َع ْن اَبى َج ْع َف ٍر عليه السالم َ
ينَ ،مثَلُها
الصـاله َع ُمو ُد ال ّد ِ
قالَّ :

شهردار شیراز
پل فرهنگی
شیراز -اتریش را
افتتاح کرد

ت ال ْ َع ُمو ُد ثَبَت ِ
ناب،
سطاطِ ا ِذا ثَبَ َ
َت االَْ ْوتـا َد االَْ ْط ُ
َك َمثَلِ َع ُمو ِد ال ْ ُف ْ
ت َوت ٌَد َو َ
َ
َب.
َو ا ِذا
ـم يَثْبُ ْ
الطن ٌ
ـس َر ل َ ْ
مـال ال ْ َع ُمـو ُد َوان ْ َك َ

امام باقر عليه السالم فرمود :نمـاز ستون دين است ،مثل
آن هـمانند ستون خـيمه است كه وقـتى اسـتوار باشد

ميخـها و طنابها پابرجـاست ،و هر گاه سـتون آن كـج

و شكسته شود هيچكدام از آنها استوار نمىماند.
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صفحه ۱۶

والدت حضرت امام حسین (ع) مبارک باد

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 ۱۲۶ :سال دوم دوره جدید  16صفحه تکشماره1500 :تومان

برای دفاع از رأی
منتقدان دولت همآمادهام
استاندار فارس در همایش گرامیداشت سالروز تأسیس شوراهای اسالمی شهر و روستا:

گروه خبر -امین افشــار اســتاندار فارس ،پیش از ظهر دیروز در همایش
گرامیداشت سالروز تأسیس شوراهای اسالمی شهر و روستا با تأکید بر
اهمیت تقویت نهاد انتخابات گفت :با روش منتقدان دولت موافق نیستم؛
ولی تا پای جان از حق و رأی آنها دفاع خواهم کرد؛ چون انتخاب کردن
حق مردم اســت و وظیفه ما دفاع از حق آنهاســت .محمدعلی افشانی
با خاطرنشــان کردن این مطلب که اکثریت مردم در انتخابات درســت
تصمیم میگیرند و فرد اصلــح را انتخاب خواهند کرد تأکید کرد :نباید
نگران باشــیم که چه شخصی انتخاب خواهد شــد تنها باید به گونهای
رفتار کنیم کــه مردم به عملکرد ما اعتمــاد و آن را قبول کنند که در
این صورت مشــارکت نیز افزایش خواهد یافت و این الزمه کشور است.

وی با یادآوری برگزاری اولین دوره انتخابات شــورای شهر و روستا در
دولت اصالحات و اعتقاد آن دولت به رأی مردم ،سخن خود را به سمت
شوراها متمایل کرد و ادامه داد :کســانی که میخواهند وارد این حوزه
شــوند باید با مطالعه در این مسیر قدم بگذارند و باید درک کنند که به
لحاظ تاریخی چه بهاء ســنگینی پرداخت شــده تا رأی مردم مبنا قرار
گیرد .اســتاندار فارس اضافه کرد :گاهی افرادی هســتند که سالها در
حوزهای مشــغول به خدمت هستند اما چند ماده قانونی از حوزه خود را
نمیشناســند .وی با تاکید بر لزوم حاکمیت قانون برای قرار گرفتن در
مســیر توسعه یادآور شد :کسانی که به قانون اشراف دارند با این آگاهی
تصمیمگیری میکنند و هرگز به مشکل برخورد نمیکنند...

ورود  286اتوبوس جدید
به ناوگان حمل و نق عمومی شیراز

خون تازه در شاهرگ
ناوگاناتوبوسرانی

شرح در صفحه 3

صفحه 3

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس :

جوانان با استخدام از بین میروند
صفحه 3

رئیس ستاد انتخابات روحانی در استان فارس:

هر کس با هر تفکری از روحانی
حمایت کند ،استقبال میکنیم
صفحه 3

قائم مقام ستاد انتخاباتی حجت االسالم رئیسی:

حضور رئیسی در انتخابات
به دعوت مردم بود

کشف اشیاء عتیقه
 40میلیاردی
در شیراز

صفحه 4

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق فارس خبر داد

آغاز طرح همیاران برق برای دومین سال متوالی در فارس
مدیردفتــر مدیریــت مصرف و کاهش تلفات شــرکت
توزیع نیروی برق اســتان فــارس از آغاز طرح همیاران
برق برای دومین ســال متوالی در شرکت توزیع نیروی
برق اســتان فارس خبر داد .شــاهرخ آزرم ،با اعالم این
خبر بیان داشــت :این شرکت با توجه به لزوم آموزش و
آگاهسازی پایهای موارد بهینهسازی مصرف برق و تأثیر
بسزای فرهنگسازی از ســنین پایین نسبت به اجرای
طــرح همیاران برق برای ســال تحصیلی  94-95اقدام
نمود که با استقبال خوبی از سوی دانشآموزان ،مربیان
و خانوادههای آنها روبرو شــد و همچنین تأثیر بسزایی

نیز در کنترل پیکبار تابستان سال  95به همراه داشت.
وی ادامه داد :به منظور تداوم ترویج فرهنگ بهینهسازی
مصرف برق ،این شرکت نسبت به اجرای این طرح برای
دومین سال متوالی در سال تحصیلی  95-96با همکاری
ادارههای آموزش و پرورش شهرســتانها اقدام نموده و
مقرر گردیده اســت با اســتفاده از گروههای نمایشــی
نسبت به حضور در مدارس و آموزش موارد بهینهسازی
مصــرف و ارائه راهکارهای صرفهجویی در انرژی برق به
دانشآموزش اقدام و بستهها و هدایای فرهنگی آموزشی
به آنها اهداء گردد .این مقام مسئول یادآور شد :همیاران

برقی که موفق شــوند با بهکارگیری موارد بهینهسازی
مصرف نســبت به مدیریت برق منزل خود در تابستان
اقــدام نماینــد و میزان مصرف انرژی در تابســتان 96
را نســبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش دهند ،از
پاداشهای خوبی بهرهمند خواهند شد.
آزرم ،اضافــه کرد :با توجه به تأثیر بســزای همکاری و
پیگیری کادر مدیریتی و آموزشی مدارس در اجرای بهتر
طرح همیاران برق مصوب شــده است تا کلیه مدیران و
مربیان همکاری کننده در طرح و مدیران و معلمان برتر
نیز از پاداش قابل مالحظهای برخوردار شوند.

اوست پایدار

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت شادروان محمدابراهیم نیکوپور دیلمی

فرزند مرحوم حاج محمدحسن ،کارمند بازنشسته گمرک را به اطالع عموم دوستان،
فامیل و آشــنایان میرساند .مراسم تشــییع و تدفین ساعت  ۹صبح روز یکشنبه
 ۹۶/۲/۱۰از مسجد دارالرحمه صورت می پذیرد و بعدازظهر همانروز ( )۹۶/۲/۱۰مجلس

یادبود از ســاعت  ۵الی  ۶/۵بعدازظهر در مسجدالرسول(ص) واقع در قصرالدشت

منعقد میگردد .شرکت در مجلس مذکور و قرائت فاتحه ،باعث شادی روح آن مرحوم و تشکر و امتنان

بازماندگان است .مجلس زنانه در همانروز و همان ساعت در مسجد مذکور منعقد است.
خانوادههای نیکوپور دیلمی ،توکلی و فامیلهای وابسته

اخبار بهروز پلیس فارس را از اینجا دنبال کنید

Telegram.me / policefars

صفحه 10

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛

دومین مرکز سلولهای بنیادین
کشور در شیراز افتتاح شد

صفحه 3

از سوی هیئت مرکزی نظارت بر
انتخابات شوراهای کشور اعالم شد

نحوهتبلیغات
کاندیداهایانتخابات
شوراهای اسالمی
صفحه 2

گرد و غبار رقیق در راه فارس

صفحه 4

