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صفحه معاونفرهنگیادارهکلاوقافوامورخیریهفارسخبرداد؛
اجرای برنامه های دهه والیت در بیش از 200 نقطه فارس

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس از اجرای برنامه های دهه والیت در بیش از 200 نقطه استان فارس خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس، میثم حسینی اظهار داشت: امسال نیز مانند چند 

سال گذشته، برنامه های این دهه با عنوان »جشن والیت علوی، اکمال دین نبوی« همزمان با سراسر کشور در این استان اجرایی می شود.
حسینی گفت: امسال همچنین همایشی برای بزرگداشت و تجلیل و تکریم از سادات در نقاط مختلف استان برگزار می شود و در شهر شیراز 

نیز این مراسم فرهنگی از محل موقوفات منطبق اجرا خواهد شد.
این مسئول اضافه کرد: برپایی جشن های متنوع و برگزاری مراسم خطبه خوانی غدیر، مسابقات و توزیع بسته های فرهنگی، استفاده از مبلغ های 

بومی و غیربومی و ایجاد ایستگاه های صلواتی ازجمله دیگر برنامه های اجرا شده در این دهه است.
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خبـر

فارس  استان  ثبت احوال  مدیرکل 
شدن  کاربردی  به  توجه  با  گفت: 
 98 سال  در  ملی  هوشمند  کارت 
جهت  جاری  سال  پایان  تا  فقط 
تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی 
مهلت  این  که  است  باقی  فرصت 

تمدید نمی گردد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ثبت  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
علیرضا  فارس،  استان  احوال  و 
تاکنون 80 درصد  انصاری گفت: 
مردم این استان و 90 درصد مردم 
تحویل  و  ثبت نام  جهت  شیراز 
اقدام  خود  ملی  هوشمند  کارت 

کردند.
فارس  استان  ثبت احوال  مدیرکل 
کارت های  از  دسته  آن  افزود: 
یک  از  بیش  که  ملی  هوشمند 
سال از صدور آنها گذشته باشد و 
پیامک  دریافت  علی رغم  متقاضی 
ننموده  اقدام  کارت  تحویل  جهت 
 97 شهریورماه  پایان  تا  حداکثر 
کارت  صدور  و  می گردند  ابطال 
هزینه  پرداخت  مستلزم  جدید 

مجدد است.

فارس  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
خورشیدی  پنل   ۱۰۰۰ واگذاری  از 
به خانوارهای تحت پوشش کمیته 

امداد این استان خبر داد.
با  گفت وگو  در  بذرافشان  محمد 
بابیان  شیراز،  در  تسنیم  خبرنگار 
اشتغال زایی  طرح های  اینکه 
مددجویان کمیته امداد باید پایدار و 
بازار محور باشد، اظهار داشت: نگاه 
اشتغال زایی  طرح های  ایجاد  در  ما 
رفتن به سمت طرح های دانش بنیان 
است و در همین راستا سال گذشته 
هزینه کرد  با  خورشیدی  پنل   400
خانوارهای  به  تومان  میلیون   30
مدار  وارد  و  واگذار  فارس  مددجو 

برق شده است.
میانگین  به طور  اینکه  بابیان  وی 
خورشیدی  پنل های  این  درآمد 
800 هزار تومان است، عنوان کرد: 
در  بیشتر  خورشیدی  پنل های  این 
خانوار  سرپرست  زنان  خانه های 
امکان  که  زمین گیر  بیماران  و 
بیرون  در  آنها  برای  امرارمعاش 

منزل وجود ندارد نصب شده است.
فارس  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
بابیان اینکه در حال رایزنی هستیم 
خورشیدی  پنل   1000 امسال  که 
پوشش  تحت  خانوارهای  به 
کنیم،  واگذار  فارس  امداد  کمیته 
خاطرنشان کرد: واگذاری پنل های 
مصداق  مددجویان  به  خورشیدی 
زیرا  است؛  مقاومتی  اقتصاد  بارز 
می شود  پاک  انرژی  تولید  سبب 
توانمندسازی  و  درآمدزایی  به  و 
خانوارهای تحت پوشش نیز کمک 

می کند.
 97 سال  در  اینکه  بابیان  وی 
طرح های اشتغال زا در حوزه فناوری 
اشتغال  سبد  از  بخشی  اطالعات 
داد،  خواهد  پوشش  را  مددجویان 
افزود: در حوزه کشاورزی به سمت 
کاشت  مثل  آب بر  کم  کشت های 
زعفران و گیاهان دارویی می رویم 
طرح های  نیز  دامداری  در حوزه  و 
»سانن«  بز  پرورش  مثل  جدیدی 

مدنظر است.

مدیرکلثبتاحوالاستانفارسخبرداد؛
ثبت نام کارت هوشمند ملی

 فقط تا پایان سال جاری

یک هزار پنل خورشیدی به مددجویان فارس 
واگذار می شود

آگهی فقدان سند مالکیت 
علی ایرسا با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه 3 شیراز تنظیم شده مدعی است 
که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 543997 سری د 93 مربوط به ششدانگ 
یکبابخانه به پالک 1866/1612 واقع در بخش 4 شیراز که ذیل ثبت 18966 در صفحه 
467 دفتر 441 امالک به نام علی ایرسا ثبت و سند مالکیت صادر و سپس به علت اسباب 
کشی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت نموده مراتب 
طبق اصالحیه تبصره یک ماده 120 آیین نامه  قانون ثبت آگهی می شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 9901/ م الف                           27560/16809

جهانبخش اسفندياری نیا– ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی خودرو 405 جی ال آی به شماره پالک 63 
شاسی  شماره  و   12483103480 موتور  شماره  و  931ج75  ایران 
مفقود   5469593282 کدملی  زارع  بهروز  به  متعلق   83704145
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.               27561/16810

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139760311034000611 مورخه 1397/04/03 هیأت اول موضوع 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
به  به شماره شناسنامه 5 صادره از جهرم   اناری فرزند سیدجالل  باب  سیدرحیم قائمی 
شماره ملی 6559746488 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/08 مترمربع 
قسمتی از پالک 2071/887 اصلی واقع در بخش 4 شیراز  خریداری از مالک رسمی 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو  نادر ایزدی محرز گردیده است. لذا  الواسطه  مع 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.         9897/م الف           27496/16759
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/05/28          

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/06/12  
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139760311001003945 مورخه 1397/04/13 هیأت اول موضوع 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  شیراز   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
صادره   2179 شناسنامه  شماره  به  یار  علی  فرزند  میمندی  فرد  گلشن  ابوالقاسم  آقای 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  ملی 2451297141  شماره  به  فیروزآباد   از 
172/60 مترمربع قسمتی از پالک 1976/40 اصلی واقع در بخش 4 شیراز  خریداری 
از مالک رسمی عالیه روح زمین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.         9898/م الف              27476/16750
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/05/28           

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/06/12
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

دادنامه
تصمیم  دیلم  شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   95/417 کالسه  پرونده 
خوانده  کرم  اله  فرزند  اکبری  کامران  آقای  خواهان   96/281 شماره  نهایی 
ریال  مطالبه وجه 150/000/000  خلیل خواسته  فرزند  پیکانی  محمدرضا  آقای 
گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر شورا بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای 
محمدرضا  بطرفیت  اکبری  کامران  آقای  دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضی 
پیکانی بخواسته مطالبه وجه مبلغ 150/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی 
با توجه به دعوت از خوانده و عدم حضور ایشان در  و خسارت تاخیر و تادیه 
جلسه دادرسی شورا و اینکه مدرک و دلیلی که برائت ذمه خود باشد اقامه ننموده 
و شهود ارائه شده از سوی خواهان 1-سید مصطفی فاطمی فرزند سیداحمد 2- 
علی بوعلی فرزند مشکعلی علیهذا قاضی شورا مستندا به مواد 198 و 519 و 520 
و 522 و بند الف ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه طبق تادیه طبق شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت ظرف مدت 20 روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی شهرستان دیلم می باشد.
 131/م الف            27565 

قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان ديلم

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدین وسیله به متهم مجتبی راهپیما فرزند یداله  ابالغ می گردد به موجب دادنامه شماره 
9709977180400512 مورخه 1397/5/22 در پرونده کالسه 970200 ج 101 به 
اتهام توهین و تهدید موضوع شکایت آقای احمد محمدی فرزند محمدزکی حکم بر 
محکومیت متهم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
بابت بزه توهین و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری که بایستی با رعایت موازین 
شرعی و پرهیز از اصابت به مواضع حساس )سر و صورت و عورتین( بر بدن وی نواخته 
شود بابت بزه تهدید نسبت به شاکی را صادر و اعالم که مجازات اشد درخصوص وی 
قابل اجرا می باشد صادر و اعالم می گردد به لحاظ غیابی بودن رأی صادره می تواند 
ظرف  سپس  و  شعبه  این  در  واخواهی  تقاضای  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز   20 ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان فارس می باشد. 

709/م الف                  7/869
شعبه 101  دادگاه کیفری دو کازرون

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست
 و ضمائم به آقای سیدعیسی دادورزان فرزند سیدجابر

سیدعیسی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دهقان  نسرین  خانم  خواهان 
دادورزان فرزند سیدجابر به خواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ 74/000/000 
از هزینه  اعم  انضمام کلیه خسارات  به  سپه  بانک  به شماره 265016 عهده  ریال 
دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک الی یوم الوصول  مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709988885400077 شعبه نهم 
شورای حل اختالف ویژه زندان کازرون ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/7/7  
ساعت 16/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.                  7/868              708/م الف
شعبه نهم شورای حل اختالف ويژه زندان کازرون

آگهی احضار متهم
تلفن  گوشی  سرقت  اتهام  به  رحمن  فرزند  اسفندیاری  مسلم  آقای  اینکه  به  نظر 
از طرف  مجید  فرزند  نسیمی  ندا  خانم  به مرگ موضوع شکایت  تهدید  و  همراه 
این دادسرا در پرونده کالسه 970198/ب2 شعبه دوم بازپرسی دادسرای کازرون 
تحت تعقیب می باشد و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت 
او میسر نگردید بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
مهلت یک ماه از انتشار این آگهی به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی  و انقالب شهرستان کازرون حاضر شوید. در 
غیر این صورت بازپرس شعبه پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و 

اظهار عقیده می نماید.        711/م الف                    7/871
شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کازرون

مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور وضعیت امنیت غذایی کشور را 
مطلوب توصیف کرد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
فارس، کمیته فنی بذر گندم این استان با حضور اسفندیاری پور مشاور 
وزیر و مجری طرح گندم کشور، اسماعیل زاده مقدم رئیس بخش غالت 
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و روستایی رئیس بخش غالت 
جهاد  سازمان  رئیس  قاسمی  کشور،  دیم  کشاورزی  تحقیقات  مؤسسه 
کشاورزی  امور  در  فارس  استاندار  مشاور  توکلی  و  فارس  کشاورزی 

تشکیل جلسه داد.
گندم  طرح  مجری  و  وزیر  مشاور  اسفندیاری پور  جلسه  این  حاشیه  در 
کشور، در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
کشور  گندم  خرید  و  تولید  وضعیت  این که  به  اشاره  با  فارس  استان 
خوشبختانه امروز از مرز 9 میلیون تن گذشت، گفت: این میزان بیش 
از خرید تضمینی سال گذشته بوده، این در حالی است که به گزارش 
وزارت نیرو و سازمان هواشناسی در سال گذشته به خصوص در شش ماهه 
کاهش  با  بود   96-97 زراعی  سال  اول  شش ماهه  با  مصادف  که  دوم 

نزوالت جوی بی سابقه ای نسبت به شصت سال گذشته مواجه بودیم.
بسیار  وضعیت  در  غذایی  امنیت  ازنظر  این که  بیان  با  اسفندیاری پور 
در  کشور  گندم  تولید  پایداری  کرد:  خاطرنشان  داریم،  قرار  مطلوبی 
شرایط اقلیمی حاکم بر جامعه و شرایط سخت و ظالمانه تحریم استکبار، 
مبین سیاست ها، برنامه ریزی های فنی و اقدامات خوب و فنی کشاورزان 
بوده که الزم است دولت و مردم از کشاورزان به صورت ویژه تشکر 

کنند.
مجری طرح گندم کشور با اشاره به این که برای سومین سال متوالی در 
سال 97 نیازی به واردات گندم نداریم، افزود: از دهه سوم شهریور کشت 
جدید آغاز شده، بیش از 515 هزار تن بذر از 90 الین و رقم تهیه شد و 
در مرحله فرآوری، بوجاری و حتی غنی سازی با عنصر روی قرار دارد.

اسفندیاری پور با اشاره به این که تولید بذر کشور نیز بر اساس اقتصاد 
مقاومتی و مطابق با برنامه ای که از پیش تهیه شده، به خوبی پیش می رود 
نیاز بذری گندم کشور از محل داخل  و به صورت کامل و صد درصد 
تأمین می شود، گفت: امسال هم عدد 515 هزار تن جز رکوردهای تولید 
شرکت  هم  کود  تدراک  ازنظر  همچنین  است،  کشور  در  گندم  بذر 

خدمات حمایتی به جد دنبال تأمین و تدراک کود است.
رویکرد  با  و  شده  تولید  داخلی  نیاز  حد  در  گندم  داشت:  اظهار  وی 
از  اعم  موجود  منابع  اقتصادی  ازنظر  چراکه  نمی کنیم،  تولید  صادراتی 
مانند  کشور  موردنیاز  محصوالت  کشت  به  باید  زمین،  و  خاک  آب، 
دانه های روغنی ازجمله کلزا و یا محصوالت دیگر مانند جو، حبوبات 

و... اختصاص داده شود.
اسفندیاری پور با بیان این که استان فارس ازنظر تولید گندم جز استان های 
سایر  به  را  تولید  مازاد  استان  نیاز  تولید  بر  عالوه  و  بوده  کشور  برتر 

استان ها صادر می کند، افزود: همه ارقام گندم کشور به دلیل دارا بودن 
در  امروز  و  دارد  کشت  قابلیت  استان  این  در  فارس،  چهارفصل  اقلیم 
ارقام جدید کشت  قبل  ادامه کار سنوات  در  مقرر شد  بذر  فنی  کمیته 
و کار شود و ارقامی که با شرایط کم آبی انطباق بیشتری دارند، جهت 

انتخاب رقم مناسب در معرض دید کشاورزان قرار بگیرد.
از ارقامی است که در سال جدید  وی گفت: ارقام مهرگان و حیدری 
جهت تکثیر در اختیار شرکت های تولیدکننده بذر استان قرار می گیرد، 
از  درصد،   14 به  نزدیک  پروتئین  با  و  زودرس  رقمی  مهرگان  رقم 

گندم های ممتاز دنیاست و رقم حیدری نیز مناسب مناطق سرد است.
مجری طرح گندم کشور به واگذاری مشارکتی تولید بذر به شرکت های 
خصوصی اشاره کرد و بیان داشت: در دنیا اگر توسعه ای در مسیر بذر 
صورت گرفت با مشارکت بخش خصوصی در جریان ایجاد و معرفی 
رقم بود، در کشور ما نیز در چهار سال گذشته در دولت تدبیر و امید به 
شرکت های بخش خصوصی کمک کردیم و تاکنون ده رقم گندم توسط 

شرکت های بخش خصوصی تولید و در اختیار کشاورزان قرار گرفت.
شرکت های  قابلیت  از  استفاده  برای  این که  به  اشاره  با  اسفندیاری پور 
رتبه بندی شده در تولید سریع و تکثیر بذر از روش واگذاری مشارکتی 
تولید بذر استفاده می شود، گفت: در این روش ارقام جدیدی که معرفی 
و نام گذاری می شوند، در اختیار شرکت های دارای رتبه ممتاز، یک و 

دو، قرار داده می شود.
وی تصریح کرد: در این روش یک رقم جدید، جهت تکثیر به سه تا 
چهار استان محوری به صورت مشارکتی واگذار می شود که اثرات بسیار 
خوبی هم دارد، البته نقایص جزئی در این روش مطرح شده که در حال 
افزود: به عنوان مثال در سیستم جاری ما  بررسی و موانع رفع می شود و 
برنامه ریزی جهت صد تن تولید بذر شده که عماًل وقتی به یک شرکت 
بخش خصوصی با انعطاف باال واگذار می شود این تولید دو برابر می شود.
سال آتی تفاوت قیمت گندم دوروم با نان نسبت سنوات گذشته بین 2 

تا 3 برابر افزایش می یابد.
این مقام مسئول با اشاره به این که امکان تولید گندم دوروم در استان های 
مناطق جنوبی یک مزیت برای کشور ما است، افزود: مزیت اکولوژی 
حاکم بر کشور حکم می کند که سطح برنج به جز در استان های گلستان، 
یا  به صفر برسد و کشت گندم دوروم  مازندران کم و حتی  گیالن و 

ماکارونی، به عنوان غذای مکمل در کنار برنج، توسعه یابد.
وی تأکید کرد: گندم دوروم به عنوان مواد اولیه واحدهای صنعتی باید به 
میزان کافی تولید شود، بنابراین جهت ترغیب دوروم کاران به کاشت 
بیشتر، پیشنهاد شده که تفاوت قیمت گندم دوروم با نان نسبت سنوات 

گذشته بین 2 تا 3 برابر افزایش یابد.
مجری طرح گندم کشور به انتخاب مشارکتی ارقام دیم توسط کشاورزان 
اشاره نمود و گفت: موسسه تحقیقات ارقام جدید دیم معرفی کرده که 
در جلسه امروز مقرر شد، در مزارع تحقیقاتی PVS در اختیار استان قرار 

گیرد و کشاورزان در مزارع تحقیقاتی با همکاری با بخش تحقیقاتی و 
اجرا به کشاورزان ارقام مناسب با شرایط اقلیمی انتخاب کنند.

از  تریتیکاله  پایان گفت:  مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور در 
غالت سازگار با شرایط کم آبی و خشکی بوده که با توجه به تولید علوفه 
خوب و نیاز کشور از طرف معاون وزیر در امور زراعت پیشنهاد شد، 

تریتیکاله باقیمتی بین گندم و جو خرید تضمینی داشته باشد.
قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی  این جلسه محمدمهدی  ادامه  در 
فارس گفت: استاندار فارس با اهتمام جدی و هم برنامه محوری مسائل 
کشاورزی را دنبال می کند، این سازمان نیز با تشکیل کمیته فنی برنامه 

چندساله تولید و تأمین بذر استان را به قوت اجرا می کند.
کشور  گندم  تولید  در  دیرباز  از  فارس  استان  این که  بیان  با  قاسمی 
بوده،  به کشور  بذر خدمت دهنده  داشته و همیشه در حوزه  مشارکت 
در  هستند که  قدر  بسیار  استان شرکت هایی  بذری  افزود: شرکت های 
فعالیت  باالیی  ریسک پذیری  با  تولیدی  لحاظ  به  متمادی  سالیان  طول 
بودند،  سیروان  بذر  پایه گذار  این شرکت ها  به عنوان مثال  دارند، چراکه 
قطعًا از بذور جدید هم استقبال می کنند و ما نیز ما به دنبال تنوع بذری 

هستیم.
به  واگذاری  باید  کرد:  تصریح  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بررسی  با  فنی  کمیته ای  و  گیرد  صورت  گام به گام  بذری  شرکت های 
امکانات، تجهیزات و سوابق خوب نسبت به واگذاری بذر به آن ها اقدام 
کند تا استان فارس مانند گذشته بتواند در چرخه بذری تأمین کننده عالوه 
بر بذر استان، تأمین کننده بخش اعظمی از بذر مناطق جنوبی کشور باشد.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به تحلیل منابع آبی استان و لزوم ترویج 
کشت دیم، تأکید کرد: تحقیقات دیم نداریم که این نقص با همکاری 

مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور برطرف می شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت: همزمان با هفته دولت 24 
پروژه بااعتباری بالغ بر 1600 میلیارد ریال افتتاح و 2 پروژه بزرگراهی 

بااعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال کلنگ زنی می شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی معاون فنی و عمرانی 
که  موانعی  و  مالی  تنگناهای  گفت:  آرگیو  حسین  شیراز،  شهرداری 
اجرای  در  ُکندی  موجب  می کند  و  کرده  ایجاد  اقتصادی  نوسانات 

پروژه ها نشده است.
پروژه  دو  اجرایی  عملیات  داد:  توضیح  ادامه  در  شیراز  شهردار  معاون 
امتداد  در  بزرگراه  یک  و  شیراز  جنوب  توسعه  در  گل بهار  بزرگراه 
بزرگراه حسینی الهاشمی به سمت آزادراه اصفهان به شیراز به مناسبت 

این ایام آغاز می شود.
آرگیو با اشاره به اعیاد قربان و غدیر خم و هفته دولت افزود: پل اصلی 
تقاطع غیرهمسطح شهید رودکی با تالش مداوم همکاران در شهرداری 
تالقی  نقطه  تا  می رود  ترافیک  بار  زیر  مهندسان  و  کارگران  و  شیراز 
بزرگراه کمربندی به بلوار ایمان که در زمان اجرای پروژه و قبل از آن 

به یک گره ترافیکی تبدیل شده بود، افتتاح شود.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی در فاز بعدی این پروژه تا تکمیل آن 
می یابد  ادامه  قدرت  با  شهری  رینگ  تکمیل  راستای  در  پروژه  بقیه  و 
تأکیدات  راستای  در  توان  تمام  با  شیراز  شهرداری  پروژه های  افزود: 
دنبال  ابعاد  تمام  در  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  حمایت  و   شهردار 

می شود.
آرگیو همچنین به دیگر پروژه های قابل افتتاح در این ایام شامل بهبود 
اصالح  فرعی،  و  اصلی  معابر  آسفالت  پیاده روسازی،  شهری،  فضای 
هوایی  پل  احداث  و...،  زیبای جوان  بوستان  احداث  هندسی،  طرح های 
عابر پیاده، احداث نمازخانه، اجرای شبکه های برق، آب و تأسیسات در 

بوستان ها و برخی پروژه های حوزه خدمات شهری اشاره کرد.
معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز با اشاره به تأکید مدیریت شهری بر 
حمل ونقل ایمن و پاک در راستای توجه ویژه به مسائل زیست محیطی از 
افتتاح 2 ایستگاه غدیر و فرصت شیرازی در مسیر خط یک قطار شهری 

به ارزش بیش از 1000 میلیارد ریال نیز خبر داد.

مشاوروزیرومجریطرحگندمکشوردرشیرازعنوانکرد:

وضعیت امنیت غذایی کشور مطلوب است

معاونشهردارشیرازخبرداد؛

آغاز عملیات اجرایی پروژه های بزرگراهی شیراز در هفته دولت
بهره برداری از ۱۶۰۰ میلیارد ریال پروژه شهرداری


