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تکیه برخوان فرهنگی

ســـرمقــاله

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

پذیرش قدرت
مشــکالت و بحرانهای اقتصادی اجتماعی این
روزهــا نهتنها تعدیل نیافته که در حال شــدت
یافتن است .با رشد قیمتها در حوزه دالر و طال
سایر بخشهای اقتصادی از این تورم متأثر شد .وجود مشکالت
پیشآمــده که عم ً
ال باید پیشبینیپذیر باشــد ،به یک عالمت
سؤال بزرگ تبدیل شده که چرا دولتیها و همچنین نمایندگان
مجلس که با آرای مردم راهی کاخ ریاســت جمهوری و یا خانه
ملت شدهاند فکری برای حل این مشکالت و بحرانهای جاری
نمیکنند.
قوای مقننه وظیفه قانونگــذاری دارد و البته اصالح قوانین پیر
و خســتهای که در شرح وظایف آنان نهادینه شده است باید به
گونهای انجام شود تا راه برای توسعه باز شود .با این وجود هنوز
یکی از بزرگترین موانع سد راه توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری،
تولید و اشتغال همین داســتان قوانین نخنما و کهنه و قدیمی
است...
ادامه در صفحه 2
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خودکشی نافرجام نوجوان
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رئیس کمیسیون گردشگری
شورای شهر خبر داد:

تاکسیهای
هیبریدی
در فرودگاه
شیراز
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زمینه پیشگیری از اعتیاد فراهم شود

به گزارش پایگاه اطالعرســانی استانداری فارس،
مهنــدس اســماعیل تبادار در جلســه شــورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پس از ارائه گزارش
اداره کل ورزش و جوانــان با موضوع برنامهریزی
پیشــگیری اولیه از مصرف مواد مخدر با رویکرد
اجتماعی افزود :جوانان و نوجوانان آیندگان کشور
محسوب میشوند و باید با برنامهریزیهای متعدد

از آنهــا در برابر آســیبهای اجتماعی صیانت و
حفاظت کرد.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس با تأکید بر
لزوم بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد
برای مقابله با آسیبهای اجتماعی گفت :باید تمام
ظرفیتها و امکانات موجود را در اختیار ســمنها
قرار دهیم و با حمایت از آنها در مقابله با آسیبها
گام برداریم.
مهنــدس تبادار بــا بیــان اینکه بایــد کارکرد
سازمانهای مردمنهاد را باور داشته باشیم ،افزود:
اگر شرایط برای فعالیت این تشکلها فراهم شود،
قطعاً بهتر از دســتگاههای اجرایی عمل خواهند
کرد.
وی همچنین توجه و تقویت فعالیتهای ورزشی
را یکی از جنبههای مقابله با آسیبهای اجتماعی
به خصوص اعتیاد دانســت و تأکید کرد :توســعه
فعالیتهــای ورزشــی در مدارس ،دانشــگاهها و
محالت و ایجاد فضا برای یک فراغت ســالم باید
بهعنوان یکی از مؤلفههای پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

دانشآموزان برگزیده آموزشگاه متوسطه اول شهید باهنر ارسنجان

بیتا حسنشاهی (داریوش)

هفتم

فاطمه زارعی (فتحاله)

هفتم

الینا خادمالحسینی (عبدالحمید)

هفتم

ی(مصطفی)
زهرارحیم 

هفتم

امیر حسین شریفیفرد
فرزند علی
دانشآموز ممتاز
پایه چهارم()1
ی(عبدالرسول)
زهرا خادم 

هشتم

با تشکر از مدیریت آموزشگاه و آموزگار
پایه چهارم( )1و کارکنان آموزشگاه

صفحه 2

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس خبر داد:

استاندار فارس در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد:

آموزشگاه حاجیه خانم
ملک توکلیان ،ناحیه  2شیراز

گالیههایکامیونداران
از وزارت صنعت

صفحه 4

صفحه 4

هفتم

در کمیسیون عمران مطرح شد:

آباده شهر ملی منبت شد

حساب مدیران
کمکار
پای انقالب
نوشته نشود

مبینا زارعی (عیسی)

صفحه 2

درپی ثبت جهانی محور ساسانی در فارس

مسئول بسیج دانشجویی فارس:

هفتم

اولتیماتوم
 ۶۰روزه به
استانداران
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اجرای طرحهای
شاخص مهندسی
در شهرهای
زیر 25هزار نفر
جمعیت
صفحه 3

نرجس حسنشاهی (علی)

شماره 47۷ :سال دوم ۱۲صفحه تکشماره2500 :تومان

شهردار شیراز :دوران کسب درآمدهای سنتی گذشته ،باید رویدادمحور بود

مدیرکل بنیاد مسکن فارس عنوان کرد:

اســتاندار فارس با تأکید بر اینکه دســتگاههای
اجرایی اســتان بایــد زمینههای پیشــگیری از
آســیبهای اجتماعی به خصوص اعتیــاد را در
جامعه فراهم کنند ،گفت :آگاهســازی خانوادهها،
تقویت و توسعه فعالیتهای ورزشی در محالت و
برنامهریزی برای اوقات فراغت از جمله زمینههای
پیشگیری از اعتیاد است.

فردا را به امروز می آ وریم

شیما زارعی (خسرو)

هشتم

زهرا کواری (ابراهیم)

هشتم

فاطمه ستوده (حمید)

هشتم

اولیای دانشآموزان از زحمات مدیریت آموزشگاه متوسطه اول
شهید باهنر و کارکنان و دبیران پرتالش تقدیر به عمل میآورند.

