
یکی از افتخارات بسیج این است که متعلق به همه        

است. باید همه در تقویت بسیج مشارکت داشتهه          

باشند و کسی نباید بسیج را متعلق بهه وهود             

آورنهد     وجود نمی   بداند ... اگر امام بسیج را به         

های مهخهتهله       سال دفاع مقدس یا فتنه  ۸در  

آمد و    منافقان  معلوم نبود چه به سر کشور ما می        

امروز ما کشورمان را پس از لط  وهداونهد و        

رهنمودهای امام و رهبری  مرهون نهال مقهدس        

 بسیج هستیم.

 انتقاد شدید سرلشکر جعفری از عملکرد دولت: 

تدبیری آب به  چرا دولتمردان با بی 
 ریزند  آسیاب دشمن می

نگاهی به چالش ساوت وودروی برقی در 
 ایران

 2صفحه 

 امام جمعه شیراز :

رضا وان با تمام قلدری اش نتوانست عمامه از 
سر آووند بردارد  اغتشاشگران چه جایگاهی 
 دارند که می گویند آووند باید برود
 2صفحه 

 3صفحه 

 

آمده  بیانات رهبر انقالب درباره مسائل پیش
 پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سووت
 2صفحه 

 2صفحه 

هنگام باال بردن نرخ  اعتراض به تصمیم نابه
 بنزین!! یا جنگ با ملت!!

 علی اسدزاده
——————————— 

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

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانوو  عویویویو             314308133813888931برابر رأی شماره    

های فاقد سند رسمی مستقر در واحود          عکلیف وضییت ثبتی اراضی و ساختما      

ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد عصرفات مالکانه بالمیارض موتوقواضوی  قوای                 

کودمولوی       31310اله عباسی فرزند خسرو به شومواره شونواسونواموه                   نصرت

صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقوانوی              1918330391

اصولوی موزوروز و           1فرعی از     9034مترمربع عحت پالک      11/08به مساحت   

فوار      4اصلی قطیه دو واقع در بخو        1فرعی از     441شده از پالک      مجزی

خریداری از مالک رسمی )سهام مشاعی خود متقاضی خوریوداری از سوتواد                   

اجرایی فرما  حضرت امام خمینی )ره(( محرز گردیده است. لذا بوه مونو وور                     

کوه     شود. درصورعوی   روز  گهی می 34اطالع عموم مراعب در دو نوبت به فاصله     

عوانند   اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می          

از عاریخ انتشار اولی   گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به ای  اداره عسلیم و  

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از عاریخ عسلیم اعتراض، دادخواست خود      

را به مراجع قضایی عقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و   

 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 3143/ 83/ 13عاریخ انتشار نوبت اول: 

 3143/ 84/ 31عاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

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

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانو  عییی  عکلیف  314308133813888900برابر رأی شماره  

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثوبوتوی             وضییت ثبتی اراضی و ساختما     

حوزه ثبت ملک پاسارگاد عصرفات مالکانه بالمیارض متقاضی خانم سییده علوی    

صوادره     1144410413کدملی  4پور حقیقی فرزند صزدر به شماره شناسنامه  

مترمربوع عوحوت پوالک           190/43از زرقا  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت        

اصلی قطیه سوه       341شده از پالک      اصلی مزروز و مجزی     341فرعی از     3390

فار  خریداری از مالک رسمی  قای )سید عوبودالوحوسویو            4واقع در بخ    

موسوی( محرز گردیده است. لذا به من ور اطالع عموم مراعب در دو نوبوت بوه                   

که اشخاص نسبت بوه صودور سونود               شود. درصورعی    روز  گهی می    34فاصله  

عوانند از عاریخ انتشار اولی   گهی به         مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می     

مدت دو ماه اعتراض خود را به ای  اداره عسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت        

یک ماه از عاریخ عسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی عوقودیوم                 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق              

 مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 

 3143/ 83/ 13عاریخ انتشار نوبت اول: 

 3143/ 84/ 31عاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

گردشگری همچون چتری 
بسیاری از صنایع را درگیر 

 وود ساوته است

 3صفحه 

 رئیس شورای شهر شیراز:

اشرار با تخریب اموال 
عمومی به مردم ضرر 

 اند زده

روایت احمد توکلی از 
میلیارد دالری که  ۳3

 بر باد رفت

امین دوره جشنواره  اعالم نتایج سی
 تئاتر فارس؛ 

دیالوگ یکسان داوران 
و منتقدان جشنواره 

 تئاتر
 4صفحه  4صفحه  2صفحه 

 دکتر صادق شیبانی 

 امام جمعه محترم کازرون

 االسالم و المسلمین آقای محمد صباحی  )دامت برکاته( جناب مستطاب حجه

 با عرض سالم و تحیت

دار کازرو  )مسجد الزهرا( بوده و بوا         ی جماعات موفق و مردم ی علمیه کازرو  و از ائمه های حوزه  صاب شایسته جنابیالی که از طلبه     انت

گویوریوم.     کازرو  و اهالی مؤم  و انقالبی     شنایی خوبی دارید، به امامت جمیه کازرو  عبریک و عهنیت عرض نموده و به فال نیک می     

الرحم  که عوفیق داشته باشید محور وحدت و انسجام هرچه بیشتر شهر و شهرستا  و شهرستا  جدیدالتأسیس همجوار باشید                     شاءاهلل  ا 

گویوری      ی عصمویوم     ی مدت و نحوه     و منشأ خدمات ماندگار دینی، فرهنگی و  بادانی ای  دیار شوید. البته انتقاد و اعتراض نسبت به اطاله                  

ی حسوا  کوه          ی جمیه و عدم انتخاب امام جمیه از بی     همه علما و فضال و اساعید بومی در ای  برهوه                      گزاری ائمه   شورای سیاست 

القدر خرسند را پرنماید و مرهمی بور     موضوعیت هم داشت عا خأل وجود امام جمیه م لوم، روحانی مردمی و محبوب، شهید واالمقام لیله              

باشد. چشم امید به شموا         های مردم انقالبی کازرو  و محور دفاع از حقوق  نا  باشد، به جای خود محزوظ می                 ها، دردها و محرومیت     زخم

 های مشروع مینوی و مادی  نا  باشید. گاه مردم و همراه و پیگیر خواسته است که با حزظ استقالل ای  جایگاه مهم ملجأ و عکیه

 ا... التوفیق ...  و من



سردار سرلشکر محمدعلی جیزری فرمانده قرارگاه فورهونوگوی           

االع م )عج( در حاشیه دیدار با جوانا  و در               اهلل  اجتماعی بقیة 

پاسخ به سؤال خبرنگار فار  درباره گرانی بنزی  گزت: وقوتوی           

 ورند و بید از رهوا کورد           مردا  مردم را به حساب نمی       دولت

ها مردم را با افزای  قیمت بنوزیو  فوافولوگویور                  کنترل قیمت 

عدبیوری    کنند در واقع ای  دولت است که با روش فلط و بی             می

دارند یا به  شووبوگورا  فورصوت             خود مردم را به اعتراض وامی     

 دهد. سواستزاده می

عوجهی  عدبیری و بی وی افزود: چرا مسئولی  اجرایی دولت با بی  

ریوزنود. سورلشوکور           به شرایط مردم،  ب به  سیاب دشم  می       

جیزری با انتقاد از اقدام دولت در گرا  کرد  قیمت بونوزیو ،              

عدبیری خود مردم را بوه          مردا  با روش فلط و بی       گزت: دولت  

 دهد.   دارند و به  شوبگرا  فرصت سوءاستزاده می اعتراض وامی

مردا ، عاکید کرد: اگر انت وار         سرلشکر جیزری خطاب به دولت    

صبر و نجابت از مردم دارید باید فهم در خور شأ  همی  مردم             

 شا  قائل باشید. را هم برای

 بوا    10ای صبح روز  یکشونوبوه     اهلل خامنه حضرت  یت
ی  ی در  خوار  فوقوه دربواره     در ابتدای جلوسوه   3143

 مده پس از اجرای طرح مودیوریوت مصورف      مسائل پی 
سوخت، مطالبی بیا  کردند. مت  کامل بویوانوات رهوبور       

 باره به شرح زیر است: انقالب اسالمی درای 
سم اهلل الرحم  الرحیم. و الحمدهلل ربّ الیالمی  و الصّالة  
و السّالم علی سیّدنا محمّد و  له الطّاهریو  و لویونوة اهلل     

 علی اعدائهم اجمیی .
قبل از اینکه بحث را شروع بکنیم، م  عرض بکنم که در 
ی  ای  یکی دو روز خب یک حوادثی به دنوبوال مصووّبوه    

سرا  کشور، سورا  قووا اعّوزواق افوتوادز دیوروز، دیشوب،         
پریشب، در برخی از شوهورهوای کشوورز و موتوأسّوزوانوه          
مشکالعی هم درست شد، عیدادی جا  باختند و مراکزی 
عخریب شدز از ای  کارها هم شد در ایو  یوکوی دو روزه.    
چند نکته را باید عوجّه داشتز اوّالً وقوتوی یوک چویوزی      

بینی  ی سرا  کشور هست،  دم باید با چشم خوش مصوّبه
به او نگاه کند، بنده در ای  قضیّه سررشته ندارم یویونوی    

عخصّص ای  کوار را نودارم، گوزوتوم هوم بوه        
هوا    قایا ز گزتم م  چو  ن رات کارشنوا  

ی بنزی  موخوتولوف اسوت،       هم در ای  قضیّه
ها  ها    را الزم و واجب میدانند بیضی بیضی

ن ر نیسوتوم در    مضر میدانند، بنابرای  م  هم که صاحب
ن ر نیستم لکو  اگور سورا      ای  قضایاز گزتم م  صاحب

. مو  ایو  را      سه قوّه عصمیم بگیرند، م  حمایت میکنوم
. سرا  قواینود، نشوسوتونود بوا         گزتم، حمایت هم میکنم

ی کارشناسی یک عصمیمی برای کشور گرفتنود،   پشتوانه
 باید عمل بشود به    عصمیمز ای  یک نکته.

ی دوّم اینکه خب بله، یقیناً بیضوی از موردم از ایو      نکته
عصمیم یا نگرا  میشوند یوا نواراحوت مویوشوونود یوا بوه          
ضررشا  است یا خیال میکنند به ضررشا  است، به هور  
عقدیر ناراضی میشوند، لک   ع  زد  به فال  بانک، ای  
کار مردم نیست، ای  کار اشرار استز کار اشرار است، ای  
. در یک چنی  حوادثی میموالً اشرار،   را باید عوجّه داشت

ورزا ، انسانهای ناباب وارد میدا  میشونود، گواهوی     کینه
بیضی از جوانها هم از روی هیجا  با ایونوهوا هوموراهوی       

 ورند. ای  موزواسود      جور مزاسد را به بار می میکنند و ای 
ی بور هور    هیچ مشکلی را درست نمیکند جز اینکه عالوه

. نواامونوی       مشکلی که هست، ناامنی را هم اضافه میکنود

عری  مصیبت برای هور کشووری اسوت، بورای هور       بزرگ
ای است، اینها قصدشا  ای  است. شما موالحو وه      جامیه

کنید در ای  دو روز عقریباً یینی دو شب و یک روزی که 
ی مراکز شرارت دنیا علویوه موا،     از ای  قضایا گذشته همه

ی منحو  خبیوث   ای  کارها را عشویق کردندز از خانواده
کار منافقی ،  ی خبیث و جنایت خاندا  پهلوی عا مجموعه

اینها دارند مرعّباً در فضای مجوازی و در جواهوای دیوگور      
عشویق میکنند، عرفیب میکنند که ای  شرارعوهوا انوجوام     

کس به ای  اشرار کموک   بگیرد. م  عرضم ای  است: هیچ 
ای که به کشور خودش  نکندز هیچ انسا  عاقل و شایسته

مند است،  مند است، به زندگی راحت خودش عالقه عالقه
به اینها نباید کمک بکندز اینها اشرارند، ای  کوارهوا کوار    

 مردم میمولی نیست.
مسئولی  هم البتّه دقّت کنند، مواظبت کونونود، هورچوه      
ممک  است از مشکالت ای  کار کم کنند. حاال م  دیروز 
دیدم در علویزیو  که بیضی از مسئولی  محتورم  مودنود    
گزتند که ما مراقبیم که ای  افزایو  قویوموت مووجوب       
افزای  قیمت اجنا  و کاالها نشودز خب بله، ای  مهوم  
استز چو  اال  گرانی هست، بنا باشد باز اضوافوه بشوود    
گرانی، خب ای  برای مردم خویولوی مشوکوالت درسوت       
. ای  مراقبتها را اینها بکونونود،      میکندز باید مراقبت کنند

مسئولی  حزظ امنیّت کشور هم به وظایوزوشوا  عومول      
. مردم عزیز ما هم که خوشبوخوتوانوه در قضوایوای         کنند
گوناگو  ای  کشور بصیرت خودشا  را،  گاهی خودشوا   
ی  را نشا  دادند، بدانند که ای  حوادث عولوخ از نواحویوه     

کیست و چگونه است، ای   عو  زد  و خوراب کورد  و    
ویرا  کرد  و دعوا کرد  و ناامنی ایجاد کرد  مال چوه  
کسی استز ای  را بزهمند، عوجّه کنندز که میزهمند هوم  
ی  مردم، ملتزتندز و از اینها فاصله بگیرند. ای     عوصیوه  

ما است، مسئولی  کشور هم به وظایزشا  به طور جودّی  
 عمل کنند.

ی سورا    باالخره وقتی یک عصمیمی گرفته شد از ناحیوه 
سه قوّه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارعخانه نیوسوت،   

ی کشور نشستند یک عصمیمی گرفتندز به  سرا  سه قوّه
ی کارشناسی هم متّکی اسوت. گوزوتوم مو         یک پشتوانه

ن ر نیستم در ای  قضیّه لک  به عنوا  یک  دموی   صاحب
که میبیند مسئولی  کشور عصمیم گرفتونود. زموا  اموام      

( هم همی  جور بودز یوک کوارهوایوی را       اللّه )رضوا   علیه
مسئولی ، سرا  سه قوّه عصمیم میگرفتند و اجرا میشود،  

. امیدواریم ا   اللّه به کموک   شاء حاال هم همی  جور است
افزایی مسئوولویو  و دلسووزی و      فکری و هم مردم، به هم

اللّه ای  کار به بهوتوریو      شاء پیگیری  نها و لطف الهی ا 
 وجهی پی  برود.

 منبع: سایت مقام می م رهبری.

بیانات رهبر انقالب درباره مسائل 
آمده پس از اجرای طرح مدیریت  پیش

 مصرف سووت

 8173نوامبر  73/  7667االول  ربیع 87/   7938آبان  88شنبه / سه 684/ شماره  71سال  شهرسبز 2صفحه 

 انتقاد شدید سرلشکر جعفری از عملکرد دولت: 
 ریزند  تدبیری آب به آسیاب دشمن می چرا دولتمردان با بی 

رئیس شورای شهر شیراز در گزتگو بوا خوبورنوگوار شویورازه                  

درخصوص  سیب هایی که به اموال شهرداری شیراز وارد شوده           

است، گزت:  مار دقیقی ندارم ولی ساختما  های شوهورداری             

 دچار عخریب جدی شدند. 4و  4منطقه 

رئیس شورای شهر شیراز با عاکید بر اینکه هیچ گونه عوجیهوی            

برای  سیب های وارده به شهر وجود ندارد، گزت: البته ای  نوع             

عصمیم گیری و نحوه اجرای دولت هیچ گونه عوجیهی ندارد و            

باید از قبل،  مادگی و مقدماعی برای ای  موضوع فوراهوم موی               

 شد. 

عقریبا   4سید عبدالرزاق موسوی با بیا  اینکه شهرداری منطقه         

درصد  سیب دیوده       48صد درصد و شهرداری منطقه پنج نیز        

اند، اظهار داشت: خسارت های زیادی به اموال شهر از جوملوه             

عالیم راهنمایی و رانندگی، سطل های پسماندها و فیوره وارد            

 شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری یکی از سهامدارا  در بانک شهر            

است، گزت: بانک شهر در کنار شهرداری منطقه پنج نویوز بوه                

  ع  کشیده شده است.

رئیس شورای شهر شیراز با اعالم اینکه متاسزانه ای  وضیویوت            

شاید خیولوی    همچنا  در جنوب شهر ادامه دارد، اذعا  داشت:          

ها در جریا  نیستند که دست به چه کاری می زنونود، اصوال          

عمق فاجیه را در نیافته اند و عوجه ندارند که ای  اموال عمومی  

 با پول همی  مردم ساخته شده است.

موسوی بیا  کرد: عخریب گرا  عمامی ضررها را به موردم زده              

اند چرا که شهرداری ها و دیگر اماکنی که به  عو  کشویوده         

 شده بایستی با پول مردم ساخته شوند.

وی با عاکید بر اینکه هیچ گونه عوجیهی برای  سیب های وارده            

به شهر وجود ندارد، افزود: البته ای  نوع عصمیم گیری و نحووه              

اجرای دولت هیچ گونه عوجیهی ندارد و باید از قبل،  مادگی و             

 مقدماعی برای ای  موضوع فراهم می شد.

رئیس شورای شهر شیراز در ادامه اظهار داشت: بوایود دالیول         

برای مردم عوضیح داده می شد عا به هر صورت نگرانوی موردم               

 برطرف شود.

موسوی همچنی  با اعالم اینکه دولت می بوایسوت حوداقول               

مدیران  را از ای  نوع عصمیم  گاه و عوجیهشا  کند و جامیوه             

برای افزای  نرخ بنزی   ماده شود نه اینکه به یکباره افوزایو              

قیمت سه برابری را اعالم کنند، گزت: فارغ از درست یا فولوط                

بود  ای  عصمیم و ضرورت اظهار ن ر عوسط متخصصوا ، بور             

  روی اجرای ای  عصمیم بحث دارم.

وی افزود: با عخریب اموال عمومی خسارت بسیاری بوه شوهور               

وارد کرده اند، شورای عامی  باید یک عصمویوم جودی بورای                

 حزاظت از عاسیسات عمومی بگیرد.

 رئیس شورای شهر شیراز:

 اند اشرار با تخریب اموال عمومی به مردم ضرر زده

 یادداشت مدیر مسئول

هنگام باال  اعتراض به تصمیم نابه
 بردن نرخ بنزین!! یا جنگ با ملت!!

هونوگوام،       اگر اعتراض به عصمیم نابوه       -علی اسدزاده 
ی    فافلگیرانه و نامناسب نرخ بنزی ، در ایو  بورهوه           
رسود     حسا  و نزدیک به انتخابات باشد،  به ن ر می    

که اکثریت قریب به اعزاق ای  موردم شوریوف هوم               
میترض بوده و هستند، زیرا که اواًل برهمه واضوح و             

خورده و رانده شده از        روش  است  که دشمنا  زخم     
ای انوقوالب        هایی که نزوذ خاورمیوانوه       کشورو قدرت 

اسالمی و اقتدار روزافزو  جمهوری اسالمی و ایورا           
گذاری ع یم و بسیوج   عابند با سرمایه    مستقل را برنمی  

فوروش و       ی منافقی  عروریست ،فراریا  وطو         همه
های ع یمی از ایو        طلبا  خبیثی که سرمایه     سلطنت

هوا    اند و در خار  برای عیاشی       مملکت را به عارا  برده    
ای   اند و عده    گذاری کرده   هایشا  سرمایه   و خوشگذرانی 

از اراذل و اوباش و اشرار داخلی راکوه بوا وعوده و                  
وعیدها و فرستاد  پول فریزته و در استخدام اهوداف          

اند، مترصد فرصتی بودند عوا         شوم  خود به کار گرفته     
ای به جنگ ای  ملت شریف بیایند و با انجوام               به بهانه 
ای داعشی به زعم خودشا  افتشاش و  شووب             رویه

لبنا  و عراق را به ایرا  بکشانند و به عخریب و فارت            
اموال عمومی و خصوصی مردم پرداخته و با به  عو            

های ملت،    کشید  اماک  دولتی و خصوصی و سرمایه      
 از مردم شریف و انقالبی ایرا  اسالمی انتقام بگیرند. 
دوم اینکه اگر چنی  عصمیمی ضرورت داشوت، ایو            

عوانسته در طی شو         ضرورت  نی نبوده و دولت می     
سال فرصت گذشته، به عدریج اقدام به باال برد  نورخ           
بنزی  نماید و نه یکباره با شوک اعالم نرخ سه برابور،            
 رام  جامیه را به هم بزند. در عی  حال، چو  ایو              
عصمیم به ن ر سرا  قوا رسیده به فرموده امام اموت            

بینانه به    نگاه کرد و صبر         الیالی( باید خوش     )مدظله 
شاءا... که بخیر بگذرد. ولوی            و مقاومت پیشه نمود، ا     

ساز به اینگونه عصمیمات که بوا       سرا  مخلص عصمیم  
های سنگینی را     نحوه نادرست ونابهنگام اجرا، خسارت    

به دنبال دارد، به القائات شیطانی نزوذی های دشم          
 در کنار دستشا  شک کنند.
 و اما چرا جنگ با مردم!!! 

همه شنیدیم که مسئوال  گزتنود و نووشوتونود و                
ی  نا  است    پذیرفتند که اعتراض حق مردم یا وظیزه      

و همه شاهد بودیم که فرصت داده شد عا میترضیو ،           
 میز داشته باشندز ولی با عأسف همه        اعتراض مسالمت 

دیدیم که چگونه اعتراض و مطالبات مردم از مسویور           
 میز منحرف و مصادره شد و اشورار          درست و مسالمت  
شده و عحت فرما  مونوافوقویو          و اوباش سازماندهی 

های مزلوک    طلب  عروریست ومزدوروبی  برو و سلطنت    
فوروش و بوا          نشینا  عیاش و وط      و فراری و خار    

ها و پول ها و دالرها و وعوده و عویودهوای                   حمایت
خورده، چگوونوه      های استکباری و دشمنا  قسم      قدرت

بر مو  اعتراضات و مطالبات مردم سوار شدند و  ع           
کینه و نزاقشا  برجا  و مال مردم و اموال عمومی و    
خصوصی و حتی مقدسات مردم موثول مسواجود و              

های    برافروختند و بر صغیور و           کتابخانه ها و قر     
هوای   کبیر رحم ننمودند و عا عوانستند اموال و سرمایه        

مردم را به فارت بردند و به  ع  کشیدند و خسوارت            
سنگینی به ممکلت و ملت رساندند و همیو  موردم            

هنگوام    شریف و میترض به اجرای چنی  عصمیم  نابه        
ها میطل و سورگوردا         ها و کوچه    را در وسط خیابا      

داشتندزوباسالح های سرد وگرم و عهدیدو ارعواب          نگه
وبا شیله ورکرد   ع  عخریب وویرانی چنا  فضوای          
عر  ووحشتی ایجاد کردند که چه بسیار  کودکا  و      

زده در انوتو وار            موزا  میصومی که وحشت     دان 
اولیاءشا ، و چه پدرا  و مادرانی کوه سورگوردا  و              

هایشا ، چه بیموارانوی کوه بوه             گریا  به دنبال بچه   
بیمارستا  و دکتر نرسیدند و چه زنا  بارداری که از           

گناهشا  سقط شد.  یا ایو  هوجووم             وحشت بچه بی  
ناجوانمردانه و وحشیانه و عملکرد چنایتکارانه نسبوت        
به مردم، جز جنگ با ملت و مردم خود بود؟ و کسانی       
جز اشرار و مزدورا  قسی القلب و خود فروش دسوت           

 زنند؟ به چنی  جنایاعی نسبت به مردم خود می
فروشا  و مزدورانی که در خوار           و در  خر،    وط     

ی دشومونوا  وسوردر خوور             اند و زیر سایوه      نشسته
استکباردارند و به ن ر خودشا  مشکلی ندارندو برای         
باورند که از هرطرف که ضرر کند ویا کشته شود بوه             
نزیشا  است وبه قول میروف  نور گود نشستوه انود            
) می گویند لنگ  ک ( اما در ایرا  عزیز موا،موردم               
فیور وانقالبی و وط  دوست ما برای  باورند کوه هور             
 کسی ضرر و زیا  ببیند، ضرر و زیا  برای همه است.
بنابرای  بیاییم عاقالنه فکور کونویوم، ابوزار دسوت                

وط  نشویم. خانه و زندگی خوود و             نشینا  بی   خار 
اجتماعما  را با دست خود ویرا  ننماییم، یینی  ب          
به  سیاب دشمنا  نریزیم و همه بدانیم که با  سیوب           

گیر خود موردم       رساند  به اموال عمومی عنها گریبا      
خواهد بود. مسئوال  محترم هم بیشتر و بیشتر حوال           
و احوال مردم عزیز خود را بزهمند و  با عدبیر عومول              
نمایند. به اعتراضات عوجه عاجل و عمل نموایونود و              

 میز را فراهم و      سازوکار اعتراضات و انتقادات مسالمت    
مشخص نمایند، مکا ، فرم، شرایوط و  زادی الزم            
برای بیا  اعتراضات را مشخص و میی  نمایونود، عوا        

 ای برای بدخواها  و اشرار نباشد. بهانه
به امید عحکیم و عیمیق اعحاد و انسجام و بورادری و             
سازندگی و  بادی و عمرا  هرچه بیشتر شهر و دیار و          

 وط  عزیزما .  

 نامه و پایگاه اینترنتی شهرسبزهزته
 ها و... ها، یادداشتاخبار، عحلیل

 پذیریدخبرنگار افتخار می
shahresabz@gmail.com 
 منت ر همکاری شما هستیم

به گزارش شیرازه، جمیی از فیاال  فرهونوگوی، اجوتومواعوی،                

دانشجویی و فرماندها  پایگاه های بسیج پی  از ظوهور روز             

بیست و هزتم  بانماه با نماینده ولی فقیه در اسوتوا  فوار                 

 دیدار کردند.

نماینده ولی فقیه در استا  فار  ضم  قدردانی از دفدفوه و             

نگرانی ای  افراد بخاطر وضییت موجود در شیراز، گوزوت: بوا                

کمال عاسف مشکالعی از لحاظ مالی و جانی ایجاد شده اسوت             

که در ای  میا  بخ  زیادی از عخریب گرا  شیرازی و حوتوی           

 اهل استا  فار  نیستند.

 یت اهلل لطف اهلل دژکام با بیا  اینکه قوطویوا نوگورانوی هوا                     

درخصوص وضییت مییشت و گرانی وجود دارد، اظهار داشوت:          

عحلیل های مختلزی از گرانی ها وجود دارد اما ای  سوال وجود           

دارد که  یا عخریب اموال عمومی و عیطیل کرد  شوهور کوار                

 درستی است؟

وی با عاکید بر اینکه  سیب رساند  به جا  و مال موردم کوار                

 پسندیده ای نیست، افزود: باید جلوی کارهای فلط گرفته شود.

ساعته به مسئوال      19امام جمیه شیراز همچنی  از اولتیماعوم       

استانی در شب گذشته برای ساماندهی وضییت شهر و جوموع             

کرد  افرادی که انحراف فکری دارند و با دی  مداری ما مشکل            

ای  افراد عیدادشا  بسیار موحودود        دارند خبر داد و اعالم کرد:      

است، شورای عامی  باید ای  ها را جمیشا  کند در فیور ایو                

 صورت خودم از فردا وارد عمل می شوم.

دژکام با بیا  اینکه از مرد  عرسی ندارم، سالها پی  در جنوگ    

باید می رفتم اال  هیچ عرسی ندارم، گزت: هیچ عیارفی نداریم،            

اگر مسئوال  میتقدند قادر به انجام کاری هستند خب بسم اهلل           

اما اگر موفق نشدند به قولشا  عمل کنند مردم بسیجیا   ماده         

 هستند.

وی با اعالم اینکه انقالب ما مردمی و با بسیج بوده و بسیج در               

برهه های مختلف در حال خدمت بووده اسوت، افوزود: اال               

بهتری  کار برای ساما  داد  به وضییت فیلی ای  اسوت، هور              

 کسی می خواهد کاری کند بسیج  نها را ساماندهی کند.

نماینده ولی فقیه در فار  بر ضرورت محکم کرد  جایگاه هوا            

و پایگاه های بسیج عاکید کرد و گزت: کسوانوی کوه درصودد                  

عخریب هستند و قر   و مسجد را به  ع  می کشند به جایوی              

 بند نیستند و به هیچ کسی رحم نمی کنند.

دژکام در ادامه اظهار داشت: افرادی که به مقدسات هتاکی می            

 کنند با موجودیت مسلمانی مشکل دارند نه گرانی ها.

امام جمیه شیراز در پاسخ به گوالیوه یوکوی از شوهورونودا                  

درخصوص اینکه چرا کاری برای ای  وضییت نمی کنید، گزت:          

هر کاری به ذهنم رسیده انجام داده ام و از ای  پس نویوز هور                  

 کاری از دستم بر بیاید انجام خواهم داد.

وی ضم  گالیه از حمله به طالبی که کاری نکرده و گونواهوی               

ندارند، عصریح کرد: رضا خا  با عمام قلودری اش نوتووانسوت               

عمامه از سر  خوند بردارد حاال ای  ها می گویند  خوند بوایود               

برودز بنده نیز با هر  خوندی که دزدی و کوعاهی کرده مخالزوم      

و از او مطالبه می کنم اما طلبه ساده ای که کاری نکرده چورا                

 به دلیل مسلمانی و  خوند بود  کتک بخورد؟ باید

نماینده ولی فقیه در فار  با اعالم اینکه اگر مدیری نسبت بوه             

ساعت  ینده نشوا  موی          19کارش سرد است خودش را طی       

دهد، اذعا  داشت: کارهای انقالب، جوا ِ پای کارِ انقالبی موی      

نزر فقط برای مبارزه با داعو  در     388خواهد، در همی  شهر  

سوریه اسم نوشته اند ای  نشا  می دهد کسی عرسی بوه دل               

 ندارد.

دژکام در ادامه با عاکید بر اینکه ضیف های مدیریتی در جوای          

خود عسویه خواهد شد، بویوا  کورد: بوایود موراقوب سووء                       

گرانی که خواهند افزای  قیمت بنزی  را بوه سوموت                استزاده

دیگری هدایت می کنند باشیم و بویود از  رام شود  فضوا                   

جوانانما  را دریابیم، بیدار باش الزم است عا دیگر در حقوشوا              

کوعاهی نکنیم در فیر ای  صورت چهار سال دیگر باز هومویو               

 وضییت عکرار خواهد شد.

کواری    وی خطاب به جوانانی که نسبت به وضییت جامیه و کم          

مسئوال  استانی گالیه داشتند، گزت: حرارت کالم خود را در         

جاهای دیگری نیز نشا  بدهید عا نگذاریم فضا از دسوتوموا                

 برود.

 

امام جمیه شیراز با بیا  اینکه بایستی از بوالی پویو   موده                 

حس  استزاده را داشته باشیم، خطاب به حجت االسالم انجوی          

نژاد مسئول کانو  فرهنگی رهپویا  وصال شیراز اظهار داشوت:       

م  مطمئ  هستم هیئت رهپویا  وصال به هوموت جووانوا                

 انقالبی اش می عواند ای  وضییت را جمع کند.

دژکام گزت: در گوشه گوشه شهر جمییت هایی از جوانانوموا              

حضور دارند که ای  افراد با یک ساماندهی جوی کوه دشومو              

 ایجاد کرده را از بی  می برند.

وی افزود: برخی به اشتباه عصور می کنند که عیداد دشومونوا        

بیشتر از ما است در حالیکه اینگونه نیست، عده دشمنا  اندک           

 و ما زیاد هستیم.

نماینده ولی فقیه در فار  بیا  کرد: جوانا  و انقالبی ها  ماده             

باشند عا اگر مسئوال  به قول های خود عمل نکردند ما خود از             

 شهر دفاع کنیم و وارد عمل شویم.

دژکام در انتها بر حمایت و همکاری با بسیج عاکیود داشوت و             

باز هم در میدا  حضور خوواهویوم            33گزت: ما همچو  سال      

 داشت.

 امام جمعه شیراز :

 رضا وان با تمام قلدری اش نتوانست عمامه از سر آووند بردارد  اغتشاشگران چه جایگاهی دارند که می گویند آووند باید برود



در یادداشت رئیس دیده با  عوسیه کوار فوریونوی  موده      
:  گردشگری همچو  چتری بسیاری از صونوایوع را      است

 درگیر خود ساخته است
دکتر صادق شیبانی در یادداشتی مبنوی بور عوحولویول و       
بررسی سیاست گذاری گردشگری، گردشگری را همچو  
چتری دانسته بسیاری از صنایع را درگیر خود سواخوتوه    

 است.
به گزارش شهرسبز، دکتر صادق شیبانی رئیس دیده با  

عحولویول و    “ عوسیه کار فرینی در یادداشتی عحت عنوا  
 ورده اسوت:  ”  بررسوی سویواسوت گوذاری گوردشوگوری        

گردشگری همچو  چتری بسیاری از صنایوع را درگویور    
 خود ساخته است. 

 مت  ای  یادداشت به شرح زیر است:
 عحلیل و بررسی سیاست گذاری گردشگری

گردشگری، پدیده ای است که  که از دیرباز در جواموع  
انسانی وجود داشته و به عدریج در طی مراحل عاریوخوی   
مختلف، به موضع فنی، اقتصادی و اجتماعی و صنیوتوی   
کنونی خود رسیده استز دلیل اصلی عوسیه گردشگوری  
فلبه بر پایی  بود  سطح در مود و ارائوه فورصوت هوای      
جدید شغلی و عحوالت اجتماعی در جامیه محلی است و 
می عواند امیدهایی را برای کاه  فوقور بوه خصووص در     
نواحی که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده اند فراهوم  

  ورد.
 مشی( گردشگری  سیاست)خط

های گردشگری باید بهبود کیوزویوت زنودگوی       مشی  خط
جوامع محلی را در هر مقصدی در اولویت قرار دهونود و   

هوا   مشوی   گونه خوط  گرا، متیادل و جامع باشند. ای    ینده
هوا،   بواشود کوه رویوه     فورد موی    برای هر ایالتی منحصر به

های عوسیوه را بورای    ها و اهداف و استراعژی دستورالیمل
. میمووالً    عوسیه گردشگری در بلندمدت مشخص می کند

نهادهای دولتی و نیز دولت محلی، سهامدارا ، شهروندا  
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی  و دیگر گروه

. اموروزه، مووضووعوات       باید در ای  فر یند مشارکت کنند
مشی گردشوگوری دربورگویورنوده قووانویو            کلیدی خط

مشی عمومی، عسهیالت گردشگوری در   گردشگری و خط
هوای موالوی و     مناطق از قبیل فناوری اطالعات، سازموا  

عنوا  مشتریوا    های مرعبط با خود گردشگرا  به سازما 
. خط  سزر می ریزی اسوتوراعوژیوکوی       ها و برنامه مشی باشد

صورت ایده ال در سطح محلوی شوروع    گردشگری باید به
ای بورای   هوای گسوتورده    شده و به سمت دستورالویومول   

استزاده سطوح مختلف دولت و برای مقاصد و جوواموع و   
 برای بهبود کیزیت زندگی جوامع محلی پی  رود.

 گذاری گردشگری عوامل مؤثر در سیاست
گذاری گردشگری نق  دارنود   عوامل بسیاری در سیاست
عنوا  صنیتی عأثیورگوذار بوا     و از زمانی که گردشگری به

 ثار بسیار زیاد مثبت و منزی خودنمایی کرد، عوجه عمام 
گذاری عومووموی مشوغوول       افرادی که در عرصه سیاست

فیالیت بودند را به خود جلب کرد. دلویول ایو  چونویو         
گذاری گردشگری ناشی از ماهیوت   گستردگی در سیاست

ن را  همچو  چتری  ای  صنیت است که به بیا  صاحب
. در           بسیاری از صنایوع را درگویور خوود سواخوتوه اسوت

گذاری گردشگری مسائلی نیز وجود دارند که کار  سیاست
هوا   سازند کوه از جوملوه       گذاری را دشوارعر می سیاست

عوا  به موارد زیر اشاره کرد: نبود  عیاریزی مشخوص    می
هایی ن یر جهانگرد، بازدیدکننوده،   و جها  شمول از واژه

ن ر مبنی بر صنیت بوود    سیاح، جهانگردی و عدم اعزاق
 پدیده جهانگردی و فیره.

 گذاری در گردشگری های عخصصی سیاست شاخص
های بنیادی  که الزام و نیواز اولویوه     صرف ن ر از شاخص

 یود،   حساب موی  ای به گذاری در هر زمینه الگوی سیاست
ای نویوازمونود بوررسوی        گوذاری در هور حووزه    سیواسوت  
های  باشد، شاخص های عخصصی    حوزه نیز می شاخص

گذاری گردشگوری شوامول مووارد زیور       عخصصی سیاست
گووذاری در ¬بوواشوود: روابووط خووارجووی، سوورمووایووه  ¬مووی

گوری دولوت،    های گردشگری، کاهو  عصودی   زیرساخت
عوسیه فرهنگ عمومی گردشگری، ایجاد نو وام  مووزش    

های کاربردی، حمایوت   رسمی گردشگری، عوسیه  موزش
هوا،   های گردشگری، عحول و نوسازی سازموا   از پژوه 

عحول در ن ام مدیریت، عوسیه ن ام پشتیبانی و عملیات 
 و عوسیه محصوالت و خدمات گردشگری.

 نق  الگوهای سیاستگذاری در عوسیه پایدار گردشگوری 
مزهوم صنیت گردشگری، دربرگیرنده زنجیرهای از بخ  
های صنیتی ن یر عأسیسات اقامتی، عأسیسات پذیرایوی،  
عجهیزات حمل و نقل و فیره است که به من ور فوراهوم   
 ورد  عسهیالت خدماعی برای گردشگرا  متشکل شوده  
. عوسیه پایدار فر یند عغییر در اسوتوزواده از مونوابوع،         اند
هدایت سرمایه گذاری ها، سمت گیری عوسیه عکنولوژی 
و عغییر ساختاری و نهادی است که با نویوازهوای حوال و     
 ینده سازگار باشد. مزهوم جدید عوسیه پایدار کلی نگری  
است و همه ابیاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگوی، زیسوت   
محیطی و دیگر نیازهای بشری را در بور موی گویورد. بوه       
اعتباری، مهمتری  جاذبه در عوسیه پایدار در جامع نگری 
. پایداری در گردشگری، مستلزم عوجه ن ام مند      است
به ابیاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتوصوادی، عواریوخوی و      
زیست محیطی در حرکت به سوی استزاده از جاذبه های 
 گردشگری مطابق با نیاز امروز و حزظ و ماندگاری ای 

 منابع برای  ینده است.
 موانع سیاست گذاری عوسیه پایدار گردشگری 

عدم برخورداری و عوبویویوت از یوک الوگووی جواموع           -
 گذاریز سیاست

عدم دستیابی به وفاق و اجومواع کوال  در موقواصود و        -
 خواسته های گردشگریز

ناکوار مودی و در موواردی خوأل بورنواموه ریوزی هوای           -
 بلندمدت و دنباله دارز

 عدم وجود دیدگاه ن ام مند و سیستماعیکز -
 عدم انسجام و یکپارچگی عصمیماتز -
 نبود عمرکز و همگرایی در عصمیماتز -
 عدم پی  بینی و یا عمایل به نبود فر یند پاسخ گویایز -
 نارسایی در بررسی میزا  عمل پذیری عصمیماتز -
وجود طرح و برنامه های ناعمام به واسطه عدم فر ینود   -
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گردشگری همچون چتری بسیاری از صنایع را 
 درگیر وود ساوته است

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
هویوأت      314308133813888904برابر رأی شماره     

موضوع قانو  عییی  عکلیف وضییت ثوبوتوی اراضوی و              

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثوبوتوی             ساختما 

حوزه ثبت ملک پاسارگاد عصرفات مالکانه بوالمویوارض           

متقاضی  قای مهدی برات پور فرزند یوسف به شومواره            

صادره از حووزه        1911194980کدملی    98شناسنامه  

سه مرودشت در ششدانگ یکبابوخوانوه بوه مسواحوت               

اصولوی     3فرعی از     1914مترمربع عحت پالک      301/38

شده از پالک یک اصلی قطیه دو واقع در           مزروز و مجزی  

فار  خریداری از مالک رسمی  قای )موحومود             4بخ   

برات پور( محرز گردیده است. لذا به من ور اطالع عمووم    

شوود.     روز  گهوی موی       34مراعب در دو نوبت به فاصله       

که اشخاص نسبت به صدور سنود موالوکویوت               درصورعی

عوانند از عاریخ انتشوار       متقاضی اعتراضی داشته باشند می    

اولی   گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به ای  اداره             

عسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از عاریوخ             

عسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجوع قضوایوی            

عقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انوقوضوای مودت              

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت          

 صادر خواهد شد.

 

 3143/ 83/ 13عاریخ انتشار نوبت اول: 
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 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
هویوأت      314308133813888903برابر رأی شماره     

موضوع قانو  عییی  عکلیف وضییت ثبوتوی اراضوی و             

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثوبوتوی             ساختما 

حوزه ثبت ملک پاسارگاد عصرفات مالکانه بوالمویوارض           

متقاضی  قای مهدی برت پور فرزند یوسف به شومواره            

 1صادره از حوزه      1911194980کدملی    98شناسنامه  

 380مرودشت در ششدانگ یکباب مغازه به مسواحوت           

اصلی موزوروز و        3فرعی از     1913مترمربع عحت پالک    

 4شده از پالک یک اصلی قطیه دو واقع در بخ     مجزی

پوور(     فار  خریداری از مالک رسمی ) قای محمد برات   

محرز گردیده است. لذا به من ور اطالع عموم مراعب در           

کوه     شود. درصورعی    روز  گهی می    34دو نوبت به فاصله     

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی        

عوانند از عاریخ انتشار اولی   گهوی بوه            داشته باشند می  

مدت دو ماه اعتراض خود را به ای  اداره عسلیم و پس از  

اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از عاریخ عسلیم اعتراض،          

دادخواست خود را به مراجع قضایی عقدیوم نوموایونود.              

بدیهی است در صورت انقضای مدت موذکوور و عودم              

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهود         

 شد.
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 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
هیأت مووضووع       314308133813888908برابر رأی   

قانو  عییی  عکلویوف وضویویوت ثوبوتوی اراضوی و                    

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبوتوی            ساختما 

حوزه ثبت ملک پاسارگاد عصرفات مالکانه بوالمویوارض           

متقاضی  قای کاو  هوشیار فرزند فوالم بوه شومواره              

صادره از جوویوم       1433390891کدملی    40شناسنامه  

مترمربع عحوت     118در ششدانگ یکبابخانه به مساحت      

شوده از       اصلی مزروز و مجزی     1فرعی از     9931پالک  

فوار      4اصلی قطیه دو واقوع در بوخو                 1پالک  

خریداری از مالک رسمی )بهرام هوشیار( محرز گردیوده          

است. لذا به من ور اطالع عموم مراعب در دو نوبوت بوه      

کوه اشوخواص         شود. درصورعی    روز  گهی می    34فاصله  

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشوتوه          

عوانند از عاریخ انتشار اولی   گهی به مدت دو            باشند می 

ماه اعتراض خود را به ای  اداره عسلیم و پوس از اخوذ             

رسید، ظرف مدت یک ماه از عاریخ عسلویوم اعوتوراض،              

دادخواست خود را به مراجع قضایی عقدیم نوموایونود.              

بدیهی است در صورت انقضای مدت موذکوور و عودم              

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهود         

 شد.

 

 3143/ 83/ 13عاریخ انتشار نوبت اول: 

 3143/ 84/ 31عاریخ انتشار نوبت دوم: 

 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

بی  از هشتاد نزر از دانشجویا ، کارکنا  و اعضا هیئت علمی           

دانشگاه سلما  فارسی کازرو  با حضور در فرفه اهدا عضووی            

نویسی و دریوافوت        که در ای  دانشگاه دایر شده بود، ضم  نام        

 کارت عضویت، به جمع داوطلبی  اهدا عضو کشور پیوستند.

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه سلما  فارسوی کوازرو ،            

کانو  فرهنگی همیارا  بهداشت ای  دانشگاه با دایور کورد              

هوای     ها و پاسخ بوه پورسو           فرفه اهدا عضو و ارایه راهنمایی     

مرعبط، در جهت عرویج فرهنگ اهدا عضو اقدام نوموود و در                

نزر از دانشجویا ، کارکنوا  و         38پایا  کار ای  فرفه، بی  از       

اعضا هیئت علمی ای  دانشگاه به جمع داوطلبی  اهودا عضوو             

 کشور پیوستند.

اضافه شد  ای  عیداد داوطلب به خانواده بزرگ داوطلبا  اهدا          

عضو پس از مرگ مغزی کشور در شرایطی صورت گرفت کوه             

ابتدای  با  ماه امسال هزارمی  انتقال مرگ مغزی در کشوور             

بویوموار    1488ها عا کنو  جا  حودود           انجام شد و ای  انتقال    

نیازمند پیوند را نجات داده است. بنا بر اعالم رییس مدیوریوت              

پیوند کشور، ایرا  یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه اهدا و            

شود و اهمیت اهدای عضو در کشوور بوه               پیوند محسوب می  

ای است که برای زنده نگه داشت  یک انسا ، هواپیماهای            گونه

خیزد عا عضوی را       فالکو  جت با حمایت وزارت بهداشت برمی      

 از شهری به شهر دیگر منتقل کند.

گزتنی است ای  برنامه با همکاری میاونت فرهنگی اجتماعی و          

 وری   مرکز مشاوره دانشگاه سلما  فارسی به همراه واحد فراهم        

اعضا پیوندی دانشگاه شهید بهشتی و از سوی کانو  فرهنگوی           

 دانشگاه سلما  فارسی اجرا گردید. «همیارا  بهداشت»

بی  از هشتاد نزر از دانشجویا ، کارکنا  و اعضا هیئت علمی           

دانشگاه سلما  فارسی کازرو  با حضور در فرفه اهدا عضووی            

نویسی و دریوافوت        که در ای  دانشگاه دایر شده بود، ضم  نام        

 کارت عضویت، به جمع داوطلبی  اهدا عضو کشور پیوستند.

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه سلما  فارسوی کوازرو ،            

ای  دانشگاه با دایر کورد        «همیارا  بهداشت »کانو  فرهنگی   

هوای     ها و پاسخ بوه پورسو           فرفه اهدا عضو و ارایه راهنمایی     

مرعبط، در جهت عرویج فرهنگ اهدا عضو اقدام نوموود و در                

نزر از دانشجویا ، کارکنوا  و         38پایا  کار ای  فرفه، بی  از       

اعضا هیئت علمی ای  دانشگاه به جمع داوطلبی  اهودا عضوو             

 کشور پیوستند.

اضافه شد  ای  عیداد داوطلب به خانواده بزرگ داوطلبا  اهدا          

عضو پس از مرگ مغزی کشور در شرایطی صورت گرفت کوه             

ابتدای  با  ماه امسال هزارمی  انتقال مرگ مغزی در کشوور             

بویوموار    1488ها عا کنو  جا  حودود           انجام شد و ای  انتقال    

نیازمند پیوند را نجات داده است. بنا بر اعالم رییس مدیوریوت              

پیوند کشور، ایرا  یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه اهدا و            

شود و اهمیت اهدای عضو در کشوور بوه               پیوند محسوب می  

ای است که برای زنده نگه داشت  یک انسا ، هواپیماهای            گونه

خیزد عا عضوی را       فالکو  جت با حمایت وزارت بهداشت برمی      

 از شهری به شهر دیگر منتقل کند.

گزتنی است ای  برنامه با همکاری میاونت فرهنگی اجتماعی و          

 وری   مرکز مشاوره دانشگاه سلما  فارسی به همراه واحد فراهم        

اعضا پیوندی دانشگاه شهید بهشتی و از سوی کانو  فرهنگوی           

نفر از دانشجویان و کارکنان  ۸۸
دانشگاه سلمان فارسی کازرون به 
جمع وانواده داوطلبین اهدا عضو 

 کشور پیوستند

سرکردگا  ای  افتشاشات که وابسته به جوریوا  هوای            

میاند و ضد انقالب هستند شناسایی و دستگیر شده انود          

 و عیدادی هم عحت عیقیب هستند.

به گزارش شهرسبز، سردار سید هاشم فیاثی در جوموع           

خبرنگارا  با بیا  اینکه وضییت امنیت و عبور و مرور در 

سطح استا  فار  و شهرستا  شیراز عادی است، گزت:         

امنیت پایدار در سطح استا  فار  برقرار اسوت و بوا               

اقدامات به موقع و اثرگذار نیروهای اطالعاعی، امنیتی و          

دستگاه قضائی و همچنی  هوشیاری و بصویورت موردم            

فار  طرح دشمنا  انقالب اسالمی برای ایجاد ناامونوی          

 گسترده ناکام ماند. 

وی با بیا  اینکه اشرار وابسته به ضد انقالب در راستوای            

ایجاد ناامنی  بصورت هدفدار و بورنواموه ریوزی شوده              

خساراعی به اموال عمومی در سطح شهور شویوراز وارد             

کردند، گزت: عناصر نزوذی و ضد انقالب درصدد بودنود           

با حضور در میا  مردم و ایجاد افتشاش،  شوب و وارد             

 ورد  خسارت به اموال عمومی امنیت و  سای  عمومی  

جامیه را خدشه دار کنند اما هم اکنو  سرکردگا  ایو            

افتشاشات که وابسته به جریا  های میاند و ضد انقالب          

هستند شناسایی و دستگیر شده اند و عیدادی هم عحت          

 عیقیب هستند. 

وی با بیا  اینکه مردم با هوشیاری و بصیرت راه خود را            

از افتشاشگرا ، اشرار و خسارت زننودگوا  بوه امووال              

عمومی جدا کردند، گزت: عاکنو  همکواری خووبوی از              

طرف مردم با نیروهای اطالعاعی و امنیتی در راسوتوای            

شناسایی سرکردگا  افتشاشات صورت گرفته اسوت و          

 اقشار مختلف مردم از اعمال اشرار اعالم انزجار کردند. 

سردار فیاثی با عاکید بر اینکه امنیت و  سوایو  موردم              

خط قرمز نیروهای امنیتی است، گزت: عمام دستگاه هوا           

و نهادهای مسئول در اسوتوا  فوار  در راسوتوای                  

پاسخگویی و کاه  دفدفه های مردم نسبت به اثورات           

گرا  شد  سوخت عالش می کنند و همزما  با اشرار و           

افتشاشگرانی که قصد بر هم زد  ن م عمومی و ایوجواد            

اختالل در روند عادی زندگی مردم را داشتوه بواشونود              

 برخورد قاطع صورت خواهد پذیرفت. 

فرمانده سپاه فجر خاطرنشا  کرد: در عحقیقات بویومول            

 مده از سرکردگا  اشرار که وابسته به منافقی  بوودنود            

مشخص شده است ایجاد ناامنی دائمی در سطح جامیه،         

وارد  ورد   سیب جانی به مردم حواضور در صوحونوه                

اعتراضات و ایجاد نارضایتی و اختالل در روند زنودگوی            

 عادی شهروندا  از اهداف اصلی ای  جریا  بوده است.

 فرمانده سپاه فجر استان فارس:

امنیت پایدار در سطح استان فارس برقرار است/ سرکردگان 
اغتشاشات که وابسته به جریان های معاند هستند شناسایی و 

 دستگیر شدند  تعدادی هم تحت تعقیب هستند

به گزارش باشگاه خبرنگارا  جوا ، اموروزه بوا عووجوه بوه رونود       
کنندگا ، دفودفوه عوموام      کاهشی منابع انرژی و افزای  مصرف

کارگیری عکنولوژی و علوم نویو  در   های بزرگ صنیتی، به کشور
های فسیلی و  لوودگوی هووا بورای      جهت کاه  مصرف سوخت

 زیست است. کمک به محیط
هوای   ی خودرو، ای  نکات را در اولوویوت   های عولیدکننده شرکت

هوایوی    هایی مدر  با طرح خود قرار داده و اقدام به عولید خودرو
زیست و کاهو  مصورف سووخوت      سازی محیط نوی  جهت پاک

های هیبریدی  جهانی کرده اند. یکی از ای  اقدامات عولید خودرو 
 است.  و برقی

خودروهای هیبریدی نوع دیگری از اعومبیل های کوم سووخوت    
هستند که جایگزی  مناسبی برای نوع بنزینی    به شموار موی   
روند. ای  خودروها با استزاده از منوابوع موخوتولوزوی از جوملوه           

هایی همچو  برق و انرژی خورشیدی، به جوای سووخوت     انرژی
بنزی  برای حرکت عغزیه می کنند و  لودگی کمتری نسبت بوه  

 خودروهای دیگر دارند.
هیبریدی کار سختوی   دستیابی به عکنولوژی خودروهای برقی و

نیست چرا که دانشجوهای کشوور ایو  دسوتوه از خوودروهوا را       
ساخته اند و شرکت های زیادی می عوانند    را به طوور انوبووه    
. دانشگاه شریف، فنی و حرفه ای، دانشگاه صنیوتوی     عولید کنند
خواجه نصیرالدی  طوسی و بسیاری دیگر از دانشگاه های کشور 

 عوانایی عولید ای  خودروها را دارند.
برای عولید ای  خودروها نیاز به زیرساخت، عوجه دولت و بودجه 
است که اگر دولت به جای اینکه عیرفه واردات به ای  دسوتوه از   

را افزای  دهد، روی عوسیه ای  محصول کار کند بوه    خودروها
طور قطع موفق خواهد بود. راه دیگر استزاده از خودرهای برقوی   

هوای   هوای خوودرو   واردات    است چرا که در دنیا برخی طورح 
اند و می عوانند نویواز بشور را از     برقی حتی به عولید انبوه رسیده

. وزارت نیرو به دلیل عدم امکا  عامویو      ای  محصول رفع کنند
ها و نبود زیرسواخوت خوودرو     انرژی الکتریکی ای  نوع از خودرو
 ها جلوگیری کرده است. عمام الکترونیک از ورود ای  خودرو

بخ  دبیر انجم  خودروسوازا  در گوزوت وگوو بوا       احمد نیمت
گروه اقوتوصوادی بواشوگواه        خبرنگار صنیت، عجارت و کشاورزی

های بورقوی بوه جوای      خبرنگارا  جوا ، درباره استزاده از خودرو

: اسوتوزواده از خوودرو       خودرو هوای بورقوی و     های بنزینی، گزوت
. از طرف انجم  خوودروسوازا      هیبریدی نیاز به زیرساخت دارد
در جلسات شورای شهر پیشنهاد داده ایم که در صورت استزاده 
از خودروهای برقی باید ساختما  ها به ای  سیستم برق مجهوز  
شوند بدی  مینا که برق پارکینگ در هر ساختما  باید به واحد 

 مالک وصل شود.
: اینوگوونوه زموانوی کوه فورد          دبیر انجم  خودروسازا  ادامه داد

گذارد برق به    متصل شوده و   اعومبیل خود را در پارکینگ می
شود، اما اکنو  چنی  زیرساختی فراهم نیست.  عا صبح شارژ می

های برقی و هیبریودی موحودود و عوولویود        در دنیا عیداد خودرو
. مشکل دیگر استزاده از خوودروهوای بورقوی، شوارژ        اندکی دارد

 شد  باعری ای  خودروهاست.
بخ  عصریح کرد: خوشوبوخوتوانوه خوودروسوازا  کشوور           نیمت
انود و   های هیبریودی و بورقوی را انوجوام داده      سازی خودرو نمونه
اکنو  منت ر هستیم عا ن ر دولت را در ایو  بواره بودانویوم.       هم

هوا را کواهو  داده، اموا اصووالً       اکنو  دولت عیرفه ایو  خوودرو  
9ها  ساخت ای  خودرو های بنوزیونوی     عر از خودرو درصد گرا  8

 ها کم باشد. بوده و ممک  است استقبال مردم از ای  خودرو
های هویوبوریودی      دبیر انجم  خودروسازا  گزت: ساخت خودرو 

نیاز به حمایت دولت دارد چرا که با استزاده از ای  نوع خودروها 
 جویی خواهیم کرد. در مصرف سوخت صرفه

امیرحس  کاکایی کارشنا  صنیت خوودرو در گوزوت وگوو بوا      
: خودرو  های هیبریدی و  خبرنگار  باشگاه خبرنگارا  جوا ، گزت

هوایوی خواص بوه شودت وابسوتوه بوه          برقی با داشت  عکنولوژی
. با واردات ای  نوع خودروها به دلیل   کشور های میدودی هستند

ما  به کشورهای عولیود کونونوده         عکنولوژی خاص، وابستگی
یابد که در شرایط کنونی و عحریمی ای  کار بسویوار    افزای  می

 خطرناک است.
: واردات خودرهای برقی  باعث خار  شد  ارز از کشوور    او گزت

.    می بوا   شود که به هیچ عنوا  از ن ر اقتصادی به صرفه نیوسوت
افزای  قیمت بنزی  دولت عنهوا پوول را در کشوور جوا بوه جوا       

ها نقدینگوی از کشوور    کند، اما با واردات ای  دسته از خودرو می
 شود. خار  می

 منبع: سایت باشگاه خبرنگارا  جوا .

 نگاهی به چالش ساوت وودروی برقی در ایران
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اطالعیه مهم هواشناسي در خصوص كاهش 

 دما در روزهاي پیش رو در استان فارس
احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به            -

 دلیل وزش باد

 ها، مرفداری ها   کنترل دما و رطوبت و عهویه در گلخانه -

 دامداری ها با عوجه به نوسانات اندک دمایی -

 برداشت خرما  -

استزاده از کودهای پتاسه و کلسیم دار جهت افزایو             -

 مقاومت گیاه

عسریع در برداشت پرعقال رقم واشنگت  ناول انوجوام             -

  بیاری حداقلی، من م و بهینه در بافات 

 در صورت مشاهده، مبارزه با کنه پس از برداشت عسل -

 در صورت نیاز، مبارزه با الرو برگ خوار مرکبات در  -

 عسریع در برداشت ذرت علوفه ای

عن یم دور  بیاری درختا  جهت  ماده سوازی  نوهوا             -

 برای ورود به فصل سرما و رکود رویشی

هر  شاخه های  لوده عوسط سوسک های شواخوک             -

بلند روزاسه مخصوصا درختا  هسته دار مانونود: هولوو،              

 بادام، گیال ،  لبالو و ... .

عسریع در برداشت محصوالت بافی ن یر انار ، سیب و             -

 به و انتقال  به انبار مناسب و سردخانه

محلول پاشی فروت ست در درختا  پستوه قوبول از                -

 خزا  کامل

جمع  وری انارهای  فت زده، پوسیده و خشکیده کوف            -

 باغ و روی درختا  و میدوم نمود   نها

عسریع در  ماده سازی زمی  و بستر کاشت گندم و جو   -

 با عوجه به کاه  دمای هوا

خودداری از عغذیه ماهیا  قزل  ال در اسوتوخور هوای            -

سردابی در ساعات سرد اوایل صبح و نیز ماهیا  کپور در        

 استخرهای گرم  بی

 *روابط عمومی سازما  جهاد کشاورزی استا  فار *

 

آغاز برداشت كنجد از مزارع شهرستان 

 كازرون
به گزارش روابط عمومی مدیوریوت جوهواد کشواورزی              

شهرستا  کازرو ، حمید رشیدی مدیر جهاد کشواورزی        

هکتار از اراضوی      188ای  شهرستا  با بیا  اینکه امسال       

کشاورزی شهرستا  کازرو  به کشت دانه روفنی کنجود         

 188رود مویوزا         اختصاص یافته است، گزت: انت ار می      

 ع  کنجد از ای  مزارع عولید و روانه بازار شود.

رشیدی گزت: برداشت کنجد از نیمه دوم مهر ماه  فاز و            

 عا پایا   با  ماه ادامه خواهد داشت.

عری  مناطق سطوح زیور کشوت ایو                وی افزود: عمده   

محصول در شهرستا  کازرو  در بخ  جوره و بواالده             

است و با عوجه به میانگی  برداشت یک ع  موحوصوول              

کنجد در هر هکتار پی  بینی می شود عا پایوا  فصول              

ع  کنجد در ای  شهرستا  عولیود         188برداشت بی  از    

 شود.

 اوبار جهاد کشاورزی کازرون

سرهنگ محمدزاده: برای کنترل فضای مجازی بوه          
 بهبود روابط واقیی اجتماعی نیازمندیم

سرهنگ محمدزاده، رییس پلیس فتا شوهورسوتوا           
کازرو  در جمع دانشجویا  ورودی جودیود ایو             
دانشگاه به بیا  عوضیحاعی پیرامو  حضور و فیالیت        

 دانشجویا  در فضای مجازی پرداخت.
 08وی با اعالم اینکه در حال حاضر نوزدیوک بوه               

درصد از جمییت کشوور در فضوای موجوازی و                
بسترهای اینترنتی حضور دارند، خاطر نشا  نموود:        

بخ  قابل عوجهی از ای  جمییت را        
دهند و موموکو           جوانا  عشکیل می  

است به دلیل عدم اطالع و  گواهوی           
کامل، درگیر برخی مسایلی شوند کوه       
  عبیات حقوقی برای  نها داشته باشد.

سرهنگ محمدزاده در ادامه بوه ذکور      
بوورخووی مووواردی کووه الزم اسووت          
دانشجویا  مد ن ر داشوتوه بواشونود           
پرداخت و افزود: در فضای موجوازی،          

گور و      کنید بیا    مطالبی که ارسال می   
میرف شخصیت شماست. به مونوبوع          
ارسال پیام دقت کنیود و بوه ویوژه             

هایی را کوه       ها و فیلم    مطالب و عکس  
کنید بیشتر بررسی نمایید      دریافت می 

و از خودعا  بپرسید هدف سازندگوا        

هوا و       ها و منتشر کنندگا  ای  عوکوس          ای  کلیپ 
  مطالب چه بوده است.

رییس پلیس فتا شهرستا  کازرو  همچنی  خاطور        
های صورت گورفوتوه        نشا  نمودند: به استناد پای      

سواعوت    3های ایرانی به طور متوسط روزانه   خانواده
در فضای مجازی حضور دارند و ای  در حالی اسوت           
که ارعباط کالمی  نها در طول روز به طور متوسوط           

دقیقه رسیده است که ای  مسئله بیانگور          34به زیر   
عر همگانی برای عغییر رفتار برای        نیاز به عوجه جدی   

حضور در فضای مجازی و بهبود روابط اجتومواعوی           
است و در حال حاضر برای کنترل فضای مجازی و           

های   ، به بهبود روابط واقیی اجوتومواعوی               سیب
  نیازمندیم.

وی در پایا  خواطور نشوا  نوموود: بوه زودی                    
های مورعوبوط بوا          هایی را در بحث  موزش      کارگروه

کنیم و ای   مادگوی را         اندازی می   فضای مجازی راه  
داریم عا با دانشگاه سلما  فارسی نیز برای برگزاری         

  های  موزشی وارد همکاری شویم. کارگاه

های آموزشی  اعالم آمادگی رییس پلیس فتا کازرون برای افزایش تعامل
 با دانشگاه سلمان فارسی

به گزارش الف، در این همایش ضمن طرح دیدگاه هاا   
نمایندگان استانی و مدیران دیده بان، محاررهاا  لیا     

 مررد بحث و بررسی قرار می گیرد:
بررسی راهکارها  تاواریا  ، تارساعاه ،تاعااما             -

گااناه باا     91وهماهنگی مطلرب فیمابین کارگروه هاا   
  استان ها

بررسی راهکارها  توری  وترسعه آمرزش و پژوهاش   -
  در دیده بان

  بررسی راهکارها  توری  وترسعاه دفااتار اساتاانای       -
بررسی راهکارها  توری  و ترسعه تعام   رسانه ا   -

  دیده بان
بررسی راهکارها  توری  و ترسعه تامین منابع انسانی  -

  و مالی پایدار دیده بان
احمد ترکلی رییس دیده بان شفافی  و عدالا  در ایان    

همایش که ظهر امروز در پژوهشکده ع مه طباطباایای   
قم برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحد  و تاککایاد بار     

ماا    اظاهاار داشا :      لزوم مبارزه باا فسااد و مافاسادان     
خراهیم با فساد مبارزه کنیم یا مفساد  فارا ایاناهاا       می

چیس   فساد معمرال مترجه ساختارها، قرانین، موررا  و 
شرد و مافاساد     رفتارهایی اس  که فساد از آن زاییده می

کسی اس  که از این فسادها عامدا منتفع می شرد یا باه  
دیگر  نفع میرساند، اگر عامدانه نباشد، فاسدِ فعلی اس  
اما فاسد ِ فاعلی نیس . یعنی چنین کسی مترجه نیاسا     
که دارد فساد را توری  می کند اما فساد را مارجام مای    

  شرد .
و  تصریح کرد: برخی از فسادها هم مث  رشره و تبانای   
. اما برخی فسادهایی که ناشای    در امرر دولتی، جرم اس 
از روش هاس  و طرف علم به آن ندارد، جرم نایاسا ،    

کنند و ثارو  از یاک    مث  یک سیاس  غلطی اتخال می
رود، ایان از   مای   هاا  بازر    ها  کرچکی به جیم جیم

لحاظ عرفی جرم نیس ، ولی این جرم یوه سفیدهاسا .  

این جرمی اس  که کسانی مرتکم می شرند که افراد 
محترمی هستند، بسیار تر و تمیز و اتر کشیده هستناد.  

شناس آمریکاایای    این اصط ح را اولین بار یک جامعه
 9191در انجمن جامعه شانااساان آماریاکاا در دهاه        

می د  گف  که کسانی هستند ظاهرا آبرو دارند و باا  
شرند، به عنران مثال، مرتارر   قلم جرمی را مرتکم می

سرار  که کیف خانمی را زمانیاکاه از بااناک خاار       
به آن مجرم یوه آبی می گریناد کاه     میشرد، می دزد

قربانیان آنها دم دستشان هستند، ولی مدیر بانک کاه  
کاناد و باا     با یک وام یک هزار میلیارد  مرافو  مای 

کند هم جارم اناجاام     هزار وام یک میلیرنی مخالف  می
داده اس ، او مجرم یوه سفید اس  چرا که باا ایان کاار،    

ها  بیکار ، افسردگی جرانان، فوار و کاردکاان و     زمینه
زنان خیابانی ایجاد کرده و جامعه را به افرل بارده اسا .   
اینا با قربانیانشان فاصله دارند اما چشم ها  تیزبین ایان  

 فساد را تشخیص می دهند.
 : پس در حکرمتدار ، کسی که امانتای    ترکلی تاکید کرد

. لافا فسااد در       را ضایع می کند، در واقع خیان  می کاناد
شرد که این ساختارهاا وجارد داشاتاه      جاهایی بیشتر می

. فساد در جایی که ساختارها  غلط و عدم شفافی    باشد
. هر جا کاه چشام     وجرد داشته باشد افزایش پیدا می کند

باشد افراد  که زیر چشم هستند حراسشان جاماع مای    
شرد. چرا اس م اصرار دارد که همه را چشام حاکارما       
کند  چرا همه را به امر به معروف و نهی از منکر دعار   
می کند  امیرالمرمنین فرمرد اگر همه واجبا  را در یاک  
کفه ترازو بگفارند و امر به معروف را در کفه دیاگار وزن   
. امار باه ماعاروف و ناهای از         امر به معروف بیشتر اس 

از اوجم واجبا  در عرصه شفافی  و عدال  اس .   منکر
شفافی  اس  که این امکان را میدهد بزرگترین دساتارر   

 الهی را اجرا کنیم.
رییس سازمان شفافی  و عدال  با تاککایاد بار ایاناکاه        

شرد،  المال بد برده و نرعی فساد تلوی می ومی  بی  حیف
: تعارض منافاع نایاز نارعای فسااد باه شاماار            ادامه داد

کسی که در مرقعیتی قرار دارد باید به نفع جامعه  آید،  می
حرک  کند و اگر به نفع خردش عم  کند فساد صارر   
گرفته و باید با او مبارزه شرد. لفا به این تعارض ماناافاع     
می گریند و برخی معتودند فساد کشرر به دلی  هامایان    
. حاال شما موایسه کنید با این شرایط   تعارض منافع اس 
که گفتم، فساد بیشترین ضربه را می زند یا مفسد  یاواه   

ها  افراد معتود به خدا به فساد بایاشاتار      سفید یا یوه آبی
 مرتکم میشرند یا بی پروایان 

: رئیس  جمهرر گف  که ما به شفافی  اعتاوااد     و  افزود
داریم و چند الیحه شفافی  و مبارزه با فساد هم توادیام   

ایم، آیا دول  در عم  نیز به شفافی  عما    مجلس کرده
برنامه ششم ترسعاه کاه    91کرده اس   آیا دول  قانرن 

تککید بر شفافی  امرال و دارایی مسئرالن دارد اجرا کرده 
  شرد تاا هاماه از رئایاس      اس   چرا این قانرن اجرا نمی

جمهرر تا رئیس یک اداره در ف ن ناواطاه دور افاتااده      
کشرر زیر لره بین بروند  اگر الیحه تودیم کاردناد کاار    
مثبتی کردند ولی در عم  چه  ما مصربا  زیاد  داریام  
که باید تمام اط عا  دولتی را زیرنظر داشاتاه بااشاد و     
همه چیز آشکار شرد ولی چرا این اقدام را اناجاام نامای     

 دهند.
: ایاناکاه       رئیس دیده بان شفافی  و عدال  اداماه داد

گریند فساد بدتار از مافاساد بارده       جمهرر می  رئیس
هاا  غالاط     درس  اس ، ولی می گریم که سیاس 

مثال مسئله ارز که  عنران تراند فسادزا باشد، به هم می
در   کشاارر را تااا االن بااه بااحااران کشااانااده اساا .  

رود یاا ارز   ح  باه کاار مای    ها  ارز  دو راه سیاس 
کاناناد.     کنند و یا متواضی ارز را کام مای   تزریق می

استبدادها  را  هم می تراند فسادزا باشاد. زماانای     
 93که ما ارز نداریام و در فشاار هساتایام و دولا        

میلیارد دالر ارز مداخله ا  انجام میدهد و ماجامارر ارز    
صادرا  ما در این سال ها همیشه بیشاتار از واراد  ماا    
برده اس ، این مازادها کجا رفته اس  و چاوادر از آن در   
بانک مرکز  اس  آیا آقا  رییس جمهرر ایناهاا را مای    

 گرید 
1ماه   ها  ارز  د  و  به بحران اشاره و خاطرنشاان   9
تلفن زدم و  جمهرر  به معاون اول رئیس 19کرد: در آبان  

گفتم که از مرداد ارز گران شده و ایشان گفتند کاه یاک   
ع وه بنده چند  جلسه با هم داشته باشیم، در آن جلسه به

اقتصاددان لیبرال نیز حضرر داشتند و بحث کنتارل باازار   
ماه گفتند  ارز و متعادل کردن تواضا مطرح شد، اما در د 

تارماان وجارد     0944که هر چودر ارز بخراهید با قیم  
دارد، اگر هر مودار ارز وجرد داش  پس چرا بحران ارز  

 و دالر  در کشرر به وجرد آمد 
میلیاارد   91ا  و  میلیارد دالر ارز مداخله 93 ترکلی گف :  

ها و افراد مختالاف باه شاکا        دالر زمانی که به شرک 
. فسااد       غیراصرلی دالر تخصیص داده شد باه بااد رفا 
یعنی با یک تصمیم غلط، م کین، صاحبان ط  و جنس 

شارد و کساانای     برابر می 9یکباره در یک شم امرالشان 
شارد کاه    سارم مای   که ثرو  ریالی دارند امرالشان یاک 

 مرجم بیکار  و تعطیلی کارخانه ها شده اس .

ترکلی با انتواد از رئیس سابق بااناک مارکاز ، گافا :       
نریسد که ارز ما بیهرده به  عراقچی یک نامه به سیف می

ع وه ناماه   رود و پس از آن سیف همان نامه را به باد می
جماهارر     کند اما رئیس جمهرر اب غ می خردش به رئیس

گرید بحران ارز نداریم، عراقچی گفته این کار غالاط    می
اس  اما رئیسش به آن فرمان داده اس  که کار غلاط را  
انجام بدهد، عراقچی یک زیر دس  برده و اما سیف کاه  

 رئیس بانک مرکز  برده باید محاکمه شرد.
: رشد نودینگی در کشارر در حاال حااضار       و  ادامه داد

میلایارن    99چهار برابر شده اس  و ما قب  از بحران ارز 
9نشین داشتیم اما حاال شاایاد ایان ماوادار باه        حاشیه 3 

 میلیرن رسیده باشد.
ها  دول  فساادزاسا ،    ترکلی تاکید کرد: برخی سیاس  

خراهد باا دو   چراکه استبداد رأ  وجرد داشته و دول  می
طارر   فساد نشان دهد اما ایان  فساد خرد را ضد الیحه ضد

ناژاد را   زمانی که احمد  19و  13ها   شرد، در سال نمی
 94مجاب کردیم که کار  سرخ  را اجرایی کرد ماهای  

میلیارد دالر سرد باه   99میلیرن لیتر بنزین و توریباً سالی 
 همراه داش .

9و  با بیان اینکه بعد از برداش  کار  سرخا  ایان    9 
: البته ایان پارل    هاا گام    میلیارد از جیم مل  رف ، افزود

رود، مفسدین اژدهاا    ها  خاص می شرد و در جیم نمی
گفارند این قرانین ضد فساد اجارا   هف  سر هستند و نمی
 گفارند که قانرن شفافی  اجرا شرد  شرد، چه کسانی نمی

ترکلی در پایان گف : آقا  روحانی حرف درستی زد، اماا   
باید با شفافی  جلرگیر  از فسادها  خرد دول  شارد و  

ماناد، ماا در    اگر جلرگیر  از مفسد نشرد راه فساد باز می
تاراناد    چیز مانند فساد نمای   حال مجاهد  هستیم، هیچ

کشرر را ساقط کند، کسانی که حاضر نیستاناد اسا م را    
 نشین ببینند باید با فساد و مفسدین مبارزه کند. گرشه
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عومووموی اداره کول                 

 19فرهنگ و ارشاد اسالمی استا  فار ز شهرام کرمی جمیه           

امی  جشنواره فجر استا  فار  در     با  در  یی  اختتامیه سی   

جمع هنرمندا  عنوا  کرد: مایه شادمانی است کوه اسوتوا                 

فار  از قابلیت بخ  خصوصی به بهتریو  وجوه اسوتوزواده                

های حووزه     کند و در ای  میا ، حمایت شهرداری از فیالیت          می

 هنرهای نمایشی نیز بسیار ستودنی است.

  وی ابراز داشت: استا  فار  ظرفیت بسیار خوبی در عورصوه         

های شاخص در ای  زمویونوه           هنرهای نمایشی دارد و از استا      

رود که هنرمندانی شایسته به عرصه ملی و جهوانوی    شمار می  به

 عقدیم کرده است.

کرمی با بیا  اینکه ظرفیت و سرمایه انسانی در هنر عئاعر کوه              

شامل هنرمندا  و مخاطبا  است، در استا  فار  یگانه است،          

هوایوی      امکانات مرکز هنرهای نمایشی کمتر از قابلیوت        گزت:   

 های هنری نیاز است. است که در فیالیت

مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی با اشاره بوه رونود عواریوخوی             

، هدف اصولوی ایو          08های استانی از دهه       برگزاری جشنواره 

مراسم را گردهمایی هنرمندا  عئاعر و ایجاد فورصوتوی بورای               

 عبادل عجربه، ن رات و  شنایی متقابل دانست.

وی بیا  کرد: نکته شایا  عوجه ای  است که استا  فوار  در           

،    های برگزاری در سراسر کشور هنرمندانی شایسوتوه     همه دوره 

 المللی به جامیه هنری عقدیم کرده است. ملی و بی 

ابراهیم گشتاسبی، رئیس سازما  فرهنگی، اجتماعی و ورزشوی      

امی  جشنواره عئاعور      شهرداری شیراز نیز در  یی  اختتامیه سی      

بولووری    فجر استا  فار  هنرمند را به عنگ      

عشبیه کرد که شزاف و شکننوده اسوت و            

وظیزه مسئوال  را اعتماد بوه صوداقوت و            

 حمایت از  نا  دانست.

راد بیا  داشت: سوازموا          ابراهیم گشتاسبی 

فرهنگی شهرداری شیراز با پشتیبانی از هنورمونودا           

عئاعر در عرصه عبلیغات شهری زمینه را برای حضوور           

 های عئاعر فراهم کرد. اقشار کمتربرخوردار در سال 

وی در عوضیح ای  مطلب گزت: حمایت ای  سازموا            

صورت عوهواعور بوودهز           از هنرمندا  عرصه نمای  به    

عرعیب برای انجام عبلیغات شهری عیدادی بلیوت          بدی 

از  نا  دریافت شده که درنوهوایوت بوه دعووت از                  

و کودکوا  کوار بوه            برخوردار  شهروندا  مناطق کم  

سال  نمای  انجامیده است و از ای  رهوگوذر هونور              

 نمای  را بی  مردم راه یافته است.

میاو  شهردار شیراز با اشاره به اجرای عوئواعورهوای             

خیابانی در حاشیه ای  دور از جشنواره بیا  داشت: ای  عجربوه             

های خیابانی بسیار مورد      های پیشی  نشا  داد، نمای       و عجربه 

عوجه مردم است و ای  استقبال عاکید کرد که کار هونوری در               

 درجه نخست باید برای مردم کف کوچه و خیابا  باشد.

گروه از    31امی  جشنواره عئاعر فجر استا  فار  با حضور           سی

 بانماه در شیوراز   19 بانماه عا 13استا  فار  طی چهار روز از       

اثور از       1اثر از شیراز و       4برگزار شد. در ای  دوره از جشنواره         

های المرد، مرودشت و فسا با یکدیگر بورای کسوب               شهرستا 

سهمیه سی و هشتمی  جشنواره عئاعر فجر کوه از دهوم عوا                 

 در عهرا  برگزار می شود، به رقابت پرداختند. 43بیستم بهم  

یافته به بخ  استانی در پالعو و سوالو  سوبوز                های راه   نمای 

مجموعه فرهنگی و هنری هنرشهر  فتاب، عماشاخانوه اسوتواد            

هودی واقع در پارک  زادی و عماشاخوانوه اسوتواد الیوق در                  

مجموعه عئاعر شهر واقع در دروازه کازرو  در سه نوبت به اجورا   

 پرداختند.

داوری ای  دوره از جشنواره بر عهوده        

عطااهلل کوپوال کوارگوردا ، اسوتواد           

دانشگاه، مترجم و پژوهشگر موطورح        

عئاعر، محمدرضا خواکوی دکوتورای          

ارشد هنر و     نمای  عئاعر و کارشناسی   

عئاعر و سهیال نجم پژوهشگر، نویسنده، کارگردا        

و مترجم بوده است.ه گزارش پایگاه اطالع رسانی         

و روابط عمومی اداره کل فورهونوگ و ارشواد               

امی  دوره جشونوواره        اسالمی استا  فار ز سی   

گوروه از       31عئاعر فوار  کوه بوا شورکوت               

های فسا، مرودشت، المرد و شیوراز از           شهرستا 
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نژاد و نادعلی شجاعی بازبینی و عووسوط          زیبایی

دکتر سهیال نجم، دکتر محمدرضا خاکی و دکتر        

 عطاءاهلل کوپال داوری شده بودند پایا  یافت.

امی  دوره جشونوواره       با بیانیه هیأت داورا ، سی    

 عئاعر فار  برگزیدگا  خود را شناخت.

پور بورای نوموایو          برگزیده بخ  طراحی پوستر: زهرا همایی      

 استرالیا

 برگزیده طراحی گریم: فرزانه رادفر برای نمای  لوپو 

برگزیده طراحی نور: دانیال صادقی و محمد زارعی برای نمای      

  خور

الدی  برای نوموایو         طراحی و ساخت موسیقی: شیما پورسهم      

 شیاطی  را فرا بخوا 

 طراحی صحنه: محمدحسی  ن ری پارسا برای نمای  استرالیا

 طراحی لبا : عاطزه قائد برای نمای   خور

نویسی: رعبه اول برای ابوالزضل فرهادی برای نمای            نمایشنامه

لوپو ، رعبه دوم برای محمدرضا فالحی برای نمای  شیووا از      

   مده مرودشت، رعبه سوم یوسف شکوهی برای نمای  ننه

بازیگری ز : رعبه اول بازیگری ز  پریسا گلریز خاعموی بورای              

گذرد، دوم فاطمه  های خونبار عصب می    نمای  وقتی از بریدگی   

احسانی برای دا و ناهید استواری برای نمای  کارخوانوه مورغ              

 علخ، سوم فزال رفییی برای نمای  شیاطی  را فرا بخوا 

 بازیگر کودک: مبینا خیری برای نمای  شیاطی  را فربخوا 

 ، رعبه دوم قواسوم          بازیگری مرد: رعبه اول فرهاد عنها ننه مده        

صادقی برای نمای   خور، رعبه سوم ایما  دبیری برای نمای           

 گربه چار دست و پا در پوست گردو

کارگردانی: رعبه اول ابوالزصل فرهادی برای نمایو  لووپوو ،         

 ، رعبوه سووم        نسب برای نمای  ننه مده      رعبه دوم  رما  بیژنی   

های خونبوار عصوب        سارا ظریف صناییی برای وقتی از بریدگی      

 گذرد می

نونوه   »های برعر برای شرکت در جشنواره عئاعر فوجور:               نمای 

 «گذرد های خونبار عصب می وقتی از بریدگی»و  «  مده

  از شهورسوتوا       رای هیات منتقدا  استا  فار : اول ننه مده     

 گذرد های خونبار عصب می فسا، دوم وقتی از بریدگی

سابقه، منتقدا  و داورا        الزم به ذکر است که در رویدادی کم       

های برگزیده به یک دیودگواه          ای  دوره جشنواره درباره نمای     

 یکسا  دست یافتند.

 امین دوره جشنواره تئاتر فارس؛  اعالم نتایج سی
 دیالوگ یکسان داوران و منتقدان جشنواره تئاتر


