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برگزاری جشن پایان سنددار شدن تمام موقوفات فارس

بهمن

1397

روزنامه

پنجشنبه

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس گفت :امیدواریم که تا چند سال آینده شاهد برگزاری جشن پایان سنددار شدن
تمامی موقوفات این استان باشیم .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ،گفت :با جلسات
برگزارشده بین ادارات ثبتاسناد و امالک و اوقاف و امور خیریه و با بررسیهای انجا م شده ،باید برای رفع اختالف و اخذ سند حدود 30
هزار رقبه باقیمانده وقفی فارس بهجز موارد اختالفی با منابع طبیعی تالش کنیم.
وی افزود :در این صورت میتوان جشن پایان سنددار شدن رقبات وقفی را برگزار کرد و امیدواریم که تا دو یا سه سال آینده شاهد چنین
اتفاقی در استان فارس باشیم .عسکر پور گفت :از سال  ،92جلسات این کارگروه فعالتر شد و بهصورت ماهیانه برگزار میشود که باید از
همراهی خوب مدیرکل ثبتاسناد و امالک استان در این زمینه قدردانی کرد.

خط قرمز جامع روحانیت شیراز،
فقط مردم و نظام است

دبیر جامعه روحانیت شیراز گفت :خط قرمز
جامعه روحانیت تنها مردم و نظام است.
سرویس خبری /مریم زارع خفری :حجتاالسالم
محیالدین طاهری در جمع خبرنگاران بیان کرد:
جامعه روحانیت شیراز ،خود را تنها زبان مردم
میداند و تنها از کسانی حمایت میکند که به
مردم و نظام خدمت کنند و هرکجا که لغزشی
از سوی مدیران و مسئوالن ببینند ،تذکر میدهند.
تولیت آستان مقدس سید عالءالدین حسین (ع)
با اشاره به اینکه این مردم محروم بودند که به
صحنه آمدند و نظام ما را با رهبری روحانیت
تشکیل دادند ،گفت :واقعیت این مردم محروم
بودند که همیشه در همه صحنه پیشتاز بودهاند و
قشر مرفه تا به امروز در هیچ صحنهای همراهی
نداشتند و حتی اگر در مواردی نیز بودند فقط به
دلیل منافع شخصی خودشان بوده است.
وی ادامه داد :این رانتها ،سوءاستفادهها و حقوق
نجومی متعلق به چه کسانی است؟ اینها متعلق به
مرفهین بیدردی است که خود را در بدنه نظام جا
زدهاند چون اینها مردم نبوده و نیستند.
وی با اشاره به چهلسالگی انقالب و حوادثی
که تاکنون پشت سر گذاشته است ،گفت :بقای
انقالب به حضور مردم و مدیریت و پشتیبانی
روحانیت وابسته است.
وی ادامه داد :جمهوری اسالمی ،چهل سال را با
موفقیت پشت سر گذاشته بهطوریکه خار چشم
دشمنان اسالم و استکبار شده است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز ادامه داد :روحانیت
هنوز هم با وجود تمام دشمنی ،تبلیغات و تالشی

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد؛

ارشد استان میخواهم طوری برنامهریزی کنند که
بودجه بهصورت جزیرهای هزینه نشود و این دو
حرم به هم وصل شود و آیتاهلل دستغیب نیز به
وصل شدن این دو حرم نظر مثبت دارند.
وی در پاسخ به این سؤال که چه چیزی مانع
دادن اعتبارات برای توسعه این حرم است،
افزود :دستهایی در پشت پرده است که
نمیخواهند بودجه در اطراف این حرم صرف
شود.
وی تصریح کرد :کسانی هستند که در جامعه
مطرح میکنند که ما به دنبال تخریب میراث
فرهنگی هستیم ،درحالیکه اینطور نیست و
ما هم مخالف تخریب خانههای میراثی هستیم
اما همه خانههای موجود در این اطراف میراثی
نیست.
وی اضافه کرد :بارها با مدیرکل میراث فرهنگی
فارس نیز گفتهایم که ما میدانیم در مقطعهایی از
زمان با برخی ترفندها برخی خانهها را میراثی
عنوان کردهاند و آنهایی که میراثی بوده خارج
کردهاند.
ً
وی اضافه کرد :در طرح  57هکتاری کامال نقاط
تاریخی واقعی دیده شده و قرار است اینها به
موزه و مکانهای فرهنگی تبدیل و از آن استفاده
شود.
طاهری اضافه کرد :خانههایی که ویران و خانه
فساد و معتاد شده آیا اینها هم آثار باستانی است،
حرف ما این است که متولیان این حوزه جلسهای
تشکیل دهند و وضعیت این بافت را مشخص
کنند.

بهرهبرداری از  ۳پروژه شهری
در منطقه  5شیراز
شهردار منطقه پنج شهرداری شیراز
از افتتاح  3پروژه شهری در این
منطقه همزمان با دهه فجر در این
منطقه خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
روابط عمومی شهرداری منطقه 5
شیراز از مسعود طهماسبی با اعالم این

خبر اظهار کرد :عالوه بر بهرهبرداری
از این پروژهها ،عملیات عمرانی
تعدادی از پروژههای شهری همزمان
با چهلمین فجر انقالب اسالمی در
منطقه پنج آغاز خواهد شد.
وی بابیان اینکه برگزاری آیین
بهرهبرداری از این پروژهها ،در

روز پنجشنبه برنامهریزیشده است
خاطرنشان کرد :مراسم افتتاح
پروژهها بهصورت منظم و با حضور
شهردار و اعضای شورای اسالمی
شهر شیراز و مسئولین استانی و
شهرستان و آحاد مختلف شهروندان
برگزار خواهد شد.
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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس  خبر داد:

دبیر جامعه روحانیت شیراز:

که علیه آنها میشود ،در بین مردم جایگاهی دارند
که سایر گروه و جناحها نتوانستهاند به آن دست
یابند.
به گفته وی جامعه روحانیت در فارس قبل از
سال  42تشکیل شده و در سال  42به پشتیبانی
از امام برخواست و تاکنون نیز از انقالب دفاع
کرده است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین از تغییر و
تحوالت در جامعه روحانیت در فارس خبر داد و
گفت :اساسنامه جامعه روحانیت فارس در حال
تدوین است.
وی در مورد طرح توسعه سید عالءالدین حسین
(ع) گفت :طرح توسعه این حرم جزء طرح 57
هکتاری بافت قدیم شیراز است اما از بودجه آن
تاکنون جز در یک مورد ،چیزی نصیب حرم
نشده است.
وی ادامه داد :از این بودجه تنها برای تملک دو
مغازه استفاده شده است.
طاهری اضافه کرد :در اختصاص این بودجه در
این طرح ،جزیرهای نگاه شده است ،درحالیکه
اگر با نگاه همهجانبه و همه قسمتها بهرهمند
میشد ،نتیجه بهتری به دست میآمد.
وی تصریح کرد :اطراف سید عالءالدین حسین
(ع) مشکالت زیادی دارد یعنی سرریز این طرح
 57هکتاری اطراف این حرم جمع شده است و
خانههایی تبدیل به مراکز غیراخالقی شده ،هرچند
دستگاه قضایی در این زمینه اقداماتی داشته است.
وی تأکید کرد :موردی کار کردن ،نتیجه
نمیدهد و مشکالت زیاد است و از مسئوالن

صفحه

ﺧﺒـﺮ

شهردار منطقه پنج شیراز ،با اشاره به
اینکه آیین افتتاحیه در روز پنجشنبه
 ۱۸بهمنماه برگزار میشود افزود:
آغاز بهرهبرداری از فاز یک بلوار
قائم ،بوستان معراج و سرای محله
کوشک میدان با حضور مردم و
معتمدین محالت صورت میگیرد.

بهرهبرداری از  ۲۸طرح عمرانی و صنعتی در شهرکهای
صنعتی فارس
اشتغالزایی  ۹۰۰نفر با بهرهبرداری از واحدهای صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از بهرهبرداری از ۲۸
طرح عمرانی و صنعتی بااعتبار  ۲۴۰۰میلیارد ریال در شهرکها و
نواحی صنعتی استان در دهه فجر امسال خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت
شهرکهای صنعتی فارس ،احد فتوحی در حاشیه بهرهبرداری
از طرحهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
که با حضور استاندار و مسئوالن استان برگزار شد ،با اشاره به
ایاماهلل دهه مبارک فجر و برگزاری جشنهای  40سالگی انقالب
شکوهمند اسالمی از بهرهبرداری از  ۲۸طرح عمرانی و صنعتی
بااعتبار  ۲۴۰۰میلیارد ریال در شهرکها و نواحی صنعتی استان
در دهه فجر امسال خبر داد و اظهار داشت :عالوه بر آن در این
ایام عملیات اجرایی  11طرح عمرانی بااعتبار  75میلیارد ریال نیز
در شهرکها و نواحی صنعتی استان آغاز میشود.
وی در تشریح طرحهای عمرانی و صنعتی آماده افتتاح در ایاماهلل
دهه مبارک فجر گفت :از طرحهای موجود  ۱۷واحد صنعتی با
سرمایهگذاری  2200میلیارد ریالی بخش خصوصی به بهرهبرداری
میرسد ،گفت :با بهرهبرداری از این طرحهای صنعتی درمجموع
برای  ۹۰۰نفر اشتغال ایجاد میشود.
وی مجموعه صنعتی تولید مبدلهای حرارتی در شهرک صنعتی
ملوسجان را از مهمترین طرحهای صنعتی آماده بهرهبرداری اعالم
کرد و گفت :این مجموعه صنعتی با ظرفیت تولید ساالنه  4هزار
تن تولید انواع مبدلهای حرارتی ،با سرمایهگذاری بیش از 1050
میلیارد ریالی ،راهاندازی و برای  132نفر نیز اشتغال ایجاد کرده
است.
فتوحی از دیگر طرحهای صنعتی آماده بهرهبرداری در شهرک
صنعتی بزرگ شیراز را واحد بستهبندی و نگهداری انواع گوشت
قرمز و مرغ با سرمایهگذاری  ۴۰۰میلیارد ریال و اشتغال ۷۰
نفر ،واحد انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت
با سرمایهگذاری  ۱۵۰میلیارد ریال و اشتغال  ۱۰۰نفر ،واحد
تولید انواع کنسرو و تن ماهی با سرمایهگذاری  ۴۳میلیارد ریال
و اشتغال  ۵۰نفر ،واحد بستهبندی ادویهجات با سرمایهگذاری
 ۳۰میلیارد ریال و اشتغال  ۱۰نفر ،واحد تولید پنیر پیتزا با
سرمایهگذاری  ۱۵۰میلیارد ریال و اشتغال  ۱۰نفر ،واحد بستهبندی
و خشککردن میوه و سبزی با اشتغال  ۱۰۰نفر و سرمایهگذاری
 ۲۷میلیارد ریال ،واحد تولید خوراک آبزیان با سرمایهگذاری
 ۱۰۰میلیارد ریال و اشتغال  ۲۳نفر ،واحد تولید خامه قنادی با
سرمایهگذاری  ۱۲۰میلیارد ریال و اشتغالزایی  ۳۰نفر ،واحد تولید
کاالی خواب با سرمایهگذاری  ۵۰میلیارد ریال و اشتغال  ۶۴نفر،
واحد تولید کارتن با سرمایهگذاری  ۴۰میلیارد ریال و اشتغال ۲۱
نفر ،واحد تولید البسه یکبارمصرف پزشکی با سرمایهگذاری

 ۵۰میلیارد ریال و اشتغالزایی  ۱۴نفر ،واحد تولید شیشهشور و
شیشهپاککن با سرمایهگذاری  ۱۰میلیارد ریال و اشتغال  3نفر،
واحد تولیدی و بستهبندی و خشککنی سبزی با  ۳۰نفر اشتغال
و سرمایهگذاری  ۳۰میلیارد ریال اعالم کرد و گفت :عالوه بر
آن تولید دکلهای انتقال نیرو با سرمایهگذاری  ۶۵میلیارد ریال و
اشتغال  ۲۰۰نفر در شهرک صنعتی مهر ،واحد بستهبندی با اشتغال
 15نفر در شهرک صنعتی فتحآباد ،واحد تولید محصوالت بتنی
با سرمایهگذاری  ۶۰میلیارد ریال و اشتغال  ۳۰نفر در شهرک
صنعتی آباده و واحد تولیدی جعبه کارتن با سرمایهگذاری 20
میلیارد ریال و اشتغال  ۵نفر در شهرک آباده و واحد مجهز
سنگبری و فراوری سنگ در شهرک سنگ خرمبید با ۱۰۰
میلیارد ریال و اشتغال  ۷۰نفر در شهرک نیز به بهرهبرداری
میرسد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ادامه بابیان اینکه
 12طرح عمرانی و زیرساختی نیز دهه فجر امسال افتتاح میشوند
گفت :این طرحها باهدف توسعه و تکمیل زیرساختها در
شهرکها و نواحی صنعتی فارس در بخشهای توسعه شبکههای
برقرسانی ،آبرسانی و گازرسانی و همچنین زیرسازی و آسفالت
معابر و تصفیهخانه فاضالب بااعتباری افزون بر  110میلیارد ریال
در شهرکها و نواحی صنعتی شیراز ،خنج ،الر ،پشت سنگر،
سروستان  ،2آباده طشک ،بوانات ،پاسارگاد ،فتحآباد مرودشت،
عملیاتی شده است .وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی 11
پروژه عمرانی بااعتبار  75میلیارد ریال نیز در این ایام خبر داد
و گفت :این طرحها نیز در حوزههای توسعه زیرساختها در
شهرکها و نواحی صنعتی اوز ،فیروزآباد ،میمند ،الر ،مهر ،جره
و باالده ،داراب ،خرامه ،زرین دشت ،تنگ حنای نیریز و خنج
آغاز میشود.
وی تصریح کرد :برخی از این طرحها افتتاح و برخی دیگر نیز تا
پایان ایاماهلل دهه مبارک فجر به بهرهبرداری میرسد.

کازرون
برپایی جشنواره کشوری مدرسه
انقالب در دبیرستان نمونه دولتی
سعادت کازرون

خبرنگار و عکاس /حمیدرضا بشکار :جشنواره کشوری
مدرسه انقالب که همهساله به همت اتحادیه انجمنهای
اسالمی دانشآموزان برگزار میشود ،دربردارنده عناوین
مختلف و متعدد در جهت بزرگداشت و بیان تاریخ و
دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی است.
انجمن اسالمی دبیرستان نمونه دولتی سعادت بهعنوان
انجمن اسالمی پیشرو در برگزاری این جشنواره در
سالیان اخیر ،امسال هم در چهلمین سالگرد انقالب اقدام به
برگزاری این مراسم نموده است.
در این جشنواره دانشآموزان نسبت به معرفی دستاوردهای
انقالب در سه محور کلی دیروز ما ،امروز ما و فردای ما
میپردازند.

حضور کارشناس همگانی
در مدرسه تیزهوشان شهید
دستغیب کازرون

برابر گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس کارشناس
پلیس فتا شهرستان کازرون در دبیرستان تیزهوشان
شهید دستغیب این شهرستان حضور یافت و درخصوص
پیشگیری از تخلفات فضای مجازی برای دانشآموزان
صحبت نمود و در پایان به سؤاالت شرکتکنندگان پاسخ
داد.

برادر شهید انقالب:

رمز موفقیت انقالب اسالمی،
اتحاد ،همبستگی و عشق
به امام (ره) بود

برادر شهید انقالب گفت :رمز موفقیت انقالب اسالمی،
چیزی نبود جز اتحاد ،همبستگی و عشق به امام (ره) که
در وجود تکتک آزادیخواهان لبریز بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از کازرون ،محمد
مندنیدستداده در دیدار با مسئوالن دانشگاه آزاد واحد
کازرون بابیان اینکه تاریخ مبارزاتی مردم کازرون به سال
 ۳۲بازمیگردد و کازرون پس از قم و تبریز سومین شهر
مبارزاتی علیه طاغوت زمان بود ،گفت :کازرون در دوران
پیش از پیروزی انقالب اسالمی یکی از محدود شهرها
و مراکز مبارزاتی کشور و جزء  ۱۱شهر حکومتنظامی
بوده که مقررات منع آمدورفت در آن اجرا میشده است.
وی که خود در مبارزات همرزم شهید بوده است ،در
بخشی از خاطرات خود گفت :رمز موفقیت انقالبیون در
آن دوران چیزی نبود جز اتحاد ،همبستگی و عشق به امام
که در وجود تکتک آزادیخواهان لبریز بود و مردم در
فقر مالی بودند اما فقر فرهنگی نداشتند و با حسی مهربانانه
و بهدوراز حرص و طمع کمبودها و نبودهای همدیگر را
جبران میکردند و آنان که دارا و ندار بودند در یک سطح
از زندگی بهره میبردند و هرکس داشتههایش را متعلق
به همه میدانست.
یک جانباز و مبارز انقالبی نیز در خاطرات خود که پس
از مجروح شدن منزل و کوچه آنان شدیدًا تحت نظارت

نیروهای نظامی و امنیتی قرار داشت ،گفت :دوستان و
همرزمان با وجود محدودیتها بیشتر فعالیت میکردند
و از طریق مسیر پشتبام همسایهها شبانه وارد منزل
میشدند و ما را عیادت و دلجویی میدادند و ادامه مبارزات
را در منزل بررسی میکردند.
عبد الرسول زنبوری افزود :در طول شبانهروز منتظر انتشار
بیانیهها و اعالمیههای جدید حضرت امام بودیم که بتوانیم
آن را به دست عموم برسانیم و با سیاسیون همکاری بسیار
نزدیک و خوبی داشتیم و رابط و فعال زیرک بودیم.
وی در خاطرات مبارزاتی خود بابیان اینکه در آن دوران
اتحاد و همبستگی مطلوبی بین ملت کازرون وجود
داشت ،اظهار کرد :شب قرار بود یکی از مبارزان در شهر
ممسنی سخنرانی کند و پلیس امنیت آن شب تمام راههای
خروجی کازرون را تحت کنترل و بازرسی قرار داده بود
اما مبارزان بهصورت مخفیانه و ماهرانه نزدیک به صدها
نفر از جمعیت را برای شرکت در آن مراسم از کانالی
که در آن نزدیکی بود ،عبور داده و توانستند بهموقع در
آن مراسم حضور پیدا کنند و این عملیات در نوع خود و
تاریخ بینظیر بود و این نشان از همت و پشتکار جوانان
در این شهر بود.

برپایی نمایشگاه کتاب در دانشگاه
آزاد اسالمی کازرون

هادی عارف ،مسئول نمایشگاه جامع کتاب  1440شهرستان
کازرون ،در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت :بیش
از  3هزار عنوان کتاب ،از آثار فاخر نویسندگان مطرح
در موضوعات مختلف در این نمایشگاه کتاب عرضهشده
است.
وی گفت :آثار این نمایشگاه در قالب  15غرفه ،با
موضوعات ،خانواده ،تاریخ ،ادبیات ،کودک و نوجوان،
مذهبی ،علمی و موضوعات متفاوت دیگری عرضهشده
است که  4غرفه عرضه محصوالت فرهنگی ،محصوالت
عفاف و حجاب ،تولیدات مددجویان بهزیستی و غرفه
تست رایگان انواع هوش کودکان از دیگر مواردی است
که در این نمایشگاه قابلمشاهده است.
عارف گفت :در این نمایشگاه  2غرفه ویژه نیز با
موضوعات آثار نویسندگان کازرونی و نمایشگاه

دستاوردهای انقالب اسالمی به روایت منابع و سازمانهای
بینالمللی موردتوجه بازدیدکنندگان قرارگرفته است.
مسئول بسیج دانشآموزی که متولی این نمایشگاه است،
ادامه داد :این نمایشگاه در تاریخ  12بهمن با حضور
مدیران شهرستان و مردم افتتاح شده است و تا تاریخ 22
بهمنماه نیز برپا خواهد بود.
وی گفت :استقبال خوب بازدیدکنندگان از دو غرفه آثار
سیاسی و کودکان باعث شد در اولین روز نمایشگاه ،بیش
از  1000جلد کتاب از این غرفهها به فروش برسد که در
نوع خود کمنظیر بود.
عارف افزود :عرضه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در
این نمایشگاه نیز از دیگر شاخصههای خوب این نمایشگاه
است که در سالهای گذشته کمتر شاهد عرضه آثار در
این موضوعات بودهایم.
وی با اشاره به اینکه آثار این نمایشگاه باقیمت خرید
عرضه میشود و هیچگونه درآمدی ندارد گفت :هزینههای
تأمین ،برپایی و اداره نمایشگاه بالغبر  20میلیون تومان
بوده است که با کمک خیرین تأمینشده است ،لذا قیمت
مناسب آثار باعث شده است طی گذشت  3روز از برپایی
نمایشگاه بیش از  5000جلد کتاب کودک به فروش
برسد .عارف بیان کرد :این نمایشگاه جزئی از طرح 1440
است که در بخش خدمات فرهنگی طرح دیدهشده است
و قرار است به مردم شهرستان کازرون درزمینه ترویج
کتابخوانی خدمات ارائه نماید.
مسئول بسیج دانشآموزی در پایان گفت :گرانی ما در
نمایشگاه فروش  100درصدی محصوالت قبل از اتمام
زمان نمایشگاه است که با توجه به هزینه هنگفت حمل
بار ،امکان تأمین مجدد کتاب برایمان مقدور نیست.

آغاز اکران فیلمهای جشنواره
بینالمللی فیلم رشد در کازرون

اکران فیلمهای چهل و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم
رشد همزمان با شیراز و دیگر شهرستانهای استان فارس
در کازرون برای دانشآموزان آغاز شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی حوزه
مدیریت آموزشوپرورش کازرون ،معاون آموزش

ابتدایی آموزشوپرورش این شهر در ابتدای آیین افتتاحیه
چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد که در کانون شهدای
رضوان این شهر برگزار شد توجه به اهمیت فیلم آموزشی
و تربیتی و نقش آن در یادگیری و یاددهی دانشآموزان
و تشویق و ترغیب هنرمندان برجسته به تهیه و ساخت
فیلمهای علمی آموزشی و تربیتی ،ارتقای کمی و
کیفی فیلمهای آموزشی و تربیتی را از مهمترین اهداف
برگزاری این جشنواره اعالم کرد.
محمود بتوان بابیان اینکه از طریق کتابهای درسی
بهتنهایی نمیتوان مطالب و پیامهای آموزشی را به
دانشآموزان منتقل کرد ،افزود :فیلم یکی از شیوههای
آموزشی غیرمستقیم است که میتوان توسط آن نکات
آموزشی الزم را به کودکان و نوجوانان انتقال داد.
وی در تشریح اهداف برگزاری این جشنواره خاطرنشان
کرد :توسعه فرهنگ بهکارگیری فیلم آموزشی در فرایند
آموزش و برنامههای درسی ،آگاهی از تحوالت و
نوآوریهای علمی ،تبادل هنری و فرهنگی بین کشورها
و بهرهگیری از توانایی صنعت سینما در مدارس ،انتقال
اندیشه دینی و کرامت انسانی به نسل جوان و ایجاد نشاط
علمی و تربیتی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره فیلم
رشد است که بهطورقطع سبب آموزش سبک زندگی
دینی به دانشآموزان میشود .همچنین زهرا نعیمی ،دبیر
اکران فیلمهای جشنواره بینالمللی فیلم رشد در کازرون،
در حاشیه این مراسم گفت :بیش از  55فیلم با موضوع
علمی ،تربیتی و آموزشی از کشورهای مختلف به مدت
یک هفته برای دانشآموزان هر سه مقطع تحصیلی به
نمایش گذاشته میشود.

