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به همت حوزه هنری فارس و همراهی
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع
دستی فارس صورت گرفت

سرآمدانفرهنگی
در آوردگاه تجلیل

رکوردشکنی
سمیرا ارم نقره گرفت
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره ۵39 :سال دوم ۱۲صفحه تکشماره3000 :تومان

مانع بزرگی ب ه نام داللی

راهدار :مکانیزم صادرات در جهان
به وسیله دولتها پشتیبانی میشود

در کارگروه ویژه اقتصادی با موضوع حمل و نقل مطرح شد

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

وارونگی اقتصادی
هنوز از منزل خارج نشــده بودم که رفتگر محل
زنــگ زد و تقاضای صبحانه کــرد .هر چند این
داستان تکراری شده اما این تکرارها هر روز به نسبت فاصله زمانی
نزدیکتر میشــود .همین چند روز پیش خانمیبا کوله باری از
کتاب قدم پیش گذاشت و با سماجت به معرفی کتابهای همراه
پرداخت ،او میخواست از محل فروش کتابها لقمه نانی بدست
آورد .در حالی که به حرفهای خانم جوان نیمهتوجهی داشتم
نوجوانی تا کمر داخل سطل زباله مقابل مجتمع فرو رفت و آن را
به دقت واکاوی کرد .کیسههای زبالهای که همسایهها به توصیه
شــهرداری داخل سطل بزرگ قرار داده بودند بر اثر این تفتیش
چندباره توسط زبالهگردها پارهپاره شده بود .زبالهگردها از میان
همه دورریختنیها برای خود درآمدی ایجاد میکنند .همهچیز
داخل گونیهای بزرگ انباشــته و در نهایت در یک محل دپو و
سپس تبدیل به پول میشود...

با ذائقه
مصرفکننده
بیگانهایم

صنعت حمل و نقل توجیه اقتصادی ندارد70 ،درصد کرایه حمل ونقل جادهای به جیب دالالن میرود
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نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

آفت فرهنگ موازیکاری است

مسعودی۴۰:سال از انقالب میگذرد و مشخص نیست موسیقی ضد فرهنگ است یا خیر

بخشودگی جرایم بانکی
تا پایان سال تمدید شد
صفحه 2

احتمال سهمیهبندی بنزین

صفحه 3

صفحه 2

ادامه در صفحه 2

اشتیاق
تبادار
برای رفتن

شبکه
نامهرسانان
دوستدار کتاب
آغاز به کار
کرد
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استاندار فارس :آماده واگذاری
مسئولیت هستم

صفحه 2

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی
فضاهای شهری شهرداری
شیراز عنوان کرد:

هشدار رئیس سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شیراز به مردم:

آسانسورهای
غیراستاندارد
حادثهسازند

قیر پاشنهآشیل
پروژههای
عمرانی است
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آقای شهردار منطقه  8شیراز مالحظه فرمایند

دل مددجویان دیستروفی شکست

حیاط خلوتـــــــــــــ
فرزاد وثوقی -دبیر خبر

رئیسجمهور به دانشگاه تهران میرود

رئیسجمهور به مناســبت بازگشایی دانشــگاهها ،به دانشگاه
تهران میرود .به گزارش ایســنا ،حسن روحانی هفته آینده به
مناسبت بازگشایی دانشگاهها در دانشگاه تهران حضور مییابد.
برخی اساتید و نمایندگان دانشجویان در این مراسم ،دغدغهها
و نقطه نظرات خود را با رئیسجمهور در میان میگذارند.

دلیل عدم حضور شریعتمداری در مجلس

فرزاد وثوقی -گروه خبر:

مریم ناخدا مســئول انجمن در شرف تأسیس دیســتروفی در گفتگو با شیراز نوین از عملکرد مسئوالن
شهری در مواجه به آنچه وعده مدیریتی است انتقاد کرد .ناخدا با بیان این مطلب که در تاریخ  12مهرماه
جاری به دعوت مسئوالن شهرداری منطقه هشت به یک تور یک روزه میهمان شدیم و مددجویان بسیاری
با ویلچر در این تور برای دیدار شهرار منطقه لحظه شماری میکردند اما جناب شهردار ،مددجویان راناامید
و از دیدار خود محروم کرد .وی در تشریح این بیماری در بین گروههای درگیر گفت :بیماری دیستروفی
یک بیماری ژنتیکی است و تمام اعضای بدن را درگیر میکند.
وی افزود :این بیماری انواع مختلفی دارد و درســنین مختلف با توجه به نوع آن جســم بیمار را درگیر
میکند و سیستم ماهیچههای داخلی مثل قلب ،ریه و اندام خارجی دست و پا را از کار میاندازد و حتی
به مرگ افراد مبتال ختم میشود.
وی تصریح کرد :درحال حاضر۴۵۰بیمار دیستروفی در فارس وجود دارند که البته این آمار ناقص است و
هنوز آمار کاملی به دست ما نرسیده است .به گفته این مسئول ،ایران دومین کشوری است که در جهان
تعداد قابل توجهی از بیماران دیستروفی را در خود جای داده است .وی با توجه با تالشهای انجامشده در
شناساندن این نوع بیماری یادآور شد :تاکنون کارگاههای زیادی برای بیماران برگزار شده است .همچنین
همایشهای متعددی را با حضور مســئولین و اســاتید برای بیماران و عموم مردم جهت آشنایی بیشتر
برگزار کردیم .مریم ناخدا تأکید کرد :مددجویان این انجمن در شرف تأسیس نیازمند حمایتهای مردم
و مدیران شــهری هستند تا در فرصتی بصورت رودررو مشکالت خود را بیان کنند اما انگار مدیران شهر
تمایلی به دیدار مددجویان ندارند .ما با ســایر همراهان در ارگ کریمخانی اجتماعی داشــتیم تا مردم با
بیمارهای دیستروفی آشنا شوند .این بیماری را معرفی کنیم بروشورهای الزم را بین مردم توزیع کنیم و
اینکه صدای مددجویان به گوش مســئولین برسد .در این گردهمایی شعار ما «شهر مناسب حق مسلم
معلوالن است و معلوالن نیاز به ترحم ندارند» بود .وی با بیان این مطلب که مددجویان در انتظار شهردار
منطقه بودند گفت :روز  12مهر ازساعت۱۰تا ۱قرار بود به بچههای مددجو از طرف شهرداری ناهار بدهند،
متأسفانه نه شهردار تشریف آوردند و نه به مددجویان ناهار دادند .ما در ادامه تور در حمام وکیل و مسجد
وکیل منتظر آقای شــهردار بودیم اما نگاه ما به در سیاه شد .حاال هم تصمیم گرفتم از طریق رسانههای
اســتان گالیه خودم را به عنوان مسئول انجمن دیستروفی و حامیبیمارهای دیستروفی فارس به گوش
شهردار منطقه  ۸برسانم.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
یک مرحلهای (نوبت دوم)
رجوع به صفحه 4

اداره کل راه و شهرسازی الرستان

وزارت صمت اعالم کرد :دلیل عدم حضور محمد شریعتمداری
در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمیدریافت
دیرهنگام دعوتنامه کمیسیون صنایع بوده است.

حسن روحانی با اصولگرایان دیدار میکند

حجتاالسالم حســن روحانی رئیس جمهور قرار است هفته
آینــده با تعدادی از فعاالن سیاســی از جنــاح اصولگرا دیدار
و گفتگو کند .روحانی هفته گذشــته هــم با جمعی از فعاالن
سیاســی اصالحطلــب دیــدار و گفتگو کرد .گفتنی اســت،
رئیسجمهور در ابتدای آغــاز به کار دولت دوازدهم با اعضای
جامعه روحانیت مبارز از تشکلهای اصولگرا دیدار کرده بود.

مخالفت آمریکا
با بررسی شکایت ایران در الهه

کمتــر از یک هفته پس از صدور قرار موقــت دادگاه الهه در
پرونده شــکایت ایران از آمریکا در تقابلی دیگر میان دو کشور
در این دادگاه ،وکیل آمریکا از این نهاد خواست شکایت ایران
علیه توقیف حدود دو میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی
این کشور توسط آمریکا را رد کند.

ی درآمد شوراهای حل اختالف
تمام 
در اختیار خودشان قرار میگیرد

ســخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلــس از تصویب
کلیات طرح اصالح موادی از قانون شــوراهای حل اختالف در
کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داد و گفت :از این پس درآمد
شوراهای حل اختالف در بودجه مطرح نمیشود و پس از واریز
به خزانه در اختیار شوراهای حل اختالف قرار میگیرد.

احتمال نرمش آمریکا
در قبال خریداران نفت ایران

خبرگزاری یو پی آی گزارش داد :تحلیلگران براین باورند که آمریکا
میخواهد دست از موضع سخت خود در قبال خریداران نفت ایران
بردارد و این کشورها را از تحریمهای ضد ایرانی خود مستثنی کند.

