باحضور جمعیاز اهالی فرهنگ و هنر در شیراز

انجمن فرهنگی و هنری حیرت افتتاح شد

رئیس پلیس آگاهی ناجا خبر داد:

افزایش ۵۰درصدی
پروندههای باالی
۵۰۰میلیون تومانی
کاالی قاچاق
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره ۴۲۲ :سال دوم ۱۲صفحه تکشماره2000 :تومان

پرونده سخنگو روی میز استاندار
تردید درتغییرات پیشاز موعد در ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر

فرزاد وثوقی -روزنامهنگار:

ریزگردها میآیند

خبــر ،خیلی کوتاه و بــدون پیگیری بود .یکم
بهمنمــاه ســال گذشــته در الیحــه بودجه
پیشــنهادی دولت به مجلس شورای اسالمی
۱۵۰میلیون دالر برای مقابله با گرد و غبار جنوب کشور درنظر
گرفته شده بود که متأسفانه توسط کمیسیون تلفیق مجلس
شورای اسالمی حذف شد .در همان ماه گفتوگوهایی توسط
خبرگزاریها انجام شــد تا موضوع دنبال شــود اما مسئوالن
استانی گفته بودند بودجه حذف نشده و نمایندگان مجلس از
حذف آن خبر داده بودند .باالخره در اردیبهشت سال جاری
پای ریزگردها به استان فارس هم باز شد.
شــدت آلودگی به حدی بود که دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در اطالعیهای به مردم هشدار داد و مدارس استان در برخیاز
شهرها که شدت آلودگی زیاد بود تعطیل شد.
ایــن موضوع از آن جهــت دارای اهمیت اســت که باوجود
شناخت آســیب و خطرات ناشی از آن اما مسئوالن بهدنبال
رفع خطر از زندگی مردم نیستند...
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عالیشوندی تأیید کرد :عدم ارسال مصوبه پیرامون تغییرات هیئت رئیسه شورا به فرمانداری

گزارش شیرازنوین از حاشیههای
بازار رمضان در شیراز
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بازدارنده گرانی
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مديركل استاندارد فارس خبر داد:

شناسايي ميلگردهاي
غيراستاندارد در فارس

غبارروبی و عطرافشانی
(ع)
حرم مطهر شاهچراغ
درآستانه ماه رمضان
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پرداخت وام ۴میلیونی ۱۰۰هزار
بازنشسته کشوری در ماههای آتی
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معاون قضایی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری فارس:

فرمانده انتظامی فارس:

پليس راهور
ويترين
نيروي
انتظامي است

عدالت ترمیمی
راهحل کاهش
پروندههای
قضایی است
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رئیس گروه رسانه فرهنگ و
ارشاد فارس:
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بـا شیـرازنـویـــن همـیـشه آنـــالیـن باشـــیـد

عکس:علی رضا پرویزی ،شیراز نوین

سمینار
«قوانین ،مقررات و
اظهارنامه مالیاتی»
برگزار میشود

عناوین
روزهای هفته
روابط عمومی
سال ۱۳۹۷
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