
سالگی  ۰۴همایش عهد وفا به مناسبت 
های اسالمی دانش آموزان  اتحادیه انجمن

 استان فارس 

بیانیه احزاب والیتمدار فارس در پی اتفاقات 
 اخیر/دولت پاسخگو باشد و شفاف سازی کند

 ۰صفحه 

 آذرماه شیراز: ۸های نماز جمعه  اهلل دژکام، در خطبه آیت

ارتقای معنویت و ایمان در جامعه موجب 
ایجاد مقاومت در برابر دشمنان اسالم 

 2صفحه  شود می

 2صفحه 

 

ای، در کنارش یک  هر مسئولیّتی، هر سِمَتی، هر توانایی
مسئولیّتی دارد، یک تعهّدی وجود دارد. باید دید که آیا 

 میتوانید آن تعهّد را انجام بدهید یا نه؟ 
 2صفحه 

 3صفحه 

ظهور شرکت بازیافت زباله در کاازرون        
 شرط مانایی و پایایی آن چیست؟

 
 حکمتاکبرفرشتهعلی

——————————— 

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

 های فاقد سند رسمی ثبتی اراضی و ساختمان
هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبببتبی314308133813888931برابررأیشماره

هایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکپاسارگادتصرفباتاراضیوساختمان

مالکانهبالمعارضمتقاضیآقاینصرت شبنباسبنبامبه 31310الهعباسیفرزندخسروبهشماره

صادرهازمرودشتدرششدانگیکبابمغازهوطبقهفوقانیبهمساحبت1918330391کدملی

1فرعیاز441شدهازپالکاصلیمفروزومجزی1فرعیاز9034مترمربعتحتپالک11/08

مبتبقباضبی4اصلیقطعهدوواقعدربخش فارسخریداریازمالکرسمی)سهاممشاعیخود

مبنب بور خریداریازستاداجراییفرمانحضرتامامخمینی)ره((محرزگردیدهاست.لذاببه

ببهشود.درصورتیروزآگهیمی34اطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله کهاشخاصنسببت

توانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمبدتصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمی

دوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیم

اعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمبدت

 مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.

 13/83/3143تاریخانتشارنوبتاول:

 31/84/3143تاریخانتشارنوبتدوم:

 حشمتمردانه

 رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانپاسارگاد

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

 های فاقد سند رسمی ثبتی اراضی و ساختمان
هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبببتبی314308133813888900برابررأیشماره

هایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکپاسارگادتصرفاتاراضیوساختمان

 4مالکانهبالمعارضمتقاضیخانمسعیدهعلیپورحقیقیفرزندصفدربهشمارهشبنباسبنبامبه

مبتبرمبرببع190/43صادرهاززرقاندرششدانگیکبابخانهبهمساحت1144410413کدملی

اصلیقطعهسهواقعدر341شدهازپالکاصلیمفروزومجزی341فرعیاز3390تحتپالک

فارسخریداریازمالکرسمیآقای)سیدعبدالحسینموسوی(محرزگردیدهاست.لذا4بخش

کهاشبخباصشود.درصورتیروزآگهیمی34بهمن وراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله

توانندازتاریخانتشاراولینآگهینسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمی

از مباه بهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیبک

صبورت تاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر

 انقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.
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 حشمتمردانه

 رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانپاسارگاد

صدور مجوز پنج کانون فرهنگی جدید 
شناسی، صلح،  زیست، کازرون محیط

های  احمر به جمع کانون رسانه و هالل
 دانشگاه سلمان فارسی

بیانیه مجمع رهروان امر 
به معروف استان فارس 

هایِ  در خصوص ناآرامی
 شیراز

نشست روشنگری و 
بصیرت بسیج ادارات به 
مناسبت هفته بسیج در 

 شهرداری کازرون
 2صفحه  3صفحه  ۰صفحه 

 زاده ی محترم شهیدان ملک خانواده

باتأسفوتألم،درگذشتشادروانمرحوممغفورحاج

زادهرازادهپدرمحترمشهدایواالمقامملکنجفملک

تسلیتوتعزیتعرضنمودهبرایآنفقیدسعیدعلبو

درجاتوحشرباشهداوبرایبازماندگانصبرجمیلو

 اجرجزیلازدرگاهایزدمنانمسئلتدارم.

 علی اسدزاده

 ی شهرسبز  نامه  مدیرمسئول هفته

مقام معظم رهبری 
پیش از آغاز جلسه 
درس خارج فقه 

نام  درباره ثبت
محابای افراد در  بی

 انتخابات مجلس:

انتقاد مطهری به 
سخنان اخیر 

 روحانی

 3صفحه 



ایرهبرانقالباسالمیصبحامروزپیبشازآابازاهللخامنهحضرتآیت
)ص( جلسهدرسخارجفقه،باشرحروایتیدربارهتوصیهپیامبراعب بم

محابایبرخیافبراددرنامبیخطاببهجنابابوذر،ضمنانتقادبهثبت
:هرمسئولیّتی،هرسِمَتی،هرتوانایبی ای،انتخاباتمجلس،تاکیدکردند

.بایددیدکهآیبا درکنارشیکمسئولیّتیدارد،یکتعهّدیوجوددارد
 میتوانیدآنتعهّدراانجامبدهیدیانه؟اینخیلیدرسِبزرگیاست.

 بسماهللالرّحمنالرّحیم
الحمدهللرّبالعالمینوالصاّلةوالساّلمعبلبیسبیّبدنبامبحبمّبدوآلبه

 الطّاهرینولعنةاهللعلیاعدائهماجمعین.
عَناَبیذَرٍّ)سَالمُاللّهِعَلَیهِ(اَنَّالنَّبیَّ)صَلَّیاللّهُعَلَیهِوَآلِهِ(قالَیااَبباذَرٍّ
اِنّیاُحِبُّلَکَمااُحِبُّلِنَفسیاِنّیاَراکَضَعیفاًفَالتُؤَمَّرَنَّعَلیاِثنَیبنِوَال

 (3تَوَلَّیَنَّمالَیَتیم.)
 قالَیااَباذَرٍّاِنّیاُحِبُّلَکَمااُحِبُّلِنَفسی

یپیغمبربهخودشراذکرمیکبنبدبببرایذراینتوصیهخودجنابابی
.حضرتبهاوفرمبودمبن ماهاهمدرساست،درسبسیاربزرگیاست
هرچهبرایخودمدوستمیدارم،برایتوهمدوستمیدارمبیعنبیآن

چیزیکهمیخواهمبهتوبگویم،ازرویکمالمحبّتاستبچونانسان
بهخودشکمالمبحببّبترادارد.خببحباالآنحبرفبیکبهحضبرت

 ذربزندچیست؟میخواهدبهابی
 اِنّیاَراکَضَعیفا

.خیلیآدمخوببیهسبتبی، منجنابعالیرادرمدیریّت،ضعیفمیبینم
گوترازاوسایهنیفکنبده،گو،وآسمانبرراستاللّه،رُکسبیلمجاهدفی
گوترازاورابرخودشحملنکردهباینهاهمهبهجایخبودزمینراست

 محفوظ،امّاشماآدمضعیفیهستی.
 فَالتُؤَمَّرَنَّعَلیاِثنَین

حاالکهآدمضعیفیهستی،مواظبباشبردونفرهمریاستنبکبنبی 
یعنیپیدااستآنضعفیهمکهحضرتفرمودند،ضعفدرمبدیبریّبت
استبیعنیتوآدمیهستیکهمدیریّتنداریباگرچنانچهبردونفریبا
.ایبن، بیشترریاستپیداکردی،نمیتوانیکارآنهارابهسامانبرسبانبی

.ما مبانایبنجبورییمانهبببعبضبیحاالهمه-درسبرایماهااست
بهمجرّداینکهیکمسندی،یکجایی،یاخالبیمبیبشبودیبا-هستیم

ممکناستخالیبشود،فوراًچشممیدوزیمکهبرویمآنجا خببشبمبا

اوّلنگاهکنببیبن
مببیببتببوانببییببا
نمبیبتبوانبی.حباال

نبویسبیبحثاسبم
بببرایانببتببخببابببات
مببجببلببساسببت،
گفتندشروعشبده،
همینطبورببدون

محابامیروند خبشماکهمیخواهیبرویآنجا،آنجباسبؤالداردبایبن
.ایبنتوانایی ایکهخدابهمنوشمامیدهد،کنارشمسئولیّبتهسبت

]مطلبی[کهعرضمیکنم،درموردخوداینحقیرازهمهبیشتراسبت.
شماهمهمینجوربیعنیآنکسانیکهمسئولیّتیدارند،همیبنجبور.

ای،درکنارشیکمسئولیّتیدارد،هرمسئولیّتی،هرسِمَتی،هرتوانایی
.میتوانیدآنتعهّدراانجامبدهبیبدیبانبه؟ایبن یکتعهّدیوجوددارد

 خیلیدرسِبزرگیاست.
 وَالتَوَلَّیَنَّمالَیَتیم

هیچمالیتیمیراهمشمابهعهدهنگیر.نهازباباینبکبه
احتمالاینوجبودداردکبهخبداینبکبردهمبشباًلایشبان

.خبمقاماببیدست ذرخبیبلبیدرازیمیکندبهمالیتیم
باالترازاینحرفهااست،نزدیکمقامعصمتاستمقاماوب
.علّتاینکهمیگویندتولبیّبت پسایناحتمالدراونیست
مالیتیمراقبولنکن،ایناستکهنمیتوانیحقّیتیبمرا

درازیمیکنند،جنابعالیآینددستبهاوبدهیبدیگرانمی
هبایهمآدمضعیفیهستی،تدبیرالزمرانداریونمیتوانی.ببرجستگی
یاوّل،ن اماسالمیون امارزشهایاسالمیاینهااستبیعنیدردرجبه

منوشماخودمانمسئولیمکهببینیماینکارراقبولبکنیم؟نکنیبم؟
 یمهمّیاست.میتوانیم؟نمیتوانیم؟اینبسیارمسئله
بازاببوذرروایبتاسبتکبه139*امالیطوسی،مجلسسیزدهبم،ص

رسولخدا)صلّیاللّهعلیهوآله(فرمود:ایابوذر منآنچهببرایخبود
دوستمیدارمبرایتونیزدوستمیدارمبهماناتوراناتوانمیبینم،پس

 دارمالیتیممباش.هیچگاهبهدونفرامرنکنوبههیچوجهعهده

 محابای افراد در انتخابات مجلس: نام بی مقام معظم رهبری پیش از آغاز جلسه درس خارج فقه درباره ثبت

ای، در کنارش یک مسئولیّتی دارد، یک تعهّدی وجود دارد. باید دید  هر مسئولیّتی، هر سِمَتی، هر توانایی
 که آیا میتوانید آن تعهّد را انجام بدهید یا نه؟ 
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هایوالیتمداراستانبهگزارشخبرنگارشهرسیز،تشکل

و فارسپیرامونوقایعاخیرشیرازبیانیهایصادرکرده

طیآنخواستارشفافسازیوپاسخگوییدولتدربباره

 اجرایطرحشدند.

ضمنابرازتأسفوتأثرشدیبد دراینبیانیهآمدهاست:

هاییازاستان،خصوصاًآمدهاخیردربخشازوقایعپیش

شهرشیرازکهمنجربهنابودیوتخریباموالعمومیو

مبراکبزخصوصی،تخریبمساجد،حوزه هایعلبمبیبه،

هایشهبریهایبنزین،زیرساختها،پمپمذهبی،بانک

آسبیبب و...وهمچنینکشتهوزخمیشدنتعدادیو

رفبتبن دیدنتعدادیدیگرازنیروهایامنیتیوازبین

وامنیتعمومیوخدشه دارشدناحساساتوعواطبف

برهمخوردنآرامشوامنیتروانیوروحیشهبرونبدان

دانیماینککهباحضورپرشکبوهگردیدببرخودالزممی

اهللووالیتمداردرراهپبیبمبایبیوایرتمندانهامّتحزب

و اشبرار ضبدانبقبالب، گبران، محکومکردنفبتبنبه

هبایفقیهوآرمانگرانوتجدیدمیشاقباوالیتااتشاش

تبمبامبی ببر امام)ره(وشهداکهباردیگرخطبطبالن

وهاوجنایتدسیسه هایدشمنانکشیدبضمنتشکبر

کنندهآتشقدردانیازخلقاینحماسهبزرگوخاموش

فتنهدرفضایآرامیکهایجادشدهاستبهانجامرسالت

رسبانبدن ذاتیخودپرداختهوزبانگویاییباشیمبرای

گبوشفریادواعتراضومطالباتبه ببه مبردم حبق

مسئوالنوخواستاررسیدگیوبرطرفکردنمشکبالت

اقبتبصبادی آنانخصوصًادرمقولهمعیشتوتنگناهای

هاییشفافیتدرپاسخگوییراازباشیموباطرحپرسش

 مسئوالنامرطلبنماییم:

.الزماستنمایندگانمحترممجلسشورایاسالمبی،3

از سبؤال طبرح ببا خصوصًانمایندگانفارسوشیراز

ریاستمحترمجمهوروسؤالواستیضاحوزرایکشورو

نبحبوه نفتخواستارپاسخگوییوشفافیتدرخصوص

عبدم تبا اجرایاینطرح،ازعدمانتخابزمانمناسب

موقعبهمردمواقناعافکارعمومیقبلازرسانیبهاطالع

اجراتاپیامدهایبعدیآنباشندواساسًانقشدولتدر

روز دو عبرض در تأمینامنیتشهروندانچیستکه

 همهخسارتوتبعاتبهبارآورده؟این

وباوروبی.آماروحشتناک،ایرقابل1 جبنبایبات سابقه

خساراتواردشدههمگانرادربرابراینپرسشجدیو

عنوانرئیسدهدکهآیااستاندارفارسبهاساسیقرارمی

ایبن شورایتأمیناستاندرمواجههبابحرانامنیبتبی

درسبتبیچندروزبهوظایفخوددرزمانمناسبوببه

 عملکردهاست؟

و.خسارت1 هایواردهجانیومالیبهاموالعبمبومبی

چبهزیرساخت در هایشهرواموالخصوصیچگونهو

 شود؟زمانیجبرانمی

.ازقوهمحترمقضائیهودادستانمحترماستانفبارس9

عبوامبلانت ارمی ببا رودضمنبرخوردجدیوقانونی

هاواحقاقحقوقعامهوخسارتدیبدگبانبانگیزیفتنه

حبوزه وظبایبف درصورتقصورمسئولینامردرانجام

شبده مسئولیتیکهمنجربهوجودآمدناینفبجبایبع

 است،طبققانونبرخوردنماید.

و4 .باوجودگذشتدهروزازاجرایاینطرحنامبوفبق

و ببازار وعدهریاستمحترمجمهورمبنیبرن ارتبر

عدمگرانیکاالها،خصوصًاارزاقعمومی،متأسفانهشاهد

ازگرانیدربسیاریازاجناسهستیم،به صورتشفباف

و تبورم دولتمحترمپاسخگوییبهچگونگیکبنبتبرل

 گرانیوتأثیربربازارراخواستاریم.

ببار0 .نیکمستحضریدکهایراناسالمی،دراینروزها

توزیمعاندانودشمنانانقالباسالمبیدیگرآماجکینه

وتوطئهاشرارداخلیقرارگرفتهاست.درمقطعحسباس

ببرونکنونی،بهن رمی راه گبذارِرسدتنهبا و رفبت

بخشازبحرانموجود،پیرویعملیازمنویباتاطمینان

رهبرمع مانقالب)حف هاهلل(،تعمیقاتحادوهمبدلبی

و ملت،توجهجدیدولتمحترمبهمشکالتمعیشتبی

تنگناهایاقتصادیمردمکهبسترسازحوادثتلخاخبیبر

دقبیبق اشبراف و بودهاستونهایتًاهوشیاری،اقتدار

 هایامنیتیاست.دستگاه

 جامعه اسالمی اصناف

 جامعه اسالمی دانشجویان

 جامعه اسالمی فرهنگیان

 جامعه اسالمی کارگران

 جامعه اسالمی مهندسین

 جامعه اسالمی ورزشکاران

 جامعه جوانان متحد اسالمی

 جبهه پایداری انقالب اسالمی

 جبهه پیروان خط امام و رهبری

 جبهه مردمی نیروهای انقالب

 جمعیت اسالمی فرهنگیان

 جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی

 جمعیت ایستادگی انقالب اسالمی

 جمعیت پیروان زینب)س(

 جمعیت جانبازان انقالب اسالمی

 جمعیت رهپویان انقالب اسالمی

 جمعیت فاطمیون

 حزب توسعه و عدالت

 حزب موتلفه اسالمی

 کانون تربیت اسالمی

 یاران انقالب اسالمی

 بیانیه احزاب والیتمدار فارس در پی اتفاقات اخیر/دولت پاسخگو باشد و شفاف سازی کند

 نامهوپایگاهاینترنتیشهرسبزهفته
 هاو...ها،یادداشتاخبار،تحلیل

 پذیریدخبرنگارافتخارمی
shahresabz@gmail.com 
 منت رهمکاریشماهستیم

ببه امبر رهبروان بهگزارشخبرنگارشهرسبز،مجمع

شبیبراز، معروفاستانفارسدرخصوصناآرامیهباِی

 بیانیهایصادرکرد.دراینبیانیهآمدهاست:

نافرمانیمدنی،ااتشاشوتخریباموالعمومی،نتیجبه

و مبردم اجرایافزایشنرخبنزینبدوناطالعقبلیبه

زیبر درکشرایطموجوداست.متناینبیانیهبهشرح

 است:

قبرار درشرایطیکهمردمدربدترینوضعیتاقتصادی

تبوسبط دارندوناآرامیهاییکهدرکشورهایهمسایه

پبی دشمناناسالمدرآمریکابرایبراندازیمیباشددر

و ببنبزیبن نخواهدداشت.باافزایشاافلگیرانهقیمبت

حبق شرایطنامناسباقتصادیِ،بدیهیاستکهمبردِم

مطالبهگریرابرایخودمحفوظدانستهوبرایمرتفبع

مبراجبع ساختناینمشکل،حقمطالبهگریازطریق

انبقبالببی قانونیراپیگیریخواهندکرد.مردمفهیمو

تبحبرکبی، استانفارسبهمانگونهکهمستحضریدبکم

تعلل،عدمدرکشرایطموجود،بُروزنابسامانی،مشکالت

و شبده طبراحبی اقتصادی،خطاها،سوءتدبیرها،نفوِذ

هدفمندِمفسداناقتصادیوسیاسی،فراهمکردنزمینه

و سوءاستفادهافرادفرصتطلب،هزینههایمُسرفانبه

اجبرا،تغییرمداومبسیاریازگزاره در هایاقتبصبادی

سببتورموافزایشبیرویهقیمتهاگردیدهوعلیرام

افزایشوفشاِرتحریمهاوتوطئههایاستکباردرچهار

ببا تبا دههگذشته،دشمنانن اماسالمیبرآنشدند

ایبجباد و جنگنرم،تحریماقتصادی،عواملنبفبوذی

و درآمبد کبم نارضایتیدرتودهمردموبهویژهقشبر

درصبدد آسیبپذیِرجامعه،باایجادااتشاشوبحران،

تغییرن اماسالمیبرآیند.مجمعرهروانامربهمعروف

استانفارسدراجرایتحققاصلهشتمقانوناساسبی

ضبمبن مبعبروف ببه واجرایقانونحمایتازآمرین

پیگیریمطالباتبهحقمردم،ازمردمخوبوانقالببی

از استانخاصهشهرشیرازتقاضاداردضمنحبمبایبت

عبدم ببا مامورینانت امیومدافعانامنیتعمبومبی،

حضوردرتجمعاتخیابانیوراهبندانهاییکهنتیبجبه

ایجزایجادهزینهبرایتودهمردمون امندارد،باجدا

و کردنصفخودازصفمفسدانسیاسیواقتصبادی

معاندینانقالب،زمینهایرافراهمنمایندکهمعانبدیبن

انقالبودشمنانقسمخوردهانقالباسالمینتوانندببه

اهدافناپسندخودبرسندومطالبهگریبحقِمردمرااز

کبنبنبد. مسیرصحیحخارج واستانرادچارناآرامبی

ببا مجمعرهروانضمناعالمآمادگیبرایهبمبکباری

مسئولین،همراهبامردمشریفاستانفارسخصبوصبا

جوانانآیندهساز،هرگونهسوءاستفادهوموجسواریاز

افبراد تبا شرایطکنونیرامحکومواجازهنخواهندداد

شبوم سودجووفرصتطلِبسیاسیومعاند،بهاهداف

خودکههماناقراردادنمردمدربرابرحاکمیتمیباشند

برسند.انت ارمیرودنمایندگانمردمدرمجلسشبورای

اسالمیضمنپیگیریمطالباتمردمدرراستایوظایف

محولهوقوهقضائیهباهمکاریمردم،سازمانهایمبردم

نهادوارکاندولت،ضمنبرخوردجدیبامفسدان،بت

و بزرگفساداقتصادیراشکستهتابساطسودجویبان

فرصتطلبانوتجدیدن رطلبهاازاینکشوربرچیدهو

 زمینهیخرابکاریبرایآنهافراهمنشود.

 روابطعمومیمجمعرهروانامربهمعروفاستانفارس 

بیانیه مجمع رهروان امر به معروف استان فارس در 
 هایِ شیراز خصوص ناآرامی

بهگزارشروابطعمومیواموربینالمللنهادنمایبنبده
لبطبفمقاممع مرهبریدراستانفارسآیت اهللاهلل

آذرماه3فقیهدراستانفارسامروز،دژکام،نمایندهولی
مشبکبالتدرخطبه ببه هاینمازجمعهشیرازبااشاره

معیشتیمردمگفت:بسیاریازمردماینروزهادرفشار
 معیشتیقراردارند.

ویخواستاررفعمشکالتمعیشتیمردمشدوافزود:در
هبمگرفتاری ببه هابایدازهمدیگرحمایتکنیمواگر

مبا رحمنکنیم،نبایدانت ارداشتهباشیمکهخداهمبه
 رحمکند.

نبهبادهبای هبمبه امامجمعهشیرازبابیاناینکهبایبد
علما حمایتیومتمکنیندراینعرصهواردشوند،افزود:

وروحانیوننیزدرمساجدتالشبکنندتااینفضای
 محبتورافتشکلبگیرد.

اهبلاهللدژکامدرادامهبایادآوریویژگیآیت های
ایمانگفت:ایمانکمالمعنویانساناستلذاباید
تبقبویبت تالشکنیمتاایمانبهخدارادرجامعبه
مبوجبب کنیموارتقایمعنویتوایماندرجامعه

 شود.ایجادمقاومتدربرابردشمناناسالممی
در ببایبد امامجمعهشیرازباتأکیدبراینکهایمان
درونفردرشدکندتابتواندازامورخیربهرهبببرد،

 گفت:ایماننیزدارایمراتبومعانیاست.
ببهآیت اهللدژکامدربخشیازسخنانخودبااشاره

عبادالنبه اینکهخدایمتعالبههمهمادستوردادهکبه
رفتارکنیماظهارداشت:عادالنهرفتارکردنکارسختبی
کبرده استبدرستاستکهامکانداردیکنفرخبطبا
باشد،بایدجریمهتعیینومجازاتشوداماتوجهداشتبه

 کنید؟باشیدکهبایکنفرچهمی
ببا ریبخبتبن ویبابیاناینکهایمانباطرحدوسبتبی
در زمبانبی دشمنانخداوپیامبرسازگارنیست،گفت:
ببا شباه کشورایراندوستیباکفارافتخاربودچنانچه

نشستاماامبروزرئیسجمهورآمریکابرسریکمیزمی
اسبت. شبده مبحبکبم مبا مبردم  ایمانومسلمانی

ازآیت اهللدژکامبیانکرد:رییسجمهوریآمریکاامروز
ایبنترس،شبانهدرخاورمیانهرفتوآمدمی ببا کندب

هاوابسبتبهایهستندکهدرتهدلبهآنحالهنوزعده
 هستند.

نمایندهولیفقیهدراستانفارسباتأکیدبرلزومدوری
هایسیاسیببایبدگیریازشیطانبزرگگفت:درجهت

چبراکبه دیدچهکسیبهدنبالرفاقتباآمریبکباسبتب
امبارفاقتمعاملهنیست،مادراسالممعاملهمی کنبیبم

 دوستیباکفاروجودندارد.
حبرمبت هبتبک ویدرادامهسخنانخودبااشارهببه
و مساجدتوسطااتشاشگران،ایناقدامرامحکومکبرد

مبی درگفت:زمانیکهکسیمسجدرابهآتش کشبد
دارد.حقیقتنشانمی مشبکبل  دهدکهبااصلاسالم

واهللدژکامتأکیدکرد:بسیاریازدینبرگشتهآیت انبد
کبهآنکسباقیمی ماندکهپایعهدالستباقیبمانبد

اسببت. بببیببت)ع( اهببل والیببت پببذیببرش  هببمببان
دادن دسبت ویبابیاناینکهدرآخرالزماندرخطراز
از را انسبان ایمانهستیم،گفت:متونقدیمیدینبی

خبودشهایآخرالزمانبرحذرمیفتنه انسبان داردو
بببردارد. قببدم راه ایببن در کببه اسببت  مببکببلببف
امامجمعهشیرازدرادامهسخنانخودبراهمیتحفب 
نبداشبتبه قدرتکشورمانتأکیدکردوگفت:تاقبدرت

پذیردکهحقباماستزیراحرفزمانیباشیمکسینمی
ایبران خریدارداردکهقدرتمندباشیم،اگردراینفضبا
اسبت.  اسالمیحرفیبرایگفتنداردبااتکابهقدرتش

ضبرورت نمایندهولیفقیهدراستانفارسباتأکیدببر
محکمکردنمبادیقدرتکشور،اظهارکرد:بباالتبریبن
قدرت،قدرتخداست.داشتنموشکمالکنیست،بلکه

بسبازیبم.خداوندلطفمیکندکهمی مبوشبک  توانیم
اهللدژکامبابیاناینکهدرچهلسالگذشتهدرنبردآیت

افبزود:سیاسیوامنیتیباتوکلبهخداپیروزشده ایم،
کبرده عبمبل وبقیهامورراباتوکلبهخبداونبد ایبم

هاییبسازیمکهحضورقدرتبمبنبدانبهایمموشکتوانسته
 خودرادرجهاناثباتکنیم.

ویبابیاناینکهیکیازمبادیقدرتدرجنگنرمایبن
استکهباابزاراطالعاتیوتبلیغیهمکارکنیم،گفبت:

نقطهنرسیدیمکهعرضاندامکنیمامادر ماهنوزبهآن
تالش درجنگنرمبایدبیشتر موشکیاینگونههستیم

 کنیم.
آیتاهللدژکامبابیاناینکهبایدازنیرویارزشمندبسیج
هبم نبرم جبنبگ استفادهکنیمبرایاینکهدرعرصبه

داریکنیم،افزود:ازبسیجدانشجوییواسباتبیبدمیدان
وخواهیمکهورودشانرادرعرصهمی ی فبنباور های

 تکنولوژیفضایمجازیواینترنتگسترشدهند.
ویبابیاناینکهاگرشبکهملیاطالعاتداشتهباشبیبم

تواندمارامحدودکند،بیانکرد:شبکهملیدشمننمی
روسیهوچینموفقبودهببسترهاییهمدرایرانببه در

وارد جبوانبان وجودآمدهازن رفناورینیازداریمکبه

داشبتبه وجبود شوندوبایدعزمیهمازسویمدیران
 باشد.

صبورت در گبفبت: نمایندهولیفقیهدراستانفارس
داشتنشبکهملیاگردرونکشورمشکلامنیتیپیبش
ببرای آیدبهراحتیتبادلاطالعاترخدهدومشکلبی

کشبور نباید آیدوافرادپیشنمی ببیبرون ببه وابسته
 نباشیم.

هابااشارهبهنقشمهمرونقتولبیبدویدرادامهخطبه
درکشورگفت:بایدازجوانانبهویژهجوانانبسبیبجبی
برایپیشبرداقتصادورونقتولیداستفادهکنیمدرایبر

 اینصورتوضعیتبههمینشکلباقیخواهدماند.
یبک امامجمعهشیرازبابیاناینکه دورزدنتبحبریبم

استاماراهبرداصلیایناستکهرونقتولبیبد تاکتیک
ازعزمبرایرونقتولیددرعده داشتهباشیم،افزود: ای

هابرایمدیراننیستباقتصادراشرطینکنندبایدتالش
اقتصادمقاومتیافزایشدهیمتامردمهمبدونمشکبل

 زندگیکنند.
عبرصبه در آیتاهللدژکامبابیاناینکههمانطورکه
ن امیقدرتمندشدیمدرعرصهاقتصادیهمقدرتمبنبد

شویمبیانکرد:توقعازهمهکسانیکهفعالهستندمی
ایناستکهتالشرادرعرصهرونقتولیدمتمرکزکنند
تاازاینجهتهمبتوانیمبهدنیانشاندهیمکهایرانبی

 ایواردشودپیروزوموفقاست.مسلماندرهرعرصه

 آذرماه شیراز: ۸های نماز جمعه  اهلل دژکام، در خطبه آیت

 شود ارتقای معنویت و ایمان در جامعه موجب ایجاد مقاومت در برابر دشمنان اسالم می
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 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
 هبیبأت314308133813888904برابررأیشماره

و اراضبی موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبببتبی

هایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبببتبیساختمان

ببالمبعبارض حوزهثبتملکپاسارگادتصرفاتمالکانه

شبمباره متقاضیآقایمهدیبراتپورفرزندیوسفبه

حبوزه1911194980کدملی98شناسنامه از صادره

مسباحبت ببه سهمرودشتدرششدانگیکباببخبانبه

اصبلبی3فرعیاز1914مترمربعتحتپالک301/38

شدهازپالکیکاصلیقطعهدوواقعدرمفروزومجزی

فارسخریداریازمالکرسمیآقای)مبحبمبد4بخش

براتپور(محرزگردیدهاست.لذابهمن وراطالععمبوم

مبی34مراتبدردونوبتبهفاصله شبود.روزآگهبی

مبالبکبیبتدرصورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسنبد

توانندازتاریخانتشبارمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمی

اداره اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاین

تسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریبخ

قضبایبی تسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجبع

مبدت انبقبضبای تقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیت

 صادرخواهدشد.

 13/83/3143تاریخانتشارنوبتاول:

 31/84/3143تاریخانتشارنوبتدوم:

 

 حشمتمردانه

 رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانپاسارگاد

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
 هبیبأت314308133813888903برابررأیشماره

و اراضبی موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثببتبی

هایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبببتبیساختمان

ببالمبعبارض حوزهثبتملکپاسارگادتصرفاتمالکانه

شبمباره متقاضیآقایمهدیبرتپورفرزندیوسفبه

1صادرهازحوزه1911194980کدملی98شناسنامه

 380مرودشتدرششدانگیکبابمغازهبهمسباحبت

و3فرعیاز1913مترمربعتحتپالک اصلیمبفبروز

4شدهازپالکیکاصلیقطعهدوواقعدربخشمجزی

پبور(فارسخریداریازمالکرسمی)آقایمحمدبرات

محرزگردیدهاست.لذابهمن وراطالععموممراتبدر

کبهشود.درصورتیروزآگهیمی34دونوبتبهفاصله

اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی

ببهداشتهباشندمی توانندازتاریخانتشاراولینآگهبی

مدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز

اخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،

نبمبایبنبد. دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیبم

عبدم و بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمبذکبور

وصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهبد

 شد.

 13/83/3143تاریخانتشارنوبتاول:

 31/84/3143تاریخانتشارنوبتدوم:

 

 حشمتمردانه

 رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانپاسارگاد

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
مبوضبوع314308133813888908برابررأی هیأت

و اراضبی ثبببتبی وضبعبیبت قانونتعیینتکلبیبف

هایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثببتبیساختمان

ببالمبعبارض حوزهثبتملکپاسارگادتصرفاتمالکانه

شبمباره ببه متقاضیآقایکاوسهوشیارفرزندابالم

صادرهازجبویبم1433390891کدملی40شناسنامه

مترمربعتحبت118درششدانگیکبابخانهبهمساحت

ازاصلیمفروزومجزی1فرعیاز9931پالک شبده

1پالک ببخبش در واقبع فبارس4اصلیقطعهدو

خریداریازمالکرسمی)بهرامهوشیار(محرزگردیبده

ببه است.لذابهمن وراطالععموممراتبدردونوببت

اشبخباصشود.درصورتیروزآگهیمی34فاصله کبه

نسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشبتبه

دوباشندمی توانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدت

اخبذ از ماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپبس

اعبتبراض، رسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلبیبم

نبمبایبنبد. دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیم

عبدم و بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمبذکبور

وصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهبد

 شد.

 13/83/3143تاریخانتشارنوبتاول:

 31/84/3143تاریخانتشارنوبتدوم:

 

 حشمتمردانه

 رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانپاسارگاد

بهگزارشروابطعمومیشهرداریکبازرونببا
توجهبهآاازبارشرحمتالهی،شهرداریدر
راستایهدایتآبهایسطحی،تسهیلدرعبور
ومرورشهرونداناقداماتبیرادردسبتبورکبار

 قراردادهوعملیاتیکردهاست.
ازجملهاقداماتدرحالانجباممبیتبوانببه
زیرسازیکوچههایشهرکامامرضا)ع(پشت
آپارتمانهایشبکهبهداشت،تعریضوجدول
گذاریخیابانانقالبرببرویمسبجبدجبامبع
شیخ،جدولگذاریخیابانفبروردیبن،جبدول
گذاریاولینخیابانورودیشهرکپبردیبس،

زیرسازیوکانیوگبذاریکبوچبههبایجبنبب
استخرکارگرانوادامهاجرایکانالبیاتاشاره

 کرد.
ازدیگراقداماتشهرداریکبازرونعبمبلبیبات
موزاییکفرشپیادهروخبیباببانیبکطبرفبه
نطنج،ادامهموزاییکفرشپارکخانواده،رنگ
آمیزیجداولسطحشهبر،اصبالحهبنبدسبی
میدانامامخمینبی)ره(ومبوزایبیبکفبرشو
کاشتدرختدرپارکمحلهایشهرکفجررا

 میتواننامبرد.
 

 اخبار شهرداری کازرون

نشست روشنگری و بصیرت بسیج ادارات به 
 مناسبت هفته بسیج در شهرداری کازرون

نامهوپایگاههفته
 اینترنتیشهرسبز

ها،اخبار،تحلیل
 هاو...یادداشت

خبرنگارافتخار
 پذیریدمی

 
shahresabz@
gmail.com 

 
منت رهمکاری

انتقاد مطهری به سخنان 
 اخیر روحانی

 
نمایندهمردمتهراندرمجلسبهاظهاراتاخبیبر

جمهوردرموردنحوهاجرایتصمیمسبرانرییس
انبتبقباد قوادرخصوصمدیریتمصرفسوخت
کرد.بهگزارشایسنا،علیمطهریدریادداشبت
کوتاهیباعنوانعذربدترازگناهنوشت:رئبیبس

اندمنهمصبحجمعهفهبمبیبدمجمهوریگفته
تصبمبیبم قیمتبنزینتغییرکرده،چوناجرای
کبرده سرانقوارابهشورایامنیتکشورواگذار

دربودم.نمی تواناینعذررابرایتقصیرایشبان
رئبیبس پبذیبرفبت. نحوهاجرایتصمیممذکور
ببرای جمهورمقاماولاجراییکشوراستوباید

کبرداجرایآنتصمیمدرجزئیاتآندخالتمی
ضبرورتوقبلازهمهبامردمصحبتمی کردو

اصلاینکاررابنهبااینشیبتندیکهانبجبام
ببهشدببرایمردمبیانمی واقبع در و کبرد
گذاشتنهاینکهآنهاراشخصیتمردماحتراممی

ببه اافلگیرکند.قبولداریمکهمسئولیتاجبرا
وزیرکشوروشورایامنیتکشوروصداوسیمبا
وزیبر واگذارشدهبودوبههمینجهتاستیضاح
رئبیبس ولبی کشوردردستورکارمجلساست

ببایبدجمهورنبایداینامرخطیررارهامی کرد.
گبنباهگفتاینسخنرئیس جمهورعذربدتراز

 است.
 منبع:روزنامهمردمساالری

صبببح بهگزارشروابطعمومیشهرداریکازرون
آذرنشستبصیرتوروشبنبگبری0روزپنجشنبه

بسیجاداراتبههمتحوزهکارمندیبسیجحضرت
رسول)ص(وباهمکاریومیزبانیپایگاهمقباومبت
ادارات بسبیبج بسیجشهرداریباحضورنیروهای
شبهبرداری شهرستانکازروندرسالناجتماعبات

 کازرونبرگزارگردید.
سرهنگشهرامافشارفرماندهناحیهمقاومتسبپباه

بسبیبج کازروندرایننشستضمنتبریکهفته
توسبط43آذر4اظهارکرد:شجرهطیبهبسیجدر

معمارکبیرانقالباسالمیحضرتامامخمینی)ره(
و درایبت تاسیسشدامام)ره(باتوجهبهحکمت،
دوراندیشیکهداشتندجنگهاینابرابر،فتنههبا
وآیندهراپیشبینیکردهبودندوعلیراماینکه
درابتدایانقالباسالمیدستگاههایمبخبتبلبف
امبا امنیتیونیروهایمختلفن امیوجودداشت
تبا ایشاناعتقادداشتندکهیکنیرویکهصبفبر
صدشمردمیووفاداربهن اموانقالبکههبمبان

 بسیجبودبایدایجادشود.
ویافزود:درابتدایپیروزیانقالباسالمیبرخبی
هبمبان میپنداشتندکهنیرویمقاومتبسیجیبا
بسیجمستضعفینصرفاکارکردن امیوامنبیبتبی
داردولیامام)ره(وبعدازآنمقاممع مرهبببری
از اعبم اعتقادداشتندکهبسیجدرهمهعرصهها

و ن امی،امنیتی،اقتصادی،سیاسی،علمی،فرهنبگبی
 ورزشیبایدحضورجدیوفعالداشتهباشد.

مبببنبی سرهنگافشارباتاکیدبرسخنرهبببری
براینکهبسیجیکتشکیالتصرفنیستبلکهیبک
تصبریبح تفکربرگرفتهازامامانمعصوممیباشبد
تبعباریبف از یبکبی در کرد:مقاممع مرهبری
کبه )ع( خودشانفرمودندبسیجیعنیامامعلبی
تماموجودشانوقفاسالمبود،درواقعهمانطبور
کهماشاهدبودیمبسیج
هبای درتمامیصحنه
حساسانقالباسالمبی
همیشهبهخوبینبقبش
خودراایفاکردهاستو
کبرده ورود هرجاکه
مندانهخارجشده پیروز
است،مانیزبایستیقدر
را وارزشتالشآنها

 بدانیم.
از ویدربخشدیبگبر

سببخببنببان
خبببببببود
نشبببسبببت
چهره های
و چهره به
روشنگبری
را بسببیببج
مبببفبببیبببد
و دانسببت
گبببفبببت:
امبببببروزه
ببا دشمن
اختیبار در

داشتنتجهیزاتوسیستمهایقدرتمندارتبباطبی
از تالشمیکنداعتقادمردمبهانقالبواسالمرا
از بینببردووظیفهتکتکافراد،ضمنشناخت

بصبیبرت و نقشههایمختلفدشمن،روشنگری
طبول در افزاییاستضمناینکهبسیجهبمبواره
تاریخپسازانقالبدرتمامصحنههااعمازدوران
دفاعمقدس،سازندگیوکمکبهعمرانوآببادانبی
کشوردرصفاولبودهکهیکیازنمونههایموفق
مبی آندرعمرانوسازندگیقرارگاهخاتماالنبیاء
جبای ببه خبود باشدکهکارنامهایدرخشاناز

 گذاشتهاست.
و ویگفت:دراینچهلسالعمربابرکتبسیبج
انقالب،فتنههایزیادیتوسطدشمنانایجادشبد
مبردم کهبادرایتوحکمترهبریعزیزوحضور

 بابصیرتکهتفکربسیجیداشتندخنشیشد.
از ویدرپایانخاطرنشانکردندکهروشنبگبری
ببا نوعچهرهبهچهرهبهترینسالحبرایمقبابلبه
کبارکبرد دسیسهدشمناستویکیازمهمتریبن
بسیجشرکتدراردوهایجهادیوایننشستهبا
ببا را دشبمبن ویبژه استکهحقایقوترفندها

 روشنگریتبیینمیکند.
هبای کبلبیبپ درادامهایننشستضمنپخبش

جبمبهبوری سبرود ، سخنانمقاممع مرهبری
اسالمیوپذیراییازهمهحاضریندرجلسهتقدیر

 وتشکربعملآمد.

ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری کازرون 
 در نقاط مختلف شهر

ببااخیراًخانبم جبوانبی هبای

نبمبادیبنجلیقه هایزردرنگ

مبنبازلمتعلقبهخداماتشهرداریدرکوچه ببه هبا

کنندوباالصاقببرچسببشهروندانکازرونمراجعهمی

سبپبهبر حاویتلفنونشانیشرکتبازیافتبانامپویا

البابکردهودرخصبوصدیانابردرِاماکنمسکونیدَق

تفکیکزبالهومجزاکردنانواعموادایرقابلبازیافتدر

امباکبن سبایبر و طبیعت،باساکنینمنازلمسکونی

آنایرمسکونیگفتگوومشاورهمی از و هباکبنبنبد

کبامبیبونمی کبه خواهندتاروزهایخاصیدرهفتبه

یشبانآوریوحملموادبازیافتیبهمحلهوکوچهجمع

هاهمکاریکردهوموادبازیافتیمنزلخودآید،باآنمی

یحاویرابهاوسپارندوتحویلدهندودرمقابلبسته

 هایزبالهدریافتکنند.کیسه

هاستدرخصوصچگونگییاینسطورکهسالنگارنده

وجمع سبلبمبان آوریموادایرقابلبازیافتدرجراید

شباهبدشهرسبزمطالبمبسوطیبهطبعرسانده و ام

بارافرادیبرایانجاماینمهبمامکهتاکنونچندینبوده

شبروعکردهبهشهرداریمراجعهمی اندوهردفعهکبار

رفتند لذاامیدگذاشتندومینکردهراابترورهاشدهمی

انبجبامریزیبهگونبهاستاینبارسازوکاربرنامه ای

گرفتهباشدکهعملیاتاجراییدرکنارکارهایتبلیغاتی

مبانبدگباریوفرهنگ سازیماناوپایابماند.ازشبروط

هبایبیاجرایچنینطرحیهماناانجامتعهداتووعده

از و استکهشرکتدرتبلیغاتخوداعالنکردهاست

آنآوریوهزینهآنجاکهفرآیندجمع کردهایپیرامونی

کبار،هایاولیههاوسالبرایشرکتدرماه یشروعبه

آیدکهنهبادهبایدهاست،الزممیسنگینوگاهیزیان

شهریمشلشهرداریوشورایشهرونیزنهادهاییمشل

اولبیبهاداره یمحیطزیستبهلحاظتأمینامبکبانبات

چبنبیبنبه مبکبان، ویژهتسهیالتواموواگذاریجاو

ببه شرکتیراموردحمایتمعنویومادیقراردهنبد.

شودکهشهرداریومدیریتشرکتمربوطهپیشنهادمی

هاونقاطیازشهرهاوروستاهاکهجاومکانبیدرمحله

قبفبسبه مناسبوجوددارد،چندینصندوقومخزنو

تبا همراهباتابلویاعالنوراهنمانصبومستقرگبردد

شهروندانموادایرقابلبازیافتیراکهقابلیتزبالهشدن

ازندارد،درآنجایگاه هابریزندویاتحویلدهند.یکبی

بایستازطرفنهادهایشهبریهایجدیکهمیکمک

هاییصورتگیبردوسیاسیوانت امیبهچنینشرکت

هماناممانعتازفعالیتافرادتابعیتبیگانهمانندافاانبه

هایاخیرتعدادشانهمببههاییکهدرسالوپاکستانی

ازایافزایشیافتهاست،مبیسابقهطرزبی تبا بباشبد

 آورینامن مموادبازیافتیخودداریکنند.جمع

عبمبلبیبات کبار شبروع پایانسخناینکهبههرحال

اقبدامبیجمع آوریموادبازیافتیتوسطچنینشرکتی

و درخوروقابلستایشاستوضمنخستهنبباشبیبد

وخداقوتبههمه یکارکناناینشرکتازشهرونبدان

آنروستاوندانتقاضامی هباگرددنهایتهمکاریرابا

 مبذولفرمایند.

 ظهور شرکت بازیافت زباله در کازرون  شرط مانایی و پایایی آن چیست؟
حکمتاکبرفرشتهعلی  



سبلبمبان دانشبگباه در صدورمجوزپنجکانونفرهنگیجدید

احمبرشناسی،صلح،رسانهوهاللزیست،کازرونفارسی/محیط

 هایدانشگاهپیوستندبهجمعکانون

 

ببا و فبارسبی بهدنبالدرخواستدانشجویاندانشگاهسلمبان

طبیتشکیلهیئت و دانشبجبویبان هایموسسازسویایبن

هبایروندهایقانونیمعمول،پنجکانونجدیدبهفهرستکانون

ایبن ببا و فرهنگیدانشگاهسلمانفارسیکازروناضافهشدند

حسابتعدادکانون ببه کبانبون34هایفرهنگیایندانشگاه

 افزایشیافت.

بنابهگزارشروابطعمومیدانشگاهسلمانفارسیکازرون،دکتر

مهدیرضایی،معاونفرهنگیاجتماعیدانشگاهسلمانفارسیبا

ببه اعالماینمطلب،ازموافقتشورایفرهنگیدانشگاهباآاباز

هایفرهنگیهاخبردادوخاطرنشاننمود:کانونکاراینکانون

خبالقبیبتبهنریازفرصت هبایهایمناسببرایشکوفایبی

قبطبعباً فرهنگیوهنریدانشجویاندرسطحدانشگاههستندو

وتأثیرمشارکتوفعالیتدراینکانون ها،درادامهحیاتفردی

 اجتماعیدانشجویاننقشموثرومفیدیایفاخواهدکرد.

جبدیبد دکتررضاییهمچنینبااعالماینکهباصدورپنجمجوز

درصدیآنهاهسبتبیبم،18هایدانشگاه،شاهدرشدبرایکانون

ببرافزودند:دانشجویانایندانشگاهنشانداده عبالوه کبه انبد

دارایعالقمندیدرحوزه هایگوناگونفرهنگیواجبتبمباعبی،

هاهستندوببرهاستعدادهایقابلتوجهیدربسیاریازاینحوز

هاییراببرایریزیهمیناساسنیزدانشگاهسلمانفارسیبرنامه

وحمایتهرچهبیشترازایناستعدادهادرقالبتوسعه یکمبی

راکیفیکانون الزم هایفرهنگیانجامدادهاستتابستبرهبای

هاییفبراهبمبرایفعالیتهرچهبهتردانشجویاندرچنینحوزه

 آورد.

کبازرون، فبارسبی معاونفرهنگیاجتماعیدانشگاهسبلبمبان

فبارسبی همچنینبااشارهبهتأکیدهایریاستدانشگاهسلمبان

مبنیبرتقویترسالتمحلیایندانشگاه،تصریحنمود:عالوهبر

دانشجویانبومی،تعدادبسیارزیادیازدانشجویانایربومینیبز

عبنبواندرایندانشگاهحضوردارندکهاینمسئلهمی تواندببه

فرصتیمناسببرایکمکبهبرطرفنمودننیازهایمخبتبلبف

فبرهبنبگبی،شهرستانکازروندرزمینه هایعلمی،پژوهشبی،

هنری،اجتماعیو...قلمدادشودوبرهمیناساسنیزدرتبالش

طبریبقهستیمباتکیهبهتوانمندی از و دانشبجبویبان هبای

هایفرهنگیبتوانیمدراینمسیرنیبزهایعلمیوکانونانجمن

 حرکتکنیم.

گفتنیاستطیروزهایآتی،روندعضوگیری،برگزاریانتخابات

ووانتخاباعضاشورایمرکزیاینکانون شبد هادنبالخواهد

ایبن از یبک هبر پسازمشخصشدناعضاشورایمرکبزی

 ها،فعالیترسمیآنهاآاازخواهدشد.کانون

شناسی،  زیست، کازرون صدور مجوز پنج کانون فرهنگی جدید محیط
 های دانشگاه سلمان فارسی احمر به جمع کانون صلح، رسانه و هالل

 بهمناسبتهفتهبسیجصورتگرفتب
دیدارمدیرآموزشوپرورشکازرونباخانوادهشبهبیبد

 ابراهیمی
بهمناسبتهفتهبسیجمدیرآموزشوپرورشکازرونبا

 خانوادهشهیدسرمستابراهیمیدیدارکرد.
پبرورش و آمبوزش بهگزارشروابطعمومیمدیریت
هبمبراه ببه کازرون،مدیرآموزشوپرورشاینشهبر
و اداره ایبن شورایمعاونینوبرخیازکارشبنباسبان
شبهبیبد خبانبواده فرماندهبسیجفرهنگیانکازرونببا

 سرمستابراهیمیدیدارکردند.
از یبکبی و امیرحسینجمشیدیدردیدارباهمبسبر
شبهبدا فرزندانشهیدابراهیمیگفت:مامدیونخبون
هستیموامنیتواقتدارکنونیمابهخاطررشادتهای

 آنعزیزاناست.
ویبااشارهبهحوادثوناآرامیهایاخیر،اظهارداشت:
مبتبوجبه را درهمینجریاناتمردمبیشترقدرامنیت

 شدند.
مدیرآموزشوپرورشکازرونخطاببههمسرشهیدبا
اشارهبهاینکهیکیازفرزندانشماازمدیرانتوانبمبنبد
مدارسکازروناست،افزود:شمابازحمتوسختیهای
فراوانتوانستهایدفرزندانبسیارنیکووقابلافتخاریرا

 بهجامعهتحویلدهید.
از جمشیدیبابیاناینکهاجرصبوریشمایقینًاکمتبر
شهیدتاننیست،گفت:امروزشاهدیمکهبهبرکتتربیت
شما،فرزندانتانحضوریشایستهوافتخارآمیزدرعرصه

مبانبدگبار و هایاجتماعیدارندواینکاریارزشمند
 است.

سبروان کبازرون، درادامهفرماندهبسیجفرهبنبگبیبان
هبر ازای ببه محمدجوادافشارنژاد،همبابیاناینبکبه

شهیدتقدیمانقالباسالمیشبده31صندلیمسئولیت
ای است،افزود:خانوادهشهدادارایاحترامبسبارویبژه

چبون هستند،
از همهچیزما

 آنهاست.
دیبدار، این در
شهبیبد همسر
هبم ابراهیمی
ببببیبببان ببببه
از خباطببراتببی
شهبیبد همسر
خودپرداختو
شبهبیبد فرزند
ابببراز بببا هببم
از خرسبنبدی
دیببدار ایببن

گفت:اینحضورودیدارهاموجبدلگرمیخانوادهشهدا
 میشود.

هبای درپایانایندیدارلوحیادبودیبهپاسرشبادت
اینشهیدسرافرازوادایاحترامبهمقامشامخخبانبواده
ببه کبازرون مع مشهداتوسطمدیرآموزشوپرورش

 خانوادهشهیدگرانقدراعطاگردید.

 دیدار مدیر آموزش و پرورش کازرون با خانواده شهید ابراهیمی به مناسبت هفته بسیج

های اسالمیی   سالگی اتحادیه انجمن ۰۴همایش عهد وفا به مناسبت 
دانش آموزان استان فارس با حضور جیمی یی از کیویای ی یوتیان و          

هیای اسیالمیی     آموزان عضو اتحادیه انجمین  التحصوالن و دانش فارغ
  دانش آموزان استان در حرم مطهر احمدابن موسی)ع( برگزار شد.

فارس بیا میوعیوع      فریدون عباسی دانامند خدوم و کرافتخار استان
راهبردهای گام دوم انقالب در حوات جوان و نوجوان انقالبی در ایین  

 مراسم صمومانه با دانش آموزان سخن گفت.
را در   ای این استاد فرهوخته که رشته فوزیک و مهینیدسیی ه یتیه     

های شوراز، امورکبور و ماهد گذرانده در این مراسم با اشیاره   داناگاه
به آیه واعتصمو بحبل اهلل جمو ا و التفرقوا اظهار داشت: شما در ایین   
اجتماع جمع شدید که چهلمون سال تا ول اتحادیه را گرامی بدارید. 

اتحاد و همب یتیگیی      ای است ان شااهلل این این کار به جا و شای ته
حول محور خدایی ش ل گرفته و ادامه خواهد ییافیت. فی یالیویت در        

کند برای این ه در آینده نقش کارشناسیان و   مدارس شما را آماده می
 مدیران کاور را به خوبی در دست بگورید و ایقا کنود.

: ف الوت  های جم ی و گروهی امروز شما تمرینیی   عباسی تصریح کرد
برای تحمل ی دیگر است. باید از جوانی یاد بگوریم تف رات و سالیق  

. اگیر ایین کیار از دوران دانیش          آمیوزی و   مختلف را تحمیل کینیویم
داناجویی صورت بگورد برای آینده ورزیده خواهوم شد. شما در سین   

. برای ک ب تجربیه خیطیا      و سالی ه تود که می خواهود تجربه کنود
هم مم ن است صورت بگورد مثل امال نوشتن است اما شجاع باشود 
. تمام توان تان برای به حداقیل    تالش کنود اشتباه هم رخ داد نترسود

 رساندن اشتباهات به کار بگورید.
 بون باشود منفی بافی ممنوع! م قوالنه خوش

: تخریب ب وار ساده است. شما با مقداری مواد منفجره    وی یادآور شد
توانود در یک هزارم ثانوه یک ساختمان بیزر  و زییبیا را وییران      می

کنود ولی برای ساخت و تجهوز همان ساختمان چقدر باید داده جمیع  
کنود نقاه ب اود مصالح و کول و نوروی ان انی و زمان صرف کنوید.  
کس دقت کنود حرفهای تخریبی خولی راحت است ولی وقیتیی خیود    

. ما منفی    شما در جایگاه عمل قرار بگورید به این سادگی نخواهد بود
بافی 
را 
باید 
کنار 

. البته خوشبونی ساده   بگذاریم و م قوالنه به آینده خوشبون باشوم
 لوحانه هم درست نو ت.

اش در انقالب توعیویح    عباسی با اشاره به خاطرات دوران جوانی
: دوره ما یک اتفاقاتی افتاد که برای شما مم ن است تی یرار     داد

. مین هیر درسیی خیوب        ها می ناود، اما از آن شود درس گرفیت
خواندم نمره خوب گرفتم هردرسی نخواندم نمره ام خیراب شید.   

. طبوی یتیا      ها را آدم برای خودش سخت می ولی ب ضی درس کند
م لم هم باید م لط باشد و کارش را دوست داشتیه بیاشید و بیه     
اینده دانش اموز مثل فرزند خودش ح اس باشد. من می یلیمیان      
ب وارخوبی داشتم ودست بوس م لمانی ه تم که به من سخیت  

 گرفتند.
: توصوه اول من این است   این دانامند نامدار به حضار تاکود کرد

آموز بودن خود را جدی بگورید حاالکه دنبال کار جم ی  که دانش
آموزی را درست انجام دهود. اگیر    ه تود در گام اول وظوفه دانش

هایی که به شما  این کار را درست انجام ندهود در آینده هم نقش
شود درست انجام نخواهود داد چون تمرین را اشیتیبیاه     سپرده می

انجام دادید. به داناجوها هم همون توصوه را داریم که علم اموزی را  
 در درجه اول قرار دهند.

 شناخت گام اول کوش نواز موفقوت گام دوم است
: صحبت از گام دوم انقالب است اما مگر می  شیود گیام    وی ادامه داد

اول را درست ناناخت و سراع گام دوم رفت؟ در گام اول ما در دهیه  
کنجاه در دوران داناجویی خود در همون سه راه احمدی نزدیک حرم 

. گام اول یک تاریی     نمی توان توم اسم امام خمونی را به زبان بواوریم
 خواهی کات سرش داشت. صدساله برای آزادای

عباسی با اشاره به عرورت وحدت ابراز داشت: اتحادیه و وحدت بحث  
مهمی است اگر وحدت داشته باشود با ام انات کیم کیارهیای بیزر      

  شود انجام داد. می
: کودتا یا ازبون بردن نظام  های انقالبی فقط نظیامیی    وی تصریح کرد

تیر اسیت. اگیر اول      شود. دوره شما کار سخیت   نو ت با رسانه هم می
انقالب فقط روزنامه و مجله بود االن فضای مجازی هم است. شماها  
.ورزش و تیذیذییه      باید قوی تر از ما باشود هم در حوزه ج م هم ف ر
مناسب برای شما واجب است سالمت ف ر اعافه بر سیالمیت ج یم    
است اکثر کدرومادرهای جام ه ما خوبند و سالمیت بی یه هیا را میی      

شما باید از کودتیاهیای فضیای میجیازی        خواهند. این را قدر بدانود.  
.امیروزه از کیودتیای        جلوگوری کنود و بر این نوع کودتاهاغلبه کنیوید
نظامی که اول انقالب متصور بودیم در گام دوم تصوری نداریم چون 
همه نوروهای م لح ما محصول نظام جمهوری اسالمی ه تند وعلوه 

 کنند. خود کودتا نمی
وی گفت: در گام دوم جنگ هم متصور نیوی یتیویم. جیواب مین بیا           

های موجود امروز منفی است با ما جنگ نظامی جدی در شراییط   داده
ف لی مواجه نو توم با سایه جنگ مواجهوم چون جنیگ بیرای طیرف    

کینید.     مقابل هزینه زیادی دارد سایه جنگ را برای میا کیررنیگ میی    
هایی هم بون ما ه تند که از این سایه جنگ هراس دارند در گام  آدم

اول هم بودند ک انی که از جنگ هراس داشتند اما امیام خیمیوینیی      
. خیب در     گفتند اگر جنگ بو ت سال هم طول ب اد ما ای تاده اییم
این شرایط آتش به اختواری ی نی چه؟در گام اول اتیش بیه اخیتیویار      
بودن جوانان این بود که به روستاهایی که نواز به کمک داشتند رفتند 
و جهادسازندگی را برکا کردند. در موقع تحمول جنگ همه خودجیوش   
از جبهه سردراورند این بود که محاسبات دشمن بهم ریخت. عیرصیه    

 جنگ برای ما مدیر و کارشناس تربوت کرد.
عرصه سازندگیی بیرای آتیش بیه       عباسی ادامه داد:ی در گام دوم هم 

اختواری وجود دارد عرصه علم وجود دارد. دوستان درس خواندن کیار   
سختی است خوابودن راحت است زیرتیو  بیازی زدن راحیت اسیت.     
عرصه شما در گام دوم تالش برای علم اموزی اسیت چیون دفیاع از    
کاور و تولود ثروت و مباحث اقتصادی و رفع بو اری، رونق تولود بیا  

. ما دیگر علیم و فینیاروی      کوفوت بدون علم و فناوری مو ر نمی شود
. ی نی از حل الم یالیل نیبیایید        کپی کاری نمی  وار و طوطی خواهوم

. باید به مبانی خود توجه کنوم قرآن دریایی از اطالعیات    استفاده کرد
. شما جوان  ها باید کتاب خدا  است ما باید به زبان عربی م لط باویم

ا سرلوحه کار خود قرار دهود در دوره ما این فرصت ها را نیداشیتیویم     
دوره شما دوره بهره برداری از بیر  و    بواتر دنبال کار اجرایی بودیم

  موز و نوم ت و مدرسه و اینها بود.
 درگام دوم باید جم وت جوان در م اجد موج بزند 

عباسی با اشاره به عرورت خودسازی در کنار عیلیم آمیوزی گیفیت:      
تهذیب نفس خولی مهم است ب ه ها به خودتان بپردازید اتحادیه بیه  
. در گیام دوم        شما می اموزد که در اجتماع م لمانان شرکیت کینیوید

. در گام اول م اجد کیر    م اجد فقط شاهد حضورکورمردها نباشند
شد.در گام دوم بایید    به خوابان سرازیر می  بود طوری که جم وت

اهتمام بواتری روی این قضوه داشتیه بیاشیویم و جیوان هیا در       
 م اجد موج بزنند.

: شما تاثورگزاران در مناسبات جدیدجهانی ه توید    وی تاکود کرد
این را باور کنود ماها تاثورگزار در مناسبات منطقه بودیم خیویلیی    

دهویم   جاها از صفر شروع کردیم امروز که به شما ها تحویل می
جمهوری اسالمی یک قدرت نوظهور جهیانیی اسیت. امیروز میا       
ح استرین منیطیقیه کیره زمیوین را در دسیت دارییم و کایور          
قدرتمندی ه توم با یک جم وت متناسب روبه رشد. ما در حیوزه   

های بانوان به عنوان کنجاه درصد جام ه کیه در   ف ری از ظرفوت
اکثر نقاط دنوا از انها غافل ه تند یا استفیاده ابیزاری دارنید، بیه     
درستی بهره بردیم و نوروی ف ری ما ن بت به خولی از نقاط دنوا 

 دوبرابر است.
: ما در حال حاعر ما ل مدیریتی داریم. میردم     عباسی ادامه داد
. فقط باید مدیریت را تصحوح کنیویم.     خوبند مدیران موانی خوبند
اگر مدیران ارشد خوب کار کنند و سواسی بازی ن نند و در چارچیوب  
نظام برای اعتالی اسالم و رشد کاور اسالمی کار کنند ما در میدت  
. ما در حال حاعیر    کوتاه آن قدرت نوظهور جهانی را تثبوت می کنوم
. اینهیا دارد بیه دسیت شیمیا        در خولی از مناسبات جهانی سهم داریم

شود که در چهل سال ب دی جمهوری اسالمی را بیه ییک    سپرده می
ابرقدرت با اخال  در دنوا تبدیل کنود نه فقط ابرقیدرت نیظیامیی ییا      
علمی ابرقدرتی که دنوا را برای ظهور امیام عصیر)عیآ( آمیاده کیرده        

 است.
  

 آموزی، کوام بوانوه گام دوم به دانش آموزان علم
هیای اسیالمیی     رمضان علی قالم مقام دبور کل اتحیادییه انیجیمین     

ها ومجلس نوز سخینیران بی یدی ایین       آموزان در امورماارکت دانش
مراسم بود. وی اظهار داشت:ی ی از کارهای مفود اتحادییه انیجیمین       
اسالمی دانش اموزان این است که دانش اموزان ن یل چیهیارم قیدر     

ها را  های قبلی خود ه تند و همت، فداکاری و تالش آن شناس ن ل
های قبل اتحادیه هیم سیتیودنیی      اند. ت لق خاطر ن ل  فراموش ن رده

. ام ال چهلمون سالگرد اتحادیه بوده و ما در تمامی استانها این   است
 برنامه را داریم.

: امروز در مقطع ح اسی ه توم. تقاعا دارم    رمضان علی تصریح کرد
آموزان ن ل چهارم حتما بوانوه گام دوم را مرور کنند و بیدانینید     دانش

دانش اموزان ن ل چهارم چه انتظیاری دارنید.     رهبر م ظم انقالب از
آموزان درس خواندن و تهیذییب    ترین خواست ولی فقوه از دانش مهم

 نفس است.
: کوا  وتان اتحادیه را می  توان شجره اتحادیه دان ت  وی یادآور شد

رو  ها الگوگوری کرد تا موفقوت چامگور در م ویر کیویش    و باید از آن

. فارغ التحصوالن اتحادیه نوز ثمره این شجره ه تنید و    داشته باشوم
 به عنوان مربوان اتحادیه در حال تالش ه تند.

آموزان حاعر گفیت:یی آیینیده اییران      این مقام م ئول خطاب به دانش
. هرچه بواتر درس بخولنوید و تیهیذییب       نگاهش به دستان شماست

 نفس داشته باشود ثمر ان را خواهود دید.
رمضان علی با اشاره به حوادث اخور تصریح کرد:شما این حوادث را از  
. دشمن م ررا خواستیه اییران را اتییت کینید        زاویه دید دیگر بنگرید
. تقاعای ما ایین اسیت کیه      امانتوان ته و نقاه هایاان سرنگون شد

آید ح اس باشود و واکیاوری   ن بت به م اللی که در کاور کوش می
 دهند. کنود وگوش به فرمان ولی باشود که بهترین راه را ناان می

: ب ضا دیده می شود برخی از رجال سواسی وم ئولیوین     وی ادامه داد
. این تردید در دل شما نبایید نیفیوت      در فرمایاات ولی تردید می کنند

. اگر احوانا کوتاهی از م ئولون دیدید به کای آرمان  های نیظیام و    کند
. بل ه با ف ر و نظر و ایده خود س ی کنود حرف خیود    انقالب نگذارید

ها را رفع کینیوید و از     را به م ئولون برسانود و س ی کنود آن کوتاهی
  م ور انقالب دور ناوید.

رمضان علی هم نون بر قدرشناسی از کوا  وتات شیهیر و اسیتیان     
آمیوزی فیارس در    تاکود کرد و گفت: خدمات م ئولون اتحادیه دانیش  

 درکاور ب وار ارزشمند وستودنی بوده است.  سال های گذشته
های گذشته اشاره  اقتصادی در اتحادیه در سال  وی به شرایط سخت

کرد و گفت: به چام خودم شرایطی رادیدم که م ئولون اتحیادییه از    
کردنید وبیا    های اتحادیه می زندگی خود وهزینه شخصی خرج ف الوت

 رود. عاق کای کار ای تادند. اگر این عاق نباشد کار کوش نمی
های اسالمی دانیش آمیوزان را بیه     وی سالم دبورکل اتحادیه انجمن

 جمع ابالغ کرد و سخنانش را کایان داد.
درادامه مراسم از دکتر فریدون عباسی به وک نوان داشمند کرافتیخیار   

ای تجلول شد و جم ی از کوای ی یوتیان      کازرونی و شهودزنده ه ته
 اتحادیه مورد تقدیر قرارگرفتند.
ترین مربوان وف االن اتحادییه کیاییان     خاطره گویی اسدزاده از قدیمی

 بخش این مراسم بود.

 های اسالمی دانش آموزان استان فارس  سالگی اتحادیه انجمن ۰۴همایش عهد وفا به مناسبت 
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