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مدیر انتشــارات رخشــید با بیان اینکه 
ناشــران شهرستانی دســت به عصاتر از 
گذشته حرکت می کنند، گفت: با توجه به 
اینکه نویسندگان، شعرا و پژوهشگران در 
شهرستان ها به ناشــران کمتری دسترسی 
دارند، دشوارتر از گذشته اثر خود را به 

چاپ می رسانند.
حاشیه  در  زوج،  مجتبی جعفری  ســید 
هفدهمین نمایشــگاه کتــاب فارس در 
گفت و گو با ایرنا افــزود: چاپ کتاب 
فعــاالن حوزه های نام برده نیز در مرکز، 

دشواری های خاص خود را دارد.
وی، در مورد وضعیت نشــر در استان 
فــارس اظهار داشــت: شــاهد کاهش 
شــمارگان کتاب در انتشــار آثار بوده 
ایم اما از لحاظ تعداد عناوین، ناشــران 
و نویســندگان فعال شــده اند و رقابتی 
بین نویســندگان، مولفان، پژوهشگران و 

مترجمان به وجود آمده است.
این فعال فرهنگی بیان کرد: در مقایسه با 
سال های گذشــته، تعداد عناوین کتاب ها 
بیشتر شده است و این موضوع را باید به 
فال نیک گرفت  چرا که سرانه مطالعه در 

استان فارس در حال افزایش است. 
جعفری زوج، همچنین کاهش شمارگان 
کتاب ها را نکته ای قابل تامل دانســت و 
افزود: در دهه هشــتاد، شمارگان کتاب 
به صورت متوســط سه هزار جلد بود و 
بعضا بســیاری از کتاب هــا تا پنج هزار 
جلد می رســید  اما امروز شمارگان کتاب 
کاهش محسوسی داشته است و ناشر در 
خوشــبینانه ترین حالت یک هزار تا یک 

هزار و 500 نسخه را در نظر می گیرد. 
مدیر انتشــارات پرتو رخشــید افزود: 
سرمایه گذاری و پخش کتاب، امروز باید 
از ســوی مولف صورت گیرد، نه ناشر و 
این موضوع مانعی برای مولفان به شمار 
می رود از همین رو نویسندگان آثار خود 

را همچون گذشته به نشر نمی سپارند. 

باره موضوع  در  جعفری زوج، همچنین 
قاچــاق کتاب گفت: ایــن معضل برای 
کتاب های پُرفروش رخ می دهد و ناشران 
مرکز بیشــتر بــا این پدیــده مواجه اند 
تا ناشــران شهرســتانی چرا که ناشران 
شهرســتانی قیمــت کتاب هــا را کمتر 
از ناشــران مرکــز در نظــر می گیرند و 

کتاب های محلی را به چاپ می رسانند. 
وی با تاکید بر اینکه نمایشــگاه کتاب، 
ایفا می کند، گفت:  نقش فرهنگی ویژه ای 
این نمایشــگاه هم فروشگاه بزرگ کتاب 
اســت و هم بــر هم افزایــی مخاطب، 

نویسنده و ناشر تاثیر می گذارد.
ایــن فعال فرهنگی ادامــه داد: این هم 
افزایی به صورت معمول رخ نمی دهد اما 
در نمایشگاه فرصتی منحصر به فرد دست 
می دهد کــه مخاطبان بتوانند بســیاری 
مواقــع با نویســندگان آثار نیــز دیدار 
کنند، همچنین نویســنده می تواند در این 
فرصــت از تجربه خاص خود در عرصه 
خواننده  از  و  بگوید  ســخن  نویسندگی 

بازخورد بگیرد.
جعفری زوج، نمایشگاه کتاب را فرصتی 
نیاز سنجی  بیان داشت:  طالیی دانست و 
و برنامه ریزی برای یک ســال کاری از 

اتفاقات بسیار مهمی است که در هر دوره 
از نمایشگاه رخ می دهد و این امر بسیار 

مغتنم و با ارزش است.
نشــر رخشــید با تازه هایــی همچون، 
نقــش زنان در دوره  خنده های رژیمی، 
در  شایســتگی  دوم،  و  اول  پهلــوی 
بانکداری حرفه ای، جاذبه های گردشگری 
در  مــزارات خاک مصلی  تذکره  ایران، 
شیراز، برف سیر، در کوچه باغ های پرتقال 
و زخم، نقش سیاسی زنان در دوره پهلوی 
دوم، 1۴ گفتار در گردشــگری، به پرویز 
شاپور سنجاق شدم و  مجموعه رجز های 
کتاب  نمایشگاه  هفدهمین  در  عاشورایی 

فارس حضور یافت.
2 اثر مجموعه شــعر نیز بــا نام، بغض 
غریب شــاهنامه و نقد سرنوشــت غزل 
)پنجشــنبه(  1۳5۷امروز  انقالب  از  پس 
با حضور احمد عالی، نویســنده این اثر 
و همچنین پژوهشــگر ادبیان از شهرستان 

المرد در این غرفه رونمایی شد. 
هفدهمین نمایشــگاه کتاب فارس که از 
ســوم آذرماه 9۷ فعالیت خــود را آغاز 
کرد تــا نهم همین مــاه در محل دائمی 
واقع در  فارس  المللی  بین  نمایشگاه های 

شهرک گلستان شیراز برپاست.

به گــزارش هفته نامه طلــوع  المرد و مهر 
نژاد مشاور و کارشناس  عبدالحسین شــبانی 
در حاشیه طرح  اجتماعی  شناســی  آســیب 
انحرافات  بــا  مقابله  و  پیشــگیری  کارگروه 
اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره اول رقیه 
بدیعی شهرســتان المرد اظهار داشتند: از مهر 
ماه ســال 9۷این آموزش ها به صورت مستمر 
درمــدارس در بین دانش آموزان بر اســاس 
اولویت ها دنبال می شــود که هدف اصلی ما 
کاهش وسایل آرایشی شیمیایی در بین دانش 
آموزان دختر است که باید به نتیجه مطلوب در 
شهرستان برســیم.وی آدامه داد:مصرف برخی 
لوازم آرایشی در بین دختران بسیار شایع است 
رژلب ها دارای سرب هستند ودر دراز مدت 
،افزایش پرخاشگری  باعث اختالل های رفتار 
و کاهش بهره هوشــی در دختران می شــود.

خستگی زود رس و کم خونی های مزمن نیز 
با این موضوع در ارتباط است.مشــاور آسیب 
شناســی در خصوص سفید کننده ها که بیشتر 

دانش آموزان در خانه یا مدرســه استفاده می 
کنند افزودند:ســفید کننده پوست، مخصوصا 
در انواع تقلبی حاوی کولوبتازون قوی اســت 
وغیر از عوارض موضعی مثل برجســته شدن 
عروق وتورم پوست،عامل کم کاری غده فوق 
کلیه،چاقی و پوکی استخوان هم هست.شبانی 
نژاد در ادامه ریمل ها را از دیگر لوازم آرایشی 
پر مصرف دانست و خاطر نشان کردند:عارضه 
اصلــی ریمل و ریزش مژه اســت پایه ریمل 
آب و روغن است ومحیط مناسبی برای رشد 
میکروب ها،انگل و آمیب هاســت و می تواند 
،التهاب،قرمزی  چشــمی  های  عفونت  باعث 
وآســیب به پلک شــود.وی درپایان بیان این 
مطلب که اکثر دانش آموزان مدارس دخترانه 
از وسایل آرایشی شــیمیایی خطرناک آگاهی 
ندارند وهمین امر باعث افزایش برخی آسیب 
ها در مدارس شــده که با برنامه ریزی دقیق 
بتوان این معضالت تا پایان ســال تحصیلی از 

بین ببریم.

۷ فرهنگی_اجتماعی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون به موجب رای شماره 139760311029000281مورخ 97/6/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی  تحت پالک 1231/4563 
مفــروزی از پالک 1231 اصلی به مســاحت 82558 متر مربع واقع در فراشــبند بخش 8 فارس در 
مالکیت آقای جمشــید وزیری کوهی فرزند امیر به شماره شناسنامه 1418 قرار گرفته است  و مطابق 
سوابق ثبتی تحدید  حدود پالک اصلی پس از انتشار آگهی تحدید حدود بعمل نیامده است لذا حسب 
تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی 
عملیات تحدید حدود پالک موصوف روز شــنبه مورخ 97/10/8 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک 
شروع و انجام خواهد گرفت.لذا به وسیله این آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت میگردد که 
در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور 
ادعایی دارند طبق ماده 20 قانون ثبت، اعتراض خود راکتبا از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 

به مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم و رسید دریافت دارند.

تاریخ انتشار آگهی: 97/9/17              تاریخ تحدید حدود : 97/10/8     

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

برابر رای شماره 139760311029000338هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین عباســی فرزند جواد به شــماره شناسنامه 
8 صادره از فیروزآباد در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک درب باغ لیمویی به مساحت 
168230/7 متــر مربع تحت پالک 92 فرعی از 1240 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 
1240 اصلــی واقع در بخش 8 فارس خریداری از مالک رســمی فرامرز جهانگیری آدرکفان 
محرز گردیده اســت.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 انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/9/17           تاریخ انتشار نوبت دوم:97/10/2

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

برابر رای شماره 13970311029000339 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خدابخش جوکار فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8 صادره از 
فیروزآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ لیمویی به مساحت 168230/7 متر مربع 
تحت پالک 92 فرعی از 1240 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1240 اصلی واقع در بخش 
8 فارس خریداری از مالک رســمی فرامرز جهانگیری آدرکفان 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 مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:97/9/17               تاریخ انتشار نوبت دوم:97/10/2
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شبانی نژاد کارشناس مسائل اجتماعی خبر داد:

آموزش دانش آموزان مدارس دخترانه 
درباره آسیب های مواد آرایشی اختالف اداره میراث و اداره اوقاف شهرســتان المرد در 

مالکیت آب انبارهای مرکزی این شهرستان در دادگاه مورد 
بررسی قرار می گیرد.

شهرســتان المرد یکی از گرم ترین شهرستان های استان 
فارس و جنوب کشــور است و همین اقلیم ویژه، آن را از 
لحاظ معماری و سبک زندگی نیز متمایز می کند. با توجه 
به راهکارهای نســل های پیشین در جهت رفع مشکالت و 
عدم وجود تکنولوژی کنونی در اعصار گذشــته، آنچه از 
اجداد این ســرزمین باقی مانده ارزش تاریخی ویژه و کم 

نظیری دارد.
 اســتفاده از آب انبارها برای دسترسی راحت تر مردم به 
آب آشامیدنی و ذخیره آن یکی از راهکارهای مردم ایران 
در قرن های گذشــته بوده که اهمیت بیشــتری در قسمت 
های گرم و خشک داشته است، استان فارس با اقلیم ویژه 
و پراکنده و قرار گرفتن در قســمت جنوبی کشور یکی از 
اســتان هایی است که این ســبک معماری در آن به وفور 
دیده می شود که بیشتر آب انبارهای موجود در این استان 
با پیشرفت سیستم آب و فاضالب از بین رفتند و آنهایی که 

باقی مانده اند جنبه تاریخی به خود گرفتند.
آب انبارهای مرکزی شــهر المرد که در کنار بانک ملی 
این شهر قرار دارد یکی از آب انبارهای با ارزش تاریخی 
اســت که به علت بی توجهی در حال تخریب است. این 
آب انبارها به عنوان یکی از شــاهکارهای فن معماری آبی 
ایران بوده و در مناطق خشــک و گرمسیری جنوب کشور 

مطرح است.
این آب انبار که جزو موقوفات مرحوم حیدر ربیعی یکی 
از خیران شهرستان المرد اســت تحت مالکیت و نظارت 
اداره اوقاف این شهرســتان قرار دارد و مدتی است که به 
عنوان انبار یک گل فروشــی اجاره داده شده است که بر 
اساس ادعای اداره میراث فرهنگی این مسئله سبب آسیب 

دیدن این بنای تاریخی می گردد.
مسعود تقی زاده، مســئول میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری المرد گفت: این آب انبارها به عنوان نماد 
فرهنگ و سنت مردمان این خطه در پاسخ به طبیعت خشک 
و خشــن و تالش در هدر ندادن این گوهر زندگانی دارای 

ارزش فرهنگی، ســنتی و تاریخی اســت و اداره میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشــگری شهرستان المرد گام 
های مؤثری برای ثبت این آثار که ارزش تاریخی هنری و 
فرهنگی آن تأیید شده در فهرست آثار ملی برداشته است.

وی با اشاره به عدم توجه اداره اوقاف شهرستان به اهمیت 
این مکان، بیان کرد: انتظار مــی رود اداره اوقاف و امور 
خیریه المرد به خواســت عمومی مــردم توجه و در حفظ 
و صیانــت و ثبت این آثار بــرای جلوگیری از تخریب و 
نابودی و ماندگاری برای نسل های آتی به میراث فرهنگی 
کمک و همکاری کند، ما حتی خواســتار اجاره این مکان 
با قیمت سه برابری از اجاره کنونی شدیم اما با ما موافقت 

نشد.
تقی زاده با بیان اینکه مراحل ثبت این بنا انجام شــده و 
منتظر مراحل نهایی اداری ثبت آن در تهران هستیم، تصریح 
کرد: بــرای تخلیه این آب انبارهــا از طریق قانونی وارد 
شــدیم و جهت مرمت آن نیز خیر جذب شده و همچنین 
شــهرداری آمادگی خود برای تعمیر ایــن اثر تاریخی را 

اعالم کرده است.
اداره میراث فرهنگی شهرستان المرد برآوردی از تخریب 
این بنا ندارد و تاکنون در راستای این امر هیچ کارشناسی 
صورت نگرفته است، بنابراین باید نظر اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان المرد را نیز شنید.
امراهلل موالیی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
المرد با بیان اینکه سند مالیت این مکان به نام اداره اوقاف 
است، عنوان کرد: شهرستان المرد مملوء از آب انبارهایی 
با قدمت باالتر از این مکان است اما اینکه چرا اداره میراث 
فرهنگــی بر روی این آب انبار اصرار دارد، جای ســوال 

است.
وی افــزود: اداره اوقاف هیچ برنامه ای برای تخریب این 
مکان ندارد و فقــط زمین های اطراف این آب انبار اجاره 
داده شــده و این بر طبق سیاست های اداره مبنی بر کسب 
درآمد از امالک موقوفه و اجرای نیت واقف انجام شــده 

است و ما بر اساس قانون عمل کردیم.
موالیی، در پاســخ به ســئوال که چرا این ملک به اداره 
میــراث اجاره داده نمی شــود تا این قبیل مشــکالت و 

ســوءتفاهم ها ایجاد نشــود؟ گفت: اجــاره دادن امالک 
موقوفه تحت نظارت بنیاد توسعه و عمران موقوفات است 

و هیج ربطی به ما ندارد.
بنابراین به ســراغ بنیاد توســعه و عمران موقاف استان 
فارس رفتیم و علل عدم همکاری در اجاره این بنا به اداره 
میــراث و همکاری در حفظ یکی از آثار تاریخی اســتان 
را از آنها جویا شدیم، علی اســدپور مدیر بنیاد توسعه و 
عمران موقوفات استان فارس با اظهار بی اطالعی از نحوه 
اجاره این ملک و تکذیب هر گونه دخالتی در اجاره دادن 
آب انبارهای مرکزی شهرســتان المرد، متذکر شد: اینکه 
در مورد اجاره موقوفه ای بنیاد توســعه تصمیم گیری کند 
مســتلزم طی مراحل اداری و در نهایت فراخوان از طریق 

روزنامه و برگزاری مزایده است.
وی با اشاره به وجود رقابت های سلیقه ای و بی مورد در 
شهرستان ها اعالم کرد: تصمیم گیری در مورد آب انبارهای 
مرکزی المرد از طریق این بنیاد انجام نشــده و تاکنون در 
این زمینه اقدامی صورت نگرفته اســت، البته ناگفته نماند 
فقط زمین های اطراف این بنا در اختیار مستاجر قرار گرفته 

تا از مصادره احتمالی آن جلوگیری شود.
با وجود صحبت با مســئوالن درگیــر در این موضوع به 
پاســخ قانع کننده و منطقی دســت نیافتیم اما اداره میراث 
فرهنگی اســتان فارس از برگزاری جلسات دادگاه مابین 
اداره میراث و اداره اوقاف شهرستان المرد خبر داد و پاسخ 

نهایی را به اتمام جلسات دادگاه موکول کرد.

مالکیت آب انبار مرکزی المرد سر دو راهی اختالف

مدیرکل دفتر توانمند سازی و مهارت های کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی:

دانشگاه آزاد اسالمی نقش  بسزایی در جامعه 
آموزشی کشور دارد

به گزارش خبرنگار خبرگــزاری آنا از المرد، 
شــهاب مهران نژاد مدیرکل دفتر توانمندسازی 
و مهارت های کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی و 
علی رضایی رئیس توانمند سازی دانشگاه آزاد 
اسالمی استان فارس از فعالیتهای دفتر توانمند 
ســازی و مهارت های کاربــردی واحد المرد 

بازدید کردند.
شــهاب مهران نژاد برگزاری دوره های کوتاه 
مدت را امری ضروری دانست و اظهار داشت: 
در کنار تربیت متخصصان و کارشناســان در 
حوزه های مختلف، وجــود دوره های کوتاه 

مدت و آموزش تخصص های مورد نیاز جامعه بسیار ضروری و از ملزومات زندگی در عصر حاضر 
اســت که این امر موجب باال رفتن بهره  وری و کارایی بیشتر  دانشجویان، دانش آموختگان و اقشار 

مختلف جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد: امروزه دانشــگاه آزاد اسالمی  با داشتن بیشــترین فضای آموزشی و بیشترین تعداد 
دانش آموختگان،  نقش بسزایی در  جامعه آموزشی کشور ایفا کرده است و اقداماتی موثر در زمینه 
آموزش کشــور  انجام داده است که رسالت دانشگاه که همان  توانمند سازی اقشار مختلف جامعه 
می باشــد، با آموزش ها و تخصص های مورد نیاز جامعه تحقق می یابد و لذا  این مســأله موجب 
شــده تا دانشگاه آزاد اسالمی که امروزه بزرگترین دانشــگاه حضوری در جهان می باشد، با داشتن 
هیات علمی و کارکنانی توانمند و امکانات و تجهیزات مدرن و به روز، در این راستا تدابیری خاص 
بیندیشــد  و آموزشهای خود را منحصر به آموزش های کالسیک ویژه دانشجویان نکرده  و تأسیس 
مرکز توانمندسازی و آموزشهای کوتاه مدت در واحد های دانشگاهی از سیاست های کالن دانشگاه 

آزاد اسالمی می باشد.
مدیر کل دفتر توانمندسازی و آموزشهای کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی گفت که باید بین  دانشگاه 
و صنعت و جامعه ارتباطی موثر و هدفمند وجود داشــته باشد تا جامعه و صنعت بتوانند از  پتانسیل 
علمی اعضای هیات علمی و استادان دانشگاه نهایت استفاده را ببرند و این امر باید در جامعه نهادینه 

شود که دانشگاه آزاد میتواند در این زمینه هم به کمک صنایع و اصناف جامعه بیاید .
در این دیدار سید احمد هاشمی رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد  آمادگی  این واحد را جهت 
برگزاری تمامی دوره های مورد نیاز صنایع و ادارات و سازمان های شهرستان و گزارشی از عملکرد 
واحد اعالم کرد که از مهمترین اقدامات انجام شده همکاری این واحد در برگزاری آزمون استخدامی 

آلومینیوم جنوب و آموزش پذیرفته شدگان و آماده سازی آنان جهت اعزام به کشور چین  نام برد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد از انعقاد تفاهم نامه میان این واحد دانشگاهی و صنایع انرژی 
بر المرد خبر داد و اضافه کرد که در آینده شاهد همکاری های بیشتر و اقدامات گسترده تری در سطح 

شهرستان و کشور خواهیم بود .
مدیر کل دفتر توانمندسازی و آموزشهای کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی ضمن بازدید از دانشگاه آزاد 
المرد در جریان اقدامات  انجام شــده توسط دفتر توانمند سازی واحد المرد  قرار گرفت  و عملکرد 

واحد را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

رونمایی از دو اثر 
ماندگار نویسنده جوان 

عالمرودشتی

»خلیل محمدی« 
در حاشیه هفدهمین نمایشگاه کتاب در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
فارس بــا حضور رحمانی سرپرســت 
موســوی  مهندس  فارس،  اســتانداری 
مدیرعامل نمایشــگاه هــای بین المللی 
فارس، سهرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان فارس و جمعی از مدیران 
استانی و تنی چند از ناشران و عالقمندان 
حوزه نشــر و کتــاب از دو اثر ماندگار 
دکتر احمــد عالی با نام هــای »بغض 
غریب شــاهنامه« و »سرنوشت غزل پس 

از انقالب« رونمایی شد.
دکتر احمد عالی در همین رابطه گفت:در 
این مراسم دو کتاب از حقیر رونمایی شد 
،سرنوشت غزل پس از انقالب کتابی در 
مورد وضعیت شــعر امروز ایران پس از 
انقالب 1۳5۷ می باشــد که برای اولین 
بار و به این شــکل در کشور کار شده 
است و کتاب دوم مجموعه شعرهای من 
از سال 8۳ تا سال 9۷ می باشد ، که شامل 
دو بخش شــعرهای اجتماعی و شعرهای 

مذهبی است.
این نویسنده جوان درپایان ضمن گالیه 
ای از زبــان نویســندگان و هنرمنــدان 
خواستار حمایت سیستم اداری و فرهنگی 
کشور از بحث چاپ و نشر و خرید کتاب 

شد.
گفتنی اســت دکتر احمد عالی معلمی 
مدارس عالمرودشــت و همچنین دبیری 
انجمن شعر شهرســتان المرد عهده دار 

میباشد.

 مدیر انتشارات پرتو رخشید:

ناشران شهرستانی دست به عصاتر از گذشته حرکت می کنند


