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نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
های فاقد سندند      هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان       318003133313333131برابر رأی شماره    

اکبر عسکری کوچنی فنرزنند          رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی              

مترمربع تحنت   307413صادره از مرودشت در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  1711414440کدملی    1اصغر به شماره شداسدامه     

فارس خریداری از مالنک رسنمنی       0شده از پالک یک اصلی قطعه دو واقع در بخش  اصلی مفروز و مجزی 3فرعی از  1107پالک  

کنه    شود. درصورتی    روز آگهی می    30آقای )قاسم مروت( محرز گردیده است. لذا به مدظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله                     

تواندد از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض             اشخاص نسبت به صدور سدد مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشدد می          

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضناینی                            

 تقدیم نمایدد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سدد مالکیت صادر خواهد شد.

 43181 430 33تاریخ انتشار نوبت اول: 

 43181 430 30تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسداد و امالک شهرستان پاسارگاد 

 تعالی بسمه

 »آگهی تجدید مناقصه عمومی«
و تدفیذ اختیارات براسناس       81بیدی اعتبار در بودجه سال        شهرداری کدارتخته در نظر دارد باتوجه به پیش       

شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری بخش فضای سبز و خندمنات      43181  41  1مورخ    111نامه شماره   

هنا و       شهری را به مدت یکسال طبق شرایط زیر از طریق مداقصه عمومی اقدام نماید. لذا کلینه شنرکنت               

آیند از       بددی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می             پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه     

جهت دریافت اسداد مداقصه به واحد منالنی      43181  40  31تاریخ نشر آگهی حداکثر تا ده روز کاری مورخ      

شهرداری مراجعه و حداقل قیمت پیشدهادی خود را بر اساس فرم مداقصه در پاکت سربسته به دبیرخناننه                   

 باشد تحویل و رسید دریافت نمایدد. های زیر قابل پرداخت می شهرداری که به صورت

 باشد. ریال می 10343334333مبلغ سپرده شرکت در مداقصه  -3

ماه از تاریخ صدور و یا واریز وجنه بنه      1نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل  صورت ضمانت ارائه سپرده به  -1

نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری کدارتنخنتنه      1333331818331حساب سپرده شهرداری به شماره      

 باشد. قابل قبول می

چدانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشدد سپرده آنان به نفع شهرداری ضبنط خنواهند          -1

 شد.

 شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشدهادات مختار است. -7

 باشد. هزیده درج آگهی به عهده برنده مداقصع می -0

 ارائه تأیید صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است. -0

 خواهد بود. 43181 40 31های پیشدهادی  تاریخ برگزاری کمیسیون معامالت و بازگشایی پاکت -4

سایر اطالعات و جزئیات در اسداد مداقصه شهرداری موجود است که پس از مراجعنه بنه شنهنرداری                        -1

 تحویل متقاضی خواهد گردید.

 حسین موحدیانی 

 شهرداری کدارتخته 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
های فناقند سندند          هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان           31810313313333111برابر رأی شماره    

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم محمدی حقینقنی فنرزنند                       

صادره از مرودشت در ششدانگ یک واحد گلخاننه بنه مسناحنت                  1711113000کدملی    31درویش حسین به شماره شداسدامه      

فنارس     0اصلی قطعه دو واقع در بنخنش        31شده از پالک  اصلی مفروز و مجزی 31فرعی از  08مترمربع تحت پالک     1311403

خریداری از مالک رسمی )سهام مشاعی خود متقاضی( محرز گردیده است. لذا به مدظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصنلنه                           

تواندد از تاریخ انتشنار       که اشخاص نسبت به صدور سدد مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشدد می             شود. درصورتی    روز آگهی می    30

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلینم اعنتنراض،                     

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایدد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقنررات                       

 سدد مالکیت صادر خواهد شد.

 43181 430 33تاریخ انتشار نوبت اول: 

 43181 430 30تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسداد و امالک شهرستان پاسارگاد 
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روابط عمومی و امور بین الملل نهاد نماینده ولی فقیهه در  “ به گزارش 
فارس و امام جمعه شیراز، جلسه شورای فرهنگ عمهومهی بها ر هور     
. نماینده ولی فقهیهه در     آیت اهلل دژکام و سایر اع ای شورا برگزار شد
: اگر به نسبت تهران و کهنن    جلسه شورای فرهنگ عمومی بیان کرد

ها، اقهامهه نهمهاز      شهرهای دیگر کشور رساب کنیم، از نظر زیرساخت
 ترین نقطه قرار دارد.  جمعه شیراز در ضعیف

 باشد: شرح بیانات آیت اهلل دژکام در این جلسه به شرح زیر می
 بسم اهلل الرّرمن الرّریم

در ابتدا تشکر می کنم از ر ور فهعهاب بهزرگهواران اع های شهورای       
فرهنگ عمومی استان باالخص استاندار محترم که جدیت خهود را در  
صحبت هایشان نسبت به ر ور سایر اع ها نهیهز ابهراز فهرمهودنهد و        
امیدوارم این شورا باالخره نقش مناسب خود را در عرصهه فهرههنهگ     
استان فارس ایفا کند گرچه وضع موجود این شهورا جهای بهحهر دارد     
چون شوراهای فرهنگ عمومی سراسر کشور تا رسیدن به نقهطهه ای   
 که هدف گذاری شده و برای آنها برنامه ریزی شده است فاصله دارند.
نکته ای خدمت عزیزان عرض میکنم که ما معموال در قسمهت ههای   
مختلف نظام که کارهای کشور را انجهام مهی دههیهم ههر از مهدتهی        
بزرگداشت رسم می شود و یا برای افراد هم بزرگداشت بهرگهزار مهی    
شود. اگر برای این بزرگداشت ها هدف و کارویژه مناسبی طرح ریهزی   
نشود در ادامه و پس از چند ساب کلیشه ای می شود و به خاطر ازدیاد 
مراسم به هدف مورد نظر نمی رسیم و اتنف سرمایه بهیهت الهمهاب و     
. در خصوص نمازجمعه نیز مسئلهه ههمهیهن       وقت مردم نیز خواهد بود

ساب است نمازجمهعهه در نهظهام مهقهدس        ۰۴است.ما وقتی میگوییم  
جمهوری اسنمی برگزار می شود گرچه نمازجمعه در شیراز رداقهل از  
زمان مشروطیت تاکنون اقامه شده است اما در نظهام اسهنمهی یه      
تغییر ایجاد کردیم. تغییری که ایجاد شد یعنی ی  جریان انقهنبهی را    
در نمازجمعه ایجاد کردیم مبدا تاریخ شد که کار بسیار ارزشمندی بوده 
است و اگر کاری می کنیم باید در استمرار ررکهتهی بهاشهد کهه امهام       
خمینی )ره( شروع کرده است و زنده کردن نمازجهمهعهه مهطهابه  بها          
نیازهای انقنب اسنمی است. در این راستا بنده نکاتی را در دو بخش  

 خدمت شما عرض میکنم.
اوال بحثی داریم در رابطه با نمازجمعه شیراز که واقعها بهایهد بهه ایهن      
موضوع پرداخته شود و از جناب آقای مل  مهکهان بهه عهنهوان یه        
 مههوضههوع ویههژه اسههتههدعهها دارم کههه ق ههیههه را پههیههگههیههری کههنههنههد. 
. نمهازجهمهعهه       در طوب ساب باید یکسری کارهای اساسی انجام دهیم
شیراز از ریر زیرساختی و سخت افزاری از نمازجمهعهه ههای عهقهب      
کشور هست. شما اگر به نسبت تهران و کنن شهرهای دیگهر کشهور    
رساب کنید از نظر زیرساخت های اقامه نمازجمعه شهیهراز در عهقهب     

ساب پیش مصلهی نهمهازجهمهعهه        ۲۱ترین نقطه قرار دارد. بنده ردود  
ساعت ویژگی های  ۳اصفهان را دیده ام.مسئوب مصلی اصفهان ردود  

.در   آیتم این ساختمان ثبت بین المللی داشت  ۷مجموعه را توضیح داد
یعنی از سازه های مهمی است که در دنیا ثبت شده است و بها رهفه     

شاخص ساختمان را ثبت بیهن الهمهلهلهی       ۷معماری اسنمی و ایرانی 
کردند که برای نمازجمعه و دیگر اجتماعهات مهردمهی در ایهن شهههر       
مناسب و استاندار است اما ما در شیراز این جمله آیت اهلل ایهمهانهی را    
فراموش نمیکنیم که اگر مسجد نو نبود که در زمان اتابکان سهاخهتهه    
. یا مسجد وکیل که مربهو  بهه     شده ما جایی برای نمازجمعه نداشتیم
چند صد ساب پیش شیراز است و برای آن زمان افتخار است اما بهرای  
نمازجمعه امروز از لحاظ زیرساختی و رجم جمعیت جواب نمی دهد و 
. یهکهی از کهارههای       با نیازهایی که امروز ما داریم هیچ امکاناتی ندارد
اصلی ما این است که مسائل سخت افهزاری و زیهرسهاخهت الزم کهه      
بدون آن برگزاری نمازجمعه با اختنب مواجه اسهت را بهه سهرانهجهام      

 برسانیم و به نمازجمعه اهمیت دهیم.
 مسئلهه دوم در خصهوص جهامهعهه پهردازی و تهمهدن سهازی اسهت.          
نمازجمعه به عنوان ی  نهاد اجتماعی و نهاد دینهی بهایهد وفهایهف و      
. در بحر عهلهوم     کارکردهایش در جامعه و تمدن اسنمی بررسی شود
انسانی گاهی خیلی در مبانی کار غرق می شویم در رالیکه باید درگیر 
شویم و بگوییم نمازجمعه به عنوان ی  نهاد دینهی کهه اسهنم آن را    
تاسیس کرده است وفایف و کارکردش چیست؟ چه نقشی در اجتمهاع  
دارد و کدام نیازها را برطرف می کند؟ ی  بهررسهی مهی خهواههد تها       

. اگر این چند سرفصل را افهراد    اهداف و برنامه های آن مشخص شود
وارد و متخصص توضیح دادند و تبیین کردند در ادامه می دانیهم قهدم   
. بنده از ساب گذشته که در شیراز خدمت شما هستم این   بعدی چیست
سواب را مطرح کرده ام که به نظر شما وفیفه نماز جمعه و امام جمعه 
چیست؟ پاسخ دادن به این سواب برای مردم بسیار رائز اهمیت اسهت  
از این جهت که مردم باید بدانند وفیفه اجرایی بر عهده کیسهت، چهه   
کسی قانونگزار است و چه کسی مجری قانون و انجهام کهدام کهار را    
باید از کدام مسئوب مطالبه کنند. اینکه رهبر معظم انقنب بیان کردند  
که میخواهیم تمدن بسازیم یعنی در تمدنی اسهنمهی کهه خهواههیهم       
ساخت امام جمعه در همه کارها می تواند دخالت کند؟ بهرای ایهنهکهه     
وقتی شما می گویید امام جمعه در همه کارها نقش ایفا کهنهد تهوقهع     
مردم نیز در همه چیز متوجه امام جمعه می شود ولی وقتی تقسیم کار 
رخ داد بنده در ریطه وفایف خود مسئوب می شوم و یها دیهگهران در    
ریطه وفایف خود مسئوب می شوند و آنگاه همه یاد میهگهیهرنهد کهه      
. این سردرگرمی که امروز در جامعهه مها درسهت شهده       پاسخگو باشند
است و در جنگ روانی و رسانه ای تنش می کنهنهد ههمهه چهیهز را       
اینگونه نشان دهند که فقط ی  نفر در جامعه پاسخگهوسهت را بهایهد     

 درست کنیم. 
تا شرح وفایف مشخص نباشد و مردم ندانند که کدام توقع را بهایهد از   
چه کسی مطرح نمی توان کار کرد اما زمانی که وفایف مشخص شهد  
.  مها بهایهد از ایهن           بنده مطالبه اختیارات و امکانهات را خهواههم کهرد
سردرگمی بیرون آییم و به سمت تمدن سازی نوین اسنمی که رهبهر  
انقنب فرموده اند پیش رویم و در ادامه با همکاری یکدیگر مسهائهل   
جامعه را رل کنیم به گونه ای که وقتی کسی به عنوان توریست وارد 
کشور ایران می شود فقط ساختمان های قشنگ و تاریخی را نبینهد و  
درک کند که ایرانی ها توانسته اند زندگی خود را متناسهب بها روزگهار    
امروز به گونه ای سامان دهند که کار زمین مانهده ای وجهود نهدارد و    
ی  تمدن پیشرفته که نیازهای انسان امروز را پاسخ مهی دههد بهرپها     
شده است اما وضع ما اینگونه نیست و متاسفانه امروز به جایی رسیهده  
است که فقط مثن در اردیبهشت ماه که فصل توریسهت هها اسهت در    
کوچه های بافت تاریخی شیراز معتادان متجاهر را به صورت مهوقهت   

 جمع میکنیم؛ تداوم این وضعیت بس است.
امروزه وضعیت محنتی چون سنگ سیاه و بافهت تهاریهخهی شهیهراز       
مناسب نیست و زمانی درست می شود که در طوب ساب این محهنت  
. مردم در غیر ایامی که برخی محنت بافت تاریخی را برای   پاک باشد

ترسند به آنجا بروند، کجای این ق یه بهه   توریست آماده کرده اید می
تمدن نوین اسنمی می خورد؟ ما می خواهیم تمدن سازی کهنهیهم و    
نقش نمازجمعه در این تمدن سازی را باید بررسی کنیم و ایهن کهاری   
است که تا پایان ساب به کم  اساتید دانشگاه و رهوزه بهایهد انهجهام      

 دهیم تا تکه های گمشده را پر کنیم. 
بزرگداشت نمازجمعه به این است که این مسائل پاسخ پیدا کند وگرنه 
ما رفتارهایی که عادتمان شده است را انجام می دهیم و هیهچ گهونهه    
تغییری در جامعه رخ نمی دهد و به چنین چیزی نمی شود افتخار کرد 
.این    . اساس کار باید با ی  نگاه دقی  تری شکل بگیرد و دلخوش بود
نگاه را سعی کردیم ابتدا در ائمه جمعه ایجاد کنیهم و ههمهیهن جها از      
معاونت برنامه ریزی استانداری تشکر می کنم که در بحهر بهرنهامهه     
ریزی و آمایش سرزمینی در جلسه ای برای ائمه جمعه سطح اسهتهان   
. این جایگاه را درست تبیین کنیم و متناسب با ایهن    توضیحاتی داشتند
جایگاه امام جمعه باید رشد کند برای اینکه امهام جهمهعهه ای کهه در      
برنامه ای که در استان ریخته می شود می خواههد نهظهر دههد بهایهد       
. الزمه هر تغیهیهر در مسهائهل       مطالعه کرده باشد و ق یه را دیده باشد
اجتماعی این است که همه اطراف آن به نوعی خود را متهنهاسهب بها     

 تغییر به روز کنند.
این ررکت الحمداهلل شروع شده است و ما باید شروع کننده رهرکهت   

 ساب دیگر بگویند شیراز زنده و پویا بهوده اسهت.   ۳۴۴هایی باشیم که 
شااهلل در پایان ساب  در انتها باز از همه شما تشکر میکنم و امیدوارم ان

که مطالب را جمع بندی می کنیم شاهد ی  تغییر رویکرد عمیقهی در  
 جهت جامعه پردازی و تمدن سازی اسنمی باشیم.

 اهلل و برکاته والسّنم علیکم و ررمه

 اهلل دژکام امام جمعه شیراز:  آیت

 افزاری نیازمند تقویت است نماز جمعه شیراز به لحاظ زیرساختی و سخت

اجتداب از رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت؛ یکنی  
ی اصحاب ثنروت   از چیزهای مهم این است که سر سفره

ی حضنرت بنه    و قدرت تا میتوانیم حاضر نشوینم. ننامنه    
( حنا  منا تنوق نع      3حُدِیف را که یادتان هست!)   بن عثمان

حُدِیفی در بین ما هست، ننه   بن نداریم، ]چون[ نه عثمان  
عنلنینه( قنابنل        اهلل  وضع ما با وضع امیرالمؤمدین )سالم  

مقایسه است؛ امّا این را میتوانیم توصیه کدیم و میتوانیم 
برای خودمان قرار بدهیم که به آن طبقات بنرگنزینده و    
اَشرافی زیاد نزدیک نشویم؛ نزدیک شدن به آنها به طور 

ی منردم   ی مردم و عامّه ی دور شدن از توده طبیعی مایه
است؛ همین چیزی که در قرآن منکنر ر در منورد ائنمّنه      
ِِ وَالنعَنشِنی          ]آمده[: وَ  تَطرُِد الذیَن َیدعوَن َربَُّهم بِالغَندوو

( یا در مورد حضرت نوح: هُنم اَراِِلُندنا      1یُریدونَ وَجهَه؛) 
( که به او میگفتدد ایدها را از دُور خنودت   1بادِیَ الرَّأی،) 

دور کن؛ و مکر ر در جاهای دیگر ]هست[. بدابراین ینک     
جمعنه و عنمنل      ی مؤک د هم در مورد سلوک امام توصیه
جمعه این است که از رفتن به طرف صاحبان ثروت   امام

و قدرت و کسانی که زبانهای چرب و نرم دارنند، ]بنایند     
ها، ایدهایی کنه تنازه    اجتداب کرد[؛ بعضی از این نودولت 

اند با زرنگی و کارهای غیر قانونی به یک ثروتنی   توانسته
هستدد که یک ملجأیی پیدا کندندند،      برسدد، دنبال این

ی امدی برایشان بناشند؛    یک جایی پیدا کددد که حاشیه
آیدد سراغ افرادی که مورد نظرشان است، از جنملنه    می

ی جمعه، از جمله سراغ شاخصهای روحانیّت،  سراغ ائمّه
ی امن  آیدد سراغ ایدها؛ این برای این است که حاشیه می

برای خودشان درست کددد؛ ایدجا باید حواسمان جنمنع   
 باشد.

ی جمعه مراقبت از  یکی از موارد مهمّ سلوک عملی ائمّه
 -مراقبت از فرزندان، مراقبت از نزدیکنان -نزدیکان است 

که ایدها یک وقت دچار اشتباهی نشوند، دچار لغنزشنی   
. آن کسی که سراغ شما می  آید و شما با زرنگی و  نشوند

الهام خدایی او را رد میکدید، ممکن است سراغ فنرزنند   
. یکی از مسائل منهنم     شما بیاید، از آن طریق نفوِ بکدد
این است که مراقب رفتارهنای فنرزننداننمنان، منراقنب        

 رفتارهای نزدیکانمان باشیم.
های غربی تکبّر آنها است، این را آقایان  آفت بزرگ دولت

. یکی از گرفتاری  های این دولتنهنای    توجّه داشته باشید
که واقعاً گرفتاری آنها -  دولتهای اروپایی  غربی، از جمله

این است که متکبّرند؛ این تکبّر موجب منینشنود     -است
که نتواندد درست دور و بنر خنودشنان را و حنقناینق را       

درون   بنیندنی آننهنا را      بنزرگ  بفهمدد؛ این تکبّر و خنود 
اندازد، کماایدکه انداخته. البت نه، اگنر     مشکالت بزرگی می

در طرف مقابل آنها یک دولت ضعیفی، آدمهای مرعوبی 
وجود داشته باشدد، این تکبّر کار خودش را میکدد؛ مثل 
هر متکبّری کنه وقنتنی طنرف از او تنرسنیند، لنرزیند،          

نشیدی کرد، او خب احساس میکدد که این تکبّر را  عقب
باید بیشتر کدد؛ امّا اگر چدانچه طرفْ واقعیّت او را دیند،  
شداخت، فهمید، از او نترسید، در مقنابنل او ایسنتناد، او     
زمین میخورد؛ مشکنل ایندنهنا اینن اسنت. ا ن هنم در         

ها هسنت، عنل نتِ ایندنکنه        قضایایی که بین ما و اروپایی
ی وزیر  به گفته  مشکل باقی میماند تکبّر آنها است. خب

که خب واقعاً ایدنهنا زحنمنت هنم      -ی محترم ما  خارجه
ی  اروپا یازده تعهّد در مقابل ایران، در قضنیّنه   -میکشدد

برجام داشته و به هیچ کدام از این یازده تعنهّند عنمنل     
ی منا دارد   نکرده؛ یعدی این حرفی است که وزیر خارجه

میگوید؛ وزیر خارجه خب معمو ً مالحظات دیپلماتینک  
دارند، امّا با وجود این مالحظات دیپنلنمناتنینک، وزینر       

ی ما بصراحت دارد این حرف را میزند کنه اروپنا    خارجه
یازده تعهّد در قبال ما دارد و به این یازده تعهّند عنمنل    
نکرده؛ ما چه؟ ما به آن تعهّداتی که در برجام بنود و بنه   
چیزی با تر از آن عمل کردیم، حا  که شروع کنردینم   
در مقابل آنها تعهّداتمان را کاهش بدهیم، آنها طلبکارانه 

عجب! چرا شما تعهّندتنان را کناهنش      »آیدد که  جلو می
؛ خب پُرروها! شما یازده تعهّد داشتید، هنینچ    «میدهید؟

عمل نکردید؛ چرا از ما میخواهید که ما به تعهّنداتنمنان    
کنردن    ایم بنه کنم   پابدد باشیم؛ حا  ما تازه شروع کرده

 تعهّدات و این فرآیدد قطعاً ادامه خواهد یافت.
منوردی کنه    وبیص و این توقعّنات بنی   در بین این حیص

که واقعاً خُبث او واضح است-دارند، حا  انگلیس خبیث 
دزدی دریایی میکدد، کشتی ما را در واقع میندزدنند؛    -

در واقع این دزدی است. حا  معمنو ً رفنتنارشنان اینن       
جوری است که جدایت را میکددد، به جدایت خنودشنان   
میخواهدد یک قالب قانونی بدهندند، ینک چنینزی هنم       
درست میکددد که بله، عل تش این بوده؛ امّا واقع قضنیّنه   
همین است که یک دزدی دریایی است؛ دزدی دریناینی   

شناااهلل جنمنهنوری اسنالمنی و        هم میکددد که البت ه ان
جنواب   عداصر مؤمن آن، این کارها را، این خباثتها را بنی 

نمیگذارند، در فرصت خود و جای خود پاسخ خنواهندند    
 داد. 

ای از بیانات مقام  گزیده
 معظم رهبری در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
های فاقند سندند       هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان          318103133313333113برابر رأی شماره    

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان فرهادپور فرزند درویش بنه                     

مترمنربنع     333310صادره از فسا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت              1043471803کدملی    731شماره شداسدامه   

فارس خریداری از مالک رسنمنی         0اصلی قطعه دو واقع در بخش         4شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     4فرعی از     381تحت پالک   

شنود.     روز آگنهنی منی          30آقای )درویش فرهادپور( محرز گردیده است. لذا به مدظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلنه          

تواندد از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو            که اشخاص نسبت به صدور سدد مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشدد می             درصورتی

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواسنت خنود را بنه                                

مراجع قضایی تقدیم نمایدد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سدد مالکنینت صنادر                         

 خواهد شد.

 43181 430 33تاریخ انتشار نوبت اول: 

 43181 430 30تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسداد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
های فاقد سدد     هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان            318103133313333131برابر رأی شماره    

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان فرهادپور فرزند درویش به                    

مترمربع   301140صادره از فسا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت               1043471803کدملی    731شماره شداسدامه   

فارس خریداری از مالک رسمی       0اصلی قطعه دو واقع در بخش         4شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     4فرعی از     381تحت پالک   

شود.   روز آگهی می    30آقای )درویش فرهادپور( محرز گردیده است. لذا به مدظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله                         

تواندد از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت           که اشخاص نسبت به صدور سدد مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشدد می              درصورتی

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 نمایدد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سدد مالکیت صادر                       

 خواهد شد.

 

 43181 430 33تاریخ انتشار نوبت اول: 

 43181 430 30تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسداد و امالک شهرستان پاسارگاد 

احمد فخار زاده دبیر اجرایی کمیته برگزاری چهلنمنینن    
سالگرد اقامه نماز جمعه استان فارس با بیان ایدکه هفته 

: برنامنه    4مرداد تا  3نماز جمعه از  مرداد می باشد افزود
های متدوعی در این هفته تدارک دیده شده است که بنا  

 شروع پیش برنامه ها از امروز آغاز خواهد.
به گزارش شهرسبز، حجت ا سالم ستوده مسئول ستناد  
نماز جمعه های استان فارس در نشست خبری پینش از  
ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه با اعالم فنرا رسنیندن    
: نهادیندنه شندن      چهلمین سالگرد اقامه نماز جمعه افزود
نماز جمعه با این چله اقامه خواهد شد و در سطح کشور 
ستاد اجرای برنامه های تدوین شده هفته نماز جمعه زیر 
نظر شورای سیاست گذاری ائمه جمعنه تشنکنینل شنده      

است و به تداسب ستاد کشوری، کنمنینتنه     
استانی با ریاسنت آینت اهلل منلنک منکنان،       
ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جمعنه  
استان فارس تشکیل شده است. در شنورای   
فرهدگ عمومی وظایف نهاد و دستگاه های 
مرتبط با مسائل فرهدگی استان تبیین شده 
است و آقای فنخنار زاده بنه عندنوان دبنینر        
 اجرایی این کمیته استانی معرفی شده اند.

احمد فخار زاده دبیر اجرایی کمیته برگزاری چهلنمنینن    
سالگرد اقامه نماز جمعه استان فارس با بیان ایدکه هفته 

: برنامنه    4مرداد تا  3نماز جمعه از  مرداد می باشد افزود
های متدوعی در این هفته تدارک دیده شده است که بنا  

 شروع پیش برنامه ها از امروز آغاز خواهد.
رئیس ستاد نماز جمعه شیراز برنامه های پیش از شنروع  
هفته نماز جمعه را تشریح کرد و گفت: در روز یکشدنبنه    

تیر ماه جلسه شورای اداری شیراز با حضور فرمنانندار   13
شیراز جهت تعامل بیشتر برگزار خواهد شد. همچندنینن     
اردو جهادی روستای گرخون با هدف شداسناینی و حنل    
مشکالت روستا های اطراف شیراز با حضنور مشناوران و   

 جمعی از مسئولین اجرا خواهد شد .

تیر مناه گنردهنمناینی       13وی تصریح کرد: روز دوشدبه  
مسئولین ستاد نماز جمعه های فارس با حضور آینت اهلل  
دژکام نمایدده ولی فقنینه در اسنتنان فنارس در سنتناد        
 بننرگننزاری نننمنناز جننمننعننه بننرگننزار خننواهنند شنند.      

منرداد مناه: افنتنتناح ننمنایشنگناه آدیندنه،              3سه شدبه 
نمایشگاهی از فعالیت های ستاد نماز جمعنه شنینراز در    

 صبح 33دی ساعت  8خیابان 
دیدار امام جمعه شیراز با جانبازان در آسایشگاه جانبازان 

 33اعصاب و روان ساعت 
برگزاری مسابقه کتاب خوانی از تفسیر سنوره جنمنعنه ،     
دیدار با خانواده های شهدای نماز جمعه، افتتاح کتابخانه 

 آدیده
: دیدار اعضای ستاد برگزاری نماز   1چهارشدبه  مرداد ماه

 جمعه و آیت اهلل دستغیب و آیت اهلل حدائق
برگزاری کالس اخالق همراه با اقامه نماز مغنرب و عشنا   

 در مسجد جامع شهدا با حضور آیت اهلل دژکام
مرداد ماه: گلباران قبر آیت اهلل دستغنینب و     1پدج شدبه 

قبور شهدا با حضور اعضا ستاد نماز جمعه و خادمان حرم 
 مطهر شاهچراغ )ع(

: تجلیل از ائمه جمعه سابنق شنینراز،      7جمعه  مرداد ماه
اجرای گروه سرود، تجلیل از نام آوران عرصه فرهندنگ و   
هدر و ورزش، دیندار منردمنی امنام جنمنعنه بنا حضنور          
مسئولین، اهدا جوائز به مدتخبین مسابقه کتاب خنواننی   

 در پیش از شروع خطبه های نماز جمعه
: همایش جوانان در ستاد نماز جمنعنه     0شدبه  مرداد ماه

 38بنا حضنور آینت اهلل دژکنام و      31:13شیراز سناعنت   
مجمع مشورتی امام جمعه و دیدار اعضای سنتناد ننمناز     

 جمعه با استاندار فار س جهت دیدار و تعامل بیشتر.
مرداد ماه: همایش بانوان در حرم احنمند ابنن      0یکشدبه 

و دیدار اعضا ستاد نماز جمنعنه بنا     31موسی )ع( ساعت  
 فرماندار شیراز.

مرداد ماه: همایش تجلینل از خنادمنان ننمناز        4دوشدبه 
جمعه و بازدید اعضا ستاد نماز جمعه از خبرگزاری فارس 

 و ایرنا
مرداد ماه  0گفتدی است اولین اقامه نماز جمعه کشور در 

و به امامت آیت اهلل طالقانی در شهر تهران صورت  3101
 گرفته است. 

 احمد فخار زاده دبیر اجرایی کمیته برگزاری چهلمین سالگرد اقامه نماز جمعه استان فارس:

 تشریح برنامه های هفته نماز جمعه

 یادداشت مدیر مسئول

 مناسبتروزعفافوحجاببه
حجابی،ترفندیسیاسیوسالحترویجبی

 آمریکایی
از آن زمننان کننه سننپنناهننیننان اسننالم بننا عننبننور از   

)اسپانیای فعلی( را فتح کردنند     جبل الطارق، آندلس 
و بر قسمت اعظمنی از اروپنا مسنلنط شندنند و بنه        

هنای شنگنرفنی دسنت       های مهم و پیشرفت پیروزی
خنورده   یافتدد، غرب خود را در مقابل اسالم شکست

و تحقیرشده یافت و از مقابله نظامی با سنپناهنینان     
جان برکف و جوانان غیور اسالم ناامیند شندنند، بنا     
حیله و نیرنگ و ناجوانمردانه به ترفددی سیناسنی و   

بندندوبناری،     سالح نرمِ ترویج فساد و فحنشناا و بنی   
جندنگ   »حجابی به اصطنالح امنروزه    حیایی و بی بی
روی آوردند و دست به شبیخون فرهدگی زدند  «نرم

تا آنجا که بعد از گذشت سالیانی دیگر کمنتنر از آن   
ها، جوانان غیور و با صالبت و دخنتنران و    نسل اولی

زنان محجوب و بانجابت خبری بود و بیشتر جوانان، 
رمنق   حنال و بنی   بدندوبنار، بنی    پسران و دخترانی بی
حنینا و بنزک کنرده، مسنت و       همراه با دخترانی بی

هنا و   سرگرم در فساد و فحشاا و در کوچه و خیابان
شدند وقتی وضع مسنلنمناننان بنه       میادین دیده می

ایدجا رسید با یک تهاجم، اندلس را پس گرفتندند و   
مسلمانان شکست خورده، یا کشته شندنند ینا فنرار     

 نمودند.
و این داستان مواجهه امروز ما با دشمندنان غنربنی،     

. به  که همه شاهندینم کنه     طوری آمریکا و اروپا است
انند و   بیشتر از گزیده نظامی به جدگ نرم پرداخنتنه  

گذاری به تهاجم فرهدگی اختصاص  بیشترین سرمایه
هنای   اند تا نسل جوان ما را از اعتقادات و سدنت  داده

های دیدی خالی کددد و چشم و گوش  اصیل و ارزش
ها باشدد که همه  آورد آن قید و بدد ره بسته مقلد بی

بددوباری اسنت،   در جهت اشاعه فساد و فحشاا و بی
شود از نوع آرایش و پیرایش  آنچه امروز مشاهده می

های تدنگ و ننازک و کنوتناه و پناره،       پوشیدن لباس
بنازی و   حجابی و بدحجنابنی و سنگ     حیایی و بی بی

ها و ادا و اطوارهایی که همنه از ننظنر دیندنی،       قیافه
ملی، عقلی و علمی و بهداشتی پذینرفنتنه ننبنوده و      

بددوبنارینهنا و     نیست و برای جوانان مسلمان این بی
فکری، پینشنرفنت و     تقلید کورکورانه را نشانه روشن

کدندند و اینن تنروینج فسناد و        امروزی بودن القا می
حجابی دقیقاً استنراتن ی بنرگنرفنتنه از        فحشاا و بی

سنتنینزشنان منثنل        های اسالم های ایدئولوگ نظریه
ستیز فرانسوی که  نویسدده اسالم «میشل هوئلیک»
: جدگ بر ضد اسالم با کشتن مسلمناننان،     می نویسد

توان بنه   ها می ای ندارد، فقط با فاسد کردن آن فایده
پیروزی دست یافت، پس باید به جای بمب بنر سنر   

 مسلمانان، دامن کوتاه بریزیم.
فراموش نکدیم که رهبر منعنظنم اننقنالب ننینز بنا         

ها سال قبل این مهم را بنارهنا بنه     دوراندیشی از ده
وین ه در دوران   مسئولین و مدینران فنرهندنگنی بنه      

اصالحات هشدار دادند که متأسنفناننه دیندینم کنه       
وزیرفرهدگ و ارشاد اسالمی وقت و برخی معاونانش 

بودند،  بایست خود عامل به فرمان رهبری می که می
فریب دشمن را خورده و در نهایت به دامان اربابنان  
غربی خود پداه بردند و هستدد کسانی خودفروختنه  

هنای تنروینج     در داخل کشور که همسو با کمپنینن  
حنجنابنی خنارج از کشنور بنرننامنه          حیایی و بنی  بی

تیرمناه   13هماهدگی را در دست اجرا دارند. اگر در  
مردم با تجمع در مسجد گوهرشاد مشهد، در  3137

اعتراض به اجباری شدن کشف حجاب رضناخناننی    
فریاد اعتراض برآوردند و تنعنداد زینادی شنهنیند و       

هنا   های مؤمده در خانه زخمی و جانباز شدند و خانم
حجابی اجباری را ننپنذینرفنتندند ولنی         ماندند و بی

متأسفانه امروز برخی بدون تعقل و تفکر با تقنلنیند    
هنای اسنتنعنمنارگنران و        کورکوراننه بنه خنواسنتنه     

انند کنه    دهندند و پنذینرفنتنه       استحمارگران تن منی 
حجابی نشانه امروزی بودن و مد بودن  حیایی، بی بی

 و کالس داشتن است.
در پایان یادمان نرود که شهدا، همان جوانمردان بنا  

یشان تأکیند بنر اینن منوضنوع       نامه غیرت در وصیت
داشتدد که ای خواهران جهاد شما حجاب شماسنت  
 و اثری که حجاب شما دارد، خون ما ندارد.          
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به گزارش محمد مهندی اسندزاده، خنبنرننگنار       
شهرسبز؛ آیین پایانی سومینن جشندنواره مند و     
لباس فارس با حضور صابر سهرابنی، مندینرکنل     
فرهندنگ و ارشناد اسنالمنی فنارس در سنالنن         
مجموعه فرهدگی رفاهی دانشگاه شیراز بنرگنزار   

 شد.
صابر سهرابی در این آیین گفت: تصاویر و نقوش  
در آثار باستانی تخت جمشید، پاسارگاد و ساینر  

نقاط کشنور نشنان از   
اینن دارد کنه لنبنناس    
ایرانی همواره کنامنال   
پوشیده بوده و طنبنق   
موازیدی بنوده کنه در   
اسالم معیار پنوشنش   

 اسالمی است.
سهرابی بنا اشناره بنه    
بننرگننزاری سننه دوره  
موفق جشدواره فنجنر   
مد و لنبناس اینراننی     

: بنا           اسالمنی در اسنتنان فنارس اظنهنار کنرد
مسئولین در وزارت فرهدگ و ارشاد اسنالمنی   
رایزنی صورت گرفته که این جشندنواره سنال    
آیدده به صورت مدطقه ای در اسنتنان فنارس    

 برگزار شود.
صابر سهرابی در حاشیه این بازدید گنفنت: در    
این جشدواره طراحان توانسته اند با نگاهی ننو  
به پوشیده های قدیمی، منحنلنی و بنومنی، و      
استفاده از طراحی مدرن مد و لبناس، گنامنی    

بلدد در راستای مد و لنبناس اینراننی اسنالمنی       
 بردارند.

سهرابی ادامه داد: همچدین در راستای با  بردن  
کیفی طراحی مد و لباس استان، با بهره گینری  
از مدرسان به نام عرصه مند و لنبناس کشنوری،     
هفت کارگاه جانبی را برنامه رینزی کنردینم تنا     
عالوه بر طراحی مد و لباس، مباحثی همنچنون   
برندسازی و رونق تولید را با هزیده ای به مراتب 
ارزان تر برای عالقمددان مهیا کدیم؛ تمام حسن 
این جشدواره به کارگاه هناینی اسنت کنه در آن     
برگزار می شود و امید داریم تا باعث پیشنرفنت   

 این صدعت و رونق تولید در آن شود.
مدیرکل فرهدگ و ارشناد اسنالم فنارس افنزود:     
بهره گیری از نشانه ها و نمادهای ملی و بنومنی   
در پوشیده هایی همچون لباس، روسنری، شنال   
و ... در این جشدواره، نشان از وجود عالقمدندان     

با استعداد حوزه مد و 
 لباس فارس دارد.

دبیر شورای فرهندنگ   
عمومی فارس اضنافنه   
: در زمیده عفناف    کرد
و حجاب، راهکارهنای  
ایننجننابننی، هننمننچننون 
حماینت هنای هنمنه     

جانبه بیش از هر چیز دیگنری منی   
تواند مؤثر واقنع شنود. از اینن رو در     
این جشدواره تنالش کنردینم تنا بنا      
فضاسازی مداسب به معرفی طراحان 
و طننرح هننای آنننان از یننک سننو، و  
برگزاری کارگناه هنای آمنوزشنی از     
سوی دیگنر هنم فضنا را بنرای ورود     
استعدادهای این رشته باز کدنینم و   
هم از طنرف دینگنر شنرکنت هنا و       
مؤسسات فعال در این زمیدنه را بنه   

 جامعه بشداسانیم.
* در حوزه طراحی لباس در جهان حنرف بنرای    

 گفتن داریم
معاون امور هدری و سیدمایی اداره کل فرهدنگ  
و ارشاد اسالمی نیز در این مراسنم گنفنت: آثنار      
ارائه شده در این جشدواره نشان می دهد منا در  

این زمیده در سطح بین المللی و جهاننی حنرف   
 برای گفتن داریم.

: لباس ایرانی و اسنالمنی     مهدی رنجبر بیان کرد
در حقیقت تلفیقی است از هدر معماری اسالمی 
 ایرانی که در طراحی لباس به کار برده می شود.
: شاید به نظر بینایند مند و لنبناس        رنجبر افزود

رویننداد تننازه ای در حننوزه  
فرهدگ و ارشناد اسنالمنی    
باشد اما قدمتی به وسنعنت   
تاریخ و تمندن اسنالمنی و    
ایرانی دارد و طراحی لباس 
در ایران پیشیده ای بسینار  

 طو نی دارد.
وی اظهنار کنرد: تنبنینینن        

معیارهای مد و لبناس بنا در   
نظر گرفتن تمدن و اعتقادات 
ایننرانننی اسننالمننی مننا کننار   
دشواری است امنا طنراحنان    
لباس در استان فارس نشنان  
دادند در این زمیدنه منوفنق    

 عمل کردند.
رنجبر ابراز امیداوری کرد در 
جشنندننواره چننهننارم شنناهنند  
نوآوری و اتفاقنات ارزننده ای   

 در این جشدواره باشیم.
 طراح فارسی در جشدواره 03* شرکت 

در این آیین مهسا حاجی منینرصنادقنی، دبنینر       
: در     اجرایی این جشدواره نیز در سخدانی گنفنت
سومین جشدواره فجر مد و لباس ایرانی اسالمی 

اثر  310طراح از سراسر استان  03استان فارس 

1ارائه کردند که از این تعداد  طرح به مرحلنه   0
دوم و نمایش آثار در نمایشگاه انتخاب شدنند و  

غرفه با حضور طراحان لبناس و   13آثار آنان در 
زیورآ ت و پارچه در حاشیه جشدواره به نمایش 

 درآمد.
مهسا حاجی میرصنادقنی ادامنه داد: در بنخنش       

طنراح بنا منوضنوع      03مسابقه طراحی زنده نیز 
بنا   1313طراحی لباس پرچمدار بانوی المپیک 

استفاده از ننمناد اینراننی بنه      
 رقابت پرداختدد.

     :  4حاجی میرصنادقنی افنزود
کارگاه تنخنصنصنی ننینز در       
حاشیه این نمایشگاه با حضور 
اساتید مطنرح مند و لنبناس     

 برگزار گردید.
در پاینان اینن آینینن منرینم       
بخشی از اسناتنیند طنراحنی      
لبناس و داور اینن جشندنواره     
بیانیه هیئت داوران را قرائنت  

 کرد.
بر اساس این بیانیه در بخش طراحی زنده لباس 
بانوان با موضوع بانوی پرچمدار ایران در المپیک 

آثار حنمنینده کشناورز، سنحنابنه         1313توکیو 
حیدری ن اد حقیقی و سیما نیکزاد به تنرتنینب    

 اول تا سوم شدند.
در بخش تن پوش مردانه اثر انسیه مهندی نن اد   
با الگو سازی معصومه عالنینشنونندی و دوخنت      
 مرضیه طهماسبی به عدوان برگزیده معرفی شد.
مهسا فلسفی با ارایه اثر کالکشن لباس مشناغنل   
)موسیقی( مردانه و زنانه برگزیده بخش مشاغنل    

 گردید.
در بخش مانتو اجتماع اثر مریم رکن مدظنر بنه   
مقام دوم رسید و فاطمه قائد شرفنی و منهنسنا     

 پیرمرادیان مشترکا سوم شدند.
در این بخش از اثر گلشن ماننگنری بنه عندنوان      

 شایسته تجلیل تقدیر شد.
گفتدی است هیئت داوران در این بخش اثری را 

 به عدوان اثر برتر انتخاب نکرد.
در بخش برگزیدگان مانتو مجلسی اثنر آفنرینن    
حمیدی و سمانه حمیدی به عندنوان اثنر بنرتنر      

 شداخته شد و اثر سیما نیکزاد دوم شد.
در این بخش آثار آیدا عرب لنو و منوننا بنازاینی      
مشترکا سوم شدند و اثر آسیه حقیقی به عدوان 

 شایسته تقدیر معرفی گردید.

 آیین پایانی سومین جشنواره مد و لباس فارس برگزار شد

نمایشگاه گروهی حیات ِهن، آثار داننش آمنوزان          
دانش آموزان پایه دهم و یازدهم رشته گنرافنینک            
هدرستان های امام رضا)ع( و فناطنمنه زهنرا)س(           
کازرون با حضور مهدی رنجبر، معناون هندنری و             
سیدمایی اداره کل فرهدگ و ارشاد اسالمی فنارس،         
و مسئولین اداره کل آموزش و پرورش، اداره کنل            
تبلیغات اسالمی و ... در نگارخانه ایمنان و داننش                

 اداره کل آموزش و پرورش فارس گشایش یافت.
مهدی رنجبر گفت: برگزاری چدین نمایشگاه هاینی         
باعث خواهد شد تا دانش آموزان برای ورود مؤثرتنر          
به هدر گام های محکم تری بردارنند و منتنوجنه               

 اهمیت هدر و دانش خود شوند.
رنجبر ادامه داد: سخن گفنتنن از آسنینب هنای                 
اجتماعی آن هم در قالب پوستر، برای دانش آموزان  
به وی ه در شهرستان ها که امکانات کمتری وجنود          
دارد، نشان از عمق اندیشه و هدر آننان دارد کنه               
توانسته اند درد و درمان را در یک طنرح جنمنع               

 کددد.
معاون هدری و سیدمایی اداره کل فرهدگ و ارشناد          
اسالمی فارس افزود: این گونه نمایشگاه های دانش         
آموزی هم باعث افزایش روحنینه خنودبناوری و              
پیشرفت آنان و هم باعث دید شدن هدر در ننگناه             

 عامه مردم خواهد شد.
فائزه دانش، معلم و مشاور دانش آمنوزان اینن دو             
مدرسه نیز گفت: گرافیک یک زبان عام اسنت کنه             
بدون هیچ سخن و واژه ای می تواند با عامه منردم             

 صحبت کدد.

این نمایشگاه بنه    
مدت یک هفتنه    

آثار فهیمه مردانی، بهار ایزددوست، ملیکنا صنادق          
زاده، آیدا ِاکرحسیدی، زهرا امیدوار، زهنرا فنخنار،           
زیدب موسوی، حدیث صمندی، شنادی رزمنجنو،            
شقایق شجاعی، شهداز زارع، صدف کرمی، عاطنفنه         
موسوی، فاطمه افروز، فرزانه دارابی، مریم رننجنبنر،     
مریم یگانه، هستی پدیدکار، هانیه قناسنمنی زاده،           
هانیه محسن پور و...را برای عموم به نماینش منی               

 گذارد.
نمایشگاه حیات ِهن اثار پنوسنتنر هندنرجنوینان              
هدرستان فدی فاطمه زهنرا)س( و هندنرسنتنان                
کاردانش امام رضا)ع( زیرنظر فائزه دانش، هدرآمنوز          

 گرافیک شهرستان کازرون می باشد.
هدف از برگزاری نمایشگاه حیات ِهن در وهله اول         
ایجاد پل ارتباطی بین طنراحنان و هندنرجنوینان               
گرافیک با افراد جامعه است. که بسیار مهم تنلنقنی      
میشه که این امر بسترسازی فرهدگی برای ایندنده           

 گرافیک ایران می باشد .
دومین هدف از برگزاری این نمنایشنگناه رشند و              
شکوفایی استعداد هدرجویان و همچدین افنزاینش         
 آگاهی جامعه در خصوص رشته گرافیک می باشد.

مهم ترین نکته برای هدرجویان رشته گرافیک اینن         
است، که باید مفاهیم به صورت دیداری در ِهنن            
شان جا بگیرد، معدا و مفهوم در عالنم هندنر بنی                
واسطه، می تواند به فرم و شکل تبدیل شود و بنا              
تمرین و ممارست و خوب دیدن، شدیدن و تمرکنز          

 بر جهان اطراف اتفاق می افتد.

 نمایشگاه گروهی حیات ذهن گشایش یافت

 محمدمهدیاسدزاده

به گزارش فاطمه اسدزاده خبرننگنار شنهنرسنبنز،             
ای    وحرفه  حشمت اهلل کوشکی مدیرکل آموزش فدی     

فارس در نشست خبری به مداسبت هفته منهنارت           
آموزی، مهارت کار را نخستین اولویت در آمنوزش           

ای دانست و تأکید کرد: مهنارت آمنوزی             وحرفه  فدی
 باید به یک گفتمان در جامعه بدل شود.

اسنتنانندارد       71وی با بیان ایدکه برای اولین بنار          
آموزشی را سال گذشته به تهران ارسال و تاییندینه           

مرکز دولتی و      03آن دریافت شد، با اشاره به وجود      
آموزشگاه خصوصی در استان، افزود: سنازمنان        433

دهی دوباره تجهیزات متداسب با ننیناز کنارگناه و              
 ارتقای استانداردها در دستور کار قرار گرفته است.

کوشکی ادامه داد: با توجه به ایدکه امروزه ساختار و           
ترکیب مشاغل به واسطه تغییرات محیطی در حنال         

هنای     تغییر است و متعاقب آن تکدولوژی و فدناوری  
جدید نیز به سرعت در حال تغییر اسنت، لنذا بنه               

 های جدی هستیم. اندازی رشته دنبال راه
های هفتنه منلنی         وی با توجه به اجرای وی ه برنامه      

مهارت در فارس اضافه کرد: برگزاری جشن بنزرگ           
کارگاه جدیند     13ای، رونمایی از      وحرفه  خانواده فدی 

آموزشگاه فدی و      0آموزشی در سطح استان، افتتاح      
های حمایتی بخش خصوصی در     حرفهای، ارائه بسته  

هنا، افنتنتناح        راستای نیازسدجی آموزشی آموزشگاه   
مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشنگناه            

شیراز، دیدار با خانواده شهدا     
و جانبازان و برگزاری دومین     
همایش مهارت آموخنتنگنان      
پرسدل وظینفنه ننینروهنای         
مسلح در پنادگنان شنهنیند          

هناینی      دوران از جمله برنامه   
است که در هفته ملی مهارت    
در دستور کار قرار گنرفنتنه         

 است.
مننندینننرکنننل آمنننوزش       

ای فارس همچدین     وحرفه  فدی
افتتاح نمایشگاه هفته منلنی       
مهارت در پارک جدت بالغ بر      

غرفه، برگزاری پیاده روی    03
خاننوادگنی در پنیناده راه           
سالمت بلوار شاهد، برگنزاری     
دومین استارتاپ مهارتی وی ه کارآموران و مربنینان،         
رونمایی از سدد توسعه مهارتی استان، رونماینی از          
سامانه شهروند الکترونیک و سامانه مکاتبات اداری        

های ازاد، سامانه یکپارچه مدیریت مدنابنع          آموزشگاه
انسانی در حوزه حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و           
ارتقای شغل و تجلیل از پیشکسوتان منهنارتنی و             

های زیرمجموعه اتاق اصداف استان از دیگنر          اتحادیه
 هاست. برنامه

های ننوینن و         کوشکی اضافه کرد: با ظهور فداوری      
راهبری در دنیا، زمیده پیدایش آن در کشنور هنم             

شود که این مهم نیاز به نیروی مناهنر             احساس می 
 آ ت، نگهداری و ... دارد.          برای ارتقای سطح ماشین   

ای فنارس، عنالوه بنر           به گفته مدیرکل فدی حرفه    
هنای    های سخت افزاری و تخصصی، آموزش       آموزش

افزاری هماندد؛ تفکر اننتنقنادی و خنالقنینت،                نرم
کارآفریدی، حل مسئله، مدیریت زمان، کار تنینمنی          

 شود. و ... را نیز دنبال می
درصد از متقاضینان منهنارت          83وی افزود: بالغ بر      
ای دارای مندرک         های فدی وحرفه    آموزی آموزش 

 کارشداسی و کارشداسی ارشد هستدد.
کارگاه آموزشی که در هفته       13کوشکی یادآور شد:     

شونند در      اندازی می   ملی مهارت در سطح استان راه     
های هوشمدد، نانوایی، مبل سنازی،         های خانه   رشته

های مندار     گوهرتراشی، طال و جواهر، نصاب دوربین    
 شوند. بسته و صدایع چوب مشغول به فعالیت می

درصند کنارآمنوزان در           43وی همچدین گفنت:       
درصند را       13های آزاد استان را زنان و          آموزشگاه

های دولتنی   دهدد اما در آموزشگاه مردان تشکیل می  
 این نسبت برعکس است.

ای فنارس در بنخنش           وحرفه  مدیرکل آموزش فدی  
پایانی سخدان خود بیان کرد که در چنهنارمناهنه              

 744دوره معادل دو میلون و      074هزار و     11امسال  
 اینم.    هزار نفر سناعنت آمنوزش داده          048هزار و  

کارگاه تخصصی سدجش مهنارت       0اندازی    وی از راه  
های ننظنارتنی و          خبر داد و گفت: استقرار سیستم      

های مدار بستنه در اینن           کدترل مرکزی با دوربین   
 راستا نیز انجام شده است.

ای فارس تصریح کنرد:        وحرفه  مدیرکل آموزش فدی  
های ما مبتدی بر ایجاد اشنتنغنال           بسیاری از آموزش  

ای   نیست البته جامعه هدف ما دو گروه هستدد؛ عده        
که پی رفع بیکاری و یک گروه در جهت ارتقا شغلی         

 بیددد. آموزش می
حرفه به زندانیان آمنوزش        13وی با بیان ایدکه در      

شود، عدوان کرد: آموزش در پادگناننهنا از              داده می 
ای است؛ قسمت بز گنی از          دیگر وظایف فدی حرفه   

های دانش آموزان و دانشجویان نیز بر عهده          آموزش
 ماست.

های آزاد فندنی        کوشکی با اعالم ایدکه در آموزشگاه     
 01بنه      71ای نسبت درصدی بانوان و مردان         حرفه

درصد کسانی که در    83است، تصریح کرد: بیش از   
مرکز مهارت آموزی حضور دارند از فارغ التحصیالن        

 گنینرینم.     درصد کارورز می    33دانشگاهی هستدد و    
ای استان فنارس، در        به گفته مدیرکل فدی و حرفه     

درصند     13بخش خصوصی کارآموزان این بخنش        
 درصد مردان هستدد. 43زنان و 

ای بنه   های فدی و حرفه وی با تاکید بر ایدکه آموزش  
دنبال به روز رسانی است، گفت: در بنخنش هنوش          

های کاربردی در حال به روز شدن         مصدوعی و برنامه  
 هستیم.

ای فارس اعنالم کنرد:          وحرفه  مدیرکل آموزش فدی  
بدین مدظور؛ مسابقات آزاد کشوری به منینزبناننی            
استان در آِرماه امسال در رشته موبایل اپلیکیشن و       

 شود.  هوش مصدوعی برگزار می

 ای فارس: وحرفه مدیرکل آموزش فنی

مهارت آموزی باید به یک گفتمان در جامعه بدل شود/ 
 ای وحرفه مهارت کار، نخستین اولویت در آموزش فنی



 4263جوالی  49القعده / ذی 42/ 6938تیر  6شنبه / سه 284/ شماره  61سال   شهرسبز 4صفحه 

استاندار فارس از برخورد اخیر ماموران شنهنرداری   
یکی از شهرهای این استان با دستفروشان اننتنقناد    
کرد و خنواسنتنار خنودداری و پنرهنینز منامنوران          
شهرداری در تمام شهرهای استان از تکرار و انجنام  

 چدین رفتاری شد.
اهلل رحینمنی اسنتنانندار       به گزارش شهرسبز، عدایت

فارس ضمن تاکید بر لزوم ساماندهی دستفروشان و 
خودداری از برخوردهای مغایر با شأن انسانی با آنها 
اعالم کرد: با دستفروشانی که برای یک لقنمنه ننان     

 کددد نباید برخورد کرد. حالل کار می

رود به دنبال اینن دسنتنور،     وی ادامه داد: انتظار می 
شهرداران و دست اندرکاران مدینرینت شنهنری در     

های فارس ضمن جنلنوگنینری از تنکنرار        شهرستان
چدین اتفاقاتی، در زمیده ساماندهنی، مسناعندت و    
حمایت از دستفروشان که بعضاً از اقشار منحنروم و   

پذیر جامعه هستدد اقندامنات  زم را اننجنام      آسیب
 دهدد.

برخورد مأموران شهرداری یکی از شهرهای استنان  
هنای   با دستفروشان و انتشار فینلنم آن در شنبنکنه     

هناینی را بنه     مجازی، طی روزهای گذشته واکندنش  

 دنبال داشته است.
ها کنه   مأموران شهرداری به استداد قانون شهرداری

گذرد با کسانی که آننان را   سال از آن می 01حدود 
 کددد. نامدد برخورد می بوجود آورنده سد معبر می

رفع سد معبر که بعدها به این قانون الحناق شند و   
هنا   است به عهده شهنرداری  3170مربوط به بهمن 

 گذاشته شد.
: کساننی کنه بندون اجنازه       در این قانون آمده است

کندندند،     شهرداری از پیاده روها استفاده تجاری می
اند و شهرداری وظیفه دارد با  مرتکب سد معبر شده

 آنان برخورد کدد.
سد معبر از دیدگاه برخی مجریان این 
قانون شامل فروشددگان چدند شناننه    
سر، گیره لباس، دمپایی، زیرپیراهدنی  

 شود. و شیر بالل می
گویا در این قناننون مشنخنص نشنده      

هایی که پیاده روها را با اهنداف   مغازه
کندندند     انند و منی   تجاری اشغال کرده

 مشمول سد معبر هستدد یا خیر.
هم ایدک پنیناده روهنا و بنخنشنی از       
خیابان مجاور پیاده روها در خینابنان   
نادر شیراز حد فاصل فلکنه فنرودگناه    
قدیم تا حوالی چهارراه پارامنوننت در   
اشغال مغازه داران نصب کددده ضبنط  

 و باند اتومبیل است.
مواردی از برخورد شهرداری با چدین 

هناینی ینا مشناهنده نشنده ینا         مغنازه 
شهرداری از برخوردهای خود نسبنت  

ها اطالع رساننی ننکنرده     به این مغازه
 است.

 استاندار فارس: 

 فروشان برخورد نکنند ماموران شهرداری با دست

عباسعلی کدخدایی شامگاه چهارشدبنه در بنرننامنه     
های کلی انتخابات با  جهان آرا با بیان ایدکه سیاست

این ایده شکل گرفت که قوانین انتخابات ما مصنوب  
: اما با توجه بنه ایندنکنه در       مجلس باشد، اظهار کرد
انتخابات، مجلس نیز ِی نفع است لذا شاید نتوانند  
قانونی در این زمیده تصویب کدد که تاثنینرگنذاری    

  زم را داشته باشد.
: البته بخشی از این قوانین باید در شنکنل     وی افزود

 قانون عادی به مجلس برود تا الزام آور باشد.
: بنخنش ارائنه      سخدگوی شورای نگهبان تصریح کرد

های رجل سیاسی مذهبی و مدینر و مندبنر     شاخص
بودن، مستقیما بر عهده شورا است، به همین مدظور 
دستورالعملی را در این جهت، شورای نگنهنبنان بنه     
تصویب رساند که از نظر ما نهاینی شنده اسنت، امنا     

 بخشی از آن نیاز به قانون عادی در مجلس دارد.
وی در ادامه با تشریح معیار رجل سنیناسنی بنودن،     
: معیارهای مختلفی برای رجل سیناسنی     عدوان کرد
مطرح شده است، اما اگر بخواهیم رجل سیاسنی ینا   
مذهبی را تعریف کدیم، تعریف مشخصی ندارد و در 

هناینی    این رابطه نشد به نتیجه برسیم، اما شاخنص 
. مثال ایدکه اگر کسی بخواهند در    برای آن اعالم شد
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کدند، کنابنیندنه      
احتمالی خود را معرفی کدد، نهایتا در این حد قبول 

 شد که مشاورین او انتخاب و اعالم شوند.
: منا در بنررسنی          کدخدایی همچدینن عندنوان کنرد

ها دو صالحیت عمومی و رجل سنیناسنی،     صالحیت
مدیر و مدبر بودن داریم، در این رابطنه گناهنی منا     

توانیم فرد را معرفنی کندنینم و      مانعی داریم که نمی
گاهی شرایط موجود نیست، اما نهاینتنا منالک رای    

 گیری اعضای شورای نگهبان است.
: هر کاندیدا بنایند      4وی بر همین اساس اضافه کرد

رای مثبت از اعضای شورا داشته باشد در غینر اینن   
 شود. صورت معرفی نمی

کدخدایی بنااشناره بنه ایندنکنه کنارآمندی افنراد و          
: اینن در       کاندیداها مالک و تاثیرگذار اسنت، گنفنت

هاینی در   حالی است که ممکن است این افراد سمت
 گذشته داشته باشدد.

وی بیان کرد: انتخنابنات در کشنورهنای دینگنر بنه         
هایی را  صورت حزبی و درون حزبی است که وی گی

کددد، اما نهایتا اعضنای   لحاظ می
حزبی باید رای دهدد، لنذا هنمنه    

هنننا  منننوارد را در صنننالحنننینننت
توانیم لزوما به صنورت دو دو   نمی

تا چهارتا عمل کدینم و منوضنوع    
 استدباطی هم مطرح است.

سخدگوی شورای نگهبان در ادامه سخدانش اظنهنار   
: در انتخابات ریاست جمنهنوری بنرخنی وزرا       داشت

دهد صرفنا   تایید و برخی تایید نشدند، این نشان می
پست وزارت مالک نبوده و کارآمدی هم دیده شنده  

 است.
وی با بیان ایدکنه هنم سنوابنق و هنم رای اعضنای       

های کاندینداهنای    شورای نگهبان در تایید صالحیت
: به هینچ    ریاست جمهوری مطرح است، تصریح کرد

هنا   وجه ایدگونه نیست که در بنررسنی صنالحنینت     
 افرادی را از جداح خاصی تایید یا رد کدیم.

: ممکن است ما سددی داشتنه    کدخدایی اضافه کرد
باشیم که مدجر به این شود که نظر ما عدم تناینیند    
باشد، حال ممکن است فرد سدد منحنکنم تنری در     
دوره بعد ارائه کدد که تاییند صنالحنینت شنود. بنه        
عدوان مثال یکی از نمایددگان اسبق مورد اخنالقنی   
داشت که امروز مدرکی را برای من فرستاد که سدد 
ازدواج او بنود کننه بننا آن خننانننم ازدواج کننرده، ایننن  

تواند این مسنئلنه را بنپنوشنانند و بنحنث عندم           می
 صالحیت او را رد کدد.

سخدگنوی شنورای ننگنهنبنان در هنمنینن راسنتنا            
: اگر کسی مواضنع ننظنام و قناننون        خاطرنشان کرد
اساسی را قبول نکدد و صراحنتنا اعنالم کندند، اینن       
مالک ما بر رد صالحیت او است، اما اگر کسی نظنر  
و بحثی درباره موضوعی داشته و یا اختالف ننظنری   

 شود. ها هیچکدام مالک نمی دارد این
وی یادآور شد: اگنر منوضنع فنرد و کنانندینداهنای          

هنای ننظنام جنمنهنوری        انتخاباتی، خالف سیاسنت 
ها با  اسالمی باشد طبیعتا فرد را در بررسی صالحیت

با چدین افرادی صحبنت    مشکل مواجه خواهد کرد. 
شدویم و نهایتا تصمیمات  کدیم و نظرات او را می می

  زم اتخاِ خواهد شد.
ها  کدخدایی با تاکید بر ایدکه قانون انتخابات حداقل

: در بقنینه     را به عدوان شرایط ِکر کرده است، گفت
 ها مالک شورای نگهبان است. موارد هم حداقل

: در قاننون    سخدگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد
فعلی هیچ کجا از شایسته سدجی افراد سخن نگفته 

کدد که این فرد  است لذا شورای نگهبان ارزیابی نمی
 شایستگی ورود به مجلس را دارد یا خیر.

وی با اشاره به ایدکه شایستگی افراد با رای منردم و  
شود، افنزود: لنذا شنورا هنینچ        نظر احزاب تعیین می

 تواند داشته باشد. نقشی در این جهت نمی
: برخی نمایددگان گفتدد نظارت   کدخدایی ادامه داد
استصوابی مدجر شده افراد شایسته به منجنلنس راه    
پیدا نکددد، این حرف خوبی برای نمایددگان نیسنت  

گردد، با چدین فرضی، اصال چنرا   و به خودشان برمی
در چدین جایگاهی قرار گرفتدد؟ ما که این حرف را 

ها این است بنایند آن را    قبول نداریم، اما اگر نظر آن
 در جای دیگری پیگیری کددد.

سخدگوی شورای نگهبان با اشاره به ایدکه شورا ابزار 
ها ندارد، گفنت:   شایسته سدجی در بررسی صالحیت

های کنلنی، نسنبنت بنه       در یکی از بددهای سیاست
ها مواردی قید شده که امیدواریم در  احراز صالحیت

 انتخابات پیش رو لحاظ شود.
ها را دارینم کنه    وی مطرح کرد: ما بسیاری از پرونده 

برای کاندیداتوری در انتخابات فقط یک اسم نوشته 
شده و حتی آدرس خود را هم ندنوشنتنه اسنت! منا       

 چگونه صالحیت این فرد را بررسی کدیم؟
: در هنر کنجنا اگنر       کدخدایی در همین رابطه افزود
کسننی بننخننواهنند وارد دانشننگنناه شننود و بننخننواهنند 
کارشداسی بخواند قطعا باید مدرک دیپنلنم خنود را    

 ارائه کدد پس اصل برائت ایدجا مطرح نیست.
سخدگوی شورای نگهبان با انتقاد از ایدکنه ینکنی از    

های انتخنابناتنی     های قانون در خصوص هزیده ضعف
: متاسفانه هزیده  های انتنخنابناتنی      است، عدوان کرد

 بسیار با  رفته است.
های  وی با اشاره به ایدکه در شهرهای کوچک هزیده

: منگنر اینن        انتخاباتی بسیار زیادی می شود، گنفنت
پستی که قرار است شما بگیرید چقندر ارزش دارد؟  

 ها را از کجا آوردید؟ اصال شما این پول
سخدگوی شورای نگنهنبنان در بنخنش دینگنری از        
سخدانش تصریح کرد: ما در شورای نگهبان ابزارهای  

. رصند        کمی در بحث هزیده های انتخنابناتنی دارینم
کردن این موارد بسیار سخت است، امنا قنطنعنا تنا      

 کدیم. جایی که بشود بررسی می
های غنینر    وی اعالم کرد برخی افراد به خاطر هزیده
 متعارف در انتخابات رد صالحیت شده اند.

کدخدایی همچدینن اظنهنار داشنت: گناهنی دینده         
شود کاندیداهای انتخاباتی مواد غنذاینی تنوزینع      می
کددد و یا در بین دانشجنوینان و داننش آمنوزان      می

شود. در صورت احراز غیرصحنینح     مواردی توزیع می
ها و گزارش آن، ما قطنعنا بنررسنی      بودن این هزیده

کدیم و در بررسی صالحینت افنراد تناثنینرگنذار        می
 خواهد بود.

: برخی کاندیداها حتی رقم را بنه منا     وی اضافه کرد
هنای   گویدد که مبلغ مشخصی را بنرای هنزیندنه     می

گنوینینم     ها می انتخاباتی کدار گذاشتیم که ما به آن
های دانشجنوینی و ینا ازدواج     برای کمک به صددوق

 جوانان بگذارید و ثواب هم دارد.
سخدگوی شورای نگهبان در ادامنه اظنهنارات خنود     

: در این دوره نسبت به موضوع هزیده  هنای   بیان کرد
 تر شده ایم. با ی انتخاباتی خیلی حساس

کدخدایی با یادآوری سخدان اخیر رهنبنر منعنظنم      
انقالب در جمع ائمه جمعه، گفت: در این سخندنان،    
رهبری نکته منهنمنی را اشناره فنرمنودنند کنه بنه          

. ایشان آقاینان    های انقالب اسالمی برمی آرمان گردد
را انذار داده بودند که بنا اصنحناب قندرت و ثنروت      

هنا هنم تنذکنر      حاضر نشوند و راجع به فرزنندان آن 
 دادند.

وی در همین راستا افزود: نسبت به نمایددگنان هنم    
این موارد هم هست و باید به این افراد بیشتر چدین 
تذکری داد تا در جهت نظام اسالمی تغیینر اینجناد    

 نشود.
: توصیه  های روز گذشته رهبنر بنایند     وی تاکید کرد

خواهدد در انتخابات  مالک افرادی قرار بگیرد که می
 شرکت کددد.

سخدگوی شورای نگهبان همچدین اعنالم کنرد کنه    
اگر اسداد و مدارکی در خصنوص فسناد اقنتنصنادی      
کاندیداهای انتخاباتی به دست بیاید قطعا در بررسی 
صالحیت افراد در انتخابات آیدده مالک قرار خواهد 

 گرفت.
کدخدایی با بیان ایدکه بحث تحریم در کشور ما امر 
خدده آوری شده است، گفت: اصال مردم توجهی بنه   

شان را با نگاه ترامپ  این مسائل ندارند، چون زندگی
. تحریم در این حنوزه واژه    و آمریکا تدظیم نمی کددد

. در انتخابات هم موضوع تحنرینم     بی خاصیتی است
همیدطور است مردم اصال توجهی بنه اینن مسنائنل     

 ندارند.
دهند   وی تصریح کرد: آمنار اننتنخنابنات نشنان منی        

درصد  03متعدد، عموما با ی   مشارکت در انتخابات
 بوده است.

: در انتخنابنات منجنلنس        کدخدایی خاطرنشان کرد
اصو  به دلیل پراکددگی نامزدها و انتخابات، تحریم 
جایگاهی ندارد البته شورای نگهبنان هنم وظنینفنه      
. ما اعالم کردیم قانون را مانندند     قانونی خود را دارد

 گذشته اجرا خواهیم کرد.

سخدگوی شورای نگهبان همنچندنینن ینادآور شند:       
هنا را   اجرای قانون، مشارکت را افرایش و دشنمندنی   
 کاهش داده و نهادها را کارآمدتر خواهد کرد.

وی با تاکید بر ایدکه قطعا مردم به مسائل تنحنرینم    
: قنطنعنا         انتخاباتی توجهی نخواهدد داشنت، گنفنت
مشارکت مردم در انتخابات پیش رو بسیار گستنرده  

هنا   خواهد بود و این مسائل در حد رسانه و روزنامنه 
 باقی خواهد ماند.

سخدگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجنری  
برنامه مبدی بر دیدار اخیر کدخدایی با برخی اصالح 
طلبان عدوان کرد: این دیدار در حد حنرف بنا افنراد     

. چرا که ما همیشه اعالم می  کدنینم درب    بوده است
 شورای نگهبان به روی همه باز است.

وی در پاسخ به این سوال که پیام تهدید آمیزی هم 
هنا   در این دیدار به شما شد یا خیر تصریح کنرد: آن  

ها پیام تهدید آمیز نداشتدد و این موضوع  در مالقات
ها مدتشر شد. تهدید فنقنط در     تهدید فقط در رسانه

حد تحلیل بود که بدده هم گفتم انتخابات بسیار بنا  
 مشارکت با  خواهد بود و جای نگرانی نیست.

کدخدایی درباره میزان بررسی تخلفات انتخاباتی در 
: این قوه نسبت به تنخنلنفنات       قوه قضاییه بیان کرد
گذشته و ادوار گذشته خیلنی خنوب عنمنل کنرد و      
 گزارش تخلفات خیلی سریع اعالم و رسیدگی شد.

وی با اعالم ایدکه تخلفات نسبت به ادوار گذشتنه از  
سوی قوه قضائیه خیلی خوب رسیدگی شد، گنفنت:   
تخلفات به دلیل ناکنار آمندی قنواننینن روز بنه روز       

 کدد. افزایش پیدا می
: مذاکراتی با قوه قضاینینه دارینم      کدخدایی خبر داد
که تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم دریافت بهتری 

 در گزارشات تخلفات داشته باشیم.
وی درباره ترکیب جدید شورای نگهبنان گنفنت: در     

زندد که عموما ایندنگنوننه      هایی می این زمیده حرف
موارد برای شورا اهمیتی ندارد چرا که هر اتنفناقنی    

 افتاده باشد از درون همین مجلس است.
: یک نفر از این حقوقدان متولند    کدخدایی بیان کرد
. گاهی منا    بعد انقالب است و این اتفاق جالبی است

کردند که اعضا متولند قنبنل اننقنالب       را محکوم می
شنود از   هستدد لذا اکدون انتخاب این افراد باعث می

هنا   نظرات جوانان بیشتر استفناده کنرده و بنررسنی    
 سرعت بیشتری پیدا کدد.

سخدگوی شورای نگهبان در خاتمه سخدانش مطرح 
کرد: حضور جواننان در شنورای ننگنهنبنان قنطنعنا           

 تاثیرگذار خواهد بود.
 مدبع: مشرق نیوز

 کدخدایی در جهان آرا مطرح کرد:

ماجرای تأیید نشدن صالحیت یک نماینده اسبق مجلس/ در این دوره 
 ایم تر شده های باالی انتخاباتی حساس نسبت به هزینه

 نامه و پایگاه اینترنتی شهرسبزهفته
 ها و... ها، یادداشتاخبار، تحلیل

 پذیریدخبرنگار افتخار می
shahresabz@gmail.com 

روی    فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: پنیناده          
اربعین حسیدی یک گام بزرگ در راستای تنروینج           
فرهدگ اهل بیت )ع( و ایجاد وحدت و محبنت در              

 های اسالمی است. بین امت
به گزارش خبرگزاری تسدیم از شیراز، به ننقنل از             
روابط عمومی سپاه فجر استان فارس، سردار سنیند          

هنای     هاشم غیاثی در دیدار با مسئو ن کنمنینتنه           
موسی )ع( استان فنارس بنا            مردمی موکب احمدبن  

روی اربعین یکی از نمادهای عشنق         بیان ایدکه پیاده  
هنای     و دلدادگی محبان اهل بیت )ع( بنه آرمنان             

عاشورایی است، اظهار داشت: این حنرکنت بنزرگ            
های اجتماعی    فرهدگی یکی از تاثیرگذارترین حرکت    

و مردمی در راستای ترویج فرهدگ اهل بیت )ع( و             
 هاست. معرفی فرهدگ حسیدی به ملت
وی با تأکید بر ایدکه حنرکنت         
اجتماعی اربعین بهترین بستنر     
برای کار فرهدگِی تناثنینرگنذار        
است، گفت: دست انندرکناران        

ها، نیروهای جنهنادی و         موکب
خادمان حسیندنی عنالوه بنر          

رسانی به زائران تنوجنه        خدمت
وی ه خنود را بنه بنرگنزاری            

های فرهدگی، دیندنی و         برنامه
تبلیغی در حاشیه برگزاری این     

 رویداد بزرگ معطوف کددد.
 بیشتر بخوانید

فرمانده سپاه فجر با بیان ایدکه      
منوسنی      برپایی موکب احمدبن 

رسانی به زائنران ینکنی از             )ع( در راستای خدمت     
افتخارات استان فارس است، گفنت: اینن منوکنب              
خدمات رفاهی مداسب را به زائران اربعین حسیدنی         
ارائه کرده و عالوه بر خدمات رفاهی مجنمنوعنه از             

های متدوع و خالقانه فرهدگی و دیدنی بنرای           برنامه
زائرانی که در موکب احمد بن موسی )ع( اسنتنان               

  شود. فارس اسکان داشته باشدد برگزار می
سردار غیاثی با تاکید بر ایدکه فرهدگ عاشوراینی و           

اقتدار و سربلددی اننقنالب اسنالمنی           حسیدی مایه 
است، گفت: ِاقبال و حضور مخاطنبنان و جنواننان               

روی اربعین    مسلمان از سراسر جهان اسالم در پیاده      
حسیدی یک گام بزرگ در راستای ترویج فنرهندنگ     
اهل بیت )ع( و ایجاد وحدت و محنبنت در بنینن                  

 های اسالمی است. امت

 فرمانده سپاه فجر استان فارس:

روی اربعین حسینی یک گام بزرگ  پیاده
 در ایجاد وحدت بین مسلمانان جهان است
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سازمنان منلنل بنه مندنظنور پناینان           3100تیر  18در 
را صنادر   081بخشیدن به جدگ ایران و عراق قطعدامه 

کرد، عراق دو روز پس از تصوینب قنطنعندنامنه، آن را       
، 3104تیر  14پذیرفت اما ایران تا یک سال بعد، یعدی 

 13زیر بار این قطعدامه نرفت. اکدون پنس از گنذشنت     
ساله ایران و عراق، هدنوز   1سال از پایان رسمی جدگ 

های فراواننی در ِهنن منردم و بنه وین ه نسنل        پرسش
هننای خننون و آتننش حضننور  جننوانننی کننه در آن سننال

هاینی از اینن دسنت کنه      اند، وجود دارد، پرسش نداشته
سال به طول انجامیند؟ چنرا    1چرا جدگ ایران و عراق 

بس نشان  پس از فتح خرمشهر، ایران رغبتی برای آتش
داد؟ دلیل تعنلنل ینک سنالنه اینران در پنذینرش          نمی

های دیگنر کنه    چه بود و بسیاری پرسش 081قطعدامه 
ها را با سردار حسینن عنالینی ینکنی از       ایم آن کوشیده

فرماندهان ارشد سپاه در دوران جدگ تنحنمنینلنی در      
 میان بگذاریم.
 خوانید:وگویباسردارعالییمیدرادامهگفت

ازجانب ایبرا ۸۹۵درآستانهپذیرشقطعنامه
 سمتحضرتعالیدرسپاهچهبود؟

از سنوی جنمنهنوری      081که قطعدامه  3104در سال 
ها برقرار  بس در جبهه اسالمی ایران پذیرفته شد و آتش

گردید، من فرمانده نیروی دریناینی سنپناه پناسنداران       
انقالب اسالمی و همزمان فرمانده قرارگاه نوح سپناه در  

های جدگ زمیدی در مقابله بنا ارتنش منتنجناوز       جبهه
 بعثی عراق بودم.

یکسالپیشازپذیرشازجانب ۸۹۵قطعنامه
ایرا ،ازطرفسازما مللصادرشدهبود،علبت

 تعللدرپذیرشآ چهبود؟
های سازمان ملل در دوران جدنگ   تقریباً تمام قطعدامه

تحمیلی به نفع دولت متجاوز عراق صادر شند. شنورای    
ای، تحمیل جدنگ   امدیت سازمان ملل در هیچ قطعدامه

از سوی صدام حسین بر ایران را محکوم نکرد و حنتنی   
به متجاوز بودن عراق و آغاز جدگ توسط صدام حسین 

. ایران به حماینت قندرت    هنای بنزرگ منثنل      نپرداخت
آمریکا و شوروی و بنرخنی کشنورهنای عنربنی منثنل         
عربستان از عراق بدبین بود و شورای امدینت سنازمنان    

. بدابراین وزارت امور   ها می ملل را تحت تأثیر آن دانست
ها بنه هندنگنام      زنی خارجه ایران نقش چددانی در چانه

های مختلف در باره جدگ ننداشنت. در     تدوین قطعدامه
نینز وزارت امنور خنارجنه اینران       081تدوین قطعدامه 

فعالیت چددانی به جز اعالم مواضنع رسنمنی اینران از     
. البته در آن زمان آمریکا به این نتینجنه     خود بروز نداد
رسیده بود که تداوم جدگ ممنکنن اسنت مندنجنر بنه        
شکست صدام حسین و پیروزی ایران شود، زینرا اینران   

از اروندرود عبنور   3107توانسته بود در بهمن ماه سال 
کدد و ارتباط عراق با خلیج فارس را قنطنع کندند. لنذا       

را درباره جندنگ    «نه برنده و نه بازنده»آمریکا راهبرد 
تحمیلی اتخاِ کرد تا مانع از پیروزی قناطنع اینران در    
جدگ شود. با این راهبرد بود که ریگنان و گنوربناچنف      
طی مالقاتی با یکدیگر موافقنت کنردنند تنا بنا صندور       

ای در شورای امدیت سازمان ملل به آن جامنه   قطعدامه
. از اینن   جنا بنود کنه منقندمنات صندور         عمل بپوشاندد

در حنالنی    081فراهم آمد. اما قطعدامنه    081قطعدامه 
به تصویب شورای امندنینت     3100تیر ماه سال  18در 

سازمان منلنل رسنیند کنه اینران دسنت بنا تنر را در          
های جدگ زمیدی در اختیار داشت ولی بددهنای   جبهه

ای تدظیم شده بود که در عین حنالنی    قطعدامه به گونه
های ایران مثل تعینینن منتنجناوز و        که برخی خواسته

خسارات جدگ را در آن گدجانده بود ولی در بندند اول   

نشیدنی ننینروهنا بنه       بس و همزمان عقب خواهان آتش
المللی شده بود که به مفهنوم   شده بین مرزهای شداخته

هنای جندنگ     خدثی کردن دست با تر ایران در جبهنه 
کنرد کنه بنایند      زمیدی بود، بدابراین ایران احساس منی 

بددهای قطعدامه جابجا شوند، لذا ایران اعالم کنرد کنه   
 081طرح اجرایی دبیرکل سازمان ملل برای قطعدامنه  

خنواسنت از ظنرفنینت       پذیرد. در واقع اینران منی    را می
ها برای اعالم منتنجناوز     در جبهه «موضع برتر»داشتن 

بودن دولت بعثی عنراق و ننینز وادار کنردن عنراق بنه       
 استفاده کدد. 3840پذیرش معاهده 
کهپسازفتحخرمشهرازجبانب باتوجهبهاین

نیروهایایرانی،عراقبرایمبدتبیهبردر  
دفاعیفرورفتهبود،چرامیانجیگریهاوبیانیه
هایسازما مللبرایآتشبسموردپبذیبرش

 قرارنگرفت؟
تا زمانی که ارتش متجاوز عراق در داخل خناک اینران   

های اینران را در اشنغنال خنود داشنت،       بود و سرزمین
سازمان ملل فعالیت چدداننی بنرای خناتنمنه دادن بنه       

. اکثر بیانیه  های سازمنان   ها و قطعدامه جدگ انجام نداد
ملل مربوط به دوران پس از فتح خرمشنهنر و بنینرون     

 راندن ارتش متجاوز بعثی از خاک ایران است.
هناینی از اراضنی     که ارتش عراق بخش صدام پس از این

. اینران هنم       ایران را اشغال کرد خواهان آتش بنس شند
اعالم کرد تا زمانی که یک نظنامنی دشنمنن در خناک      

پنذینرد، زینرا پنذینرش       بنس را ننمنی    ایران است آتنش 
بس در چدان وضعیتی به مفهوم عدم اقدام نظامی  آتش

برای بینرون رانندن ارتنش عنراق از خناک اینران بنود.        
بنس پنس    گاه سازمان ملل و عراق درخواست آتش هیچ

نشیدی نیروهای طرفین بنه منرزهنای رسنمنی       از عقب
خواستدد نینروهنای ارتنش عنراق در      نداشتدد، بلکه می

بس بنرقنرار شنود.     خاک ایران باقی بماندد و فقط آتش
بدابراین راه درست آن بود که عراق بنه اشنغنال خناک     

 7را که صندام   3840ایران پایان دهد و معاهده مرزی 
روز قبل از شروع جدگ ]به طور یکجانبه[ پاره و ملغنی    
. امنا    کرده بود، بپذیرد تا امکان خاتمه جدگ فراهم آید
پس از فتح خرمشهر نیز عراق حاضر نشد تمامی خاک 
ایران را ترک کدد و هدوز برخی از اراضی نوار منرزی و  

شهر را در اشغال خود نگه داشت و بناز   جایی مثل نفت
. ولی ایران   هم به دنبال آتش بس و نه خاتمه جدگ بود

به دنبال آن بود که جدگ را برای همیشه پایان دهند و  
های ایران و عراق بتواندند   ای اقدام کدد که ملت به گونه

با هم در صلح و صفا زندگی کددد و به عدوان دو کشور 
 همسایه با یکدیگر همکاری کددد.

المقدسکهبهفتحخرمشهبربعدازعملیاتبیت
عملیاتزمینیدیگرازسبوی۹منجرشدتقریبا

نیروهایایرانیدرجبههجنوبانجامگرفت،کبه
هابهشکستنیروهایایرانبینصفاینعملیات

بهنبوشبتبه۴منجرشدوعملیاتیچو کربالی
نزدیک»سنگینآقایهاشمیرفسنجانیهزینه

هباا ثر...کهاکثرآ مفقود۰۹۱۱شهیدو۰۱۱۱به
هبزار۰۰رابایدشهبیبدحسبابکبردوحبدود

کهبرجبههایرا تحمیلکرد.ضمناین «مجروح
مبورد۸۹۵کهقطعنامه۱۶تاتیرماه۱۰ازخرداد

هباپذیرشایرا قرارگرفتفاصلهبینعملیبات
بسیارزیادشدهبودوگاهحتیببهدوسبالهبر

کشیدکهایننشا ازکمبودنیرووتسلیحاتمی
.بااینشرایطاسبتبد ل درجبههخودیداشت
ایرا بهویژهفرماندها سپاهبرایادامهجنب 

 چهبود؟
هننای بننزرگ مننثننل آمننریننکننا و شننوروی و  اگننر قنندرت

هایی مثل عربستان و امارات و کویت پس از فتنح   دولت
کردند،  حد و حصر به صدام نمی های بی خرمشهر کمک
هنای   شد به صلح تن دهد و خنواسنتنه    عراق مجبور می

. ولی متأسفانه همه آن  ها با یک  مدطقی ایران را بپذیرد
هنای   تقسیم کنار عنجنینب، صندام را در هنمنه حنوزه        

تسلیحاتی، اطالعاتی، مالی، تبلنینغناتنی، سنیناسنی و        
المللی کمک کردند تا ایران در جدگ پیروز نشنود.   بین

ایران تدها ماند و فشارهای اقتصادی علیه ایران تشدیند  
. شنوروی    و جلوی شکست دولت بعثی عراق گرفته شد
عمده تسلیحات عراق از جمله انواع هواپیماهای مینگ  

های مختلنف را در اخنتنینار      و توپ T-72های  و تانک
شنده از   گذاشنت، آمنرینکنا اطنالعنات کسنب        عراق می

ها را بنه عنراق    هواپیماهای جاسوسی خود مثل آواکس
. اروپایی  می های شینمنیناینی بنه صندام        های سالح داد
. فرانسه هواپیماهای میراژ و سنوپنر اتنانندار و       می دادند

های لینزری را بنه عنراق     بالگردهای نظامی و انواع بمب
. کشورهایی ماندد عربستان و امارات و کویت هم   می داد

. عالوه بنر    های عراق را در جدگ تأمین می هزیده کردند
های جدگی آمریکنا و اننگنلنینس هنم در        ها کشتی این

فارس به نفع عراق وارد عمل شدند تا عراق بتواند  خلیج
با بمباران تأسیسات نفتی ایران، صنادرات کشنور را بنه    

. بدابراین سدگ  هنا را رهنا    ها بستنه و سنگ   صفر برساند
کرده بودند تا صدام شکست نخورد و ایران سربلندند از   

هنای   جدگ بیرون نیاید. بنا اینن حنال اینران پنینروزی       
بزرگی کسب کرد و توانست از اروندرود عبنور کندند و    
ارتباط عراق را با دریای آزاد قطع کندند و دو سناحنل     
اروند را که صدام ادعای مالکیت بر آن داشت و اختالف 
بر سر خط مرزی در اروندرود را بهانه شروع جدگ قرار 
. دولنت وقنت تنمنام         داده بود، به تصنرف خنود درآورد

ها به کار گرفنت و   ظرفیت خود برای پشتیبانی از جبهه
 های بلددی برداشت. ایران گام

پسازفتحخرمشهرنیروهبایایبرانبیآرایبش
تهاجمیگرفتندوحتیطیعملیاترمضبا ببه
خا عراقواردوبصرهرابهمحاصرهدرآوردنبد.
بااینتوصیفچهتوجیهیببرایادامبهجبنب 

 وجودداشت؟
بله، جدگ از ابتدا تا انتها تحمیلی بود، زینرا صندام بنه    
ایران حمله کرد و تا آخر جدگ هم از اهدافنش دسنت   
نکشید و بدا بر مخدوش کردن تمامنینت ارضنی اینران     
. ایران بدا نداشت وارد خاک عنراق شنود ولنی از      داشت

جا که صدام حاضر به پذیرش خاتمه جدگ با تکینه   آن
بنا   3107بر معاهده مرزی الجزایر که خودش در سنال  

شاه ایران امضا کرده بود نشد و بدای بر تنداوم اشنغنال    
خاک ایران داشت، لذا قوای ایران مجبور شدند پنس از  
ها  فتح خرمشهر به مدظور تعمیق دفاع مطمئن از جبهه

تا رسیدن به عارضه طبیعی ارونندرود، در خناک عنراق    
روی کددد. البته طبق قوانین جدنگ، اینران از روز     پیش

توانست برای وادار کردن ارتش عراق  اول جدگ هم می
روی  به خروج از خاک ایران، در خاک دشنمنن پنینش    

. همان  طور که وقتی هواپیمناهنای ارتنش بنعنثنی        کدد
هنای   های ایران را بمباران کردنند، جندنگندنده      فرودگاه

های هواینی ارتنش عنراق در خناک      ایرانی هم به پایگاه
این کشور حمله کردند و نگفتدد ما نبنایند از آسنمنان     

 ایران خارج شویم و فقط از آسمان ایران دفاع کدیم.
گویدد که امام حنامنی    آقای هاشمی در خاطراتشان می
توانست پینش ایشنان از    ادامه جدگ بودند و کسی نمی

بس حرف بزند، بر طبق خاطرات ایشان جنز امنام،    آتش

. چنرا       فرماندهان سپاه هم مخالف توقف جدنگ بنودنند
تان این است کنه بنر سنر ادامنه      طور بود؟ اگر پاسخ این

جدگ اجماع عمومی در میان مردم وجنود داشنت، آینا    
طور که مردم را ترغیب بنه   توانست همان حاکمیت نمی

 شتافتن به سوی جبهه کرده بود، از ادامه آن بازدارد؟
امام خمیدی به دنبال پایان دادن به جدگ ولی با حفظ 
تمامیت ارضی ایران بودند. ایشان پس از فتح خرمشهنر   
مخالف عبور قوای ایران از مرز بودند و معتنقند بنودنند     

 جدگ ادامه یابد تا:
 تمامی اراضی اشغالی ایران آزاد شوند. -3
حکومت عراق به عدوان آغازگر جدنگ و منتنجناوز      -1

 معرفی شود.
دولت عراق اعالم نماید که همچدان معاهده منرزی   -1

 معتبر است. 3840
دولت عراق مسئولینت و عنوارض نناشنی از شنروع       -7

 جدگ را بپذیرد و خسارات آن را جبران کدد.
جا که کارشداسان نظامی و سنیناسنی سنطنح       اما از آن

با ی کشور، تحقق موارد فوق را مغایر با مدع عنبنور از   
دانستدد، لذا ایشان برای دفاع از حقوق ملنت و   مرز می

. ابنتندا      تأمین مدافع ملی با عبور از مرز موافقت کردنند
آور نظنامنی    های بهت تصور بر این بود که سیر موفقیت

که مدجر به فتح خرمشهر شد با همنان شنتناب ادامنه     
رسد، اما بسنینج    یابد و جدگ خیلی زود به پایان می می

ای در حمایت از صندام، اینن    های بزرگ و مدطقه قدرت
 بیدی را برهم زد. خوش

چهشدکهامامتنبهپذیرشقطعنامهدادند،آیا
)فرماندهوقبتسبپباه نامهآقایمحسنرضایی

هایبیازآ آمبدهپاسدارا (بهامامکهدربخش
تاپنجسالدیگرماهیچپیروزینبداریبر،»بود:

ممکناستدرصورتداشتنوسایبلبیکبهدر
آوریرقدرتعملیباتطولپنجسالبهدستمی

انهدامییامقابلهبهمثلراداشتهباشیروبعداز
تیپپبیبادهو۰۸۱اگرمادارای۰۰۶۰پایا سال

هواپیبمبای۰۱۱قبضهتوپو۰۱۱۱تانکو۰۸۱۱
۰جنگیو ۱ هلیکوپترباشیروقدرتسباخبت۱

هایلیزریواتمیکهمقدارقابلتوجهیازسالح
هایجن درآ موقعاستراداشتبهازضرورت
توا گفتبهامیدخدابتوانیرعملیاتباشیر،می

. . دانید؟دراینامرموثرمی «آفندیانجامدهیر.
 اگرنهعلتچهبود؟امامچگونهرضایتدادند؟

. ایشان   امام خمیدی جدگ را برای جدگ نمی خواستدد
تنوان بنه    کردند با ادامه جدگ می تا زمانی که حس می

اهداف حفظ تمامیت ارضی و ناکنام گنذاشنتنن صندام      
حسین در نیل به اهدافش رسید، آن را ادامنه دادنند و   
زمانی که احساس کردند، تداوم جدگ بنه ننفنع اینران     

به جدگ پاینان دادنند.    081نیست، با پذیرش قطعدامه 
نامه آقای محسن رضایی مشخص ساخت که حتنی بنا   

هنای بنزرگ در    تأمین تسلیحات مورد ننیناز، پنینروزی    
شنود و امنام بنه اینن ننتنینجنه          مدت حاصل نمی کوتاه

توان به اهداف مورد نظر  می «نجدگیدن»رسیدند که با 
. در واقع زمانی امام آتش  بس را پذیرفتندند    دست یافت

که صدام و مندنافنقنینن مناینل بنه آن ننبنودنند و بنا             
خنواسنتندند جندنگ را در        می  های گسترده ریزی برنامه

فنارس بنا    ها از جمله در شهرها و در خلیج تمامی حوزه
های شیمیایی و هدف قنرار دادن   در به کارگیری سالح

. امام با پذیرفتن قطعندنامنه      مردم بی گداه توسعه دهدد
ها را در تداوم جدگ به هم ریختدد.  های آن برنامه 081

 کردند. بس به صلح پایدار فکر می ایشان با پذیرش آتش

نظرشماوباقیفرماندها سپاهدرموردپذیرش
 قطعنامهازسویامامچهبود؟

یکی از تصمیمات بسیار به موقعی که امام خمیدنی در  
و  081گرفتدد، قبول قطعدامنه   3104تیر ماه سال  14

خاتمه دادن به جدگ تحمیلی در آن مقطع زمانی بنود.  
همه فرماندهان سپاه تابع امام بنودنند و تصنمنینمنات       

دانستدد. وقتی اعالم شد که امنام    ایشان را حکیمانه می
قطعدامه را پذیرفته اند، همه فرماندهان به آن پایبدد و 

 مطیع بودند.
زمانیکهفرما پذیرشقطعنامهازسبویامبام
صادرشد،شماکجابودیدواحساسبتبا درآ 

 لحظهبخصوصچهبود؟
از یکی دو روز قبل ما شدینده بنودینم کنه قنرار اسنت       
. ما در جبهه جدوب بودینم ولنی     قطعدامه پذیرفته شود
برای روز پذیرش قطعدامه تمامنی فنرمنانندهنان را بنه       

هنا را در جنرینان     تهران فراخواندند و طی همایشنی آن 
 تصمیم امام خمیدی قرار دادند.

هایدیگر،درنهایتجن تحمیلیجداازهزینه
هزارایرانیشدکهاکثریت۰۱۰منجربهشهادت
هادرسبنبیبنجبوانبیقبرارقری بهاتفاقآ 

.اکنو کهبهگذشتهنگاهمی کنید،آیاازداشتند
نحوهیمدیریتجن بهعنبوا عضبویازآ 

 ساختارپشیما نیستید؟
هنای   اگرچه حمله عراق به ایران و ادامه جدگ خسارت

زیادی را بر جای گذاشت ولی نتایج مهمی به بنار آورد؛  
که با خاتمه جدگ، صدام حسین احسناس   از جمله این

بار بعد از  شکست کرد و برای جبران این شکست خفت
دو سال از پایان جدگ تحمیلی به کویت حملنه کنرد و   
همین اقدام زمیده سرنگونی وی و حزب بعث را فراهنم  
. بسیاری از حامیان صدام ناچار شدند که دسنت از    کرد
حمایت وی بکشدد و او را به عدوان فردی شرور تلنقنی   
کددد که امدیت مدطقه را به هم زده اسنت.نن از طنرفنی    
اصرار ایران به مشخص شدن متجاوز باعث شد دبیرکل 
سازمان ملل رسماً عراق را به عدنوان آغنازگنر جندنگ      

. از طنرفنی اینران تنوانسنت ضنعنف          هنای   معرفی کدند
تسلیحاتی و دفاعی خود را شداسایی و پنس از جندنگ    
یک قدرت دفاعی ملی را با تکیه بر تولید تسنلنینحنات     

ها،  رغم تحریم گذاری کدد، به طوری که علی ایرانی پایه
. همه   ایران هم اکدون یک قدرت موشکی بازدارنده است

های جدگ را جهاد فنی   رزمددگان حضور خود در جبهه
دانستدد که یک توفیق الهنی بنوده اسنت.     اهلل می سبیل

عندند ربنهنم     »انند کنه    شهدا نیز به فوز عظیم رسینده 
هنای عنزینز شنهندا،       اکندنون خناننواده     اند. هم  «یرزقون

هنای اسناسنی     جانبازان، آزادگان و رزمددگان از بدنینه  
هنای دوران   قدرت ایران هستدد که همچدان فنداکناری  

 داندد. دفاع مقدس را از افتخارات خود می
 

 تحلیلیانتخاب-منبع:پایگاهخبری
(entekhab.ir.) 

 سردار عالیی فرمانده نیروی دریایی وقت سپاه:

 کرد بس به صلح پایدار فکر می امام با پذیرش آتش

به گزارش روابط عمومی  دفنتنر ننظنارت بنر                
انتخابات شورای نگهبان فارس، حسنن جنوکنار          
امروز در نشست خبری که به مداسبت سنالنروز         
تاسیس شورای نگهبان برگزار شد، اظهار داشت:       

های صدا و      به مداسبت این روز حضور در برنامه      
سیما، دیدار مسئو ن دفاتر ننظنارت بنا ائنمنه              

و برگزاری همایش شنبنکنه ننظنارت و              جمعه
سرپرستان دفاتر نظارت در روزهنای شنشنم و            

اهلل مدرسنی از       با سخدرانی آیت    81هفتم مرداد   
 بیدی شده است. فقهای شورای نگهبان پیش

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار تسدیم در منورد          
افرادی که از سمت خود استنعنفناا           رصد فعالیت 

داده و قصد کاندیداتوری در انتخابات منجنلنس           
تواندند   اسفدد امسال را دارند گفت: این افراد نمی    

تبلیغات پیش از موعد داشنتنه بناشندند و بنا                 
و اطالعنات بنه       های نظارتی موجود اخبار     شبکه

رسد و در احراز صالحیت آنان ننینز           دست ما می  
 موثر است.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان       
فارس خاطرنشنان کنرد: در منوضنوع احنراز                

هنای     ها نگاه جداحی معدا ندارد و موضوع        صالحیت
مهم از جمله سالمت اخالقی، اقتصادی و التزام بنه           

 گیرد. قانون اساسی مورد توجه قرار می
وی گفت: دفاتر شورای نگهبان پس از برگزاری هنر           
انتخابات خود را برای ورود هوشمددانه و مقتندارننه          

کددد که این مهم نیز بنه          به انتخابات بعد آماده می    
خوبی در دفتر نظارت و بازرسی انتخابنات اسنتنان            

ریزی شده و ینک روز را           فارس استان فارس برنامه   
 ایم. نیز به روزمرگی سپری نکرده

جوکار با رد شایعات مطرح شده در منورد ایندنکنه              
شورای نگهبان قصد دارد برخی از نمایددگان کدونی        
مجلس شورای اسالمی را برای دوره ینازدهنم رد             
صالحیت کدد، گفت: هدوز هیئت نظارتنی شنکنل            
نگرفته که بخواهد به این موضوع ورودی داشنتنه            
باشد، این مسائل در راستای تخریب شورای نگهبان        

 است.
وی ایدکه در بررسنی صنالحنینت افنراد در هنر                
انتخاباتی، جداح داوطلبان برای شورای ننگنهنبنان           

مالک نبوده است، گفت: آنچه برای شورای نگهبنان          
اهمیت دارد، نظر نهادهای قانونی مشنخنص شنده،       
سالمت اخالقی و اقتصادی داوطلب و التزام عمنلنی          

 به نظام جمهوری اسالمی است.
 31جوکار با بیان ایدکه شورای نگهبان در فنارس            

هزار ناظر دارد، گفت: کار شورای نگهبان، دفناع و             
صیانت از حق الداس است؛ این موضوع را بنایند بنا           

 دقت و به شکل مستمر برای مردم تبیین کرد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابنات اسنتنان         
فارس با بیان ایدکه در هر دوره انتخابات، سنالمنت           
انتخابات، مشارکت مردم در انتخابنات و امندنینت             

  گیرد: بی تردید رساننه       انتخابات مورد توجه قرار می    
تواند در پیشگینری از        ها می   و عملکرد مثبت رسانه   

وقوع هر جرم و تخلفی موثر باشد و عرصه انتخابات          
 هم از این امر مستثدا نیست.

وی گفت: اگر همه مردم نسبت به وظایف قوای سه           
های مختلف اطالع کامل و دقنینق            گانه و دستگاه  

ها را    داشته باشدد، حدود و ثغور وظایف و مسئولیت       
 تر خواهد بود. می شداسدد و رای آنان آگاهانه

جوکار با اشاره به حدود وظایف و اختیارات شنورای          
اصل برای شنورای      33نگهبان گفت: قانون در قالب       

 33نگهبان تعیین وظیفه کرده که از این تنعنداد             
اصل به شکل مستقیم و یک اصل غیرمستقینم بنه            

 این مهم پرداخته است.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابنات اسنتنان         
فارس با اشاره به حربه دشمدان برای منقنابلنه بنا               
شورای نگهبان به عدوان یک نهاد قانونی و مهم در           
نظام اسالمی، گفت: مدظور از نظارت اسنتنصنوابنی،            
نظارت موثر است؛ نظارتی که در تمنام جنوامنع و              

ها باید باشد، اگر نباشد کار با اشکال منواجنه              حوزه
 شود. می

ها نیازمدند    جوکار با بیان ایدکه انسان در تمام زمیده       
نظارت و داوری و نظارت امری بدیهی و عقالننی و            
پذیرفته شده است، گفت: تدها و موثرترین واکدنش          
در مقابل طرح کدددگان خواسته برداشنتنه شندن           

 نظارت شورای نگهبان، لبخدد است.

به گزارش خبرگزاری تسدیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی           
سازمان صمت، محمدابراهیم صداقت با اعالم این خبر اظنهنار           

انبار مربوط به مواد غذاینی و          1انبار کشف شده،      4داشت: از    
شویدده است که با بررسی اسداد خرید و فروش و همچندنینن           
ماهیت کا های کشف شده، تخلفات عدم اعنالم منوجنودی،            
گرانفروشی، عرضه و فروش کا ی تقلبی، محنرز و پنروننده              

رینال     803هزار و      378میلیون و  801تخلف آنها به ارزش    
 تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

به گفته صداقت برنج، روغن، قندند، رب گنوجنه فنرننگنی،                 
ماکارونی، چای و پودر شویدده از جمله کا های منوجنود در             

 این انبارها بود.
 بیشتر بخوانید

وی اظهار داشت: همچدین در راستای شداسایی انبارهای فعال    
در سطح شهر شیراز، یک انبار لوازم یدکی خودروهای سواری          
فاقد سابقه اعالم موجودی، شداسایی و پرونده تنخنلنف عندم        

میلیون برای آن تشکیل و بنه           133اعالم موجودی به ارزش     
 تعزیرات حکومتی ارسال شد.

انبار   1معاون بازرسی سازمان صمت فارس همچدین به کشف         
شرکت پخش   1لوازم آرایشی اشاره کرد و گفت: در بازرسی از           

لوازم آرایشی و بهداشتی و بررسی اسداد خرید و فروش آنها و            
عدم ارائه مدارک برای عرضه کا های وارداتی، پرونده تخنلنف         

هزار  383میلیون و     43آنها شامل تخلف گرانفروشی به ارزش       
 43ریال و تخلف عرضه و فروش کا ی قناچناق بنه ارزش                 

هزار ریال تشکیل و برای صندور حنکنم بنه            733میلیون و  
 تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخنلنف            
ستاد خبری سازمان صمت اطالع       317موارد را از طریق تلفن      

  دهدد.

 سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس:

 شود فعالیت نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس در استان فارس رصد می

انبار متخلف به ارزش بیش از  7
یک میلیارد ریال در استان 

 فارس کشف شد
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به گزارش مشرق، مهدی جهان تیغی فعنال رسناننه    
 ای در کانال تلگرامی خود نوشت: 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار ائمنه جنمنعنه     

تاکید کنردنند عندناصنر        سراسر کشور
مؤمن در جمهنوری اسنالمنی راهنزننی      
دریایی انگنلنینس را بنی جنواب ننمنی        
گذارند و در فرصنت و جنای مندناسنب      

 پاسخ خواهدد داد.
اما عداصر مومن در جمهوری اسنالمنی   
کیستدد کنه قنرار اسنت پناسنخ دزدی      
دریایی انگلیس را بدهدد و چه فرقی بنا  
دیگر افراد و جنریناننات درون اننقنالب      

 دارند؟!
های بزرگ به زورگویی  الف: اساسا پاسخ 

های هماندد انگلیس و آمریکنا،   ابرقدرت
تدها از عهده عداصر مومن انقنالب قنرار   

های بزرگ به  آید.ن زیرا  زمه پاسخ  برمی
امثال انگلیس خبیث، مومنن بنودن بنه    
. اگر کساننی    انقالب و سدت ها و قواعد انقالبی است

تنوکنل و     –مومن حقیقی به قواعد انقالب اسالمنی  
های الهنی، بنزرگ نشنمنردن      اعتماد به خدا و سدت

اش، اعتماد به نفنس و اعنتنقناد      دشمن از حدواقعی
قلبی به قدرت درونی و تکیه بنه منردم، شنجناعنت      

(، بناور      و اعتقاد به دکترین مقاومت امام خمیدی)ره
به عقالنیت و تدبیر انقالبنی، صنراحنت و تنرسنینم       

ننبناشند،      –خطوط قرمز پررنگ در برابر دشمن و...    
تواندد تصمیمات سخت و عکس العمل واقنعنی    نمی

کشورهای خبیثی همچون انگلیس داشتنه    در برابر
 باشدد.

هنای بنزرگ و    ب: تاکدون ننینز بسنیناری از پناسنخ       
دردناک به کشورهای زورگوی همچنون آمنرینکنا و     
انگلیس توسط عداصر مومن انقالبی داده شده است. 
از ابتدای ابتدای اننقنالب تنا ا ن منی تنوان منوارد       
متعددی را در ایدباره برشمرد که النبنتنه مندنهندم       
کردن پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی گلوبنال هناوک   

افنرادی از    آخرین نمونه آن اسنت. از اینن مندنظنر      
کدددگان پهپناد آمنرینکناینی       جدس و مشابه مدهدم

کاندیدا اول برای پاسخ به دزدی دریایی اننگنلنینس     
 هستدد.

: البته پاسخ عداصر مومن انقالبی بنه دزدی   هنا ینا    ج
های کشورهای متکبر غربی تندنهنا پناسنخ       زورگویی

نظامی نیست؛ بلکه شامل هر ننوع پناسنخنی غنینر       
.       –سخت  .  -فرهدگی، سیاسی، علمی، اقتنصنادی و .

است که در آن چارچوب قواعد انقالبی رعایت شنده  
تواند با قنواعند    باشد. همچداکه یک دیپلمات نیز می 

های دردنناک و اتنفناقنا منوثنری بنه         انقالبی، پاسخ
 اقدامات اخیر آمریکا و انگلیس بذهد.

: اما تمام بحث چدد سال اخنینر دربناره عندناصنر         د
ساز درون نظنام در منواجنه بنا      گیر یا تصمیم تصمیم

کشورهای زورگو غربی به نوعی تقابل مومدنینن بنه    
! النبنتنه       انقالب و اسالم آوردندگان به انقالب است

می توان افراد و جریاناتی را نام برد که واقعا ایندنک   
در زمره کافران به قواعد انقالبی هستدد ولی تقابنل  
عمده درون نظام به تقابل عداصر مومن و غیرمومنن  
به انقالب است. برخی از افنراد درون ننظنام تندنهنا        

های سخت  مسلمان به انقالب هستدد ولی در بزنگاه
به انقالب و قواعد  -ایمان و باور قلبی  –چون مومن 

آن نیستدد، نمی تواندد تصمیمات بزرگ بگینرنند و   
 آورند. در مواجه با زورگویان دنیا کم می

بنودن بنه    بودن به انقالب با مسلمان ه: اما فرق مومن 
های بنزرگنی بنا هنم      انقالب چیست؟ این دو تفاوت

. ولی به صورت خالصه او  در بناور و ینقنینن       دارند
قلبی با یکدیگر فرق دارند و دوما مومن به اننقنالب   

ها و ابعاد  در مرحله آرمان و گفتمان، همه آن آرمان
گفتمانی انقالب اسالمی را باورد دارد و نه بخشی را 

ماند  و مهمتر ایدکه در شعار، حرف و ظاهر باقی نمی
 زند. و دست به عمل و پاسخ انقالبی هم می

*پی نوشت: عداصر مسلمان به انقالب از چنارچنوب     
بنه    انقالب و نظام بیرون نیستدند ولنی هنینچنگناه      

مومدین به انقالب هم به جمهوری اسنالمنی     اندازه
چه بسا گاها مناننع     تواندد کمک واقعی کددد و نمی

 شوند. تکامل آن نیز می

 چرا عناصر مومن نظام قرار است جواب دزدی دریایی انگلیس را بدهند؟!

 کمبودخوابداریدمنتظرخشرباشید!
کسانی که خواب کافی در شب ندارند بنینشنتنر از              
دیگران در معرض آسیب پذیری، حواس پرتی و ننا     

های پرتکرار    آرامی روانی قرار دارند همچدین بازدید     
های اجتماعی و نور آبی صفحه نمایشگر از           از شبکه 

شود بنرای     کاهد؛ توصیه می    کیفیت خواب شبانه می   
ها به موقع     خواب ساعتی مدظم داشته باشید و صبح      
شود قبنل     از خواب بیدار شوید، همچدین توصیه می      

از خواب یک لیوان شیر میل کدید تا خنوابنی آرام             
 داشته باشید.

 چندراهکاربرایپیشگیریازآلزایمر
آلزایمر بیماری است که اغلب سالمددان را درگنینر          

کدد، برای پیشگیری از این بیماری راهکارهاینی          می
تنوان از اینن          وجود دارد که با استفاده از آنها می       

بیماری جان سالم به در برد؛ مطالعه را بنه قصند               
آموختن و به خاطر سپردن انجام دهید، اینن کنار             
فعالیت عصبی مغز را بیشتر کرده و مغز را به چالش      

کشد؛ سه بار در هفته پیاده روی کدنیند، سنی               می
دقیقه با سرعت متوسط تا تدد راه بروید و گنردش            

آننتنی    Eخون مغز را بهبود بخشید، وینتنامنینن             
اکسیدانی است که باعث بهبود عنمنلنکنرد منغنز               

به داشتن حافظه بهتر شمنا    B31شود، ویتامین     می
از روند پیرشدن منغنز    1کدد، مصرف امگا   کمک می 

 کاهد همچدین مویز خوب مصرف کدید. می
بامرکباتدرزما بارداریازعفونتدر

 اما بمانید!
اگر در زمان بارداری سرما خوردید یا دچار آنفلوآنزا         

برابر بیشتر در معرض عنوارض جندی              شوید، پدج 
الریه ینا بنرونشنینت قنرار             چون سیده پهلو و ِات    

 Cآل از ویتامنینن         گیرید؛ مرکبات مدبعی ایده     می

دهدد و مانع از      هستدد که ایمدی بدن را افزایش می      
شود سعی کدید این مواد را در         گسترش بیماری می  

طول روز در برنامه غذایی خود جای دهید تا دچنار           
 عفونت نشوید.

 معجزهمصرفخرمادرروز

خرما میوه درخت نخل است که در آب و هنوای              
ای خنرمنا        کدد؛ فواید تنغنذینه       گرمسیری رشد می  

 333اونسی )     1.0چشمگیر هستدد، تدها یک وعده      
درصد از نیاز روزاننه       13تواند حدود     گرم( از آن می    

گنرم     1گرم فیبر،      4انسان به پتاسیم را به همراه       
ها تنامنینن     پروتئین، و چددین نوع از آنتی اکسیدان   

کدد. همچدین، خرما مدبع خوبی برای مس، مدگدز،         
تندنوع خنرمنا           ، مدیزیوم و آهن است،    B0ویتامین  

هزار نوع از این میوه       1شگفت انگیز است و بیش از       
 شود. در سراسر جهان یافت می

 استرسراازخوددورکنید
هر فردی معمو  در زندگی با استرس مواجه اسنت          

دهند     های مختلفی نسبت به آن نشان می        و واکدش 
اغلب افراد بر اساس استنرس دچنار منعنده درد               

شنود.     ها اختالل ایجاد می     شوند یا در خواب آن      می
تواند از طرق مختلفی همنچنون      تسکین استرس می  

 مدیتیشن، ورزش کردن یا مراجعه به مشاور باشد.
 مدبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 های سالمت تازه

حفظبقایایگیاهیگامیموثردر
 کشاورزیپایدار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستنان کنازرون گنفنت:            
بقایای گیاهی یک مدبع تجدید پذیر طبیعی ، مهنم          
و سرشار از مواد مغذی گیاهی می باشد.  به گزارش            
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرسنتنان        
کازرون ، حمید رشیدی با بیان این منطنلنب کنه               
سوزاندن بقایای گیاهی در بنلندند مندت اثنرات               
نامطلوبی بر کیفیت خاک و کناهنش عنمنلنکنرد               
محصول دارد گفت :حفظ بقایای گیاهی با توجه بنه           
تأثیر زیادی که روی نفوِ پذینری آب، تنبنخنینر،            
عملکرد محصول و فرسایش دارد، منورد تنوجنه و           
اهمیت می باشد.  حمید رشیدی گفنت: ینکنی از            
راههای ممکن، ارزان و قابنل اجنراا در کناهنش               
مضرات ناشی از فرسایش های بادی و خناکنی و              
ِخیره سازی آب جهت با  بردن بهره وری خناک           
نگهداری پوشش گیاهی باقی مانده، در سطح خاک        
می باشد و بقایای گیاهی می تنوانند هنمنراه بنا                 
کودهای بیولوژیک برای اصالح خاک و بهبود تغذیه        
گیاهی مورد استفاده قرارگیرد. رشیدی بنا بنینان             
ایدکه افزایش کاه و کلش در سطح خاک، می توانند           
باعث تقویت مواد آلی خاک شود گفت: می توان بنا            
اجرای روشهای مدیریتی بقایای گیاهی، گام موثری       
در جهت حفظ بقایای گیاهی در راستای ننینل بنه             

 کشاورزی پایدار برداشته شود. 
 

اولینمجوزاحداثگلخانههایکوچک
 مقیاسدرکازرو صادرشد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستنان کنازرون گنفنت:            
احداث گلخانه های کوچک مقیاس با هدف اینجناد          
فرصت های شغلی خانوادگی و تقویت منعنینشنت            
روستایی با سرمایه های اندک صورت می گیرد. بنه           
گزارش روابط عمومی مدیریت جنهناد کشناورزی           
شهرستان کازرون حمید رشیدی با بینان ایندنکنه            
گلخانه های کوچک مقیاس به تقویت نهاد خاننواده         
کمک کرده و امکان فعالیت به صورت پاره وقنت را       
برای خانواده ها در مداطق روستایی فراهم می کدند       
افزود ایجاد این نوع گلخانه ها فرصت مداسبی برای         
کسب تجربه و مهارت بیشتر و آشدایی با شیوه های          
گلخانه داری را فراهم میکدد. رشیدی گفت: وسعت          

 ¬متر مربع تنا      33گلخانه های کوچک مقیاس از    

متر مربع می باشد و اولینن منجنوز احنداث                133
گلخانه های کوچک مقیاس در کازرون در روستنای         
گوریگاه بخش کدارتخته شهرستان کازرون جنهنت         

متر مربع صنادر       133پرورش کاکتوس به مساحت     
شده است. وی افزود : در گلخاننه هنای کنوچنک                 
مقیاس انتخاب نوع محصول هیچ محدودیتی نندارد        

و به سلیقه متقاضی بستگی دارد و در این گلخناننه            
ها می توان انواع سبزی و صیفی، گلهای آپارتمانی،         
کاکتوس، نشاا ، گیاهان دارویی و ... . کشت کرد و                
چدانچه متقاضی جهت احداث گلخناننه ننیناز بنه              
تسهیالت داشته باشد میتواند در سامناننه سنینتنا             

 درخواست خود را ثبت کدد.
 

صندوقحمایتازتوسعهبخشکشاورزی
 شودشهرستا کازرو تشکیلمی

مدیرجهادکشاورزی شهرسنتنان کنازرون گنفنت:           
صددوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با هندف         
حمایت از تولیدات بهره بردارن کشاورزی شهرستان       

شود. به گزارش روابط عمنومنی          کازرون تشکیل می  
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون ، حمیند     

های تنولنیند        رشیدی با بیان ایدکه کازرون از قطب      
محصو ت زراعی ، باغی، دامی در استان فارس بوده         

اندازی این صددوق بنرای حنمناینت از اینن                 و راه 
ها ضروری است ، گفت: تاسنینس صندندوق               بخش

حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شنهنرسنتنان           
کازرون گامی مهم و اساسی برای رونق بخشیدن به         
بخش کشاورزی این شهرستان می باشد. رشنیندی          
گفت : یکی از مزایای راه انندازی صندندوق هنای                
حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، پرداخت وام بنه          

درصد است و با توجه بنه          7بهره برداران با کارمزد     
ایدکه بانک ها وام هایی با درصد سود با  اعطا منی            
کددد این موضوع بسیار با اهمیت خنواهند بنود و              

تنوانند      صددوق بعد از تشکیل و انتخاب اعضا منی         
فعالیت خودرا در ارائه وپرداخت تسهیالت بنا ننرخ           
ارزان و قرض الحسده به کشاورزان شروع کدد. وی           
با توجه به ایدکه صددوق حمایت از توسعه بنخنش            
کشاورزی از دو بخش خصوصی و دولتی تشنکنینل           
شده گفت: سهم آورده بهره برداران و کشاورزان در         

درصند     78درصد و سهم دولنت       03این صددوق  
است. رشیدی با بیان ایدکه پرداخت سریع و آسنان           
تسهیالت ارزان قیمت به اعضا ، مدیریت بنهنیندنه             

تسهیالت بخش کشاورزی و تأمین مالی در بنخنش          
نهاده ها و خرید توافقی از دیگر مزایای راه انندازی            
صددوق حمایت از توسعه سرمایه گنذاری بنخنش           
کشاورزی می باشد گفت: صددوق توسعنه بنخنش            
کشاورزی که مستقل و مردمی است با برنامه رینزی   
خوب هیات مدیره می تواند عملکرد موفقی داشتنه         
باشد و اعتماد بهره برداران و کشاورزان به صدندوق          

 بهترین سرمایه برای آن محسوب خواهد شد. 

 
لزومگسترشصنایعتبدیلیبخش
 کشاورزیدرشهرستا کازرو 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنازرون گنفنت :            
احداث واحدهای فرآوری محصو ت کشناورزی در        
شهرستان کازرون ضروری است و باید از ظنرفنینت           
های بخش کشاورزی بیشتر استفناده شنود.  بنه               
گزارش روابط عمومی مدیریت جنهناد کشناورزی           
شهرستان کازرون حمید رشیدی با بیان این مطلب        
که شهرستان کازرون ظرفیت مداسبی برای توسعنه        
کمی وکیفی محصنو ت زراعنی،بناغنی و دامنی              
دارد،گفت: این شهرستان نیازمدد توسعه صندناینع           
 تبدیلی بوده تا از هدر رفت مدابع جلوگیری شنود.           
رشیدی افزود: توسعه پایدار بخش کشاورزی، ایجناد      
اشتغال مولد، کاهش ضناینعنات و ارزش افنزوده              
محصول و صادرات غیر نفتی از جمله مزایای صدایع         
 تبدیلی و تنکنمنینلنی بنخنش کشناورزی اسنت                 
وی با بیان ایدکه یکی از واحد های صدعتی صداینع           
تبدیلی کشاورزی شهرستان کازرون شرکنت بنهنار       

می باشد اظهار داشت: این واحد صدعتی پنس            337
از دریافت مجوزهای مربوطه از جهاد کشناورزی و           
همچدین دریافت تسهیالت بانکی توانسته است بنا         

تن در زمنیندنه هنای           1100ظرفیت اسمی سا نه    
بسته بددی حبوبات و غالت ، بسته بددی خشکبار ،          

 10بسته بددی چاشدی و ادویه جات و ... فعالیت و             
 فرصت شغلی جدید ایجاد نماید. 

 

اندازیاولینایستگاهتولیدوپرورشراه
ملکهواصالحنژادزنبورعسلدراستا 

 فارسدرشهرستا کازرو 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشناورزی         
شهرستان کازرون برنامه ریزی هنای  زم جنهنت            

اندازی اولین ایستگاه پرورش ملکه و اصالح نن اد          راه
زنبورعسل در استان فارس در شهرستنان کنازرون          

 صورت گرفته شده است.
حمید رشیدی مدیر جهاد کشاورزی شنهنرسنتنان           
کازرون با بیان ایدکه یکی از صدایعی که مرتبط بنا            
کشاورزی بوده و باعث بقا و دوام کشناورزی منی              
شود، صدعت زنبورداری است افزود اگر این صدعنت         
با ابزار علم و دانش روز و بومی کشور منجنهنز واز               
دستاوردهای محققان بهره گیری شود ، بنه طنور            

های چشمگیری دسنت خنواهند           حتم به پیشرفت  
 یافت

 110رشیدی گفت شهرستان کازرون با دارا بنودن          
 403کددو، میزان     11333زنبورستان فعال و تعداد     

تن عسل در سال تولید می کندند کنه نشنان از                 
پتانسیل با ی شهرستان کازرون در زمیده صدنعنت         
عسل و زنبورداری دارد و در همین راستا بنرننامنه             

اندازی اولینن ایسنتنگناه         ریزی های  زم جهت راه    
تولید و پرورش ملکه و اصالح ن اد زنبنورعسنل در            
استان فارس در شهرستان کازرون صورت گنرفنتنه          

 شده است.
رشیدی با بیان ایدکه با ایجاد مرکز پرورش منلنکنه            
زنبور عسل در شنهنرسنتنان کنازرون، ینکنی از                 
کمبودهای موجود بر سر توسعه صدعت زنبنورداری        
در استان فارس از سر راه برداشته خواهد شد گفت،          

اندازی ایستگاه پرورش زنبور عسنل را           هدف از راه  
حفظ و اصالح ن اد زنبور بومی، قطع واردات ملکه از          
خارج از کشور ، تولید و توزیع ملکه اصالح شده در        
بین زنبورداران ،آموزش روشهای جدیند و ننوینن            
زنبورداری پیشرفته و پرورش منلنکنه بنه صنورت             
تجاری و انبوه و ارائه و شداخت گیاهان شهدخیز و           

 گروه زا به پرورش دهددگان زنبورعسل می بناشند.     
تن عسنل   403هزار کلدی و تولید     1133کازرون با   

 رتبه دوم زنبورداری فارس را کسب کرده است. 

 
رشدسهبرابریتولیدگندمدرشهرستا 

 کازرو 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشناورزی         

هنزار    17شهرستان کازرون برداشت گددم از سطح       
 هکتار از گددمزارهای ، این شهرستان پایان ینافنت.          
مدیر جهاد کشاورزی کازرون با بیان ایدکه وضعینت         
خوب و مداسب بارندگی در سال جاری موجب شند          
امسال سطح زیرکشت گددم دیم در این شهرستنان         

هزار هکتار برسد افزود، متوسنط بنرداشنت            11به  
تن در هر هکتار و متوسنط   3.1گددم دیم به میزان  

هزار هکتار از اراضنی       0برداشت گددم آبی از سطح      
 تن در هر هنکنتنار منی بناشند.               7این شهرستان   

رشیدی گفت امسال میزان برداشت گدندم آبنی و        
هزار تن رسید کنه       40دیم در شهرستان کازرون به      

این میزان نسبت به سال گذشته بیش از سه بنرابنر            
 شده ست.

رشیدی با بیان ایدکه برداشت محصول گندندم در            
اردیبهشت ماه آغاز شنده        30شهرستان کازرون از    

هزار تن    70بود و اواخر خرداد به پایان رسید افزود         
گددم مازاد بر مصرف نیز از کشناورزان خنرینداری            

هزار تدی کنازرون شنده         03شده و تحویل سیلوی     
 است. 

 اخبار جهاد کشاورزی کازرون

حجاب یکی از عوامل اصلی و دارای نقش تعنینینن            
کددده و ارتباط مستقیم با میزان فسناد اخنالقنی             

 جدسی در جامعه هست. انحرافات و
و عنفنت و        حیاا بانوان بیشتر باشد،   پوشش هرچه

پاکدامدی و چشم پاکی و خویشتن داری و روابنط            
سالم بین زن و مرد در اجتماع بیشتر خواهد بود، و       

و  خودننمناینی    در صورت پوشش کمتر و برهدگی و      
نناسنالنم و       ارتباط تالش به جذب جدس مخالف و     

 آلوده حتی در محیط کار افزایش خنواهند داشنت.           
این نقش در همه جوامع با هر مسلک و اعنتنقنادی             

 یکسان بوده و به یک نتیجه می رسد.
در جوامع مسلمان، دشمدان اسالم پوشش بانوان را         
حربه ای در جدگ نرم بکار برده و از راه ترویج بنی              
حجابی و بدحجابی سعی در کاهش حیاا و تزلزل و          
کاهش ایمان مذهبی در جامعه و التذاِ خیاباننی و           
کاهش ازدواج دائم و بروز انحرافات و جرائم اخالقی         

 با مدساا مسائل جدسی داشته و دارند.
در واقع حجاب زن، اهرم قدرتمدد در سالم یا ناسالم         
شدن جوامع در دست مستکبران بوده که با تروینج          
فساد جدگاوران را خدثی و سرزمین هنا تصناحنب             

 کرده و می کددد.
مراقب حجاب ناموس خدا بناشنینم. زن ننامنوس               

و نننمنناد     اسننالم پننرچننم خننداسننت. حننجنناب     
همیشه پیروز میدان های نبرد جندنگ         ایرانیان ملی

  سخت و نرم بوده و هست.

اینراننی دسنت       زنانومسلمان  مبادا پرچم از دست   
 دشمدان اسالم بیفتد.

هست که بر سنر دخنتنر           چادری این پرچم همان  
پیامبر خدا و همسر علی مرتضی پشت در سنوخنت           

زهرا نیافتاد تا همه مسلمانان یناد        فاطمه ولی از سر  
دهد، در هر شرائطی دشمن را از بنی حنجنابنی و                

  بدحجابی مأیوس کدیم.

 حجاب زن اسلحه قوی و مؤثر دشمن در جنگ نرم 
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آغازعملیاتفازدومآسفالتمعابرسطح
 شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون فناز دوم  
عملیات آسفالت معابر سطح شهر به مدظور خدمات 
رسانی بهتر به شهروندان و بهبود تردد خودروهنا در  

 حال انجام است.

در این راستا حسب دستور شهردار نسبت به رعایت 
های عمرانی در نقاط مختلف  عدالت در اجرای پروژه

شهر به وی ه مداطق کمتنر بنرخنوردار، عنمنلنینات        
آسفالت تعدادی از کوچه های خنینابنان فنردوسنی      
حدفاصل بلوار تا منیندان فنردوسنی  و تنعندادی از       
کوچه های فرهدگ شهر به اتمام رسیده و آسفالنت  
کوچه های بافت قدیم )سدگ فرش( هم اکندنون در    

 حال انجام است.

همچدین بنا تنوجنه بنه زینرسنازی و آمناده سنازی         
تعدادی از کوچه های فاز دو شهرداری امور عشایر و 
کوچه های شهرک پردیس، آسفالت این کوچنه هنا   

 طی روزهای آیدده انجام خواهد شد.

 زم به ِکر است  پروژهای عمرانی دیگری در سایر 
نقاط شهر در حال اجرا است که از جمله این پنروژه  
ها می توان به اجرای کانال سیل بر بنینات، اصنالح    
هددسی حدفاصل میدان بعثت به میدان فنردوسنی،   

ادامه تکمیل پارک طالقانی، پارک محله ای شهنرک  
فجر، پارک حاشیه ای بلوار ملنت، پنارک شنقناینق،      
نصب کفپوش های استاندارد و ست های ورزشی در 
پارک های سطح شهر، نصب پیش سرد کشتنارگناه   

 و... اشاره نمود.
 

شروععملیاتاحداثغسالخانهسید
محمدنوربخشبامشارکتشهرداریو

 حمایتخیراندیشحاجیدالهی
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون با تنالش  
و پیگیری های شهردار  و شنورای اسنالمنی شنهنر      
کازرون نسبت به ساماندهی مدیرینت آرامسنتنان و    
احداث غسالخانه ای جدید با مشارکت شهنرداری و  
حمایت مالی خیر اندیش آقای یدالهی برای خدمات 
دهی به عموم شهروندان در سید محمد ننوربنخنش    

 احداث خواهد شد.

آغاز عملیات احداث این غسالخانه و اتاق مدیریت با 
توجه به مذاکرات  انجام شده در جلسه شهنردار بنا   

 تیرماه آغاز شد. 17این خیر اندیش از روز دوشدبه 
 زم به ِکر است با توجه بنه قندینمنی بنودن اینن       
غسالخانه و  ایدکه شهرونندان  زم بنود نسنبنت بنه      
جابجایی میت خود مسیر خیابان را طی نمایدد کنه  
این موضوع باعث ترافیک و تصادف می شد لذا اینن  
غسالخانه جهت تسریع و بهبود روند خدمات رسانی 
به شهروندان  در مکان جدید) سوله( سید منحنمند      

 نور بخش احداث خواهد شد.
 
 

هکتاریدرجادهدوا ۰۱سوزیمهارآتش
 کازرو 

هاوزنبورهایمنطقهتوسطنجاتباغ
 نشانیآتش

 14سوزی گسترده پیش از ظهر روز پدجشدبنه   آتش
تیرماه  در جاده دوان بیش از سی هکتنار از اراضنی   

 مدطقه را سوزاند.
عمومی شهرداری کنازرون، رئنینس     به گزارش روابط

نشانی و خدمنات اینمندنی شنهنرداری        سازمان آتش

کازرون در تشریح این حادثه اظنهنار کنرد: حنوالنی       
سوزی  تیرماه آتش 14صبح روز پدج شدبه  8ساعت 

در مراتع جاده دوان، حد فاصنل زنندان و دو راهنی    
دوان آغاز و از همان ابتدا سه تیم عملیاتنی اطنفناا    
حریق با هماهدگی شهردار به محنل حنادثنه اعنزام     

 شدند.
  زاده با اشناره بنه وسنعنت مندنطنقنه،         مهدی صادق

هنای دسنتنرسنی      العبور بودن مسیر و نبود راه صعب
: بنا       خودرویی به برخی از نقاط این مدطقنه، گنفنت

هنای   زنبورهای عسل و علمک  توجه به وجود باغات،
سوزی، جلوگیری از سرایت آتش  گاز در مدطقه آتش

نشناننان قنرار داشنت و      به آنها در اولویت کار آتنش 
 کدام وارد نشد. خوشبختانه آسیبی به هیچ

وی وزش باد، وجود علوفنه خشنک و گسنتنردگنی      
مدطقه را سه عامل پیشروی سنرینع آتنش در اینن     

هنای عنمنلنیناتنی        مدطقه برشنمنرد و افنزود: تنینم      
سناعنت تنالش     0نشانی سرانجام پس از حدود  آتش

 توانستدد آتش را به طور کامل مهار کددد.
 

جلسهشورایهماهنگیکمیتهبحرا با
 موضوعایمنیبازاردرشهرداریکازرو 
به گزارش روابط عمومی شهرداری کنازرون  پنینرو    

تیرماه در فرماننداری، جنلنسنه      30جلسه روز شدبه 
شورای هماهدگی کمیته بحران با حضورننمنایندنده     
شورای اسالمی شنهنر، منعناون خندمنات شنهنری         
شهرداری، مشاور فرماندار در مدیریت بحران، رئیس 
سازمان آتش نشانی، مسئنول فندنی و شنهنرسنازی       
شهرداری، نمایدده اداره آبفا، نمایدده اتاق اصداف بنا  
 موضوع ایمدی بازار در شهرداری کازرون برگزار شد.
در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت و بررسنی  
مداطق حادثه خیزبازار بحث و تبادل ننظنر صنورت    
گرفت و جهت بهبود وضعیت بازار تصمیمنات ِینل   

 اتخاِ گردید.

مقررشد پیگری و نصب دوربین هنای مندار بسنتنه     
وآموزش و مشارکت کسبه در اننجنام طنرح اینمنن      

 سازی توسط اتاق اصداف صورت گیرد.
مقرر شد تجهیزات و شیرآ ت به صورت مشارکتنی  

 توسط اتاق اصداف و شهرداری خریداری گردد.
مقرر شد شبکه برق ننقناط آسنینب پنذینر بنازار را        

 مشخص و تعیین نموده و به شهرداری اعالم نماید.
همچدین در خصوص  موضوع های اعنالم و اطنفناا    
حریق ، سیستم تر و خشک ، سیستم برق راه هنای  
تخلیه دسترسی و تابلوهای راهدنمنای خنروج هنای     
اضطراری،سیستم روشدایی اضطراری،ایستگاه نیروی 
انتظامی،ایستگاه اطالع رسانی و راهدمایی و سیستم 
صوتی مقرر شد با مشارکت ادارات فرمانداری، آبفنا،  
برق، صدعت ، معدن و تجارت، اتاق اصداف،سنازمنان   
آتش نشانی و شهرداری نسبت به انتخناب مشناور و   

 ایمن سازی مداطق مورد نظر اقدام نمایدد.
 

رکوداقتصادی،کاهششدیددرآمد
شهرداری،مانعازاجرایپروژههای
عمرانیوخدماتیشهرداریکازرو 

 نگردید
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون ، شهردار 
کازرون در بازدید  از اجرای پروژه های عمنراننی در   
: علی رغم رکود اقتنصنادی  ،     سطح شهر اعالم نمود
کاهش شدید درآمد شهرداری  پروژه های عمرانی و 
خدماتی شهرداری کازرون با جدیت و بدون وقفه در 

 حال اجرا می باشدد.
: با توجه به بودجه مصوب سال   مهددس باقری افزود

شهرداری کازرون به همنت و تنالش پنرسندنل       81
زحمتکش شهرداری پروژه های متعددی در سنطنح   
شهر طبق بودجه مصوب در حال اجرا یا در مرحلنه  
تشریفات قانونی مداقصه و انتخاب پیمانکنار جنهنت    

 اجرا می باشد.
:  در راسنتنای خندمنات         شهردار کنازرون ادامنه داد
رسانی مطلوب به شهنرونندان  بنر اسناس بنودجنه       
شهرداری اقدامات ِیل در سال جاری  انجنام شنده   

 است.
 

برایناساسبخشیازپروژههبایاجبرایبی
 شهرداریبهشرحذیلمیباشد:

شروع به اجرای کانال های سیل بر  بیات ، بهشنت  -
زهرا به خیابان فروردین و کناننال سنینل بنر جناده       

 فراشبدد با اعتباری بالغ بر  یک میلیارد تومان
 اجرای پروژه تعریض خیابان شهید حمیدی -
 اجرای موزایک فرش پیاده رو های سطح شهر-
آغازعملیات اجرای آسفالت بافت فرسوده شهری به -

7متراژ  هزار متر مربع با اعتباری بالنغ بنر حندود     3
 یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

زیرسازی و آسفالت معابر شهنری طنبنق بنودجنه      - 
با اعتباری بالنغ بنر دو منینلنینارد          81مصوب سال 

 تومان
آسفالت معابر شنهنری خنینابنان ورودی شنهنرک        -

ولیعصر)عج(، کوچه جدب قدرت بار شهرک ولیعصر،   

پارکیدگ ابوِر و یکی از کوچه های خیابان شهنیند   
براتی ، کوچه های جدب تا ر نخبگان ، کوچه هنای  
جدب مسجد امام رضا)ع( واقع در خیابان امنام رضنا    

 )ع( و ...
پروژه  اجرایی  و تکمیل پارک های سطح شهنر از  -

جمله پارک طالقانی ، پارک محله ای شهرک فجنر،  
 حاشیه ای بلوار ملت 

 اجرای کانال عرضی در خیابان های سطح شهر - 
کانال عرضی خیابان شریعتی به خیابنان حنافنظ و     

چهار راه پزشکیان جنهنت جنمنع آوری و هنداینت       
آبهای سطحی و جلوگیری از آب گرفتگنی منعنابنر     

 شهری
زیبا سازی و اجرای مبلمان  و روشدناینی منعنابنر      -

شهری  خیابان قدس شمالی  ، آبدمای میدان امنام  
 حسین )ع( و پارک های سطح شهر

خرید تجهیزات و تاسیسات مبلمان شهری جنهنت   -
)سنت         تکمیل مکانهای ورزشی تفنرینحنی شنهنری 
ورزشی و سرعت گیر(به ارزش حدود یک مینلنینارد     

 تومان 
آغاز نصب ست های ورزش جهت ارتقناا سنالمنت    -

 جسم و روان  وترغیب شهروندان به ورزش
آغاز عملیات نصب کف پوش هنای اسنتنانندارد در     -

 3133هنای   پارک های سطح شهر از جملنه  پنارک  
شهید، معلم، باغ نظر، مردانی، شقناینق و بنوسنتنان      
رفیع جهت  با  بردن سطح اینمندنی کنودکنان در      

 استفاده از وسایل بازی  توسط شهرداری کازرون
تملک امالک واقع در پارکیدگ سلمان به مدنظنور   -

متر مربنع(   3133افزایش ظرفیت پارکیدگ شهری ) 
 و توسعه و زمیده سازی جهت جذب سرمایه گذار

باز گشایی و تملک تعدادی از امالک مورد  مسینر  -
 خیابان کارگر شمالی طبق بودجه مصوب 

 3استاندارد سازی جایگناه سنی ان جنی شنمناره      -
سال  با هزیده ای بالنغ   31شهرداری کازرون بعد از 

بر حدود دویست و هشتاد میلیون  تومان بنا هندف   
با  بردن سطح اینمندنی جناینگناه سنی ان جنی و         
پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از اسنتنفناده گناز     

  CNG)طبیعی فشرده) 

نصب  پیش سرد  کشتارگاه صدنعنتنی شنهنرداری      -
کازرون  با هزیده ای بالغ برحدود سیصد و پندنجناه    
میلیون تومان با هدف حفظ سالمت شنهنرونندان و    
پیشگیری از شیوع برخی بنینمناری هنای دامنی از      

 جمله تب کریمه کدگو
اجرای جدول گذاری و کانیو گذاری سطنح شنهنر    -

طبق بودجه مصوب  با اعتباری بالغ بردو میلنیناردو   
 یکصدو پدجاه و چهار میلیون تومان

پروژه اصالح هددسی معابر و میادین سطح شهر بنا  -
 اعتباری بالغ بر دویست میلیون تومان

 اخبار شهرداری کازرون

آرزویمان امام جمعه ایست از جدس منرحنوم          
حاج شیخ محمد خرسدد که جایگاه نماز جمعه        
سدگرش باشد در امریه معروف و نهی از مدکنر!          
مدرس قرآن، مبلغ دین، معلم اخالق و مفنسنر          
نهج البالغه! آری، مردی چدین میانه منینداننم           

 آرزوست.
مردی که با ما بگوید، با ما بخددد، با ما بگریند،        
با ما بدشیدد و با ما بایستد، در غم ما شنرینک       

 باشد و در نشاطمان شاد!!
مردی که همچون آ شیخ محمد منحنبنوب و            
مظلوممان دعوت ما را در هر منحنل منحنقنر              
بپذیرد و بر سر هر سفره بی بضاعتی بدشیندند،        
پای درد دل هرگروه مدتقد و معترضی نشستنه         
و در حصول مطالباتشان قصور ندماید. ما ینک           
امام جمعه میخواهیم که چون مرحوم خرسدند        

 در امورات غیر مرتبط دخالت نکدد
صفوف نمازگزارانش را کسانی تشکیل دهدد که       

پردازند ننه   به قصد قربة الی هلل به اقامه نماز می  
با نیت اخذ کارت سبز جهت چپاول امنوال و            

 لگدمال کردن حق و حقوق مسلمین
امام جنمنعنه ای را آرزو           

کدیم از جدس منرحنوم        می
حاج شیخ محمد مظلوم که     
دور بنندارد مننتننمننلننقننان،     
متظناهنران، منتنجناوزان،        
محتکران، قاچناق کشنان،      
کالهگذاران، کالهبنرداران،   
قاتالن و چاپلنوسنان را از         

 دور و بر خویش!!!!!
زمزمه های صنمنینمناننه،         
دوستانه، صادقانه، دلسوزانه   
و مهربانانه آشیخ منحنمنود      
عزیز پای اکنثنر جنواننان          
مکتب گریخته را به سدگنر      
 نماز جمعه کشانده بود!!!!!

درس معلم ار بود زمنزمنه        
جمعه به مکتب         محبتی

 آورد طفل گریز پای را

در آغننازیننن     
روزهای شهادت حاج شیخ محمد مظلنومنمنان     

گذاشت، چدان    اگر رهگذری قدم به کازرون می     
پدداشت که مادری در سوگ از دست دادن      می

 جگر گوشه اش ناله سرداده!!!
نه فقط و فقط نمازگزاران سدگر نماز جمعنه و           
مساجد، که مکتبی و غیر مکتبی ها، محجوبین        
و غیر محجوبان، معروفین و غینر منعنروفنان،            
مشهورین و غنینر مشنهنوران، تنواننگنران و                
مستمددان همه و همه در سنوگ آقنا شنینخ             
محمد محبوبمان ناله سر میدادند، بر سیدنه و          

باریدند، که آدم هنوس         سر میزدند و خون می    
کرد؛ آدم آرزوی تنرور شندن و              شهادت می 

ریختن خونش بر خاک پناک زادگناهنش را             
 نمود!! می

ای بشکدد دستی که بیجا از آستین بیرون آمد         
و بیرحمانه و نا آگاهانه، مظلومانه ریخت خنون         
پاک شیخ محمد مظلوممان را برخاک و داغدار        

و متدین، با غیرت و متعصب         نمود مردم مومن  
 ، قهرمان و قدر شداس کازرون را!!

 مردی چو شیخ محمد خرسندم آرزوست

 الهزارعاما 

این روزها بحث امام جمعه جدید کازرون بحث اول 
فعا ن فرهدگی، سیاسی و اجتماعی این شهرستنان  
است. هر کس گزیده ای برای این مدظور پیشدنهناد    
. اما آنچنه کنه     می کدد که البته همه قابل احترامدد
معمو ً مورد غفنلنت اسنت تنعنینینن منالک هنا و          
معیارهایی است که می بایسنت منورد تنوجنه قنرار      

 گیرد.
به نظر بدده معیارهای زیر از مهم ترین مالکهناینی   

 است که می بایست مورد توجه باشد:
: شهرستان کازرون سابقه ای دیریده   -3 بومی بودن

در علم و روحانیت دارد. از این شهر شخصیت هنای   
برجسته ای برخاسنتنه انند کنه در دننینای اسنالم        
. این شهر دارای یک حوزه علمینه    شداخته شده اند
است و طی سال های متمادی افراد مختلفی حتنی  
از شهرهای دیگر در این حوزه تحصینل کنرده انند.    
عالوه بر آن روحانیان بسیاری اهل این شهر وجنود  
دارند که هر یک در گنوشنه ای از کشنور مشنغنول      
. لذا انتخناب شنخنصنی غنینر         فعالیت و مدشأ اثرند
کازرونی برای امامت جمعه تنوهنیندنی آشنکنار بنه        
ظرفیت های این شهر است. عالوه بنر آن مناجنرای     
تقسیم کازرون و حوادثی که در پی آن در این شهر 
رخ داد مردم را نسبت به انتخاب امنام جنمنعنه ای     
غیربومی حساس کرده و چدین انتخابی را تنوطنئنه    
ای برای پیاده کردن اهدافی دیگر ارزیابی خواهندند   
. طبیعی است در اینن شنراینط امنام جنمنعنه          کرد

 غیربومی امامی بی مأموم خواهد بود.
تقوا و پرهیزکاری: اهتمام به خودسازی و دوری   -1

از مصادیق آشکار و پدهان دنیاطلبنی منهنم تنرینن      
وی گی  زم برای یک امام جمعه است. یکی از جلوه  
های این روحیه را در عدم تالش برای کسب منقنام   
امامت جمعه و عدم استقبال از پذیرش مسئولیتنی  

 که بسیاری از شرایط آن را ندارد، باید دانست.
فهم و دانش دیدی: ارزیابی میزان فهنم و داننش     -1

دیدی گزیده های مطرح برای امامت جمعه کنازرون  
مساله ای مهم است. قطعاَ میزان دانش و فهم دیدی  
یک امام جمعه تأثیر مستنقنینمنی بنر رفنتنارهنا و         

  باورهای مردم آن دیار خواهد داشت.
برخورداری از سابقة اهتمام بنه تنروینج دینن و      -7

: مهم ترین وظیفه امام جمعه تروینج دینن و     اخالق
اخالق است. لذا بررسی سوابق گزیده هنای منطنرح     

برای امامت جمعه کازرون بررسی میزان اهتمام آنها 
. اینن        در گذشته برای تروینج دینن و اخنالق اسنت
عرصه، میدان تجربه آموزی نیست بلکه میندان بنه   

 کارگیری تجربه هاست.
وحدت آفریدی: برای امنامنت جنمنعنه کنازرون         -0

شخصی مداسب است که انتخاب او بیشترین تأثینر  
را در وفاق و همدلی نیروهای شهر داشنتنه بناشند.     
انتخاب برخی گزیده آغاز ننزاع و درگنینری در اینن     
. پرواضح است که دعوای روحانینت    شهر خواهد بود
با یکدیگر تأثیری مستقیم در دیانت مردم خنواهند   
داشت. باید دید در صورت اننتنخناب کندام ینک از       
گزیده های مطرح، کمترین ننزاع و درگنینری را در    
شهر شاهد خواهیم بود و چه کسی بهتر می تنوانند   
جمعیت شرکت کدددگان در نمازجمنعنه را کنه در    
 این سال ها رو به کاهش نهاده بود را بیشتر کدد؟

مردمی بودن: برخورداری از روحینة تنواضنع در      -0
برخورد با مردم و درک سنخنتنی هنا و مشنکنالت       
زندگی آنها )به خصوص فقرا( وی گی مهنمنی بنرای      
ارزیابی گزیده های مطرح است. بایند دیند کنه هنر      
کدام از این گزیده هنا در چنه خناننواده ای بنا چنه       
سطحی از برخورداری رشد و نمو کنرده انند و ا ن   

 چه روحیاتی دارند.
: برخورداری از تریبون هنفنتنگنی       -4 عدالت طلبی

نمازجمعه این امکان را فراهم می کدد کنه عندالنت    
طلبی را در عرصه های مختلف نه آنچدنان کنه بنه    
رسم روزگار ما به شعاری مردم فریب تبدیل شنده،  
بلکه به صورت واقعی در سطح جامعه نهادیده کنرد.  
باید دید که کدام یک از گزیده های مطرح در اینن  

 عرصه بر دیگران ممتاز است.
سعه صدر و پذیرش سالیق مختلف: از یک سنو    -1

امام جمعه پداهگاه و پدر معدنوی منردم اسنت و از    
سوی دیگر شهر کازرون دارای تندنوع بسنیناری در     
سالیق و گرایش های فکری، فرهدگنی و سنیناسنی     
. باید دید کدام یک از گزیندنه هنای منطنرح،        است
سابقة بهتری در تعامل سازنده با صاحبنان سنالینق    

 مختلف داشته اند.
برخورداری از ارتباطات و تعامالت گسنتنرده در    -8

: در شرایط کندنوننی ینکنی از        سطح استان و کشور
وی گی های  زم برای امام جمعة آیندنده کنازرون،    
برخورداری از ارتباطات و تعامالت گستردِ بالفنعنل   

. شایند منهنم تنرینن        در سطح استان و کشور است
امتیاز امام جمعه سابق کازرون همین وی گنی بنود.   
اگر امام جمعة آیددِ کازرون از چدین ارتبناطنات و   
تعامالت بالفعلی برخوردار نبناشند، قنطنعناً آیندندِ        
. ایندنکنه       روشدی برای این شهر رقم نخواهد خنورد
شخصی به عدوان امام جمعه انتخناب شنود کنه در    
استان و در سطح کشور شداخته شده نباشد و برای 
تعامل با مسئو ن  زم باشد ابتدا خود را با عندنوان   
شخصیت حقوقی خویش معنرفنی کندند،  اقنل در      
. اینن        شرایط فعلی کازرون امری خنطنرنناک اسنت
ارتباطات گسترده در حیات جغرافیایی، فرهدنگنی،   
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عمرانی کازرون تأثیر 

 مستقیم دارد.
برخورداری از فهم و قدرت مدیرینت مسناینل     -33

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی: گرچه امامت  
جمعه بیش از هرچیز مسئولیتی دیدی و فرهدنگنی   
است، اما یک امام جمنعنه اگنر از زینرکنی و فنهنم        
مسایل سیاسی، اجتماعی، اقنتنصنادی، عنمنراننی،       
زیست محیطی و حتی گردشگری برخوردار نباشند،  
به سادگی فریب دینگنران را خنورده و تنرینبنون و       
جایگاه امامت جمعه را به ابزار برای مطامع دیگنران  
. فراتر از فهم مسایل مذکور امنام    تبدیل خواهد کرد
جمعه می بایسنت تنا حندودی بنتنوانند بنا قندرت         
مدیریت خود مسئنو ن شنهنر را در عنرصنه هنای       
. لذا منقنایسنة اینن بنعند از         مذکور به تکاپو وا دارد
شخصیت گزیده های مطرح نیز از اهمینت بنا ینی    

 برخوردار است.
قدرت خطابه: امام جمعه یک خطنینب اسنت.      -33

لذا مقایسة قدرت خطابة گزیده های مطرح یکنی از  
 کارهای  زم است.

شایسته است که در ابتدا هنر کندام از افنرادی کنه     
خود را در معرض این گزیدش می بیددد با سواظنن  
به خود به ارزیابی میزان تطنابنق خنوینش بنا اینن       
وی گی ها بپردازنند؛ شنایند در آن صنورت خنود از      
مخالفان جدی نامزدی خویش برای این مسئولینت  
شوند؛ و در مرحلة بعند آننهنا کنه حنرف و ننظنر و        
اقدامشان در این عرصه کارساز است چدین ارزیابنی  
را نسبت به گزیده های مطرح به عمل آورند. امنیند    
که نتیجه مورد رضای خدا و به نفع دین و دننینای   

 مردم باشد

های الزم برای یک امام جمعه  ویژگی
 حجتا سالمرضاصنعتی موفق



فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران از نخستین هنمناینش    

پیوند هدر و حماسه به مدظور گرامیداشت خلبان شهیند  

 عباس دوران در استان فارس خبر داد.

شیراز، سرتینپ خنلنبنان      به گزارش خبرگزاری تسدیم از

اسماعیل لشکری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظنهنار   

: امسال همزمان با سی و هفتمین سالگرد شهادت   داشت

منردادمناه    0تنینر تنا     13از خلبان شهید عنبناس دوران  

ننامنه    شود و از کتاب زندگنی  های مختلفی اجرا می برنامه

  شود. رونمایی می »مهدا«این شهید به نام 

فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران شیراز با بیان ایندنکنه    

این پایگاه به عدوان پایگاه هفتم شکناری در زمنان دفناع    

ایران اسالمی تقدیم کرد، گفت:  شهید را به 333مقدس 

شهریور  13روز شروع جدگ در  شهید دوران از نخستین

ماموریت جدگنی را اننجنام داد     313تا زمان شهادت  04

 شود. که یک رکورد محسوب می

طلبی این قهرمان منلنی    وی با اشاره به رشادت

سنناعننت قننبننل از  17گننفننت: شننهننینند دوران  

از ماهیت آن اطالع داشت و هنمنینن     ماموریت

اینن خنلنبنان      طنلنبنی    رفتار و روحیه شهنادت 

ترین موضوع در مورد این شهید است کنه   مهم

 امروز مد نظر تمام خلبانان قرار دارد.

امیر لشکری با بیان ایدکنه سناخنت مناکنت و      

تددیس شهید و نصب آن در مکانی مداسب در 

: امید است  با تصویب  حال پیگیری است، گفت

های مرتبط و مسئنول، اینن تندندینس       دستگاه

ساخته و در میدان گلسرخ یا محل تولد یا محل زندگنی  

 آن شهید در خیابان احمدی سر دزک شیراز نصب شود.

هنای   فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران با اشاره به برنامه

تیرماه عنالوه   13هفته تجلیل شهید دوران گفت: در روز  

شهید دیگر  14شهید و  بر برگزاری این همایش ازخانواده

 شود. تجلیل می

مراسم تجلیل از سی و هفت خلنبنان    امیر لشکری افزود: 

تیپ شکاری پایگاه شهید دوران، تجلیل از سی و هنفنت   

خلبان تیپ ترابری پایگاه شهید دوران، تجلیل از سنی و  

هفت فرزند شهید پایگاه هوایی شهید دوران، تجلنینل از   

سی و هفت پاکبان پایگاه هوایی شهید دوران و تجلیل از 

سی و هفت فرزند قرآنی زیر هفت سال اینن پناینگناه از     

  های این هفته است. دیگر برنامه
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مَن ماتَ مِدکُم وَ هُوَ مُدتظِرٌ لِهذا الََمرِ کان کَمَن هوُ مَعَ القائِمِ فی فُسطاطِه. هر کنس از       :السالم(   مام جعفرصادق )علیه   
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 ( .310، ص 01برد. )بحار، ج  حضرت در حال جهاد به سر می

 شود براساس زندگی شهید دوران در شیراز رونمایی می»مهنا«کتاب 

معاون پرورشی و تربیت بندننی آمنوزش و پنرورش     
: دانش آمنوزان کنازروننی در منرحلنه        کازرون گفت
کشوری سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، نماز و 
عترت دانش آموزان سراسر کشنور دو رتنبنه بنرتنر      

 کسب کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پنرورش  
کازرون، هادی زال زاده با اشاره به برگزاری مراسنم  
اختتامیه و اعالم نتایج سی و هفتمین دوره بنخنش   
پ وهشیِ مسابقات قرآن، نماز و عترت دانش آموزان 
در زنجان اظنهنار کنرد: منحنمندمنهندی ننبنوی و            
محمدرضا مرحمتی زاده هر دو از دبیرستان شهیند  
دستغیب این شهر در رشته انشاا نماز بنه تنرتنینب     

 رتبه های اول و چهارم کشور را کسب کردند.
: این مسابقات در تعمیق باورهای دیدنی و    وی گفت
گسترش معارف اسالمی و ارزش هنای منذهنبنی و     
تربیتی در بین دانش آموزان نقش تربیتی بسنزاینی   

 دارد .
معاون پرورشی و تربنت بندننی آمنوزش و پنرورش      
کازرون با اشاره به ایدکه آموزش و پرورش بر اساس 

سدد تحول بدیادین به عدوان یک دستگاه تربنینتنی    
عالوه بر ارائه خدمات آموزشی مسنؤولنینت کشنف،     

آموزان در ابعناد   رشد و شکوفایی استعدادهای دانش
: این رشد و   مختلف را نیز بر عهده دارد، تصریح کرد

هنای منخنتنلنف از       شکوفایی از طریق اجرای برنامه
جمله مسابقات قرآن، نماز و عترت و هنمنچندنینن      

 افتد. مسابقات فرهدگی و هدری اتفاق می
وی در پایان ضمن تبریک این موفقینت بنه داننش    
آموزان و خانواده های آنان و همکناران فنرهندنگنی      
: این افتخار آفریدی داننش آمنوزان ننتنینجنه         افزود
همراهی اولیاا و برنامه ریزی و برگنزاری منطنلنوب     
مراحل مختلف مسابقات از مرحلنه آمنوزشنگناهنی،      
مدطقه ای و استاننی و هنمنچندنینن آمناده سنازی         
مدتخبین استانی برای حضنور در منرحلنه ننهناینی       
مسابقات است که بنی شنک ننقنش و تنالش هنای       
شبانه روزی همه هنمنکناران در مندارس و اداره در     

 کسب این توفیقات غیر قابل انکار است.

 معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش کازرون خبر داد: 

درخشش دانش آموزان کازرونی در مرحله کشوری 
 مسابقات قرآن، نماز و عترت

سالیانی شهید حجت ا سالم و المسنلنمنینن حناج      

شیخ محمد خرسدد امام جمعه فقنیند کنازرون بنه     

مداسبت دهه کرامت از خادمین و پرچنم منتنبنرک     

آستنان قندس رضنوی منینزبناننی منی کنرد و بنه           

استقبالشان می رفت؛ اما امسال، این خادمین حنرم  

علی ابن موسی الرضا)ع( بودند که پرچم متبرک بنه    

نام آن حضرت را بر بالین این شهیند لنیلنه النقندر      

بردند، اما امام جمعه شهید کازرون ایدبار به ننوعنی   

 دیگر حق میزبانی را ادا کرد ... 

 میزبانی دیروز و امروز امام جمعه شهید از 

 پرچم و خادمین آستان قدس رضوی

: عنمنلنکنرد        مدیر آموزش و پرورش کازرون گفنت
خوب مربیان در دوره پیش دبستانی کاهش آسیب 

 های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش 
کازرون، امیرحسین جمشیدی در جلسه توجیهی و 
هم اندیشی با موسسین و مدینران منراکنز پنینش      
دبستانی این شهر با تبریک دهه کرامنت و منینالد    
)ع( اظهنار داشنت: دوره پنینش          باسعادت امام رضا
دبستانی نقش بسیار مهمی در رشد کودکان دارد و 
در واقننع خشننت اول و سنندننگ زیننریننن آمننوزش و 

 پرورش است. 

وی با ارج نهادن به تنالنشنهنای صنورت گنرفنتنه         
مراکز پیش دبستانی توسط موسسین و مربیان   در

در دوره  ِی ربط به بیان اهمیت و نقنش آمنوزش  
: ننوآمنوزان         پیش از دبسنتنان   پنرداخنت و گنفنت

تاثیرپذیری زینادی از منربنینان خنود دارنند و بنا        
هنای   عملکرد خوب مربینان در اینن دوره آسنینب    

 اجتماعی کاهش خواهد یافت.
مدیر آموزش و پرورش کنازرون بنا بنینان ایندنکنه        
کوتاهی در امر تعلیم و تربیت در هنر جناینگناهنی      
پذیرفته شده نیست و این حق الداس منی بناشند،    
: مدیران مراکز پیش دبستانی در برنامه هنای    افزود

خود باید پرورش را منقندم بنر آمنوزش بندانندند.       
  

جمشیدی با تاکید بر ایدنکنه ننقنش خناننواده در       
آموزش کودکان پیش از دبستان مهم است، گفنت:  
اولیا را باید در امر تربیت نوآموزان مشارکنت داد و  
بین برنامه های پیش دبستانی و خانواده هماهدگی 

 ایجاد کرد.  
در ادامه فرشاد رضایی، کارشداس مدارس و مراکنز  
غیردولتی آموزش و پرورش کازرون، به بیان موارد 
قانونی و بخشدامه ای و پارامترهای منورد تناکنیند     
وزارتخانه و دیگر مراجع، نکات مورد تاکید منراکنز   

پیش دبستاننی ازجنملنه ننینروی      
انسانی و موارد مورد نیناز آننهنا از    
قبیل تاییدیه گزیدش، شهریه هنا،  
. اشاره کرد و     . محتوای آموزشی و .
 پیرامون آن مطالبی را عدوان کرد.
موسسین و مدیران مراکنز پنینش    
دبستانی نیز طی جلسه راهکارهنا،  
انتقادات و مسائل و مشکالت خود 
را در حننوزه هننای گننوننناگننون     
آموزشی، پرورشی و منالنی بنینان     

 کردند.

 مدیر آموزش و پرورش کازرون در جلسه توجیهی مؤسسین و مدیران پیش دبستانی کازرون:

 عملکرد خوب مربیان در دوره پیش دبستانی موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود 

 نامونامخانوادگیشهید:عباسدورا 

 محلتولد:شیراز

 ۰۰۰۹مهر۰۱تاریختولد:

 سال(۰۰)۰۰۱۰تیر۰۱تاریخمرگ:

 محلدفن:شیراز
های آغازین    از خلبانان نیروی هوایی ایران بود که در ماه        

جدگ ایران و عراق نقش مهمی در بنمنبناران اهنداف            

دشمن عراقی ایفا کرد. خلبان عباس دوران در دو سنال            

منرزی     عملیات و پنرواز بنرون        313اول جدگ بیش از     

 داشت.

در شنهنرسنتنان         3118مهر ماه سال      13عباس دوران 

 شیراز در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود.

صدام رئیس معدوم رژیم بعثنی        3103در تابستان سال    

عراق که بغداد را دژ نفوِ ناپذیر عدوان کرده بود بر لزوم            

برگزاری کدفرانس سران جدبش عدم تعهد در بنغنداد            

پافشاری می کرد، و اصرار داشت این نشسنت هنرچنه             

 13باشکوهتر برگزار شود. ولی عباس دوران در سحرگاه         

 – F4تیر ماه همان سال با جدگدده دوست داشتدنی           

E3          خود آسمان بغداد را جو نگاه جدگدده های ایراننی

قرار داد و با بمباران پا یشگاه الدوره طلسم امن بنودن            

پایتخت عراق را شکست. عباس در یک حرکت وصنف            

ناپذیر شجاعانه ضمن به نمایش گذاشتن عزت و غرور و          

خشم انقالبی ملت ایران جدگدده سانحه دید هاش را به          

یکی از ساختمان های وزارت دفاع عراق کوبید، و خواب          

را در آن سحرگاه تاریخی از سر صدام پریشان کنرد، و             

دیری نپایید که دبیرخانه جدبش عدم تعهد در پی اینن           

عملیات تصمیم گرفت محل برگزاری کدفنراننس را از            

بغداد به دهلی نو جا به جا کدد. این عملیات از ننظنر                 

سیاسی برای جمهوری اسالمی بسیار مهم و غرور آفرین   

 بود.

عباس دوران در آن سحرگاه فرامنوش نناشندننی کنه               

رهبری دسته پروازی دو فروندی را به عهده داشت بنه            

همراه سه تن دیگر از برگزیده ترین خلبناننان ننینروی              

هوایی و با اراد های پو دین به پا یشگاه الدوره ینورش           

برد و بم بهایش را      

بر قلب حناکنمنان      

جدگ افروز عنراق     

فرو ریخت و پس از     

نمایش قدرتی بنی     

نظیر و شکنسنتنن      

دیوار صنوتنی در       

آسننمننان بننغننداد،    

هدگام بنازگشنت،     

هواپیمنای لنیندر      

مورد اصابت موشک 

دشمن قرار گرفنت.    

اگر چه شهید دوران اجازه پرش و ترک هواپیما را بنه              

همرزمش مدصور کاظمیان خلبان کابین عقب داده بود،        

اما شخصا با وجودی که میتوانست با استفاده از چنتنر             

نجات سالم فرود آید، صاعقه وار خود و هنواپنینمنای               

سانحه دیده اش را بر متجاوزان کوبید و بدین تنرتنینب             

یک حماسه تاریخی و به یاد ماندنی در تنارینخ هشنت              

سال دفاع مقدس آفرید. عباس با روحی بلدد و عاشقانه،           

به وسعت آسمان ها پرکشید، تا ازنزدیک شاهد جنمنال           

الهی باشد و در کدار سایر شهدا و بدندگنان بنرگنزینده              

بدشیدد. چرا که ایشان بارها به همرزمانش گفتنه بنود:             

 ».ها آرزوی اسارت مرا به گور خواهدد برد بعثی«

 


