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ای فرمانده کل  ول ا         حضرت آیت اهلل خامنه   
صبح روز  شنبه در دیدار فلرملانلد لا  و              
کارکنا  نیروی   ایی و نیروی پدافند   ایی  

را نتیجه    ۹۵۳۱بهمن سال     ۹۱ارتش، واوعه   
اطمینا  امام خمینی)ره( و مبارزا  به وعده         

ناپذیر   الهی دانستند و گفتند: اگر تفکر تخلف       
ب د  وعده الهی در جامعه حلاکلش شل د و           
مسئ ال    شیارانه عم  کنند، تهدید ا بله       
فرصت تبدی  خ ا د شد و تحریش می ت انلد         
عام  نجات کش ر از وابستگی به نفت و ح          

 بسیاری از مشکالت ش د.
ر بر انقالب اسالمی در این دیلدار کله در            
چه  و یکمین سالروز بلیلعلت تلاریلخلی              
 مافرا  نیروی   ایی با امام خمینی)ره( در         

برگزار شد، این واوعه را یل           ۳۱بهمن    ۹۱
حادثه فرام ش نشدنی و اعجاب برانگلیلز و          
دارای درس  ا و عبرت  ایی خل انلدنلد و             
افزودند: در دورا  رژیش گلذشلتله، نلیلروی             

ترین نیرو ا بله         ایی ارتش یکی از نزدی     
مرکز ودرت و امریکا ب د اما رژیش طلاول ت،           

گلاه     ضربه را از  مین نیرو خ رد که  لیل           
 تص ر آ  را نمی کرد.

حضرت آیت اهلل خامنله ای خلاطلرنشلا             
کردند: براساس آیات ورآنی، خداوند از جایی        

گاه انلتلرلار     به دشمن ضربه می زند که  ی   
آ  را ندارد و مؤمنین نیز از ناحیه ای تق یت          
و حمایت می ش ند که انترار آ  را نداشتله          

 «رزق ال یُحتَسَب»اند که در فر نگ دینی،  

یا  ما  رزوی که در محاسبات مادی جایلی         
 نداشته است، نامیده می ش د.

ر بر انقالب اسالمی با اشاره به آیات ورآنلی         
که صراحتًا و مؤکدًا از نصرت یاری کنندگا         
دین خدا یاد شده است، افزودند: باید به این          
وعده  ای الهی اطمینا  داشت و با امید بله          
آینده به حرکت رو به جل  با ولدرت ادامله             

 داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر         
چنین تفکر و روحیه ای در  ر مجمل عله و          
جامعه ایمانی حاکش ش د، افراد آ  مجم عله        
با عزم راسخ، تهدید ا را به فرصت تلبلدیل            
خ ا ند کرد.  ما  گ نه که نیروی   ایی به         
روش تحریش  ای امریکا، اکنل   علالوه بلر            

 ا و   اپلیلملا لا،         تعمیر و بازسازی جنگنده   

طراحی و ساخت جنگنده را نیز انجلام داده          
 است.

ایشا  رمز م فقیت و پیشرفت نیروی   ایی        
را تبدی  تهدید به فرصت، وطل  املیلد از             
بیگانگا  و تکیه بر ت انایی  ا و ظرفیت  ای         
داخلی برشمردند و افزودند: این م ض ع واب       
تعمیش به ک  کش ر است و می ت ا  به رولش     
تحریش  ا که ی  حرکت جنایتکارانه اسلت،        

 وج د آورد.   برای کش ر فرصتهای زیادی را به     
ر بر انقالب اسالمی تأکیلد کلردنلد: اگلر             
مسئ ال    شیارانه عم  کنند می ت ا  بلا         
استفاده از شرایط تحریش، اوتصاد کش ر را از    
وابستگی به نفت که عام  مهش بسلیلاری از         

مشکالت است، نلجلات      
 داد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای گفلتلنلد:         
البته برخی افراد با   ش در داخل         
 یأت حاکمه امریکا ملتل جله ایلن           
م ض ع  ستند و گفته انلد نلبلایلد           
بگذاریش ایرا  اوتصاد بدو  نلفلت را         
تجربه کند و به  مین دللیل  بلایلد            
مسیری را باز بگذاریش تا اوتصاد ایرا        

کلی از پ ل نفت جلدا نشل د کله              به
خصل   مسلئل ال          مسئ ال  بله   

اوتصادی بلایلد در ایلن خصل              
   شیار باشند.

ایشا  با اشاره به پیچیده تلر شلد           
ابزار ا و شلیل ه  لای دشلملنلا               

 لا    خاطرنشا  کردند: در مقاب ، شی ه     
و روشهای جمه ری اسلالملی نلیلز          

ای که  گ نه  پیچیده تر از گذشته شده است به      
اکن   در بخش  ای گ ناگ   کش ر، روش        
 ا و کار ای کاماًل منطقی، پیچیده و پیلش         
رونده ای در جریا  است که تأمین کنلنلده          
عمق را بردی کش ر اسلت و دشلملن را             

 گیر کرده است. زمین
ایشا  با تأکید بر لزوم و ی شد  کش ر در          

ویژه در زمینه دفاعی گفتلنلد:          مه جهات به  
دنبال تهدید  ی  کش ر و ملتی نیستیش         ما به 

بلکه به دنبال حلفلا املنلیلت کشل ر و                 
 جللللل گللیللری از تللهللدیللد  سللتللیللش.          
ر بر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ضعیف     
ب د ، دشمن را تش یق به اودام خ ا د کرد،        

افزودند: برای آنکه جنگ نش د و برای آنکله          
 تهدیلد تلملام شل د، بلایلد ول ی شلد.                  
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نیرو ای مسلللح       

ویژه نیروی   ایی ارتش، نیروی   افضلای      به
سپاه و سازما  صنای  دفاع را به تالش برای         
تق یت بنیه دفاعی در ابعاد مختلف، دوت در        
پیش برد  کار ای مهش و حداکثر استلفلاده         
از ظرفیت  ا و استعداد ا ت صیه کلردنلد و           
گفتند: اگر رؤسای وبلی آملریلکلا مسلیلر              
شیطانی این رژیش را در زیر پل شلشلهلایلی         

افروزی،  کردند، امروز انحراف، جنگ    دنبال می 
 لای    ا به داشته سازی و طم  آمریکایی   فتنه

دیگرا ، علنی و بدو  پ شش است و ایلن           
مسیر باط  دشمنا  ملت ایرا  وطعاً محک م       

 به شکست است.
پیش از سخنا  ر بر انقالب اسالمی، املیلر         
سرتیپ نصیرزاده فرمانده نلیلروی  ل ایلی          

 ای   ارتش با بیا  گزارشی از پیشرفت برنامه      
، «ارتلقلات تل ا  رزم       »این نیرو در ابلعلاد        

پ یایلی  »و   «سازی  پشتیبانی، فنی و وطعه   »
 «سازما  و ارتقات کیفیت نیلروی انسلانلی         

گفت: طراحی و ساخت پلهلپلاد، ملهلملات           
  شمند و   اپیمای با سرنشین، تعملیلرات        
م ت ر و وطعات   اپیما، کم  به ملنلاطلق           

زده از طریق پرواز   اپیما ای ترابری و         سی 
اندازی آمب النس   ایی کش ر با تجهلیلز          راه

ی    اپیما به امکانات پیشرفته پزشکلی از         
  ای نیروی   ایی ب ده است.  جمله فعالیت
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امروزه سینما، یکی از نلهلاد لای ملهلش و ملؤثلر در                    

رود. پلس بلر           سازی اجتماعی به شلملار ملی          فر نگ

سینماگرا  است که بت انند با تحلیلی درست به مسایل           

اجتماعی، فر نگی، عقیدتی، تاریخی و گلاه سلیلاسلی             

 ای مناسبی    برسند تا عالوه بر بیا  آ  چه  ست، نسخه        

را برای درما  معضالت اجتماعی بپیچند؛ که پاسلخ بله            

 ترین رسالت سینماگرا  است.  ای اجتماعی مهش کنش

امسال جشن اره فیلش فجر، با تحریش سینماگرا  آواز شد؛   

آ  جا که سپاه پاسدارا  انقالب اسالمی در واکنلش بله        

گستاخی ایاالت متحده آمریکا، به بمبارا  م اضل  ایلن           

کش ر در عراق پرداخت و خطای انسانی پدافند، منجر به          

ساوط شد    اپیمای مسافربری شد. سینماگرانلی کله           

ای از خل د نلدارنلد، آ  را               گ نه اندیشه   متأسفانه  ی  

ای کردند تا با تحریش جشن اره فیلش فجر به شهلرت             بهانه

گاه نیز پاسخی بله ایلن           برسند. البته نه اکن   که  ی       

پرسش نداده و نخ ا ند داد که این تحریش دراعتراض به          

 چیست؟ 

کلنلنلدگلا         ای که بگذریش، تهلیله       از این مسئله حاشیه   

 ای جشن اره در مقاب  بازیگرا  و گاه کارگلردانلا             فیلش

  ای خ د را در جشن اره اکرا  کنند. ایستادند تا فیلش

 ای این دوره جشن اره را        ت ا  فیلش   در ی  نگاه کلی می    

 شناسی نم د. آسیب

در این دوره جشن اره، سه سب  سینمایی ایلرا  را در             

فارسی پس    ت ا  دید: برگشت فیلش      م ض عات مختلف می  

از گذشت چهار د ه، سینمای خان ادگی د ه  فلتلاد و            

شکسته شد  انحصار سب  فیلش مهدویا  و بهره گرفتن         

 کارگردانا  دیگر.

فارسی در این جشن اره با خ   شد مسلعل د            فیلش

کیمایی بیش از پیش خ د را نشا  داد. فیلمی بله            

آل د، خشن و بلرگشلت داش            شدت سیاه، خ    

 ا از محاق به سینما، نشا  خ بی نیلسلت.            مشتی

گلیلری      این پرسش را باید پرسلیلد کله بلهلره             

 ای به شلدت خشلن، چله            سینماگرا  از صحنه  

تأثیری جز رشد خش نت در جامعه خ ا د داشت؟        

ش د منکر این شد که جامعه ما از یل              آری نمی 

گراتر شده است؛ اما آیا رساللت         د ه پیش خش نت  

سازانی که خ د را روشنلفلکلر و            و وظیفه فر نگ  

دانند تنها بیا  درد ای جامعه است؟        فر یخته می 

یا پاسخ و  دایت جامعه به س ی رستگاری و عب ر        

تل انلد      از این درد است؟ آیا بیلا  درد لا ملی           

پاسخگ ی جامعه باشد؟  رچند معتقدم که ایلن         

ای ک چ  از جامعه وج د        ا تنها در گ شه     سیا ی

دارد و در بطلن جلاملعله، زنلدگلی روشلن و                   

تل انلد آ          ا ملی     ای وج د دارد که این فیلش       امیدوارانه

  ا را نیز به ناب دی کشاند. زندگی

شصت و  فتلاد، بله ویلژه               ای خان ادگی دو د ه     فیلش

ای آرام حکایت داشلت.        ای پس از جنگ، از جامعه       سال

 ایی که در آ  دورا  به بحث معل ال  نیز تل جله               فیلش

سازی برای پاسخ مناسب بله         کرد و به دنبال فر نگ      می

 لا     مشکالت مردم ب د. در این جشن اره پلس از سلال             

 ایی را دیدیش که با م ض ع ملعللل ال  و  لملا                   فیلش

 لا گلملا          پرداختند. در ابتدای این فیللش       ا می   دودوه

 ای مناسبی  ساز ما را با پاسخ    کنیش که ورار است فیلش      می

 لای داودی، پلرنلده کل چل                 ای گ     مچ   فیلش 

خ شبختی، به رنگ خدا، میش مث  مادر و یا حتی ح ض           

سلاز     نقاشی روبرو کند؛ اما در کمال ناباوری پاسخ فیللش         

برای ح  مشکالت، چیزی جز عب ر از خط ولرملز لا و              

خش نت نیست. به ن عی سینمای خان ادگی و معل للیلت           

ما خ د دچار معل لیت اندیشه شده است. در واول  ایلن              

 ش د. فارسی می سینما نیز دستخ ش فیلش

این بازگشت به گذشته سیاه، براستی به نف  چه کسانلی           

باشد که ای کاش  است؟ البته این نکته نیز واب  ت جه می      

شد؛ چلرا     فارسی نیز رعایت می     حداو   ما  ادبیات فیلش   

که ادبیاتی به شدت ضعیف و فرومایه، با واژگانی زشت و           

ادبی را از این      ای را پدید خ ا د آورد که بی        زننده، جامعه 

  ا خ ا ند آم خت. فیلش

 

در چند دوره اخیر جشنل اره، رویلداد لای تلاریلخلی،               

دستمایه برخی سینماگرا  شده است. رویداد ایلی کله           

 ا بله دسلت         روش ا میت در بازه زمانی خ د، سال        علی

 فرام شی سپرده شده ب د. 

ترین فیلش تاریخی این دوره جشن اره، فلیلللش            شاید مهش 

لباس شخصی ب د. فیلمی که پلس از سله د له، بله                   

بازخ انی ماجرای جاس سی حزب تل ده بلرای اتلحلاد              

 پردازد.  جما یر ش روی می

فارغ از محت ای کلی فیلش که م ض عی بکر بله شلملار               

رود، بهره گرفتن کارگردا  از سلبل  سلیلنلملایلی                 می

محمدحسین مهدویا  نشا  از آ  دارد که ملهلدویلا ،            

ت ا  او     تأثیر سینمایی خ د را گذاشته است و دیگر نمی        

را از تاریخ سینمای ایرا  حذف کرد. مهدویلا  کله در               

 ای تاریخی    چند سال اخیر با بازسازی تاریخ و شخصیت       

حض ر خ د را در سینمای ایرا  تثبلیلت کلرده اسلت؛               

امسال دیگر از شخص مهدویا  فراتر رفلت و سلبل                

سازی او کارگردانا  دیگر را نیز به وادی او کشلانلد.              فیلش

مهدویا   ر چند خ د با فیلش درخت گردو به بلازسلازی            

تصاویری از حمله شیمیایی ارتش بعث عراق به سردشت         

را در واب دوربین نگارگری کرده است، اما سبلکلش در             

 ای دیگری  مچ   لباس شخصی، سینملا شلهلر             فیلش

 وصه و تا حدودی روز صفر  ش کشیده شده است.

 ای سلیلاسلی دیلروز و          مکش این سب  جدای از کش    

پردازد.  ر چند از       امروز، مبتنی بر سند به بیا  تاریخ می       

دیدگاه نگارنده لباس شخصی بیش از فیلش خ د مهدویا   

 سازی او نزدی  است. به سب  فیلش

ای تر و با      سینما شهر وصه نیز با  ما  سب  و البته پایه         

تر و سب  مهدویا  را در م ض علی          م نتاژ و تدوین ساده   

کشد که بزرگترین آسیب فیللش        روشنفکرانه به تص یر می   

  ما  م نتاژ و تدوین فیلش است.

گلذاری     روز صفر البته پرداخت داستانی بیشتر و فاصلله        

بیشتری با سب  مهدویا  دارد و ما را بیشتلر بله یلاد                

تاریخی د ه شصت و  فتاد  مچ   تیربارا ،         سب  فیلش 

اندازد. در واو  از دیلدگلاه           تشریفات، روزشیطا  و ... می       

ت ا  این فیلش را برآیند سب  تاریلخلی           شناسی می   سب 

 مهدویا  و سب  امنیتی افخمی دانست.

 

اما در این میا  سه فیلش روز بل ا، خروج و خ ب بد جلف             

 ای ایلن      ترین فیلش   ت ا  متفاوت   )ارتش سری(، را می       2

 لای     دوره جشن اره دانست که بیشتر ما را به یاد سریال       

نگا ی به سیاست     اندازد. این  ر سه فیلش نیش        تل زی   می 

کدام بله سلرانلجلام           ایی که  ی     دارند، و البته اعتراض   

 رسند. نمی

 لای طلنلز یلا           ت ا  فیلش   خروج و خ ب بد جلف را می      

کمیکی دانست که اعتراض آشکار و پنها  جامعه را بیا           

کنند. حلقه وص  روز بل ا و خروج در نشلا  داد                  می

آشکار فساد و اعتراض به حاکمیت فاسد است. روز بل ا و            

 لا بله        ایی رودرویی   خ ب بد جلف نیز با داشتن صحنه      

 یکدیگر شبا ت دارند.

در  مه فیلش  ا به ن عی از  ش گسیختگی اجلتلملاعلی             

 مراه با خش نت نیز دیده می ش د. اگر بپنداریش که این            

م ض ع درست باشد این وظیفه فر نگ را  و  نرمنلدا          

به ویژه سینماگرا  است که یکپارچگی عم می و آرامش         

 را به جامعه برگردانند نه آنکه خ د بر آ  دامن بزنند.

کنش که امیلدوارم      در پایا  به چند نکته اشاره می      

 م رد ت جه سینماگرا  ورار گیرد:

ساز است. پس تلنلهلا           سینما ابزاری فر نگ      -۹

نمایی و بیا  مشکالت به معنلای سلیلنلملا          سیاه

 نیست.

سازا  جلاملعله       سینماگرا  به عن ا  فر نگ       -2

بایست تالش کنند تا فر نگ جامعه را          امروز، می 

رشد د ند نه آ  که خ د مرع ب کسانی شل نلد           

اند و با این ت جیه کله         بهره  که از تربیت و ادب بی     

باید مشکالت را بیا  کنند از  ر چلیلزی بلهلره              

 گیرند.

گیری از خش نت برای جذب جامعه، نله          بهره    -۵

  نری است. تنها  نر نیست، که عینیت بی

باید این را بدانیش که جامعه امروز نلیلاز بله                 -4

 آرامش دارد.

باید این را بدانیش که طلنلز و شل خلی و                     -۳

 کمدی  ب د  به معنای ل دگی نیست.

 محمدمهدیاسدزاده 89هایجشنوارهفیلمفجرشناسیفیلمآسیب

 نامه و پایگاه اینترنتی شهرسبز فته
  ا و...  ا، یادداشتاخبار، تحلی 

 پذیریدخبرنگار افتخار می
shahresabz@gmail.com 
 منترر  مکاری شما  ستیش

 مرا یاد است سطری بی بدی  از شعر خاوانی:

 »که سلطانی است درویشی و درویشی است سلطانی«

 اال روح صداوت، معنی ایثار و آگا ی

 جها  ورق است در خ دبینی و تزویر و نادانی

 ت یی از عاشقا  سر به زیر و سربلند ماه

 ت یی از ا   بیت عشق ای خ رشید پیشانی

 دمی که با شهیدا  خدایی راز می گ یی

 ت  حتی می ت انی ودسیا  را  ش بگریانی

 ایما  چه رازی خفته در جا  ت  ای آیینه 

 که روحانیت ت  آبرو داده به روحانی

 ن شتی دی  نفست را ببر اول به وربانگاه

 به روی خاتش انگشترت با خط دی انی

 ام چ نا  ت  در میدا  خلی  خ د شکن کش دیده

 کند  ر روز وربانی که اسماعی  جا  را می

 به بازار ولندر ا ولندروار پا بگذار

 سرت را صرف کن در ک ی صرافا  ربانی

 الدین برآ از این شب سنگین چ  م النا و شمس

 بخ ا  آی ای مسلمانا  مسلمانی مسلمانی

 اال پیر خراسانی مریدی این چنین داری

 سبق برده ست از رستش مگر این گرد کرمانی

 سالم ما به این ظلمت شکن ماه بلند اختر

 درود ما به آ  خ رشید، آ  پیر خراسانی

 آید صدای پارسایا  از عراق و شام می

 مگر ایرا  برو  آرد جها  را از پریشانی

 یه دایند این از گرگ بدتر این برادر ا!

 نیفتی در درو  چاه کنعا ، ی سف ثانی

 اال ای واسش فتح درخشا  فتح دیگر کن

  ای واسش داری و خ ی سلیمانی که خصلت

 در این میدا  فراوا  مدعی دیدم مگر آخر

 نگین ودس را از دست ا ریمن ت  بستانی 
 شاعر: علیرضا وزوه

 ست آ  پرچمی که حاملش واسش سلیمانی

 ست حاال به روی دوش اسماعی  واآنی

 تلفیق خ   حاج واسش با اب مهدی

 ست تثبیت پیما  برادر ای ایمانی

 اول ودم در گام دوم را کسی برداشت

 ست گام با یار خراسانی که پا به پا  ش

 جسمش به زیر خاک رفته اسمش اما نه

 ست آری به ویر از عشق  رچیز دگر فانی

 دشمن ندانسته که گ  پرپر اگر باشد

 ست در گلبرگ آ  در گرد افشانی  گلبرگ

 گفتند حاجی جا  مراوب باش م ج آمد

 ست او گفت واسش مرد دریا ای ط فانی

 تحریش دشمن ب د اما ایستاد و گفت

 ترسید  از تحریش نادانا  ز نادانیست

 امروز  ر کس نیست با ما م و  سختی

 فردا که آسانی بیاید نیز با ما نیست

 افتاد پرچمدار اما پرچش سرخش

 حاال به روی دوش اسماعی  واآنیست

 بر ناج انمردا  ج انمردانه ک بید 

  ای ی  سردار ایرانیست این  ش ز خصلت
 پ ر  شاعر: وحید عریش

 پای ما محکش بر این جاده است، آمریکا ببین

 صف به صف این امت آماده است، آمریکا ببین

 ودرت شیطا  کجا و ودرت ایما  کجا

 و ت ما را خدا داده است، آمریکا ببین

 تکیه چ   بر بیرق عباس دارد ر برم

 پرچش از دستش نیفتاده است، آمریکا ببین

 سر اگر بر نی نباشد الیق معراج نیست

 نام ما با کربال زاده است، آمریکا ببین

 کربالی دیگری را  ش اگر بر پا کنی

 بیست ملی   واسش آماده است، آمریکا ببین

 بد روش در سینه اش بغض ت  را پرورده است،

 در زمین  ر کس که آزاده است، آمریکا ببین

 امپراط را  عالش ی  به ی  زان  زدند

 ورعه بر نام ت  افتاده است، آمریکا ببین
 شاعر: ای ب پرند ور

 اشعاریدررثایسردارشهیدقاسمسلیمانی
 بهمناسبتچهلمینروزشهادتسرداردلها
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شهردار کازرون : با بهره گیری از تمام 

امکانات و نیروهای شهرداری و استفاده از 
طرح های زیبا، چهره متفاوتی از شهر 

 کازرون در نوروز امسال شاهد خواهیم بود
به گزارش روابط عم می شهرداری کلازرو ، شلهلردار            
کازرو  با اشاره به بسیج  مه نیلرو لا و تلجلهلیلزات                 
شهرداری به منر ر آماده سازی شهر جهت استقبلال از           

عید ن روز گفت:با بهره گیری از تمام امکانات و نیرو ای            
شهرداری و استفاده از طرح  ای زیبا چهره متفاوتلی از            

 شهر در ن روز امسال شا د خ ا یش ب د.
وی با بیا  اینکه بهسازی ملعلابلر و کسلب رضلایلت                  
شهروندا  یکی از اول یت  ای شهرداری می باشد اظهار         
کرد:  ش اکن   پروژه م زایی  فرش پیاده رو خلیلابلا          
ی  طرفه نطنج و خیابا  پزشکیا  در حال انجام است و           
به زودی به اتمام خ ا ند رسید ضمن اینکه علملللیلات             
خاک برداری پیاده رو خیابا  شهید براتی انجام شلده و          
 شهرداری نسبت به م زایی  فرش آ  اودام خ ا د کرد. 
شهردار کازرو  با اشاره به اینکه بیشتر جلداول سلطلح             
شهر ودیمی و فرس ده می باشد، افزود: جدول گذاری و            
کانی  گذاری ک چه  ای محله فر نگ شلهلر، جلدول             
گذاری خیابا  پزشکیا ، خیابا  ی  طرفله نلطلنلج و              
خیابا  م ل ی، جهت دف  و  دایت آب  ای سطحی در        
زما  بارندگی و کنترل سیالب و ارتقات سطح کیفی معابر  

 در حال انجام می باشد.
مهندس مهرورز تصریح کرد: با ت جه به ایلنلکله رونلد                
اجرایی بیشتر پروژه  ای شهرداری با کندی پیش ملی           
رفت، تصمیش گرفتیش در این فرصت اندک تا پایا  سلال           
به منر ر رفاه حال شهروندا  و تسری  در اجلرای ایلن             

 پروژه  ا چند اکیپ عمرانی اضافه کنیش. 
مهندس مهرورز با بیا  اینکه بهسازی و زیباسلازی سله         

میدا  شهر در دست ر کار شهرداری ورار دارد علنل ا              
کرد: میدا  ورودی خیابا  سید محمد ن ربخش از سمت     
ورودی شروی شهر ، میدا  شریعتی و  مچنین  میلدا            
روبروی اداره برق ورودی خیابا  فلسطلیلن از جلملله              
میدا   ایی ب دند که روند اجرای آنها با وولفله روبلرو               
ب دند که پس از بازدید  ای میدانی و جلسات و برنلامله             
ریزی  ای ص رت گرفته، در دست ر کار شهرداری ولرار           
گرفت که  ش اکن   عملیات بهسازی و زیباسازی آنها در     

 حال انجام است. 
سبز را یلکلی از          شهردار کازرو  ، حفا و ت سعه فضای      

وظایف و اول یت  ای مهش مدیریت شهلری دانسلت و             
گفت: شهرداری کازرو  به منر ر زیباسازی و تنل ع در            
فضای سبز شهری عملیات گلکاری در میدا   ا و بلل ار           
 ای سطح شهر را آواز نم ده است و امسلال در نلرلر                
داریش از طرح  ای ن  و زیبا جهت زیبایی بیشتر منلرلر             

 شهری استفاده ش د. 
مهندس مهرورز  رس درختا ، تکمی  روشنایی پلارک         

 ای سطح شهر، رنگ آمیزی جداول و ت  لبه خیلابلا             
 ا، نصب صندلی و سط  زباله در معابر و پارک  ا، نصب        
ست  ای ورزشی در پارک  ای سلطلح شلهلر، نصلب              
سرعت گیر در معابر شهر، نصب تابل  ای را نملایلی و            
رانندگی، تعریض خیابا  فلسطین، زیرسلازی انلتلهلای           
خیابا  فروردین و تنریف معابر سطح شهر را از دیلگلر             

 اودامات در حال انجام شهرداری در این ایام دانست.
 

حضور مدیر کل امور اقتصادی و مالی 
سازمان شهرداری های کشور در کازرون و 

تالش شهرداری کازرون برای دریافت 
 تسهیالت سرمایه گذاری

به گزارش روابط عم می شهرداری کازرو  صبح روز سه         
بهمن دکتر ک شش تبلار ملدیلر کل  امل ر                 ۹۳شنبه  

اوتصادی و خدمات مالی سازما  شهرداری  ا و د یاری         
 ای کش ر،  حق پناه رئیس اداره امل ر اولتلصلادی و                 
خدمات مالی شهرداری  ا و د یلاری  لای کشل ر و               
فر ادی کارشناس سرمایه گذاری اسلتلانلداری فلارس،           
شهردار و اعضای ش رای اسالمی شهر کازرو  از ظرفیت         
 ای سرمایه گذاری شهر کازرو  از جمله پارکینگ اب ذر         

 و عمارت تاریخی واو  در مرکز شهر بازدید کردند. 
در ادامه در جلسه ای که در شهلرداری بلرگلزار شلد،                
شهردار کازرو  ضمن خیر مقدم به مدیر ک  و  لیلئلت             
 مراه اظهار کرد: شهر کازرو   با سابقه تاریخی کلهلن               
دارای بنا ای تاریخی و مذ بی بسیاری است که وابلیت         
گردشگری دارند و حتی یکسال وب  از شهرداری شیلراز          
دارای بلدیه ب ده است به  مین خاطر شهرداری کازرو          

 دارای ت انمندی  ای بالق ه فراوانی است. 
وی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای اخلیلر ، حلجلش               
سرمایه گذاری  ا و کم   ای دولتی به این شلهلر بلا               
ووفه چندین ساله و حتی چندین د ه م اجه ب ده اسلت           
به ط ری که  ی  کم  مالی که بلتل ا  از آ  طلرح                 
سرمایه گذاری خ بی برای شهر کازرو  ایلجلاد کلرد،               

ایش؛ بنابراین امروز ، حض ر ارزشمند مدیر ک  ام ر  نداشته
اوتصادی سازما   میاری شهرداری  ا و د یاری  لای          
کش ر در کازرو  این ن ید را به ما می د د که بت انلیلش              
در ح زه سرمایه گذاری، ح زه ب م گردی، پلارکلیلنلگ             
طبقاتی اب ذر، کارخانه سنگ شکن و کارخانه آسلفلاللت           
شهرداری تسهیالتی را جهت سرمایه گلذاری در ایلن             

 بخش  ا دریافت کنیش. 

وی ادامه داد: در بحث سرمایه گذاری کارخانله سلنلگ              
شکن  که سرمایه گذار آ  در جلسه  ش حض ر دارد کار             

درصد پیش رفته که بلا خلریلد             ۱9تکمیلی آ  حدود    
ادوات برای راه اندازی آ  در این وسمت مشک  نلداریلش            
امیدواریش  با ارائه اسناد ماللی آ ، وسلط دوم وام را                 
دریافت کنیش تا کارخانه آسفالت آ  که به عن ا  درآملد           
پایداری برای شهرداری محس ب ملی شل د  لر چله               

 سریعتر به بهره برداری برسد.
مهندس مهرورز در پایا  خاطرنشا  کرد: طی بازدیلدی          
که به اتفاق  ش داشتیش در ح زه ب م گلردی یلکلی از                

 ای تاریخی شهر  که به انضمام املالک ملجلاور                مکا 
متر می ش د، در صل رت تلمللل              2999چیزی حدود   

مکا  مناسبی جهت سرمایه گذاری است و مهلملتلر از             
ملتلر      ۵۳99 مه اینها پارکینگ اب ذر است که حلدود         

مساحت دارد و پتانسی  تبدی  به پارکینگ طبقاتی و در         

 باشد. کنار آ  مجتم  تجاری، تفریحی و... را دارا می
سپس دکتر ک شش تبار ضمن گرامیداشت ایام ملبلارک          
د ه فجر، نرام جمه ری اسالمی ایرا  را تداعی کنلنلده     
نماد حض ر مردم در تصمیش گیری  مه مسائل  کشل ر            
عن ا  و اظهار کرد: یکی از بهترین سط ح تبللل ر ایلن                
مفه م انتخاب اعضای ش رای اسالمی شلهلر بلعلنل ا               
نمایندگا  مردم در تصمیش گیریهای ح زه شهری اسلت.   
در واو  اعضای ش رای اسالمی شهر بعن ا  سرمایه  ای         

 اجتماعی ی  شهر محس ب می ش ند.
وی تصریح کرد:ش رای شهر امانت دار و م رد اعلتلملاد              
مردم  ستند و  به فرم ده امام علی )ع( نیاز ای مردم به 
شما، نعمتی از س ی خداوند برشماست، پلس آنلهلا را              
ونیمت شمارید. اگر نیاز ای آنهارا برآورده کنلیلد  لش             

اید، در    رضایت مردم و  ش رضایت خداوند را کسب کرده     
ویر این ص رت  ش م رد وضب خداوند ورار میگیریلد و            

  ش باعث بدبینی مردم به خ د خ ا ید شد.
وی با اشاره به اینکه جایگاه و مقام سرمایه گذار چیلزی            
کمتر از جایگاه و مقام شهدا نیست افزود، سرمایه گذار و           
شهدا  ر دو کارش   صیانت از وطن و بل جل د آورنلده              
امنیت و آرامش خاطر و آسایش برای مردم اسلت پلس             

 ای جلاملعله        سرمایه گذارا  یکی از ارزشمندترین گروه     
  ستند.

دکتر ک شش تبار  مچنین بر نام گذاری روزی در سلال           

تحت عن ا  روز شهر و نیز تدوین اطلس سرمایه گذاری          
در سطح شهر ا برای شناساند  فرصت  ا، ظرفیت  لا           

 وپتانسی   ا در سطح ملی تاکید نم د. 
وی با تاکید بر اینکه اعضای ش رای اسالمی و شلهلردار              
باید به شی ه نامه سرمایه گذاری آشنایی کام  داشلتله            
باشند، گفت: ش را ا و شهرداری  ا باید با ایجلاد حلس          
اعتماد سازی  و رف  م ان  زمینه حض ر سرمایه گلذارا            
را در شهر خ د فرا ش کنند چرا که حض ر  اولین سرمایه  
گذار می ت اند آوازی برای پایا  و پایانی برای آواز باشد؛          
در واو  حض ر سرمایه گذار برای شهر فرصت مغتنلملی           

 برای اشتغال ج انا  نیز خ ا د ب د.
در ادامه مهندس حق پناه رئیس اداره ام ر اوتصادی و            

خدمات مالی سازما   میاری شهرداری  ا و د لیلاری           
 ای کش رضمن تشکر از میزبانی شلهلرداری کلازرو             

 ۹۵۱۹اظهار کرد: شی ه نامه سرمایه گذاری در سلال              
تدوین و ت سط وزارت کش ر به  مه شلهلرداری  لای              
کش ر ابالغ گردید که اولین ولدم جلهلت اجلرای آ                 

 تص یب در ش رای شهر است.
وی تص یب شی ه نامه، تشکی  کلملیلسلیل   علاللی                

گذاری، شناسایی امالک شهرداری که ولابلللیلت            سرمایه
سرمایه گذاری دارد، تعریف پروژه خ ب، تلهلیله طلرح             
امکا  سنجی پروژه، اول یت بندی پروژه، تعیلیلن روش           
تامین مالی پروژه، فراخ ا  و ورار داد و اجرای پروژه را از 

 جمله  مراح  سرمایه گذاری عن ا  کرد.

 اخبار شهرداری کازرون

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
 یأت م ض ع وان   تعیین تکللیلف    ۹۵۱009۵۹۹92۹99۱۵۳برابر رأی شماره    

 ای فاود سند رسمی مستقر در واحد ثلبلتلی              وضعیت ثبتی اراضی و ساختما     

ح زه ثبت مل  پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانش بلقیس علللی    

صلادره از ملرودشلت کلدملللی                2پ ر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه        

متلرملربل  تلحلت         24۵322در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  24۵20۱۱09۱

 2فلرعلی از          ۳۳۵شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     2فرعی از     4۱۱2پالک  

فارس خریداری از )سهام مشاعی خ د متقاضلی           ۳اصلی وطعه دو واو  در بخش       

انتقالی از سه دانگ مشاع ستاد اجرایی فرما  حضرت امام خمینی )ره(( علرب                  

 ۹۳محرز گردیده است. لذا به منر ر اطالع عم م مراتب در دو ن بت به فاصللله             

که اشخا  نسبت به صدور سند مالکیت متقلاضلی          ش د. درص رتی    روز آگهی می  

ت انند از تاریخ انتشار اولین آگهی بله ملدت دو ملاه              اعتراضی داشته باشند می   

اعتراض خ د را به این اداره تسلیش و پس از اخذ رسید، ظرف مدت ی  ملاه از                    

تاریخ تسلیش اعتراض، دادخ است خ د را به مراج  وضایی تقدیش نمایند. بدیهلی              

است در ص رت انقضای مدت مذک ر و عدم وص ل اعتراض طبق مقررات سلنلد                

 مالکیت صادر خ ا د شد.

 

 3۹۵۱0 3۹۹ 90تاریخ انتشار ن بت اول: 

 3۹۵۱0 3۹۹ 2۵تاریخ انتشار ن بت دوم: 

 حشمت 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
 یأت م ض ع وان   تعیین تکلیلف   ۹۵۱009۵۹۹92۹999۱4۹برابر رأی شماره    

 ای فاود سند رسمی مستقر در واحد ثلبلتلی              وضعیت ثبتی اراضی و ساختما     

ح زه ثبت مل  پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانش فریده زارعلی            

صادره از مرودشت کدملی      2۳۳4کردش لی فرزند علی وربا  به شماره شناسنامه        

مترمرب  تحت پالک  2۹۵3۱۳در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  24۵۹0۹0۱۳۱

اصلی وطعه  2فرعی از  ۳۳۵شده از پالک  اصلی مفروز و مجزی 2فرعی از  4۱۱۵

فارس خریداری از )سهام مشاعی خ د متقاضی انتقالی از سه        ۳دو واو  در بخش     

دانگ مشاع ستاد اجرایی فرما  حضرت امام خمینی )ره(( محرز گردیده اسلت.                 

شل د.     روز آگهی ملی      ۹۳لذا به منر ر اطالع عم م مراتب در دو ن بت به فاصله            

که اشخا  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتلراضلی داشلتله                 درص رتی

ت انند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خ د را بله                   باشند می 

این اداره تسلیش و پس از اخذ رسید، ظرف مدت ی  ماه از تاریخ تسلیش اعتراض،             

دادخ است خ د را به مراج  وضایی تقدیش نمایند. بدیهی است در ص رت انقضای  

 مدت مذک ر و عدم وص ل اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خ ا د شد.

 

 

 3۹۵۱0 3۹۹ 90تاریخ انتشار ن بت اول: 

 3۹۵۱0 3۹۹ 2۵تاریخ انتشار ن بت دوم: 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

برابر آرات صادره  یأت م ض ع وان   تعیین تکلیلف وضلعلیلت          

 ای فاود سند رسمی مستقر در واحلد          ثبتی اراضی و ساختما    

ثبتی ب انات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیا  زیر واول  در           

فارس محرز گردیده است. للذا          ۹4وطعه سه ب انات علیا بخش      

مشخصات متقاضیا  و امالک م رد تقاضا به شرح زیر به منر ر           

شل د.     روز آگلهلی ملی        ۹۳اطالع عم م در دو ن بت به فاصله    

که اشخا  نسبت به صدور سند مالکیت ملتلقلاضلی              درص رتی

ت انند از تاریخ انتشار اولین آگهی بله          اعتراضی داشته باشند می   

مدت دو ماه اعتراض خ د را به اداره ثبت اسناد و امالک محل               

تسلیش و پس از اخذ رسید، ظرف مدت ی  ماه از تاریخ تسلیلش         

 اعتراض، دادخ است خ د را به مراج  وضایی تقدیش نمایند. 

آولای حسلیلن         -۹۵۱009۵۹۹9۹۱9999۵۵رأی شماره  -۹

 ۳۹۵۱۵0002۹و کدملللی        ۵94۱رضایی به شناسنامه شماره     

صادره از ب انات فرزند محمدعلی در ششدانگ ی  باب خلانله             

فرعلی   20۹2مترمرب  تحت پالک  ۵943۱0ودیمی به مساحت    

 ۵4۵فلرعلی از         4شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     ۵4۵از  

 پ ر.  اصلی خریداری از سهام حیدرعلی کریش

خلانلش طلیلبله          -۹۵۱009۵۹۹9۹۱9999۵4رأی شماره     -2

 ۳۹۵۱0۳9۵۹۹شماره ملللی         4حمیدی به شماره شناسنامه     

صادره از ب انات فرزند ولی در ششدانگ ی  بلاب ملغلازه بله                 

 ۵44فلرعلی از          2۳90مترمرب  تحت پالک      0۹3۱9مساحت  

اصلللی      ۵44فرعی از       ۱۳۱شده از پالک      اصلی مفروز مجزی  

 خریداری از سهام اله یار د قا .

آولای بلهلروز         -۹۵۱009۵۹۹9۹۱99990۱رأی شماره      -۵

 24۹92۱94۹۱و کدملی     ۱2۵پ ر به شناسنامه شماره         حسین

 ۱2مشاع از  443۳آباده فرزند جعفر در م ازی  ۵صادره از ح زه   

 ۹۵۱430۱سهش سهام ششدانگ ی  درب باغ بله مسلاحلت               

اصلللی ملفلروز و            249فلرعلی        ۳9۱مترمرب  تحت پالک    

اصلی خریداری از سهلام ملاللکلیلن            249شده از پالک      مجزی

 مشاعی و امامقلی خسروانی.

آوای احد گیانی به  -۹۵۱009۵۹۹9۹۱99904رأی شماره     -4

صلادره از       ۳۹۵۱4۱9۹9۹و کدملی    ۹۵۵۱شناسنامه شماره  

ب انات فرزند حسین در ششدانگ ی  باب خانه بله مسلاحلت              

اصلی مفروز  ۵4۵فرعی از  20۹۵مترمرب  تحت پالک  ۹403۱۳

اصلی خریداری از سهلام   ۵4۵فرعی از  4شده از پالک      و مجزی 

 عنایت اله کدی ر.   

آولای ابلرا لیلش        -۹۵۱009۵۹۹9۹۱9999۱۹رأی شماره  -۳

 ۳۹۵۱02۱۱24و کلدملللی          ۹حسامپ ر به شناسنامه شماره     

صادره از ب انات فرزند خلی  در ششدانگ ی  وطلعله زملیلن               

مترمرب  با حق استفاده از مقلررات   2۳۱4۱۹زراعی به مساحت  

سلهلش    43090۱ازات  وان   آب  طبق نح ه ملی شد  آ  در مابه 

فلرعلی از       209سهش سهام ششدانگ تحت پالک        ۱2مشاع از   

اصلی خریداری از  ۵0۹شده از پالک    اصلی مفروز و مجزی     ۵0۹

 سهام حسنعلی مهدوی.  

خانلش ملنلیلژه        -۱۹۵۱009۵۹۹9۹۱9999۱4رأی شماره  -0

 ۳۹۵۱۳2۵۵00و کدملی    2۱22ابرا یمی به شناسنامه شماره  

صادره از ب انات فرزند علی در ششدانگ ی  بلاب خلانله بله            

 ۵44فرعلی از        2۳9۱مترمرب  تحت پالک      24۹3۱۱مساحت  

اصلللی      ۵44فرعی از       20۳شده از پالک      اصلی مفروز مجزی  

 خریداری از سهام   شنگ مباشری.  

و اصلالحلی        ۹۵۱۱09۵۹۹9۹۱999۹90رأی شلملاره         -۱

آوای محمد جل اد شلملس بله          -۹۵۱009۵۹۹9۹۱9999۱0

صادره از ب انات     ۳۹۵۱۱۳۵۵49و کدملی     2۹شناسنامه شماره   

 ۵۹۵3۵فرزند پنجعلی در ششدانگ ی  باب خانه به مساحلت            

اصلللی ملفلروز          ۵4۵فرعلی از       2090مترمرب  تحت پالک    

اصلی خریداری از سلهلام      ۵4۵فرعی از  4شده از پالک   مجزی

 ارو ا  کریمی. 

آولای یلاسلر         -۹۵۱009۵۹۹9۹۱999۹2۳رأی شملاره       -0

 ۳۹۵۱۱۵۳۱4۳و کدملی      ۹9۵0روستایی به شناسنامه شماره     

صادره از ب انات فرزند خلی  در ششدانگ ی  بلاب انلبلار بله            

 ۵4۵فرعلی از        20۹۳مترمرب  تحت پالک      4۳۱39۵مساحت  

اصلللی      ۵4۵فرعلی از        4شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی   

 خریداری از سهام شمس المل ک عرب شیبانی. 

خانلش صلدیلقله        -۹۵۱009۵۹۹9۹۱999۹20رأی شماره  -۱

 2۵994۱42۳۳و کدمللی       0004رحیمی به شناسنامه شماره     

صادره از شیراز فرزند علی در ششدانگ ی  بلاب انلبلار بله                  

 ۵4۵فرعلی از        20۹0مترمرب  تحت پالک      4۱۱3۵۳مساحت  

اصلللی      ۵4۵فرعلی از        4شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی   

 خریداری از سهام شمس المل ک عرب شیبانی. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

 مالکیت صادر خواهد شد.
 3۹۵۱0 3۹۹ 90تاریخ انتشار ن بت اول: 

 3۹۵۱0 3۹۹ 2۵تاریخ انتشار ن بت دوم: 

 رئیس ثبت اسناد و امالک ب انات -صفرعلی کارگر

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
 یأت م ض ع وانل   تلعلیلیلن         ۹۵۱009۵۹۹92۹999۱۵2برابر رأی شماره  

 ای فاود سند رسمی مستقر در واحد         تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما      

ثبتی ح زه ثبت مل  پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض ملتلقلاضلی آولای                

صادره از سعادت شهر بلا       4۳مجتبی کریمی فرزند ع ض به شماره شناسنامه        

مترمربل     2۱43۱9در ششدانگ یکبابخانه به مساحت        24۵2۱۳99۹2کدملی  

شده از پالک ی  اصلللی          اصلی مفروز و مجزی     ۹فرعی از     2442تحت پالک   

فارس خریداری از ملالل  رسلملی آولای علللی                   ۳وطعه دو واو  در بخش      

بابامختاری محرز گردیده است. لذا به منر ر اطالع عم م مراتب در دو نل بلت                

که اشخا  نسبت به صدور سلنلد           ش د. درص رتی    روز آگهی می    ۹۳به فاصله   

ت انند از تاریخ انتشار اولین آگلهلی          مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می     

به مدت دو ماه اعتراض خ د را به این اداره تسلیش و پس از اخذ رسید، ظلرف                   

مدت ی  ماه از تاریخ تسلیش اعتراض، دادخ است خ د را به مراجل  وضلایلی                 

تقدیش نمایند. بدیهی است در ص رت انقضای مدت مذکل ر و علدم وصل ل                   

 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خ ا د شد.

 

 

 3۹۵۱0 3۹۹ 90تاریخ انتشار ن بت اول: 

 3۹۵۱0 3۹۹ 2۵تاریخ انتشار ن بت دوم: 

 حشمت 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
 یأت م ض ع وان   تعیین تکلیف  ۹۵۱0909۵۹۹92۹999۱۵0برابر رأی شماره  

 ای فاود سند رسمی مستقر در واحلد ثلبلتلی              وضعیت ثبتی اراضی و ساختما     

ح زه ثبت مل  پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آوای بهب د زارعلی            

صادره از مرودشت با کدمللی      0۱9کردش لی فرزند محمدولی به شماره شناسنامه       

مترمرب  تحت پالک  ۵4۹394در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  24۵۹۳۱۵۱۵۱

اصلی وطعه  2فرعی از  ۳۳۵شده از پالک     اصلی مفروز و مجزی     2فرعی از     409۵

فارس خریداری از مال  رسمی )سهام مشاعی خ د متقاضی،           ۳دو واو  در بخش     

انتقالی از سه دانگ مشاع ستاد اجرایی فرما  حضرت امام خمینی )ره(( ملحلرز                   

روز    ۹۳گردیده است. لذا به منر ر اطالع عم م مراتب در دو ن بت به فلاصللله                   

که اشخا  نسبت به صدور سند مالکیلت ملتلقلاضلی                ش د. درص رتی    آگهی می 

ت انند از تاریخ انتشار اولین آگهی بله ملدت دو ملاه                  اعتراضی داشته باشند می   

اعتراض خ د را به این اداره تسلیش و پس از اخذ رسید، ظرف مدت ی  ملاه از                     

تاریخ تسلیش اعتراض، دادخ است خ د را به مراج  وضایی تقدیش نمایند. بدیلهلی           

است در ص رت انقضای مدت مذک ر و عدم وص ل اعتراض طبق مقلررات سلنلد       

 مالکیت صادر خ ا د شد.

 

 3۹۵۱0 3۹۹ 90تاریخ انتشار ن بت اول: 

 3۹۵۱0 3۹۹ 2۵تاریخ انتشار ن بت دوم: 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستا  پاسارگاد 

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

 اینترنتی شهرسبز
 ا، اخبار، تحلی 

  ا و... یادداشت
 پذیریدخبرنگار افتخار می

 
shahresabz@gmail

.com 
 

منترر  مکاری شما 
  ستیش



 مزما  با فرارسید  چه  و یکمین سلاللروز پلیلروزی        

انقالب اسالمی ایرا ،  یئت رییسه دانشلگلاه سلللملا              

فارسی کازرو  به اتفاق جمعی از دانشلگلا لیلا  ایلن               

شهرستا  با حض ر در منزل یکی از شهدا انقالب اسالمی 

ی آ  شلهلیلد         داشت یاد و خاطره     کازرو ، ضمن گرامی  

 ا در مسیر پاسداشلت       واالمقام، بر تداوم حرکت دانشگاه    

ی این شهید و سایر شهدای انقالب اسالملی           خ   ارزنده 

 تأکید نم دند. 

بنا به گزارش روابط عم می دانشگاه سلللملا  فلارسلی              

 ۹2کازرو ، در این دیدار صمیمانه که عصر یکشلنلبله             

بهمن ماه و  مزما  با آواز د ه فجر انلقلالب صل رت               

گرفت، دانشگا یا  کازرو  با حض ر در منلزل شلهلیلد             

وائدی بلیانی به گفتگ  با این خان اده پرداختند. در ایلن             

اکبر عارف، نماینده نلهلاد        االسالم دکتر علی    دیدار، حجت 

داشت یلاد      ای کازرو ،  ضمن گرامی      ر بری در دانشگاه  

ی شهید وائدی بلیانی خاطر نشا  نم د: یکی از            و خاطره 

ت ا  برای شناخت بهتر جریا        بهترین منابعی که می   

 لای     انقالب اسالمی برشمرد، شرح زندگی و دیدگاه      

افرادی است که در جریا  انقالب به ملقلام رفلیل                

ای    اند. بنابراین بایستی ا تمام ویلژه         شهادت رسیده 

برای ثبت خاطرات این شهیدا  داشت و شرح زندگی 

آنا  را در والب کتاب منتشر نم د تا  ش پژو شگرا           

 ا و دانشج  ا امکا  دریلافلت      این ح زه و  ش ج ا    

 درک دسترسی از حقیقت انقالب داشته باشند. 

در ادامه برادر شهید وائدی بلیانی ضمن خیرملقلدم بله             

حاضرین، طی سخنانی تصریح نم د: یکی از بلهلتلریلن              

ت اند در جهت شناسایی  رچه بلهلتلر         بستر ایی که می  

 ا  ستند، چراکله      انقالب اسالمی فعالیت نماید، دانشگاه    

این نهاد ای علمی، امکا  پژو ش و تحقیق در چنلیلن           

 ایی را دارند.  وی در ادامه افزود: با اتکا به تحقیق                ح زه

 ای دانشگا ی به ویژه در راستلای تلبلیلیلن               و پژو ش 

تل ا      شرایطی که منجر به وو ع انقالب اسالمی شد، می        

ای را از شرایطی که رژیش پهل ی بلرای           گرایانه  روایت واو  

مردم ایرا  به وج د آورده ب د به دست داد و ملانل  از                

 لای      ای فراوانی شد که از س ی برخی جریلا           تحریف

 ش ند.  خا  ساخته و پرداخته می

رییسه و نمایندگانی از       گفتنی است در این دیدار،  یئت     

 ای سلما  فارسی کازرو ، آزاد اسالملی واحلد       دانشگاه

ن ر، فر نگیا ، علمی کاربردی و فلنلی و              کازرو ، پیام 

 ای خ ا را  کازرو  حض ر داشتند.  حرفه
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ش و ستش به  ی  ظل شما ج انا  عزیز که در آواز زندگی و تالش خ د  ستید، باید سعی کنید تا زمینه را برای آ  چنا  دورانی آماده کنید، دورانی که در آ ،          
نگند، دستلهلای    ی ج شکلی وج د ندارد، دورانی که در آ ، اندیشه و عق ل بشر، از  میشه فعالتر و خالوتر و آفریننده تر است، دورانی که ملتها با یکدیگر نم                         

، در ملقلیلاس        زندجنگ افروز عالش  مانهایی که جنگهای منطقه ای و جهانی را در گذشته به راه انداختند و می اندازند دیگر نمی ت انند جنگی به راه بیندا      
واهلل »عالش، صلح و امنیت کام   ست، باید برای آ  دورا  تالش کرد. وب  از دورا  مهدی م ع د، آسایش و راحت طلبی و عافیت نلیلسلت. در روایلات،                              

است، به شدت امتحا  می ش ید، فشار داده می ش ید. امتحا  در کجا و چه زمانی است؟ آ  ووتی که میدا  مجا دتی  ست.                         «واهلل لتغربلن »و   «لتمحصن
و جها  بله    ند  وب  از ظه ر مهدی م ع د، در میدانهای مجا دت، انسانهای پاک امتحا  می ش ند. در ک ره  ای آزمایش وارد می ش ند و سربلند بیرو  می آی                         

 دورا  آرمانی و  دفی مهدی م ع د )ارواحنا فداه( روزبه روز نزدیکتر می ش د، این، آ  امید بزرگ است.
  3۹۵۱9 3۹۹ ۵9بیانات مقام معرش ر بری در دیدار مردم وش  

 طلبی و عافیت نیست! وب  از فرج، آسایش و راحت

االسالم صباحی، امام جمعه کازرو  با حض ر در دانشگلاه            حجت

سلما  فارسی، طی بازدید از فضا ای مختلف این دانشگاه، بله            

رییسه، اعضا  لیلئلت علللملی و                بحث و تبادل نرر با  یئت     

کارمندا  دانشگاه پرداخت و بر لزوم ت سعه کمی و کیفی ایلن       

 مرکز علمی تأکید نم د. 

بنا به گزارش روابط عم می دانشگاه سلما  فلارسلی کلازرو ،             

بلهلملن ملاه طلی             ۹0االسالم صباحی روز چهارشنبه       حجت

بازدیدی سه ساعته از دانشگاه سلما  فارسی و  لملچلنلیلن            

پردیس دانشگا ی و بنا ای در دست احداث آ ، از نزدی  بلا             

 ای م ج د و  مچنین      ای دانشگاه، زیرساخت     ای ت سعه   برنامه

مسائ  و مشکالت این مرکز علمی آشنا شد و اظهار املیلدواری    

نم د با  مکاری دانشگا یا  و  مچنین مس وللیلن و ملردم              

ای پیش بلرد کله مشلکلالت             شهرستا ، بت ا  فضا را به گ نه     

 م ج د برطرف ش ند و روند رشد دانشگاه  مچنا  تداوم یابد.  

امام جمعه کازرو  در این بازدید با حض ر در سالن کنفلرانلس             

دانشگاه، به گفتگ  با  یئت رییسه و اعضا  یئت علمی دانشگاه           

پل ر، ریلاسلت         پرداخت. در ابتدای این نشست، دکتر ولفلاری         

آملدگل یلی بله          دانشگاه سلما  فارسی کازرو  ضمن خل ش       

اهلل د ه فلجلر، فلعلاللیلت             االسالم صباحی و تبری  ایام      حجت

دانشگاه سلما  فارسی را ظرفیت مهمی برای ت سعه شهرستا          

کازرو  برشمرد و اظهار امیدواری نم د با حمایت  مه جانلبله            

مس ولین و مردم شهرستا ، به ویژه خیلریلن کلازرو  و بلا                 

 ای امام جمعه، بت ا  رونلد تل سلعله              مندی از پشتیبانی    بهره

 دانشگاه را سرعت بخشید.  

پ ر در این خص   خاطلر نشلا  نلمل د: رونلد                   دکتر وفاری 

 ای دانشگاه سللملا  فلارسلی           ریزی   ا و برنامه    گذاری  سیاست

ایش که این دانشگاه پی ند بلیلشلتلر و              کازرو  را به سمتی برده    

تری را با شهرستا  کازرو  برورار کند تلا بلتل ا  از                  گسترده

  ای آ  برای ح  مسائ  این شهرستا  بهره برد.   ظرفیت

ریاست دانشگاه سلما  فارسی کازرو  در ادامه ضمن اشاره بله           

 ایی از این      ای مختلف و فعال دانشگاه، به نم نه        برخی از ح زه  

 ا اشاره کرد و خاطر نشا  نم د: این دانشگاه از طریلق               ظرفیت

 ای علمی و پژو شی، فر نگی و اجتماعی و  مچنیلن            فعالیت

با دایر نم د  مراکزی مانند مرکز مشاوره و دفتر ارتلبلاب بلا                

 لای    صنعت و م ارد مشابه دیگری، در تالش است تا از ظرفیت          

باالی اعضا  یئت علمی و  مچنین از استعداد ای ملنلاسلب             

دانشج یا  این دانشگاه که برگزیدگا  کنک ر سراسری  ستند،        

در جهت خدمت به شهرستا  کازرو  و جامعه استفاده نمایلد.           

 بنابراین ت سعه دانشگاه، ت سعه کازرو  است. 

پ ر  مچنین تصریح نم د: شرایط ویلژه دانشلگلاه              دکتر وفاری 

ت اند به وطب اصلی عللش        ای است که می     سلما  فارسی به گ نه   

ای نزدی  بله یل          در ورب استا  فارس تبدی  ش د و جامعه       

 ای مجاور و نزدی  به این شهرستلا           میلی   نفر از شهرستا    

را نیز حمایت و پشتیبانی نماید. بنابراین بایستی بلا نلگلا لی                

بلندمدت به این دانشگاه نگاه ش د و با تمام ت ا  به ت سعه آ               

 را ادامه داد. 

وی در پایا  تصریح نم د: از زما  ورودم به دانشگاه سلللملا                 

فارسی یکی از اولین کار ایی را که دنبال کردم، پایا  داد  بله          

شد و     روند رک دی ب د که در احداث پردیس دانشگاه دیده می         

 ای ص رت گرفته اکن   امیدواریش که به زودی          با جذب ب دجه  

بلرداری    ای نزدی  به بهره      ای آ  طی آینده     برخی از ساختما   

برسند. اما مطمنًا تداوم این روند نیازمند ورود جدی خلیلریلن              

 شهرستا  به این عرصه است. 

االسالم صباحی، امام جلملعله کلازرو  طلی               در ادامه، حجت  

اهلل د ه فجر با اشاره به نلقلش            سخنانی ضمن گرامیداشت ایام   

امام جمعه در فضای جامعه، خاطر نشا  نم د: طبلق فلرمل ده       

امام راح ، امام جمعه مانند پدر است. براین اساس بلایسلتلی               

گری را داشته باشد و بنلده نلیلز بلاتل جله بله                     نقش حمایت 

کنش تا این نقلش        ای دانشگاه سلما  فارسی، تالش می       ظرفیت

 سازی را به خ بی ایفا کنش.  گری و  ما نگ حمایت

االسالم صباحی در ادامه به مسائ  جاری شهرستا  اشاره      حجت

نم د و افزود: در عین اینکه حق طلبلیلعلی ملردم کلازرو                     

 ای مختلف عمرانی است، اما برای رشد    مندی از زیرساخت    بهره

 رچه بیشتر جامعه، بایستی تالش کنیش تا مسئله آم زش بله            

ی اصلی مردم شهرستا  تبدی  ش د تا بت ا  با تکیه بله              دودوه

تری را برای ت سعله کلازرو           تر و عمیق    آ ، دید ای بلندمدت  

 دنبال نم د.  

ای    ایشا  در این خص   افزودند: بنده ناراحتش فضا به گل نله             

 ای نماینده و فرماندار و سایر مس ولیلن          شده که برآیند دودوه   

 ای عمرانی خا  محلدود بشل د و         شهرستا ، به برخی طرح   

ای مانند علش و آمل زش بلایلد             این در ص رتی است که مسئله     

ی اول شهرستا  باشد تا بت ا  مشکالت را بله صل رت               دودوه

ای بشل د کله        زیرساختی و بنیادی ح  نم د. فضا باید به گ نه         

شا  از ت سعه     د ند، گزارش   ووتی فرماندار و نماینده گزارش می     

 آم زش در شهرستا  باشد.  

امام جمعه کازرو  در ادامه ضمن ابراز خرسندی از اینلکله در              

جم  ا   علش و اندیشه حض ر یافته اسلت، تصلریلح نلمل د:                 

ت اند ذائقه فکری مردم را تغییر        ساز است و می     دانشگاه، گفتما  

ت اند  دایت فکری جامعه را به دست بگیرد و           د د. دانشگاه می   

بنابراین رسالت اصلی و فرادانشگا ی ما این است که علللش و               

  ا تبدی  کنیش.  ی اصلی خان اده آم زش را به دودوه

االسالم صباحی  مچنین بلا اشلاره بله بسلتلر لا و                     حجت

 ای م ج د در دانشگاه سلما  فارسی افزودند: ما نلیلاز              ظرفیت

ای بش د که در سطح کش ر  رجا نلاملی از        داریش فضا به گ نه  

کازرو  ببرند، اولین چیزی که در ذ ن مردم نقلش بلبلنلدد،               

دانشگاه و علش باشد.  بنده اعتقاد دارم دانشگاه سلما  فارسلی،             

برند کازرو  است. بگذاریش کازرو  را با اسش دانشگاه سلللملا               

 فارسی بشناسند.  

 ا و مدیرا  دانشلگلاه بله بلیلا                در ادامه این نشست معاونت    

 ا و مسائ  مختلف مرتبط با دانشگاه سلملا  فلارسلی               دیدگاه

 پرداختند.  

االسالم صباحی در ادامه بلازدیلد خل د از              گفتنی است حجت  

دانشگاه سلما  فارسی، با حض ر در پردیس دانشلگلا لی ایلن          

جاده کازرو  ل ب شهر، از نزدی  در         ۳دانشگاه واو  در کیل متر     

 ای این مرکز ورار گرفتند و ابلراز     جریا  روند احداث ساختما    

 ای م ج د در شهرستا  بلرای     امیدواری نم دند که از ظرفیت  

 ح  مشکالت این پردیس دانشگا ی استفاده کنند.  

 امامجمعهکازروندربازدیدازدانشگاهسلمانفارسی:

 دانشگاهسلمانفارسی،برندکازروناست
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هایاسالمییانجمنانقالبتوسطاتحادیه

 آموزانشهرستانکازروندانش

روابط عم می بنیاد شهید و ام ر ایثارگرا  شهرستا  کلازرو :           

به مناسبت د ه مبارک فجر و گرامی داشت یلاد و خلاطلره                 

 ۹۱3۹۹3۱0شهدای گلگ   کفن ایرا  اسالمی، روز پنجشنلبله        

 مزما  با سراسر کش ر مزار شهدای شهرستا  کازرو  گلبارا          

 و وبارروبی شد.

این مراسش با حض ر خان اده  ای معرش شهدا و ایلثلارگلرا ،               

د قا ، فرماندار ویژه شهرستا  کازرو ، ریاست بنیاد شهیلد و           

ام ر ایثارگرا ، جمعی از رؤسای ادارات و نهاد ای شهرستا  و           

اوشار مختلف مردم برگزار شد و مردم ولدر شلنلاس کلازرو                 

ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، وب ر مطهر این عزیلزا             

 را گلبارا  و وبارروبی کردند.

احمد رضازاده رئیس بنیاد شهید کازرو  در حاشیه این مراسلش          

طی مصاحبه ای گفت: انقالب اسالمی حاص  خ   شلهلدایلی             

است که برای رسید  به آرما   ای ملت بلزرگ ایلرا  جلا          

خ د را فدا کردند و تداوم این راه نیز با ایثار و شهادت مملکلن                

ب د. ج انا  پاک این سرزمین با درک عمیق خ د این مل ضل ع              

سال دفاع مقدس  ش با تکیه بر فلر لنلگ              0را پذیرفتند و در     

ایثار و شهادت جا  دادند تا راه انقالب به سل ی تلکلامل  و                   

 گلبارانقبورمطهرشهدابهمناسبتدههمبارکفجر


