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نماينده ولى فقيه در استان فارس:
بايد گفت و گو براى
 حل مشكل را تجربه كنيم

پنجشنبه17آذر *13جمادى االولى 1444 *8 دسامبر 2022* شماره4880 * قيمت 10000 تومان

مديركل آموزش و پرورش فارس خبر داد
اختصاص 10ميليارد ريال براى تجهيز 

كتابخانه مدارس كم برخوردار

ــا حمايت پولى  ــرمايه گذارى ي در هر س
ــده سهم  اتومبيل هاى  كه  ازخودروسازها ش
ــوده و بويژه بخش عمومى آن درتاكسى  فرس
ــدازه كافى  ــوس  را به ان ــى بوس و اتوب و مين
ــداد خودرو  ــه بايد در برابر هرتع ــده اند ك ندي
ــوده ها  ــى از فرس ــمار معين ــر ش صفركيلومت
ــن را هم ازياد  ــى كنند. اي ــقاط و بازياب را اس
ــش از آن  ــتند پي ــد كه مى توانس ــرده بودن ب
ــازها را به توليد ون وتاكسى تشويق  خودروس
ــى  دولت قبلى را  ــد و آن وام 25 ميليون كنن
ــوده بدهند  ــى هاى فرس ــدگان تاكس ــه رانن ب
ــق بگيرد و هم  ــودرو داخلى رون تا هم بازارخ
ــهرها كمتر گرفتار آلودگى  ــى دارها و ش تاكس
ــوند.  ــال ش ــرد س هوا بخصوص در روزهاى س
ــرانجام سرد  ــكارى داستان بى س اين فراموش
ــي از وارونگي هوا  ــواي ناش ــديد ه آلودگي ش
ــه هنوز  ــرده ك ــزرگ را تكرارك ــهرهاي ب درش
ــت.  گاهى  ــده اس ــري براي كاهش آن نش فك
ــده. ــل اصلي آن پرداخته ش ــه يكي از عوام ب

ــي و رانندگي  ــس راهنماي ــين پلي رئيس پيش
ــان  فرمانده ــش  درهماي روزگارى  ــوركه  كش
ــود نظارت برخودرو  ــس راه از نبود يا كمب پلي
ــش ازآن هم  از توليد  ــازها گاليه كرد. او پي س
شدن خودروهاي بدون كنيستر خبرداد وگفت 
ــتاندارد  ــم در برابر اس ــازها هنوز ه خودروس
ــورد ايمني و  ــان هم درم ــازي محصوالتش س
ــت مي كنند.  ــه آاليندگي مقاوم هم در زمين
ــتي كه بر روي  به گفته او مبدل هاي كاتاليس
اتومبيل هاي مونتاژ داخل نصب مي شود پس 
از 80هزار كيلومتر يعني 3سال كيفيت خود را 
ازدست مي دهند و پرمي شوند و ديگر نقشي 
در كاهش آاليندگي گازهاي خروجي از اگزوز 
اتومبيل ها ندارند. اگرمبدل ها تعويض نشوند 
ــوند ميزان آاليندگي هرخودرو تا5  كه نمي ش
ــود.يك بخش ديگر مشكل  برابر اضافه مي ش
ــوده   ــه گفته رئيس پليس اتومبيل هاي فرس ب
30سال و 40 سال است كه آاليندگي آنها 40 
ــت  برابر اتومبيل هاي توليدي جديد داخل اس
ــت  ــان به همان روزگار نو بودن دس كه خودش

كم 2تا3 برابر استاندارد آلوده سازند. 

باالتر از فرسودگى
حميد مقدس فرد

روزن

آش كارده محلى
آش دوغ محلى
شلغم، باقله گرم
نخود گرم

نشانى: چهارراه باغ عفيف آباد به سمت 
چهارراه ستارخان، روبروى خيابان مصلى 

نژاد، نرسيده به وليصعر قصرالدشت، جنب 
بانك كشاورزى و نمايشگاه اتومبيل سورتمه
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بهترين خريدار ضايعات آهن 

حق پناه
خريدار آهن كهنه، شيرآالت خراب، 
مس و روى خراب، آبگرمكن خراب، 
كتاب و دفتر بخارى گازى، كولرآبى، 

موتور يخچال خراب، موتور كولر 
خراب، پكيج و شوفاژ خراب

فقط با يك تماس در محل شما 
خريد با باالترين قيمت
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گفت و گو با بازماندگان و شاهدان حادثه شاهچراغ(ع) به بهانه اربعين شهداى حرم

زائرانى كه زائر دائمى حرم شاهچراغ (ع) شدند
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خط دوم درودزن 
اسفند به شيراز مى رسد
معاون هماهنگ كننده قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء: خطوط انتقال آب از سد درودزن به شهر شيراز

 براى ضريب اطمينان بيشتر در حال انجام است كه تا چهار ماه آينده به پايان مى رسد

استاندار فارس 
در مراسم روز دانشجو خواستار شد

مكانيزيم سوت زنى از سوى 
دانشجويان فعال شود

115 شركت فعال در حوزه گل، گياه
و گلخانه در نمايشگاه شيراز حضور يافتند

ديدار با بهار 
در زمستان

شهردار منطقه3  شيراز عنوان كرد
آمادگى شبانه روزى 

نيروهاى خدمات شهرى 
در بارشهاى اخير

آخرين فرصت
 تمديد كارت آمايش 
پناهندگان افغانستانى

خريد و فروش نان خريد و فروش نان 
در فروشگاه ها تخلف استدر فروشگاه ها تخلف است

*مديركل غله و بازرگانى فارس:چنانچه نانوايى ها بخشى از سهميه آرد يارانه اى خود را به *مديركل غله و بازرگانى فارس:چنانچه نانوايى ها بخشى از سهميه آرد يارانه اى خود را به 
شكل آزاد بفروشند تخلف است و با متخلفان برخورد مى شودشكل آزاد بفروشند تخلف است و با متخلفان برخورد مى شود
**نه نانوايى ها حق دادن نان به فروشگاه ها را دارندنه نانوايى ها حق دادن نان به فروشگاه ها را دارند
 و نه فروشگاه ها حق بسته بندى و عرضه نان و نه فروشگاه ها حق بسته بندى و عرضه نان
3

ــازندگى  ــگ كننده قرارگاه س ــاون هماهن مع
ــد  ــوط انتقال آب از س ــاء گفت: خط ــم االنبي خات
درودزن به شهر شيراز براى ضريب اطمينان بيشتر 
ــت كه تا چهار ماه آينده به پايان  در حال انجام اس
ــرب از سد  ــد. پروژه خط دوم انتقال آب ش مى رس
ــهر شيراز با طول خط انتقال 77  درودزن به كالنش
كيلومتر تا مخازن معالى آباد از جنس لوله فوالدى 
ــر و داراى  ــا 1800 ميليمت ــاى 1400 ت در قطره
تصفيه خانه و ايستگاه پمپاژ هر كدام به ظرفيت 3 
متر مكعب در ثانيه و به ارتفاع 250 متر و تونلى به 
ــت اسفند ماه امسال به بهره  طول 12 كيلومتر اس

بردارى خواهد رسيد.
ــش از اين مدير عامل آب منطقه اى فارس  پي
از اعتبار 559 ميليارد تومانى براى اتمام اين طرح 

ــفند  خبرداده بود و اعالم كرد: اين طرح تا پايان اس
امسال به بهره بردارى مى رسد.

از 14 و نيم كيلومتر لوله گذارى پايانى طرح 
ــيراز 9 و نيم كيلومتر  ــال آب از درودزن به ش انتق
ــاون هماهنگ كننده  ــت. مع ــر باقى مانده اس ديگ
ــا بيان اينكه 62  ــازندگى خاتم االنبياء ب قرارگاه س
ــده  ــاخته ش ــط قرارگاه خاتم س ــد تاكنون توس س
ــت  ــت، گفت: 45 درصد مخازن ذخيره آب پش اس
ــده به  ــدهاى ساخته ش ــط همين س ــدها توس س
وسيله قرارگاه تأمين مى شود. حاجى زمانى گفت: 
ــتان  ــر خطوط انتقال آب در 15 اس 6400 كيلومت
ــرا كرده ايم. وى ادامه داد: خطوط انتقال آب از  اج
ــيراز براى ضريب اطمينان  سد درودزن به شهر ش
ــت كه تا چهار ماه آينده  ــتر در حال انجام اس بيش

ــتاندار فارس نيز پيش از اين  به پايان مى رسد.اس
ــى براى تكميل خط  ــتگاه هاى متول گفته بود« دس
ــيراز پاى كار ــد درود زن به ش دوم انتقال آب از س

 بيايند.»
ــه بررسى روند   محمد هادى ايمانيه در جلس
ــد درود زن  تكميل نهايى خط دوم انتقال آب از س
ــيراز  از همه دستگاه هاى اجرايى كه اقدامات  به ش
ــال آب از درودزن  ــرح انتق ــل ط ــا در تكمي آن ه
ــت كه با اداره آب منطقه اى  ــت خواس ضرورى اس
ــى براى تامين  ــكارى كنند. برنامه نهاي فارس هم
ــد درودزن  ــيراز، از محل س ــهر ش آب مورد نياز ش
ــب در ثانيه و مقدار  ــا ظرفيت حداكثر 3 مترمكع ب
ــال  ــاليانه 60 ميليون مترمكعب در س ــط س متوس

براى مصارف شرب و بهداشتى است.
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VIPVIP دكوراسيون داخلى دكوراسيون داخلى
كاغذديوارى، تايل هاى CNC، آسمان مجازى، 
طراحى و اجراى پرده، كناف لمينت، كفپوش، 

نقاشى ساختمان
ساعت كار: 8 صبح الى 20 يكسره
فروش به صورت آنالين و حضورى

فلكه فخرآباد، ابتدای وصال جنوبىفلكه فخرآباد، ابتدای وصال جنوبى
جنب كوچهجنب كوچه٨٨  

(مديرمسئول: ثابت)(مديرمسئول: ثابت)
٠٩١٧٢٦٠٣٢٠٧٠٩١٧٢٦٠٣٢٠٧--٣٢٣٢٤٦٨٦٣٢٣٢٤٦٨٦

نقد و اقساط بلند مدتنقد و اقساط بلند مدت

عينك آفتاب سايهعينك آفتاب سايه
عينك هاى UV400 با باالترين كيفيت و باالترين 
استاندارد* دو عدد عينك 150/000 تومان (هر 

كدام از عينك ها به يورو قيمت خورده 10 تا 15 يورو 
معادل 300/000 تا 500/000 تومان)* فروش ويژه 
براى شما همشهريان عزيز* هزينه تبليغات را ما نمى 
دهيم بلكه آن را با همشهريان عزيز سهيم مى شويم*
عينک های اورجينال ٧٠٠/٠٠٠ تا ٩٠٠/٠٠٠ تومان

فروش ويژه فقط ٢٥٠/٠٠٠ تومان
برای ديدن اجناس در پيام كلمه (عينک) را 
ارسال فرماييد تا تمام كارها ارسال شود

3030--FF33 آدرس: پارامونت، مجتمع زيتون آدرس: پارامونت، مجتمع زيتون
فروش به صورت حضورى و يا ارسال به تمام نقاط 

ايران با پست پيشتاز و درون شهر شيراز با پيك
 جيحانى 09171103270

وداع با آقاى گل خوزستان و پرسپوليس
سرزن تاريخى فوتبال ايران درگذشت

ــابق فوتبال ايران دار فانى  ــتاره س كريم باوى س
را وداع گفت.

ــاهين،  ــابق تيم هاى ش ــان س  اين گلزن درخش
پرسپوليس و تيم ملى پس از تحمل يك دوره بيمارى 

درگذشت.
ــاوى در فوتبال ايران به اوايل دهه  ظهور كريم ب
ــى ناگهانى  1360 بازمى گردد، جايى كه او با درخشش
ــاى گل رقابت هاى جام  ــاهين، آق ــال ش ــم فوتب در تي
ــگاه هاى تهران در سال 1364 شد و پس از حضور  باش
ــه مهره اصلى خط  ــز دهدارى در تيم ملى بدل ب پروي
ــزرگان و نامدارانى مثل ناصر  ــه ايران در حضور ب حمل
ــوس، عبدالعلى چنگيز، حميد  ــاد پي محمدخانى، فرش

عليدوستى و … شد.
ــتانى كه با مهاجرت به تهران،  اين ستاره خوزس
ــاهين  ــن تهران الف را به تن مى كرد، پس از ش پيراه
ــود را در جمع  ــش خ ــپوليس آمد و درخش ــه پرس ب

ــه درباره اش  ــان ادامه داد. در حاليكه هميش سرخپوش
ــش از پاى  ــل اينكه يك پاي ــد كه به دلي ــه مى ش گفت
ــادگى فوتبال  ــت نمى تواند به س ــرش كوتاه تر اس ديگ
ــاى بلند و ضربات  ــطه پرش ه بازى كند. او كه به واس
ــر كوبنده در فوتبال ايران بسيار مطرح بود، در دهه  س
ــاره گرفت و پس از آن  ــال كن ــاد آرام آرام از فوتب هفت

ــنيديم تا در دهه 1380  ديگر كمتر از او خبرى مى ش
حضورى ناگهانى در برنامه 90 داشت.

ــفى، مليپوش سابق  يكى دو روز پيش اكبر يوس
ــتى در اينستاگرام خواستار  فوتبال ايران با انتشار پس
دعاى طرفداران فوتبال براى كريم باوى شده بود كه از 
ــد بفهميم او شرايط جسمانى مناسبى ندارد.  آن مى ش
ــى از فوتبال ايران  ــته حتى چهره هاي در روزهاى گذش
مثل على دايى، خواستار رسيدگى فورى به وضعيت او 
ــده بودند، اما مراقبت ها در نهايت به  و جراحى وى ش
نتيجه نرسيد و اين فوتباليست سابق ملى از دنيا رفت.

كريم باوى زننده اولين گل تيم ملى فوتبال ايران 
ــدار مقابل قطر  ــيا 1988 در دي ــام ملت هاى آس در ج

است كه روى كرنر فرشاد پيوس به دست آمد.
ــاده دل و از آن  ــيله پيله و س ــى بى ش او بازيكن
ــته چهره هايى بود كه فقدانش دريغ و درد زيادى  دس

به همراه دارد.
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