
 امام جمعه شیراز: 

پژوهشگران شورا نباید به 
جای پژوهش با پژوهش 
 سازی مواجه شوند 

2 

 فرمانده سابق گردان حضرت زینب)س(:

نخستین یادواره شهدای 

گردان حضرت زینب)س( 

 شود برگزار می

یادواره شهدای قرآنی مدافع حرم و شهید سلیمانی در 
 استهبان برگزار شد
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 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

ابعاد مختلف شخصیت شهید 
 سلیمانی قابلیت الگوسازی دارد

فاطمیه ناموس شیعه است.    

 این یك واقعیت مسلم است. 
 

 

 االسالم  حاج شیخ محمد خرسند شهید حجه

 1931اردیبهشت  1های نماز جمعه  خطبه
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دومین یادواره شهدای فاطمی 

هنرستان فنی فاطمه زهرا)س ( 

 4 برگزار شد

 معاون سازمان محیط زیست خبر داد:

تاالب پریشان به دلیل حفر چاه 
های مجاز و غیر مجاز وضعیت 

 4 خوبی ندارد

دکتر محمد عارف جایزه ملی 
نمایشنامه نویسی اقتباسی ایران 

 را از آن خود کرد

 جناب آقای محمد امین مهرورز

شده خوب قرآنی     تصاب شایسته جنابعالی که از قاریان شناخته      ان

ی قریب دو دوره در شوورای            و از شهرسبز سلمانی و با سابقه      

اسالمی شهرمان و نمایندگی در استان و مرکز و آشنوایوی بوه               

ها و درآمدهوای شوهورداری          ها، منابع، هزینه    ها و قوت    ضعف

باشید، به عنوان شهردار شهر پرافتخار کازرون انقالبی تبریك           می

ی خدمات چشموگویور ،          و تهنیت گفته، توفیقات شما را در ارائه       

صادقانه و خالصانه در عمران و آبادی، نشاط و سرسبزی، ازدیواد   

ای و درآمدی و پرهیز از هرگونه توبوعویو  و            منابع سرمایه 

عدالتی و غرق در روزمرگی شدن را از درگاه خداوند متعوا               بی

 آروزمندم.

 علی اسدزاده

 ی شهرسبز  نامه مدیر مسئو  هفته

 ......... هو اللطیف..........
 *دوست و برادر عزیزم، جناب آقای مهندس امین مهرورز*

شهر، تجربه زیستن آدمی در کنار هم و تبلور همدلی و بروز احساسات ناب موجود در سرشت انساا  اساتک کساوت     
 شهرداری، مسئولیت شیرین کرد  و تسهیل ایجاد چنین تجربه ای استک 

بزرگا  و فرهیختگا  این دیار نیک می دانند که در حال سپری نمود  روزگاری بسیار سخت و جانفرساا هساتایامک     
وطن در التهاب است و زمین شاهد تحوالتی شگرفک پذیرفتن مسئولیت در چنین شرایطی کاه بایاز از پایاز باه        
همدلی، وفاق و گفت و گوی داخلی نیاز دارد و اصالح ساختارها و فرآیندها امری الجرم تلقی می شاود، باه جارات،    

 جسارت و درایتی نیاز دارد که از دوستانی چو  شما سراغ دارمک
اینک که ایرا  عزیز، متحمل آالم فراوا  است و بار دیگر تاریخ، تن رنجور و رنجیده این کهن بوم و بر را زخمی تاازه  
نهاده، به عنوا  یک دوست و یک شهروند مثل همه مردم این خطه از ایرا  بزرگ از شما اناتاراار دارم باا تاال  و      
مسئولیت پذیری دو چندا  مرهمی باشید بر دردهای دل مردما  و با ساهاه صادر و روی گهااده در حاوزه تاحات        

 «نیاز مردم به شما نهمت خداوند است بر شماککک»مدیریتتا  هر چه در توا  دارید بگذارید که 

مدیرا  تغییر می کنند و زندگی اجتماعی پاسخی بر نیازهای جدید طلب می کندک کازرو  عزیز هم نیازهای جدیدی 
ک توجه مجدد و واقهی به گزاره های تفکر جهانی و عملکارد    دارد و نیازهای جدید، منابع و تال  های نوین می طلبد
محلی، مهارکت مدنی و اقدام جهادی بستری برای یافتن و ساختن منابع نوین را فراهم می آورد و اهتمام شماا باه   

 حل واقهی نیازهای مردم آ  را تکمیل خواهد نمودک
 دست دوست و هموند عزیز و بازوی توانمند شهر کازرون

 *جناب آقای اصغرقاسمی*
ک او در   که سال های سال و در ادوار مختلف نقز بی بدیلی در مدیریت شهری کازرو  داشته اند به گرمی می فهارم
پهنه این سال های طوالنی به خوبی نها  داده است که با کمترین امکانات هم می توا  با مردم داری، رضایت آناا   
را کسب نمود و الگوی بسیار خوبی برای همه ما از خود خلق کرد که از انسا  بزرگی چو  او چیازی جاز ایان هام     
ک امیدوارم هما  طور که در مدت گذشته با تال  کم نریر خود در حل مهکالت شهر، ماخالاهااناه        انترار نمی رود
 جنگیده است، از این پس هم در کنار شهردار جدید در پیهبرد تحوالت شهری کازرو  از وجود  بهره مند شویمک

همچنین از شما به خاطر پذیرفتن این مسئولیت، صمیمانه تهکر می کنمکا اینجانب نیز همچو  گذشته ماثال یاک     
سرباز، آماده هر گونه کمک، همفکری و مهارکت در ساخت کازرونی آبادتر و سرافرازی مردم شریف و نجیب کازرو  

 می باشم و هر کوشهی برای زادبومم را کاله افتخاری می دانم که تا ابد مرا سربلند نگاه خواهد داشتک
 یارب مگیر بنده مسکین و دست گیر
 کز تو کرم برآید و بر ما خطا رود

 *حسین موحدیانی*
 شهردار کنارتخته

 8931دی ماه

ی غیرقانونی از  اظهارات عجوالنه
 مدعیان حقوقدانی

جمهوری اسالمی به عنوا  یک نرام نوپای 
سااالری دیانای اماروز ماورد تاوجاه         مردم
جویا  و آزادگا  و امیاد ماحاروماا  و      جهانیا ، اقبال حقیقت

مستضهفا  قرار گرفته است و از طرفی دیاگار ماورد باغا  و      
باشاد   خواها  می جویا  و زیاده ی استکبار جهانی و سلطه کینه

برای اینکه آ  را تهدیدی علایاه ماوقاهایات و ماناافاع خاود           
 پندارندک  می

پرواضح است که در این وضهیت و موقهایات بسایاار حساا       
هاای   ی نهادها و مسئولین باالدساتای و رده   ی مهم همه وظیفه

مختلف نرام، تال  و کوشز در جلب اعتماد هرچه بیاهاتار    
ی  هاا در هاماه    آحاد مردم شریف و حفظ حضور اناقاالبای آ    

ساز انتاخااباات اسات کاه       ی سرنوشت تر عرصه ها و مهم عرصه
حضور باشکوه و مهارکت حداکثری آ  ملت وفاادار تاجالای و     

ک ما ملت ایرا  مفتخریم که در   ساالری دینی می نماد مردم باشد
طول چهل یک  سال عمار پاربارکات جاماهاوری اساالمای،          

هاا را پهات سار     ترین انتخابات ترین، آزادترین و عادالنه باشکوه
های استکباری و استهماری دورغگوی  ایم، اگرچه قدرت گذاشته

های سلطنتی و موروثای   مدعی دموکراسی و حقوق بهری نرام
و دیکتاتوری که در طول حکومتاهاا  یاک اناتاخااباات هام         

اند مورد حمایت خود داشته و با جمهاوری اساالمای و     نداشته
 نمایندک  ورزی می ی ایرا  دشمنی و کینه ملت آزاده

ی استکباار از جاماهاوری اساالمای        لذا با توجه به اینکه جبهه
 سیلی خورده و دست چپاولگرشا  از این مملکت قطع

 یادداشت مدیر مسئو 
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به گزار  خبرگزاری فار  از شیراز، به نقل از         
اهلل    آیات  روابط عمومی دفترامام جمهه شیراز      

اهلل دژکام در دیدار رئیس شاورای شاهار             لطف
شیراز و اعضای مرکز پژوههی این شورا، ضمن        
قدردانی از آغاز حرکتی برای ساماندهی و تامل        
بیهتر در مورد تهمیماتی که برای شهر گرفته        
می شود، راه اندازی مرکز پژوهز های شورای        
شهر شیراز را حرکتی بسیار ارزشمند ارزیاابای         

 کردک
امام جمهه شیراز در این دیدار گفت: اگار در             
جایی، نرام ما در حال رشد و تکامال بااشاد،             
دقیقا همین قسمت هاست و ایجااد چانایان            
پژوههکده هایی دقیقا نها  می دهد که ما در         
فرآیند نرام سازی حرکات درستی انجام مای         

 دهیم و در مسیر درست قرار داریمک
وی خطاب به ستایز گر به عنوا  مدیر مرکاز          
پژوهز های شورای شهر شیراز گفات: شاماا            
اولین مدیر مرکز پژوهز های شاورای شاهار           

شااهلل اگار خهات اول را            شیراز هستید و ا    
راست بگذارید تا آخر درست پیز خاواهایام           
رفت، اما اگر خهت اول کج شود تا آخر مسیار           

 اشتباه خواهد بودک
گذاشتن خهت اول مرکز پژوهز های شورای       

 شیراز بسیار اهمیت دارد
امام جمهه شیراز ادامه داد: ما یکسری واقهیات          
ها داریم و یکسری قراردادها، مدیر اگر این دو          
مورد را با هم هماهنگ کناد، خهات اول را              
درست گذاشته استک مهموال مدیارا  جادیاد           
وقتی وارد مجموعه ای می شوند توقع دارند بر         
طبق سلیقه خود کار را پیز ببرند ولای اگار            
سلیقه و رو  مدیر به تناسب واقهایات هاای            
موجود در شهر نباشد کار درست نخواهد بود و         

 خراب می شودک

آیت اهلل دژکاام    
یاااد آور شااد:     
قاارارداد بااایااد   
برپایه واقهایات    
باشد ناه ایاده      
آلااهااایاای کااه   
دوست داریام    
اتفاق بیافاتادک     
اینکه فرمودیاد   
بایاد مسائلاه      
یابی دقایاقای      

شود ناظر به همین موضوع است یهنی اگر شما         
واقهیت موجود شهر را خوب تهخیص دادیاد،         
تهمیم گیری متناسب با واقهیت شکل خواهاد        

 گرفتک
امام جمهه شیراز گفت: در قااناو  گاذاری،              
دستورالهمل ها و فرما  مدیر نیز همین مسئله        
صدق می کند، این ها یک اعتبار است کاه باا       
توجه به واقهیت ها باید شکال باگایارد اماا               
متاسفانه در بسیاری از موارد مدیرا  ما به ایان     
موضوع توجه نمی کنند و به هامایان دلایال         

 نتیجه کار آنها مطلوب نمی شودک
نباید به جای پژوهز با پژوهز سازی مواجاه         

 شوید
وی خطاب به مدیر مرکز پژوهز های شاورای         
شیراز خاطرنها  کرد: شما در این مارکاز باا             
مجموعه ای که می خواهند پژوهاز کاناناد            
مواجه هستیدک شاید در بسیاری از موارد بارای          
اینکه یک پژوهز غیر ضروری را خیلی ماهام          
جلوه دهند اسم بزرگانی به میا  بیاید، اما این،         
واقهیت را تغییر نمی دهدک این موارد را باایاد             
توجه داشته باشیم که در پژوهز های شهاری       

 به واقهیت ها باید نگاه کردک

امام جمهه شیراز با بیا  اینکه باایاد دقایاقاا              
مهخص باشد که نقز و سهم هر مدیر شهری         
در این پژوههها چیست و مسئوال  و دستگااه         

گیرناد، گافات:        ها در کجای این پازل قرار می      
بنابراین مجددا تکرار می کنم که در پژوههگاه        
شورای شهر باید مراقب باشایام کاه باجاای              

 پژوهز، گرفتار پژوهز سازی ها نهویمک
موضوع مهم دیگار را باحا            آیت اهلل دژکام    

اخالق دانست و گفت: طبیهتا چارچوب هاای          
اخالق در پژوهز و تفهیالت آ  در حیطه کار         
مدیر است و مدیر باید با همت عاالای خاود              
مالحرات اخالقی هر طرح پاژوههای را هام          
ببیندک هرکار پژوههی که انجام می دهید، باه           
پیوست اخالقی آ  هم توجه کنید چرا کاه از           

 این موارد نمی شود غافل بودک
مرکز پژوهز های شورای شیراز باید تبدیل به        

 برند شود
نماینده ولی فقیه در استا  وامام جمهه شیاراز         
نکته دیگر را حمایت از مدیر مرکز برای تبدیل         
آ  به یک برند دانست و خاطرنها  کرد که در          
غیر این صورت، در شهرداری کسی حرف شماا        
را گو  نمی دهد و این موضوع ظرافت خود را          

 می طلبدک
وی یکی از مهضالت فاار  را        

نادیده گرفته شد  استهدادهای این استاا         
در سطح ملی دانست و گفت: تا این مارکاز        
برند نهود کسی به نتیجه پژوهز های آ          
توجه نمی کند؛ بنابراین باایاد بارای ایان             

 موضوع فکری کردک
آیت اهلل دژکام ثبات در کاار را یاکای از                
نیازهای مراکز علمی دانست که با تااکایاد           
براینکه این ثبات نباید با تغایایار شاورا و              
رئیس یا اعضای آ  دستخو  تزلزل شاود،         
گفت: باید حیثیت حضور پژوهز گارا  ایان           
مرکز به گونه ای باشد که هر ساعت به باازی            
گرفته نهودک این موضوع راه حل دارد و آناهام            
حضور افراد توانمند و با استهداد از تمام جنااح          

 ها استک
یاد بگیریم به جای حذف یکدیگر با هام کاار            

 کنیم
امام جمهه شیراز تاکید کرد: مراکز علمی بایاد          
کنار هم نهستن دیدگاه های مختلاف را باه            
بقیه یاد دهندک این کار یک ایثار می خواهد که           
بنده همت عالی برای انجام ایان کاار را در               

بینمک کسی که در کار        دوستا  شورای شهر می   
خود خبره اما در دیدگاهز با شما ماتافااوت            
است را به عنوا  همکار در کناار خاود قارار              
دهید تا با همکاری دلساوزاناه بارای شاهار               
تجربیات ضایع نهود و دست به دست بین هار          

 دیدگاهی بچرخدک
ویگفت: اینکه بنا باشد فقط صرفا به تیم خود و       
هم حزبی های خود نگاه کنیم همین شرایطای       
پیز می آید که امروز می بینید و این بازرگ         
ترین لطمه ای است که کهور ما می خورد باه           
خاطر اینکه نیروی علمی و توانمند به سادگای         

به دست نمی آید که بخواهیم بار سار آناهاا               
مهامله کنیم و جایگاه آنها را باید جدا بدانایامک           
در محیط علمی پژوههگاه این موضوع را بایاد         
جا بیاندازید که بچه های با فضلیت طرفین باا          
هم کار کنندک باید یاد بگیریم همدیگر را حذف          

 نکنیم و با یکدیگر کار کنیمک
 داشتن نگاه فلسفی به مقوله شهر و شهرنهینی
امام جمهه شیراز داشتن یک نگاه فلسفای باه           
مقوله شهر و شهرنهینی را ضروری دانسات و          
گفت: در شهرسازی کار مهندسی الزم است اما         
طبیهتا وقتی مهندسی می خواهید کار کنایاد         
باید بر روی مسائل ریز شوید و بر روی ناقاا       
متمرکز باشید، اما نگاه کالنی که می خواهد بر         
شهر حاکم شود در بخز مالحرات فلاسافای          

 شکل می گیردک
نماینده ولی فقیه در فار  ادامه داد: فلاسافاه            
امروز جنبه های جامهه شناختی به آ  اضاافاه         
شده و عموما می گویند نگاه جامهه شناخاتای          

 به شهر که البته نگاه فلسفی پهت آ  استک
آیت اهلل دژکام با تاکید بر اینکه باایاد فضاای             

ذهن های بستاه       گفت و گوها را باز کنیم و از       
ای که متاسفانه شهر را رنج می دهد به سمات           
یک فضای تفکر آزاد و باز برویم، گافات: ایان              
اتفاق در شیراز بیز از هر جای دیگری انتراار          
است چو  دوستا  فلسفی عقیده دارند شیاراز        
بر همه افکاری که در جهاا  ماوجاود اسات              
گهودگی داشته و بسته نبودهک اما گااهای در             
یک مقطع هایی ولو محدود به ناحاوی هاماه        
چوب خوردند و امروز باید دوباره مانند قابال           
فضا را باز کنیم و مجال گفت و گو را ایاجااد               

 کنیمک

 امام جمعه شیراز: 

 پژوهشگران شورا نباید به جای پژوهش با پژوهش سازی مواجه شوند 

ای   های فرهنگی، هنری و رسانه      اولین جلسه ستاد هماهنگی فهالیت    

سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور وزیر فرهاناگ و              

هاا     ارشاد اسالمی و جمهی از مهاونین این وزارتخانه و سایر دستگاه          

 برگزار شدک

رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد       به گزار  مرکز روابط عمومی و اطالع      

اسالمی، سید عبا  صالحی در این برنامه با بیا  اینکاه عامار باا                 

برکت و شهادت سردار سلیمانی هر دو نقطه عطفی در جهت تقویت            

آید که باایاد ماورد          های ارزشمند انقالب اسالمی به شمار می        بنیا 

استفاده حداکثری قرار گیرد، اظهار داشت: سردار سالایاماانای را                 

ها و شخهیت فردی، اخالقی و         توا  منهوری دانست که خهلت      می

مهنوی ایها  قابلیت الگوسازی دارد در اصل، وجود شخهیتی چو           

تاواناد تاا        سردار سلیمانی همانند شخهیتی مثل شهید چمرا  می       

 سااازی کااناادک          هااا باارای جااامااهااه ظاارفاایاات              ماادت

های چندجانبه و وجوه متنوع شخهیت شهید         وی ادامه داد: ظرفیت    

سلیمانی گستره و دامنه مخاطبا  را به میزا  قابل توجهی افزایاز            

داده استک اگرچه سردار سلیمانی به مهاناای اماروزی شاخاهای                  

ای نبود ولی ابهاد مختلف وجودی ایها  بااعا  شاده باود                 رسانه

گیری با بخهی از شخهیت این شهید واالماقاام              مخاطبا  با ارتبا   

ارتبا  درونی پیدا کنندک صالحی بیا  کرد: دینداری مقید، تهباد و               

تهرع سردار شهید سلیمانی چه در عمل فردی و چاه در اباهااد                  

های فراوانی بارای الاگاوساازی داردک از دیاگار                    اجتماعی قابلیت 

زیساتای،      بیاتعع،، سااده       توا  محبت به اهل های ایها  می    ویژگی

روی و پرهیز از     فروتنی در ابهاد فردی، مردمی بود ، اعتدال و میانه        

های حزبی و جناحی در اخالق اجتماعی اشااره       تههبات و وابستگی  

کردک وی افزود: در حوزه مدیریت نرامی، باحارا ، دیاپالامااسای               

های شاریاف،      المللی و منابع انسانی فراملی، دفاع از عتبات حرم          بین

المللی شخهیات ساردار شاهایاد             مبارزه با تروریسم، از وجوه بین     

سلیمانی استک ابهاد چندگانه و بروز شخهیت او به عنوا  مادیاری              

ای از شهید سلایاماانای          رکاب اسطوره   مدبر، مردمی، مخلص و پا به       

تواند برای آینده ایرا  و منطقه و جها  اساالم             ساخته است که می   

 الگوسازی کندک

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ابراز داشت: به منرور نها  داد             

شخهیت واالی این شهید یک ستاد با محوریت اقدامات فرهناگای،            

ای و فضای مجازی برای نها  داد  هرچه بیهتر  هنری، ادبی، رسانه

شخهیت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تهکایال شاده             

استک هدف از برپایی ستاد این است که با استفاده از وجوه مختلاف               

هاای    افزایی و انسجام در حوزه      شخهیت شهید سلیمانی بتوا  با هم     

ای آثاری خلق کرد      مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، سینمایی و رسانه      

که به الگوسازی در مورد این شهید واالمقام امایادوار باودک وزیار                   

تاوا      فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد: در حوزه سایاناماا مای                

مدت  های کوتاه، بلند، مستند و انیمیهن را در قالب برنامه کوتاه فیلم

مدنرر قرار دادک صالحی یادآور شد: در حوزه ادبیات باید به سامات              

توا    شهر، مستندنگاری، داستا  کوتاه و بلند رفت، در این بخز می          

مدت بایاد     اتفاقات خوبی را رقم زد، در این حوزه عالوه بر نگاه کوتاه           

مدت هم ابهاد شخهیتی سردار شهید سپهبد حاج قاسم           در فاز میا   

 وجو کرد و به آ  پرداختک سلیمانی را جست

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 ابعاد مختلف شخصیت شهید سلیمانی قابلیت الگوسازی دارد

سرپرست جدید دانهگاه آزاد اسالمی واحد کازرو  در حکمی از سوی رئیاس دانهاگااه آزاد                   

 اسالمی استا  فار  منهوب شدک

به گزار  کازرو  نما، محمدرضا دالوند که پیز از این تهدی حوزه مهااونات اداری ماالای                     

در حکمی از سوی ماحامادکااظام            دانهگاه آزاد اسالمی واحد کازرو  را بر عهده داشته است         

عنوا  سرپرست ایان      پیهقدم دبیر هیئت امنا و رئیس دانهگاه آزاد اسالمی استا  فار  به             کاوه

 شدک واحد دانهگاهی منهوب

پیهقدم رئیس دانهگاه آزاد اسالمی استا  فاار  باا قادردانای از                   در حکم محمدکاظم کاوه   

آمده است: با توجاه باه اناتاهااب و              الدین الوانی رئیس سابق واحد کازرو     های جمال   تال 

عنوا  سرپرست مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر  الدین الوانی که به مسئولیت جدید جمال

عنوا  سرپرست واحد کازرو  منهوب       جمهوری اسالمی ایرا  انتخاب شده، محمدرضا دالوند به       

 و مهرفی شده استک

 پیشقدم؛ در حکمی از سوی کاوه

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی کازرون 
 منصوب شد

به گزار  ماحامادماهادی اسادزاده           

خبرنگار شهرسبز،  شاهادای قارآنای          

مدافع حرم استا  فاار  و یاادماا            

شهید سلیمانی در استهبا  با حضور باهاروز مارامای،              

مهاو  هنری و سینمایی اداره کل فارهاناگ و ارشااد               

االسالم والمسلامایان مهاطافای            اسالمی فار ، حجت  

خاوری، امام جمهه استهبا  و مردم شاهایادپارور ایان              

 شهرستا  برگزار شدک

االسالم والمسلمین مهطفی خاوری در این یادواره         حجت

گفت: یاد شهدا موجب ارتقای روحی انسا  و تقرب او به            

 شودک خدا می

خاوری ادامه داد: شهدای مدافع حرم در راه خادا و باا                

بیت عهمت و طاهاارت و          بینز توجه و توسل به اهل    

های شریف عراق و سوریاه جاا            برای پاسداری از حرم   

ای    خود را فدا کردند و به همین دلیل از جایگااه ویاژه             

 برخوردارندک

امام جمهه استهبا  افزود: پژوههگر، مربی و مهلم قارآ           

های این شهداست که هام در          بود  این شهدا از ویژگی    

افازایای قارآ          آموزی و داناز       زمینه نرری به دانز   

پرداختند هم به شکل عملی به دانز قرآنی خود عامال          

ها تاوجاه ماا را باه             داشت یاد و راه آ       کردند و گرامی  

های قرآنی و عمل به مهارف این کتاب ُآساماانای           برنامه

 تر خواهد کردک نزدیک

بهروز مرامی نایاز در ایان          

یادواره با تسلیات شاهاادت        

حضرت فاطمه زهارا ع ،         

گاافاات: اساااسااا  وقااتاای         

خواهیم در ماورد هانار          می

سخن بگوییم، چیزی باالتر و     

واالتر از شهادت را نخواهیام      

 یافتک

مرامی ادامه داد: وقتی کسی      

به درجه آفریاناز هاناری         

رساد او را هانارماناد              می

خوانیم؛ این یهنی رسید       می

به درجه خودآگاهی کاه باا        

پاکی هانارماناد در هام            

آمیزد و اثری هنری خلق       می

گرددک شهید از این هنرمندا  نیز باالتر اسات زیارا                می

رسد   شوندک شهید به جایی می       بخز هنر هنرمند می     الهام

ا  بر جسمز مقدم شده و این هنار شاهایاد                که روح 

 استک

مهاو  هنری و سینمایای     

اداره کل فرهنگ و ارشااد      

اساالماای فاار  افاازود:       

شهدای مدافع حارم باه        

دلیل داشاتان بایاناز          

شا  از جایگاه     دوراندیهانه

ای برخوردارندک هما       ویژه

ها را دورتار      بینهی که آ   

از مرزهای کهور خود باه      

دفاع از امنیت و اقاتادار         

شا  بردک آنگااه کاه          مردم

دشمن پهات مارزهاای        

کهااور اساات هاامااگااا      

شاا      دانند که تکلیاف     می

دفاع است، اما ایناا  باه        

درستی خطر را دورتر از شهر و دیاار و کهاور خاود                  

 شناختند و حس کردند و به رودرویی با آ  شتافتندک

وی خاطرنها  کرد: خو  شهید سلیمانای ناه تاناهاا                

تبلیغات آمریکا و ایادی او را در کهور ما و کهاورهاای              

 های ما را باز کردک همسایه از بین برد که چهم

این مسئول هنری فار  بیا  داشت: ماا          

مسئولین برای شهدا و اناقاالب کااری            

ایمک در حالی که فارصات خادمات              نکرده

ها به ویژه در پی شهادت سردار حااج      داریم و این فرصت   

قاسم سلیمانی ما را بیدار کرد تا شاید متوجه شویم کاه            

خواهیم در مورد شهدا کاری       باید خدمت کنیمک وقتی می     

کنیم در حالی که یااد         کنیم به آ  رفع تکلیفی نگاه می      

 شهدا پیوند مردم است و جزو منرومه اقتدار ماستک

بهروز مرامی به پیوند حوزه و دانهگاه نیز اشاره کارد و             

گفت: ما هنوز هیچ واحد منسجم عملی درباره هنر دینی          

نداریمک اگر وحدت حوزه و دانهگاه شکل بگیرد و روح و             

جا  هنر و علوم انسانی دمیده        ماهیت دینی در کالبد بی    

 شود، تحول بزرگی ایجاد خواهد شدک

مهاو  هنری و سینمایی اداره کل فارهاناگ و ارشااد               

اسالمی فار  اضافه کرد: وقتی با بزرگاا  هاناری باه                

های غاربای       شویم که تئوری    گفتگو بنهینیم متوجه می   

گاه ما را به نتیجه نخواهند رساند بلکه باید رجاهات              هیچ

 ما ک جهفری  به خودما  کنیم، خود ایرانی اسالمی شیهی

یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای قرآنی       

مدافع حرم استا  فار  با تجلبل از شاهادای قارانای               

مدافع حرم سه شنبه ههتم بهمن ماه جااری سااعات              

در تاالر شمس اصطهباناتی شهرستا  استهاباا           ۰۳:۴۱

 برگزار شدک

 یادواره شهدای قرآنی مدافع حرم و شهید سلیمانی در استهبان برگزار شد

 یادداشت مدیر مسئو 

شده است و ادعاهای فریبنده و  
خاواهای و    دورغین دموکاراسای  

هاا لاو     مدافع حقوق بهری آ 
هاا رو   گردیده و دست آلاوده آ  

ها یکی پس از دیگری کنار رفته و هار روز   شده، پرده
ی  شوند، مضافاا  ایاناکاه جاباهاه        رسواتر از دیروز می

مقاومتی که در برابر ظلم و تهدیها  شکال گارفاتاه     
 شوندک تر می روز قوی روزبه
ها نسبت به جماهاوری    ی آ  شک دشمنی و کینه بی

شاود و دائام ماتارصاد       اسالمی بیهاتار شاده و مای    
ی  ی نقطه ضهفی و حضور کمرنگی از پهتوانه مهاهده

مردمی از آ  هستند تا از کاهی، کوهی بساازناد و در   
تضهیف نرام و تخریب اعتماد مردم بایاز از پایاز     

ای خود را به کار  ی امکانات تبلیغی و غول رسانه همه
گیرند و با کمک ایاادی و مازدورا  داخالایاهاا  در       
براندازی بکوشند، بدیهی است که همه مهترفیام کاه   
غیر از این هم، از دشمن توقع و انتراری نیسات، اماا   
از خودی چرا؟ از آ  مسئولین باالدستای کاه باا ر ی    
همین مردم و در چارچوب همین اناتاخاابااتاهاا باه        

انااد و بااار  هااای باااال و واالی ناارااام رساایااده  مااقااام
های مهم صیاانات و پااساداری از ناراام و        مسئولیت

خدمات بزرگ و صادقانه به کهور و ملت را باه دو   
دارند، چارا هار جاا کاه روناد قااناونای باه ماذاق و           

شا  خو  نیاید، یا به نفع خود و جنااحهاا     سلیقه
نباشد عجوالنه قضاوت می کنند و مواضع تند علایاه   
نهادهای قانونی می گیرند و اعتماد عمومی راتخریاب  
می کنند  و آب به آسیاب دشمن می ریزند، آ  هام  

فهمند،  با ادعای اینکه حقوقدا  هستند و قانو  را می
 دانند؟!!  سیاستمدارند و امنیت و مهلحت را می

ی  سااباقاه    األسف، مواضع و سخنا  و انتقادات بای  مع
جمهور دررابطه با بررسی صالحیات   اخیر آقای رئیس

کاندیداهای انتخابات مجالاس شاورای اساالمای باه       
شورای نکهاباا   جاای ناگارانای و تاأساف فاراوا           

فرماید: مجری انتخااباات و ماجاری       است،آنجا که می
قانو  وزارت کهور، استاندارا  و فرماندارا  هستاناد،   

کنندک حاال قاناو  اسااسای      ها اجرا می انتخابات را این
احتیا  کرده و گفته است که یک دستگاهای هام از   

ای را گفتند که شماا   کنار نرارت کند،یهنی یکی عده
اینجا این باال بایستید و نگاه کنید، ببینید یاک وقات   

نراارت یاادماا  نارود، یاک       -همین -خالفی نکنند،
دستگاه مجری انتخابات است و بار انتخابات بار دو   
اوست؛ اعتماد مردم باید به این گروه باشدک یک گاروه   

کند که خالف واقع نهود و اگار   هم آ  باال نرارت می
یک خالف بود،  بگویند حوا  شما باشد که ایاناجاا    

شود، حاال برعکس شده، ناظر مجاری   دارد خالف می
 شده و مجری شده لجستیک ککک ک
جمهور خوب توجه  اگر به این فرمایهات جناب رئیس

 شودک شود، نکات زیر برداشت می
گیری و انتقاد تند علیاه ناهااد شاورای      این موضع -۰

نگهبا  عجوالنه ، غیرمنهفانه و از روی عهاباانایات     
بوده است، زیرا که هنوز زما  بررسی و رسیدگای باه   
شکایات و اعتراضات تمام نهده و نرر نهایای شاورای   

 نگهبا  اعالم نگریده استک
غیرقانونی است برای اینکه دخالت مجاری درکاار    -2

 نرارت حین انجام وظیفه  استک
تفسیر به ر ی و غلط از نرارت و تحقایارآمایاز و      -۴

تنزل جایگاه نرارت، از نراارت مارثار باه ناراارتای        
 خاصیت و نمایهی استک استطالئی، بی

این  فرمایهات نهأت گرفته از یک منیت  و کابار   -۳
است با توجه به فرمایهات ایها  در هماا  روزهاای   
اول که فرمودند: من یک حقوقدا  هساتام، ناه یاک      

ک آ  هم در برابر شز نفر مجتهد مسالام و    -سرهنگ
شز حقوقدا  شناخته شده و مناتاخاب ماجالاس       

 شورای اسالمی!! 
این فرمایهات، آ  هم به صورت علنی به قضااوت   -5

هر انسا  منهفی در جهت تضهیف و تخریب اعتمااد  
عمومی به نهاد  ناظر قانونی مملکت، دشمن شاد کن 

ی مغرضین و مهاندین و مزدورا   و باع  سوءاستفاده
کاسفبارتراینکه از رئیس  جاماهاوری کاه از      داخلی شد

مردم ر ی گرفته و با همین سازوکار انتخاباتی سرکار 
آمده و از همین شورای نگهبا  ناظر انتخابات تأیایاد   

 رسیدک صالحیت گرفته است، خیلی بهید به نرر می
هاا در   نگارنده به عنوا  کسی که در اکثر انتاخااباات   

هاا   ها و قوت جمهوری اسالمی خدمتگزار بوده و ضهف
داند، بر این باوراست که سازوکار انتخابات  را خوب می

ما مهیوب و قانو  انتخابات ناقص است و مقام مهرام  
هاای کالای     الهالی، هم که سایااسات     رهبری عمدظله 

انتخابات را ابالغ فرمودند و شوربختانه که مسائاوال    
 اندک  مربوطه تا به حال اقدام کامل و عاجلی نداشته

جمهور محترم به جای اناتاقااد     رسد رئیس به نرر می
ی  اعتمادکننده، تحقیرکناناده   عجوالنه، غیرقانونی، بی

نرارت شورای نگهبا  شایساتاه باود اگار اناتاقااد و        
پیهنهاد وراهکاری داشتند، صادقانه به خاود آقاایاا     

شدند و به عنوا  مجری انتخابات  دیگارا    متذکر می
 دادندک  را به سمت تمکین از قانو  سوق می

های مهم سازوکار انتخابات ماا هامایان      یکی از عیب
مسئولیت اجرای انتخابات است کاه در دسات دولات    

هاا   ی دولات  نفع است و مهموال  همه است و دولت ذی
الاملاه    دوست دارند تا نمایندگا  به جای اینکه وکیل

شود که از  الدوله باشند و همین باع  می باشند، وکیل
هما  باال انتخابات را مهندسی نمایند و اتفاقا  قسمت 
اعرمی از اتهامات انتخاباتی متوجه مجریا  انتخاباات  
است که بیز از این در ظرف این مجیزه نمی گنجدو 

 شودک      های دیگر موکول می به فرصت
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شهردار کازرون:از تمام ظرفیت های نظام 
مهندسی جهت پیشرفت و توسعه شهر 

 استفاده خواهیم کرد
در بح  مبلما  شهری، خدمات شهری و فضای ساباز            

 های تخههی داریم ک نیاز به اجرای طرح
به گزار  روابط عمومی شهارداری کاازرو  شاهاردار             
کازرو  در نهست با رئیس و جمهای ازاعضاای ناراام               
مهندسی در شهرداری بر لزوم تهکیل کاارگاروه هاای            
تخههی در حوزه های فنی و عمرانی، شاهارساازی و              
مهماری و ایجاد بسترهای مناسب جهت انهقاد تافااهام           
نامه همکاری بین مجموعه شهرداری و نرام مهانادسای     

 تاکید کردندک
مهند  مهرورز با بیا  اینکه ترغیب و تهاویاق ماردم              

برای حضور و مهارکت در مباح  شهارداری یاکای از         
وظایف اصلی شهرداری است، اظهار کرد: شهرداری یاک          
نهاد عمومی و غیر دولتی است که مانااباع ماالای آ                  
براسا  ظرفیت های که قانو  مهخص کرده باید توسط       
خود  تامین شود، با توجه به شرایط سخت اقتاهاادی           
که بر کهور حاکم است کار شهرداری برای تحقق ایان             

 منابع مالی با مهکالت زیادی روبرو است ک 
وی در ادامه گفت: مجموعه شهرداری با نرام مهندسای           
ارتبا  تنگاتنگی دارند و نیاز است از تمام ظرفیت هاای           
نرام مهندسی جهت پیهرفت و توسهه شهر اساتافااده            

 شودک
شهردار کازرو  تهریح کرد: در بح  مبلماا  شاهاری،            
خدمات شهری و فضای سبز نیز نیاز به اجرای طرح های       

 تخههی داریمک
مهند  مهرورز در پایا  خاطرنها  کرد : باتوجاه باه              

اهمیت ورودی های شهر برای الما  های ورودی شاهار           
در بودجه سال آینده برنامه ریزی خواهیم کرد و جاهات            
طراحی آ  نیاز به مهارکت و همکاری نرام مهانادسای            

 استک 
سپس مهند  حسینی رئیس نرام مهندسی شهرستاا         

کازرو  ضمن تبریک انتخاب مهند  مهرورز باهاناوا            
شهردار کازرو  اظهار کرد: با شناختی که از ماهاناد              
مهرورز دارم و با توجه به سابقه حضور در سازما  ناراام     

ساله  در شاورای         6مهندسی و همچنین تجربه حضور      
شهر و شورای عالی استانها و مهمتر از همه جاوانای و               
انگیزه کاری ایها  امیدواریم شاهد  پیاهارفات شاهار               

 باشیمک 
وی در ادامه گفت: نرام مهندسی مانند گذشتاه آمااده             
ارائه هرگونه کمک و  مهاوره به مجموعه شهرداری است        
و اعتقاد مجموعه نرام مهندسی این است که برای بهبود 
وضهیت موجود نیاز به تهامل و همکاری بیز از پایاز             

 بین شهرداری و نرام مهندسی استک
همچنین در این جلسه هر یک از اعضای نرام مهندسای        
در خهوص مسائل  پایاراماو  سایاماا و مانارار                      
شهری،مقررات ملی ساختما ، بازآفرینی شهری، طارح        
تفهیلی و طرح جامع شهری و مهماری بومای کاازرو             

 مطالبی را بیا  نمودندک
شهردار کازرون: تکریم ارباب رجوع را در 

 اولویت اصلی و اولم قرار خواهم داد
اسا  کارم در شهرداری بر سه محور قانو ، اخاالق و             

 منفهت عمومی خواهد بودک
به گزار  روابط عمومی شهرداری کاازرو  دراولایان             

جلسه شورای اداری شهرداری کازرو  کاه باا حضاور              
شهردار، مهاونین و کارکاناا  شاهارداری در ساالان                 
اجتماعات برگزار شد مسئولین هرواحد این فرصاتای را           
بدست آوردند که در فضای دوساتااناه و صامایامای                  

 سواالت،مسائل و دغدغه های خود را بیا  کنندک 
در ابتدای این جلسه مهند  مهرورز ضمن تهاکار از             
تالشها و زحمات شهردار و سرپرست سابق شاهارداری،           
هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد هماهنگی ، همکاری 
و همدلی و استفاده از نررات، پیاهاناهاادات و بایاا                  
مهکالت هر واحد عنوا  کرد و گفت: پذیارفاتان ایان                
مسئولیت را بار سنگینی می دانم، باتوجه باه شارایاط              
سخت اقتهادی و مالی کار سختای پایاز رو داریام                
امیدواریم در این فرصت اندکی که تا پایا  سال وجاود            

  جهادی و همدلی بتوانیم تغییرات اساسی و        دارد با تال  
 مثبتی در شهر ایجاد کنیمک

وی با بیا  اینکه برای پویایی مجموعه نیاز به تغییرات با           
دقت نرر باال وجود دارد گفت: در تغییاراتای کاه ماد                 

نررما  است سهی خواهیم کرد همه افراد با توجاه باه             
تخههی که دارند و در چارت سازمانی هم تهریف شاده           
ساماندهی شوند، زیرا اعتقاد دارم این تغییر و تحاول در       
جهت مثبت و بهبود کارایی در خدمت رسانی مطلوب تر          

 به شهروندا  مفید باشدک
وی افزود: برای انجام وظایف محوله وجدا  خود را قاضی 
کنیم و به فرموده امام علی عع، وجدا  تنها محکمه ای              

 است که نیاز به قاضی نداردک 
مهند  مهرورز در پایا  خاطرنها  کرد: در حوزه هاای           
فنی و عمرانی، خدمات شهری نیاز به تغییرات اسااسای            
ازجمله بازنگری در بح  مبلما  شهری، اجارای پاروژه           
های عمرانی بر اسا  کار کارشناسی، تغییر و تحول در           

 فضای سبز وجود داردک
جلسه شهردار کازرون با مسئوالن و 

پیمانکاران حوزه خدمات شهری و فضای 
 سبز شهرداری

به گزار  روابط عمومی شهارداری کاازرو  جالاساه              
مسئوال  و پیمانکارا  خدمات شهری و فضاای ساباز             
شهرداری با شهردار کازرو  به منرور گزار  عملکرد و          
برنامه ریزی و تغییر و تحول مثبت در حوزه مبلاماا  و              

 فضای سبز شهری در دفتر شهردار برگزار گردیدک
در ابتدای این جلسه شهردار کازرو  ضمن تسلیات باه            
مناسبت شهادت حضرت فاطاماه زهارا ع ، و ایاام                  
فاطمیه، اظهار کرد: امروزه موضوع فضای سبز در شهرها          
از اهمیت باالیی برخوردار است، فضای ساباز شاهاری،             
مبلما  و تنریف شهری نقز بسزای در شادابی، نهاا ،   
آسایز و امنیت روحی شهروندا  دارد و در این زمیاناه            

در نرر داریم مبلما  شهری و چهره شهر را متناسب باا            
 هر محله احیا کنیمک

مهند  مهرورز تهریح کرد:امروزه اکثر شهرداری هاای       
کهور با مهکالت مالی روبرو هستناد کاه شاهارداری              
کازرو  هم از این امر مستثنی نیست ما باایاد طاوری               
برنامه ریزی کنیم که با همین منابع مالی کم، بیهتریان           
کار  را انجام دهیم تا همه شهروندا  بتواناناد از رفااه                

 شهری بهره مند شوندک
وی در ادامه خاطر نها  کرد: به دنبال حارکات هاای                
جدی در مبح  فضای سبز و مبلما  شهری در کازرو           

 هستیم
در پایا  این نهست هر کدام از  مسئوال  و پیمانکاارا             
به بیا  دیدگاه ها  و نقطه نررات خود پیرامو  مساائال             

 ومهکالت حوزه کاری پرداختندک
نصب و راه اندازی پایه چراغ روشنایی در 

خیابان حافظ جنوبی توسط شهرداری 
 کازرون

به گزار  روابط عمومی شهرداری کازرو  به منرور رفاه  
حال شهروندا ، زیباسازی منرر و چهم انداز شهاری و           

پاایاه     ۰۰تامین و حفظ امنیت شهروندا  در شب تهداد         
چراغی در خیابا  حافظ جنوبی توسط شهرداری نهب و         

 راه اندازی شدک
متار     9وات با ارتفاع      25۱پهتی    این چراغ ها از نوع الک     

 متر از همدیگر می باشدک  2۱و با فاصله  
الزم به ذکر است با توجه به اهمیت ناورپاردازی درو               
شهری در شب ، در سال جاری شهرداری کازرو  نسبت          

هاای     به نهب و تکمیل پایه روشنایی تهدادی از خیابا         
اصلی شهر ازجمله خیابا  قد  شماالای و خایااباا                

 کوهنورد اقدام نموده استک
شهردار کازرون در نشست با نیروی 

انتظامی بر همکاری و تعامل بیشتر جهت 
خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان 

 تاکید کرد
به گزار  روابط عمومی شهرداری کازرو  صاباح روز            

بهمن فرمانده نیروی انترامی شاهارساتاا            ۴پنجهنبه  
کازرو  به همراه جمهی دیگر از فرماندها  این نهاد باا            
حضور در شهرداری با مهند  محمد امایان ماهارورز              

 شهردار کازرو  دیدار و گفتگو کردندک 
در ابتدای این نهست فرمانده نیروی انترامی شهرستاا        
ضمن تبریک انتخاب مهند  مهرورز بهناوا  شاهاردار           
کازرو  گفت: قبول مسئولیت شهرداری توسط نایاروی           
جوا  و با انگیزه در این اوضاع اقتهادی و فهاارهاا و                

 تحریم های بی سابقه قابل تقدیر و ستایز استک 
سرهنگ عبادی نژاد با اشاره به وجود برخی مهکالت در          
شهر تهریح کرد: در حوزه شهری مسائل و مهاکاالتای          

 وجود دارد که نیازمند تهامل و اقدام دوسویه استک 
وی ادامه داد:نیروی انترامی آمادگی هرگونه همکاری باا        
شهرداری در جهت تامین امنیت پارکها، کنترل ترافیاک         
شهری، ساخت و سازه های غیر مجاز، ماحاافارات از               

 تاسیسات، مبلما  شهری وککک را داردک
شهردار کازرو  نیز ضمن خیرمقدم به میهمانا ، امنیات         
و اقتدار امروز کهور به خهوص شهر کازرو  را مارهاو            
زحمات و تال  های شبانه روزی نیروی انترامی دانست        
و اظهار کرد:توسهه مطلوب شهر با وجود شاخص امنیت،          

شود و امنیت باالی شهر بااعا  حضاور             بهتر محقق می  
سرمایه گذارا  خواهد شد و این امر موجب پیهرفات و            

 توسهه شهر و همچنین افزایز اشتغال خواهد شدک 
در ادامه شهردار کازرو  بر همکاری و تهامل بیهتر بیان           
نیروی انترامی و مجموعه شهرداری تاکید کرد و گفات:          
شهرداری به عنوا  یک نهاد خدمات رساانای راباطاه               
مستقیم با نیروی انترامی دارد و نقز حمایتی نایاروی           
انترامی در انجام فهالیت های شهرداری از جمله امنیات          
پارک ها، رفع سد مهبر و کنترل ترافیک شهری ضروری          

 و غیر قابل انکار استک
مهند  مهرورز در پایا  خاطرنها  کرد: خوشبخاتااناه           
نیروی انترامی تاکنو  همکاری بسیار خوبی با شهرداری  

رود که این همکاری استمارار داشاتاه            داشته و امید می   
 باشدک 

الزم به ذکر است در این دیدار پیرامو  برخی مساائال             
شهری از جمله حوزه ترافیک، امانایات و روشاناایای                

ها، اصالح هنادسای مایاادیان و سااماانادهای                    پارک
مسافربرهای شخهی، سد مهبر، ساخت و سازهای غایار          
مجاز، دست فروشا ، ماهی فروشا ،جانمایی ساختاماا         
نیروی انترامی و پارکینگ های شهری بح  و تاباادل            

 نرر شدک
 

 اخبار شهرداری کازرون

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضوع قانو  تهیین تکالایاف     ۰۴906۱۴۰۰۱2۰۱۱9۴5برابر ر ی شماره  

های فاقد سند رسمی مستقر در واحاد ثاباتای           وضهیت ثبتی اراضی و ساختما     

حوزه ثبت ملک پاسارگاد تهرفات مالکانه بالمهارض متقاضی خانم بلقیس عالای             

صاادره از مارودشات کادمالای                2پور فرزند محمد علی به شماره شناسنامه        

مترمربع تحت پالک  2۳۴322در شهدانگ یکبابخانه به مساحت  2۳۴26990۱9

اصلی قطهه  2فرعی از  55۴شده از پالک  اصلی مفروز و مجزی     2فرعی از     ۳992

فار  خریداری از عسهام مهاعی خود متقاضی انتقالی از سه             5دو واقع در بخز     

دانگ مهاع ستاد اجرایی فرما  حضرت امام خمینی عره،، عرب محرز گاردیاده                  

روز آگاهای        ۰5استک لذا به منرور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصالاه                 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعاتاراضای              شودک درصورتی    می

توانند از تاریخ انتهار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را         داشته باشند می  

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تااریاخ تسالایام                      

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندک بادیاهای اسات در                   

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند ماالاکایات                

 صادر خواهد شدک

 

 3۰۴90 3۰۰ ۱0تاریخ انتهار نوبت اول: 

 3۰۴90 3۰۰ 2۴تاریخ انتهار نوبت دوم: 

 حهمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضوع قانو  تهیین تکلایاف    ۰۴906۱۴۰۰۱2۰۱۱۱9۳۰برابر ر ی شماره  

های فاقد سند رسمی مستقر در واحاد ثاباتای               وضهیت ثبتی اراضی و ساختما     

حوزه ثبت ملک پاسارگاد تهرفات مالکانه بالمهارض متقاضی خانم فریده زارعای             

صادره از مرودشت کدملای   255۳کردشولی فرزند علی قربا  به شماره شناسنامه  

مترمربع تحت پالک   2۰۴395در شهدانگ یکبابخانه به مساحت        2۳۴۰6۰0959

اصلی قطهه    2فرعی از     55۴شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     2فرعی از     ۳99۴

فار  خریداری از عسهام مهاعی خود متقاضی انتقالی از سه             5دو واقع در بخز     

دانگ مهاع ستاد اجرایی فرما  حضرت امام خمینی عره،، محرز گردیاده اساتک                  

شاودک     روز آگهای مای     ۰5لذا به منرور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله    

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعاتاراضای داشاتاه                  درصورتی

توانند از تاریخ انتهار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این                 باشند می 

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیام اعاتاراض،                   

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندک بدیهی است در صورت انقضای              

 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شدک

 

 

 3۰۴90 3۰۰ ۱0تاریخ انتهار نوبت اول: 

 3۰۴90 3۰۰ 2۴تاریخ انتهار نوبت دوم: 

 حهمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانو  تهیین تکلیاف وضاهایات          

های فاقد سند رسمی مستقر در واحاد          ثبتی اراضی و ساختما    

ثبتی بوانات تهرفات مالکانه بالمهارض متقاضیا  زیر واقاع در           

فار  محرز گردیده استک لاذا          ۰۳قطهه سه بوانات علیا بخز      

مهخهات متقاضیا  و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منرور           

شاودک     روز آگاهای مای        ۰5اطالع عموم در دو نوبت به فاصله    

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت ماتاقااضای              درصورتی

توانند از تاریخ انتهار اولین آگهی باه          اعتراضی داشته باشند می   

مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محال              

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیام         

 اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندک 

آقاای حسایان         -۰۴906۱۴۰۰۱۰9۱۱۱۱۴۴ر ی شماره  -۰

 5۰۴9۴6002۰و کدمالای        ۴۱۳9رضایی به شناسنامه شماره     

صادره از بوانات فرزند محمدعلی در شهدانگ یک باب خااناه             

فرعای   20۰2مترمربع تحت پالک  ۴۱۳396قدیمی به مساحت    

 ۴۳۴فارعای از         ۳شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     ۴۳۴از  

 پورک  اصلی خریداری از سهام حیدرعلی کریم

خاانام طایاباه          -۰۴906۱۴۰۰۱۰9۱۱۱۱۴۳ر ی شماره     -2

 5۰۴905۱۴۰۰شماره مالای         ۳حمیدی به شماره شناسنامه     

صادره از بوانات فرزند قلی در شهدانگ یک بااب ماغاازه باه                 

 ۴۳۳فارعای از          25۱6مترمربع تحت پالک      6۰39۱مساحت  

اصالای      ۴۳۳فرعی از       959شده از پالک      اصلی مفروز مجزی  

 خریداری از سهام اله یار دهقا ک

آقاای باهاروز         -۰۴906۱۴۰۰۱۰9۱۱۱۱69ر ی شماره      -۴

 2۳۰۱29۱۳۰9و کدملی     92۴پور به شناسنامه شماره         حسین

 92مهاع از  ۳۳35آباده فرزند جهفر در موازی  ۴صادره از حوزه   

 ۰۴9۳309سهم سهام شهدانگ یک درب باغ باه مسااحات               

اصالای مافاروز و            2۳۱فارعای        5۱9مترمربع تحت پالک    

اصلی خریداری از سهاام ماالاکایان            2۳۱شده از پالک      مجزی

 مهاعی و امامقلی خسروانیک

آقای احد گیانی به  -۰۴906۱۴۰۰۱۰9۱۱۱0۳ر ی شماره     -۳

صاادره از       5۰۴9۳9۱۰۱۰و کدملی    ۰۴۴9شناسنامه شماره  

بوانات فرزند حسین در شهدانگ یک باب خانه باه مسااحات              

اصلی مفروز  ۴۳۴فرعی از  ۴0۰۴مترمربع تحت پالک  ۰۳0395

اصلی خریداری از سهاام   ۴۳۴فرعی از  ۳شده از پالک      و مجزی 

 عنایت اله کدیورک   

آقاای اباراهایام        -۰۴906۱۴۰۰۱۰9۱۱۱۱9۰ر ی شماره  -5

 5۰۴902992۳و کادمالای          ۰حسامپور به شناسنامه شماره     

صادره از بوانات فرزند خلیل در شهدانگ یک قطاهاه زمایان               

مترمربع با حق استفاده از مقاررات   259۳9۰زراعی به مساحت  

ساهام    ۳30۱69ازاء  قانو  آب  طبق نحوه ملی شد  آ  در مابه 

فارعای از       20۱سهم سهام شهدانگ تحت پالک        92مهاع از   

اصلی خریداری از  ۴6۰شده از پالک    اصلی مفروز و مجزی     ۴6۰

 سهام حسنهلی مهدویک  

خانام مانایاژه        -9۰۴906۱۴۰۰۱۰9۱۱۱۱9۳ر ی شماره  -6

 5۰۴952۴۴00و کدملی    2922ابراهیمی به شناسنامه شماره  

صادره از بوانات فرزند علی در شهدانگ یک بااب خااناه باه            

 ۴۳۳فرعای از        25۱9مترمربع تحت پالک      2۳۰399مساحت  

اصالای      ۴۳۳فرعی از       205شده از پالک      اصلی مفروز مجزی  

 خریداری از سهام هوشنگ مباشریک  

و اصاالحای        ۰۴996۱۴۰۰۱۰9۱۱۱۰۱6ر ی شامااره         -9

آقای محمد جاواد شاماس باه          -۰۴906۱۴۰۰۱۰9۱۱۱۱96

صادره از بوانات     5۰۴995۴۴۳۱و کدملی     2۰شناسنامه شماره   

 ۴۰۴3۴فرزند پنجهلی در شهدانگ یک باب خانه به مساحات            

اصالای مافاروز          ۴۳۴فرعای از       20۱0مترمربع تحت پالک    

اصلی خریداری از ساهاام      ۴۳۴فرعی از  ۳شده از پالک   مجزی

 ارغوا  کریمیک 

آقاای یااسار         -۰۴906۱۴۰۰۱۰9۱۱۱۰25ر ی شمااره       -0

 5۰۴99۴59۳5و کدملی      ۰۱۴6روستایی به شناسنامه شماره     

صادره از بوانات فرزند خلیل در شهدانگ یک بااب اناباار باه            

 ۴۳۴فرعای از        20۰5مترمربع تحت پالک      ۳593۱۴مساحت  

اصالای      ۴۳۴فرعای از        ۳شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی   

 خریداری از سهام شمس الملوک عرب شیبانیک 

خانام صادیاقاه        -۰۴906۱۴۰۰۱۰9۱۱۱۰26ر ی شماره  -9

 2۴۱۱۳9۳255و کدملای       000۳رحیمی به شناسنامه شماره     

صادره از شیراز فرزند علی در شهدانگ یک بااب اناباار باه                  

 ۴۳۴فرعای از        20۰6مترمربع تحت پالک      ۳993۴5مساحت  

اصالای      ۴۳۴فرعای از        ۳شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی   

 خریداری از سهام شمس الملوک عرب شیبانیک 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

 مالکیت صادر خواهد شد.
 3۰۴90 3۰۰ ۱0تاریخ انتهار نوبت اول: 

 3۰۴90 3۰۰ 2۴تاریخ انتهار نوبت دوم: 

 رئیس ثبت اسناد و امالک بوانات -صفرعلی کارگر

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضوع قاناو  تاهایایان         ۰۴906۱۴۰۰۱2۰۱۱۱9۴2برابر ر ی شماره    

های فاقد سند رسمی مستقر در واحاد          تکلیف وضهیت ثبتی اراضی و ساختما      

ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تهرفات مالکانه بالمهارض ماتاقااضای آقاای            

صادره از سهادت شهر باا         ۳5مجتبی کریمی فرزند عوض به شماره شناسنامه        

مترمارباع    29۳39۱در شهدانگ یکبابخانه به مساحت  2۳۴295۱۱۰2کدملی  

شده از پالک یاک اصالای       اصلی مفروز و مجزی ۰فرعی از   2۳۳2تحت پالک   

فار  خریداری از ماالاک رسامای آقاای عالای                   5قطهه دو واقع در بخز      

بابامختاری محرز گردیده استک لذا به منرور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به               

که اشخاص نسبت باه صادور ساناد            شودک درصورتی  روز آگهی می ۰5فاصله  

توانند از تاریخ انتهار اولین آگهی به     مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می     

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسایاد، ظارف                     

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجاع قضاایای                 

تقدیم نمایندک بدیهی است در صورت انقضای مدت ماذکاور و عادم وصاول                    

 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شدک

 

 

 3۰۴90 3۰۰ ۱0تاریخ انتهار نوبت اول: 

 3۰۴90 3۰۰ 2۴تاریخ انتهار نوبت دوم: 

 حهمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضوع قانو  تهیین تکلیف  ۰۴90۱6۱۴۰۰۱2۰۱۱۱9۴0برابر ر ی شماره    

های فاقد سند رسمی مستقر در واحاد ثاباتای               وضهیت ثبتی اراضی و ساختما     

حوزه ثبت ملک پاسارگاد تهرفات مالکانه بالمهارض متقاضی آقای بهبود زارعای             

صادره از مرودشت با کدملای      09۱کردشولی فرزند محمدقلی به شماره شناسنامه       

مترمربع تحت پاالک   ۴۳۰3۱۳در شهدانگ یکبابخانه به مساحت  2۳۴۰59۴9۴9

اصلی قطهاه   2فرعی از  55۴شده از پالک  اصلی مفروز و مجزی 2فرعی از  ۳0۱۴

فار  خریداری از مالک رسمی عسهام مهاعی خود متقاضی،            5دو واقع در بخز     

انتقالی از سه دانگ مهاع ستاد اجرایی فرما  حضرت امام خمینی عره،، ماحارز                   

روز آگهی  ۰5گردیده استک لذا به منرور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله     

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعاتاراضای               شودک درصورتی    می

توانند از تاریخ انتهار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را               داشته باشند می  

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تااریاخ تسالایام                       

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندک بادیاهای اسات در            

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند ماالاکایات          

 صادر خواهد شدک

 

 3۰۴90 3۰۰ ۱0تاریخ انتهار نوبت اول: 

 3۰۴90 3۰۰ 2۴تاریخ انتهار نوبت دوم: 

 حهمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
نامه و پایگاه هفته های فاقد سند رسمی ثبتی اراضی و ساختمان

 اینترنتی شهرسبز
ها، اخبار، تحلیل
 ها وککک یادداشت

 پذیریدخبرنگار افتخار می
 

shahresabz@gmail
.com 

 
منترر همکاری شما 

 هستیم



در آستانه سالروز شهادت حضارت زهاراع ، دومایان               

با همت هنرستان فنی دخترانه     یادواره شهدای فاطمی با     

فاطمه زهرا)س( و همکاری حوزه بسیج دانش آموزی و            

ناژاد،     حضور سردار ابوالقاسم علیهیات راویان شهدا و با    

از فرماندها  محور مقاومت، سردار دکتر کاظم پادیادار،          

ریاست اداره شاهد اداره کل آموز  و پارور  فاار ،            

فرماندار ویژه، مدیر آموز  و پارور  و جاماهای از                 

فرماندها  نرامی و روسای ادارات شهرستاا  کاازرو ،          

خانواده شهدا، رزمندگا ، جانبازا  و حضاور پارشاور             

دخترا  دانز آموز در محل حسینیه مسجد ماالبارات           

 این شهر برگزار شدک

گفتنی است در حاشیه این یادواره تهدادی از هنرجویا          

هنرستا  فاطمه زهراع ،، با همکاری حوزه بسیج دانز          

آموزی و هیات راویا  شهدا، چهل و یک دستاورد انقالب    

اسالمی را که بر بوم چهل و یک متری به تهویر کهیده            

بودند، به مهرض نمایز گذاشتندک و همچنین از دخاتار            

شهید مدافع حرم علی جوکار برای خواند  دلاناوشاتاه            

 خود دعوت شد ک

در این مراسم سردار علی نژاد، از فرماانادهاا  ماحاور               

مقاومت گفت: دشمن با شهادت حاج قاسم اشتباه بزرگی  

مرتکب شد، چو  همچنا  راه حاج قاسم ادامه خاواهاد           

داشتک این فرمانده محور مقاومت در ادامه به ایراد بهضی 

از افراد جهت حضور نیروهاای ماقااومات در بارخای                 

کهورهای همسایه اشاره کرد و گفت: اول فاصله ماا باا              

این کهورها و نیز آمریکا را با آنا  مقایسه کنید و اینکاه             

حضور ما در آ  کهورها با دعوت آنا  بوده ناه باا زور                

سرنیزه و نیز با دید  جاناایاات داعاز، بار اساا                    

رهنمودهای دین ما، نمی شود در مقابل ظلام سااکات             

نهست و از طرفی ایجاد این گروه های تروریساتای در              

کهورهای همسایه ما بر اسا  نقهه استکبار بوده که در          

 نهایت کهور ایرا  را مورد هدف قرار دهند

در پایا   بارنااماه         

عکسی و از سپهاباد      

شااهاایااد سااردار      

سلیمانی که توساط    

یکی از هنرجویا  به    

طراحی کهیده شده   

بود تقدیم به ساردار     

 علی نژاد شدک  
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فسااد     ت و  انترار به مهنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زما  آماده کنیم ککک سربازی منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدر                            
ز عدل و داد   بینی داردککک ما نباید فکر کنیم که چو  امام زما  خواهد آمد و دنیا را پر ا        المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی و آگاهی و روشن           بین

به اماام    ای نداریم؛ نه، بهکس، ما امروز وظیفه داریم در آ  جهت حرکت کنیم تا برای ظهور آ  بزرگوار آماده شویمک اعتقاد              خواهد کرد، امروز وظیفه   
چیزهایی  عدالتی و تبهی  و زورگویی وجود دارد، اینها هما  ی دنیا ظلم و بی  گیری نیستککک ک امروز اگر ما میبینیم در هر نقطه               زما  به مهنای گوشه   

 آیدک اگر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با اینها آماده کنیمک  است که امام زما  برای مبارزه با آنها می
 3۰۴0۰  39 ۴۱ی شهبا  در مهالی تهرا    بیانات در دیدار اقهار مختلف مردم به مناسبت نیمه

 ما باید خود را برای سربازی امام زما  آماده کنیم 

پدیدار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در کاازرو  باا ذکار                     کاظم

اندازی گردا  حضرت زینبع ، اظهار کارد:           ای از تهکیل و راه      تاریخچه

شهید این گردا  روز چهارشنبه همزماا          ۰۱۱نخستین یادواره بیز از     

اهلل علیها با سخنرانی ساردار        با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم      

فجر در مهالی نامااز جاماهاه           ۰9سرتیپ نبی رودکی فرمانده لهکر      

 کازرو  برگزار خواهد شدک

وی درباره فهالیت گردا  حضرت زینبع ، عنوا  کرد: با توجه به نیااز                

ها و نیز توانمندی کازرو  در امر تأمین نیروی انسانی و             و ضرورت جبهه  

باا     ۰۴62مااه       ها در بهمان     های مردمی این شهرستا  به جبهه       کمک

پیهنهاد مسئوال  وقت شهرستا  و حمایت قاطع مردم این گاردا  باا              

فرماندهی سردار شهید باقر سلیمانی راهی مناطق غرب و جنوب کهاور            

شد و توانست در مدت کوتاهی جایگاه مهنوی و نرامی خاود را بایان                  

 رزمندگا  اثبات کندک

این فرمانده دورا  دفاع مقد  اضاافاه         

کرد: گردا  حضرت زینبع ، با وجاود          

اینکه مهین کازرو  بود؛ اما با استقاباال         

تهداد زیادی از رزمندگا  دیگر شهرها و       

طوری که    های کهور همراه بود، به      استا 

شهید شناسایی شاده      ۰۱2امروز از بین    

درصد این شاهادا        ۳5این گردا  حدود    

 مربو  به دیگر شهرهای استا  استک

پدیدار افزود: دامنه فهالیت ایان گاردا           

هاای غارب و         عالوه بر حضور در جبهه    

جنوب کهور، مدتی هام در دریاا در             

مقابل ناوهای جنگی آمریکای جنایتکاار      

حضور مقتدرانه داشته و از مرزهای آبای        

 دفاع کرده استک

 برگزاری یادواره شهدای گردان حاصل تالش همه مسئوالن است

دبیر نخستین یادواره شهدای گردا  حضرت زینبع ، نیز گفت: ایان               

های مهرم شهدا و ایثارگرا  از کازرو          همایز مهنوی با حضور خانواده    

و دیگر شهرهای استا  و حتی تهداد زیادی برای حضور در این مراسام              

وسیله اتوبو  مسافرت خواهند کرد و در این ماراسام              از شهر المرد به   

 کنندک شرکت می

افهار که خود از رزمندگا  و فرمانده گروها  گردا  حضارت             نجف امین 

زینبع ، است، مطرح کرد: برگزاری یادواره شهدای گاردا  حااصال          

جاماهاه،      تال  پیهکسوتا  و رزمندگا  و حمایت فرمانداری، دفتر امام        

واحد فرهنگی بنیاد شهید و ناحیه مقاومت شهرستا  و همکاری خاوب            

 دیگر ادارات و اقهار مردمی بوده است

 فرمانده سابق گردان حضرت زینب)س(:

 شود نخستین یادواره شهدای گردان حضرت زینب)س( برگزار می

 تهیه و تنظیم: زینب صادقی خبرنگار شهرسبز

دکتر محمد عارف عهنرمند کازرونی، در نخاساتایان جهاناواره مالای           
نمایهنامه نویسی اقتباسی ایرا  که مراسم اخاتاتاامایاه آ  باا حضاور        
نمایهنامه نویسا  کهور، نادر برهانی مرند دبیر جهنواره بین المالالای    
تاتر فجر، شهرام کرمی رییس مرکز هنارهاای ناماایهای ایارا ، پایاام         
دهکردی، فریبا متخهص، نهراهلل قادری، سیدمهدی شجاعای، شاهارام    
زرگر، سهید تهکری و هنرمندا  هنرهای نمایهی کهور، دوازدهام دی  
ماه نود و ههت در مههد مقاد  بارگازار گاردیاد، باا ناماایهانااماه            

جایزه دوم جهنواره نمایهنامه نویسی اقتباسی ملی ایرا   «مزارشریف»
و مورد تاوجاه     به همراه شز میلیو  توما  جایزه نقدی را دریافت کرد

 حمایت مالی برای اجرای آ  در دو سالن اصلی تهرا  قرار گرفته استک
عهق باا  »به رویارویی  «مزارشریف»عارف با نگار  نمایهنامه   محمد

در افغانستا  پرداختاه اساتک بان ماایاه اصالای ایان           «جنگ و خیانت
نمایهنامه عهق استک بن مایه های فرعی متن نیز با تاثیر از خیاانات و    
توطئه های جاری در فضا، موجد تراژدی زمانه و تلاخای روزگاار ماردم     
افغانستا  گردانده استک زخمه هایی که مردم افغاانساتاا  و جاهاا  را       

به لاحاا     «مزارشریف»دچار بهت و سرگهتگی کرده استک نمایهنامه  
محتوایی جزو متو  نمایهی پژوهز محور در حاوزه انساا  شانااسای      
هنری است و به لحا  ساختاری نیز در قلمرو درام مستند مورد تاوجاه   

  درام شناسا  ایرا  قرار گرفته استک
داورا  جهنواره ملی نمایهنامه نویسی اقتبااسای ایارا  ماتاهاکال از        

نادر برهانی مرند ع دبیر جهنواره بین المللی تاتر فجر،، نهاراهلل      آقایا : 
 قادری، دکتر سید مهدی شجاعی، شهرام زرگر و سهید تهکری بوده اندک
پیهتر نیز محمد عارف، تندیس بلورین پژوههاگاری بارگازیاده هانار        
دانهگاه های ایرا  را به امضای وزیر علوم ایارا  در دانهاگااه شاهایاد       

   بههتی تهرا  دریافت کرده است

به نویسندگی محمد عارف نیز نامازد   «روز تولد تو»فیلمنامه سینمایی 
  المللی سینمایی قرار گرفته استک دریافت جایزه قلم طالیی بین

نخستین فیلم نیمه بلند محمد عارف با عنوا  ساحل پریهاا  در ساال   
در شهرنجا  و پریها  و فامور کازرو  فیلمابارداری شاده و در     ۰۴9۳

یازدهمین دوره فستیوال بین المللی فیلم های کودک و نوجوا  شرکت 
  داشته استک

محمد عارف دارای درجه فوق دکترای انسا  شنااسای هانار، ماتاولاد        
کازرو  است که دورا  ابتدایی را در دبستا  فرصت و حسام الادیانای،    
راهنمایی تحهیلی را در مدرسه جلوه، و متوسطه را در هنرستا  دکتار  

 علی شریهتی کازرو  گذرانده استک

 در نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی ایران صورت گرفت:

دکتر محمد عارف جایزه ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی 

 ایران را از آن خود کرد

ها در دستور کاار مااساتک     زاده گفت: پایز کمی و کیفی تاالب  الهیجا 
ها را بدانیم و در تالشیم  مخهوصا  نیازمندیم که آخرین ورودی آب تاالب

 سنج را نهب کنیمک های دبی ها سیستم که در محل ورودی به تاالب
زاده ماهااو  ماحایاط زیسات        به گزار  کازرو  نما، احمدرضا الهیجا 

های سازما  حفاظت محیط زیست در نهست خبری روز  دریایی و تاالب
ها گفت: آخرین تاالبی که در کنوانسیو  رامسر ثابات شاد      جهانی تاالب

ها امسال آنجا برگزار خواهاد   بود و مراسم روز جهانی تاالب زریوار تاالب
 شدک

شمسای اولایان     ۰۴۳9یا  ۰99۰زاده افزود: دوم فوریه در سال   الهیجا 
المللی در حوزه محیط زیست تحت عناوا  حافااظات از      کنوانسیو  بین

ها به تهویب رسید که میزبانی آ  در شهر رامسار و کهاور ایارا      تاالب
بود که افتخار بزرگی برای ما بود چو  اولین کنوانسیو  محیط زیستای  

کهور عضو این کناوانسایاو      ۰0جها  را ما به ثبت رساندیمک آ  زما   
 کهور عضو آ  هستندک ۰9۱شدند و اال  بیز از 

تاالب داریم که با هماهناگای    ۰۳۴وی ادامه داد: در کهور خودما  هم  
هاا ثابات شاده و      وزارت نیرو به عنوا  پیوست قانو  حفاظات از تااالب  

هاا در مهاوباه     گیردک در کناار ایان    میلیو  هکتار را در بر می ۴مجموعا  
 ها هم یاد شده استک و مانند این هورها های مرجانی، دولت صخره

های سازما  حفاظت محیط زیسات   مهاو  محیط زیست دریایی و تاالب
 ۰.۳تاالب ما ثبت کنوانسیو  رامسر هستناد کاه    25گفت: از این میا   

تاواناد    تاالب ما مای  ۳5شودک   های ما را شامل می میلیو  هکتار از تاالب
تاواناد    منهأ گرد و غبار باشد یهنی اگر در شرایط تاالبی خود نباشد مای 

هزار هکتار هم مساحت دارد  ۰۱۱میلیو  و  2منهأ گرد و غبار باشد که 
 و مساحت قابل توجهی استک

: چهار تهدید و مهکل عمده تااالب   الهیجا  هاای ماا را    زاده تهریح کرد
ک اولین موضوع تأمین  تهدید می هاست و کاماباود آب و     تاالب حقابه کند

های کهور استک  ها اولین تهدید جدی مجموعه تاالب خهک شد  تاالب
تواند فاضالب  شود و می ها می هایی است که وارد تاالب بح  دوم آلودگی
های صنهتی باشد کاه وارد   کهاورزی، یا پساب زهاب شهری و روستایی،

ک تهرفات و تغییر کاربری غیرمجاز تاالب  تاالب می ها یکی دیاگار از    شود
های شمال باا آ  رو باه رو    ها هستند که بیهتر در تاالب تهدیدات تاالب
در جنوب و سنبل  تیالپیا های غیربومی مضر یا مهاجم مثل هستیمک گونه

 آبی در شمال مهکل بهدی استک
: سازما  محیط زیست سیاست تازه  هاا   ای را در قبال تاالب وی ادامه داد

ک اولین بح  تهیین نیاز آبای تااالب اساتک      در دستور کار قرار داده است
صراحتا  در قانو  آمده سازما  محیط زیست مکلف است نیاز آبی تااالب  

مورد نیااز تااالب را    حقابه را مهخص کند و وزارت نیرو هم مکلف است
ای را  تاالب و مجموعه رودخااناه   ۴۳تأمین کندک تا کنو  تهیین نیاز آبی  

 تاالب دیگر را هم در دستور کار داریمک ۰0ایم و اکنو   به پایا  رسانده
های سازما  حفاظت محیط زیسات   مهاو  محیط زیست دریایی و تاالب

هاا در دساتاور     بومی و پایز کمی و کیفی تاالب های زیست گفت: برنامه 
ک مخهوصا  نیازمندیم که آخرین ورودی آب تاالب  ها را بدانیام   کار ماست

هاای   ها سایاساتام     ها به تاالب و در تالشیم که در محل ورودی رودخانه
بایانای     هایی را پیاز  سنج را نهب کنیم و از نرر کیفی هم سیستم دبی
 برداری استک ا  نمونه ایم که برخی آنالین است و برخی الزمه کرده

: در تاالب گاوخونی حتای در شارایاط پارآبای ساال         الهیجا  زاده افزود
تاالب را تأمین کنیام و از ماوارد اعاتاراض ماا       حقابه گذشته نتوانستیم

ک در پنجاه سال گذشته ساه ناوبات بااالی        2نسبت به وزارت نیرو بودیم

رود  هزار میلیمتر بارندگی داشتیم که یکی سال گذشته بود و سد زاینده
میلیو  متر مکهب آب در پهت ساد   90۱نزدیک به  90در خرداد سال 

سال گذشته به ندرت این اتفاق افتاده بود اما  ۰0ذخیره شده بود که در 
مربو  به تاالب گااوخاونای را     حقابه در این سال پر آب هم وزارت نیرو

 تأمین نکردک
میلیو  مترمکهاب اسات کاه وزارت     ۰96گاوخونی  حقابه وی ادامه داد: 

دهادک اماا ایان آب کاه       میلیو  متر مکهبز را تههد کرده می ۰۳۱نیرو 
گوید من  رسد و وزارت نیرو می امسال دم سد رهاسازی شد به تاالب نمی

مسئولیتم رهاساازی دم ساد اسات و ناه تاحاویال داد  باه تااالبک باا            
هایی که امسال صورت گرفت توافق بر ایان شاد کاه باهامان و        پیگیری

ترین سطح خود است رهاسازی  اسفند که مهرف آب کهاورزی در پایین
 2۱میلیو  متر مکهب رهاسازی شود که حداقل  ۰۱انجام شود و هر ماه 

میلیو  مترمکهب را بهمن و اسفند ماه امسال تحویل بگیریم و مابقی را 
روز پیز رهاسازی آب شروع شده استک باید   5در بهار سال پیز روک از  

 مسیر طی شود تا آب به تاالب برسدک
های سازما  حفاظت محیط زیسات   مهاو  محیط زیست دریایی و تاالب

: در تاالب  تاریان    های سیستا  و بلوچستا  که تاالب هامو  ماهام   گفت
های اخیر بار  برف خوبی در کهور  هاست، خوشبختانه در این هفته آ 

افغانستا  داشتیمک تاالب هامو  سه بخز دارد یکی تاالب صاباوری کاه    
در شمال سیستا  قرار گرفته و عمده مساحتز در ایرا  و بخز کمای  

درصاد در   9۱که برعکس قبالای    پوزک در افغانستا  است یکی هامو 
ک در سیالب  های بهار گاذشاتاه     افغانستا  و بخز کوچک در ایرا  است

ک هامو  صاباوری کاه     پوزک تقریبا  صد در صد تاالب هامو  آبگیری شد
هزار هکتار آبگایاری شادک     ۰۴۱بخز بزرگز در کهور ایرا  قرار دارد 

اکنو  بارندگی خوبی در نیمه جنوبی استا  سیستا  و بلوچساتاا  ر    
میلیمتر را هم داشتیم اما در بخز شمالای کاه    2۱۱داد که آمار باالی 

میلیمتر بیاهاتار     25ها آنجاست و هم کانو  گرد و غبار است  هم تاالب
دهد  هایی که در افغانستا  ر  می بارندگی نداشتیم اما امیدواریم سیالب

ک ولی بخز ایرانی هامو   بتواند آب تاالب هاناوز    پاوزک  ها را تأمین کند
 آبگیری در آ  ر  نداده استک

النهرین که برای ما خیلای ماهام     های بین زاده تاکید کرد: تاالب  الهیجا 
است در شرایط پرآبی یک میلیو  سیهد تا یک میلیو  هفتاهاد هازار    

هازار   ۴6۱تاواناد فارصات داشاتاه بااشادک از ایان مایاا               هکاتاار مای   
هزار هکاتاار در ایارا  اساتک بار        ۰۴۱است که از آ   هورالهریم هکتار

النهرین آبگیری  های بین درصد تاالب 9۱ای تقریبا   اسا  تهاویر ماهواره
شده استک این اتفاق که از سیل پارسال شروع و کماکاا  اداماه دارد، از    

النهریان را خهاک    های بین میالدی که صدام به عمد تاالب 2۱۱۱سال 
به عنوا  بزرگترین فاجهه زیست محیطی قار  در   2۱۱۱کرد و در سال 

ها به شارایاط    های آمازو  مطرح بود، این تاالب کنار از بین رفتن جنگل
درصد آبگیری انجام شده و میزا   ۰۱۱تا  9۱گردد و  مطلوب خود برمی

هم بیهتر استک باه ایان     ۰995آبگیری در تهاویر حتی از تهاویر سال 
ک تاالب شادگا    ترتیب پدیده گرد و غبار می تواند خیلی کاهز پیدا کند
درصد تاالب وضهیت مطلوبای دارد   9۱تا  05هم شرایط مهابهی دارد و 

 و این روند ادامه خواهد داشتک
خیز ما اساتاا  فاار  اسات کاه       های تاالب وی ادامه داد: یکی از استا  

ک بارندگی در استا  فار  خیلی مطلوب باوده و    تاالب های متهددی دارد
ای باالتر از میانگین بوده و برخی شهرها مثل فیروزآبااد   در مقایسه نقطه

هاای   میلیمتر بارندگی داشتهک در این استا  تقریباا  تااالب    ۳۱۱باالتر از 
جنوب و جنوب شارق اساتاا ، شارایاط صاد درصادی و        

کاه در   مهارلو دهندک تاالب  مطلوب را به خود اختهاص می
9نزدیکی شهر شیراز قرار دارد نزدیک به  درصد آبگیری  ۱

ک  و بختاگاا  هام شارایاط       طهک در آ  اتفاق افتاده است
تا  ۴۱های گذشته دارد و در حال حاضر بین  بهتری از سال

 2درصد آبگیری شده استک اتفاق خوب ایان باود کاه      ۴5
۳ماه پیز  این تاالب رهاسازی  حقابه میلیو  مترمکهب ۱

 شد و قابل توجه بودک
های سازما  حفاظات   مهاو  محیط زیست دریایی و تاالب

محیط زیست تهریح کرد: تاالب پریها  وضهیات خاوبای     
ندارد اما جالب بود که میزا  بارندگی در شهر کاازرو  تاا   

میلیمتر بود که از میانگین شهر کازرو   ۴۱۱دو روز پیز 
میلیمتر است بیهتر بودک چه اتفاقای    2۰۴تا اول بهمن که 

افتاده که حتی با این میزا  آب هم تاالب آبگیری نهده و 
های  های زیرزمینی و حفر چاه گردد به نزول آب این بر می

شود از طریاق   مجاز و غیرمجاز و هرچه آب وارد تاالب می
هازار   5۱شاود و ایان تااالب     های زیرزمینی جذب می آب

 هکتاری را دچار مهکل کرده استک

 معاون سازمان محیط زیست خبر داد:

تاالب پریشان به دلیل حفر چاه های مجاز و غیر مجاز 

 وضعیت خوبی ندارد


