غیرت بازیکنان و
ارژن با
رانش ماندنی شد
هوادا

اجتماع مردم
شیرازدرمحکومیت
ناآرامیها
برگزار شد

جشن بقا
در شیراز
جشن قهرمانی
در تبریز!

صفحه ۴

صفحه ۵
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یادداشتـــــــــــــروز

فرزاد وثوقی ـ روزنامه نگار

گفتن را باید آموخت

باید به این پرســش پاســخ داد کــه احزاب و
تشــکلها ،دولتی هســتند یا مردمی؟ احزاب
بدو تأســیس مدافعه مردم و دکترین خود را
برمحور این مهم متمرکــز میکنند .مطالبه گری حرف اول
احزاب است ،اما پس از یک دوره رقابت و بهدستگیری قدرت
سیاسی ،صفحه نمایش  180درجه میچرخد و فلسفه دفاع
از مردم در البالی قدرتطلبی گم میشود از این جهت است
کــه پس از برگزاری هر انتخابات ،احزاب ناپدید میشــوند و
سراغگیری از آنان کاری سخت ب ه نظر میرسد .حاال به سایت
وزارت کشور ســر زدیم ،بالغ بر  240حزب ،انجمن ،مجمع،
ســازمان ،کانون ،تشــکل ،جامعه ،جمعیت وخانه در سایت
رسمی وزارت کشور به ثبت رسیده است .برخی فعال وبرخی
نیمه فعــال و بعضی فقط نامی از خود برجای گذاشــتهاند.
پراکندگی احزاب وتشــکلها در کشــور به گونهای است که
گاهاً به صورت تک نفره هم اداره میشوند...

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

فردا را به امروز می آ وریم

شماره ۳۲۷ :سال دوم  12صفحه تکشماره2000 :تومان

چانهزنی برای بهبود گردشگری
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز :همافزایی دولتی وخصوصی ،ضرورت فراموش شده توسعه گردشگری است

عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز گفت :بخش
گردشــگری در استان فارس باید به عنوان یک مزیت اقتصادی مورد توجه بخش
دولتی و خصوصی قرار گیرد .به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز ،خسرو فروغان

رئیس کل دادگستری فارس :مسئولین برای
رفع مشکالت اقتصادی تالش کنند زیرا تا زمانی
مصونیت دارند که مردم به آنان اعتماد دارند

در جلسه مشترک هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و کمیسیون گردشگری اتاق شیراز
بیان کرد :بخش گردشگری میتواند اقتصاد استان فارس را متحول کند و عالوه
بر ایجاد اشتغال پایدار بر سایر بخشهای اقتصاد نیز تأثیر بگذارد...

صفحه ۴
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر
شیرازعنوان کرد:

شرح در صفحه۳

فرهنگسراهاپیشانیعملکرد
فرهنگی شورا ست

رودخانه خشک الیروبی میشود
معاون عمرانی شهرداری شیراز:

ساماندهی  50کیلومتر طول رودخانه خشک
نیازمند همدلی استانی و ملی است

ادامه در صفحه 2

صفحه ۴

امام جمعه موقت شیراز:

اتاق فرمان
ناآرامیهای
اخیر ،خارج از
ایران بود

صفحه ۴

تعمیرات و تغییرات اساسی
در سالن سبز تاالر حافظ

صفحه ۴

رجوع به صفحه ۳

امور مشترکین روزنامه شیرازنوین جهت تکمیل کادر خود به تعداد
محدودی بازاریاب نیازمند است.
(مراجعه فقط حضوری از ساعت  9تا  12بهجز روزهای تعطیل)

250پروژه نیمه تمام در انتظار اعتبار

نمایشگاه درس
جغرافیا در دبیرستان
نمونه دولتی
عالمه اقبال ناحیه ۴
شیراز برگزارشد

صفحه ۴

آ گهی جذب بازاریاب

مدیر کل نوسازی مدارس فارس خبرداد:

صفحه ۸

مدیرکل تأمین
اجتماعی فارس
رؤسای شعب
پنجگانه شیراز را
منصوب کرد

نتایج هفته
هجدهم
لیگ برتر
فوتبال ایران
جام خلیج فارس

صفحه ۳

فارس ،پایلوت
تهیه سند
فرهنگی در
کشور شد

صفحه ۳

بولوار استقالل ،نبش کوچه  ،37پالک  ،52طبقه دوم

مصونیت
در برابر اعتماد

