
 معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در گفتگو با شیرازه خبر داد:

خانه احزاب فارس تا قبل از انتخابات 
 کار خود را آغاز می کند

 از اروند گفت ۴یک جامانده کربالی 
 

 محمد مهدی اسدزاده

 2صفحه 

 سازی تاکسیرانان طرح جدی شیراز برای پایتختی کتاب،  شبکه

های شیراز برای پایتختی  موتور تاکسی
 کتاب سرعت گرفت

 2صفحه 

 ۴صفحه 

 

 آیت اهلل دژکام : 

عقب ماندگی جاده ای و راه آهن فارس 
 جبران شود

 2صفحه 

 2صفحه 

 بازگشت به آرمان های انقالب
 

 رضا صنعتی

ی محترم مرحوم مشهدی محمدرضا  خانواده

 خشنودفرد

ی درگذشت پدر مؤمن و مهرهابها  و              با تأسف، ضایعه  

زحمتکهتهتها  مهاحههد متهرهدی مه همهدرضها                  

ختنهدفادتسلیت گفته، باای آ  فقید سعید رحمت و        

مغفات و باای بازماندگا  بقای عما با عزت از درگها             

 تعالی مسئلت دارد. حق

 علی اسدزاده

 ی شهرسبز  نامه  مدیرمسئول هفته

ی محترم مرحوم حاج عوض  خانواده

 خشنودفرد

ی درگذشهت پهدر مهؤمهن و              با تأسف و تألم، ضایعه    

مرابا  و  خدمتهزهزارتها  شهادروا  حها  عهه                 

ختنهدفاد ، تسلیت عا  نمهد  باای آ  فقید سعید         

غفاا  الری و باای بازماندگا  سالمت و سهعهادت از             

 درگا  ایزد منا  مسئلت دارد.

 علی اسدزاده

 ی شهرسبز  نامه  مدیرمسئول هفته

اعضای معتمد هیات اجرایی 
انتخابات شهرستان کازرون 

 انتخاب شدند 

 مدیر آموزش و پرورش کازرون :

پژوهش الزمه 
پیشرفت و توسعه ی 
 هر جامعه ای است

کنترل دو و نیم میلیون 
مترمکعب روان آب و سیالب 
توسط بندهای آبخیزداری 

احداثی منابع طبیعی شهرستان 
 کازرون

 ۴صفحه  ۴صفحه  3صفحه 

برادر گرامی، آزاد و جانباز سرافراز رحیم 

 ی محترم قنبری و خانواده

تها        ی درگذشت مادر مؤمنه و مکامه       با تأسف، ضایعه  

تسلیت گفته، باای آ  فقید  سعید  رحمت و مغفهات          

و باای بازماندگا  صبا جمیل و اجا جزیل از درگها              

 خداوندرحما  و رحیم مسئلت دارد.

 علی اسدزاده

 ی شهرسبز  نامه  مدیرمسئول هفته

افتتاح نمایشگاه 
کتابت قرآن در 

 تاریخ کازرون

 ۴صفحه 

خروشی عاشورایی در     88در نهم دی ماه سال      

کشور به وجود آمد که این خروش در پیی            

شکنی به مکتب عاشورا و جسارت به کتاب  حرمت

خدا و مسجد و اصل والیت فقیه به وقوع پیوست          

که ملت به صورت خودجوش به صحنه آمدند و         

گران آرزوی    با سر دادن شعار کوبنده علیه فتنه      

 را لگدمال کردند.  آمریکا و سران فتنه

های  شهید حجه االسالم محمد خرسند در خطبه

 0331دی  3نماز حمعه 
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ابااهیم مکی نمایتنهامه      

کهتاههی دارد بهه نهاد          

ماجاا از  .«هتل نیمکت »

این قاار است که بین دو      

نفا باای خهابید  روی نیمکت یک پارک اختهال  مهی            

شهد و ها یک آ  را حق خهد می داند. در نرایت اما بها                 

هم تهافق می کنند تا ها کداد به انداز  متخصی از آ              

نیمکت فاصله گافته، با هم به سهی آ  بدوند و ههاکهه              

زودتا رسید نیمکت سرم او باشد. اما زمانی کهه آ  دو               

باای خیز باداشتن و آغاز این رقابت به عقب می رونهد،             

نفا سهمی از را  می رسد و به راحتی با روی نیمکت می           

  خهابد.

این حکایت وضعیتی است که اگا دیا بجنبیم در انتظهار           

کتهر ماست. دعهاها و رقابترای سیاسی دو جهنهاد در              

کتهر ما ها روز، صهرت زشت تای به خهد می گیهاد و              

مادد صباشا  از این دعهاهای بی حاصل لبهایهز شهد              

است. به نظا من فاصت زیادی باای تامیم اعتمادهای از           

  بین رفته نداریم.

در این دعهاها یها   «آرما  های زیبای انقالب   »بسیاری از   

فاامهش می شهد یا مهرد استفادۀ ابزاری قاار می گیهاد            

وحدت، باادری، کار باای خدا، آزادی، عدالت، حاکمیهت         

ارزش های اسالمی، مبارز  با فساد و تبعیض، ولی نعمت          

بهد  مادد، مبارز  با استبداد داخلی و استکبارجهرهانهی،       

 پاسداشت خه  شردا و...

دوبار  صدای انتخابات به گهش می رسد. طبیعتًا بسیاری        

با اهدا  و انزیز  های مختلف نامزد می شهند. اما سخن            

من با آنرایی است که همچنا  دل در گهاو انهقهالب و                

ارزش هایش دارند. چپ و راست شا  هم باایم فهاقهی              

ندارد. این کتهر نیازمند یهد اهلل دیزای است! باویم در             

میا  نخبزا  ما  بزادیم. ببینیم در زندگی چه کسانهی           

خدا پارنگ تا است؟ چه کسانی در این چرل سال دنبال         

زرق و باق قدرت، پهل، پست و مقاد ندوید  انهد؟ چهه               

کسانی آلهدۀ دنیا نتد  اند؟ چه کسانی واقعًا دل در گهاو         

آرما  های انقالب دارند؟ چه کسانی با دردها و رنج های           

مادد هماا  بهد  اند و مادمی زیسته اند؟ چه کسانی از            

عاضه و شجاعت کافی باای حاکم کاد  آرمها  ههای             

انقالب باخهردارند؟ چه کسانی می خهاهند واقعًا پاسهدار         

خه  شردا و رنج ها و ماللت های مجهاههدا  انهقهالب               

 باشند؟

این طهر آدد ها را بیهابهیهم.         

خیلی از آ  ها در مهقهابهل          

چتما  ما هستند اما چهه       

ادعایی ندارند، دیهد  نهمهی        

شهند. چه  دنبال پست و مقاد نیستند، نادید  انزاشهتهه            

می شهند. ما گاهی حاضایم زیا َعلَم فال  آقایی که باای            

مادد شرا و دیارما  غایبه است سینه بهزنهیهم امها از                

کسانی که در میا  خهدما  زیسته اند و با دردههایهمها          

آشنایند، غافلیم. بیایید بازی چپ و راست، اصالد طلب و 

اصهلزاا را پایا  دهیم. نمی گهیم به افااد منتسب به این            

جناد و آ  جناد رأی ندهیم. نه! هاگز! منظهرد آ  است              

که گاایش آنرا باایما  اولهیت نباشد. سهالمهت شها ،              

#دردمندی شا ، تهانمندی شا ، پایندی شا  به آرمها           

های انقالب باایما  حا  اول و آخا را بزنهد. آنهرها را                 

بیابیم. التماستا  کنیم تا باای دفاع از آرمانرایتا  وارد          

  میدا  شهند.

و در کنار هم  این حافرا، از آنرا که وظیفه شا  تایید و             

رد صالحیت این و آ  است عاجزانه بخهاهیهم کهه بهه               

انقالب و آرمانرایش رحم کنند و از جایزا  خهیش بهاای           

هاچه تنگ تا کاد  دایاۀ انتخاب مادد برا  نباند کهه            

  فادا دیا است.

 نهیسند   رضا صنعتی

 بازگشت به آرمان های انقالب

 نامه و پایزا  اینتانتی شراسبزهفته
 ها و... ها، یادداشتاخبار، ت لیل

 پذیایدخبانزار افتخار می
shahresabz@gmail.com 
 منتظا همکاری شما هستیم

سید احمد احمدی زاد  معاو  سیاسی امنیتی استانهدار         

فارس در گفتزه با فاطمه اسدزاد  خبانزار شراسبز  بها            

بیا   اینکه باای را  اندازی خانه احزاب در استا  فارس           

متکل خاصی نداریم و با شناسایی مکا  مناسب، خهانهه    

احزاب را  اندازی خهاهد شد اظرار داشت  به دنبال ایهن            

 هستیم که تا قبل از انتخابات این اما را را  اندازی کنیم.

به گفته وی، مکا  های مختلفی باای خانه احزاب فارس    

پیش بینی شد  اما در بارسی های انجاد شد ، متههجهه            

شدیم از نظا مهقعیت و امکانات، تناسب زیادی با احزاب          

ندارد، اما امیدواریم در یکی دو هفته آیند  با شناسهایهی            

مکا  های جدید و با امکانات متناسب با خانه احزاب، را           

متخص شد  مکا ، خانه احزاب فارس را بهه بهرها                

 باداری باسانیم.

احمدی زاد  تأکید کاد  هم اکنه  در حهال بهارسهی                

 هستیم و این اما را رها نکاد  ایم.

 02معاو  سیاسی امنیتی استاندار فهارس در تهاریه               

مراما  سال جاری، در نتست متتاک احزاب سیهاسهی          

شراستا  شیااز به میزبانی فامانداری این شرا، گهفهتهه         

ههای حههز         بهد  تتکیل خانه احزاب یکی از اولههیهت          

هاى انجاد شد ، مکانی  سیاسى استا  است که با پیزیاى

جرت واگذارى به خانه احزاب استا  در نظا گافته شد           

 است.

م مدرضا امیای، فاماندار شیااز هم در این نتست، بها           

اشار  به الزامات مادد ساالری اظرار داشت  معتهقهدیهم            

های نظاد مادد ساالری دیهنهی بها ح ههر               ت کیم پایه 

پذیا است و  های مختلف امکا  ها و بازیزاا  عاصه جایا 

یقینا یکی از بازیزاا  و کارگادانا  عهاصهه سهیهاسهی               

 ها و احزاب سیاسی هستند. جامعه، تتکل

وی با بیا  اینکه فصل انتخابات برار احزاب سیاسی است 

اما فعالیت احزاب نباید م دود به زما  انتخابات بهاشهد،           

ههاى     افزود  انتظار است که احزاب سیاسهى در بهاههه             

مختلف زمانى در مباحث مختلف ایفاى نقش کهنهنهد و             

وگهه هها دامهنهه و              ها و گفت    معتقدیم که این نتست   

 وسعتش در سطح جامعه تاویج داد  شهد.

 معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در گفتگو با شیرازه خبر داد:

 خانه احزاب فارس تا قبل از انتخابات کار خود را آغاز می کند

به گزارش روابط عمهمی نراد نمایند  ولی فقیه در فارس          
اهلل دژکاد با مرهنهدس زاههدی           و اماد جمعه شیااز، آیت    

مدیاکل جدید را  و شراسازی استا  فهارس دیهدار و          
 گفت و گه کاد.

شاد بیانات آیت اهلل دژکاد در این دیدار به شهاد زیها               
 باشد  می

در ابتدا از شما و همه همکارانتا  که تتایف فاما شهد             
اید تتکا میکنم. حجم کار مجمهعه را  و شراسازی کهه            
واقعا زیاد است و ها فادی که مقداری آشنایی با حههز              
کار را  و مسکن داشته باشد می داند حجم کهار بهزر               
است و همیته حا  این است که استا  فارس خهد یک           
کتهر است و حتی از نظا وسعت و جمعیت در حد دو یا             
سه کتهر اروپایی است و کار به گهنه ای است که خدمت 
رسانی به کل استا  زحمت زیادی دارد.در عین حال مها            
دعاگه هستیم که همه شما در این جرت مهفق باشید و            
انتااهلل شما مسائلی که باید انجاد گیاد را بهه خههبهی                

 مدیایت کنید و در این مسیا پیش روید.
مسئله ای که به صهرت خاص باای ادار  شما وجهد دارد           
این است که استا  فارس از نظا جاد  و را  سهازی بهه              
نسبت استا  هایی که همیته همتااز آنرا بهد  و با آنرها            
رقابت داشته است بسیار عقب است. اگا اماوز اصفرا  را           
بارسی کنید میبینید که این استا  مطابق بانامه ههای           
تهسعه ای که تنظیم شد  بهد  است ارتباطش با مهااکهز            
 ۴استا  اطاا  خهد به صهرت بزرگاا  ها و جاد  ههای             

باند  شکل داد  و پاوژ  ها تماد شد  است در حالیکه ما            
در فارس واقعا با متکالت جدی در این عاصهه مههاجهه           
هستیم و این یک عقب ماندگی بسیار واضح و آشهکهاری            

 نسبت به بانامه های تهسعه استا  است.
در این ق یه بع ا مدیاا  باالتا از مدیاکل را  کهتهاههی            
کاد  اندو شاید به تعبیا مدیاا  سابق در ایهن ق هیهه               
گذشت کادند اما گذشت تا حدی شدنی است.خصههصها           
که اگا بیش از حد گذشت کنیم باید دید از حهق چهه                

کسانی گذشت کاد  ایم؟حقهق مادد این استها  بهایهد            
استیفا شهد. در سالرای اخیا چقدر استا  فارس از بابهت            
نداشتن جاد  های امن و ایمن، مت مل خسارات مالی و         
جانی شد  است؟ بنابااین ما هم نزا  ملی بایهد داشهتهه              
باشیم که مصالح ملی را حفظ کنیم هم نزها  اسهتهانهی               
 داشته باشیم که حهق مهادد فهارس ضهایهد نتههد.                  
در زمینه خطهط ریلی نیز شاایط همین گهنه اسهت.بهه             
گفته شما پاوژ  جامد را  آهن فارس تعایف شد  اسهت        
اما تا بخهاهیم دستاسی به دو بندر شرهیهد رجهایهی و                
بهشرا پیدا کنیم خیلی کار زمین ماند  داریم و مهعهلههد             
نیست چند سال دیزا طهل بکتد باید ایهن مههارد بها                
جدیت مطالبه شهد و مطالبه را از سطح کار اداری خههد            
بیاو  بیاورید و تبدیل به مطالبه استهانهی شههد چهه            
بیتتاین سهد را باای استا  دارد و اتصهال ریهلهی بهه                
بنادری چه  بهشرا و بندرعباس امهاوز یهک ضهاورت             

 تهسعه ای باای استا  فارس است.
اماوز اگا احداث خط ریل فارس تا بندرعباس را شهاوع            
کنید خهد ایجاد اشتغال می کند و همین طهر ساخت و            
ساز جاد  باای ایجاد اشتغال و رفا  در طهل انجاد پهاوژ             
باای مادد مفید است و در ادامه مسیا عبهر و ماور مهی             
شهد و رونق ایجاد می شهد.عقب ماندگی از استا  ههای            
دیزا باید جباا  شهد.این قسمت کار مدیایتی واجاایهی          

 است.
کار فااوا  است اما سافصل دیزای را خدمت شما عا           
میکنم که شاید در نزا  اول به نظا می رسد کار مدیهاا          
اجاایی ما نیست ولی واقعا در ب ث گاد دود انقالب کهه             

مقاد معظم رهبای فامهد  انهد کهار         
 مدیاا  است.

نفا مستقیم    ۵۴۵به گفته شما اماوز     
باای ادار  شما کار می کننهد و بها            
شاکت هایی که اطاا  شهمها کهار           

میکنند تعداد افااد بیش از این است.ب ثی در کتهر مها             
مطاد است که این افااد چزهنه وارد عاصه خدمت مهی            
شهند و روابط بین شاکت ها و نمایند  دولهت چهزههنهه        
شکل می گیاد و مادد از این جرت شاید کمی سادرگم           

 هستند.
چاا کسی که به ها دلیلی در دستزا  های مختلف نفهه             
پیدا است باید بتهاند خال  قانه  و مقارات کار کهنهد و           
این کارش امکا  پذیا است اما دیزای که ضعیف است و           
هیچ ارتباطاتی ندارد، هیچ راهی باای احقاق حهق خههد          
نباید نداشته باشد؟ وقتی عمد  ص بت ما جنبه فاهنزی         
دارد این کار گناهی است که فاد گناهکار در روز قیامهت            
از پل صااط نمی تهاند رد شهد.انزار ما فاامهش کاد  ایم            
که روز قیامت و حساب و کتاب در پیش است.این مسئله      
مرم است که در مهرد همه دستزا  ههای اداری وجههد            
 دارد و بههایههد بههه مههاور آ  را تههغههیههیهها دهههیههم.                 
اینکه مقاد معظم رهبای فامهدند در گاد دود باید جامعه    
پادازی شهد یعنی مادد در یک آرامش بهتههانهنهد کهار               
قانهنی خهد را انجاد دهند و این اطمینا  و آرامهش را               

 شما مدیاا  باید ایجاد کنید.
اگا ما در عاصه جامعه پادازی نتهانیم آرامش و اطمینا           
را در جامعه ایجاد کنیم حال هاچه جاد  بهکهتهیهم و                

مسکن درست کنیم، آرامش خاطا در جامعه حکمفهامها          
 نمی شهد.

ق ایای مسکن را در طهل چند سهال اخهیها بهارسهی                
کنید.در دولت قبلی ب ث شد که مسکن از حالت کهاالی      
تجاری و سامایه ای خار  شهد و در همین راستا مسکن           

میلیه  مسکن مرا چه خهب چه بد         0مرا ساخته شد و     
ت هیل داد  شد.بله عیب داشت اما حسن کهار را ههم                
بزهییم.با همه ایاادات تعدادی مسکن ساخته شد اما در           
ادامه و در چند سال اخیا هیچ مسکنی ساخته نمی شهد           

ساعت   ۱و نتیجه آ  می شهد که در دور  جدید کمتا از            
ثبت ناد در سایت مسکن پا می شههد.آنهقهدر مسهکهن                
نساختیم تا آستانه صبا مادد لبایز شد.چاا اینزهنه سها            

 مادد در می آید؟
جامعه پادازی یعنی یک گهشه از کار را بهه گههنهه ای                
شکل دهیم که مادد آرامش پیدا کنند.رانت، پهارتهی و              
امثال اینرا سبب عدد آرامش است و باید جلهی آنرها را             
بزیایم و کار طهری پیش رود که مادد در حهز  کار شما  
آرامش پیدا کنند.ایجاد آرامش یک چار  بیتتا نهدارد و            
قانه  باید مالک باشد و ها جا قانه  را دور بزنیم سنهگ             
روی سنگ بند نمی شهد و باید قانه  مندی را مهدنهظها              

 قاار دهیم.

به گفته ماحهد آیت اهلل حائای در اجاای قانه  دامهنهه             
ای باای مانهر مدیا قاار گافته است.در آ  دامهنهه هها           
کاری مدیا انجاد دهد قانهنی است و مدیا بهایهد بهاای               
ایجاد رضایت مادد مانهر دهد.اما اینزهنه نباشد که فهادا      
در بازرسی متخص شهد که کار خال  قهانهه  انهجهاد               

 گافته است.
این جرت را مدنظا قاار دهید.البته چه  در ایهن حههز           
کم کار کاد  ایم رهبای باای گاد دود تاکید ویهه  ای              
کاد  اند و اماوز در مسیا تمد  سازی اسالمی وقت این           

 کار است.
کار نتد  است چه  عدد آشنایی وجهد دارد؛ می دانیهم           
نیاز داریم ولی دقیقا نمی دانیم چه باید بکهنهیهم و در                
جلسات و گفت و گه های خهد مطالب را به هم یاد دهیم 

 و به ماور اصالد می شهد.
در کتهرهای تهسعه یافته و پیتافته همه چیز در جهای           
خهد قاار دارد و این یعنی آنرا جامعه پادازی را انهجهاد              

سال زودتا از ما حاکت کادند و          022داد  اند البته آنرا     
ما مثل آنرا نمی شهیم ولی باید شاوع کنیم و به آنهجها               

 خهاهیم رسید.
این مسیا را دنبال کنید و امهاوز مهدیهاا  مها سههای              
کارهایی که وظیفه  اتی دستزا  و مجمهعه مابهطه آنرها          
است باید وارد عاصه جامعه پادازی و تمد  سازی ههم            
شهند وگانه مدیا انقالبی نیستند.تاثیاگذاری در انهقهالب          
اسالمی نیاز به این جرت دارد و این مهضهع باید تبدیهل            

 به گفتما  شهد تا بتهانیم متکالت را حل کنیم.

 آیت اهلل دژکام : 

 عقب ماندگی جاده ای و راه آهن فارس جبران شود

به گزارش م مد مردی اسدزاد  خبانزار شراسبز شبکه        

تاکسیاانا  دوستدار کتاب شیااز در پایانه مسهافهابهای           

های مرهم   شرای با هد  تاویج کتابخهانی که از را       درو 

تهسعه فاهنگ شراوندی است به طاد پایتختی کهتهاب          

ای که با عهمههد        پیهستند تا تاکسیاانا  با ارتباط گستاد      

مادد دارند، بتهانند نقش مرمی در این حههز  داشهتهه              

باشند، زیاا که بسیاری از شراوندا ، بخش مهرهمهی از             

گذراننهد    اوقات خهد را در وسایل حمل و نقل عمهمی می         

و کتابخهانی زمینه مناسبی را باای پها کهاد  اوقهات               

 سازد. فااغت آنرا فااهم می

در این طاد که کمک شایانی در کسب پایتختی کهتهاب            

ههای     منظهر انتقال پیاد    شرای به   اتهبهس درو    ۰2دارد،  

شراوندی با استفاد  از ابزارهای فاهنزی و ههنهای بهه             

تاکسی به صهرت     ۰2اند؛  همچنین در     مانیتهر مجرز شد   

آزمایتی با همکاری سازما  فاهنهزهی و اجهتهمهاعهی               

اندازی شد  اسهت      های سیار را     شراداری شیااز کتابخانه  

که پس از دریافت بازخهردهای این طاد، تا پایا  سهال            

ههای در       ها به این کتهابهخهانهه       تعداد بیتتای از تاکسی   

 شهند. گادش مجرز می

ها با م امین مهخهتهلهف و در               های این کتابخانه    کتاب

های مختلف شعا، طنز، تابیتی و داستها  کههتها               حهز 

مهدت     اند تا شراوندا  در سفاهای کههتها           انتخاب شد  

های تهلیدشد  از      بتهانند از آنرا استفاد  کنند و کتابخانه      

اند کهه      جنس روکش خهدروها و با کیفیتی انتخاب شد        

به راحتی در معا  دید مسافاا  قاار گیاند و در حهال        

تاکسیاا  داوطلب ایجاد تتکیل شد        ۰2حاضا شبکه از    

ههای     است و در ادامه با دریافت بازخهردها و بهارسهی            

های بیتتای به این طاد خههاههنهد           کارشناسانه، تاکسی 

 پیهست.

سازی تاکسیاانا  طاد جدی شیااز باای پایتختهی          شبکه

 کتاب ایاا  است

معاو  فاهنزی ادار  کل فاهنگ و ارشاد اسالمی فهارس          

نیز در این مااسم شبکه تاکسیاانا  دوستدار کتاب شیااز 

های جدی شیااز بهاای کسهب عهنهها               را یکی از طاد   

 پایتختی کتاب ایاا  عنها  کاد.

مردی امیدبخش خاطانتا  کاد  شراوند مه ههری در           

امهر فاهنزی و تاویجی حا  اول و آخا را مهی زنهد و                

سازی اقتار و صنهِ  دوستدار کتاب ایهن           شیااز با شبکه  

 اما را به واقعیت نزدیک کاد  است.

ها و اصنا  مختلف از جمله سالمندا ،         پیش از این گاو    

رسهانها ،      آمهزا ، نابیهنهایها ، نهامهه          نتانا ، دانش   آتش

ها نیهز از طهایهق           دارا ، و دیزا گاو      ها و کافه    رستهرا 

اند. طاد     معاونت فاهنزی شراداری به این شبکه پیهسته      

آغاز شد و تها       ۱۰۳۰انتخاب پایتخت کتاب ایاا  از سال       

 کنه  چرار دور  متهالی آ  باگزار شد  است.

گفتنی است، به منظهر بازدید شهرای ارزیابی پایتخهتهی           

کتاب؛ شراها و روستاها و عتایا دوستهدار کهتهاب، در             

استا  فارس، سید آبادی متاور وزیا فاهنهگ و ارشهاد          

اسالمی به هماا  مسئهال  دفتا مطالعات و بانامه ریهزی          

وزارت فاهنگ و ارشاد اسالمی، دفتا امهر روسهتهایهی و             

مناطق م اود ریاست جمرهری، دبیاخانه کانه  عهالهی          

فاهنزی هنای مساجد، نراد کتابخانه هها و سهازمها               

دهیاری ها و همیاریرای وزارت کتهر به استها  فهارس            

آمدند تا در این مسیا از دست آوردها و شاخهص هها و                

 امکانات تاویج کتاب و کتابخهانی بازدید کنند.

 سازی تاکسیرانان طرح جدی شیراز برای پایتختی کتاب: شبکه

 های شیراز برای پایتختی کتاب سرعت گرفت موتور تاکسی

به گزارش روابط عمهمی فامانداری ویه  شراستا        

نفا از مهعهتهمهدیهن          0۲کازرو ، اماوز با دعهت از      

کازرو ، در ح هر فاماندار ، اع ای اداری ههیهات          

اجاایی انتخابات و اع ای ههیهات نهظهارت بها               

ع ه معتمد هیأت اجهاایهی        ۲انتخابات شراستا ،   

  کازرو  انتخاب شدند.

در این جلسه پس از ماور کهتاهی با قهانین و بیا  

دیدگا  های فاماندار، دادستا  و ریهیهس ههیهات            

نظارت با انتخابات و پس تز رای گیای از مخهفهی            

پهر، مهجهیهد        بین اع اء، آقایا  م مدکاظم فاضل    

زاد  رستمی، عبدالاسههل      شریدزاد ، ابااهیم حسن  

روزبه، ابااهیم دهقا  متتانی، سید عبدال هسهیهن         

طبیبی، م سن روزبری و سیدم مهد فاطمی بهه         

ع ه اصلی معتمد هیات اجاایی انتخابات        ۲عنها   

یازدهمین دور  مجلس شهرای اسالمی و اولهیهن           

ی مجهلهس خهبهاگها            ای پنجمین دور     میاندور 

 رهبای در کازرو  انتخاب شدند. 

اعضای معتمد هیات 
اجرایی انتخابات 
شهرستان کازرون 

 انتخاب شدند 
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استمرار فعالیت های عمرانی 

شهرداری کازرون در نقاط مختلف 
 شهر

به گزارش روابط عمهمی شراداری کازرو  در         
راستای برسازی و زیباسازی معابا شهرهای و           
همچنین تساید و تسریل در عهبههر و مهاور             

عاباا  پیاد  عملیات  مهزاییک فاش پیهاد  رو          
خیابا  پزشکیا  و خیابا  یک طافه نطنج در         

 حال انجاد است.
همچنین به منظهر برسازی و بهرهبههد تهادد             

خهدرو ها عملیات لکه گیای و آسفالت خیابا          
ابهاس ق ، چرار را  بانک ملی ، بلهار شرهیهدا            
داوودی، خیابا  باهنا و خیابا  شایعهتهی بهه           

 انجاد رسید.
از دیزا اقدامات شراداری کازرو  می تها   به          

عملیات کانیه گذاری کهچه های پایین تها از           
نمایندگی ایاا  خهدرو قتاعتی واقهد  بهلههار             
ارتش، جدول گذاری خیابا  بیهسهت مهتهای           
ورودی شراک پادیس و اجاای رفهژ وسط  و           

 کندرو ورودی شاقی شرا اشار  کاد. 
الزد به  کا است که بعد از عملیات تعایهض و       
جدول گذاری خیابا  شرید حمیدی جابجایهی       
تیاهای باق این خیابا  با همکاری ادار  بهاق          

 انجاد شد.
تجلیل از فعاالن عرصه حمل و نقل 
شهرداری کازرون به مناسبت روز 

 ملی حمل و نقل

به گزارش روابط عمهمی شهرهاداری کهازرو            
آ ر ما  روز حمهل و     02همزما  با فاا رسید      

نقل ساپاست شراداری، جناب آقای تن ع هه        
شهرای اسالمی شرا، معاو  فنی و عهمهاانهی،           
حااست شهرهاداری کهازرو  و کهارشهنهاس              
راهنمایی و رانندگی )ع ه شههرای تهاافهیهک            
شراستا ( با ح هر در م ل سازما  حمهل و           
نقل شراداری کازرو  از فعاال  ایهن عهاصهه            

 تجلیل بعمل آمد.
در ابتدا اصغا قاسمی ساپاست شراداری ضمن   
تبایک روز ملی حمل و نقهل و قهدردانهی از               
زحمات و خدمات فعاال  عاصه حمل و نهقهل           

اظرار کاد  حمل و نقهل بهعهنهها  ویهتهایهن                 
شراداری و تهسعه یافتهزهی شهرهای اسهت،             
خدمات صادقانه و امانتداری نهیهاوههای ایهن            
سازما  با تهجه به متکالت و سختهی فهااوا            

 قابل تقدیا و ستایش است.
وی رضایتمندی عمهد شراوندا  را مرمتهایهن        
مالک عملکاد کارکنا  این سازما  عنها  کاد       
و تصایح کاد  رانندگا  روزانه با مسهافهاا  و             
افااد زیادی سا و کار دارند باخهرد مهنهاسهب            

تهاند تاثیهاات     رانندگا  تاکسی و اتهبهس ها می     
بسیار مثبتی در یاد و خاطا  مسافاا  ایجاد و          

 هنیت مثبت آنا  را نسبت به  مهادد شهرها             
خهد تغییا دهند در واقد این قتا عهزیهز مهی             
تهانند ضمن اثاات مثبت فاههنهزهی، مهعها             

 ههیت و فاهنگ شرا خهد باشند. 

در ادامه ع ه شهرای اسالمی شرا، معاو  فنی        
و عماانی و حااست شراداری ضمن تهبهایهک       
روز حمل و نقل عمهمی به ساپاست سهازمها           
حمل و نقل و فعاال  این عاصه به بیا  دیدگا           
و نظاات خهد در راستای تقهیت و پهیهتهبهاد             

 اهدا  سازما  پاداختند.
سپس مجتبی امیهای سهاپهاسهت سهازمها              
مدیایت حمل و نقل شراداری کازرو  ضهمهن         
خیا مقدد به ساپاست شراداری و ههیهئهت            
هماا  گزارش مبسهطی از عملکاد سازما  ارائه       

 نمهد.
الزد به  کا است در پایها  ایهن مهااسهم از                
رانندگا  و کارکنا  نمهنه این سازما  با اهدای        

 لهد سپاس و هدایای تجلیل بعمل آمد.
ادامه برخورد شهرداری کازرون با 

 ساخت و سازهای غیر مجاز

به گزارش  
روابط عمهمی شرهاداری کهازرو  در ادامهه            
باخهرد قانهنی شراداری کازرو  با سهاخهت و          

واحد سد معبا و پهلهیهس      ساز  های غیا مجاز  
تخلفات ساختمانی شراداری کازرو  نسبت بهه    
تخایب یک مهرد ساخت و ساز غیا قانهنهی در      
فاهنگ شرا  پایین تا از خیابا  نتاط  با حکم    
دادستا  م تاد شرهاسهتها  کهازرو  و بها              

 همکاری نیاوی انتظامی اقداد نمهدند.
قانه  شراداری ها مالکیهن   ۱22با اساس ماد   

اراضی و امالک واقد در م دود  شرا و حهایهم           
آ  قبل از ها اقداد عماانی یا تفکیک اراضی و           
شاوع ساخت و ساز می بایست از شهرهاداری           

پاوانه اخذ نمایند در غیا این صهرت اگا فادی         
یا مالکی اقداد به ساخت ساز غیا مجاز نمهایهد           
شراداری به طهر جدی و قاطد با اساس قانه          

 باخهرد خهاهد کاد.
راه اندازی سامانه پیامکی سازمان 

مدیریت حمل و نقل شهرداری 
 کازرون

به گزارش روابط عمهمی شهرهاداری کهازرو            
سازما  مدیایت حمل و نقل شراداری کازرو        
در راستای تکایم ارباب رجهع  و نظارت دقیهق          
با ناوگا  حمل و نقل عمهمی اقهداد بهه را               
اندازی سامانه ارتباط پیامکی بها شهرهاونهدا            

 نمهد  است.
شراوندا  عزیز می تهاننهد پهیهتهنهرهادات ،              
انتقادات  و شکایات خهد را جرت رسیدگهی از          
طایق سامهانهه پهیهاد کههتها  بهه شهمهار                     

 ارسال نمایند. ۵222۵۱۳2

 اخبار شهرداری کازرون

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت مهضهع قانه  تهعهیهیهن        ۱۰۳۲22۰۱۱20۱222۵۱۲باابا رأی شمار   

های فاقد سند رسمی مسهتهقها در             تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما      

واحد ثبتی حهز  ثبت ملک پاسارگاد تصافات مالکانه بالمعار  مهتهقهاضهی               

کهدمهلهی       ۴خانم رحیمه رزد آزما فازند نزردار به شمهار  شهنهاسهنهامهه                  

صادر  از حهز  سه ماودشت در شتدانگ یکبهابهخهانهه بهه                 0۴۰02۵۴۳02

اصهلهی مهفهاوز و          0فاعی از  ۴2۲2متامابد ت ت پالک   00۳90۲مساحت  

فهارس     ۵اصلی قطعه دو واقد در بخش         0فاعی از     ۵۵۰شد  از پالک      مجزی

خایداری از مالک رسمی )سراد متاعی خهد متقاضی خایهداری از سهتهاد                 

اجاائی فاما  ح ات اماد ر ( م از گادید  است. لذا به منظهر اطالع عمههد                

کهه اشهخهاص         شهد. درصهرتی  روز آگری می ۱۵مااتب در دو نهبت به فاصله  

تههانهنهد از         نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتااضی داشته باشند می    

تاری  انتتار اولین آگری به مدت دو ما  اعتاا  خهد را به این ادار  تسلیم و                

پس از اخذ رسید، ظا  مدت یک ما  از تاری  تسلیم اعتاا ، دادخههاسهت                

خهد را به مااجد ق ایی تقدیم نمایند. بدیری است در صهرت انق ای مهدت           

 مذکهر و عدد وصهل اعتاا  طبق مقارات سند مالکیت صادر خهاهد شد.

 9۱۰۳۲ 9۱2 2۰تاری  انتتار نهبت اول  

 9۱۰۳۲ 9۱2 ۱۲تاری  انتتار نهبت دود  

 حتمت مادانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شراستا  پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت مهضهع قانه  تهعهیهیهن      ۱۰۳۲22۰۱۱20۱222۴20باابا رأی شمار   

های فاقد سند رسمی مسهتهقها در            تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما      

واحد ثبتی حهز  ثبت ملک پاسارگاد تصافات مالکانه بالمعار  مهتهقهاضهی              

کهدمهلهی       ۰۲آقای حسن کاویانی فازند علی به شهمهار  شهنهاسهنهامهه                  

صادر  از ماودشت در شتدانگ یکبابخانهه بهه مسهاحهت                0۴۰022۴2۳2

شد  از  اصلی مفاوز و مجزی ۱فاعی از  0۴۰2متامابد ت ت پالک    ۱209۱2

فارس خایداری از مالک رسهمهی     ۵پالک یک اصلی قطعه دو واقد در بخش         

آقای اکبا عاب م از گادید  است. لذا به منظهر اطالع عمهد مااتب در دو         

که اشخاص نسبت به صهدور   شهد. درصهرتی    روز آگری می    ۱۵نهبت به فاصله    

تهانند از تاری  انتتار اولیهن        سند مالکیت متقاضی اعتااضی داشته باشند می      

آگری به مدت دو ما  اعتاا  خهد را به این ادار  تسلیم و پهس از اخهذ                      

رسید، ظا  مدت یک ما  از تاری  تسلیم اعتاا ، دادخهاست خههد را بهه        

مااجد ق ایی تقدیم نمایند. بدیری است در صهرت انق ای مدت مذکههر و               

 عدد وصهل اعتاا  طبق مقارات سند مالکیت صادر خهاهد شد.

 

 9۱۰۳۲ 9۱2 2۰تاری  انتتار نهبت اول  

 9۱۰۳۲ 9۱2 ۱۲تاری  انتتار نهبت دود  

 حتمت مادانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شراستا  پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت مهضهع قانه  تهعهیهیهن      ۱۰۳222۰۱۱20۱2222۴۱باابا رأی شمار     

های فاقد سند رسمی مسهتهقها در            تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما      

واحد ثبتی حهز  ثبت ملک پاسارگاد تصافات مالکانه بالمعار  مهتهقهاضهی              

کدمهلهی     0۱۱خانم شرا دخت اسفندیاری فازند مردی به شمار  شناسنامه          

صادر  از ماودشت در شتدانگ یکبابخانهه بهه مسهاحهت                0۴۰۱۵۵0202

شهد  از     اصلی مفاوز و مجزی 0فاعی از  ۴2۰0متامابد ت ت پالک      20902

فارس خایداری از مالک      ۵اصلی قطعه دو واقد در بخش         0فاعی از     ۲پالک  

رسمی آقای کاکاخا  مختاری م از گادید  است. لذا به منظهر اطالع عمهد             

کهه اشهخهاص        شهد. درصهرتی    روز آگری می    ۱۵مااتب در دو نهبت به فاصله       

تههانهنهد از        نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتااضی داشته باشند می         

تاری  انتتار اولین آگری به مدت دو ما  اعتاا  خهد را به این ادار  تسلیهم                

و پس از اخذ رسید، ظا  مدت یک ما  از تاری  تسلیم اعتاا ، دادخهاست               

خهد را به مااجد ق ایی تقدیم نمایند. بدیری است در صهرت انق ای مهدت               

 مذکهر و عدد وصهل اعتاا  طبق مقارات سند مالکیت صادر خهاهد شد.

 

 9۱۰۳۲ 9۱2 2۰تاری  انتتار نهبت اول  

 9۱۰۳۲ 9۱2 ۱۲تاری  انتتار نهبت دود  

 حتمت مادانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شراستا  پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت مهضهع قانه  تعیهیهن    ۱۰۳۲22۰۱۱20۱222۵۱۵باابا رأی شمار     

های فاقد سند رسمی مستهقها در      تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما    

واحد ثبتی حهز  ثبت ملک پاسارگاد تصافات مالکانه بالمعار  متقهاضهی            

کهدمهلهی       ۰۰۱خانم سریال مراآور فازند رحمن به شمار  شناسهنهامهه             

صادر  از سعادت شرا در شتدانگ یکبابخانه به مساحهت            0۴۰۰00۴22۱

شهد    اصلی مفاوز و مجزی 0فاعی از  ۴2۲2متامابد ت ت پالک  ۰2290۵

فارس خایهداری     ۵اصلی قطعه دو واقد در بخش         0فاعی از     022از پالک   

از مالک رسمی آقای غالماضا سعادت م از گادید  است. لذا به مهنهظههر                

شههد.     روز آگهرهی مهی          ۱۵اطالع عمهد مااتب در دو نهبت به فاصهلهه            

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقهاضهی اعهتهااضهی                 درصهرتی

تهانند از تاری  انتتار اولین آگری به مدت دو ما  اعتهاا               داشته باشند می  

خهد را به این ادار  تسلیم و پس از اخذ رسید، ظا  مدت یهک مها  از                     

تاری  تسلیم اعتاا ، دادخهاست خهد را به مااجد ق ایی تقدیم نمایهنهد.              

بدیری است در صهرت انق ای مدت مذکهر و عدد وصهل اعتاا  طهبهق               

 مقارات سند مالکیت صادر خهاهد شد.

 9۱۰۳۲ 9۱2 2۰تاری  انتتار نهبت اول  

 9۱۰۳۲ 9۱2 ۱۲تاری  انتتار نهبت دود  

 حتمت مادانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شراستا  پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت مهضهع قانه  تعیهیهن    ۱۰۳۲22۰۱۱20۱222۵۱0باابا رأی شمار   

های فاقد سند رسمی مستقها در          تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما      

واحد ثبتی حهز  ثبت ملک پاسارگاد تصافات مالکانه بالمعار  متقهاضهی            

 ۵۲۰۴آقای اله بخش خساوانی شیای فازند ایا  به شمار  شناسهنهامهه               

صادر  از ارسنجا  در شتدانگ یکبابهخهانهه بهه              2۴۲۳۵۳2۳۵2کدملی  

اصلی مهفهاوز و         ۱فاعی از     0۴۴2متامابد ت ت پالک      ۱۲۲90مساحت  

فارس خایهداری     ۵شد  از پالک یک اصلی قطعه دو واقد در بخش             مجزی

م مدعلی افتخاری( م از گادید  است. لهذا          -از مالک رسمی )رضا ایزدی     

شههد.   روز آگری می ۱۵به منظهر اطالع عمهد مااتب در دو نهبت به فاصله           

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضهی اعهتهااضهی                درصهرتی

تهانند از تاری  انتتار اولین آگری به مدت دو ما  اعتاا              داشته باشند می  

خهد را به این ادار  تسلیم و پس از اخذ رسید، ظا  مدت یهک مها  از                     

تاری  تسلیم اعتاا ، دادخهاست خهد را به مااجد ق ایی تقدیم نمایهنهد.             

بدیری است در صهرت انق ای مدت مذکهر و عدد وصهل اعتاا  طهبهق               

 مقارات سند مالکیت صادر خهاهد شد.

 9۱۰۳۲ 9۱2 2۰تاری  انتتار نهبت اول  

 9۱۰۳۲ 9۱2 ۱۲تاری  انتتار نهبت دود  

 حتمت مادانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شراستا  پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت مهضهع قانه  تهعهیهیهن      ۱۰۳۲22۰۱۱20۱222۵0۱باابا رأی شمار   

های فاقد سند رسمی مسهتهقها در            تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما      

واحد ثبتی حهز  ثبت ملک پاسارگاد تصافات مالکانه بالمعار  مهتهقهاضهی              

کهدمهلهی       020۵آقای مجید صادق پهر فازند ابهالقاسم به شمار  شناسنامه  

صادر  از سعادت شرا در شتدانگ یکبابخانه به مسهاحهت       0۴۰۱20۱۰0۴

شد  از  اصلی مفاوز و مجزی 0فاعی از  ۴2۲۲متامابد ت ت پالک    0۳09۲2

فارس خهایهداری از      ۵اصلی قطعه دو واقد در بخش        0فاعی از     ۵۵۰پالک  

مالک رسمی )سراد متاعی خهد متقاضی خایداری از ستاد اجاائی فهامها         

ح ات اماد خمینی ر ( م از گادید  است. لذا به منظههر اطهالع عهمههد                    

کهه اشهخهاص       شهد. درصهرتی  روز آگری می ۱۵مااتب در دو نهبت به فاصله   

تههانهنهد از       نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتااضی داشته باشند می       

تاری  انتتار اولین آگری به مدت دو ما  اعتاا  خهد را به این ادار  تسلیهم                

و پس از اخذ رسید، ظا  مدت یک ما  از تاری  تسلیم اعتاا ، دادخهاست              

خهد را به مااجد ق ایی تقدیم نمایند. بدیری است در صهرت انق ای مهدت            

 مذکهر و عدد وصهل اعتاا  طبق مقارات سند مالکیت صادر خهاهد شد.

 9۱۰۳۲ 9۱2 2۰تاری  انتتار نهبت اول  

 9۱۰۳۲ 9۱2 ۱۲تاری  انتتار نهبت دود  

 حتمت مادانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شراستا  پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت مهضهع قانه  تهعهیهیهن      ۱۰۳۲22۰۱۱20۱222۵۰۲باابا رأی شمار     

های فاقد سند رسمی مسهتهقها در           تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما      

واحد ثبتی حهز  ثبت ملک پاسارگاد تصافات مالکانه بالمعار  مهتهقهاضهی              

کهدمهلهی       ۰خانم برجت رشیدی اردچی فازند علی به شمار  شناسنهامهه             

صادر  از ماودشت در شتدانگ یکبابخهانهه بهه مسهاحهت           0۴۰02۲۵۴22

شد  از    اصلی مفاوز و مجزی     0فاعی از     ۴2۲۳متامابد ت ت پالک      ۱۰۳9۲۵

فارس خهایهداری از        ۵اصلی قطعه دو واقد در بخش         0فاعی از     ۵۵۰پالک  

مالک رسمی )سراد متاعی خهد متقاضی، خایداری از ستاد اجاایی فهامها               

ح ات اماد خمینی ر ( م از گادید  است. لذا به منظهر اطالع عمهد مااتب          

که اشخاص نسبت بهه       شهد. درصهرتی    روز آگری می    ۱۵در دو نهبت به فاصله      

تهانند از تاری  انتتهار       صدور سند مالکیت متقاضی اعتااضی داشته باشند می       

اولین آگری به مدت دو ما  اعتاا  خهد را به این ادار  تسلیم و پس از اخهذ            

رسید، ظا  مدت یک ما  از تاری  تسلیم اعتاا ، دادخهاست خههد را بهه                 

مااجد ق ایی تقدیم نمایند. بدیری است در صهرت انق ای مدت مهذکههر و      

 عدد وصهل اعتاا  طبق مقارات سند مالکیت صادر خهاهد شد.

 9۱۰۳۲ 9۱2 2۰تاری  انتتار نهبت اول  

 9۱۰۳۲ 9۱2 ۱۲تاری  انتتار نهبت دود  

 حتمت مادانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شراستا  پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت مهضهع قانه  تهعهیهیهن      ۱۰۳۲22۰۱۱20۱222۵۰۵باابا رأی شمار   

های فاقد سند رسمی مسهتهقها در            تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما      

واحد ثبتی حهز  ثبت ملک پاسارگاد تصافات مالکانه بالمعار  مهتهقهاضهی              

کهدمهلهی       0۰۱آقای عباس رعیت پیته فازند یهسف به شمار  شناسنامه           

صادر  از سعادت شرا در شتدانگ یکبابخانه به مسهاحهت      0۴۰۰00۰222

شد  از  اصلی مفاوز و مجزی 0فاعی از  ۴2۳2متامابد ت ت پالک  ۱۰۲90۵

فارس خهایهداری از         ۵اصلی قطعه دو واقد در بخش         0فاعی از     2۲پالک  

مالک رسمی )عزیزاله و حبیب اله عزیزپهر( م از گادید  است. لذا به منظهر       

که  شهد. درصهرتی  روز آگری می    ۱۵اطالع عمهد مااتب در دو نهبت به فاصله         

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتااضی داشهتهه بهاشهنهد                 

تهانند از تاری  انتتار اولین آگری به مدت دو ما  اعتاا  خهد را به ایهن                  می

ادار  تسلیم و پس از اخذ رسید، ظا  مدت یک ما  از تهاریه  تسهلهیهم                      

اعتاا ، دادخهاست خهد را به مااجد ق ایی تقدیم نمایند. بدیری است در              

صهرت انق ای مدت مذکهر و عدد وصهل اعتاا  طبهق مهقهارات سهنهد                  

 مالکیت صادر خهاهد شد.

 9۱۰۳۲ 9۱2 2۰تاری  انتتار نهبت اول  

 9۱۰۳۲ 9۱2 ۱۲تاری  انتتار نهبت دود  

 حتمت مادانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شراستا  پاسارگاد 



نمهایتهزها     

کتابت قاآ   

در تههاریهه    

کازرو  روز  

 ۰2شنبهه    

آ رما ، بها    

االسالد ص اایی، رییس حههز  عهلهمهیهه              ح هر حجت 

ریهیهسهه       کازرو ، جمعی از مسهولین شراستا  و هیئت      

 دانتزا  سلما  فارسی کازرو  افتتاد شد.

بنا به گزارش روابط عمهمی دانتزا  سهلهمها  فهارسهی              

االسالد ص اایی در آیین افهتهتهاد ایهن              کازرو ، حجت 

نمایتزا  ضمن باشماد  اهمیت قاآ  و لزود بازنمهایهی          

های مختلف، خاطا نتها  نهمههد             این اهمیت در قالب   

قاآ ، تجلی کماالت انسا  کامهل اسهت. اگها فهاد و                  

ای قاآ  را در خهد به اجاا بزذارند، قطعًا فهاد و                جامعه

 ی کاملی خهاهند بهد. جامعه

رییس حهز  علمیه کازرو  در ادامه با تتکا از دانتهزها             

سلما  فارسی به واسطه باگزاری این نمایتزها ، افهزود         

قطعًا هاگهنه ار  نراد  به این کتاب آسمانی، قابل تقدیا          

است؛ چاا که جامعه جرانی م تا  و نیازمند به کماالتی          

 گذارد. است که قاآ  در اختیار بتا می

االسالد ص اایی در پایا  تصایح نمههد  پهس از               حجت

ما  اتفهاق افهتهاد،         حادثه حهز  علمیه کازرو  که در آبا       

های مادمی در     اکنه  به لطف و عنایت خدا شاهد پهیش       

های مذهبی هستیم و این نمایتزاهی که از سههی            حهز 

تهانهد    دانتزا  سلما  فارسی کازرو  باگزارشد، قطعاً می      

 در این جایا  همدردی خهبی باشد.

در ادامه دکتا مردی رضایی، معاو  فاهنزی و اجتماعی         

دانتزا  سلما  فارسی کازرو ، طی سخنهانهی، ضهمهن            

آمدگهیی به مسهولین و سایا حاضاا  در آیهیهن              خهش

افتتاد این نمایتزا  عکس، باگزاری آ  را در قهالهب دو            

هد  عمد  عنها  نمهد. ایتا  در ابتدا خاطا نتا  کاد            

ما امیدواریم با باگزاری این نمایتزا ، پههوهتهزهاا  و             

دیزا اهالی شراستا  را متهجه یک خصیصه مرم کنیهم          

که در طهل تاری  شراستا  کازرو  وجهد داشته است و          

تاکنه  کمتا به آ  پاداخته شد ، آ  هم کتابهت قهاآ              

 تههههسهههط اههههالهههی ایهههن شهههرههها اسهههت.                 

دکتا رضایی در این خصهص تصایح نمهد  شرا کهازرو            

از قدیم به عنها  یک شرا مذههبهی مهطهاد بههد  و                   

نمادهای مذهبی مختلفی در این شرا هست که از جمله          

تها  به تعدد و تنهع مساجدی که در کازرو  داریم و             می

 تقایباً کم نظیا است، اشار  کاد.

معاو  فاهنزی و اجتماعی دانتزا  سهلهمها  فهارسهی              

کازرو  همچنین افزود  عالو  با تعدد بناهای مهذههبهی،            

ی مذهبی در ب ث دیزای ههم کهم             این شرا در حهز    

نظیا است، آ  هم کتابت قاآ  اسهت. بهاگهزاری ایهن                

نمایتزا  و بازنمایی باخی از آثار ارزشمند کتابت قهاآ            

ها در طهل تاری ، به دنبال نهمهایهش و               تهسط کازرونی 

یادآوری هاچه بیتتا این ویهگی شرا کازرو  است. گها           

تاریخی آ  هم انهاع نس  کتابت قاآ  است که در ایهن         

تاین آ  بهه قها           نمایتزا  به نمایش درآمد  و قدیمی     

 گادد. شتم هجای قمای بامی

گفتنی است نمایتزا  عکس کتابت قهاآ  در تهاریه               

ما  در     دی  ۵شنبه    آ رما  تا پنج    ۰2کازرو  از روز شنبه     

باشد و بازدیهد از      دانتزا  سلما  فارسی کازرو  دایا می     

تابله از    ۱2آ  باای عمهد آزاد است. این نمایتزا  شامل          

کاتب کازرونی است که باخی از آنرا در کتابت، دارای            2

 باشند. های خاصی می ویهگی

 افتتاح نمایشگاه کتابت قرآن در تاریخ کازرون

مدیا آمهزش و پاورش کازرو  پهوهش را الزمه پیتافت 
 و تهسعه ها جامعه ای عنها  کاد.

به گزارش روابط عمهمی مدیایت آمههزش و پهاورش             
کازرو ، آیین گاامیداشت هفته پهوهش با ح ههر امهاد         
جمعه، روسای دانتزا  ها و باخی دیزا از مسهئههلهیهن             
ادارت این شراستا  و فاهنهزهیها  و دانهش آمههزا                 
پهوهتزا در سالن کانه  فاهنزی تابیتی شرید عسکای   

 کازرو  باگزار شد. 
مدیا آمهزش و پاورش کازرو  ضمن اشار  به تاریخچهه          
نامزذاری روز و هفته پهوهش اظرار داشت  پهوههش از            
نیازهای اساسی جامعه، به خصهص جامعه فاهنهزهی و           

 دانش آمهزی است.

امیاحسین جمتیدی با بیا  اینکه الزمه پیتافت در ها     
زمینه ای پهوهش و ت قیق است، گفت  قدرت استقهالل           
 و پهیایی یک کتهر نیز به فناوری پیتافته وابسته است. 
وی ادامه داد  دانش آمهزا  سامایه و زیابهنهای آیهنهد          
کتهر هستند و بایستی روحیه پهوهش مداری را در بین          

 آنا  تقهیت کنیم.
مدیا آمهزش و پاورش کازرو  افهزود  زمهانهی دانهش               
آمهزا  را در مسیا واقعی خهد قاار داد  ایم که بتهانهیهم             
پهوهش را در آنا  به فعلیت باسانیم و این کار در کنهار             

 معلما  پهوهند  قابل دستاسی است. 
جمتیدی با اشار  به اینکه در آمهزش و پاورش کازرو           
دو پهوهش ساای دانش آمهزی داریم کهه ههمهکهارا               
فاهنزی هم از آ  برا  می باند و بها            
اشار  به نکاتی از بیانیه گاد دود انقالب 
مقاد معظم رهبای، تصایهح کهاد  از           
پهوهش سااها انتظار داریم که با بانامه  
ریزی دقیق تا بتهانند دانش آمهزا  را        
در مسیا پهوهش و ت قیق قاار دهنهد        
و همکارا  فاهنزی را بیش تا تاغیهب        

 به استفاد  از این مکا  ها کنیم. 
گفتنی است در این مااسم رونمایی از        

کتاب تالیفی فاهنزیا  شهاغهل و          0۱
بازنتسته آمهزش و پاورش کازرو  و       
همچنین تقدیا از تعهدادی از دانهش          

 آمهزا  پهوهتزا باتا انجاد شد. 

 

 مدیر آموزش و پرورش کازرون در آیین گرامیداشت هفته پژوهش؛

 پژوهش الزمه پیشرفت و توسعه ی هر جامعه ای است

محمدمهدی اسدزاده  و محسن  حمنمن دن  دح مهن من ن   ن          
غ فل از اینکن    -4931اک رسی وش، منتشر شده دح آذحم ه  عل 

دقش  عملی ت از ق ل، لُو حفت   ود و عراق  ه  ک  اولین  رنروه   
ق یق ه ی م  حا منهدم کرده  وددد،    دم یش دنوح رنراق قنوه،    
دیگر ق یق ه ی م  حا    سمت خود م  کش دددد و    حامنتن    

 آن ه  حا م  زددد.
س ل  یشنتنر    ۰۲آغ ز م  شود او  1وقت  ک  عملی ت کر الی 

رنردان   ۰و  4دداحد؛ تنه  فردی ک  دح ای  عملی ت از رروه ن 
فجر لشکر المهدی زدده م دد، اوست. خنینلن  از حزمننندرن ن        
ک زحود   ر ای    وحدد ک  او مرف ه ی زین دی از عنمنلنین ت      

 رای رفت  داحد. فردی ک     صنوحت عنجنین  از       1کر الی 
احودد ع وح م  کند و عجی  تر از آن و زیر آتنش سنننگنین       

متر عرض احودد حا شن  م  کند و  ۰۲۲دشم  و    پ ی زخم ، 
   عق   رم  رردد؛ ریزی ک   یشتر    معجزه ش ی  اسنت و  
دسل امروز  یشتر دح فیلم ه  آن حا مشن هنده کنرده اسنت.نن او     
کس  است ک  شه دت تعدای از حزمندک ن ک زحود  حا    رشم 
دیده است. وقت  م ج عل  اک ر سی وش  رای مه م ن  از پلن     
ه ی دفتر ک زحون خ ر،   ال م  حفت، قدم  رداشتنننش  نرای    
خیل  ه  معن ی خ ص  داشت و ی دآوح تیر  حهن ی عنمنلنین ت      

  ود ک     حان رپ او خوحد. 1کر الی 
 ۸۷دی م ه ، س لنگنرد شنهن دت      1   توج     اینک  دح آست د  

و کنمنتنر از ین       1حزمنده ک زحود  دح عملنین ت کنر نالی     
دن منگنیاحی شنده اسنت،       «حوز ک زحون» هستیم ک       حوز

تهمیم ررفت  ایم مه م   ای    ای  حزمنده ک زحود  صنوحت  
دهیم ک  مط لع  آن  رای حزمندر ن دینروز از آن جنهنت کن      
خ طرات قدیم حا   زخواد  کنند و جواد ن امروز از آن جهت ک  
حش دت ه  و دالوحمردی ه ی دسل جوان دیروز حا  شن سننند،   

 خ ل  از لطف دیست.
بچه های کازرون در عملیات کربالیی هالرالار و در    

 هایی حضور داشتند؟ محور اروند در هه گروهان
دح محوح احودد،  چ  ه ی کن زحون دح سن  رنروهن ن  نوددند؛       

   فرم دده  شهید مسلم حسنتنم زاده از فسن  کن       4رروه ن 
    ۰شهید مهدی سلیم د  از ک زحون، مع ون وی  ود؛ رروه ن 

ک  شهید ومید جه د  آزاد از ک زحون، فرم دده  آن رروه ن حا 
شهید صمد فخ ح آن حا فرم دده   9 ر عهده داشت و رروه ن 

م  کرد و ای  رروه ن ه  هم  زیر مجموع  رنردان فنجنر و    
 تحت فرم دده  شهید مرتض  ج ویدی  وددد.

 خودتان در کدامیک از گروهان ها بودید؟
  ودم. 4م  دح رروه ن 

 قبل از شروع عملیات را هگونه گذراندید؟ 
س  حوز ق ل از شروع عملی ت و    حع ینت منفن       –م  حا دو  

)حه(   مس ئل امنیت  و مف ظت     اتو وس از پ در ن ام م خمین  
. دح   اهواز    خرمشهر آوحددد و دح دو سول   زحگ مستقر کرددد
سول  ک   ودیم، فرم دده ن    م  تأکید م  کرددد ک     هین   
وج  خودت ن حا دح معرض دید دش ن ددهید و    پشت  ن م هن    
. دو حوزی حا دح   دروید ت  دکل ه ی دید  د  عراق شم  حا د ینند

 آن سول  ه  م ددیم.
 بگویید. درباره شب سرنوشت ساز عملیات 

 3و  ۷ش  ره حم دی م ه ک  فرا حسید و مول و موش سن ت  
ش   ود ک   چ  ه  حا  رای مرکت    سمت خط آم ده کرددد. 
تجیزات الزم حا  رداشتیم و    سمت احودند منرکنت کنردینم.      
ف صل  م  ت  خط، آدقدح دزدی   ود ک  پس از پنینمنودن دنینم      

 س عت پی ده حوی دح دخلست ن    احودد حسیدیم.
گردان شما قصد داشت سریع به خط بزند یا منتظر 
بودید بعد از، شکستن خط دشمن توسط نیروهالای  

 جلویی وارد اروند شوید؟
   خط احودد ک  حسیدیم دح پشت خ کریز مستنقنر شندینم و      

منتظر  ررشت غواص ه یم ن  ودیم ک  ق ل از م  
واحد عمل شده  وددند و قنراح  نود کن   ن  از کن ح       
ادداخت  تیر  حه ی دشم  خط حا  شکنند و سپس 
م  واحد عمل شویم؛ دحست ش ی  هم ن ک حی کن   

صوحت ررفت. دح ای  من ل،    ۷دح عملی ت والفجر 
ره ح پنج دفر از غواص ن ک  یک  از آده  شنهنیند    
ف ضل دظری  ود ک  دح هم ن عملی ت    شه دت 
حسید حا دیدم ک     دالیل مختلف دتوادست   وددد 

 خط حا  شکنند و    عق   ررشتند.
شدت آتش های عراق در آن شب هگونه 

 بود؟
آن ش  دح ا تدا  ر خالف ادتظ ح م ، خط خنینلن      

س کت  ود و عراق هی  آتش   ر سر م  فرو دنمن    
. دح آن     حیخت ک    عث تعج  هم  م  شنده  نود
شرایط ی دم هست ک  شهید مرتض  جن ویندی و   
 قی  فرم دده ه ی رروه ن ه ،    صوحت مداوم    
دیروه  سرکش  م  کرددند و  نچن  هن  حا  نرای      

مرکت، آم ده م  کرددد؛ دح همی  م ل  ود ک  شهید مرتضن   
ج ویدی دستوح مرکت    سمت خنط حا صن دح کنرد و دح هنر     

دفر سواح  ر ق یق م  شددد و از مسیر آ راه  ه ین    ۰-۵ق یق 
ک  از ق ل دح دیزاحه  متهل    احودد آم ده شده  ود    سنمنت   

 ای  حودخ د     مرکت دحآمددد.
 آتش دشمن همچنان خاموش بود؟

خیر؛    محض اینک  ق یق ه ی رروه ن ی  ک  شهید حستنم  
زاده فرم دده  آن حا  ر عهده داشت واحد آب شد، سکوت خط 
   جهنم صوت ت دیل شد و عنراق  ن  شنلنین  رنهن حلنول،         

 ر حوی  چ  ه ، آتش جهنمن   …  ضدّهوای ، دوشیک ، تیر  ح و 
    حاه ادداخت؛ روی  آن ه  منتظر وحود ق یق ه   وددد.

قضیه نور هراغ قوه که می گویند در این عملالیالات   
باعث شرادت بسیاری از بچه ها شده را توضالیال    

 دهید؟
 ر اس س دقش  عملی ت، قراح  ود ق یق ه ی  ک  خ کنرینز اول   
دشم  حا فتح م  کنند،    دوح رراق قوه     قی  ق یق ه  اطالع 
دهند ت   قی  هم    سمت ای  دوح مرکت کنند؛ امن  غن فنل از    
اینک  دقش  عملی ت از ق ل، لُو حفت   ود و عراق  ه  ک  اولین   
رروه ق یق ه ی م  حا منهدم کرده  وددد،    دم یش دنوح رنراق   
قوه، دیگر ق یق ه ی م  حا    سمت خود م  کشن دنددند و  ن      

 حامت  آن ه  حا م  زددد.
شما کی وارد اروند شدید و کدامیک از رزمنالدگالان   

 کازرونی در قایق با شما حضور داشتند؟
آخری  رروه  از رروه ن ک  سواح  ر ق یق شد من   نودم  ن     
همراه شهید امیر دهیری، شهید مهدی دجی  ، شهید کرامنت  
پژوه، شهید د صر حزم  و ی  سک دداح ک  هدایت ق ینق حا  نر   

 عهده داشت.
با وجود آتش سنگین دشمن، هگونه توانسید به آن 
 طرف اروند برسید؟ هیچ یک از شما زخمی نشد؟

   جهت آتش سنگین  ک  دشم   نر احودند من  حینخنت من        
مج وح  ودیم ک  دح ق یق سرم ن حا پ یی  دگ  داحیم ت  رلونلن    
. دح م ل  ک  م  دح ق یق  نودینم و آتنش      ه     م  اص  ت دکند
دشم     شدت  ر سر م  فرو م  حیخت    دزدیک  خ کنرینز   
دزدی  م  شدیم، د ره ن د صر حزم  از د می  پ  موحد اص  نت  

 رلول  قراح ررفت و از وی خون فراواد  م  حیخت.

 شرید رزمی به عقب برنگشت؟
وقت     آن طرف احودد و دزدی  دیزاحه  ک  حسیدیم، سک دداح 
ق یق    م  رفت ک  پی ده شوید،    محمند کن  از دن منین  پن        
مجروح شده  ود رفتیم ک     ق یق    عنقن   نررنرد امن  وی      
. ق یق    عق   ررشت و دیندینم     امتن ع کرد و    م  همراه شد
 ک  دح مسیر  ررشت زده شد و سک دداح هم    شه دت حسید.

 از قایق که پیاده شدید، کجا رفتید؟
وقت  دح آب پی ده شدیم ت  دهف  ددم ن دح آب  ود و    کم ل 
 ۵تعج  هی  تهویری از دیروه ی خودی دم  دیدیم. م ال م   
دفر دح آب سررردان  ودیم و دقیق تن  دادستیم موقعیت من ن  

تن    ۰۲کج ست. ف صل  م     خ کریز و تیر  حه ی عراق  مدود  
متر  ود. دح آدج  دیواحه ای حا دیدیم ک  جنلنوی آن سنینم       9۲

خ حداح و موادع خوحشیدی  ود.    سخت  از سیم خ حداح و موادع  
ریشتیم و وسط دیزاحه  حسیدیم و دح م ل  ک    الی سنرمن ن   
آتش سنگین  ک ح م  کرد و ی  دفر هم زخم  همراهم ن  ود 

 دح آب سرد دیزاحه     مدت دیم س عت دحاز کشیدیم.
 عراقی ها شما را ندیدند که به نیزارها رفتید؟

ظ هراً یک  از تیر  حر  ه ی عراق  م  حا دیده  ود و از همین   
 حو دائم    سمت دیزاحه  تیراددازی م  کرد.

در این تیراندازی به گروه پنج نفره شما صدماله ای  
 وارد نشد؟

 ل ؛ دح ای  تیراددازی، امیر دهیری ک  سمت حاسنت من  دحاز   
کشیده  ود    فری دی ک  کشید فهمیدیم ک  رلولن   ن  سنر او    
اص  ت کرده و خون از سر و حویش ج حی شد و هم ن جن   ن    

 شه دت حسید.
 بعد از شرادت، امیر هه کردید؟ 

 عد از شه دت امیر، رلول  ای    حان رپ م  خوحد و زخنمن    
. م ال از م  پنج دفر یک  شهید و دو دفر زخم  شده  وددد   شدم
و شرایط    رود  ای  ود ک  دم  توادسیم مرکت کنیم؛ رنون  
   مرکت م  و دیزاحه  دیز تک ن م  خوحد و دشنمن  منتنوجن       
. تسلیم شدن و دح ادام  اسیر شدن ین  ادامن      مضوح م  م  شد
دادن، دو رزین  پیش حوی م   ود ک  پس از مشوحتن  کن   ن     
 دوست ن کردیم    ای  دتیج  حسیدیم ک     عق   ررردیم.

با وجود نزدیکی به دشمن و وجود موانع مختلال  و  
 سیم خاردار، هگونه به عقب برگشتید؟

دزدی  ص ح  ود و آحام آحام تجهیزات خود حا  ن ز  
کردیم و    سخت  از سیم خ حداحه  و موادع ع وح 
کردیم و    سمت احودد خروش ن آمدیم. دحرینری   
آدقدح   ال  ود ک  از شدت میزان دود، رنند منتنر    
. ا نتندا دسنت       جلوتر هم    سخت  دیده م  شند
یکدیگر حا ررفت   وید و    آغ ز مرکت کنردن دح  
آب دسته  حا حه  کردیم و شروع    شننن  کنردن    

متری احودد حا ط  کنینم و   ۰۲۲دمودیم ت  عرض 
    خ کریز خودی  رسیم.

 هه مقدار در کنار هم شنا کردید؟
متری حا شن  کرده  ودم  ن    ۵۲ت   9۲دح م ل  ک  

زدن اولی  منوح ک  فض  حا مقنداحی حوشن  من     
کرد، آحام دوح و  رم حا دگ ه کردم ام  اثری از  چ  
. پیش خود فکر م  کردم کن  داحدند دح     ه  ددیدم

 دقط  ای دیگر از احودد شن  م  کنند.
بدون شک، آتش های سنگین دشالمالن،   
پای زخمی شما و جریان شدید رودخانه 
اروند باید شرایط سختی را برای شما ایجاد کالرده  
باشد؛ کمی در مورد آن لحظات دشالوار بالرایالمالان     

 بگویید.
شرایط م     هی  وج  ق  ل وصف دیست و ز  ن از توضنینح   
. م  م  دیدم کن  تنینرهن ی حسن م رنگنودن  دح           ق صر است
رندمتریم  ر آب م  خوحددد؛ آب خروش ن احودد حا من  دیندم   
ک     ر  سرعت زی دی مرکت م  کرد ک  دمن  تنوان آن حا   
. هم هوا  سنین ح      . دم  دادم رند س عت شن  کردم توصیف کرد
سرد  ود هم  سی ح خست   ودم و هم مجروح شده  ودم،    ای  
م ل    ی حی خدا    شن  کردن ادام  دادم ت  اینک  کف پ یم    
رل حسید؛ وقت  ک  خواستم ادام  مسیر حا    پ   نپنینمن ینم از      
شدت خستگ     آب افت دم و    سخت  توادستم خود حا از آب 

  یرون  کشم.
بعد از اینکه از اروند بیرون آمدید هه کردید و کجالا  

 رفتید؟
 عد از اینک  از احودد  یرون آمدم خود حا    ک دن لن  کن  دح آن    
دزدیک   ود حس ددم و آدج   ر زمی  افت دم و  نینهنوش شندم.     
وقت     هوش آمدم هوا کم  حوش  تر شده  ود و دیدم   الی 
سرم خ کریزی است،    دحدسر خود حا      الی خ کریز حس ددم 
. سنگر  چ  ه ی جنهن د     و خود حا    آن طرف خ کریز ادداختم
دزدی  خ کریز  ود و رند دفری دح سنگر مستقر  وددد ک  پس 
از مش هده م  ک   ر زمی  افت ده  ودم، سریع مرا  لند کنرده و  
رون از شدت سرم   ددم    لرزش دحآمده  ود،  نراینم آتشن     
حوش  کرددد و     یسیم آم والدس حا خ نر کنرددند و منرا  ن       

  یم حست ن اهواز منتقل دموددد.
 سرگذشت گردان به کجا انجامید؟

مقداحی از خط حا شکست   نود و واحد خن ع عنراق     4رروه ن 
شده  ود ول  اکثر  چ  ه  شهید شده  وددد؛  یشتر ق یق هن ی  

ک  شهید جه د  آزاد آن حا فرم دده  م  کنرد  ن     ۰رروه ن 
سمت تل  دوح سراق قوه عراق حفتن  و زده شنددند. دح جنرین ن      
عملی ت شهید مسلم حستم زاده فرم دده رروه ن ی ،    شهید 
مرتض  ج ویدی فرم دده رردان فجر دح تم س  یسینمن  من     
روید ک  مقداحی دح خ ع عراق دفوذ کرده اینم؛ امن  شنهنیند      
ج ویدی از آدج ی  ک  دح جری ن لُو حفت  عملی ت  نوده اسنت،   
م دع از حفت  رروه ن س  کن  شنهنیند صنمند فنخن ح  نر آن          

فرم دده  م  کرده    سمت خط م  شود و من  رنویند کن      
 خ ره ی خو   از آن طرف خط دحی فت دم  شود.

جریان صحبت های شرید رستم زاده و بیسیم هی 
ایشان از طریق بیسیم با شرید مرتضی جاویدی را 

 توضی  دهید؟
. شهید حستم زاده از طریق  یسیم، جری ن آن طرف احودد حا    ل 
   شهید ج ویدی توضیح م  دهد و عنوان م  کند ک  فنقنط   
خودش و رند دفر دیگر از رردان زدده م دده ادد و توضیح من   
دهد ک  روی  عراق  ه  منتظنر وحودشن ن  نوده ادند. دح این        
شرایط شهید ج ویدی تهمیم م  ریرد    آن طرف خط  نرود  
ک  شهید حستم زاده    وی م  روید دی زی دیست؛ پس از رند 
دقیق   یسیمچ  شهید حستم زاده ک  فردی    د م کریم آزادی 

آقن   »از فس   ود، دح  یسیم    شهیند جن ویندی من  رنویند          
مرتض ، مسلم هم زده شد و ارر ت  رند لحظ  دینگنر صندای    

و  عد  .«م  هم قطع شد  دادید ک  ره ح ررخ م  هم حفت    ال
از رند لحظ  صدای  یسیم قطع م  شود و  سیسم ر  شهید 

 حستم زاده هم    شه دت م  حسد.
 هم حضور داشتید؟ ۵آیا در عملیات کربیی 

 ل .  عد از اینک  مجروح شدم ا تدا م  حا    اهواز، سنپنس  ن      
احاع و دح آخز هم    شیراز  رددد ت   ستنری شنوم و  نعند از     

 مضوح داشتم. ۵عملی ت کر الی  9 ه ودی دس   دح مرمل  
به نظرتان عراق پیش بینی می کرد که ایران بتواند 

مدت دو هفته یالک عالماللالیالات بالزر  دیالگالر          در 
 ریزی کند؟ طرح

، حاسنتنش حا   1   توج     تلف ت سنگی  عملنین ت کنر نالی     
 خواهید م  خودم ن هم فکرش حا دم  کردیم ک   توادنینم دح   
دو هفت  عملی ت  زحگ دیگری طرح حیزی شود و  ن  کنمن     
خداودد توادستیم    استف ده از اصل غ فل ریری، مقیقت ً ادتقن م  

 حا از صدام ررفتیم. 1کر الی 
۸به  سال بعد یعنی شرایالط امالروز مالی آیالیالم.       ۲

رسالت امروز مردم و به ویالهه جالوانالان در بالرابالر      
 دشمنان را هه می دانید؟

آمریک    حه  از م  شکست خوحده و دشمن  او دینز دن  تنننهن       
. شنراینط امنروز  ن         ک هش دی فت   لک  زی دتر هم شده اسنت
مرات  سخت تر از شرایط زم ن م  است. من  دح دوحان جننن      
دشم  و اسلح  اش حا    رشم م  دیدیم ول  امروز دشم     
سخت  دیده م  شود و قهد داحد    جن  فنرهنننگن  و دنرم      
. از دحون م  حا از  ی    رد و  نظرم   حیش  ه ی م  حا د  ود س زد 

 مسئوالن دح ای  زمین  غ فل  وده ادد.
 ظاهراً در این زمیه گییه هایی از مسئوالن دارید.

  ل 
 بفرمایید.

وقت  ک  جن  دظ م  م  پ ی ن ی فت، دشم   یک ح دنشسنت و  
م هیت جن  حا    م  تغییر داد ام  متأسف د   رخ  از مسئنوالن  
م  وقت  ک  جن  پ ی ن پییرفت، حزمندر ن و ایثن حرنران کن     
سرم ی  مل  کشوح  وده و هستند و دح  زدگن هنهن ی مسن س     
هم ن حزمندر ن  وددد ک  کشوح و ادقالب حا از خطرات مختلف 
دج ت داددد حا    دست فراموش  سپرددد و دس ت    ای  قشنر  
فداک ح،  زحگ تری     مهری ه  ادج م داددند. آن افنردی کن      

  رای عمل    تکلیف م ضر  وددد ج دش ن حا تقدیم کنند.
. اگالر    تشکر که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید

 سخن خاصی دارید بفرمایید.
. از مسئوالن م  خواهم ک   یشتر  ن  فنکنر      خواهش م  کنم
حزمندر ن و ایث حرران ک  سرم ی  اصل  ای  کشنوح هسنتننند،     
  شند و    جواد د  ک     فع لیت ادقال   و فرهنگ  مشغولنند،  

 کم  کنند و آد ن حا ی حی دم یند.

 از اروند گفت ۴یک جامانده کربالی 
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 باش باشید انتظار یعنی دائم در حال آماده

سید مجتبی ایاا  م بهب رئیس ادار  منابد طبیعهی و           
آبخیزداری شراستا  کازرو  در حاشیه بازدید از پهاوژ          
های آبخیزداری و آبخهانداری این شراستا ، بیا  داشت  
با تهجه به اجاای این پاوژ  ها در م دود  وظایف قانهنی           

ههزار     ۴۲2این ادار  طی چرار سهال اخهیها، حهدود               
متامکعب با ظافیت کنتال سیالب، حفاظهت خهاک و            

 آبخهانداری این شراستا  افزود  شد  است.
پاوژ  طی چرار سال گذشته را آمهاری            ۳ایتا  اجاای   

مطلهب در این حهز  ارزیابی و اضافه نمهدند که حهجهم             

 09۵مجمهع  پاوژ  های احداثی تهسط این ادار  بالغ با *
میلیه  متا مکعب* می باشد که وظیفه کنتال سیالب و 
آبخها  داری را باعرد  دارد. در این بازدید که دکتا علی            
بلیانی مسئهل واحد آبخیزداری شراستا  نهیهز ح ههر           

 پاوژ  اقدامی بیا  نمهد  ۳داشتند در تتایح تعداد 
هزار متها     ۱22یک بند در تنگ میدا  ختت با ظافیت         

میلیه  تهما  از مه هل اعهتهبهار             ۲22مکعب و بااعتبار    
خهدیاری شراداری ختت؛ یک بند در *خهنهگ سهبهز              

 ۰۵2هزار متامکعب و با اعهتهبهار       ۲2باالد * با ظافیت   

میلیه  تهما  از م ل اعتبار ملی؛ دو بنهد در حههضهه               
هزار متا مکعب وبا اعتهبهار         22شرای کازرو  با ظافیت     

میلیه  تهما  از م ل اعتبار ملی؛ یهک بهنهد در               222
هزار متامکعب و بها         ۰2روستای مالی بلهط با ظافیت      

میلیه  تهما  از م ل اعتبارصندوق تهسهعهه       ۴22اعتبار  
ملی؛ یک بند در تنگ حنای روسهتهای گهاوکتهک بها                

مهیهلهیهه         2۵2هزار متامکعب و با اعتبار         ۳2ظافیت  
تهما  از م ل اعتبار صندوق تهسعه ملی؛ دو بهنهد در               

هزار متامکعب و با اعتبار       ۵2روستای مهردک با ظافیت     

میلیه  تهما  از  م ل اعتبار صندوق تهسعه ملهی؛            222
هزار متا مکعب و بها        22یک بند در دشت باد با ظافیت        

میلیه  تهما  از  م ل اعتبار صندوق تهسعه          222اعتبار  
 ملی؛

اقداد شد  است که ب مداهلل تمامی بندها عهلهی رغهم               
افزایش سطح آبرای سط ی و حجم نزوالت آسمانی در          

 وضعیت مطلهبی قاار دارند. 
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