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سه شنبه  شماره 51
 سال دوم جنوب

وضعیت  ساماندهی  علی رغم  کرد:  اضافه  فارس  عشایر  امور  مدیرکل 
مدارس عشایری در سال های اخیر اما همچنان 35 منطقه عشایری فارس 

نیاز به استقرار مدارس جدید و طبیعتًا نیروی آموزشی جدید دارند.
به وضعیت مدارس  ایسنا منطقه فارس،  با  بهرامی در گفت وگو  روح اهلل 
عشایر فارس که اغلب در چادر و کانکس برپا می شود اشاره و عنوان 
نیروی  و  دانش آموز  کافی  تعداد  به  عشایری  مناطق  اغلب  در  کرد: 

آموزشی به ویژه در مقطع ابتدایی وجود دارد و مدارس دایر است. 
وی همچنین با اشاره به وضعیت فعلی ایل راههای استان، بیان کرد: به دلیل 
توسعه مراکز شهری، صنعتی، نظامی، خدماتی و کشاورزی بخشی از ایل 

راه های عشایر فارس تخریب و یا مسدود شده است. 
مدیرکل امور عشایر فارس ادامه داد: اداره کل امور عشایر فارس بااعتباری 
بالغ بر یک هزار و 500 میلیون ریال اقدام به شناسایی، نقشه برداری و ثبت 
کیلومترمربع   500 و  هزار  وسعت شش  به  استان  باقی مانده  راه های  ایل 

کرده است. 
مناطقی که مسیرها مسدود شده، مسیرهای  بهرامی خاطرنشان کرد: در 
جایگزین با هماهنگی ادارات ذی ربط ازجمله اداره کل منابع طبیعی فارس 

تعریف شده است. 
تاکنون  اسکان  متقاضی  عشایر  اسکان  ساماندهی  به منظور  گفته وی،  به 

تعداد 200 کانون اسکان در سطح استان شناسایی  شده که در حال حاضر 
متقاضیان در 132 کانون مستقر شده اند و از خدمات زیربنایی و رفاهی 

برخوردارند. 
با  برخورد  برای  الزم  تدابیر  به  همچنین  فارس  عشایر  امور  مدیرکل 
هم  استان  عشایری  مناطق  در  سرمازدگی  از  ناشی  احتمالی  بحران های 
اشاره و اظهار کرد: پیش بینی های الزم ازجمله اطالع رسانی به عشایر و 
هماهنگی با دستگاه های ذی ربط و تعاونی های عشایری برای تأمین نفت 

و سوخت فسیلی موردنیاز انجام  شده است.

اداره کل  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  به گزارش 
طی  فارس  فرهنگی  مفاخر  نشان  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
مراسمی روز شنبه 19 آبان، به منوچهر کیانی، نویسنده کتاب 

»سیه چادرها« اعطا خواهد شد.
ناشر  و  پژوهشگر  نویسنده،  منوچهر کیانی،  بزرگداشت  آیین 
شیراز  حافظ  تاالر  در  آبان   19 شنبه  روز  چادرها،  سیه  کتاب 

برگزار و نشان مفاخر فرهنگی فارس به وی اعطا می شود.
منوچهر کیانی قشقایی متولد ۱۳۱۹ است و از سال ۱۳۳۸ در 
دانشگاه های  و  تربیت معلم  مراکز  متوسطه،  ابتدایی،  مدارس 

مختلف به تدریس اشتغال داشته است.
او در رشته ژئومورفولوژی تحصیل کرده و دارای درجه دکترا 
در رشته جامعه شناسی گرایش اتنوگرافی از دانشگاه باکو است.
فرهنگی  نشر، مسئول موسسه  انتشارات کیان  مدیر  کیانی که 
ائل  فارسی  ترکی-  فصلنامه  صاحب امتیاز  سهند،  سمند  هنری 
سیه  کتاب های  است،  دانشگاه  مدرس  و  ایل(  )سخن  سوزو 
مردم  مبارزات  تاریخ  شقایق،  عشق  با  کوچ  گرایلی،  چادرها، 
قشقایی،  الدوله  صولت  جنوب  حماسه  پرچم دار  قشقایی،  ایل 
نگاهی به ایل قشقایی بعد از شهریور ۱۳۲۰، افسانه ها و قصه های 

مردم ایل قشقایی را به زیور طبع آراسته است.
مفاخر  و  آثار  انجمن  سوی  از  کیانی  منوچهر  از  تجلیل  آیین 
با  و  فارس  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  و  فرهنگی 
اجرا  برنامه ریزی  شده و  فارس  استان  اهل قلم  انجمن  همکاری 

خواهد شد.

در  کازرون  مانند  متوسط  شهرهای  در  اجاره ای  مسکن  بهای  شاخص 
مشابه سال  به مدت  نسبت  به عدد 117.8 رسید که  امسال  سه ماهه دوم 

گذشته 9.3 درصد افزایش داشته است.
خبرگزاری تسنیم: در گزارشی که بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن 
اجاری در مناطق شهری ایران در تابستان 97 )100=1395( منتشر کرده 
شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال به 
118.8 رسیده که نسبت به سه ماه قبل 3.6 درصد و نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 11.8 درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای مسکن اجاره ای در 12 ماه منتهی به شهریورماه 97 نسبت 
داشته افزایش  درصد   10.8 معادل   96 شهریورماه  به  منتهی  ماه   12  به 

است.
در کلیه استان های کشور شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم سال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. بیشترین میزان افزایش 
متعلق به استان سیستان و بلوچستان با 5.1 درصد و استان های تهران و 
سمنان هر یک با 4.5 درصد افزایش در رده بعدی قرار گرفتند. کمترین 
درصد   1.8 با  بویراحمد   و  کهگیلویه  استان  به  مربوط  افزایش  میزان 
بعدی قرارگرفته  با 1.9 درصد در رده  استان هرمزگان  افزایش است و 

است.
افزایش 15 درصدی اجاره بهای مسکن در فارس طی دو سال

سه ماهه  در  فارس  استان  اجاری  مسکن  بهای  شاخص  گزارش  این  در 
دوم سال به 115.3 رسیده که نسبت به سه ماه قبل 2.4 درصد، نسبت به 
سه ماهه مشابه سال گذشته 8.5 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

8.7 درصد افزایش داشته است.
بنابراین اگر شاخص اجاره بهای مسکن در سال 1395 برابر با 100 باشد در 
تابستان 97 این شاخص در استان فارس با افزایش 15.3 درصدی روبه رو 
و  بیشترین   127.1 شاخص  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  است.  بوده 
استان آذربایجان غربی با شاخص 112.9 کمترین میزان افزایش اجاره بهای 

مسکن بین سال های 95 تا 97 را به خود اختصاص داده اند.

افزایش 9.9 درصدی اجاره بهای مسکن در شیراز
بر اساس این گزارش شاخص بهای مسکن اجاره ای در شهرهای بزرگ 
مانند شیراز در سه ماهه دوم  امسال به عدد 119 رسید که نسبت به سه ماه 
قبل 3.8 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته 11.9  درصد افزایش 
داشته است. شهرهای بزرگ شامل شیراز، اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، 
اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، 
قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و  قزوین،  سنندج، 

یزد است.
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریورماه 97 نسبت به دوازده ماه 

منتهی به شهریورماه 96 معادل 9.9 درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط نیز به 117.8 رسید که 
نسبت به سه ماه قبل 2.8 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته 
10.1 درصد افزایش داشته است. شهرهای متوسط شامل جهرم، کازرون، 
آبادان، اسالمشهر، بابل، بجنورد، بروجرد، بندر انزلی، بندر بوشهر، بیرجند، 
تربت حیدریه، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، 

شهرکرد، کاشان، گنبدکاووس، مراغه، مالیر، مهاباد و یاسوج است.
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریورماه 97 نسبت به دوازده 

ماه منتهی به شهریورماه 96 معادل 9.3 درصد افزایش را نشان می دهد.
افزایش 11 درصدی اجاره بهای مسکن در شهرهای کوچک

به 120.8 درصد  نیز  اجاری در شهرهای کوچک  بهای مسکن  شاخص 
رسید که نسبت به سه ماه قبل 3.2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال 
شامل  کوچک  شهرهای  است.  افزایش یافته  درصد   12.9 معادل  گذشته 
بم،  برازجان،  بروجن،  اهر،  الیگودرز،  یزد،  اردکان  ابهر،  داراب،  اقلید، 
بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، دامغان، دو 
گنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، 

میناب و الهیجان است.
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریورماه 97 نسبت به دوازده ماه 

منتهی به شهریورماه 96 معادل 11 درصد افزایش یافته است.

مرگ ده ها عقاب و سارگپه به دلیل مصرف الشه مرغ آلوده اتفاق تلخی 
بود که آبان ماه در فارس به خود دید.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، داستان از فضای مجازی در 8 آبان 
شروع شد که خبر از تلفات گروهی سارگپه و عقاب های گردنه غنیمی 
سروستان فارس می داد و نگرانی شمار فراوانی از دوستداران محیط زیست 
را در پی داشت. در پی انتشار خبر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
بیمار عنوان کرد. گویا  علت وقوع حادثه را مصرف مرغ های آلوده و 
یک واحد مرغداری در استان با ریختن الشه های مرغ آلوده در کنار جاده 
در سروستان این اتفاق را رقم می زند؛ اما برای اعالم نتیجه قطعی آلودگی 

مرغ ها، نمونه به دامپزشکی فرستاده شد که نتیجه آن مثبت بود.
عقاب ها عمدتًا به صورت گروهی تغذیه می کنند و با دیدن این حجم الشه 
مرغ برای تغذیه به سمت آن هدایت می شوند و متأسفانه 35 عقاب مسموم 
شده و بیشتر آنها تلف می شوند و مابقی پس از درمان در محیط زیست 

بار دیگر رها شدند.
مدیرکل محیط زیست فارس از بازگشت عقاب های باقی مانده از مسمومیت 
در سروستان به دامان طبیعت خبر می دهد و به خبرنگار فارس می گوید: 
الشه  با  شده  مسموم  سارگپه های  و  عقاب ها  از  باقی مانده  عقاب  بهله   5

اداره  کارشناسان  تالش  با  فارس  سروستان  جاده  حاشیه  فاسد  مرغ های 
حیات وحش تیمار و به دامن طبیعت بازگشتند.

در  سروستان  شهرستان  انتظامی  نیروی  می دهد:  ادامه  محمودی  سعید 
این  تلفات  و  باعث مسمومیت  مظنون که  دستگیری صاحبان مرغداری 

پرندگان شدند، همکاری مؤثری با محیط زیست استان داشت.
وی اضافه کرد: در این حادثه ۳۰ بهله سارگپه و عقاب صحرایی تلف 
شدند که عامل وقوع آن واحد مرغداری متخلفی در استان بود که شناسایی 

و مالک آن دستگیر شد.
پیشگیری

احتمالی  حادثه  وقوع  از  جلوگیری  برای  فارس  محیط زیست  کل  اداره 
دیگری ازاین دست، اقدام به سوزاندن و دفن کردن مابقی الشه های مرغ 
مسموم می کند و پس از اعالم نتیجه قطعی دامپزشکی، مرغداری مذکور 

را شناسایی و مالک آن را دستگیر می کند.
حمایت و حفاظت

اظهار  حادثه  این  وقوع  از  ناراحتی  ابراز  با  نیز  محیط زیست  فعال  یک 
می کند: بی مسئولیتی نسبت به حیات وحش و محیط زیست جرم سنگینی 
است. مریم زاهد ادامه می دهد: در حادثه اخیر نیز ریختن الشه مرغ مسموم 
انجام یک کار بی مسئولیت محض است و به جای اینکه الشه مرغ آلوده 
و مسموم دفن شوند به راحتی در حیات وحشی که گونه جانوری فراوانی 

دارد که از گوشت تغذیه می کنند، رها می شود.
وی معتقد است: حفظ حیات وحش و محیط زیست شعار یا دور از دسترس 
نیست و زمانی به طور کامل محقق می شود که هر فرد در جامعه خود را 

در قبال آن مسئول بداند.
زاهد تأکید می کند: کدام یک از ما حاضریم مواد غذایی مسموم در محیط 
باید در حیات وحش  را  مسئولیت پذیری  بیاوریم؟ پس همین  خانه خود 
در  عقاب ها  مرگ  چون  تلخی  حوادث  بروز  شاهد  تا  کنیم  اعمال  نیز 

سروستان نباشیم.

مدیرکل عشایر فارس:
نیازمند استقرار مدارس جدید در 35 منطقه عشایری فارس هستیم

 نشان مفاخر به خالق »سیه چادرها« 
اعطا می شود

بر اساس گزارش بانک مرکزی:

افزایش 9/3 درصد اجاره بهای مسکن در کازرون طی 12 ماه گذشته

داستان مرگ عقاب ها
وقتیبیمسئولیتیگونههایجانوریراهدفمیگیرد

فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی فارس 
خبر داد:

رفع تصرف از 63 هزار مترمربع اراضی 
ملی در استان فارس

فعالیت 55 بانوی مبلغ دینی در کازرون 
طی دهه آخر صفر

امانت داری راننده تاکسی در کازرون

اعالم فراخوان طرح در زمینه 
»بهترین راهکار جذب قرآن آموزان به مؤسسات«

نصب المان شتر در پارک 11۰۰ شهید توسط 
شهرداری کازرون

 حضور پرشور کارکنان شهرداری کازرون 
در راهپیمایی 13 آبان

فراخوان طرح در زمینه بهترین راهکار جذب قرآن آموزان و هنرجویان 
قرآنی به مؤسسات در کازرون اعالم شد.

ایده ها  و  عملی  طرح های  بهترین  ارسال  فراخوان  ایکنا؛  گزارش  به 
تشکل های  به  قرآنی  هنرجویان  و  آموزان  قرآن  جذب  زمینه  در 
اعالم کازرون  )عج(  مهدی  شیفتگان  قرآنی  مؤسسه  سوی  از   مردمی 

شد.
روش  بهترین  و  مؤسسه  در  کارآفرینی  زمینه  در  ایده  بهترین  همچنین 
عالقه مندان  است.  فراخوان  این  مفاد  دیگر  از  اطالع رسانی  و  تبلیغات 

برای شرکت در این فراخوان پس از تکمیل فرم مربوطه و بیان اهداف 
شماره  به  را  آن  طرح،  احتمالی  هزینه های  برآورد  و  طرح  جزئیات  و 

۰۹۱۷۸۸۴۵۵۴۸ از طریق پیام رسان های واتساپ ارسال کنند. 
افرادی که بهترین طرح را ارائه کنند، هزینه سفر به مشهد  همچنین به 

مقدس اهدا می شود. 
یادآور می شود، مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت شیفتگان حضرت مهدی 
روبه روی  کوچه  ابوالفضل،  خیابان  کازرون،  فارس،  استان  در  )عج( 

هنرستان پزشکیان قرار دارد.

شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
کازرون به منظور زیباسازی سیما و منظر شهری و شناخت بیشتر 
شهرداری  توسط  شهید   ۱۱۰۰ پارک  در  شتر  المان  حیوانات 

کازرون نصب گردید.
کارگران  توسط  هزینه  کمترین  با  المان  این  نصب  و  ساخت 
بتوانیم  امیدواریم که  انجام گرفته است و  فضای سبز شهرداری 
در آینده با نصب المان هایی مشابه موجبات رضایت شهروندان 

عزیز را فراهم آوریم.
از عموم شهروندان عزیز تقاضا داریم که در حفظ و نگهداری 
شهرداری  عمومی  معابر  و  پارک ها  امکانات  سایر  و  المان ها 
این تجهیزات و وسایل از عوارض  را یاری کنند؛ زیرا هزینه 
پرداختی شهروندان تهیه و نصب  شده است و اگر خدای ناکرده 
تحمیل  باعث  گردد  تخریب  شهر  سطح  در  عمومی  اموال 
هزینه های به شهرداری خواهد شد که می توان این هزینه ها را 

صرف دیگر پروژه های شهری نماید.

شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
جاسوسی  النه  تسخیر  سالروز  آبان،   ۱۳ با  همزمان  کازرون 
آمریکا شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر در کنار فرماندار، 
روحانیت معزز، روسای ادارات و جمعی از کارکنان شهرداری 
کازرون و سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری همگام با 
دیگر شهروندان کازرون انزجار خود را از سیاست های استکبار 
رهبر  و  )ره(  خمینی  امام  آرمان های  با  و  کردند  ابراز  جهانی 

معظم انقالب تجدید بیعت نمودند.
در ادامه این تظاهرات، شهردار به همراه کارکنان شهرداری با 
بازدید از نقاشی های دانش آموزان در راستای نفرت از استکبار 
احساس های  از  جنایتکار  آمریکای  آن  رأس  در  و  جهانی 

معصومانه این دانش آموزان عزیز تقدیر و تشکر کرد.
با  مبارزه  ملی  روز  و  تاریخی  واقعه  یک  ماه  آبان   ۱۳ یوم اهلل 
استکبار جهانی، روز اتحاد و همدلی و پرافتخار برای مردم ایران 

است.
بنر و  اقدام به نصب  الزم به ذکر است شهرداری در 13 آبان 

تراکت و فضاسازی و... در سطح شهر کرد.

کرد  اعالم  فارس  استان  شهرسازی  و  راه  حفاظت  یگان  فرمانده 
که طی یک ماه گذشته بالغ بر 63 هزار مترمربع اراضی فارس رفع 

تصرف  شده و به بیت المال بازگردانده شد.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، سرهنگ حسین مهدوی نژاد، در جمع 
خبرنگاران گفت: با اقدامات قانونی انجام  شده، بالغ بر 62 هزار و 878 
مترمربع از اراضی ملی استان فارس طی یک ماه گذشته رفع تصرف  

شده و به اموال دولت بازگردانده شده است.
وی اضافه کرد: این اقدام قانونی در راستای حفظ حقوق بیت المال 
حفاظت  یگان  طرف  از  انجام  شده  اقدامات  با  و  امالک  زمینه  در 
و  راه  ادارات  و  کل  اداره  حقوقی  و  امالک  معاونت  همکاری  و 
شهرسازی شهرستان های فارس و بر اساس دستور قضایی انجام  شده 

است.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  حفاظت  یگان  شد:  متذکر  مهدوی نژاد 
فارس وظیفه حفظ و حراست از زمین های دولتی را بر عهده داشته و 
با متصرفان غیرقانونی برخورد قاطع خواهد کرد و به طور مستمر بر 

اراضی ملی نظارت و گشت زنی دارد.
فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی فارس از شهروندان درخواست 
کرد که در صورت مشاهده و یا اطالع از تصرفات غیرقانونی اراضی  
ملی مراتب را به یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی 

به شماره 07136490717 اطالع دهند.

کارشناس اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسالمی کازرون از اعزام و فعالیت 
۵۵ نفر از مبلغان دینی در ایام دهه آخر صفر در این شهرستان خبر 

داد.
به گزارش ایکنا از فارس، حسن جامعی، کارشناس اعزام مبلغ اداره 
صفر  ماه  پایانی  دهه  با  همزمان  گفت:  کازرون  اسالمی  تبلیغات 
از  دخترانه  مدارس  و  بانوان  مذهبی  هیئات  بهره مندی  به منظور  و 
برنامه های تبلیغی و ترویجی، ۵۵ نفر از مبلغات دینی به مدارس و 

اماکن مذهبی مناطق شهری و روستایی این شهرستان اعزام شدند.
تبیین  افزود:  اعزامی  مبلغات  تبلیغی  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
فلسفه  تبیین  اسالمی،  معارف  تبلیغ  و  نشر  و  دینی  آموزه های 
بزرگداشت و ابعاد شخصیتی امام رضا )ع( پیامبر اکرم )ص( و امام 
دهه  در  اعزامی  مبلغات  برنامه های  مهم ترین  از  )ع(،  مجتبی  حسن 

پایانی ماه صفر است.
و  نوجوان  نسل  کشور،  آینده سازان  ازآنجاکه  کرد:  اظهار  جامعی 
جوان ما هستند لذا الزم است که در مناسبت های مختلف مذهبی به 

این قشر توجه ویژه داشته باشیم.
کارشناس اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسالمی کازرون در پایان یادآور 
شد که این اداره در مناسبت های مختلف در طول سال نسبت به اعزام 

مبلغان دینی آقا و بانو اقدام می کند.

شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
کازرون علیرضا عبدالهی راننده جوان تاکسی هفته گذشته وقتی 
متوجه جا ماندن کیف حاوی یک میلیون و هفتاد هزار تومان پول 
نقد به همراه کارت عابر بانک و مدارک دیگر در تاکسی خود شد 
بالفاصله با هماهنگی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهری سعی در 
پیدا کردن صاحب آن نمود و درنهایت کیف پول را که متعلق به 

یک خانم بود به وی بازگرداند.
در همین راستا پیران رئیس سازمان حمل ونقل و ترافیک شهری 
ضمن تشکر از این کار انسانی و خداپسندانه این راننده جوان اظهار 
امانتدار  از رانندگان خوش اخالق، متعهد و  کرد: علیرضا عبدالهی 
این سازمان است، کار انسانی این عزیز قابل تحسین است؛ البته این 
امانتداری  کازرون  شهر  تاکسی  رانندگان  که  نیست  باری  اولین 
خود را ثابت کرده اند، بلکه بارها اتفاق افتاده که مسافران وسایل 
بالفاصله  رانندگان عزیز  تاکسی جاگذاشته و  باارزش خود را در 
وسایل  این  صاحبان  تا  داده  تحویل  سازمان  به  را  جامانده  اشیای 

پیدا شود.
وسایل  از  که  کرد  توصیه  عزیز  همشهریان  به  پایان  در  پیران 
مواظبت  بیشتر  خود  اموال  از  و  کنند  استفاده  عمومی  حمل ونقل 

کنند.


