به نام آن رازقی که افتتاح کارها از نام اوست

اخبار دشتک

اخبار کوتاه دشتک

افتتاح اداره آب و فاضالب شهر دشتک

جلؼِ اًجوي ادتی پظهاى تختیاسی ٍ ٌّشهٌذاى دؿتک

نذاذراتاررالازلالبببذدا

نشریه داخلی ندای دشتک
شماره دوم

مقدمه:

ادساُ آب ٍ فاضالالالالالب ؿالالالالْش دؿالالالالتک سٍص چْاسؿالالالالثِ
هالالَسخ 1393/1/28تالالا حضالالَس قالالذست اهلل تیگلالالشی فالالشد
تشٍجٌالالالی هالالالذیشػاهل ؿالالالشکت آب ٍفاضالالالالب اػالالالتاى ،

تا حضَس اػضای ؿَسا ؿْش دؿتک ٍ سئیغ فشٌّ

ٍ

اسؿاد اسدل ّفتن فشٍسدیي  1393ػاػت  5ػصش دس
کتاتخاًِ ػوَهی دؿتک تشگضاس ؿذ

حجالالت اال اػالالالم ػالاللواى پالالَس اهالالام جوؼالالِ ؿْشػالالتاى

…………………………………………………………….

استقا هؼائل فشٌّگیٍ ،سصؿی ٍ اجتواػی ٍّوچٌیي اطالع سػاًی

اسدل  ،هحوالالذ ًالالَرسی چلیچالالِ ای فشهاًالالذاس ؿْشػالالتاى

جـي ٍالدت حضشت فاطوِ ٍ سٍص هادس دس سٍص یک

داخلی ؿْش دؿتک ؿشٍع تِ کاس کشد .اهیذٍاسین کِ هثوش ثوش ٍاقغ

اسدل ٍجوؼالالالی اص هؼالالالنَالى هحلالالالی ٍ تٌالالالی چٌالالالذ اص

ؿٌثِ هَسخ 1393/1/31تا حضَس جوؼی اص خَّشاى ٍ
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هادساى دؿتک دس هؼجذ اهام حؼیي(ع) تشگضاسؿذ.

دؿتک ادسُ آب ٍفاضالالب ایالي ؿالْش آغالاص تکالاس کالشد .دس

ًـشیِ فشٌّگیٍ،سصؿی ٍ اجتواػی ًذای دؿتک (داخلی) دس ساػتا

اخبار دشتک

سی و یکمین دوره مسابقات فوتبال جام نوروزی
دشتک با قهرمانی تیم پاسارگاد پایان یافت.
ػی ٍیکویي دٍسُ هؼاتقات جام ًَسٍصی دؿتک تا 7تین اص
دؿتک ٍ یک تین اص ؿْشک افؼشآتاد دس دٍ گشٍُ اص سٍص

دٍم فشٍسدیي 1393ؿشٍع ؿذًذ ٍ دس ًْایت دس سٍص جوؼِ
هَسخ  1393/1/15تا قْشهاًی تین پاػاسگاد ٍ ًایة
قْشهاًی تین فجش تِ پایاى سػیذًذ .توام هؼاتقات اهؼال
دس صهیي چاد تشگضاس ؿذًذ .هؼاتقات جام ًَسٍصی ؿْش
دؿتک اص ػال 1362تطَس خَد جَؽ تشگضاس هی ؿًَذ ،

دس ضوي ػَاهل تشگضاس کٌٌذُ ایي هؼاتقات خَد تاصیکٌاى
ٍ هشتیاى دؿتک هی تاؿٌذ.

ایالالي هشاػالالن هٌْالالذع تیگلالالشی فالالشد تشٍجٌالالی اص کوالالک
ٍهـالالاسکت هؼالالنَنیي ٍهالالشدم دس ساُ اًالالذاسی ایالالي اداسُ
قذسداًی کشد ٍگفالت تالا تخصالی
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تاصػالالاصی ؿالالثکِ ّالالا ٍتاػیؼالالات فشػالالَدُ ایالالي ؿالالْش
ٍتْؼالالاصی هٌالالاتغ تالالاهیي کٌٌالالذُ آب ؿالالْش تالالضٍدی اًجالالام
هیـَد ٍی افضٍد ها هصالون ّؼالتین تالا هـالکالت کوثالَد

................................................................
آقایاى ػیاهک ػلیواًی تؼٌَاى هؼاًٍت هٌاتغ اًؼاًی
اػتاًذاسی ٍ کاهشاى قلی پَس تؼٌَاى هؼاًٍت تَػؼِ ٍ
پـتیثاًی هذیشیت آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْشػتاى اسدل

هٌصَب ؿذًذ.

آب ؿشب ؿْش سا تالش طالش کٌالین ٍایالي هالی طلثالذ ػالایش
هؼنَنیي ٍهشدم ػضیض هٌطقالِ تالِ هالا کوالک کٌٌالذ حجالت
اال انؼالالالم ػالاللواى پالالَس اهالالام جوؼالالِ ؿْشػالالتاى اسدل ًیالالض

تبلیغات

دس ػخٌاًی ًقالؾ ٍجایگالاُ آب دس صًالذگی ٍاجتوالاع سا تالا

دفتر خدماتی دانشجو افتتاح شد

اػالالتفادُ اص آیالالات قالالشآى کالالشین تـالالشی کالالشد ٍخَاػالالتاس

اًجام پشٍطُ ٍ تحقیق  ،تایپ ٍ پشیٌت ،فتَکپی ،خذهات ایٌتشًتی ،
کاست ٍیضیت  ،تٌش ٍ فلکغ ٍ....

ؿذ.

آدسع  :دؿتک تاالتش اص کتاب فشٍؿی هؼلن  .دفتش خذهاتی داًـجَ

فشٌّالال

ػالالاصی ّوالالِ جاًثالالِ تالالشای اػالالتفادُ تْیٌالالِ اص آب

'

برخی از پیشکسوتان فوتبال دشتک:
آقایاى ػیاهک کشیوپَس -حؼي خلیلی -ػانن تْشاهپَس-

آیا می دانستید که

صًذُ یاد سعید محمدی دشتکی ،فشصًذ هشحَهیي آقاتک ٍ

داسیَؽ سحواًیّ -ادی ػثاػی -هؼیي قلی پَس -هحوذ

خیاتاًی دس ؿْش تْشاى تِ احتشام

فشًگیغ ،دس ػال ّ 1309جشی ؿوؼی دس دؿتک دیذُ تِ
جْاى گـَدٍ .ی دس اٍاى کَدکی تحصیل ػلَم هقذهاتی سٍص
سا دس هکتةخاًِ هشحَم هالػلی آغاص ًوَدًذ ،ضوي ایٌکِ اص
ّواى دٍسُ ًیض دس کاسّای هشػَم آى صهاى اص جولِ کـاٍسصی
ٍ داهذاسی ًیض دس کٌاس تضسگتشّا هـغَل ّوکاسی ؿذُ تَد.
پغ اص ایي صهاى ،هذتی ًیض دس اػتاى خَصػتاى ٍ ؿْش
گچؼاساى هـغَل تِ کاس گشدیذ ٍ دس اٍاخش دِّ ّ 30جشی
ؿوؼی تا ػضیوت تِ کـَس کَیت دس آًجا ػاکي ٍ هـغَل
فؼانیت ؿذًذ ،تا ایٌکِ پغ اص چٌذ ػال اقاهت دس کَیت ،دس
تاصگـت تِ ایشاى ،دس ؿْشداسی تْشاى هـغَل فؼانیت گـتِ ٍ
پغ اص چٌذ ػال فؼانیت تِ ػوت سئیغ ػٌذیکای کاسگشی
هٌصَب گـتٌذ .دس ّویي دٍسُ تِ ًوایٌذگی اص ػٌذیکای
کاسگشی ایشاى دس کٌفشاًؼی کِ دس طًَ ػَئیغ تشگضاس ؿذ
ؿشکت ًوَدًذ .ػؼیذ هحوذی دس اداهِ فؼانیتّای کاسی
خَیؾ(دِّ  )1350دس اًتخاتات هیاى دٍسُای هجلغ ؿَسای
هلی(دٍسُ تیؼت ٍچْاسم) تِ ًوایٌذگی هشدم تْشاى اًتخاب
ٍ تِ هجلغ ساُ پیذا ًوَدًذ .ایـاى پغ اص اًقالب ػانْایی سا
تشای کاس ٍ اقاهت دس کـَسّای اهاسات هتحذُ ػشتی ٍ کَیت
گزساًذًذ ٍ دس ًْایت ،دس هشداد ػال  1381دسػي ّفتاد ٍ دٍ
ػانگی ٍ دس اثش ػکتِ قلثی تِ سحوت ایضدی پیَػتٌذ ٍ پغ
اص اًتقال تِ ایشاى ،دس صادگاُ خَد ،دؿتک ٍ ،دس جَاس آساهگِ
تؼتگاى ٍ دٍػتاًـاى تِ خاک ػپشدُ ؿذًذ.منبع وبالگ

قلی پَس -طْوَسث خذاهشادی -حاج سضا خذاهشادی-یحیی

زندگینامه سعید محمدی دشتکی

دشتک ،نگین بختیاری

ػؼیذ هحوذی دؿتکی تٌام دؿتک
ًام گزاسی ؿذ.

کاّیذاى -غالم حؼیي قلی پَسّ -اؿن تْشام پَس -تٌْام
ػثاػی -هصطفی هحوذی-فشٌّ

خذاهشادی -تاصػلی انِ

یاسی -یادگاس ػؼگشی -آتاى هَػَی -هصطفی افشٍصًَ-ساهلل
تاقشی -ػیاٍؽ ػلیواًی -خاقاى تْشاهی -ػؼیذ هشادپَس-
کاهشاى قلی پَس -ػیؼی سئیؼی -خذاداد ػثاػی -خذاداد
قلی صادُ -هشاد هشادپَسَّ -ؿٌ

کشیوپَس -فشؿیذ

ػلیواًی – ًَستخؾ قشتاًی – خذاداد ػثاػی – حؼي
هحوذی – ؿیشصاد ؿشیفپَس – ؿیشٍاى قلی پَس – هجیذ

اص ّوِ ی ّوـْشیاًی کِ توایل ّوکاسی تا ًـشیِ ًذای
دؿتک سا داسًذ دػَت تؼول هی آیذ تِ دفتش هشاجؼِ
کٌٌذ.
نطفا ًظشات ٍ پیـٌْادات خَد سا تِ ػاهاًِ پیام کَتاُ

انیاػی – یضداى قشتاًی – هْذی تاتایی – داٍٍد هحوذی –

 5000 248 240اسػال ًواییذ.

حاجی تاتا هحوذی – سٍح اهلل تاتایی – ًادس انیاػی -

آدسع :دؿتک تاالتش اص کتاب فشٍؿی هؼلن –دفتشخذهاتی داًـجَ

فشدیي هحوذی  -ػلی سحواًی -ػیاٍؽ قلی پَس -هٌَچْش
فتحی-فشؿاد قشتاًی  -ػثذ اهلل تْشاهی – فردین اخالقی
ٍ......
اداهِ داسد(اداهِ اػاهی تضسگَاساى دس اًتـاس تؼذی)
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