتاق ایران:

صفحه۳

فردا را به امروز می آ وریم

رئیس کل دادگستری فارس:

خطبههای
فاطمیه همه
سخن از عدل
است
صفحه۴
درآمدهای اتاق
ایران به کارت
بازرگانی گره
خورده

صفحه۲

مدیرکل روستایی و شوراهای فارس:

شناخت استعداد عشایر
تحقق اقتصاد مقاومتی است

صفحه 3

حضور پررنگ فارس در نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور

مسئول حفاظت
و اطالعات
شوراهای حل
اختالف فارس
معرفی شد

صفحه۴

