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ریزش کوه در بلوار جمهوری شیراز
تخلیه خانه های نزدیک محل حادثه

مدیرکل امور زمین بنیاد مسکن کشور:
طی سه ماه امسال بیش از 3 هزار و 500 جلد 

سند در 7 استان کشور صادر شده است

با موضوع بیماری های مشترک بین انسان و دام
داوطلبان متخصص ادارات کازرون تشکیل جلسه دادند

برگزاری جلسه تعاملی و صمیمی مسئولین اداره میراث 
فرهنگی با فرمانده انتظامی کازرون
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خبـر مهلت شرکت در هشتمین جشنواره کتاب خوانی رضوی تمدید شد
مهلت شرکت در هشتمین جشنواره کتاب خوانی رضوی از سوی دبیرخانه این جشنواره تا ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷ تمدید شد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه هشتمین جشنواره کتاب خوانی 
رضوی در اطالعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام و ارسال پاسخنامه های مسابقات این جشنواره تا روز چهارشنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷ خبر داد و از شرکت کنندگان 
نوجوان، جوان و بزرگ سال این مسابقه خواست تا پاسخنامه های خود را پس از تنظیم و تکمیل، در یکی از قالب های فردی یا خانوادگی )۲، ۳، ۴، ۵ نفره 
و بیشتر( به یکی از کتابخانه های عمومی در سراسر کشور تحویل دهند. پیش ازاین، روز یکشنبه ۳۱ تیرماه به عنوان آخرین مهلت ارسال پاسخنامه های مسابقه 
هشتمین جشنواره کتاب خوانی رضوی اعالم شده بود. عالقه مندان برای شرکت در هشتمین جشنواره کتاب خوانی رضوی می توانند برای دسترسی به منابع 
این جشنواره به کتابخانه های عمومی سراسر استان مراجعه کنند. همچنین می توانند پرسشنامه و فایل PDF منابع هشتمین جشنواره کتاب خوانی رضوی را از 
سامانه اطالع رسانی و ثبت نام جشنواره رضوی )razavi.iranpl.ir( دریافت کنند. داوری آثار هشتمین جشنواره کتاب خوانی رضوی از ۱۵ مردادماه سال 
جاری آغاز می شود و اختتامیه این جشنواره نیز در ایام دهه والیت )دهه اول شهریور( با حضور افراد و خانواده های برگزیده در سطح ملی برگزار خواهد شد.

مدیرعامل  با  فارس  در  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  شعب  مدیر 
جمعیت هالل احمر این استان دیدار و درخصوص همکاری های بانکی 

با وی گفتگو کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
نزدیک  همکاری های  از  قدردانی  با  مختاری  محمد  فارس؛  استان 
اخیر، گفت:  سال های  در  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  با  جمعیت 
فارس  هالل احمر  جمعیت  مدیران  راسخ  اعتقاد  نشانه  همکاری  این 
به فرهنگ قرض الحسنه به عنوان یکی از سنت های مورد تأکید دین 

مبین اسالم است.
مختاری اشاعه فرهنگ قرض الحسنه را هم راستا با اهداف بشردوستانه 

خرسندی  جای  افزود:  و  دانست  هالل احمر  جمعیت  عام المنفعه  و 
است که عالوه بر نیازمندان و مددجویان معرفی شده از سوی جمعیت 
هالل احمر، کارمندان این جمعیت نیز برای نیازهای ضروری خود از 

تسهیالت بانک قرض الحسنه مهر ایران بهره مند شده اند.
در  نیز  فارس  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل  جعفری  فیض اله 
قرض الحسنه  بانک  قابل توجه  خدمات  از  قدردانی  ضمن  دیدار  این 
مهر ایران به جامعه هدف جمعیت، تأکید کرد: امیدواریم با بررسی 
جمعیت  حساب های  برخی  افتتاح  یا  و  انتقال  موضوع  کارشناسی 
همکاری  این  زمینه  ایران،  مهر  قرض الحسنه  بانک  در  هالل احمر 

دوجانبه در آینده بیش ازپیش فراهم شود.

مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  جدید  سرپرست  نیکخو،  سجاد  حجت االسالم 
معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس معرفی شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
باید نگاه توحیدی در جامعه و  استان فارس، حجت االسالم علی تقوی، 
از این طریق مسیر رشد و تعالی هموار شود و  تا  باشد  دانشگاه حاکم 

شاهد شکوفایی در همه عرصه ها باشیم.
وی افزود: توحید باید در لحظه لحظه زندگی ما جاری باشد و شریان پیدا 
کند و دانشگاه هم نباید از این موضوع مستثنا باشد، در دانشگاه ها ضمن 
تولید علم و پژوهش، به توحید هم پرداخته شود و حلقه های علمی را 
باید با حلقه های اصلی )قرآن، امامت، نبوت و...( که از توحید نشأت 

می گیرد، گره زد و نقطه موفقیت ما همین است.
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور ادامه داد: 
نگاه توحیدی نگاهی است که خدا هدایتگر و همه کاره است نه کدخدا 
و در نگاه توحیدی شکست، ناامیدی و عقب گرد وجود ندارد و این نگاه 

اگر در دانشگاه ها و عرصه مدیریتی برقرار شود قطعًا گام های مؤثری در 
مسیر تعالی برمی داریم.

آیت اهلل علی شیخ موحد نیز از جایگاه روحانیت در دانشگاه سخن گفت 
بیان  ایراد و خواستار  از نقش تأثیرگذار آنان در دانشگاه مطالب را  و 

حقیقت از سوی همه مسئوالن شد.
مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز گفت: اگر برنامه حقیقت شناسی، 
حقیقت پذیری و دوست داشتن حقیقت را خدا به انسان عطا نمی کرد، 
انسان کاری از پیش نمی برد، اگر انسان حقیقت اشیا را بیان کند در هر 
مجلس و صحبتی سخنان او موردقبول واقع می شود و خاطرنشان کنم که 

در دانشگاه عناد نیست و آنچه احیانًا است عدم اطالع است.
وی خطاب به همه دست اندرکاران دانشگاه افزود: جاری شدن حقیقت 
علم در دانشگاه درگرو بیان حقیقت در همه موضوع ها است و علم را 
در جای خودش نگه دارید و شعار ندهید و حقیقت را بیان کنید، چراکه، 
دانشگاه جایی است که باید حقیقت گفته شود و آن را جا انداخت و 

بابیان حقیقت به سراغ دانشجویان بروید و حقایق را فدای مسائل سیاسی 
نکنید.

برجسته های  نقش  که  دارد  تأکید  فارس  استان  فرهنگی  میراث  معاون 
موجود در محوطه تاریخی برم دلک شیراز، طی سال های اخیر هیچ گونه 
تغییری نداشته و فعالیت یک معدن واقع در مجاور آن اثر تخریبی بر 

نقوش نداشته است.
فرهنگی  میراث  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نقش  پیرامون  منتشرشده  مطالب  به  پاسخ  در  نصیری  عبدالرضا  فارس، 
برجسته  نقوش  گفت:  شیراز،  برم دلک  محوطه  در  موجود  برجسته های 
موجود در برم دلک شامل سه نقش مجزاست که بر سینه کوه حجاری 

شده است.
او با اشاره به اینکه نقش برجسته های برم دلک در سال 1310 تحت عنوان 
حجاری های برم دلک شماره ثبت ملی گرفته است، خاطرنشان کرد: تنها 
اثر  این  مجاورت  در  این محدوده روی کوه دیگری  در  موجود  معدن 

تاریخی فعال است.
فرهنگی  میراث  مسئوالن  و  کارشناسان  با حضور  اینکه  بابیان  نصیری 

و سازمان صنعت و معدن فارس بازدید از این منطقه انجام شده است، 
تأثیر  برم دلک هیچ  مجاور  معدن کوه  انجام شده در  انفجارهای  گفت: 
محسوسی بر این اثر تاریخی ندارد و طی سال های اخیر هم این نقوش 

تغییر مشهودی نکرده است.
نصیری درعین حال تصریح کرد: طی صورت جلسه ای، بهره بردار معدن 
به رعایت ضوابط حریم حفاظتی این آثار و چشم انداز پیرامونی آن ملزم 

و متعهد شده است.
برجسته  نقش  این  بودن  نزدیک  افزود:  فارس  فرهنگی  میراث  معاون 
به شهر شیراز و سهولت دسترسی به آن در کنار معضالت و مشکالت 
موجودی که گریبان گیر این محوطه است، آن را به سوژه ای جذاب و 

قابل طرح برای رسانه ها و فعاالن میراث فرهنگی بدل کرده است.
درعین حال  و  برجسته  نقش  این  به  دسترسی  سهولت  گفت:  نصیری 
پنهان ماندن و استتار آن در پشت تأسیسات کارخانه همجوار، مجاورت 
باستانی  این محوطه  قرارگیری  اثر و  این  به  بافت مسکونی  نزدیکی  و 

به  برجسته  نقوش  مجاور  شدن چشمه  شیراز، خشک  شهر  محدوده  در 
دلیل خشک سالی و متروکه شدن این موقعیت و از بین رفتن کارکرد 
تاریخی،  اثر  این  جوار  در  متروکه  کارخانه  وجود  آن،  تفرجگاهی 
عقاید  دلیل  به  انسانی  تخریب های  و  ساختمانی  نخاله های  رهاسازی 
کنار  در  فرهنگی،  میراث  موضوع  درخصوص  اشتباه  و  غلط  افکار  و 
یکدیگر باعث شده برای رفع مشکالت، تهیه طرح تملک و ساماندهی 

این محوطه تاریخی مدنظر قرار گیرد.
منطقه  شهرداری  توسط  موضوع  این  اخیر  سال های  در  اینکه  بابیان  او 
برم  بوستان  و  سبز  فضای  طرح  قالب  در  و  قرارگرفته  کار  دستور  در 
است،  رسیده  نیز  فرهنگی  میراث  کل  اداره  تصویب  به  و  تهیه  دلک 
گفت: اگر اجرای این طرح پیگیری شود به حتم تمام مشکالت مرتفع 
می شود.نصیری تأکید کرد که تا زمان نهایی شدن این طرح، عالوه بر 
مستندنگاری، محصور کردن نقش برجسته در دستور کار میراث فرهنگی 
فارس قرارگرفته و به عنوان یک راهکار موقت، به زودی اجرایی می شود.

در  گفت:  کازرون  آموزش وپرورش  تربیت بدنی  و  پرورشی  معاون 
مرحله استانی سی و ششمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز، 5 
 نفر از دانش آموزان کازرونی موفق به کسب مقام اول این مسابقات

شدند.
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
دانش آموزان  اینکه  بابیان  ورع  حکمت  کازرون،  آموزش وپرورش 
کازرونی در مسابقات قرآن، عترت و نماز همچون سال های گذشته 
دانش آموزان  استانی  مسابقات  در  داشت:  اظهار  شدند،  ظاهر  پرفروغ 
ما حائز پنج رتبه برتر )مقام اول( شدند و به مرحله کشوری راه پیدا 

کردند.
وی افزود: در مرحله نخست مسابقات مرحله کشوری دو دانش آموز 

پسر از دبیرستان های سعادت )محمد صالح شجاعی( و شهید دستغیب 
محمدمهدی  و  کردند  شرکت  رقابت ها  این  در  نبوی(  )محمدمهدی 

نبوی حائز مقام کشوری شد.
آموزشگاه  یازدهم  پایه  دانش آموز  نبوی  محمدمهدی  داد:  ادامه  ورع 
نماز  و  عترت  قرآن،  مسابقات کشوری  در  که  است  دستغیب  شهید 
به  موفق  نماز  انشای  رشته  در  مقدس  مشهد  میزبانی  به  دانش آموزی 

کسب رتبه سوم کشوری گردید.
مردادماه  پنجم  تا  تیرماه  یازدهم  از  کشوری  مسابقات  است  گفتنی 
از  دیگری  تعداد  می شود.  برگزار  تهران  و  مقدس  مشهد  میزبانی  به 
دانش آموزان کازرونی در ادامه به عنوان منتخب و نماینده استان فارس 

در این مسابقات حضور خواهند داشت.

باند  دستگیری  طرح  اجرای  از  کازرون  انتظامی  فرمانده 
سارقین منزل در این شهرستان خبر داد.

پلیس  خبری  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده  عبادی نژاد  سرهنگ 
تالش  با  شهرستان  آگاهی  پلیس  مأمورین  داشت:  اظهار 
شبانه روزی و اقدامات اطالعاتی و با هماهنگی مقام قضایی 
موفق به شناسایی و دستگیری ۳ نفر سارق و ۱ نفر مال خر 

گردیدند. 
وی بیان داشت: در تحقیقات علمی و فنی پلیس سارقین به 
۱۲ فقره سرقت صراحتًا اقرار و حاضر به پرداخت خسارت 

وارده به مالباختگان گردیدند.
عملیات  این  در  کرد:  تصریح  عبادی نژاد  محمد  سرهنگ 
یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه خودرو mvm نیز 
توقیف گردید و همچنین مقداری اسناد و مدارک منزل و 
مالکیت زمین و بیش از ۱۵۰ میلیون اموال مسروقه که در 

چهار مخفیگاه انبارشده بود کشف گردید. 

اینکه  بابیان  پایان  در  کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تحقیقات از سارقین جهت کشف سرقت های احتمالی ادامه 
دارد از همشهریان خواست جهت جلوگیری از سرقت از 
اقدامات پیشگیرانه مثل نصب دوربین مداربسته و قفل های 
کتابی و اقداماتی نظیر سپردن طال و جواهرات به بانک و 
نمایند و در صورت مشاهده  استفاده  افراد مورداطمینان  یا 
موارد مشکوک مراتب را سریعًا به پلیس ۱۱۰ اعالم دارند.

دردیدارمدیرشعببانکقرضالحسنهمهرایراندرفارسبامدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانصورتگرفت؛

تأکید بر همکاری های بانکی

دردانشگاهآزادشیرازصورتگرفت؛

 معرفی سرپرست نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی فارس

معاونمیراثفرهنگیفارس:

نقوش برجسته برم دلک تخریب نشده است
طرح ساماندهی برم دلک اجرایی می شود

معاونپرورشیوتربیتبدنیمدیریتآموزشوپرورشکازرونخبرداد؛

درخشش دانش آموزان کازرونی در مرحله استانی و کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز

انهدام باند سارقین منزل 
و کشف اموال مسروقه در کازرون

بنیاد  زمین  امور  مدیرکل  هاشمی 
منطقه ای  همایش  در  مسکن کشور 
مدیران بنیاد و ثبت 8 استان کشور 
اعالم کرد: طی سه ماه امسال بیش 
 7 در  سند  جلد   500 و  هزار   3 از 

استان کشور صادرشده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
استان  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط 
کل  مدیران  گردهمایی  فارس، 
بنیاد مسکن و معاونان عمرانی بنیاد 
سازمان  معاونان  و  کل  مدیران  و 
استان های  از  امالک  و  ثبت اسناد 
سمنان،  تهران،  قم،  یزد،  فارس، 
بویراحمد  و  کهگیلویه  و  بوشهر 
برای تسهیل در صدور اسناد مالکیت 

شهری و روستایی برگزار شد.
هاشمی در این همایش اضافه کرد: 
در سال گذشته 49 درصد روستاها 
درصد   60 شده اند،  سند  مشمول 
روستاها سند دارند، در شهرها، 946 
شهر مشمول داریم که درصد اسناد 

صادرشده 11 درصد است.
زیر  شهرهای  در  داد:  ادامه  وی 
اسناد  تعداد  جمعیت،  نفر  هزار   25
صادرشده  اسناد  به کل  صادره 

عملکرد مطلوبی نیست.
بنیاد  زمین  امور  مدیرکل  گفته  به 
در  قبل،  سال  در  کشور،  مسکن 
بخش روستایی و شهری، برنامه 177 
هزار و 800 جلد بود که 65 درصد 
در  جنوبی  خراسان  و  یافت  تحقق 
این عرصه بهترین عملکرد را داشته 
صدور  عملکرد  افزود:  وی  است.  
به  اسفند 96 مربوط  پایان  اسناد در 
همایش،  این  در  حاضر  استان های 
درصد   60 حدود  استان   8 متوسط 

تحقق بوده است.
صدور  عملکرد  داد:  ادامه  هاشمی 
شده  یاد  استان   8 مالکیت  اسناد 
جلد  هزار   36 هم   97 خرداد  تا 
و  صادرشده  جلد   3538 ابالغ  شده، 
متوسط تحقق حدود 10 درصد است.

گفت:  شیراز  شهر  شورای  عضو 
جمهوری  بلوار  در  کوه  از  بخشی 
خانه   ۲ به  و  کرد  ریزش  اسالمی 

خسارت وارد شده است.
نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  از 
احمد  شیراز،  شهر  اسالمی  شورای 
از آخرین  بازدید  تنوری در حاشیه 
وضعیت حادثه ریزش کوه در بلوار 
کوه  از  بخشی  گفت:  جمهوری 
خیابان  انتهای  جمهوری  بلوار  در  
یک  منطقه  در  واقع  کوهستان،  

شیراز ریزش کرده است.
کوه  ریزش  اثر  بر  داد:  ادامه  وی 

خساراتی  ساختمان  دو  به  تاکنون 
اطراف  خانه های  و  است  شده  وارد 
از سکنه به طور کامل تخلیه شده اند.
تنوری ابراز کرد: به نظر می رسد در 
ارتباط با صدور پروانه ساختمانی در 
این منطقه دقت کافی به عمل نیامده 

است.
شیراز  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
و  ناظران  عملکرد  همچنین  افزود: 
در خصوص  هم  ساختمانی  مجریان 
عمل به وظایفشان باید مورد بررسی 
یا  قصور  چنانچه  تا  گیرد  قرار 
تقصیری داشته اند برخورد قانونی با 

آنان صورت گیرد.

داوطلبان متخصص ادارات به میزبانی اداره 
بهزیستی کازرون تشکیل جلسه دادند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط 
عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
علی  دکتر  ابتدا  نشست  این  در  کازرون، 
بابیان  بهداشت  شبکه  رئیس  محمدی 
از  درمان،  بر  پیشگیری  تقدم  و  اهمیت 
با  همکاری  به  دعوت  سالمت  داوطلبان 
سطح  ارتقا  به منظور  بهداشتی  کارکنان 

سالمت جامعه نمود.
داوطلبان  برنامه  مسئول  خسروی  شهره 

اهمیت  بابیان  نیز  بهداشت  شبکه  سالمت 
به صورت  ادارات  تشکیل شورای سالمت 
فصلی، بر تعامل درون بخشی و برون بخشی 
سطح  ارتقا  و  افزایش  به منظور  داوطلبان 
تأکید  بهداشتی  حیطه  در  مردم  آگاهی 

کرد.
بیماری های  کارشناس  نوروزی  مجتبی 
تیرماه،   20 تا   13 اینکه  بابیان  نیز  واگیر 
هفته بیماری های مشترک بین انسان و دام 
درمان  و  پیشگیری  نحوه  پیرامون  است؛ 

این بیماری ها مطالبی ارائه کرد.

شهرستان  انتظامی  فرمانده  جلسه  این  در 
عبادی نژاد ضمن  محمد  سرهنگ  کازرون 
اظهار  خوش آمدگویی  و  خیرمقدم  عرض 
داشت: حفظ آثار گذشتگان و رشادت های 
باید  و  است  باارزش  بسیار  ما  برای  آنها 
تعامل و همکاری کارکنان میراث فرهنگی 

با نیروی انتظامی روزبه روز بیشتر گردد.
این  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  معینی 
از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  شهرستان 
انتظامی  نیروی  مأمورین  زحمات و تالش 

آثار  از  حراست  و  نگهداری  داشت:  بیان 
افتخار  مایه  شهرستان  فرهنگی  و  تاریخی 
ماست و تعامل و همکاری بین این دو اداره 

بسیار خوب است.
سرهنگ بهمنی نژاد نماینده نیروی انتظامی 
بیان  نیز  فرهنگی  میراث  اداره  در  فارس 
این  که  هستم  خوشحال  بسیار  داشت: 
در  اداره  دو  این  بین  تعامل  و  همکاری 
سطح باالیی برقرار است و باید این تعامل 

روزبه روز بیشتر گردد.

کازرون

فتو نیوز

دیدار و سرکشی فرمانده انتظامی و رئیس عقیدتی سیاسی 
فرماندهی انتظامی کازرون و همراهان با خانواده های شهیدان 

محمد اژدری و ابوالقاسم رضایی.


