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 منتظر همکاری شما هستیم

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعععیعب یعاعاعی اراضعی و  9110/  71/  70مورخ  911007199713777931برابر رأی شماره 

های فاقد سند رسمی مساقر در واحد یاای حوزه یاب ملک کوار تصرفات مالکانه بالمعارض ماقاضی آقای امراله شمس فرزنعد  ساخامان
اصلی مفعروز  359فرعی از پالک  9مارمربع پالک 910397صادره از در یک قطعه زمین مزروعی به مساحب  3علی به شماره شناسنامه 
بخش نه فارس کوار اراضی فرمشگان خریداری از طریق مالک رسمعی وریعه معرحعو   1اصلی واقع در قطعه  359و مجزی شده از پالک 

گردد و چنانچه اشخاص حقیقعی  روز آگهی می 95جالل آرین محرز گردیده اسب. لذا به منظور اطالع عمو  مراتب در دو نوبب به فاصله 
بایسای از تاریخ اناشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعاراض خود را به این اداره  و حقوقی نساب به آگهی مذکور اعاراضی داشاه باشند می

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعاراض، دادخواسب خود را به مراجع قضایی تقدیم و رسید دادخواسب را 
به این اداره تحویل نمایند. بدیهی اسب در صورت انقضای مدت مذکور و عد  وصول اعاراض یا عد  رعایب تشریفات قعانعونعی در معدت 

 مقرر در صورت اعال  اعاراض طاق مقررات سند مالکیب صادر خواهد شد.
 9110/ 71/ 37تاریخ اناشار نوبب اول: 

 9110/ 97/ 73تاریخ اناشار نوبب دو : 

 علی بیگیحسن

 رئیس اداره یاب اسناد و امالک کوار 

برادران ارجمند جناب آقای حاج 

 محمدحسین جمشیدی و خانواده محترم

با تأسف و تألم، درگذشت مادر مؤمنهنو و 

تان، تسلیت عرض نموده، برای آن مکرمو

فقیده سعیده، رحمت و مغفنر  و بنرای 

بازماندگان، سالمت و سعاد  و عاقنتنت 

 تعالی مسألت دارم.بخیری از درگاه حق
 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

 های فارس نکرد/ آبی جاری نشد باران هم کمکی به دریاچه

 اکران نخستین مستند حافظ و گوته اثر کارگردان کازرونی در سینما حقیقت

 4صفحه 

 پوسدثروتی که می
بندی و صنایع بزرگترین واحد بسته

تبدیلی خرمای استان فارس )بخش 
 خشت( در آستانه نابودی !!؟

 
۰در بخش خشت بیش از  - واحدِ سردخانه ایی نگهگه داری  ۳

رطب و خرما وجود که با بررسی این واحد ها متوجه خواهید شد 
شرکت زرین پاک هم به لحاظ کیفی هنوز که هنوز اسگت یگ  
سرو گردن باالتر از سردخانه های جدید اسگت امگا در بگحگ  
درآمد این واحد های سردخانه ایی که به صورت خصوصی اداره 

تنها از محل نگهگه داری رطگب و  می شوند با تالش و پشتکار ،
فروش آن سودهای میلیاردی را به دست می آورند ، اما شرکت 
بزرگ زرین پاک با آن هم تعاریف و امکانات دارد برای خودش 

 می پوسد و خاک می خورد !!!

 ساله کازرون 45تحلیل بارندگی 
* مدیر کل محیط زیست استان فارس گفت: آخرین باری که حقابه ای برای دریاچه های فارس رها شد مربوط 

 بود که آن زمان آب رها شده هیچ تاثیری در احیای تاالب نداشت. ۱۹به بهار سال 

* علی اکبر کاظمینی افزود: یکی از دریاچه های مهم استان دریاچه بین المللی پریشان است که این دریاچه نیز 

 مانند دیهر دریاچه های استان وضعیت نهران کننده ای داشته  و به طور کامل خش  است.
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و لزوم   «سلمان فارسی»
هوشیاری کارگردانان و 
سیمائیان به درخواستِ 

 کازرون و فارسیان!
 فردا... دهقانامان

———— 
 

 برگی از انتخابات مجلس 
 حکمتاکبر فرشتهعلی

———— 
آقایان محترم! لطفا فاصله 

 بگیرید
 سمیه رعیتی

————
بازارهای تاریخی شیراز ایمن 

 3صفحه  نیست

 4صفحه 

 2صفحه 
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به گزارش شهرسبز؛ محمدرضا محمدحسنپور در جلسسسه 
کارگروه بررسی وضعیت بناهای فرسوده شیسرا،  گس:ست  
ح:ظ با،ارهای تاریخی شیرا، و همچنین تضمین سالمت 
شهروندان و گردشگران و با،اریان و ایمسن سسا،ی ایسن 

هسا و  بناهای قدمت دار به همکساری و زسزت تسمسات اداره
ها و البته همکاری هیئست امسنسا و کسسبسه بسا،ار  سا،مان

 نیا،مند است.
وی با بیان اینکه وضعیت سیم کشی برق در با،ار وکیس  
ناایمن است  ادامه داد  وضعیت سیم کشی که بسیاری ا، 
آنها خودسرانه انجات شده  ا، موارد مخاطره آمیز موجسود 

 شود. در با،ارهای شیرا، محسوب می
معاون شهرداری شیرا، که ازتقاد دارد وقوع کوچکتریسن 
حادثه در با،ار وکی  شیرا،  احتمال برو، فاجعه انسانی را 
به دنبال خواهد داشت  گ:ت  شسهسرداری شسیسرا، بسرای 
برطرف کردن مشکالت و همچنین رفع نمای نا،یسبسا در 
با،ار وکی  شمالی اقدات به احداث کانال تاسسیسسسات در 

تسوانسنسد   رسان مسی های خدمات کف با،ار کرده و دستگاه
 تاسیسات مربوطه را به این کانال انتقال دهند.

معاون خدمات شهری شهرداری شیرا،  سد معبر ایسجساد 
هسای بسا،ار وکسیس  دانسست کسه  شده را ا، دیگر نا،یبایی

موجب اختالل در رفت و آمد شهروندان و گسردشسگسران 
شده و مخاطراتی را ،مینه سا،ی کرده است و گ:ست  بسا 
هماهنگی شورای با،ار اخطارهای ال،ت به افراد متخلسف 
داده خواهد شد و در صورت تکرار برخورد قانونی انجسات 

 شود. می
وی با بیان این مطلب که متاس:انه بسیاری ا، مغسا،ه هسا 
در با،ار وکی  توسط مالکان جداسا،ی شده است  افسزود  
با توجه به قدمت تاریخی حجره های با،ار وکی  تعدادی 
ا، مالکان اقدات به جداسا،ی مغا،ه های خود کرده اند که 
توسط شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شسنساسسایسی و 

ارجاع داده شده  011پرونده های آنان به کمیسیون ماده 

است که پس ا، رای کمیسیون شسهسرداری نسسبست بسه 
 اجرای رای اقدات خواهد کرد.

معاون دادستان زمومی و انقالب مرکز استان فارس نیسز 
با اشاره به انجات با،دیدهای مسیسدانسی ا، بسا،ار وکسیس   
وضعیت ایمنی آن را نامناسب ار،یابی و تاکید کرد که بسا 
برو، کوچکترین حادثه  امکان وقوع رخدادهسای جسبسران 

 ناپذیر محتم  است.
کشاور، با بیان اینکه در بعضی مسائ  باید 
به صورت جدی برخورد قانونی انجسات داد  
گ:ت  ایمنی با،ارهای تاریسخسی شسیسرا، ا، 
مسائ  مهمی است که با جان شهسرونسدان 
مرتبط است لذا بسایسد هسمسه مسسئسوالن و 

های مسسئسول ورود کسرده و چساره  دستگاه
 اندیشی کنند.

های مرتبط نظسیسر بسرق   وی همه دستگاه
آب:ا  مخابرات  میراث فرهنگی و شهرداری 
را موظف به انجات اقدامساتسی در راسستسای 
ایمنی با،ار دانست و گ:ت  اقدامات نهادهسا 

ها ،مانی موثر خسواهسد بسود کسه  و سا،مان
کسبه و با،اریان خود در ح:ظ و نگهسداری 

 آثار مسئول بدانند.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسالمی شهر شیسرا، 
نیز با بیان این مطلب که در بررسی موارد مربوط به با،ار 
وکی  موضوزی مهم است  گ:ت  با توجه به اهمیت جان 
شهروندان و گردشگران و همچنین با تسوجسه بسه ار،ش 
تاریخی با،ارهای شیرا، باید یک راهکار زملی برای ح  
این مساله انجات گیرد تا ا، رقم خوردن فاجعه ای تاریخی 

 و انسانی جلوگیری شود.
سولما، دهقانی ادامه داد  دستگاه های ،یربط نیز باید در 
ساماندهی و رفع مشکالت با،ارها حضور داشته بساشسنسد 
چرا که برای ساماندهی و ایمنی سا،ی و ،یبسایسی بسا،ار 

های تاریخی همه دستگاه های خدمسات رسسان دخسیس  
 هستند.

وی با بیان اینکه در با،ار وکی  خصسوصسا بسا،ار وکسیس  
شمالی تب و تاب گذشته وجود ندارد  افزود  کسبه بسا،ار 
نیز باید همکاری های ال،ت برای رفع بعضی ا، نا،یبایسی 
ها را با دستگاه های خدمات رسان داشته باشند تا شاهد 

 ها نیز باشیم. رونق بیشتر فعالیت
رئیس کمیسیون سالمت  محیط ،یست و خدمات شهری 
شورای شیرا، نیز با تاکید بر اینکه متاس:انسه بسسیساری ا، 
کسبه با،ار حقوق شهروندان را رزایت نکرده و معبر با،ار 
را اشغال کرده اند  این موضوع را زاملی موثر در نا،یبایی 

 و غیرایمن شدن با،ار دانست.
قاسم مقیمی ادامه داد  کسبه بسا،ار بسایسد ایسن بسه ایسن 
موضوع توجه داشته باشند که ،یبایی با،ار بازس  جسذب 
توریست و گردشگر بیشتر شده و رونق اقتسصسادی را در 

 پی دارد.

ئب در نشسست  االسالت مهدی طا به گزارش شهرسبز؛ حجت
با جمعی ا، ازضای هیئست زسلسمسی و اسساتسیسد بسسیسجسی 

های فارس در سا،مان بسیج اساتید فارس با قیساس  دانشگاه
اظهسار کسرد  بسا  ع(  وضعیت امرو، با ،مان حکومت امات زلی)

قیاس و سنجش این دو وضعیت باید نکات مهم را شناسایی 
گیری جلوی تکرار وقسایسع  کنیم تا در موارد حساس با زبرت

 تلخ را بگیریم.
پایان ص:ین است که آغسا،ی   وی افزود  وضعیت امرو، مانند

 بار داشت و باید مواظب باشبم. بخش و پایانی تأسف مسرت
رئیس قرارگاه زمار با اشاره به ن:اق  اشع  برای جلوگیسری 

٠ا، پیرو،ی نهابی مالک اشتر گ:ت  در طول این  سال نیز  1
های مختل:ی  های خود فتنه جریان ن:اق با فعال کردن قائمه

را ایجاد کرده و شهیدانی نظیر اسداهلل الجوردی در واقسع بسا 
های به ظاهر خودی حذف فیزیسکسی شسده و بسه  مکر منافق

 شهادت رسیدند.
شهسادت  وی با بیان اینکه نتیجه غالف شمشیر مالک اشتر  

  تصریح کرد  ن:اق برخی   زج( بود و غیبت امات زصر) ع(  ائمه)
مهسمستسریسن  ع(  سپاه امیرالمؤمنین) بصیرتی  نظیر اشع  و بی

 دلی  غالف شمشیر مالک اشتر بود.
شود که دو قبلسه  طائب با بیان اینکه ،مانی اسالت جهانی می

در اخستسیسار اسسالت و   -مسجداالقصسی و مسسجسدالسحسرات -
دشمسن در طسول تساریسخ اسسالت  گ:ت      مسلمانان قرار گیرد

هیچگاه اجا،ه نداد پیامبر و ائمه به مسجداالقصسی نسزدیسک 
شوند و در واقع نقطه پایان زملیات موته قرار بر فتح قسدس 

 بود که نشد.
  بعد ا، زملیات موتسه تسا امسرو،  این فعال سیاسی اضافه کرد

گاه این ات:اق نیافتاد که مسلمانان به فتح مسجداالقصی  هیچ
برسند و امرو، انقالب اسالمی با تقدیم خسون صسدهسا هسزار 

شهید ا، آغا، انقالب اسالمی تا دفاع ا، حرت به این نسقسطسه 
 رسیده است.

رئیس قرارگاه زمار با با بیان اینکه ازتقاد امات راح  مبنی بر 
انسقسالب مسا  ره(  گ:ت  به فرموده امسات ) زم  به تکلیف بود  

زسج( اسست و  ) الزمان سا، انقالب جهانی مهدی صاحب مقدمه
پسذیسر    آمدن امات زصر امکان اگر این انقالب به نتیجه نرسد

 نیست.
ها در ،مان ظسهسور  وی با اشاره به شبهه ا، کار افتادن سالح

گ:ت  این یک شبهه غلط است؛ اگر این ات:اق بیافتد چطسور 
 قرار است تا در رکاب اماممان شهید شویم.

ئب؛ اگر قرار به معجزه و سالح ا، کار افتادن بسود  به گ:ته طا
ایسنسکسه امسات  افتساد   برای پیامبر و امات حسین نیز ات:اق می
بسه ایسن  شهیسد شسد   حسین در زاشورا آخرین ن:ری بود که 

هسا را زسلسیسه  دلی  است که قب  ا، آن اصحابشان سسالح
بینیسم کسه  ایشان ا، کار انداحتند و اگر امرو، می

اسرائی  و آمریکا ا، دست ملت ما زصسبسانسی 
هستند به این دلی  است که سالح آنها را ا، 

دانند اگر خطا کنسنسد در  ایم و می کار انداخته
    شسود کمتر ا، چند دقیقه اسرائی  نابسود مسی

پس باید با تجهیزات برای امات ،مان امنیست 
 ایجاد کرد.

وی ادامه داد  حکومت جمهوری اسالمسی امسرو،  
ارمغان انبیا است و هیج امتی نتواسته بسار ایسن 

امانت را بپذیرد و ایسن مسلست ثسابست 
توانند ولی ،مان خود  کردند که می
 دارند.  را ،نده نگاه

رئیس قرارگاه زمسار گس:ست  ا، 
کسه مسدافسعسان حسرت وارد  ،مانی

اهلل در زسراق و سسوریسه در  هسای آل شدند دیگر حرت منطقه 
اما کنار خانه خدا هنو، این ات:اق نسیسافستساده و   ؛  امنیت است

 برای ظهور امن نیست.
وی با اشاره به فرمایش رهبری معظم انسقسالب مسبسنسی بسر 

د  من در دنیا یک ن:ر را ندیدت کسه  فروپاشی آمریکا بیان کر
 های امامین انقالب را نقد کند. صحبت

نسابسودی   ٨٥فروردیسن  ٠1این فعال انقالبی گ:ت  امات در 
اسستساد  ٨٥اردیبهسشست  0٠اسرائی  را مطرح کرد و آنها در 

مطهری را شهید کردند و در واقع هرکس تسنسدتسر  زسلسیسه 
 مورد تهاجم قرار گرفت  گرفت  ،ودتر  اسرائی  موضع می

اق و  سال گذشته تصریح کرد  امرو، راه زر ٠1وی با بررسی 
ایم و امرو،  های جوالن رسیده سوریه با، شده و تا ،یر بلندی

های داخلی دل بسته است تا شسمسشسیسر را  شع  دشمن به ا
 برگردن زلی بگذارند تا مالک را برگرداند.
ها در برجات به دنسبسال  وی با بیان اینکه آمریکایی

نجات اسرائی  بودند و به اذزسان تسرامسه بسه 
     ای ایسران بسودنسد دنبال تغییر رفتار منطقسه

ای نبود  زنوان کرد  مگر تابلوی برجات هسته
پس چرا آمریکا به دنبال تغسیسیسر در رفستسار 

 ای ایران است. منطقه
  د  امرو، اقتسدار  مسدیسریست وی خاطرنشان کر

دهسد تسا  رهبری معسظسم انسقسالب اجسا،ه نسمسی
ها نتیجه دهسد  با،یگردانی دشمن توسط اشع 

و بار دیگر مالک ا، خسیسمسه اصسلسی 
پیرو،ی با،گردد و پرچم انسقسالب 

طور کسه مسعسمسار  اسالمی همان
انقالب فرمسود بسه دسست امسات 

 زصر خواهد رسید.

 بازارهای تاریخی شیراز ایمن نیست

 های داخلی برای برگرداندن مالک دل بسته است دشمن به اشعث 

مراسم جشن روز دانشجودر دانشگعاه آزاد اسعالمعی 
 کازرون با حضور اما  جمعه این شهر برگزار شد.

در این مراسم حجب االسال  خرسند اما  جعمعععه 
کازرون، با اشاره به علب نامگعذاری روز دانشعجعو و 
شهادت سه دانشجو در اعاراض بعه حضعور معععاون 

 9113جمهور وقب آمریکا در ایعران در سعال  رئیس
بیان داشب: دانشجویان و جامععه ععلعمعی معا سعه 

 وظیفه مهم دارند.
وی اذعان کرد: یکی از شاخصه های مهم دانشجعو، 
اساقالل طلای اسب. یعنی روحیه جوانی که با علعم 

شود به دناال اساقالل طعلعاعی  و اندیشه عجین می
باشد. که امروز نیز توسط شما دانشجعویعان، کشعور 
باید در همه زمینه های علمی، فرهنگی، اجاماعی و 

 سیاسی به اساقالل عملی و کامل برسد.
حجب االسال  خرسند عدالب خعواهعی را از دیعگعر 
شاخصه های دانشجوی ایرانی برشعمعرد و تصعریع  
کرد: مطالاه دانشجو باید عدالب بویعهه نسعاعب بعه 

دولامردان باشد. امروز مقا  معظم رهاری هعمعیعن 
مطالاه را هم از دانشجویان عزیز دارد کعه بعایعد در 

 مطالااتشان عدالاخواه باشد.
وی افزود: این تفاوت یروتی که در جعامعععه وجعود 
دارد که برخی از دارایی زیاد نمیدانند چکار کنند و 
برخی نیز به نان شب محااجند باید مطالعاعه گعری 

بینیم در قضایای مشعکعالت  شود. در صورتی که می
ارز و دالر، سودهایی به جیب بعرخعی معی رود کعه 

 خالف عدالاخواهی اسب.
اما  جمعه کازرون آرمان گرایعی را ویعهگعی معهعم 
دیگری برای دانشجو دانسب وگفب: دانشجعو بعایعد 
آرمان ها و الگوهایی داشاه باشد و بعر اسعاس انعهعا 

 حرکب کند تا به هدف ماعالی خود برسد.
وی ادامه داد: محیط های دانشجویی عالوه بر اینکه 
شاد و سرزنده باید باشد، باید توا  با نقد نیز بعاشعد. 
دانشجو باید نظرات خود را بیعان کعنعد و کسعی از 
نقادی و اناقاد ناراحب نشود. اگر کسی از اناقاد فرار 

 کند، دچار دیکااتوری درونی اسب.
حجب السال  خرسنعد بعا اشعاره بعه نعقعش معهعم 
دانشجویان در در اویل انقالب و دفاع مقدس بعیعان 
داشب: انقالب ما از روز اول حزبی ناود، بلعکعه یعک 
جوشش و خروش مردمی بود. با پعیعروزی انعقعالب 
اسالمی همین دانشجویان انقالب نهادهایی همچون 
سپاه پاسداران و جهاد سازندگی را تشکیعل دادنعد. 
در دفاع مقدس نیز شهدای دانشجویعی هعمعچعون 

هعای  آفعریعنعی و فعداکعاری شهید علم الهدی نقش
 بزرگی کردند.

وی  افزود: باید مراقب باشیعم تعا معطعالعاعه گعری 
دانشجویی راه را گم نکند. جناش دانشعجعویعی در 
زمینه اساکاارسایزی و مخالفب با اساعمعار اسعب. 
اما برخی جناش دانشحویی را نماد کنعار امعدن بعا 
سلطه و تفکرات غرب می دانند. اما باینیم همعیعن 
نظا  سرمایه داری داد خود غربیان به طور مثال در 
فرانسه را در اورده اسب. برخی هم با همین تعفعکعر 
میخواهند مذاکره کنند، در حالی کعه معا بعایعد بعه 

 دانشجویان و خود ماکی باشیم
اما  جمعه کازرون در اظهار کرد: دانشجوبایعد دیعن 
داری، مطالعه دقیق و مطالاه گری داشعاعه بعاشعد. 
نااید آنطور جا بیندازند کهدانشعجعوی درسعخعوان 
نااید مقید به مسائل دینی باشند. در صعورتعی کعه 

بینیم شهدای ما که الگوی علمی بودند، العگعو و  می
 بهارین فرد از لحاظ دینینیز در جامعه خود بودند.

 برگی از انتخابات مجلس 
 علی اکبر فرشته حکمت

 
ی انتخابات کشورمسان ایسران بسه جسهست  گ:ته شده نتیجه

های اذهان زمومی قاب  پیش بینی تحقیسقسی و  پیچیدگی 
حتی تقریبی نیست چرا که اغلب آحاد مردت برای انتسخساب 
نامزد مطلوب خود در شب و رو، قب  ا، ،مان رسسمسی ر ی 
گیری انتخابات و گاه در همان رو، و در مواردی در دقایسق 

گیرندکه به کدامین  حضور پای صندوق اخذ ر ی تصمیم می
 نامزد یا نامزدان معرفی شده ر ی دهند! 

ی مجلس  قدر مسلم این که ی  شخص نماینده
چه به لحاظ شخصیتی، علمی و تجربیگات  هر آن

تواند  گذشته قَادَر و توانمند باشد، به تنهایی نمی
در تصمیمات جمعی مجلس و جهت دهی و تغییر 

 ها و مصوبات تأثیر پذیر باشد.  لوایح و طرح
چه که در تصمیمات خروجی مجلس شورا کارسا، اسست  آن

همانا آرای اکثریت مطلق نصف به زالوه یک و در برخسی 
بساشسد. لسذا  مصوبات آرای سه چهارت جمع نمایندگسان مسی

ای که در ایات انتخابات توسط نامسزدان و  ترین مغلطه بزرگ
گیرد این است که واقسعسیست فسرایسنسد  هواداران صورت می

تصمیم سا،ی در مجلس و وظایف ذاتی تقنسیسنسی وکسالی 
کنند!! حستسی بسه  مجلس را برای مردت تشریح و تبیین نمی

گویند وظی:ه و توان مندی یک نماینده در جسذب  مردت نمی
ی انتخابسیسه و انستسصساب و تسعسویس   سرمایه برای حو،ه

 مسؤوالن و مدیران دوایر محلی نیست. 
ی انتخابیه  با این حال هر نامزد برای جذب آرای مردت حو،ه

ای حتی ابزار و قوازد غیرقانونی و غیرشرزی و  به هر وسیله
غیراخالقی و باری به هر جهت  متسوسس  و مستسمسسس سک 

 گردد!  می
بعد ا، روانه شدن به مسجسلسس چسون بسه مسوکسالن خسود 

های دروغ و ناشدنی و غیر واقسعسی و خسارز ا، تسوان  وزده
ها هم محقق  مندی وظایف نمایندگی داده است و آن وزده

و اجرایی نشده است لذا به توجیهات بی منطق  تقصیر یابی 
و مقصر نمایی و اتهسات پسراکسنسی و حسواشسی سسا،ی روی 

 آورند!  می
جا که نامزدان نمایندگی مجلس شورا در شهرسستسان  ا، آن

المرسوت بر مبنای فرد محسوری  المعمول و زلی کا،رون زلی
کسنسنسد  ا،  وکی  مجلس برای جذب آرای مردت تبلیس  مسی

های مختلف برای نزدیک شدن به مردت و معطسوف  واسطه
کنند.  کرده و می ها به سمت خود است:اده می داشتن نظر آن
هسای مسحسلسی و یسا  ها در گذشته بیشتر قسدرت این واسطه

 معتمدین و یا باورهای بومی بود. 
نامزد انتخابات برای ر ی آوری و ر ی جمسع کسردن سسراغ 
کدخدا و خان و بزرگ قبیله و ای  و مسحسلسه و مسنسطسقسه 

گ:تند  هر چه خان بگوید!! و هر چسه کسدخسدا  رفت! می می
بپسندد!! یا اگر نامزد ا، خاندان سادات معروف بود آغو آغسو

های مردت به  گ:تند و ا، احترات و ازتقاد توده )آقا=سرور( می
اند!! ا، تعصبات  کرده سادات برای ر ی جمع کنی است:اده می

ای هم برای معطسوف کسردن  ای و روستایی و زشیره محله
اند و هنسو، هسم!! نسامسزد  کرده نظر و ر ی مردت است:اده می

روستایی که ،ادگاهش فالن بخش و منطسقسه اسست و یسا 
باشد نامزدی که شسهسری  نامزدی که مثالً تُرک و یا لُر می

ی مصلی بسرخسواسستسه اسست!  ی باال یا محله است ا، محله
ها زوام  روی کرد مردت بسه سسمست نسامسزدان  ی این   همه

 انتخاباتی بوده است! 
ی چه  ا، فضای انتخابساتسی آن  بیان خاطرات کودکی دهه

دوران خالی ا، لطف نیست مرحوت سیسد زسبسدالسحسسسیسن 
ی شهرستان کا،رون در مجلس  نماینده  طباطبایی سه دوره

ی چهس  بسود  شورای ملی آن ،مان بود احتماالً اواسط دهه
که رقابت انتخاباتی میان مرحوت طباطبایی و فرد دیگری به 
نات ابوطالب مهندس)ایشان معلم ،بان انگلسیسسسی بسودنسد( 
برقرار شده بود ا، قضا هر دو بومی و ،ادگاهشسان کسا،رون 
بود )اگر چه هر دو در تهران سکونت داشتند این که آقسای 
مهندس در قید حیات باشد یا نباشد اطسالع نسدارت( بساری  

ی مصسلسی  هواداران مرحوت طباطبایی که بیشتر ا، مسحسلسه
بودند در تأیید نامزد خود آغوآغو)اصطالحی که برای سادات 

گ:تند و برای منکوب کردن رقیب ایشان  رود( می به کار می
ی معماران )بن اها( بود ایسن  یعنی آقای مهندس که ا، طای:ه

دادند که  بی  و کُلنگ و تیشسه بسن سا وکسیس   شعار را سرمی
شه!! آخرین انتخابات دوران طاغوت هم رقابت مسیسان  نمی

مرحوت طباطبایی و فردی به نات زسبساس جسبساری صسورت 
ای بود که بخشسی ا، دوران  گرفت. جباری نظامی با،نشسته

نظامی گری خود را در تیه مستقر در کا،رون سپری کرده 
بود ،ادگاه ایشان اساساً شهرستان همدان بود. اما ا، آن جسا 
که جباری مورد حمایت خوانین امیرزضدی قسرار داشست و 

ها هم به خاطر اختالفات محلی و تثبیت قدرت محسلسی  آن
رفت لذا  شان با مرحوت طباطبایی در یک جوی نمیخود آب

به خاطر حمایت خوانین  جباری پیرو، انتخسابسات گسردیسد! 
های مستسعسصسب هسوادار خسوانسیسن و  متأس:انه برخی گروه

طباطبایی بارها به خاطر همین مسای  انتخابساتسی بسا هسم 
 درگیری شدند! 

دو  05٨٠قاب  ذکر است در ،مان طاغوت تا قبس  ا، سسال 
های حزب مردت و حزب ایران  حزب سیاسی فرمایشی به نات

کرد. دبیرک  حزب مردت باهری و دبیرکس   نوین فعالیت می
حزب ایران نوین هم زباس هویدا بود کسه هسر دو بسعسد ا، 

 انقالب ازدات شدند. 
در کا،رون دفتر حزب مردت در منزل مرحوت طبساطسبسایسی 
مستقر بود ،یرا که خود ایشان زضو همین حزب بود. دفتسر 

ی چمران فعلی(  ی گنبد)فلکه حزب ایران نوین هم در محله
مستقر بود ،یرا که خوانین امیرزضدی اغلب هوادار و زضسو 

گری و قسدرت  این حزب بودند. حال معجون حزبی و محله
کرد! تو خسود  طلبی در انتخابات چه شَلَم شوربایی ایجاد می

حدی  م:ص  بخوان ا، این مُجم !! جالب ایسن کسه در آن 
همه دزوای انتخاباتی  شهرستان به لحاظ زمران و آبادانی 

ای نسیسافست  و آمو،شی و صنعتی و اجتمازی نه تنها توسعسه
ی کوهستانی خاکسی  رفت هم داشت و مسیر تنها جاده پس
 کا،رون منحرف و طوالنی گردید.  -شیرا،

ی پنجاه که به خاطر  های اول دهه حتی در دوران سال
ای ن:ت و  افزایش بهسای  صادرات شش میلیون بشکه

آن ا، سه دالر به شانزده دالر ثروت هنگ:تی برای شاه 
و دولت هویدا فراهم گردید سهم کا،رون ا، آن ثروت 
ی  هنگ:ت اجرای طرح تون  بناف و دیکانسک و جساده

ی دشت ارژن تنگ ابوالحیات بود که در سسال  آس:الته
ی شدیسد دولست و زسدت  به سبب کسری بودجه 05٨٠

ی تون  بنساف  تزریق بودجه  زملیات اجرایی نیمه کاره
و زملیات ابتدایی تون  دیکانک برای همیشه تعطیس  

شاءا... با، هسم در آیسنسده مسوضسوع را پسی  گردید!!! ان
 گیریم! می

 از شاخصه های مهم دانشجو، استقالل طلبی است

 قابل توجه مسولین!!!

 خشت  پرآب شدن حوضچه آبی معروف به آب پیازو 
به گزارش محمود نوذری/ خبرنگار شهرسبز؛ این حوضچه بزرگ آبی  یک طرح آبخیز داری  مهندسی کسه  سساخستسه ی 
خوش فکری   مسوالن جهت ذخیره آب   باشد نیست! بلکه  چند سال پیش توسط کامیون داران  شن و سنگ کف  این 
دره برداشته شد  تا هر ساله هزاران متر مکعب آبِ برای چندین ماه در آن ذخیره سا،ی شود. ا، خوب و بد کار کسامسیسون 
داران که گذر کنیم  اما ذخیره این همه آب یک پیات مهم به مسولین مربوطه دارد  تا ،مانی که  معلوت نیست سد خشت و 

فراوانی که در این بخسش هسا وجسود  می توان با کمترین هزینه با احداث طرح های آبخیزداری بر روی رودخانه ها فصلی و در ه های  کنارتخته و امثال آن  به چه سرانجامی برسد  
اگر نمی توانید حداق  بگذارید   کامسیسون میلیون ها متر مکعب آب را ذخیره کرد .  آبی که این رو، ها به سختی  ا، آسمان می آید اما به راحتی   هدر  می رود! ای مسولین !   دارد 

 داران انجامش می دهند !!!

و لزوم هوشیاری   «سلمان فارسی»
کارگردانان و سیمائیان به درخواستِ 

 کازرون و فارسیان!
ا... دهقان:رد  سلمانِ فارسی  صحابیِ بسا اخسال   ایسرانسی امان

،اده ی جریان سا، و فرمانده ای پُرآوا، برای همه ی مسلمانان  
والیتمداران  آ،ادگان  رهبران  سسرداران  سسربسا،ان  والسیسان و 

 فرمانداران داخ  و خارز ا، ایران بوده است.
سلمان فارسی زام ِ اتحادِ مسلمانان و ایرانیان   لزوت هوشیاری 

 کارگردانان و سیمائیان به درخواستِ کا،رون و فارسیان!
سلمانِ فارسی   صحابیِ با اخال   ایرانی ،اده ی جریان سسا، 

ی مسلمانسان  والیست مسداران  و فرمانده ای پُر آوا، برای همه
آ،ادگان  رهبران  سرداران  سربا،ان  والیان و فرمانداران داخس  
و خارز ا، ایران بوده و بدیهی است چنین نا،نین شخسصسیستسی 

طاهرین   قطعًا ا،  ِا... ) ( و اه  بیت دمسا، و همنوا، با رسول
دشمنان آگاه و دوستانی ناآگاه ا، ابتدای ط:ولیت  تسا انستسهسای 

نظر به این که طی   رحلت! نیز برخوردار باشد. در همین رابطه و
رو،های گذشته اقداماتِ اولیه برای ساختِ مجموزه ای چِسهِس  
قسمتی ا، ،ندگیِ این صحابیِ با احترات  آغا، گردیده  موارد ،یر 
جهت استحضسار تسمسامسیِ دوسست دارانِ سسلسمسان  بسه ویس ه 
نویسندگان  تهیه کنندگان  با،یگران و کارگردانانِ این سسریسالِ 

 فاخر و ار،شمند  مورد یادآوری قرار می گیرند.
محمدی را به وجود «  سلمانِ» یکم  آن چه که ا، رو،بهِ ایرانی  

بیتِ شریف قرار دا    تاریخ و هم خانوادهِ«  ماندِگار» آورد و او را 
ایرانسی  دامسنِ «  ،ادگاه» صِرفِ ایران ،ادگیِ ایشان نبود  گر چه 

توحیدیِ خانوادگی  تربیت یافتِگی های منطقه ای و فرهنسگ و 
تمدنِ بی همتا و موحِدانِه ی سر،مینی نیز تاثیرِ بی خسدشسه ای 
را بر روندِ تکاملی این یادگارِ شادی ها  مونِسِ غم ها و تنهایسی 
های زلی )ع( و ،هرای ززیز )س( بر جای گذاشستسه اسست  در 
زین حال اما بایستی توجه داشت که جسذ ابسیستِ  رحسمسانسیست  

اسالت و رسولِ رحمست  بساالتسریسن «  جامِعی تِ» و «  زقالنیت» 
 ! سلمان را به دنبال داشته است.«سلمانیتِ »نقش در 

دوت  شناساندنِ ابعادِ مَعْرِفَتیِ سلمان بسه نسس  هسای حساضسر و 
سال ا، تولد چنین شخصیتی گرامی  آن  0٨11آینده  با گذشتِ 

سسر،مسیسنسی و   هم با حساسیت های قومی  منطقه ای  دینی و
مُتَعمِدانه و ظالمانه ی مخال:انِ ناهمسو با مسیرِ   فضاسا،ی های

والیت و باستان گرایانِ بی ماهیت  همچنان که کاری بسسیسار 
ار،شمند و قاب  تقدیر تَلَقی می شود  در زین حسال بسه هسمسان 

خارجی حساسیت برانگیز خواهسد   اندا،ه در زرصه های داخلی و
بود . بر همین اساس شایسته است که دسست انسدرکسارانِ ایسن 
مجموزه ی تاریخی و ار،شمند  مواظبِ نکته های باریک تر ا، 
مویِ مرتبط با سلمان و سلمانیسان در داخس  و خسارز ا، ایسران 

 باشند.
سوت  همان گونه که یادآور شد  رو،بهِ ایرانی پس ا، اتصسال بسه 
مکتبِ ایمانی و دولت وَحْیانی و توسطِ آخرین رسول به سلمسانِ 
محمدی تغییرِ نات یافته و زُضوی غیرِ هم خون ا، نس  ابراهیم 
خلی  معرفی گردیده و این بدان معناست که تا نات محمد)  ( 
بر مأذنه ها  یادِ زلی )ع ( در خاطره ها و نورِ فاطسمسه )س ( در 

صادِقیسن بسر «  فقیهِ»نا،نین و « صحابی» دل هاست  اسم این 
آخسریسن   و یاری کنندِگانِ پیات آور اولین و«  مسلمین» پیشانی 

نیز  افتخار ایرانیان و مسلمانان غیر زسرب را مسوجسب خسواهسد 
 گردید.

چهارت  زلی رغم اذزان ا، تَعَلُق داشتنِ سلسمسان بسه هسمسه ی 
جهانیان و ایرانیان و لزوتِ دوری جسستسن ا، مسحسدود نسمسودنِ 
جایگاهِ اندیشه ای وی بسه نسقسطسه ای خسا  ا، جسغسرافسیسای 
سر،مینی  اما بایستی توجه داشته باشیم که تَعَصُب هم خسونسی  

زشق و زالقه ی هم ،ادِگانِ آن فرهیسخستسه ی   های ایشان و
دوران  احساساتِ هم خود پنداری و وابسستسگسی هسای شسدیسدِ 
منطقه ای فراوانی را ایجاد نموده به گونه ای که هم اکنون بسه 
غیر ا، هم ،ادگاهی های اصلی سلمان در استان فارس ]منطقه 
ی باستانی  تاریخی و تمسدنسی کسا،رونح  حسداقس  دو اسستسانِ 

  کسه  اص:هان ]ناحیه ی جیح و خو،ستان ]شهرستان رامهرمسزح
ات:اقا همه ا، اتصالِ ،مینیِ و فواص ِ ،مانسی نسزدیسک بسه یسک 

و هم تسبساریِ خسود بسا  دیگر هم برخوردارند  مُدزیِ هم کیشی
سلمان پاک هستند و طبیعی است در چنین وضعیتی هر گسونسه 

و نا توجهی به چنین واقعیت های سر،مینی  قطعا «  بی دق تی» 
موجب برو، مشکالت  ایجاد اختالفسات و ،یسرِ سسئسوال رفستسنِ 
،حمات و طبعا انگیزه سا،ی های بی مورد برای دست اندکاران 

 این مجموزه ی ار،ش گرا و بی بدی  خواهد گردید.
ا، طسرفسی مسستسنسدات   پنجم  نظر به حساسیت های موجود و

تاریخیِ مکتوب  رهبرِ حکیم و فرهیخته ی انقسالب اسسالمسی  
امات خامنه ای  در مسافرتِ تاریخیِ خود به شهرستان کا،رون ] 

ح ضمن اشاره به همین تردید نگاری های تاریخی  0۱/٠/05٥۲
انتساب سا،ی های موردی! به شسکسلسی  و جهتِ پایان دادن به

در وادىِ زلم و ادب و تربیستِ انسسان » فرمودند «  هوشمندانه» 
هاى برجسته هم  تاریخِ گذشته ى کا،رون  تاریخِ پر افتخسارى 
است؛ زالوه بر این که نسبستِ سسلسمسان فسارسسه  چسهسره ى 
شاخصِ  ،نده    برجسته ى  همیسشسگسهِ تساریسخ اسسالت  ایسن 
 …صحابه بزرگوار به این منطقه هم خود مایه ى افتخسار اسست

سلمان متعلق به کشور ماست  متعلق به ملت مساسست. نسبسایسد 
گ:ت سلمان فارسه ا، فارس یا ا، ایران است  باید گ:ت فارس 

این براى ما درس اسست  ایسن  … و ایران ا، سلمان فارسه است
براى جوان ایرانه الگوست؛ یعنه حقیقت را جستن  جسستسجسو 
کردن  یافتن و بر آن پاى فشردن. این آن چسیسزى اسست کسه 
سلمان را سلمان میکند؛ همچنانه که مجاهدت  ص:ا  پایبنسدى 
به زقیده ى حقه که آسان به دست نیامده است  مردت کا،رون 
را به یک مردت نمونه اى تبدی  می کند که یاد مردت کسا،رون  
نات مردت کا،رون  نات شهر کا،رون در ذهن انسانه که زسالقسه 
 .مند به سرنوشت این کشور است  همواره ثبت و حک می شود

که انستسسسابِ والدت سسلسمسان   ایشان همچنین با تاکید بر این
فارسی در کا،رون با برخی اقوالِ دیگر مبسنسی بسر حضسور او در 
دوران نوجوانی و جوانی در اص:هان منافاتی با یک دیگر ندارند 

او را در مسیسان “  والدت “ مسردت کسا،رون  » خاطر نشان کردند  
نشو و نماى “ خودشان و در این ناحیه می دانند؛ مردت اص:هان  

او را در منطقه ى اص:هان می دانند؛ مسنسافساتسه هسم نسدارد. “  
زالوه بر شیرا،  زالوه بر استان فارس و شهر کا،رون و دشست 
ارژن  که نات مبارک سلمان فارسه را به خودشان متسوجسه مسی 

  و زالوه بر مردت اص:هان که بر نشو و ” حق هم دارند“ کنند و 
که در میان آن ها بوده است “ مدزه اند “ نماى این زنصر الهه 

ا، دور و نزدیک  –و حق هم با آن هاست  همه ى مردت ایران 
 . «م:تخرند به شخصیته مث  سلمان  –

یاد آوریِ پایانی  با زنایت به توضیحات و مالحظات ارایه شسده 
و ا، طرفی لزوت رزایتِ بایدها و نبایدهای تاریخی در مجموزسه 
های دیداری و شنیداری  به وی ه رسانسه ی صسدا و سسیسمسای 
جمهوری اسالمی  توصیه می شود در صورتی کسه کسارگسردانِ 
محترت ]استاد سید داوود میرباقریح و یا دیگر تهیه کنسنسدِگسان 
سریالِ فاخرِ سلمان  تصمیم داشته باشند انتساب این صحسابسی 
بزرگ به شهرهای ایران و یا حتی کشورهایی مانند زراق ]شهر 

 مدائن  مدفن ایشانح را نیز موردِ تاکید قرار دهند.
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 ساماندهی ورودی های شیراز 
 را با جدیت دنبال می کنیم

به گزارش زلی مقدس فرد؛ مهندس حسسیسن آرگسیسو در 
حاشیه با،دید ا، پروژه ی بهسا،ی بزرگراه خلیج فارس در 
شرق کالنشهر شیرا،  با بیان اینکه این محورِ شریسانسی و 
مهم باید با اصول کام  فنی و مهندسی بسا،سسا،ی شسود 
اظهار داشت  ضرورت انجات این طرح به دلسیس  خسرابسی 

 شدید آس:الت ناشی ا، ایرادات ،یرسا،ی است.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژه بر اساس اصول فسنسی 
در ،یرسا،ی  ،هکشی  انتقال آبهای سطحسی و روسسا،ی 
خواهد بود افزود  ابتدا برای هدایت ترافیک در این مسیسر 
پر تردد  با،سا،ی کندرو در محور جنوبی در حسال انسجسات 

 است.
 ۲و  ٨  ٠معاون شهردار شیرا، افزود  با همکاری مناطسق 

بهسا،ی این بزرگراه در راستای بهبسود زسبسور و مسرور و 
 بهبود منظر شهری انجات می شود.

وی با اشاره به ورودی های دیسگسر کسالنشسهسر شسیسرا، 
خاطرنشان کرد  ورودی ا، سمت خرامه  اص:هسان  دشست 
ارژن و سپیدان نیز با احداث تقاطع های غیرهمسسسطسح  
تعری  محور  بهسا،ی و روکش آس:الت  تملک امسالک 
مورد مسیر  بهبود فضای سبز و ... با همکاری شهسرداری 
های مناطق و سا،مان های مختلف شهرداری انجات مسی 

 شود.
مهندس آرگیو خاطرنشان کرد  طراحی تقاطع غیرهمسطح 
به نحوی که بزرگراه در حال احداث مولوی  بلوار والیست 
و میدان میوه و تره بار را برای حذف دوربرگران همسطح 
 در بزرگراه خلیج فارس پوشش دهد  مد نظر قرار داده ایم.
معاون فنی و زمرانی شهرداری شیرا، تصریح کرد  در این 
راه نیا،مند همکاری دیگر دستگاه ها ا، جمله اداره ک  راه 

 و شهرسا،ی  راهداری  پلیس و ... هستیم.

 ثروتی که می پوسد
بزرگترین واحد بسته بندی و صنایع تبدیلی 

 خرمای استان فارس 
 )بخش خشت (در آستانه نابودی !!؟

به گزارش محمود نوذری/ خبرنگار شهرسسبسز؛ شسرکست 
،رین پاک   بزرگترین واحد بسته بندی خرما و صسنسایسع 

نامسی کسه بسرای   تبدیلی استان فارس در بخش خشت  
ا، دست آورده هسای پسر آوا،ه دولست  ۲5خودش در سال 
 . سا،ندگی بود 

شرکتی بزرگ که به نق  ا، منابع آگاه با حسجسم بسستسه 
بندی و نگه داری و مواد تبدیلی چهار هزار تنی ا، جملسه 
واحد های شیره سا،ی   کلوچه   الک  خرما و ... همراه با 
تکنولوژی و امکانات رو، دنیا قرار بود با مدیسر زسامسلسی 

قهرمسان ایسن حسو،ه بساشسد   “ قهرمانی “ شخصی به نات 
چیزی که با فوت او در کمتر ا، یک سسال ا، راه انسدا،ی 

 شرکت هرگز محقق نشد .
به نق  ا، منابع این آگاه این واحد بزرگ بسته بسنسدی در 
چندین فا، قرار بود کار کند ولی زمر مدیر زام  کس:ساف 
این دنیا را نمی کند و آن وسای  و امکسانسات مسجسهسز و 
کامال نو   بدون است:اده   به همان شک  تاکنون رها می 

 شود .
شرکتی که بعد ا، فوت مدیر زام  به اشخاصسی واگسذار 
می شود و این افراد چون اقساط وات های بانکسی اش را 
پرداخت نمی کنند خیلی ،ود توسط بانک ملی پس گرفته 
می شود و ا، آن ،مان به غیر ا، یکی دوبار اجاره دادن به 
اشخاصی دیگر دربش  ق:  می ماند! ق:لی که کلیدش   

ن:ر را مستقیم و دو هزار ن:سر را  ٠11چراغ شغ  بیش ا، 
 غیر مستقیم روشن خواهد کرد

واحدِ سردخانه ایی نگه داری  51در بخش خشت بیش ا، 
رطب و خرما وجود که با بررسی این واحد هسا مستسوجسه 
خواهید شد شرکت ،رین پاک هم به لحاظ کی:ی هسنسو، 
که هنو، است یک سرو گردن باالتر ا، سردخسانسه هسای 
جدید است اما در بح  درآمد این واحد های سردخسانسه 
ایی که به صورت خصوصی اداره می شوند بسا تسالش و 

تنها ا، مسحس  نسگسه داری رطسب و فسروش آن  پشتکار  
سودهای میلیاردی را به دست می آورنسد   امسا شسرکست 
بزرگ ،رین پاک با آن هم تعاریف و امکانات دارد بسرای 

 خودش می پوسد و خاک می خورد !!!
به خاطر درک بهتر بزرگی و اهمیت این شرکت خسطساب 
به مسولین محترت ا، رئیس جمهور محترت گرفته تا و،یر 
و استاندار و فرماندار و بخشدار به نق  ا، منابع آگاه یسک 
،مانی رئیس جمهور وقت )مرحوت هاشمی رفسنجسانسی ( 
در کنار ماشین آالت و مدیرزام  وقت شرکست در سسال 

زکس هایی به یادگار گرفته اند و تمجید و تجلی  ها  ۲5
 کرده اند !

و می طلبد مسولین محترت دولت به با تدبیری سسریسع و 
مناسب رخ این واحد تولیدی بزرگ   کسه در الی چسوب 
بانک ملی گیر کرده است را دوباره به حرکت درآورند تسا 

با خسوراک   این ثروت ملی ا، سر شکم سیری بعضی ها  
موریانه ها شدن نیست و نابود و به مو،ه ایی مسخسروبسه 

 برای زبرت آیندگان تبدی  نشود!

 

 
 های گسترده عمرانی شهرداری فعالیت

به گزارش روابط زمومی شهرداری کا،رون زسلسی رغسم 
وجود مشکالت اقتصادی در کشور و به وی ه شسهسرداری 
کا،رون و همچنین کاهش درآمسد شسهسرداری هسا رونسد 
اجرایی پروژهای زمرانی این شسهسرداری بسا سسرزست و 

 جدیت درحال انجات می باشند.
در همین راستا به منظور هدایت و خارز کردن آبسهسای  

سطحی ا، معابر شهری پروژه کانال سی  بر بیات پاییسن 
تر ا، اداره منابع طبیعی توسط شهرداری کا،رون درحسال 
اجرا می باشد  همچنین همزمان با بارندگی   نیسرو هسای 

واحد زمران  موتوری و خدمسات شسهسری شسهسرداری و 
همکاری نیروهای سا،مان آتش نشانی  با تمات تجهیزات 
نسبت به تخلیه جداول ا، نخاله ها و ،باله ها و تخلیه آب 
های جمع شده در کوچه و خیابانهای سطح شهسر اقسدات 

 کردند.
همچنین به منظور رفاه حال شهروندان و بسهسبسود تسردد 
خودروها   شهرداری نسبت به مخلوط ریزی و ،یر سا،ی 
کوچه های خیابان فروردین و  کوچه های اراضی سسپساه 

 واقع در انتهای بلوار زالمه دوانی اقدات نموده است. 
ا،دیگر پروژه های در دست اقدات  شهرداری کا،رون می 

توان به مو،اییک فرش پیاده رو خیابان امات خمینسی)ره(  
کانیو گذاری  و ،یرسا،ی خیابان قدمگاه   اجسرای پسروژه 
جدول گذاری خیابان فلسطیسن   اجسرای پسروژه سسنسگ 
فرش کوچه باغ نظر  مو،اییک فرش پارک حساشسیسه ای 
بلوار ملت اشاره نمود که هدف ا، انجسات ایسن اقسدامسات  
بهسا،ی و ،یباسا،ی محیط  و رسسیسدن بسه اسستسانسدارد 

 مطلوب شهری می باشد
در پایان ا، صبر و شکیبایی همه شهروندان ززیزی که ما 
را در اجرای پروژه های زمرانی یاری می کنند  تقدیسر و 
تشکر می کنیم انشاهلل که با تالش مجموزه شسهسرداری 

در سطح شهر جهت ،یباسا،ی مبلمان شهسری و اجسرای 
پروژه های زمرانی  بتوانیم رضایت شهروندان را فراهسم 

 نماییم.
 
 
 

های تخصصی جهااد  دیدار مدیر مرکز آموزش
 دانشگاهی با شهردار کازرون

به گزارش روابط زمومی شهرداری کسا،رون صسبسح رو، 

آذر  0۲شنبه 
های تخصسصسی  ماه جناب آقای والی مدیر مرکز آمو،ش

جهاد دانشگاهی شهر کا،رون  با حضور در دفتر شهسردار 
 کا،رون با وی دیدار و گ:تگو کرد.

در این دیدار آقای والی ضمن تشکر  ا، شهردار کسا،رون 
به خاطر اقدامات انجات شده در سسطسح شسهسر و اجسرای 

های زمرانی زلی رغم وجود مشکالت مسالسی کسه  پروژه
گریبانگیر شهرداری ها و  به خصو  شهرداری کا،رون 
است  ابرا، امیدواری کردند که با مدیریت جهادی و فعال 
مهندس باقری که دارای تجربه کاری و  تسخسصسص در 
امور شهری هستند شهرداری ا، ایسن دوره بسه سسالمست 

 زبور خواهد کرد.
مدیر جهاد دانشگاهی شهرسستسان کسا،رون در ادامسه بسه 
معرفی ظرفیت ها  خدمات و حو،ه های مختلسف جسهساد 
دانشگاهی پرداخت و اظهار کرد  جهاد دانشگاهی آمادگی 
دارد تا در ،مینه آمو،ش به پرسن  شسهسرداری در حسو،ه 
های مختلف  ا، جمله آمو،ش مهارت های ه:ت گسانسه 

  تکریم اربساب رجسوع  فستسوشسا   (ICDL)کامپیوتر 
و ... با شهرداری کسا،رون هسمسکساری نسمسایسد.   GISو

همچنین در خصو  اطالع رسانی اخبار شهرستان و بسه 
خصو  شهرداری کا،رون در سطح کشوری و استانی ا، 
طریق خبرگزاری های ایسنا و ایسکسنسا)حسو،ه قسرآنسی و 

 فرهنگی( ازالت آمادگی نمودند.
شهردار کا،رون با ابرا، خرسندی ا، این دیدار بر اهمیست 
آمو،ش در جامعه تاکید کرد و  گ:ت  یکی ا، مهمتسریسن 
زوام  توسعه یافتگی شهرها و حتسی کشسورهسا بسحس  
آمو،ش در همه ،مینه هاست که باید به طور جدی به آن 
توجه نمود و البته جهاد دانشگاهی که یک نهاد انقالبی و 
با سابقه درخشان در این امر می باشد  مسی تسوانسد گسره 

 گشای خیلی ا، مشکالت در این ،مینه باشد.
وی اظهار کرد  شهرداری کا،رون آمادگی دارد تسمسامسی 

های آمو،شی ضمن خدمست پسرسسنس  خسود را در  برنامه
صورت تایید استانداری به جهاد دانشگاهی واگذار نمایسد  
ضمن اینکه جهاد دانشگاهی بسا مسدیسریست جسوان و بسه 

تواند منشا خسدمسات  های گسترده خود می واسطه فعالیت
،یادی برای مردت شریف شهر کا،رون باشد و شهسرداری 
کا،رون در همه ،مینه ها آمادگی خود را جهت همکساری 

 با جهاد دانشگاهی ازالت می دارد.

به گزارش شهرسبز  جلسه شورای فرهنگ زسمسومسی 
بسا  ٩۲/   ٩/   ٥شهرستان کا،رون رو، پنج شنبسه مسورخ 

حضورحجت االسالت و المسلمین محمد خرسنسد امسات 
جمعه کا،رون  دکتر داریوش دهقان فرماندار و سسایسر 
ازضای شورای فرهنگ زمومی این شسهسرسستسان در 
دفتر امات جمعه کا،رون برگزار گردید. در ابتسدای ایسن 
جلسه زلی مرحمتی سرپرست اداره فرهنسگ و ارشساد 
اسالمی و دبیر شورای فرهنگ زمومی شهرستسان بسه 
بیان مصوبات جلسه قب  پرداخت و ا، هسمسه ازضسای 
شورای فرهنگ زمومی خواسست تسا بسه طسور جسدی 
مصوبات شورا را مورد توجه داشستسه و جسامسه زسمس  
بپوشند. در این جلسه حجت االسالت محمد خسرسسنسد 
امات جمعه کا،رون با تأکید بر لزوت حضور و همکساری 

همه مردت و دستگاه ها در برگسزاری هسر چسه بسهستسر 
برنامه های دهه فجر امسال گ:ت  با توجه به گذشت 
حدود چه  سال ا، پیسرو،ی شسکسوهسمسنسد انسقسالب 
اسالمی  برگزاری جشن انقسالب امسسال نسسبست بسه 
 سالهای گذشته ا، اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
وی با اشاره به مناسبت های مرتبط با کا،رون در دی 
ماه افزود  ا، اواخر آذرماه تا نهم دی ماه چند مناسبست 
 51مهم منتسب به کا،رون داریم ا، جمله می توان به 

آذرماه سالرو، مبار،ه کا،رونی ها با نیروهای انگلسیسس 
 به فرماندهی ناصر دیوان کا،رونی اشاره کرد.

دی ماه با زسنسوان رو،  ٠خرسند با اشاره به نامگذاری 
ا،  ٨و  ٠کا،رون اضافه کرد  سالرو، زملیات کربسالی 

 0۱1دیگر مناسبت های مهم دی ماه است که حسدود 

ن:ر ا، ر،مندگان دالور کا،رونی به درجه رفیع شهسادت 
 نائ  گشتند .

امات جمعه کا،رون ا، اقدامات مهم دهسه فسرهسنسگسی 
شسهسیسد سسرافسرا،  0511کا،رون را برگزاری یسادواره 

شهرستان زنوان نمود و بیان داشت  ایسن مسراسسم در 
دیماه با سخنرانی یکسی ا، مسقسامسات  ۱رو، پنج شنبه 

 زالی رتبه کشور برگزار خواهد شد.
داریوش دهقان فرماندار کا،رون  نیز در ایسن جسلسسسه 
تشکی  کمیته های ،یرمجموزه جهت بسرگسزاری هسر 
چه بهتر مراسم ها در دهه فجسر و دهسه فسرهسنسگسی 
کا،رون را ال،ت دانست و اذزان داشت  در دهه مبارک 
فجر امسال مدیران ادارات حضور و فعالیست ویس ه ای 

 خواهند داشت.

 دهه کازرون با حضور مقامات کشوری برگزار می شود

 اخبار شهرداری کازرون

به گزارش سمیه رزیتی؛ یکی ا، معضالت و آسیسبسهسای 
جدی در حو،ه سالمت کشور قاچاق دارو ا، ایسران و ورود 
داروی قاچاق به کشور  است. و شاید به جرات مسیستسوان 
گ:ت آثار مخرب داروهای وارداتی قساچساق  بسه مسراتسب 
ویرانگر تر ا، قاچاق دارو به خارز ا، کشور می باشد. چسرا 
که داروهایی که به صورت قاچاق وارد می شوند نه تنهسا 
 هیچ فایده درمانی ندارد بلکه گاه مرگ آور هم هستند.

البته ناگ:ته نماد که وجود داروی قاچاق در با،ار سالمست 
کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و نمی توان منکر ورود 
داروی قاچاق به کشور شد   اما آنچه مهم است  اینسکسه 
وضعیت نگران کننده در بح  داروی قاچاق  بیشتر شام  
داروهایی می شود که به صورت قاچاق وارد می شسونسد. 
،یرا  واردات داروی قساچساق زسالوه بسر ایسنسکسه دسست 
اندرکاران زرصه واردات دارو را متضرر می کند  سالمست 
مصرف کنندگان را نیز به خطر می اندا،د. شاید ا، همیسن 
رو باشد که حساسیت ها در قبال داروهای وارداتی قاچاق 
و داروهایی که شناخت دقیقی ا، نحوه ساخت و ورود انها 
به با،ار ندارند به مراتب شدیدتر ا، داروهایی است کسه ا، 

 ایران به خارز ا، مر،ها قاچاق می شود.
شاید به همین خاطسر اسست کسه جسمسع اوری و امسحساء 
داروهای قاچاق در حو،ه زلوت پزشکی و دستگاه قضایسی 
ا، اهمیت وی ه ای برخوردار میباشد و بر اساس بررسی ها 
و با،رسی های انجات شده ساالنه هزاران کلیسلسو داشست 
داروی قاچاق توسط این دو سا،مان متولی کشف و امحاء 
میشود بر همین اساس دکتر محمد جواد خشنود مسعساون 
غذا و داروی دانشگاه زلوت پزشکی شیرا، در حاشیه امحاء 

سا،  قاچاق و تاریخ گذشتسه شسهسرسستسان  داروهای دست
شیرا، در گ:تگویی اختصاصی با خبرنگار رو،نامه سبحسان 

0ا، کشف و امحاء  تن انواع داروهسای تساریسخ مصسرف 1
گذشته قاچاق و دست سا، طی یسک سسال گسذشستسه در 
شهرستان شیرا، خبر داد و گ:ت کشف ایسن مسقسدار دارو 

رو،ی نیروهای امنیتی ودانشگاه زلوت  حاص  تالش شبانه
پزشکی شیرا، است که سبب شده در طسول حسدود یسک 

تن داروی دست سا، وقاچساق  01سال گذشته نزدیک به 
 میلیارد ریال کشف وامحاء شود.011به ار،ش 

خشنود با بیان اینکه وجود واست:اده این نسوع داروهسا بسه 
هسای  رسسانسد افسزود  دارو سالمت افراد جامعه آسیب مسی

کشف شده بیشتر قساچساق  تساریسخ مصسرف گسذشستسه و 
سا، است که متاس:انه اکثر جوانان  با هدف پرورش  دست

ها است:اده واثرات سوءمصرف و زوارض جانبی  اندات ا، آن
های  های قلبی و گوارشی وبیماری فراوان ا، جمله بیماری

کبدی به را همراه دارد. وی با اشاره بسه ایسنسکسه مسقسدار 
،یادری ا، این دارو در شهرستان شسیسرا، و شسهسر صسدرا 
کشف شده است گ:ت امرو،ه نیا، است مصرف کنندگسان 
ک  موارد غذایسی  دارویسی و مسکسمس  هسای خسود را ا، 
داروخانه ها تهیه کنند ودر دات تبلیغات غیر واقسعسی قسرار 
نگیرند. خشنود ا، تمات شهروندان تقاضا کرد هنگات خرید 

های آرایشی و بهداشتی به تاریسخ مصسرف  دارو و فرآورده
مندرز برروی بسته بندی محصول و برچسب اصالت نوع 

ها توجه کرده و در هنگسات خسریسد بسا  وارداتی این فرآوره
های مندرز بر روی برچسب اصسالست تسوجسه  استعالت کد

 کنند. 
خشنود در پاسخ به سوالی در خصو  نحوه امحاء داروها 
و مضرات ،یست محیطی ان ها ابرا، داشت السبستسه ایسن 
نحوه امحاء به لحاظ هم بهداشتی و هم مضرات ،یسست 
محیطی استاندارد نمیباشد به همین خاطر با پسیسگسیسری 

های انجات شده و هماهنگی هایی کسه بسا شسهسرداری و 
شورای شهر شیرا، صورت گرفستسه اسست تسمسهسیسداتسی 
اندیشیده شده که کوره های مجهز ای با دمای بیسش ا، 

درجه ساخته شود تا ا، آن پس داروهسا در شسرایسط  ۲11
استاندارد امحا شوند وی ا، ساخت این کوره تا یک سسال 

 آینده خبر داد.
**دستهیری تعداد بسیاری متهم توزیع کننده 

 وداروهای قاچاق ودست ساز در فارس
معاون دادستان شیرا، نیز ا، دستگیری تعداد بسسیساری مستسهسم 
تو،یع کننده ی داروهای قاچاق ودست سا، در فارس خبسرداد و 
اظهار داشت  برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاقچیسان کساال 
دراستان  به زنوان یک اولویت در دستور کار مسئوالن فسارس 
قرار گرفته برای این مهم یک تیم تشکی  ودر تمسات مسنساطسق 
فارس با حکم قضایی این نظارت ها به صسورت مسحسسسوس و 

شود. کوروش ،ارزی خطاب به افرادی که  نامحسوس انجات می
اندا،ند  در این رابطه فعالیت وسالمت افراد جامعه را به خطر می

گ:ت بر اساس قانون برای این گونه متهمیسن احسکسات قساطسع 
وسختی درنظر گرفته شده که حبس و پرداخت جسزای نسقسدی 
چندین برابر محموله کشف شده بود ا، جمله این احکات اسست. 
،ارزی ا، برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاقسچسیسان کساال در 
فارس خبرداد و افزود  مسئوالن و متولیان امر برای جلوگسیسری 
ا، قاچاق کاال باید به سوی برو، شدن مبار،ه با آن حرکت کنند 
،یرا که قاچاق کاال ضررهای ،یادی به اقستسصساد داخسلسی وارد 

 کند. می
،ارزی بیکاری را یکی ا، پیامدهای من:سی کساال قساجساق 
زنوان کرد و با بیان اینکه قاچاق کاال دشمسن اقستسصساد 
مقاومتی است  است  نیا، است فضای تبلیغات منساسسبسی 
ترویج فرهنگ است:اده ا، کاالی ایرانی ایسجساد شسود تسا 

 مردت به سمت مصرف کاالی ایرانی تمای  پیدا کنند.

 ساز و قاچاق در شیراز امحاء شد تن داروهای دست ۰۱
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 نقش گریه ها رد پای توست/ رو،ی گذر کردی به شهر قلبم و خانه دلی 
 که همیشه چراغش برای تو تابیده / روشنایی وجود من حضور توست
 که دستانم را جال می بخشی / و روحم را به سر،مین رویاهای

 پر خاطره ا، نور می کشانی/ کاش یک رو، همگان نقش بودنت را دزا کنند...
 فاطمه احمدیان

 آقایان محترم! لطفا فاصله بگیرید
به گزارش سمیه رزیتی؛ تا به امرو، به این مسوضسوع 
فکر کرده اید که چرا خانم ها در هنگات سسوار شسدن 
به تاکسی کیف و یا ساک را حائ  خسود و مسسافسران 
مرد قرارمی دهند  و تا رسیدن به مقصسد بسه نسوزسی 
دچار اضطراب و نسگسرانسی و بسه اصسطسالح مسعسذب 

 هستند؟!
هیچ فرقی هم نمی کند چادر بر سرداشته باشسد و یسا 

شسب   01مانتویی بر تن  صبح بساشسد و یسا سسازست 
خیابان خلوتی باشد یا در شلوغ ترین سازت رو، و در 
مرکز شهر  ،مانی که سسوار بسر تساکسسی مسی شسود  
بالفاصله کیف یا ساک خود را مابین خود و مسافران 
دیگر قرار می دهد! اگر در کنار دو مسسافسر مسرد هسم 
قرار بگیرد که دیگر هیچ ! پس ا،چند دقیقسه خسودش 

 را تا جایی که می تواند جمع تر می کند.
در رابطه با موضوع امنیت بانوان درشهرها نسظسرات و 
دیدگاه های بسیاری ارائه شده است  اما بسه زسقسیسده 
کارشناسان و مطالعات انجات شده  ،مانی که خانم ها 

 ه تاکسی می شسونسد  سوار وسای  نقلیه زمومی به وی
 ا، نظر روحی کمی نگران و مضطرب هستنسد و ایسن 
نگرانی در سازات پایانی شب و رو،های تعطسیس  دو 

 چندان می شود.
متاس:انه یکسی ا،دالیس  اصسلسی ایسن نسگسرانسی هسا 
رفتارهای ،شت و ناپسند تعدادی ا، مردان در وسایس  
حم  و نق  زمومی است. رفتارهایی که باز  اذیست 

 آ،ار ،نان و دختران جوان می شود.
زل  و زوام  به وجود آمدن این موضوع و دغسدغسه 
بانوان در این ،مینه را باید در ابعاد گوناگون اجتمازی 
و ازتقادی مورد بررسی قرار داد  امنیت مسسافسران در 
وسای  حم  و نق  زمومی ا، جمله مواردی است که 
در قالب امنیت فردی و اجتمازی و مسسائس  حسقسوق 
شهروندی تعریف می شود و چنانچه این موضوع بسه 
هر دلی  دچار خدشه و تزلزل شسود  مس:سهسوت کسلسی 
امنیت دچار اختالل شده و در نهایت این شهسرونسدان 
هستند که با نا امنی های روحی و روانی مواجسه مسی 

 شوند.
خانم ها به لحاظ شرایط فیزیکی و روحسی خسا  در 
وضعیت های  گوناگون آسیه پذیرتسرنسد و تسجسربسه 
نشان داده که در بسرخسی ا، مسوارد اضسطسراب هسای 
موجود درسطح شهر باز  بسر هسم خسوردن تسعسادل 
روحی و روانی و در نتیجه مشکسالت فسروانسی بسرای 

 ه شهرهای بسزرگ مسی  بانوان در سطح شهرها به وی
 شود.

اما ا،لحاظ ازتقادی با توجسه بسه شسرایسط مسوجسود و 
پایبندی به اصول و قوازد اسسالمسی و حساکسم بسودن 
جریان اخالقسی درکشسور مسی تسوان تسا حسد ،یسادی 
اضطراب و نگرانی بانسوان را در ایسن مسوضسوع مسورد 
بررسی قرار داد  چرا که مباحس  ازستسقسادی و ار،ش 
های حاکم درجامعسه در روابسط افسراد و گسروه هسای 

 گوناگون تاثیرگذار است.
نکته قاب  توجه اینجاست که ایسن رفستسارهسا تسنسهسا 
مختص به اذیت و آ،ارهای معمولی نسمسی شسود و در 
برخی موارد نگاه های معنادار یک مرد در تساکسسی و 
اتوبوس به ،نان و دختران  ،مینه فشار های روحسی و 
روانی را برای ،نان و دختران فراهم می کنسد. شسایسد 
نصب این اطالزیه در تمامی وسای  حسمس  و نسقس  

آقایان محترت! لط:ا فساصسلسه “ زمومی ضروری باشد  
 ”بگیرید

به گزارش محمودرضا پوالدی؛ آیا مایلید که ا، وضعیست 
بارندگی سال های گذشته در کا،رون آگساهسی بسدسست 
آورید؟ مقایسه آمارها و ارقات سنوات گذشته نکات جالبی 

 را به ما می آمو،د
آیا مایلید که ا، وضعیت بارندگی سال های گسذشستسه در 
کا،رون آگاهی بدست آورید؟ مقسایسسه آمسارهسا و ارقسات 

سسسسنسسسوات 
گذشته نکات جالبی 

سسال  ٨٠را به ما  می آمو،د  نخست آمار بسارنسدگسی در 
 گذشته کا،رون 

آمسسسسار 
بسسسارنسسسدگسسسی 

٨ سال گسذشستسه بسه ٠
 ت:کیک سال در جدول ،یر آمده است.

 

آماری که در اینجا ارائه می شود  مربوط است به میسزان 
یعنسی  05٩٠تا 05٠1بارندگی شهرستان کا،رون ا، سال 

 سال گذشته.  ٨٠مربوط به 
آیا شما میدانید پر بارانترین و کم باران ترین سال هسا در 

سال کدات بوده است؟ یا در کدات دهه بیشترین و  ٨٠این 
 کمترین میزان بارندگی را داشته ایم؟

این آمار را به صورت سطحی مورد تجزیه و تحلی  قسرار 
دادت. بر طبق این آمار بیشتریسن مسیسزان بسارنسدگسی در 

متر و بعد ا،  میلی 01٥5و به میزان 05٨٠کا،رون در سال 
 متر بوده است. میلی 0111با میزان  05٨1آن در سال 

و به  05٠٠در مقاب  کمترین میزان بارندگی هم در سال 
متسر  میلی 0۲٠7٨با 05۲٠متر و در سال  میلی 0٠٨میزان 

 گزارش شده است.
 ٨1و دهسه  5۱٠کم باران ترین دهه با میانگین  ٠1دهه 

متر بوده اسست.  میلی ۱٩1پر باران ترین دهه با میانگین 
 ٠٠٩بسا  ٥1و دهسه  ٨٨0بسا  ۲1و دهسه  ٨1٥با  ۱1دهه 
 5۲1)فعال تا بهمن ماه( با میانگسیسن  ٩1متر و دهه  میلی
متر   بارندگی مشخص می باشند و میانگسیسن کس   میلی

مستسر  میلی ٠٥٨سال گذشته کا،رون برابر ٨٠بارندگی در 
که زددی بسیار زالی و در مقایسه با میانگین ک  کشور 

 باشد بسیار درخشان است. متر می میلی ٠٨1که 
متر بوده  میلی 5٠0البته میانگین ده سال گذشته کا،رون 

ی  و این نشانگر کاهش میزان بارندگی ها در یسک دهسه
 باشد. سال اخیر می ٨1گذشته نسبت به 

بسوده  0111سال میزان بارش بساالی ٠سال  ٨٠در این 
 است. بقیه موارد نیز در جدول ،یر مشخص شده است.

 ساله کازرون 45تحلیل بارندگی 

باران های چند ه:ته اخیر نتوانست کمسک مسوثسری بسه 
دریاچه های فارس کند  پریشان هسمسچسنسان خشسک و 

 بختگان نیز شوره ،ار است.
به گزارش شیرا،ه  با اینکه استان فارس در چند هس:ستسه 
اخیر باران های گسترده ای را تجربه کرده بود اما خسبسر 
رسید که جز دریاچه مهارلو که معموال در فصول بارندگی 
آبگیری می شود  سایر تاالب های فارس در وضسعسیست 

 خشکی قب  خود به سر می برند.
باران نتوانست کمکی به  بستر خشکسیسده تساالب هسای 
فارس کند و همچنان این دریاچه ها در وضعیت نگسران 

 کننده سابق خود به سر می برند.
در این رابطه مدیرک  مسحسیسط ،یسست اسستسان فسارس 
پیرامون آخرین وضعیت دریاچه های استان بسیسان کسرد  
بارندگی ها اخیر با وجوداینکه میزان بارش ها مناسب بود 

 در احیای دریاچه ها تاثیر ،یادی نداشت است.
سعید محمودی افزود  با بارش های صورت گسرفستسه در 
استان فارس فقط تا حدودی دریاچه مهارلسو کسه السبستسه 
همیشه میزان کمی آب دارد با،هم آبسدار شسد و تسا حسد 

 مناسبی آب در آن جاری شده است.
وی در رابطه با وضعیت دریاچه بختگان اظهار کرد  ایسن 
دریاچه کماکان مانند گذشتسه خشسک اسست و بسا وجسود 

 بارش ها  آب درون دریاچه جاری نشده است.
مدیر ک  محیط ،یست استان فارس با اشاره به وضعیت 
دریاچه بختگان گ:ت  این دریاچه دومین دریاچسه بسزرگ 

کشور است و هم اکنون به شوره ،اری ا، نمک تسبسدیس  
 شده است.

وی افزود  دریاچه طشک هم کامال خشک اسست و هسر 
 رو، وضعیت دریاچه ها نگران کننده تر می شود.

محمودی ا، خشک بودن دریاچسه پسریشسان خسبسرداد و  
افزود  این دریاچه نیز مانند سایر دریاچه های دیگر استان 

 ا، جمله کافتر خشک است.
وی با بیان اینکه با بارندگی به تنهایی نمی تواند احیسای 
دریاچه ها را به همراه داشته باشد  تاکید کرد  نباید انتظار 
داشت که با این بارشها دریاچه های فارس احیا شسود در 
حالیکه نه تنها حقابه دریاچه ها تامین نمی شود بسلسکسه 
شاهد وجود تعداد ،یادی چاه های غیرمسجسا، در اطسراف 

 آنها هستیم.
مدیر ک  محیط ،یست استان فارس گ:ت  آخرین بساری 
که حقابه ای برای دریاچه های فارس رها شد مربوط به 

بود که آن ،مان آب رها شده هیچ تاثیسری  ٩0بهار سال 
 در احیای تاالب نداشت.

مدیر ک  محیط ،یست استان فارس با انتقاد ا، اینکسه در 
طرح های ار،یابی برای ساخت سد نیا، آبی دریاچه ها به 
حقابه درنظر گرفته می شود اما زمال کاری انجات نسمسی 
شود  ادامه داد  در حال حاضر به دلیس  زسدت بسارنسدگسی 
وضعیت سدهای استان نیز خوب نیست به گونسه ای کسه 
آبی برای رهاسا،ی وجود ندارد که بخواهند حقابه دریاچه 

 ها را نیز بدهند.

وی با اشاره به اینکه تا ،مانی که شیوه الگسوی مصسرف 
آب کشاور،ی تغییر نکند نمی توان انتظار داشت دریاچسه 
ها احیا شود  اظهار کرد  در حال حساضسر تسعسداد قسابس  
توجهی چاه غیرمجا، در استان فارس وجود دارد و اقدامی 

 برای مسدود کردن این چاه ها انجات نمی شود.
یک فعال حو،ه محیط ،یست نیز در این رابطه بسا اشساره 
به اینکه دریاچه های فارس به شوره ،ار تبدی  شده اند   
گ:ت  دریاچه مهارلو که در نزدیکی شیرا، قرار دارد فقسط 
لکه آبی در آن قاب  رویت است ومابقسی دریساچسه هسای 

 فارس همچنان خشک هستند.
زلی اکبر کاظمینی افزود  یکی ا، دریساچسه هسای مسهسم 
استان دریاچه بین المللی پریشان است که این دریساچسه 
نیز مانند دیگر دریاچه های استان وضعیت نگران کننسده 

 ای داشته  و به طور کام  خشک است.
وی با اشاره به اینکه دریاچه بختگان به زنسوان دومسیسن 
دریاچه بزرگ کشور حتی یک بار هم آبگیری نشده  بیان 

هزار هکستسار  0٨1کرد  این دریاچه در ،مان پرآبی حدود 
گونه پرنده مهاجر و بسومسی  0۱1وسعت داشت و بیش ا، 

در آن ،ندگی می کردند که در حال حساضسر مسهساجسرت 
پرندگان به این دریاچه نیز متوقف شده و زالوه بر ایسن  
انجیرستانهای استهبان که بیش ا، هزاران سال قسدمست 

 داشتند نیز ا، بین رفته اند.
این فعال حو،ه محیط ،یست با اشاره به اینکه اکوسیستم 
و ،یستگاه منطقه نیز ا، بین رفته است  افزود  متاس:سانسه 

به دلی  ریزگردها و پراکسنسش آن در مسنسطسقسه اراضسی 
 کشاور،ی مردت شور شده است.

کاظمینی با بیان اینکه در گذشته بختگان به زنوان سپسر 
ح:اظتی مانع ا، ورود اقلیم کویری به منطقسه و اسستسان 
فارس می شد اما در حال حاضر با خشک شدن دریاچسه 
شرایط تغییر کرده  ادامه داد  در این راستا دریاچه به یک 
دشت نمک تبدی  شده و تمات شرایط برای ایجاد طوفان 
نمکی در منطقه وجود دارد و با هر و،ش بادی در منطقه 
بختگان  نمکهای کف تاالب بلند شده و در ،میسنسهسای 
 اطراف می نشیند که مشکالتی به همراه داشته است.

وی بیان کرد  وجود دریاچه در استان فارس در گذشستسه 
باز  تعادل آب و هوایی در استان می شد اما با خشکی 

 دریاچه ها شرایط آب و هوایی تغییر کرده است.
این فعال محیط ،یستسی در خصسو  وجسود چساه هسای 
غیرمجا، در اطراف دریاچه های فارس گ:ت  وجود ایسن 
چاه های غیرمجا، در اطراف  دریاچسه هسا وجسود ا، ورود 
آب به داخ  آن جلوگیری کرده و شیره جان دریساچسه را 
می مکند به همین دلی  ضروری است هر چه سریسعستسر 

 نسبت به پر کردن این چاه ها اقدات شود.
وی تاکید کرد  با توجه به این خشکسالی هسا وضسعسیست 
دریاچه های فارس هر رو، بدتر می شود و به طور حتسم 
طی چند سال آینده با مشکالت ،یادی در این حو،ه روبه 

 رو خواهیم شد.

 های فارس نکرد/ آبی جاری نشد باران هم کمکی به دریاچه

به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط زمومی اداره 
ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فسارس  فسرشساد 

حکمت  کارگردان نات آشنسای کسا،رونسی و ا،  فرشته
مستندسا،ان با سابقه کشور  پنج سال وقست صسرف 

یوهان ول:سگسانسگ »کرد تا شی:تگی و الهات پذیری 
نویس آلمانی به حافظ شیرا،ی را  شازر و درات «گوته

برای جهانیان به وی ه پارسی ،بسانسان بسه نسمسایسش 
بگذارد. او مر،ها را کنار ،ده و دو شخصسیست مسوثسر 
تاریخی را در قاب های ،یبای فیلم مستند داستانسی 

 حافظ و گوته کنار یکدیگر نشانده است.
در این فیلم چشم های کنجکاو و اندیشه های پویسا 
می بینند و درک می کنند که چگونه گوته در حدود 

سال بعد ا، حافظ  دیدگانش را بر جنگ هسای   ۲11
اروپا و لشکرکشی های ناپلئون بناپارت می بسنسدد و 
در خلوت این شازر پرآوا،ه شیرا،ی شریک می شود. 

.فیلم حافظ و گوته . آذرماه در جشنواره بین المللی   ..
سینما حقیقت روی پرده می رود و ا، یک را، بزرگ 

 تاریخی پرده برمی دارد .
فرشته حکمت پیش ا، این نیز فیلم هایی همچون ا، 
بیشاپور تا پریشان با موضوع معرفسی شسهسرسستسان 
کا،رون و باران در آفتاب را با موضوع بررسی ،ندگی 

 مولوی ساخته است.
وی در مورد فیلم حافظ و گوته مسی گسویسد  دربساره 
موالنا چندین فیلم سینمایی داستسانسی و  مسستسنسد 
ساخته شده است  اما در مورد حافظ هیچ فسیسلسمسی 
وجود ندارد و به همین دلیس  حسساسسیست فسراوانسی 

 نسبت به تولید این فیلم داشتم .
فرشاد فرشته حکمت به تاثیر پذیری گوته ا، حافسظ 
شیرا،ی اشاره و اضافه کرد  در سال های تحصی  و 
تدریس در دانشکده هنرهای ،یبای دانشگاه تهسران 
با آثار دراماتیک گوته مانند فاست آشنا بودت  امسا در 

های خود با  پ وهش
ابعاد دیگر ایسن شسخسصسیست 

برجسته آشنا  شدت که به گستسردگسی 
 دریا بود .

وی با اشاره به این که برای بررسسی و 
شناخت بیشتر ابعاد شخصیتسی گسوتسه  
ای  سال ها تحقیقات میدانی و کتابخانه

انجسات داده اسست  افسزود  هسنسو، هسم 
توانم ادزا کنم که تمات ،وایای این  نمی

شخصیت فرهیخته را شناخته ات؛ چسرا 
های گونساگسونسی مسانسنسد  که در ،مینه

سیاست  پزشکی  وکسالست  شسیسمسی  
شناسی  رنگ  نقاشی   هواشناسی  گیاه

مو،یک  شعر  داستان و فسلسسس:سه بسه 
صورت دامنه دار فعالیت کرده اسست و 
مثال در زرصه پزشکی اکتشافاتی نیسز 

 دارد .
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه گوته 

شود  می گویسد   سالگی با حافظ آشنا می ۱٨در سن 
در زصری که دوران روشنگسری و شسکس  گسیسری 
جنبش طوفان و طغسیسان در غسرب بسوده  گسوتسه ا، 

 رود. شمار می سردمداران این نهضت به
فرشته حکمت که ازتقاد دارد مسهسم تسریسن تسالش 
گوته  تاکید بر ادبیات جهانی و فراتر رفتن ا، ادبیات 

هسای  بومی و ملی بوده است  ادامه داد  او که تجربه
،یادی را ا، سر گذرانده و آثار بسیار درخشانی خلسق 
کرده است  ناگهان به وسیسلسه یسو،ف فسون هسامسر 

ای ا، دیوان غزلیات حافظ آشسنسا  پورگشتال با ترجمه
 شود . می

وی به تعبیر گوته ا، شعر حافظ می پردا،د و اضافسه 
می کند  حافظ مانند خورشیدی بر ،ندگی او تابیسد و 

هسای طسوالنسی اروپسا  رمانتیک که ا، جنسگ  بر گوته
سالگی درگیر زشقی  ۱٨خسته و سرخورده و در سن 

 تا،ه و دست نیافتنی بود  تاثیر ژرفی گذاشت .
فرشته حکمت افزود  گوته ،مانی با حافظ آشنسا شسد 

هسای شسدیسد خصسوصسا  که اروپا تحت تاثیر جسنسگ
های ناپلئون بناپارت بود. حافسظ نسیسز در  لشکرکشی

دوران خود با حاکمان خشن و کشتار  خسونسریسزی و 
ای رندانه با این مسسائس   جنگ روبرو بود اما به گونه

 مقابله می کرد .

وی کسسسه 
بسساور دارد حسسافسسظ و 
گوته فراتر ا، مر،های ،مانی و 

انسد  گس:ست   مکانی ،یسته و ماندگار شده
بین حافظ و گوته فاصله ،مانی ،یادی در 

سال وجود دارد  اما مر،هسای  ۱٥٥حدود 
هسای ایسن دو  مشتسرک مسیسان انسدیشسه

اندیشمند در این مستند داستانسی روایست 
 شود . می

کارگردان حافظ و گوته که به گ:ستسه 
خود در این فیلم قصد قیاس ایسن دو 
شخصیت بسزرگ را نسداشستسه اسست  
افزود  آن چه مورد توجه بوده  کشسف 
وجوهی ا، شخصیت دو انسان بسزرگ 

هسای جسهسان  است که به تمات انسان
 تعلق دارند .

فرشته حکمت انتخاب دکستسر نساصسر 
آقائی را برای ای:ای نقش گوته قابس  
قبول دانست و ادامه داد  برای بسا،یسگسر نسقسش 

  چهسره  های شخصی برداشت  حافظ و با توجه به
ای را ا،  این شخصیت  یک با،یگر غسیسرحسرفسه

 شیرا، انتخاب کرده ات .
ای ا،  وی با بیان این که هیچ تصویسر تسایسیسد شسده

حافظ در دست نیست  افزود  برخی ا، هسنسرمسنسدان 
تجسمی مانند استاد فرشچیان چهسره حسافسظ را آن 

اند  مسن  اند تصویر کرده گونه که در تخی  خود دیده
 ات . نیز در این فیلم  حافظ خود را تخی  کرده

این مستندسا، پیش بینی کرد روایت های این فیلسم 
بعد ا، اکران با انتقاد و اختالف نظرهسای بسرخسی ا، 

پ وهشگران مواجه شود و گ:ت  حافظ یک منسشسور 
رنگارنگ و بی رنگ است و هر شخصی ا، هر ،اویه 

 کند  دیدگاه مت:اوتی در باره او دارد . ای که نگاه می
فرشته حکمت ا، دکتر محمدرضا ش:یعی کسدکسنسی  
دکتر موید شیرا،ی  دکتر محسمسود حسدادی  دکستسر 

لی  دکتر منصسور رسستسگسار فسسایسی   کاووس حسن
زبدالعلی دستغیب  دکتر کمالی سروستانی و  دکستسر 

زنوان کارشناسان زلمی این اثسر   مجید اسکندری به
نات برد و ا، حمایت های شهرداری شیرا، قسدردانسی 

 کرد.
در فیلم مستند حافظ و گوته  حامد فرشته حکسمست 

زنوان مدیر تصویربرداری  دکتر ناصر آقایی  غزل  به
،نگویی  آرش رحیمی  پانته آ پارسا  فاطمه ر،مجو و 

زنوان بسا،یسگسر  آفستساب درویشسی  الدن کامیاب به
زسنسوان  زنوان آهنگسا، و  مسعود سس:سالیسی بسه به

 تدوینگر همکاری دارند .
اصغر تجویدی)مینیاتوریست(  یسوخسن  همچنین زلی

رضسا کسریسمسپسور باخ )نقاش و مجسمه سا،( و زلسی
)خطاط( در مسیر تولید این اثر هسنسری هسمسکساری 

المل  را فاطمه  داشته و هماهنگی تولید و روابط بین
 دار است . حکمت زهده فرشته

ریز  امیسد  ناهید فرشته حکمت مجری طرح و برنامه
،نگویی در ایران و امید صادقی در آلمان مسدیسریست 
تولید  محمد موسوی در ایران و بهرات بسهسرامسی در 

حسکسمست  آلمان مدیریت تدارکات و نعیمه فسرشستسه
 اند . دار بوده طراحی لباس را زهده

در این فیلم مستند  صدا برداری این مستند را ناصسر 
دار است و شایان بهنامی و آنسوش  شاه حسینی زهده

حسیسنسی و  ززیزی  دستیاران کارگردان  و ناصر شاه
 سپهر م دهی دستیاران تصویربردار هستند .

 اکران نخستین مستند حافظ و گوته اثر کارگردان کازرونی در سینما حقیقت


