امام على (علیهالسالم):
انظر فیما تصلى و على ما تصلى ان لم یکن من وجهه

رئیس مجلس
شورای اسالمی
وارد شیراز شد

وحله فال قبول

بنگر در چه (لباسى ) و بر چه (چیزى ) نماز مىگزارى  ،اگر

از راه صحیح و حاللش نباشد ،قبول نخواهد بود.

(تحف العقول)

صفحه ۳
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره ۱۲۴ :سال دوم دوره جدید  16صفحه تکشماره1500 :تومان

جابهجایی بزرگ

تفریح منهای
سالمت
مروری بر تغییر ذائقه شیرازیها در تفریح

انتقال كارخانه روغننباتی شیراز خواسته اهالی از شهردار

صفحه ۴

شهردار شیراز :کارخانه روغن نباتی یک خطر بالقوه برای شیراز است

شــیراز نوین  -گروه خبر بحث انتقــال کارخانه روغن نباتی
شــیراز از دیرباز میان مســئوالن و اهالی منطقه روغن نباتی
داغ بــوده اســت .مهمترین بخش این مبحــث که در حوزه
محیطزیست اســت به گفته مســئوالن وقت محیطزیست
اســتان با نصب فیلترهای پیشــرفته و بهبود خطوط تولید
کارخانه رفع گردیده اســت .در حالی که ساکنان این منطقه
هنوز نسبت به وجود خطرات زیستمحیطی این کارخانه در
منطقه سکونتی خود معترض هستند ،آتشسوزیهای صورت
گرفتــه در کارخانه نیز تاکنون چندین بار آژیر هشــدار را به

صــدا درآورده اما گویی صدای این آژیر تنها تا چند روز پس
از حادثه بلند بوده اســت و پس از آن سکوت مطلق بر فضای
انتقال کارخانه حکمفرما شده است .انتقال کارخانهها از فضای
شهری به مناطق صنعتی ،سالهاســت که از سوی متولیان
شهر دنبال میشود و هنوز گویی اندر خم یک کوچه است .تا
پیش از این نیز بارها جلسات مختلف میان مسئوالن شهری
و مدیــران کارخانه جهت انتقال آن به خارج از شــهر برگزار
گردیده است که متأسفانه خروجی این جلسات ،نتیجه دلخواه
اهالی نبوده است...

شرح در صفحه 3
آیتاهلل ایمانی:

استاندار فارس در مراسم کلنگزنی بزرگترین مجتمع مسکونی فرهنگیان:

تعلیم و تربیت باید
تنها دغدغه معلمان باشد

برخورد با اندیشههای
شیطانی صاحبان قدرت
باید از طریق رسانه باشد

مدیر کل آموزش و پرورش فارس عنوان کرد

زمینگیر شدن پروژههای مسکن فرهنگیان
در ادوار گذشته

صفحه ۱۲

صفحه 3

پارسایی تأکید کرد

توجه به امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران
صفحه ۴

اما و اگرهای پاالیشگاه دوم شیراز

جانمایی بحث برانگیز
صفحه 3

مدیر کل بنیاد مسکن استان اعالم کرد

افق درخشان توسعه گردشگری روستایی
در  17روستای فارس
صفحه 4

از سوی معاونت ایمنی و پیشگیری سازمان آتشنشانی شیراز اعالم شد

اجباری شدن آموزش ایمنی برای
متقاضیان پروانه کسب
صفحه 3

 10شهید در حمله تروریستی مرز میرجاوه
ایســنا :در پی کمین تروریســتها در
صفر مرزی پاکستان  ۱۰تن از مرزبانان
منطقه میرجاوه سیســتان و بلوچستان
حین گشتزنیبه شهادت رسیدند.
عصــر دیروز تعدادی از مرزبانان در حال
گشــتزنی در منطقه مــرزی میرجاوه
بودند که تعدادی از تروریستها از خاک
پاکستان به سمت آنان شلیک کردند و
متأسفانه در پی این حادثه هشت نفر از
مرزبانان به شهادت رسیدند.
سردار ســعید منتظرالمهدی سخنگوی
نیــروی انتظامی نیز بــا تأیید این خبر
گفت :شــلیکها بــه ســمت مرزبانان
کشورمان از داخل خاک پاکستان انجام
شــده و بررسیهای ما نشان میدهد که این اقدام به
وسیله سالحهای دوربرد انجام شده است.
منتظرالمهدی با تاکید بر اینکه مسئولیت این اقدام
بر عهده دولت پاکستان است مراتب اعتراض خود را

نسبت به عملکرد این کشور اعالم کرده و رسیدگی به
این موضوع از سوی مسئوالن خبر داد.
ســخنگوی ناجا همچنین از حضور فرمانده مرزبانی
ناجا در محل حادثه خبــر داد و گفت :فرمانده ناجا
دســتور پیگیری ویــژه این حادثه را صــادره کرده

و هماکنــون تعــدادی از مســئوالن و
فرماندهان ارشد پلیس در محل حضور
دارند.
خبرگزاری تسنیم نیز در خبری جداگانه
تعداد شــهدای این حمله تروریستی را
 10تن اعالم کرد .به گفته این خبرگزاری
در این حمله تروریســتی،ستوانســوم
حمیدرضا جهانتیغ ،ستوانســوم علی
پودینه و ستوانســوم محسن داییزاده
از پرســنل کادر نیــروی انتظامــی به
شهادت رسیدند و سربازان وظیفه حجت
ی به
کاظمی ،مهدی امینی و امیر مکار 
شهادت رسیدهاند .سربازی دیگر بهعلت
شدت جراحت وارده به شهادت رسید که
هنوز نام وی اعالم نشده است.
گروهک تکفیری ،تروریستی جیشالظلم مسئولیت
حمله به مرزبانان جمهوری اسالمی ایران را بهعهده
گرفت.

اخبار بهروز پلیس فارس را از اینجا دنبال کنید
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