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صفحه بهمناسبتچهلمینسالگردانقالباسالمیصورتمیگیرد؛
طرح تخفیف ویژه مستأجران موقوفات درمانی فارس

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 5 شیراز از اجرای طرح تخفیف ویژه مستأجران موقوفات درمانی فارس به مناسبت چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی خبر داد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، محمدحسن شریف با گرامیداشت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: به همین مناسبت، این اداره تخفیف های ویژه ای را برای مستاجرین موقوفات درمانی 
نمازی و پوستچی در نظر گرفته است. وی افزود: مستأجرینی که از ابتدا تا پایان بهمن ماه امسال نسبت به تمدید اجاره نامه، پرداخت اجاره بها 
و پذیره خود اقدام کنند تا سقف 20 درصد مشمول تخفیف خواهند شد. شریف گفت: مستاجرین واقع در محله رکن آباد شیراز که مربوط به 
موقوفه پوستچی است و مستاجرین محله چوگیا مربوط به موقوفه نمازی، می توانند از این فرصت بهره ببرند. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 

ناحیه 5 شیراز اظهار داشت: درآمد حاصله از موقوفات درمانی فارس صرف کمک به درمان بیماران نیازمند می شود.
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خبـر

فارس  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
هالل احمر  آموزش های  به  دسترسی  گفت: 
به وسیله فضای مجازی برای عموم مردم راحت 
باال  را  مخاطرات  برابر  در  آمادگی  و  است 

می برد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی جمعیت هالل احمر استان فارس حسین 
درویشی در دوره آموزشی ضمن خدمت سواد 
رسانه ای در فضای مجازی که در مرکز استان 
برگزار شد، اظهار کرد: یکی از معانی و مفاهیم 

آموزش، تغییر رفتار مثبت فرد است.
مسئول  هالل احمر  جمعیت  کرد:  تصریح  وی 
باید مردم  ازاین رو  آموزش های همگانی است، 
را برای خود امدادی و دیگر امدادی آماده نماید 
به  آموزش ها  این  مجازی  فضای  طریق  از  که 

سهولت انجام می پذیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر 
احتیاط در استفاده از فضای مجازی، بیان کرد: 
سواد رسانه ای مثل یک رژیم غذایی است که 
هوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب 
باید  را  چیزی  چه  مضر،  موادی  چه  و  هستند 
مصرف کرد و چه چیزی را نه و یا اینکه میزان 
مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد.

فارس  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 

افزود: سواد رسانه ای کمک می کند تا از سفره 
بهره مند  مفید  و  هوشمندانه  به گونه ای  رسانه ها 

شد.
درویشی در پایان  بر برگزاری دوره های ضمن 
معاونت  توسط  شهرستانی  شعب  برای  خدمت 

آموزش و پژوهش، تأکید کرد.
هالل احمر  جمعیت  پژوهش  و  آموزش  معاون 
استان فارس نیز در این دوره دوروزه آموزشی 
که ویژه کارکنان مرکز استان در شیراز برگزار 
یک  به عنوان  مجازی  فضای  کرد:  اذعان  شد، 
پدیده نوظهور در بسیاری از عرصه ها و جنبه های 
فعال  افراد حضوری  اجتماعی  و  فردی  زندگی 
دارد؛ اما در برخی از موارد آسیب های اجتماعی 
ازاین رو  است.  کرده  وارد  را  جبران ناپذیری 
رسانه ای  سواد  آموزش  و  آگاهی بخشی  با  باید 
درخصوص استفاده صحیح از آن به کاهش این 

آسیب ها کمک کرد.
در  مجازی  فضای  کرد:  اظهار  طاهرزاده  طیب 
کنار آثار مخربی که بر جامعه و افراد می گذارد 
می تواند کارکردهای مفیدی نیز داشته باشد؛ ولی 
باید دانست برای کاهش آثار مخرب و افزایش 
کارکردهای مثبت آن باید سیاست گذاری هایی 
و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  سطوح  تمام  در 

اجتماعی انجام شود.

از  فارس  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
بااعتبار  جذب ۹ طرح سرمایه گذاری خارجی 
بالغ بر ۹۵ میلیون دالر در این استان خبر داد. 

بابک دایی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در 
شیراز، از جذب 9 طرح سرمایه گذاری خارجی 
استان  در  دالر  میلیون   95 بالغ بر  بااعتباری 
فارس در 9 ماه گذشته خبر داد و اظهار داشت: 
بازگشت  اقتصادی،  سخت  شرایط  باوجود 
تحریم ها و تحوالت حوزه نرخ ارز و غیره به 
دلیل ظرفیت های زیادی که استان فارس دارد 

این طرح ها جلب و مصوب شده است.
پنج طرح  این طرح ها شامل  اینکه  بابیان  وی 
اتانول در  انرژی خورشیدی، یک طرح تولید 
ژنتیک،  درمانگاه  احداث  طرح  یک  آباده، 
تولید  طرح  یک  و  شتر  پرورش  طرح  یک 

افزود:  است،  کریستالی  چند  خورشیدی  پنل 
سرمایه گذار سه طرح از کشور چین، دو طرح  
از کشور اتریش، یک طرح از کشور بلژیک، 
از  طرح  یک  و  مالزی  کشور  از  طرح  یک 
کشور قطر است و یک طرح نیز سرمایه گذار 

ایرانی مقیم آمریکا دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس 
سالیانه  سال 96 هدف گذاری  در  اینکه  بابیان 
جذب سرمایه گذاری خارجی برای استان فارس 
برابر  استان دو  این  بود که  میلیون دالر   555
این هدف گذاری را تحقق بخشید، گفت: سال 
گذشته بالغ بر 105 میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی در استان فارس جذب شد و 7 الی 8 

طرح سرمایه گذاری نیز به بهره برداری رسید.
خاصی  شرایط   97 سال  اینکه  بابیان  وی 

جذب  شرایط  گذشته  سال  به  نسبت  و  بود 
خاطرنشان  است  کرده  فرق  سرمایه گذاری 
جلب  در  گذشته  سال  فارس  استان  کرد: 
با  و  شکست  رکورد  خارجی  سرمایه گذاری 
یک  بااعتبار  سرمایه گذاری  طرح   14 جلب 
کشور  اول  جایگاه  دالر  میلیون   8 و  میلیارد 
دست  به  خارجی  سرمایه گذاری  جلب  در  را 

آورد. 
پلن حوزه  اکشن  و  راه  نقشه  تدوین  از  دایی 
خبر  فارس  استان  در  خارجی  سرمایه گذاری 
داد و عنوان کرد: بالغ بر 27 میلیارد دالر پروژه 
و  بک  بای  تی،  بی.او.  فاینانس،  تفکیک  به 

غیره در آن شناسایی شده است.
وی بابیان اینکه از بعد از برجام تا سال گذشته 
فارس  استان  در  خارجی  هیئت   100 بالغ بر 

نیز  گذشته  ماهه   9 در  افزود:  شدند،  پذیرش 
فارس  استان  در  خارجی  هیئت   20 بالغ بر 
پذیرش شده اند و این در حالی است که برخی 
استان ها حتی یک هیئت خارجی هم پذیرش 

نکرده اند.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: همزمان با آغاز دهه فجر، 
زنگ انقالب اسالمی به عنوان نماد آغاز جشن چهل سالگی در همه 

مدارس این استان نواخته می شود.
به گزارش روزنامه طلوع، به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش 
فارس، علی عسکر نجفی افزود: جشن های پیروزی انقالب اسالمی 
امسال باشکوه هرچه تمام تر و با محوریت چهل سالگی انقالب در 
همه مدارس استان برگزار می شود و برنامه های متعدد و مختلفی 

برای این دهه پیش بینی  شده است.
وی دهه فجر را فرصتی برای تبیین اهداف انقالب و انتقال مفاهیم 
بیان  به نسل جدید دانست و  انقالب اسالمی  و ارزش های واالی 
داشت: انقالب برخاسته از مردم است و این جشن ها نیز متعلق به 

آن هاست و ما باید زمینه حضور آن ها را فراهم کنیم.
شدن  برگزار  مردمی  گفت:  فارس  آموزش وپرورش  مدیرکل 
مراسم های دهه فجر در دستورالعمل ارسالی به مدارس استان تأکید 
شده است و بناست این برنامه ها با محوریت و توسط دانش آموزان 

و انجمن های اولیا و مربیان برگزار شود.
نجفی با اشاره به اینکه آموزش وپرورش در شکل گیری فرهنگ 
و انتقال میراث فرهنگی و مذهبی نقش سازنده ای دارد اظهار کرد: 

آموزش وپرورش وظیفه سنگینی در حراست از انقالب اسالمی بر 
عهده دارد و باید شناسایی و تبیین اهداف انقالب برای نسل جدید 

با طراحی برنامه ها و روش های جدید و کارآمد صورت گیرد.
انقالب  فجر  دهه  ستاد  دانش آموزان  و  فرهنگیان  کمیته  رئیس 
اسالمی استان فارس گفت: جشن های دهه فجر در مدارس استان با 

طنین زنگ انقالب اسالمی آغاز خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه روز ۱۲ بهمن ماه مصادف با روز جمعه 
و تعطیلی مدارس است این آیین شنبه ۱۳ بهمن ماه رأس ساعت 
۳۳: ۹ در همه مدارس استان برگزار می شود؛ افزون بر این در هر 
شهرستان و منطقه نیز یک مدرسه برای برگزاری مراسم نمادین با 

حضور مسئوالن برگزیده شده است.
حضور  از  همچنین  فارس  آموزش وپرورش  مدیرکل 
مراسم  در  آزادگان  و  ایثارگران  شهدا،  معظم  خانواده های 
داشت:  اظهار  و  یادکرد  مدارس  در  انقالب  زنگ  شدن  نواخته 
شهدا  معظم  خانواده  با  دیدار  شهیدان،  مطهر  قبور  گل باران 
در  اسالمی  انقالب  پیروزی  شهدای  خصوصًا  ایثارگران  و 
ایام  این  در  آموزش وپرورش  برنامه های  دیگر  از   ۵۷  سال 

است.

و  فرهنگی  آموزشی،  پروژه  چند  افتتاح  به  ادامه  در  نجفی 
اشاره فجر  دهه  در  آموزان  دانش  و  فرهنگیان  ویژه   ورزشی 

کرد.
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: شرکت و حضور فعال در 
نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب دستگاه های اجرایی استان 
گروه های  و  شیرازی  دانش آموزان  نفری   ۱۳۵۷ سرود  اجرای  و 
این سازمان  برنامه های  از دیگر  استان  نفره در سراسر  سرود ۴۰ 

است.

مدیرکلآموزشوپرورشفارسخبرداد:
نواخته شدن زنگ جشن چهل سالگی انقالب در مدارس استان فارس

مدیرعاملجمعیتهاللاحمرفارسعنوانکرد؛
 آموزش های هالل احمر به مردم از طریق

فضای مجازی

کازرون

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي 139760311003003053 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  سند رسمي  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بابک صادقي فرزند حاصل بشماره 
شناسنامه 199 صادره از ممسني در ششدانگ يك باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه در مالکيت موقوفه بوشهري مي باشد به مساحت ششدانگ 153/59 
مترمربع پالك 2473 فرعي از 54  اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 17 فرعي 
کياني  پرويز  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  فارس   7 بخش   9 قطعه  اصلي   54 از 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
انقضاي  در صورت  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  دادخواست خود 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17   7/1716     699/م الف
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي 139760311003003078 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  سند رسمي  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
علمدار  فرزند  عمله  زاده  اله  امان  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسني 
بشماره شناسنامه ۲۱۳ صادره از نور آباد در ششدانگ يک باب خانه که 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه در مالکيت موقوفه بوشهري مي باشد به مساحت ششدانگ 
پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي    48 از  فرعي   441 پالك  مترمربع   248/37
قاسمي  اله  آقاي سيف  مالك رسمي  از  فارس خريداري   7 بخش   9 قطعه  اصلي    48
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
انقضاي  در صورت  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  دادخواست خود 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17     7/1717         
 700/م الف

سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139760311003002984 راي  برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ممسني 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم گل جان لشکري فرزند علي بشماره شناسنامه 121 
صادره از نورآباد در ششدانگ قسمتي از يك باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه در مالکيت موقوفه بوشهري مي باشد به مساحت ششدانگ 26 مترمربع پالك 3050  
فرعي از 55  اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 55  اصلي قطعه 9 بخش 7 فارس که تواما 
با پالک 1232 فرعي از 55 اصلي تشکيل يکبابخانه را مي دهد خريداري از مالك رسمي 
ورثه جمشيد قرباني محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17    7/1715      690/م الف
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

گردهمایی هم اندیشی خانواده های کارکنان 
تیپ تكاور امام سجاد )ع( کازرون

رابطه  موضوع  با  کارکنان  خانواده  هم اندیشی  گردهمایی 
با  و  روانی  عملیات  و  فرهنگی  قسمت  میزبانی  به  زناشویی 
حضور خانواده کارکنان تیپ تکاور امام سجاد )ع( برگزار شد.

تبلیغات  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
تیپ تکاور امام سجاد )ع(، در این گردهمایی مؤمنی، مشاور 
خانواده، به بیان عوامل تحکیم روابط زناشویی پرداخت و بیان 
داشت: رابطه زناشویی مانند رابطه خواهر و برادری یا مادر و 
رابطه ای  هیچ  مانند  در کل  و  نیست  پسری  و  پدر  و  فرزندی 
نیست؛ چراکه در این رابطه دو نفر که هم خون نیستند عاشقانه 
در کنار هم قرار می گیرند و اگر کدورتی بین خواهر و برادر 

ایجاد شود این رابطه خونی سبب رفع آن کدورت می شود؛ اما 
اتفاق بین زن و شوهر حتی در صورت بخشش  کوچک ترین 
آنها  رابطه  به مرورزمان  و  نمی شود  پاک  طرف  دو  ذهن  از 
از  و  می شود  عادی  کدورت ها  کم کم  و  می کند  خدشه دار  را 

یکدیگر سرد می شوند.
وی همچنین اظهار داشت: سعی کنید سریع جبهه گیری نکنید 
و تا می توانید گذشت کنید و موضوع را دنباله دار نکنید و اگر 
کدورت های کوچک به چشم آمد و بزرگ شد منتظر سردی 
و گسستگی در روابط باشید. در پایان به سؤاالت حاضرین در 

جلسه پاسخ داده شد.

سرپرستدانشگاهآزادکازرون:
یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد کازرون رونمایی می شود

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون از رونمایی المان شهدای گمنام 
این دانشگاه و فضاسازی اطراف آن در ایام دهه فجر خبر داد.

در  الوانی  جمال الدین  کازرون،  از  آنا  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  گمنام  شهید  دو  یادمان  پروژه  از  بازدید 
دو  مطهر  پیکر  میزبان  اکنون  دانشگاهی  واحد  این  اینکه  بابیان  کازرون 
دو  این  گفت:  است،  مقدس  دفاع  سال  هشت  دوران  گمنام  شهدای  از  تن 
در  اوج جوانی  در  و  سالگی  در دهه ۶۰ در سن ۲۰ و ۲۳  شهید گران قدر 
و  رسیده اند  شهادت  فیض  به  مجنون  جزایر  نیز  و  شرهانی  عملیاتی  مناطق 
مردم شهیدپرور  باشکوه  استقبال  با  اسفند ۹۴  ماندن،  مفقود  از سه دهه  بعد 
آرام  دانشگاه  این  مسجد  کنار  در  و  تشییع  دانشگاهی  جامعه  و   کازرون 

گرفتند.
آینده  در  و  است  شدن  تکمیل  حال  در  یادمان  این  طرح  اینکه  بابیان  وی 
نزدیک به بهره برداری می رسد، افزود: ساخت و مراحل تکمیل یادمان شهدای 
گمنام این دانشگاه با عشق و عالقه خاصی همراه است و ان شاءاهلل هفته های 
آینده از این پروژه فرهنگی معنوی که بسیار زیبا و مقدس است، رونمایی 

شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون اظهار کرد: شهدای گمنام این 
واحد دانشگاهی در فضایی مناسب دفن شده اند و با ایجاد فضاسازی مناسب 
نیز  و  آرام بخش  بسیار  و  دل نشین  زیارتگاهی  عزیزان  این  مقبره  محوطه 
جایگاهی در راستای برای برگزاری تمام مراسم فرهنگی معنوی دانشجویی 
دانشگاه باشد که این نماد عزت و افتخاری پایدار برای این واحد دانشگاهی 

خواهد بود.

برپایی مسابقات قهرمانی نیروی 
زمینی سپاه در اصفهان

در  سپاه  زمینی  نیروی  قهرمانی  مسابقات 
رشته های کاراته، جودو و شنا در مجتمع حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( اصفهان با حضور هجده تیم از 

یگان های نزسا برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
امام سجاد )ع(، مسابقات  تبلیغات تیپ تکاور  و 
ورزشی  رشته های  در  اصفهان  در  نزسا  قهرمانی 
کاراته، جودو و شنا در اوزان مختلف برگزار شد 
و اعضای تیم تیپ تکاور امام سجاد )ع( کازرون 

موفق به کسب مقام های برتر شدند.

از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
روابط عمومی شهرداری کازرون، پس 
شهرداری  شهدای  یادواره  برگزاری  از 
کازرون در سالن اجتماعات شهرداری 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  به منظور 
سردار شهید حاج هدایت اهلل مصلحیان 
روی  بر  واالمقام  شهید  این  تمثال 
نصب  کازرون  شهرداری  ساختمان 

گردید.
با  کازرون  شهردار  راستا  همین  در 
یاد  نگه داشتن  زنده  اهمیت  بر  تأکید 
هشت  و  انقالب  شهدای  خاطره  و 
همه  کرد:  اظهار  تحمیلی  جنگ  سال 
را  شهدا  خاطره  و  یاد  داریم  وظیفه  ما 
فرهنگ  این  نگذاریم  و  داشته  گرامی 

عظیم و بزرگ ایثار فراموش شود.
فداکاری  و  ایثار  به  اشاره  با  باقری 

که  همان طور  گفت:  شهید  سردار  این 
که  مردمی  می فرماید،  مطهری  شهید 
بنده و برده پول و مقام و راحت طلبی 
نباشند هرگز زیر بار اسارت نمی روند، 
مسئولیت  زمانی که  تا  شهید مصلحیان 
عهده  بر  را  کازرون  شهری  مدیریت 
و  مؤمن  انسان  یک  به عنوان  داشت 
متعهد تمام وقت خود را صرف خدمت 
به مردم نمود و با شروع جنگ تحمیلی 
راهی جبهه های جنگ شد تا به آرزوی 
دیرینه خود که همان جهاد در راه خدا 

و شهادت بود برسد.
امنیت  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
امروز کشور را مرهون ایثار و فداکاری 
این  ما  امروز  وظیفه  و  هستیم  شهیدان 
شهیدان  این  راه  ادامه دهنده  که  است 
به مردم و رضایت  در راستای خدمت 

خداوند باشیم.
حاج  شهید  سردار  است  شایان ذکر 
در   1331 سال  در  مصلحیان  هدایت اهلل 
خانواده ای مذهبی در شهرستان کازرون 
دیده به جهان گشود و تحصیالت خود 
زندگی  مشکالت  و  شرایط  دلیل  به  را 
مشغول  کار  به  و  گذاشت  نیمه تمام 

گردید.
رژیم  دوران  در  بزرگوار  شهید  این 
ستم شاهی علیه رژیم طاغوت شروع به 
پیروزی  تا  مبارزه  این  و  نمود  فعالیت 

شکوهمند انقالب اسالمی ادامه داشت.
جهاد  در  صادقانه  خدمت  از  پس  وی 
شهر  مسئولین  پیشنهاد  به  سازندگی، 

انتخاب  کازرون  شهردار  سمت  به 
فراوان  مشکالت  به  توجه  با  و  گردید 
با جدیت به کار مشغول شد و در این 
تا  داد  انجام  شایانی  خدمات  هم  زمینه 
کبیر  رهبر  ندای  به  پاسخ  در  اینکه 
انقالب اسالمی امام خمینی )ره( جهت 
اسالم راهی  به رزمندگان  یاری رساندن 
پیشنهاد  به  بنا  و  گردید  جنگ  جبهه 
به عنوان  فارس  استان  جهاد  مسئولین 
 فرمانده تیپ انصار جهاد فارس منصوب 

گردید.
ازجمله  متعددی  عملیات  در  وی 
 ،4 کربالی   ،8 والفجر  قادر،  عملیات 
کربالی 5 و والفجر 10 به عنوان فرمانده 
سهم بسزایی در موفقیت واحد مهندسی 
جهاد فارس داشت که این امر حاصل 
در  ایشان  ازخودگذشتگی  و  مدیریت 

قبول مسئولیت بود.
 10 والفجر  عملیات  در  سرانجام  وی 
بمباران  علت  به  حلبچه  منطقه  در 
مجروح  به شدت  بعثی  دشمن  شیمیایی 
نائل شهادت  فیض  به   ۶۷ سال  در   و 

آمد.

توسطمأمورینیگانحفاظت
ازمحیطزیستکازرونصورتگرفت؛
 کشف ۴۰۰ کیلو پیاز انصار 

در کازرون
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  حفاظت  یگان 
بخش  در  یگان  این  مأمورین  کازرون،  شهرستان 
چنارشاهیجان در راستای رسالت قانونی خود به یک 

دستگاه وانت مزدا مشکوک شدند و پس از بازرسی 
این خودرو، نزدیک به چهارصد کیلوگرم پیاز انصار 
که در زمره گیاهان موردحمایت قانون است، کشف 
و ضبط کردند و متهم را جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مقام قضایی دادند.
طبیعی  منابع  اداره  حفاظت  یگان  مأمورین  همچنین 
و آبخیزداری شهرستان کازرون به همراه عده ای از 
حامیان منابع طبیعی، اقدام به کاشت مجدد این گیاه 

در همان اراضی تخریبی منابع ملی نمودند.

مزین نمودن ساختمان شهرداری 
 کازرون به تمثال مبارک

سردار شهید حاج هدایت اهلل مصلحیان

۹ طرح سرمایه گذاری خارجی در فارس جذب شد


