استاندار فارس:

بهجای حمایت
باید مردم را
تشویق
به کار کرد

با غیبت در چهار فصل متوالی لیگ
برتر ایران

فوتبال شیراز
تاریخساز شد

صفحه 3

صفحه 5
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بازخوانی پرونده اقتصادی فارس در گفتوگوی شیراز نوین با نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی:

قانونگذاران اصالح
قانونکار را برنمیتابند
جمالی نوبندگانی :بحث اصالح قانون کار ،مجلس را متشنج میکند

بررسی وضعیت اقتصاد فارس ،داستان بیآبی و قرار گرفتن در صف چهار استان خشک کشور ،سقوط کشاورزی
و دامداری ،احیای دوباره کارخانه قند فسا ،ساخت بیمارستان 160تختخوابی این شهرستان ،بی توجهی به قانون
کار و اصالح مواد دستوپاگیر آن ،داستان فقر و افزایش آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد در استان و مهندسی
حضور ســرمایه گذاران خارجی در فارس ،بهانه ای شــد برای گفتگو با نماینده شهرستان فسا در مجلس شورای
اســامی .محمدجواد جمالی نوبندگانی در این گفتگو با بیان اینکه کشــاورزی و دامداری ،صنعت فعال و پویای
شهرســتان فسا بود و با رکود شدید دراین بخش اکثر قریب به اتفاق مردم بیکار شده و معیشت خود را از دست
داده اند و وادار به مهاجرت به شــهرهای بزرگ شــده اند گفت :متاسفانه در10سال گذشته عنایتی به مدیریت
صحیح منابع آب و جلوگیری از برداشتهای غلط از آن را شاهد نبودیم و کار به اینجا کشید...
شرح در صفحه 4

با تصویب شورای شهر شیراز:

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به رانندگان تاکسی
صفحه 3

معاون آبفای فارس:

نگران تأمین
آب شرب
تابستانیاستان
هستیم
صفحه 4

رئیس شورای هماهنگی نظام
پزشکی فارس خبر داد

رئیس شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی استان فارس:

صفحه 4

صفحه 4

بیشترین
شکایت از
دندانپزشکان

روز قدس
پرشورتر از
هر سال در شیراز
برگزار میشود

اعالم جزئیات تعرفههای پزشکی ۹۶

صفحه 2

فردا را به امروز می آ وریم

شماره ۱۶۷ :سال دوم دوره جدید  ۱۶صفحه تکشماره1500 :تومان

یادداشت روز

مديركل راهداري و حمل و نقل
جادهاي فارس:

محمود شبان سروستانی

 40درصد از نقاط
حادثهخيز فارس
آشکارسازی
شده است

اتوبوس جهنمی

چند ســالی اســت که تمــام ارکان اجتماع
درگیر پدیده ای به نــام آلودگی هوا و ترافیک
بهخصوص در کالنشــهرها هســتند و معموالً
تنها و اولین نســخهای که برای درمان این درد
پیچیده میشود توصیه به اســتفاده از ناوگان
حمــل و نقــل عمومی و نهی کــردن مردم از
خودروی شخصی اســت؛ اما واقعیت این است
که شایع شدن فرهنگ استفاده از ناوگان حمل
و نقل عمومی ،ساز و کار مخصوصی را میطلبد
که اولیــن آن همانا تجهیز ناوگان به وســایل
نقلیه سریع ،کارآمد و مطابق با شرایط اقلیمی
شهر است ،بدین معنی که در آب و هوای گرم
شــهری مانند شیراز که گرمای آن در تابستان
و حتی اواخر بهار به حدود  40درجه و بیشــتر
میرســد نمیتوان از اتوبوسهای بدون وسایل
خنک کننده یا در زمستان که سرما به زیر صفر
درجه میرســد ،از ســرویس هایی که از در و
پنجره هایش سوز و سرما وارد میشود ،استفاده
کرد و توقع داشــت مردم هم چنان استقبالی
داشته باشند که حجم ترافیک شهر کم و همه
مشکالت زیست محیطی به یکباره آسان شود.
مســئوالن شــهری باید برای یک بار هم شده
در اواســط روزهای تابستانی شیراز خودروهای
کولردار خود را کنار بگذارند و در کسوت مردم
کوچه بــازار این اتوبوسهای جهنمی را تجربه
کنند تا آواز دهل را از نزدیک شــنیده و توزیع
متوازن امکانات از جمله اتوبوسهای کولردار را
در دستور کار بگذارند ،و همه محالت شهر نیز
به یک چشم دیده شود نه این که مردم مناطق
جنوبی شهر به جرم کمبرخورداری ،اتوبوسهای
جهنمی را تجربه کنند.

در حاشیه طرح پرداخت وام
به یارانه بگیران

تعطیلی
پیش از
شروع

صفحه 3
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

بیمهها 750میلیارد
تومان ،به دانشگاه
علوم پزشکی شیراز
بدهی دارند

صفحه 3

قابل توجه فروشگاههای بزرگ و تعاونی مصرف سازمانها

فروشویژهخرمایمضافتی

بهقیمتسردرخت
تلفن سفارش۰۹۱۳۲۴۸۷۲۹۰ :

