
نوبخت: 

یکسان سازی ارز اجرا می شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این که یکسان سازی نرخ ارز در شرایط نوسان مقطعی مقتضی نبود، گفت: دولت 

بازار ارز را به ثبات می رساند و یکسان سازی آن را اجرا می کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر نوبخت، به شوک یک باره بازار ارز در نیمه دوم سال 95 اشاره کرد و افزود: 
قیمت ارز به دلیل شوکی که از مسائل جهانی به بازار ارز در سال گذشته وارد شد، برای مدت اندکی از ثبات خارج شد، اما 

دولت و بانک مرکزی آن را کنترل کردند.
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استان  دادگستري  كل  رئيس 
دستگاه  كه  كرد  تأكيد  فارس 
انتخابات  در  كه  كسانی  با  قضا 
اهداف  هنجارشکن  رفتارهای  با 
كنند،  تأمين  را  نظام  دشمنان 
برخوردي قانوني و قاطع خواهد 

داشت.
عمومي  روابط  گزارش  به 
علي  فارس،  استان  دادگستري 
القاصي مهر در مراسم بهره برداري 
از ساختمان دادگستري شهرستان 
نشاط  و  شور  ایجاد  گفت:  فسا، 
انتخاباتی مورد خواست و تأكيد 
همه است، اما دستگاه قضایی با 
كسانی كه بخواهند با رفتارهای 
هنجارشکن اهداف دشمنان نظام 
را تأمين كنند، مقابله و برخورد 

قاطع و قانونی خواهد كرد.
اهتمام  اینکه  به  اشاره  با  وي 
مسئوالن قضایی تأمين همه جانبه 
گفت:  است،  انتخابات  امنيت 
همه اقدامات آگاهی بخشی اوليه 
و تذكر بایدها و نبایدهای قانونی 
انتخابات به كاندیداها و مسئوالن 
ستادهای انتخاباتی اعالم و ابالغ 
در  ای  بهانه  افراد  و  است  شده 
مقررات  از  آگاهی  عدم  جهت 

نخواهند داشت.
نماینده عالی قوه قضائيه در استان 
فارس با تأكيد بر اینکه ستادهای 
جرائم  و  تخلفات  از  پيشگيری 
دستورالعمل  مطابق  انتخاباتی 
حال  در  و  تشکيل  شده  ابالغ 
فضای  دقيق  رصد  و  پيگيری 
دستگاه  گفت:  است،  انتخاباتی 
قضایي در فارس به وظيفه قانوني 

خود عمل كرده است.
اهميت  حائز  نکته  داد:  ادامه  او 
افزایش  از  عمومی  آگاهی 
و  آميز  توطئه  فعاليت های 
نظام  دشمنان  كننده  تحریک 
حضور  با  كه  است  انقالب  و 
خنثی  مردم  آگاهانه  و  پرشور 

خواهد شد.
سـابقه  قضایـي  مقـام   ایـن 
نظـام  دشـمنان  هـای  شـيطنت 
خوانـد  طوالنـی  را  انقـالب  و 
و افـزود: دشـمنان مـا هرگـز 
شـيطانی  نقشـه های  از  دسـت 
و شـوم خـود بـر نداشـته اند و 
در هـر دوره از تاریـخ انقـالب 
خصومـت هـای آنان بـه نحوی 
كـه  داشـته  بـروز  و  ظهـور 
همـواره بـا حضـور هميشـه در 
صحنـه مردم، نقشـه هـای آنان 

نقـش بـرآب شـده اسـت.
كـه  ایـن  از  انتقـاد  بـا  وی 
متأسـفانه برخی افراد در گذشته 
با اهداف دشـمنان همسـو شـده 
و بـه رفتارهایـی دسـت زده اند 
كه تبعـات اجتماعی و سياسـی 
بـر  در  كشـور  بـرای  زیـادی 
كـرد:   تصریـح  اسـت  داشـته 
دسـتگاه قضایی نسـبت بـه این 
امور اِشـراف كامـل دارد و عزم 
و اهتمـام ما در دسـتگاه قضایی 
برخـورد قاطع با كسـانی اسـت 
بهانه هـای  بـه  بخواهنـد  كـه 
از  اسـتفاده  سـوء  بـا  و  واهـی 
احساسـات عمومـی بـه اعتبـار 
نظـام و اعتماد مـردم لطمه وارد 

. كنند

مدیركل تبليغات اسالمی فارس: با 
مسجدساز  خّيرین  مجمع  همکاری 
تفسير استان  مسجد   300  در 

 نهج البالغه برگزار می گردد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
فارس،  اسالمی  تبليغات  كل 
مهرابی  محمدصادق  حجت االسالم 
این خبر گفت: در دیدار  با اعالم 
پور  طباطبایی  مهدی  سيد  با 
خّيرین  مجمع  مدیره  هيئت  عضو 
مسجدساز مقرر شد در 300 مسجد 
با  البالغه  نهج  تفسير  فارس  استان 
همکاری اداره كل تبليغات اسالمی 

فارس برپا شود.

یک  فارس  كرد:  عنوان  مهرابی 
قابل  جمعيت  با  پهناور   استان 
محروم  مناطق  كه  است  ای  توجه 
و  دارد  وجود  آن  در   زیادی 
ظرفيت های فراوانی در این استان 
از جمله 7800 هيئت مذهبی 8000 
قرار  فرهنگی  خانه   2500 مداح 
و  مسجد  ساخت  برای  كه  دارد 
بسيار  تبليغی و دینی  فعاليت های 

مناسب است.
ظـــرفـيت  از  افــــزود:   وی 
این  در  استان  مستقر  روحانيون 
توان  می  البالغه  نهج  تفسير  طرح 

استفاده كرد.

عمومی  روابط  هفته  بزرگداشت  ستاد  مسئول 
برنامه های هفته روابط عمومی در  اجرای  از 
هفته جاری خبر داد و گفت: برنامه های هفته 
روابط عمومی از 27 اردیبهشت لغایت 2خرداد 

ماه  در استان فارس اجرا می گردد.
روابط  هفته  بزرگداشت  ستاد  گزارش  به 
از  پس  گفت:  نژاد  عطایی  مسعود  عمومی، 

از  شده  ارائه  پيشنهادات  و  نظرات  جمع بندی 
سوی  استادها و فعاالن روابط عمومی، عناوین 
به  و  تعيين    96 سال  در  هفته  این  روزهای 

سراسر كشور ابالغ گردیده است .
اشاره  با  فارس  عمومی  روابط  انجمن  مسئول 
این  ایام  پذیرفته   صورت  نامگذاری  به 
اساس  بر  ها  گذاری  نام  این  گفت:   هفته 

مسئوليت های  فرهنگی،  مفاهيم  سال،  شعار 
اجتماعی، اخالق و سواد رسانه ای و نيازهای 
 حرفه ای روابط عمومی ها شکل گرفته و بر 
همين اساس ویژه برنامه هایی برای پاسداشت 

این هفته برنامه ریزی شده است .
ــای همچــون  ــه ه ــار داشــت: برنام وی اظه
ــدس  ــتان مق ــرم آس ــت محت ــا تولي دیدارب

احمــدی و محمــدی عليهماالســالم ، ســومين 
ــدا  ــانه، اه ــی و رس ــط عموم ــت رواب نشس
ــركت  ــی، ش ــاده روی  صبحگاه ــون، پي خ
ــع  ــازان قط ــا جانب ــات ب ــات، مالق در انتخاب
ــد از یکــی از كارخانجــات  نخاعــی و بازدی
ــن  ــای پنجمي ــه ه ــم برنام ــی  از اه صنعت

ــود. ــد ب ــی خواه ــط عموم ــه رواب هفت

امالک  مشاوران  اتحادیه  رئيس 
ابتدای  از  مسکن  معامالت  گفت: 
درصد   15 حدود  كنون  تا  امسال 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

رشد داشته است. 
با  گو  و  گفت  در  عقبایی  حسام   
جام جم آنالین افزود: اگر چه هنوز 
انجام  اما  نيافته،  رونق  مسکن  بازار 
خوب  امسال  ابتدای  از  معامالت 
این  در  را  نسبی  رشد  یک  و  بوده 
در  اكنون  هم  هستيم،  شاهد  حوزه 
این حوزه قيمت ها با ثبات است و 
پيش بينی می شود تا پایان نيمه اول 

امسال حجم معامالت به سمت پيش 
افزایش  ولی  رفت  خواهد  رونق 

قيمتی نخواهيم داشت.
معامالت  وضعيت  با  رابطه  در  وی 
سال  گفت:  نيز  شهرستانها  در 
افزایش  شهرستانها  در  گذشته 
معامالتی را شاهد نبودیم،  اما امسال 
رشد  شاهد  شهرستانها  از  برخی  در 

معامالت هستيم .
با  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئيس 
هنوز  مسکن  بازار  كه  این  اعالم 
است،  نشده  خارج  ركود  از  كامال 
مسکن  بازار  در  ها  قيمت  گفت: 

صورت  در  و  مانده  ثابت  همچنان 
خروج از ركود و رونق بازار مسکن 
افزایش قيمت ها همانند آنچه سالها 

پيش اتفاق افتاد رخ نخواهد داد.
امالک  مشاوران  اتحادیه  رئيس 
قيمت وضعيت  به  ادامه   در 
استيجاری  واحدهای  بهای  اجاره 
 در شهر تهران اشاره كرد و افزود: 
امسال  كه  است  این  ما  بينی  پيش 
استيجاری  واحدهای  بهای  اجاره 
چندانی  قيمت  افزایش  تهران  در 
عقبایی  بماند.  ثابت  و  باشد  نداشته 
در  ریزی  برنامه  لزوم  بر  اشاره  با 
اظهار داشت: وزارت  حوزه مسکن 
مسکن  اصلی  متولی  عنوان  به  راه 
كنار  در  و  كشور  و  دولت  در 
بنياد  مانند  دیگری  نهادهای  آن 
مسکن، شهرداری ها و حتی وزارت 
مسکن  حوزه  در  كشاورزی  جهاد 
بينيد كه  می  اما  هستند،  تأثيرگذار 
مرتبط  دستگاه  تعداد  این  وجود  با 
این  در  اندازی  چشم  مسکن،  با 
 حوزه وجود ندارد. وی اضافه كرد:

نتيجه نبود برنامه ریزی پيوسته این 
می شود كه دولت قبل طرح مسکن 
دولت  اما  كند؛  می  اجرا  را  مهر 
یازدهم همين طرح را محکوم و آن 
را اشتباه می داند، بنابراین دولت ها 
باید در قالب برنامه كالن به مسئله 
مسکن نگاه كنند و برای آن برنامه 

ریزی طوالنی مدت داشته باشند.
امالک  مشاوران  اتحادیه  رئيس 
اصلی كه  از دالیل  یکی  داد:  ادامه 
ایران  مسکن  وضعيت  شده  باعث 
خوب نباشد، این است كه در حوزه 
مسکن، برنامه ریزی و چشم اندازی 
و  قبلی  های  دولت  و  ایم  نداشته 
و  عالیق  و  سالیق  اساس  بر   فعلی 
خودشان،  مدیریت  های  دیدگاه 
بر  را  مسکن  بخش  داری  سکان 
عهده دارند. عقبائی گفت: متأسفانه 
 بانک ها به جای انجام امورات اصلی، 
بنگاه داری می كنند و تا زمانی كه 
اصالح  بانکی  و  پولی  سياست های 
رونق  وارد  مسکن  بخش  نشود، 

نخواهد شد.

رئيس كل دادگستري فارس:
قانوني و قاطع، با هنجارشکنان انتخاباتي 

رفتار مي كنيم

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

رشد 15 درصدی حجم معامالت مسکن
 افزایش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت

 به نام خدا 

اهداف ، برنامه ها و معرفی 
كارشناس ارشد جزا و جرم شناسی محمد بازیار

 كاندیدای پنجمين دوره شورای اسالمی شهر كازرون 

حقوقدان آقای محمد بازیار  در محله محروم از امکانات، محله گنبد)خیابان محمدی (چشم به جهان گشود وی دوره دبیرستان و پیش 
دانشگاهی را در رشته علوم انسانی با موفقیت به پایان رسانید و سپس به دانشگاه راه یافت و کارشناسی  حقوق خود را اخذ و کارشناسی 
ارشدخود را در رشته مورد عالقه اش جزا و جرم شناسی ادامه داد وبا قدرتی خستگی ناپذیر و روحیه ای جهــــادی وار در عرصه های 

مختلف حضور فعاالنه داشته و منشأ خدمات و همکاریهای فراوانی در زمینه سازندگی شهر و آبادانی بوده است.  

شهری  امورات  در  کازرون  شهرستان  سابق  دادستان  مشاور    - الزمان)عج(  ولی عصر)عج(مسجد صاحب  مقاومت  پایگاه  سابق  فرمانده 
از وقوع  پیشگیری  ، فرهنگی و مذهبی  -کارمند دادسرای شهرستان کازرون- رابط و کارشناس  فعال اجتماعی ،سیاسی  پیشگیرانه.  و 
دارای   - فارس  کویر  گشای  راه  شرکت  بازرس  کازرون-  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  عضو  کازرون  شهرستان  قضایی  حوزه   جرم 
گواهینامه های متعدد علمی در زمینه های مختلف . نویسنده یادداشتهای تخصصی در سایتها و همایش های استانی و کشوری- حامی جدی 
شهرداری در خصوص اجرای برنامه ها و وصول عوارض و عایدات همکاری و مشاوره مستقیم با شورای اسالمی شهر کازرون -  تقدیر 
شده از سالهای 91تا 95 از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه   تقدیر شده از سوی شهردار محترم کازرون در روز جهانی 
کار و کارگر به خاطر حمایت از کارگران خدوم شهرداری- مشاوره واحد خدمات شهری شهرداری تا سال 95 -  حامی ادارات محیط 

زیست و منابع طبیعی در جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست 

   
 پیگیری مطالبات شهرداری و مشاوره با صاحب نظران جهت راه های افزایش درآمدشهرداری در راستای ترمیم وضعیت مالی شهرداری 
-   جلوگیری از متفاوت قرار دادن خدمات شهری و رسیدگی به  محالت ضعیف تر و برقراری عدالت در این زمینه تسهیل و تسریع و 
پیگیری تمامی مصوبات شورای اسالمی و کمک به مناطق کمتر توسعه یافته استفاده از روشهای علمی و بکارگیری تمام تخصص شهرسازی  
در اداره شهر بخصوص استفاده از نظرات کلیه جوانان نخبه در زمینه شهرسازی، عمران و معماری  عمل به وظایف قانونی شورا ها - تفاهم 
و همدلی و دوری از هرگونه مسایل سیاسی و جناحی و باندبازی  - انتخاب شهردار اصلح و متخصص مبارزه با تجمل گرایی، مبارزه با فساد 
و رشوه خواری، جلوگیری از قانون فروشی  تهیه و اجرای ساماندهی زباله شهری که به نحوی موجب کسب در آمد و اشتغالزایی میگردد 
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و سعی در ورود صنعت بازیافت پسماند - تشکیل کارگروه تخصصی در شورا با حضور معتمدان محالت 
و بخصوص گروه های مردم نهاد و فعاالن اجتماعی. پیگیری و احداث فضای ورزشی جهت مناطق کمتر توسعه یافته به خصوص پیگیری 
احداث مکان های ورزشی مختص بانوان تهیه و تصویب سند چشم انداز چهارساله شورا   افزایش نشاط اجتماعی  -  پیگیری احداث پارک 
ویژه بانوان -  پیگیری وضعیت نابسامان آسفالت شهری و بافت فرسوده  توجه ویژه به مکان های فرسوده، متروکه و مخروبه شهر به عنوان 
مکان های مستعد جرم جهت تخریب و محصور کردن آنها جهت ارتقا امنیت اجتماعی شهروندان توجه به مختصات شهر سازی اسالمی 
در برنامه ریزی های شهری و تفکیک و منطقه بندی شهری و مشخص نمودن نقاط مسکونی،آپارتمان نشین و باغات شهری از یکدیگر 
و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراصولی و بی رویه پیگیری وضعیت نامطلوب برخی پارک های محله ای و کوچه های 
خاکی و آسفالت جهت احداث،ارتقا و بهبودی آنها پیگیری وضعیت آبیاری پارکها، جلوگیری از هدر رفت آبها بخصوص جلوگیری از 
رها سازی آب پارکها در معابر و خیابانها ترمیم کلیه معابر عابرین پیاده و بازگشایی کلیه معابر از لوث هرگونه اشیا در آن از قبیل مصالح 
ساختمانی،خودرو و... در راستای حراست از حقوق شهروندی -  پیگیری جهت نصب و راه اندازی پل هوایی عابر پیاده در نقاط مورد نیاز. 

سوابق اجرایی و اجتماعی

  اهـــداف   

گار  یا چنان کن سرانجام کار            هک تو خشنود باشی و ما رست خدا
محمدبازیار.كاندیدای پنجمين دوره شورای شهر كازرون 

 تفسير نهج البالغه در 300 مسجد 
استان فارس

مسئول ستاد بزرگداشت هفته روابط عمومی خبرداد

آغاز برنامه های هفته روابط عمومی از 27 اردیبهشت ماه


