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 جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی

چنار  نماینده محبوب مردم شریف کازرون و کوه

 در مجلس شورای اسالمی

انتخاب شایسته و ارزشمند حضرتعالی به ریاست 

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی که نشان از 

مباهات و مسرت   جنابعالی و مایه  و شایستگی  توانمندی

مردم شریف کازرون است را تبریک عرض نموده، توفیق 

روز افزون شما در مسئولیت جدید و خدمت به مردم و 

نظام مقدس جمهوری اسالمی از خداوند متعال مسئلت 

 دارد.

 شهرداری و شورای اسالمی شهر کازرون

مجلس و نمایندگان تراز انقالب و جمهوری  

 اسالمی )قسمت دوم(
ها و خصوصیات مجلسلو و          ی قبل، برخی از ویژگی      در شماره 

تراز انقالب و جمهوری اسالمی بلا          -وکالی مردم   -نمایندگان

استفاده از سخنان رهبر کبیر انقالب امام خمینی )ره( و مقلام            

 العالی( ذکر شد. معظم رهبری )مدظسه

پرواضح است که مجسو وقتی تراز و شأن انقالب و جمهلوری            

دهندگان آن یعنی نمایندگان در تراز        اسالمی است که تشکیل   

 و شأن باشند.  

در تراز و شأن انقالبی اسالمی بودن نمایندگان به شلعلارهلا،              

ها، ادعاها و تبسیغات انتخاباتی نیست، بسکه در وضل       سخنرانی

قوانین، مصوبات، نظارت پیگیر و جدی آنان بر اجرای قلانلون،            

ی رسیدگی به حال و رفاه مستضعفین، مسلتلملنلدان              دغدغه

ی محروم و به طور کسی عمسکرد آنلان الابلت                کشور و طبقه  

 شود که در تراز انقالب هستند یا نه!! می

مجسو تراز انقالب عالوه بر وظایف و کارکردهای یک مجسلو           

باالتر   -ساالری دینی   مطابق استانداردهای عمومی الگوی مردم    

بلایلد      -ی ادعائی غلرب     شده  تر از دموکراتیک پذیرفته     و کامل 

های ایجابی منحصر بله       دارای یکسری مختصات و ویژگی    

 یادداشت مدیر مسئول

2 

 اهلل دهقان فرد وخانواده محترم برادر بزرگوارجناب آقای حاج امان

باتاسف وتالم ضایعه درگذشت برادرزاده عزیزتان تسلیت عرض نموده برای آن 

فقیدسعید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و ا جرجزیل ازدرگاه 

 خداوند متعال مسألت دارم.

 علی اسدزاده    

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس: 

هنرمندان فارس از دهه 
کرامت، برای ارائه هنرهای 

 آیینی به جهان استفاده کنند
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 والدت امام رضا )ع( رب تمام شیعیان جهاد مبارک باد

انهم شهرسبز هفته  

اللهم صل علی علی بن موسی الرضاالمرتضی االمام التقی النقی و حجتک علی من 

 فوق االرض و من تحت الثری الصدیق الشهید

 جناب آقای دکتر

 فریدون عباسی دام توفیقاته

انتخاب شایسته و بجای حضرتعالی   

که دارای تخصص، تعهد و تجربه الزم 

می باشید به عنوان رئیس کمیسیون 

انرژی تبریک و تهنیت عرض 

نموده،سالمتی و توفیقات روزافزون 

 شماراازدرگاه خداوند متعال خواهانم.

 علی اسدزاده

 مدیر مسئول هفته نامه شهرسبز

همزمان با روز بزرگداشت شاهچراغ )ع( و 

 دهه کرامت؛ 

آیین پایانی جشنواره کشوری 

 2 بهونه برگزار شد

مخالفت با کارخانه گچ دشت 

 برم، موضوعی شخصی یا ...
 

 رضا عمویی 
3 



رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )شنبه( در ارتلبلا               

تصویری با رئیو و مسئوالن عالی قضایی و هلملیلنلیلن            

رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور با ابراز خرسندی از          

اقدامات انجام شده در یک سال اخیر، بر للووم اسلتلملرار                

حرکت تحولی در قوه قضائیه به صورت متوازن و با محوریت           

مردمی بودن قوه تأکید کردند و گفتند: مبارزه با فساد کله              

در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماض و بر             

اساس حق و عدل و قانون و همینین بدون تعدی و ظسم به             

 افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.

ای همینین با تأکیلد بلر ایلنلکله               حضرت آیت اهلل خامنه   

ماجرای کرونا تمام نشده و همینان ادامه دارد، همه مردم و           

هلای     مسئوالن را به جدی گرفتن رعایت دسلتلوراللعلملل           

بهداشتی و جسوگیری از شیلو  ملجلدد ویلروس کلرونلا                 

 فراخواندند.

داشت یاد شلهلیلد ملظلسلوم             رهبر انقالب اسالمی با گرامی    

اهلل بهشتی، شهید قدوسی، شهید الجلوردی و دیلگلر               آیت

تلر    شهیدان دستگاه قضا، تدوین نسخه ارتقا یافته و پیشرفته        

سند تحول قضایی را با استفاده از اندیشلملنلدان حلوزه و             

ای کاری با ارزش خوانلدنلد و           دانشگاه و تجربیات درون قوه    

هلای     های الزم از اجرای این سند و برنامله  افوودند: در زمان 

مترتب بر آن به مردم گوارش دهید که این کار در امیدواری           

مردم به دستگاه قضا قطعًا تأایرگذار است. ایشان تحلول را             

 ضرورتی مستمر،

های جدید و ابتلکلارات تلازه           شده و توأم با دریافت      مدیریت

خواندند و افوودند: این کار باید بر اصول و مبانی اسالمی و              

دینی مبتنی باشد و گرنه تحول بدون مبنا، به تلذبلذب و               

 شود. هرج و مرج منجر می

ای ایجاد تحول را در علملل بسلیلار              اهلل خامنه   حضرت آیت 

ها نله از روی          دشوار خواندند وگفتند: البته برخی مقاومت      

سوء نیت بسکه از سر ناتوانی و یا نداشتن حال و حلوصلسله          

های کسانی که از وض        تغییرات بنیادین است. البته مخالفت     

های شبکله     ها و فضاسازی    موجود منتف  هستند و کارشکنی    

تلر   در هم تنیده مفسدان و مجریان نیو ایجاد تحول را سخت   

وقلفله      هلای بلی       ای تلالش    اهلل خامنه  کند. حضرت آیت     می

دشمنان برای خنثی کردن هر حرکت اصالحی و تحولی در         

ای و ایجاد وسوسه و بدبینی      نظام را از طریق جوسازی رسانه     

های ایجاد تحول خواندند و       در افکار عمومی از دیگر دشواری     

تأکید کردند: تنها راه مؤار برای مقابسه با همله علواملل و                 

عناصر ضد تحول، منفعل نشدن، استقامت، توکل بر خلدا و            

 ادامه شجاعانه مسیر تحول است.

رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان بلا اشلاره بله                

وظایف مهم و بسیار گسترده قوه قضائیه در قانون اسلاسلی،            

پیگیری و اجرای متوازن همه ایلن وظلایلف را ضلروری                 

برشمردند. ایشان در همین زمینه موضو  احیلای حلقلو              

های اخیر    عامه را مهم خواندند و با ابراز خرسندی از فعالیت         

ها احساس کلردنلد        قوه در این زمینه، گفتند: اگر دادستانی       

حقو  عامه در حال تضیی  است باید وارد کار شلونلد و از         

 حق مردم دفا  کنند.

ای با اشاره به یکی دیگر از وظلایلف             اهلل خامنه   حضرت آیت 

اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی پیشلگلیلری از             

گیری و وقو  جرم به       وقو  جرم افوودند: اگر بسترهای شکل      

درستی شناخته شود، پیشگیری عسمی از وقو  جلرم و در             

های مقابسه با جرم محقق خواهلد   نتیجه کاهش فراوان هوینه 

شد که این کار نیازمند همراهی همه قوا به خصلو  قلوه         

مجریه است. رهبر انقالب گفتند: در مسائل گلونلاگلون از                

جمسه پیشگیری از وقو  جرم و تعاریف حقو  عامه، دانلش             

گشا نیست و باید از نخبگلان حلوزه و              صرفاً قضایی مشکل  

 در عسوم مختسف کمک گرفت.  دانشگاه

ایشان با ابراز خرسندی از مشخص شدن برخلی مصلادیلق             

هلای     حقو  عامه از جمسه محیط زیست و نلیلو واگلذاری            

های تولیدی گفتند: اگر مراکو توللیلدی بله              غیردقیق بنگاه 

اشخا  ناصالح یا ناتوان واگذار شود، تولید کشلور ضلربله              

 خورد بنابراین، این مصادیق جوو حقو  عامه است. می

خواهی از مسئوالن دستگاه قضا به        رهبر انقالب تعمیم تحول   

بدنه و همه کارکنان دستگاه را ضروری خواندند و افلوودنلد:            

 از دیگر ضروریات ایجاد تحول است. «مردمی بودن»

ای نگاه از باال به مردم را غلیلرقلابلل            اهلل خامنه   حضرت آیت 

قبول دانستند و گفتند: همه ما مسئوالن نظام جوو مردمیلم    

و خیسی از مردم از ما باالتر هستند، بنابراین همه باید خلود             

 را در عمل خدمتگوار مردم بدانیم.

دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا، تالش بلرای ارتلقلای             

آگاهی و اطالعات قضایی مردم، حضور مستمر و ملواجلهله             

گیری از کمک و اطالعات ملردملی      مستقیم با مردم و  بهره    

از دیگر تأکلیلدات رهلبلر        «در مسائسی نظیر مبارزه با فساد 

انقالب به مسئوالن قضایی بود. ایشان بیان گوارش زبانلی و         

آماری به مردم را الزم اما ناکافی دانستند و بلا اشلاره بله                  

ای در ارائله        های رسانه   گیری از هنر و ظرفیت      ضرورت بهره 

ها گفتند: متأسفانه با غفست برخی مسئلوالن           گوارش فعالیت 

هایلی    ها، شاهد نمایش فیسم     مربو  در عرصه نظارت بر فیسم     

هستیم که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسالمی را زیلر            

هلا بلر خلال            برند. رهبر انقالب افوودند: غربلی         سؤال می 

های خود را علرصله         ، دادگاه   های سینمایی   واقعیت، در فیسم  

دهند ولی ما حتی در ارائه واقعیات         عدالت محض نشان می   

گیریلم و      ای بهره نمی    های هنری و رسانه     کشور از ظرفیت  

دهیم. ایشان با اشاره به سخلنلان           گاهی بر عکو نشان می    

سال حبو برای کسلانلی        ۰۱رئیو جمهور آمریکا درباره     

داری و نژادپرستی را به پایین بکشند و یا           که نمادهای برده  

جدا کردن فرزندان مهاجران از والدینشان گفتند: البتله از          

 های غربی خبری نیست. ها در غالب فیسم قانونی این بی

رهبر انقالب اسالمی در ادامه نکاتی را درخصو  مبارزه با          

 فساد بیان کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه مبارزه با فسلاد از         

دوره قبل در قوه قضاییه آغاز شده بود و اکنون به اوج خود          

رسیده است، گفتند: مردم از مبارزه بدون مالحظه و بدون           

اغماض با مفسد امیدوار می شوند زیلرا فسلاد ملاللی و                 

شدت   اقتصادی همیون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به       

واگیردار و مُسری است. ایشان افوودند: تنها تفاوت ویروس           

کرونا با ویروس فساد این است کله ویلروس کلرونلا بلا                  

شستشوی دست برطر  می شود اما تنها راه ملقلابسله بلا               

 ویروس فساد، قط  دست مفسد است.

رهبر انقالب اسالمی، وظیفه قوه قضاییه را برخورد متوازن با          

همه اَشکال و ابعاد فساد برشمردند و در عین حال تلأکلیلد              

کردند: باید مبارزه با فساد، در درجه اول در داخل قوه و بله               

صورت جدی و کارشناسی انجام شود، زیرا تبعات و ضلربله             

فساد در داخل قوه قضاییه بسیار سنگلیلن خلواهلد بلود.                

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لووم نگاه کارشناسلی            

برای شناخت بسترهای فسادزا و مقابسه بلا آن، افلوودنلد:               

مالک در مبارزه با فساد باید فقط حق، عدل و قانون باشد و             

هیچ مالحظه دیگری در کار نباشد. ایشان گفتنلد: اللبلتله                

همانطور که در برخورد با فساد نباید اغماض وجود داشلتله            

گناه هم نباید مورد تعدی قرار گلیلرنلد و              باشد اما افراد بی   

ها باید کاماًل بر اساس قانون و علداللت و بلدون                  رسیدگی

 جوگیری انجام شود.  

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گسترش فضای ملجلازی و             

قضاوت افراد مختسف درباره رویدادها و مسائل، خاطلرنشلان          

کردند: عموم مردم و فعاالن فضای مجازی مراقب باشند تلا             

 گناه تعدی و ظسمی واق  نشود. نسبت به افراد بی

حضرت آیت اهلل خامنه ای با گالیه از اهانت و ظسم به برخی             

بورگان پاکدست قبسی قوه قضائیه در جریلان قضلاوتلهلا و            

اظهارنظرهایی که در خصو  دادگاه اخیر شلده افلوودنلد:            

خطاب من در این موضو  مردم و جوانان مؤمن اسلت کله              

مراقب باشند تعدی نکنند و به افراد معاند که بله دنلبلال                

گرفتن انتقام از مواض  انقالبی و محکم قاط  فالن شخصیت     

هستند، کاری ندارم. ایشان تأکید کردند: حرکت مبارزه بلا             

شلود و      خوبی مشاهده می    فساد که اکنون در قوه قضاییه به      

خود را نشان داده است، از دوره آقای آمسی الریجانلی آغلاز              

شد و ایشان هم در داخل و هم در بیلرون از قلوه شلرو                    

 کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.

رهبر انقالب اسالمی یکی از اقدامات خوب قوه قضایلیله در          

حمایت از تولید و جسوگیری از تعطیلسلی         »مبارزه با فساد را     

دانستند و گفتند: در شرایط کنونی کله          «واحدهای تولیدی 

مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هستند، هر دستگلاهلی           

که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند، باید این کار را انجلام             

دهد و این اقدام قوه قضاییه در واق  کمک به اقتصاد کشلور             

 است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ابالغیه اخیر رئلیلو              

قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی بانکهلا حلق مصلادره و                 

تعطیسی واحدهای تولیدی را ندارند، خاطرنشان کردند: ایلن          

کار، بسیار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که بلا             

خرید واحدهای تولیلدی و اخلراج کلارگلران و فلروش                  

تجهیوات، کاربری این واحدها را تغییر ملی دهلنلد زیلرا                

اینگونه اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور است. ایشان یکی از            

نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را نظارتها و گوارش های            

مردمی خواندند و افلوودنلد: بلایلد بلرای ایلن ملوضلو                      

های حقوقی در قوه قضاییه فراهم شود تا امنلیلت             زیرساخت

معرو  و ناهلی      مادی و معنوی گوارشگر حفظ شود و آمر به        

از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او است، و            

 در مقابل زمینه تهمت زنی نیو فراهم نشود.

رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشلان بله یلک              

موضو  غیرقضایی اما مهم یعنی مسئسه کرونا نلیلو اشلاره              

شلده    کردند و با انتقاد از برخی افراد که مسئسه کرونا را تمام           

دانند، گفتند: در اار فداکاری دستگاهلهلا و کلادرهلای                 می

درمانی و بهداشتی و همینین مجاهدت داوطسبانه گروههای        

عنوان یلک کشلور         مردمی و همکاری عموم مردم، ایران به      

موفق در دنیا معرفی شد اما این مربو  به ابتدای کار بود و              

اکنون متأسفانه آن حرکت و مجاهدت از جانب بعضی مردم          

 و مسئوالن سست شده است.

فلرسلای     ای با تشکر از خدمات طاقت       حضرت آیت اهلل خامنه   

کادرهای درمانی، شیو  بیماری را موجب خسته شدن ایلن          

شلود بلایلد        زحمتکشان دانستند و افوودند: اینکه گفته می       

کاری کرد که مشکالت اقتصادی از ناحیه کلرونلا بلوجلود               

توجهی و شلیلو        نیاید، حر  درستی است اما در صورت بی       

گسترده بیماری، مشکالت اقتصادی هم بیشتر خواهد شلد.          

ایشان با تأکید بر لووم مراقبت از کشور در همه جلهلات از               

های آمریکای خبیث و انلگلسلیلو            جمسه در مقابل دشمنی   

خبیث و همینین در مواجهه با اقدامات دولتهای اروپلایلی،           

خاطرنشان کردند: اگر ما به وظایف خود عمل کلنلیلم بله                

توفیق الهی آنها در هر کاری سرشان به سلنلخ خلورده و                

توانند مقاصدشان را عمسی کنند و نتیجه فشار به قلول              نمی

خودشان حداکثری برای به زانودرآوردن ملردم، نشلسلتلن            

شان خلواهلد      مشت مست ایران بر سینه آنها و به عقب راندن         

ای در پایان از زحلملات هلمله             بود. حضرت آیت اهلل خامنه     

مسئوالن، قضات و کارکنان قوه قضائیه در سراسر کشلور و            

 های آنان تشکر کردند. همینین از خانواده

در این نشست، پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، رئیو          

های تحوللی     قوه قضائیه با بیان گوارشی از رویکردها و برنامه        

این قوه در یک سال اخیر گفت: رویکرد فناورانه و گستلرش             

های مختسف برای تسهیل      دادرسی الکترونیک و ایجاد سامانه    

دسترسی مردم به عدالت، رویکرد فعال در برخورد با مسائل          

واحلد تلوللیلدی بلا            ۰۰۱۱از جمسه جسوگیری از تعطیسی      

تر کردن سازملان      همکاری دولت، تقویت بُعد نظارتی و فعال      

بازرسی کل کشور، افوایش اتقان آراء، سامان دادن و تعییلن           

شدن قوه و   های معو ، مردمی    تکسیف بیش از نیمی از پرونده     

افوایش نقش دادن به مردم در کشف و یا پیشگیری از وقو             

های قوه در سال گلذشلتله          جرم، از جمسه رویکردها و برنامه     

االسالم والمسسمین رئیسی، مبارزه بلا فسلاد را              بود. حجت  

اولویت جدی قوه قضائیه خواند و افوود: بیش از هوار حلکلم              

در محاکم عسیه مفسدین اقتصادی صادر شده و این کار بلا             

جدیت دنبال خواهد شد، همینین ارتقاء سالمت دسلتلگلاه           

قضایی و مبارزه با هر گونه فساد و کژی در درون ایلن قلوه               

جوو اولویتها و مطالبات همه قضات متدین و سالم دستگلاه            

 قضایی و عموم مردم است. 
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فرد از جنو انقالب اسلالملی،        

باید دارای خصایصلی سلسلبلی         

انقالبی هم باشد و از آفلات و رذایلل سلیلاسلی،                  

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم دور باشد.

 -نظران دیلنلی      بنابر آنیه ازدیدگاه بورگان و صاحب     

مناب  و مبانی ملجلسلو       «شود،    سیاسی برداشت می  

ی سه اصل: ملاهلیلت و          تراز انقالب اسالمی بر پایه    

ملکلتلب )اسلالم نلاب              -ی انقالب اسالمی    جوهره

و گفتمان امام خمینی )ره( و مقام معظم            -محمدی( 

 العالی( استوار است.   رهبری )مدظسه

ی اهمیت و جایگاه مجلسلو شلورای            و اینکه درباره  

اسالمی در نگاه امام خمینی )ره( گفته شلده اسلت              

.    »ی فضایل یک ملسلت اسلت          عصاره«که مجسو   

همان مجسو است که از نمایندگان تلراز و شلأن              

انقالب و جمهوری اسالمی تشکیل شده است. حلال          

بینیم که قریب یک سوم نلملایلنلدگلان در               اگر می 

مجسو سابق که برای حضور مجلدد در ملجلسلو              

نویسی کردند، به دللیلل        یازدهم داوطسب شدند و نام    

علملدتلاً    «تخسفات و سوء استفاده از ملوقلعلیلت،             

از طر  شورای نگهبلان رد  صلالحلیلت            »اقتصادی

ی فضلایلل        عصلاره «شدند؛ آنان به هلیلچ وجله           

ی مست نلبلودنلد.        نبودند، زیرا که از اول عصاره     »مست

آنان که خیانت در امانت کردند و سوء اسلتلفلاده از        

موقعیت نمودند. از اول حتلی شلرایلط حلداقلسلی                

اند و با ترفندهای نادرسلت،   بودن هم نداشته»صالح«

خود را بر مردم تحمیل نمودند و این امکان همیشله           

ی    نلامله    هست که رهبر کبیر انقالب )ره( در وصیت         

از نمایندگلان   «نویسد:     خود به نمایندگان مجسو می    

مجسو شورای اسالمی در این عصلر و عصلرهلای             

خواهم که اگر خدای نخواسلتله علنلاصلر              آینده می 

منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را بله           

ی آنان را رد      مردم تحمیل نمودند، مجسو اعتبارنامه    

کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابستله بله      

 .»مجسو راه یابد

ای که با دسیسله       بنابراین اگر عدم صالحیت نماینده    

یازی و ترفندهای نادرست بار رأی ملردم            و سیاست 

وارد مجسو شده، برای اعضاء کمیسیون مربوطله و          

نمایندگان مجسو محرز  شده است، اگر با شجاعلت          

هلای شلخلصلی          جلویلی     و عدم تعار  و مصسحلت  

اش را رد نکنند، در حضلور نلامشلرو  و               اعتبارنامه

غیرقانونی او در مجسو در پیشگاه خدا و مست همله           

مسئولند جو آنان که برایشان عدم صالحیت ملحلرز          

 نشده است.  

و اما چرا این همه اشخا  پرتعداد )قریب یک سلوم            

اند وارد مجسو شونلد.       نمایندگان یک دوره( توانسته    

از یک طر  به ساز و کار معیوب و قلانلون نلاقلص                

های بعلد بله        شود که در قسمت     انتخابات مربو  می  

 شود. آن پرداخته می

به گوارش محمدمهدی اسلدزاده،       

خبرنگار شهرسلبلو، بلورگلداشلت         

حضرت احمد بن موسی شاهیلرا       

هلای     ) ( و آیین پایانی جشنلواره       

کشوری بهونه در تاالر حافظ اداره کل فرهنلخ و           

هلای     ارشاد اسالمی فارس برگوار شد. جشلنلواره        

کشوری بهونه به همت مؤسسه فرهنگی و هنلری         

هلای ملدیلرکلل         ها و پشتیبانی    بهونه و با حمایت   

فرهنخ و ارشاد اسالمی فارس از ابتدای اسفند به         

آفرینلی    صورت مجازی و در راستای شادی و امید       

در دوران کرونا در دو دوره برگوار گلردیلده بلود.             

آیین پایانی این جشنواره امروز هموملان بلا روز            

بورگداشت حضرت شاهیرا ) ( با حضور محلدود         

کنندگان این جشنواره و رعایت  برخی مسئوالن و شرکت

های بهداشتی در تاالر حافظ اداره کل فرهنخ و           پروتکل

ارشاد اسالمی فارس انجام شد. در پایان این آیلیلن از               

ای نیو از سوی اداره        برگویدگان جشنواره تقدیر و هدیه    

کل فرهنخ و ارشاد اسالمی استان فارس به پاس ایلن            

حرکت ارزشمند در فضای مجازی  توسط معاون هنلری          

و سینمایی این اداره به عسیرضا موسوی، دبیر جشنلواره          

اهدا گردید. بهروز مرامی، معاونت هنری و سیلنلملایلی             

اداره کل فرهنخ و ارشاد اسالمی فارس در این آیلیلن             

گفت: برای ما باعث افتخار و غرور است که در سوملیلن              

اهلل دهله کلراملت را جشلن                بیت ) (، ایام      حرم اهل 

گیریم؛ به همین دلیل آیین پایانی دو دوره جشنواره           می

کشوری بهونه را در روزی که منلتلسلب بله حضلرت                

شاهیرا  ) (، که مایه مباهات و فخر ماسلت، بلرگلوار               

کردیم. مرامی ادامه داد: حضرت شاهلیلرا  ) (، کله                 

امروز، روز بورگداشت اوست، اللگلوی واالی ملکلتلب              

ملرد     مداری است. از این رو جایگاه ایلن بلور               والیت

دانشمند، بر همه مسسمانان به ویژه شیعیان شلنلاخلتله            

شده است و همیشه مورد احترام شیعیان خواهلد بلود.            

معاون هنری و سنیمایی اداره کل فلرهلنلخ و ارشلاد             

اسالمی فارس با اشاره به اهمیت ورود بخش خصلوصلی         

ها، افوود: ورود بخش خصوصلی      در زمینه برگواری برنامه   

های فرهنگی و هنری، همیلون ایلن           به برگواری برنامه  

انجلاملد     ها می   جشنواره مردمی، نه تنها به کاهش هوینه      

ها را به دلیل مردملی بلودن بلاالتلر               که کیفیت برنامه  

های کالن وزارت     خواهد برد؛ و این موضو  جوو سیاست      

فرهنخ و ارشاد اسالمی است. وی بیان داشت: یکلی از              

ها همین است     ویژگی بخش خصوصی برای اجرای برنامه     

که با شناسایی دقیق و مناسب شرایط، به سرعت خلود            

ها دچار کندی یا پایین    را با شرایط تطبیق داده، و برنامه      

آمدن کیفی نخواهند شد. سید علسلیلرضلا ملوسلوی،                

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری بهونه نیو در ایلن            

آیین با تبریک دهه کرامت و روز بورگلداشلت حضلرت            

شاهیرا  ) (، گفت: آیین پایانی دو جشنواره کشلوری             

هلای دهله        بهونه را در این روز قرار دادیم تا با جشلن      

کرامت و به ویژه بورگداشت حضرت شاهیرا  ) (، و از             

تر وجود پربرکت امام عسلی        همه مهم 

بن موسی الرضا) (، برکت پیدا کرده  

و جشنواره بعدی را نیو در آیلنلده           

نودیک برگوار کنیم. موسوی ادامله        

داد: در جشنواره نخست که از ابتدای اسلفلنلد ملاه        

اار دریافتی داشلتلیلم     0۱۱برگوار شده بود، بیش از      

اار مورد داوری قرار گرفتند و         ۰۰۰که از این تعداد     

نتایج آن در اردیبهشت ماه اعالم شد. مدیر اجلرایلی            

جشنواره کشوری بهونه افوود: در دور دوم جشنلواره          

گلری و       نیو که به صورت ویژه در موضو  ملجلری          

اار دریافتلی   08۱گویندگی برگوار شده بود، بیش از       

اار مورد ارزیابی داوران  ۰3۱داشتیم که از این تعداد 

قرار گفتند. گفتنی است که آااری با رأی ملردملی        

باالتر، مورد داوری منتقدان قرار گرفته و سلسلو آالار             

 یافتند. منتخب به داوری پایانی راه می

 برگویدگان نخستن جشنواره کشوری بهونه:

بخش بورگسال: زهرا قربانی و مسلیلحله زحلملتلکلش                

)برگویده مردمی و رتبه نخست(، بهاره بدی  )رتبه دوم(،            

 احسان نادری )رتبه سوم(

بخش کودک و نوجوان: امیرعسی ملوارعلی )بلرگلویلده               

 –مردمی(، امیرمحمد زار  )رتبه نخست(، مبینا صفری           

پوریا   –پارمیو غضنفری     -روژان حسنی   –هانیا جناب   

 آریایی )رتبه دوم(، نیکا تصور )رتبه سوم(

 برگویدگان دومین جشنواره کشوری بهونه:

 مقدم برگویده مردمی: هادی امامی

برگویدگان از دید منتقدین: رؤیا حسینی )رتبه نخست(،        

محمدامین میرزایی )رتبه دوم(، نسرین بهمنی )رتلبله             

 سوم(

برگویدگان از دید داوران: محمدامین میرزایی و ملائلده           

نیت)رتبه نخست(، مائده حسینی )رتلبله دوم(،                خوش

 الهی )رتبه سوم( آفرین نعمت

 همزمان با روز بزرگداشت شاهچراغ )ع( و دهه کرامت؛ 

 آیین پایانی جشنواره کشوری بهونه برگزار شد

 یادداشت مدیر مسئول

بله گلوارش       -فاطمه اسدزاده 

شهرسبو، آیت اهلل عسی اکلبلر       

کالنتری، نماینده مردم فارس    

در مجسو خبرگان رهبری و      

استاد حوزه و دانشگاه با بیلان       

اینکه کسانی که بلا دیلدگلاه         

های ناب اسلالملی در بلاب          

حقو  بشر آشنلایلی دارنلد،        

دانند که حقو  بشری که در غرب، به خصو  آملریلکلا                می

مطرح می شود، چیوی جو شعار و نفا  وریاکاری نلیلسلت،              

اظهار داشت: این شعار هایی که آمریکا راج  به حقو  بشلر              

دهد، با عمسکردش در تضاد کامل است؛ چیوی را بر زبلان              می

 کند که عمسش چیوی غیر از آن است. جاری می

وی ادامه داد: این روزها برای همگان روشن شده که برخلورد             

غرب و آمریکا با رنگین پوستان و سفیدپوستان هلم هلیلچ               

نسبتی با حقو  بشر ندارد و آنها مخالفان جدی و سرسلخلت             

 حقو  بشر هستند.

به گفته این استاد دانشگاه، تبعیض و پایمال کردن حلقلو               

سیاهسوستان و نادیده گرفتن حقو  آنها و ظسم و ستم آشکار           

پوستان در چند قرن اخیر، همیشه بوده و هییلگلاه             بر رنگین 

 تمام نشده است.

نماینده مردم فارس در خبرگان رهبری با اشاره به مشکلالت           

ساختاری در جوام  غربی، تصریح کرد: قوانین و آیین نلامله              

هایی که تصویب می کنند، به نحوی است که پایمال شلدن             

حقو  رنگین پوستان و تبعیض با سفیدپوستان را نهادینه می       

کند و در موارد مختسف از جمسه برخورداری های اجتملاعلی،            

ورزش، فرهنخ، استخدام، اقتصاد، سیاست، همه و همه ایلن           

تبعیض را نهادینه می کنند که این عوامل، منجر به شلورش             

 می شود.

آیت اهلل کالمتری معتقد است که شورش در آمریکا و امثالهم           

مختص امروز نیست و دائمًا این جوشش ها و حرکت ها بوده،            

ولی امروز به خاطر این ظسم آشکار پسیو آمریکا نسبت به آن            

 سیاهسوست خا ، موجب شد موضو  آشکارتر شود.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در مقابل، بدون تعار ،            

شعار، و تعصب، در آموزه های ناب اسالمی مراعلات حلقلو               

بشر جایگاه بسیار وسیعی دارد؛ نه تنها حقو  بشر که حلتلی             

 بر مراعات حقو  حیوانات و گیاهان هم تأکید شده است.

وی تصریح کرد: کسانی که با فقه اسالمی آشلنلایلی دارنلد،                

دانند که در فقه اسالمی حتی حقو  حیوانات، پرندگان، و            می

حتی گیاهان مورد تاکید قرار گرفته است و چیوی که املروز       

شود، از ابتدا در روایلات و قلرآن             به نام حقو  بشر اعالم می     

 بسیار روشن و واضح بوده و هست.

به گفته استاد دانشگاه شیراز، اگر بخواهیم ایلن مسلئسله را               

تبیین کنیم به مسائل بسیار جالبی برخورد می کنلیلم کله              

فقیهان و دانشمندان ما اهتمام و توجله ویلژه بله حلقلو                   

حیوانات و گیاهان دارند، چه برسد به حقو  بشر؛ پو حقو            

 بشر آمریکایی چیوی جو شعار و فریب نیست.

آیت اهلل کالنتری در ارتبا  با موض  دیلگلر ملردم جلهلان                 

بخصو  مسسمانان در مقابل این ظسم آشکار به بشریلت بله             

اسم حقو  بشر، گفت: قرآن کریم تاکلیلد بلر کلملک بله                    

مستضعفان دارد و کمک به ضعفا، از دستورات روشن و مسسم           

دین اسالم برای مسسمانان است و بی تفاوتی نهی شده اسلت.            

پو مسسمانان باید در مقابل ظسم و ستم بایستند و یا حلتلی              

اگر کاری هم از دستشان بر نمی آید، با اعالم انوجار از ظاللم،          

به حمایت از مظسوم بسردازند که این اعالم انوجار نسبلت بله              

تواند بسلیلار      ظسم ظالمان و اعالم حمایت از مضسومان هم می        

 موار باشد.

 نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری:

 حقوق بشر آمریکایی، چیزی جز شعار و فریب نیست
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میزبانی شهرداری کازرون از پرچم و 
خادمان حرم رضوی همزمان با دهه 
 کرامت و میالد باسعادت امام رضا)ع(

 
به گوارش روابط عمومی شهرداری کازرون صلبلح          
روز گذشته به مناسبت دهه کرامت و ملیلالد بلا               
سعادت  امام رضا) (خادمان حرم امام رضا ) (کله              
حامل پرچم بارگاه امام هشتم شیعیان بلودنلد بله            
کازرون سفر کرده و در شهرداری کلازرون حضلور           
 پیدا کردند، که مورد استقبال شهردار قرار گرفتنلد.        

در ابتدا، شهردار کازرون ضمن  تبریک  دهه کرامت    
و میالد با سعادت امام رضا ) ( و خوشاملدگلویلی،              
اظهار کرد: یکی ازبورگترین نعمات که شامل حلال          
کشور ما شده، وجود اماکن مقدس و در راس آنلهلا            
مرقد مطهرامام رضا ) ( و حضرت معصلومله )س(              

 است.
مهندس مهرورز حضور خادمان رضوی در کازرون را    
مایه خیر و برکت برای این شهر دانست و گلفلت:            
خداوند را شاکرم که امسال برای دومین بلار ایلن             
سعادت را داشتم که این عویوان را زیلارت کلنلم؛             

شک حضور خادمان رضوی در شهرهای مختسلف          بی
وخصوصا شهر کازرون به ترویج فرهنلخ اسلالملی           

 کمک شایانی می کند.
حاج آقا شیر قاضی خادم الرضا نیو ضمن تشکلر از            
شهردار و مجموعه شهرداری کلازرون بله خلاطلر             

خدمت رسانی به مردم،  رضای خلدا را در املر                 
خدمت رسانی به مردم دانست و گفلت:  در ایلن                
دروران کرونایی کادر پوشکی ،بسیجیان و مجموعله        
شهرداری های کشور زحمات زیادی کشیدنلد کله          
سعی کردیم با حضور در شهرهای مختسف از ایلن            
 عللویللوان تللفللقللد و دلللجللویللی کللنللیللم.               
وی همینین اضافه کرد: هد  از این کار احلیلای             
سنت زیارت از راه دور است که خادمین امام رضلا            
) ( پرچم متبرک امام رضا ) ( را حمل می کنند تا          
 عطر شمیم رضوی در همه جلا پلراکلنلده گلردد.           
درپایان خادمان حرم امام رضا ) ( نشلان سلیلنله               
حضرت امام رضا ) ( را به شهلردار کلازرون اهلدا                

 کردند.
 

در جلسه ویژه کمیته مقابله با کرونا در 
 شهرداری کازرون تاکید شد؛

اقدامات جدید شهرداری متناسب با 
شرایط افزایش هشدار کروناویروس/ 
مردم رعایت پروتکلهای بهداشتی را 

 جدی بگیرند
 

در پی افوایش آمار مبتالیان به کرونا در کلازرون،            
جسسه ویژه کمیته مقابسه با کرونا تشکیل و اجلرای           

 های ویژه و متناسب مصوب شد. برنامه
به گوارش روابط عمومی شهرداری کازرون، در ایلن         
جسسه که با حضور معاون خدمات شهری شهرداری        
و مسئوالن حوزه خدماتی شهرداری بلرگلوار شلد،           

سازی مردم در خصو  شلیلو           رسانی و آگاه    اطال 
گلذاری اجلتلملاعلی و            کرونا و لووم رعایت فاصسه    

 اقدامات پیشگیرانه مورد تاکید قرار گرفت.
رسانی و اعالم هشدار عمومی با اسلتلفلاده از        اطال 

ظرفیتها و فضای شهری، ضدعفونی و گلنلدزدایلی           
سطح شهر، پارکها، وسایل ورزشی، ایستلگلاهلهلای          
اتوبوس، سرویسهای بهداشتی، اماکن علملوملی و           
محسهای تجم  و الوام به استفاده از ماسک تلوسلط           
کارمندان اداری شهرداری و رانندگان تلاکسلی از           

 جمسه مصوبات این جسسه بود.
معاون خدمات شهری شهرداری در این جسسله بلا           
اشاره به هشدارهای وزارت بهلداشلت و شلبلکله              
بهداشت و درمان شهرستان از شهروندان خلواسلت         

گلذاری     پروتکسهای بهداشتی و اللواملات فلاصلسله          
 اجتماعی را اکیدا رعایت کنند.

 اخبار شهرداری کازرون

به گوارش محمدمهدی اسدزاده، خبرنگار شهرسبو؛ صلابلر          

سهرابی، یکشنبه در هفتمین روز از دهه کلراملت بلیلان               

داشت: شیراز، چسیرا  فرهنخ، ادب و هنر ایران، از آن روز      

که متبرک به وجود احمد بن موسی شاهیلرا  ) ( شلد،                

ای در جهان اسالم یافت، جایگاهی کله از آن              جایگاه ویژه 

الدین دوانی، مالصدرای شیلرازی       بورگانی چون عالمه جالل   

و ابوحیان توحیدی و در عصر حاضر بورگانی همیون شهید          

اهلل    اهلل ربانی شیرازی و آیلت        اهلل دستغیب، شهید آیت     آیت

اند. وی افوود: همینین بلرای تلداوم             محالتی پرورش یافته  

تلوان بلا        های دهه کرامت در فارس و شیلراز، ملی            برنامه

همراهی بنیاد فرهنگی هنری امیلن والیلت ،سلازوکلاری             

عالمانه و محققانه بر بستر فرهنخ و هنر تعریف کلرد کله              

 اجرای آن در تمام فصول سال تداوم یابد.

سهرابی اضافه کرد: بنیاد فرهنگی هنری امین والیلت، بلا              

هد  گسترش فرهنخ ناب محمدی، ایجاد جریان مستملر         

گیری از ابوارهای فلرهلنلگلی،          بیت ) ( و با بهره        معار  اهل 

هنری و با استفاده از سینما و فضای مجازی با خسلق آالار               

شاخص، مروج بسیار ارزشمند اندیشه اسالمی در این ایلام           

خواهد بود. دبیر شورای فرهنخ عملوملی فلارس گلفلت:               

المسسی امین والیلت کله بلر اسلاس                اندازی بنیاد بین    راه

سازی فرهنلخ اهلل        های فرهنگی و هنری و جریان       فعالیت

بیت ) ( در کشور استوار است، با استعانت از پلرتلو انلوار                  

اندازی شده و مسوولیت دبیرخانه آن         مقدس صاحبانش راه  

 های فرهنگی و هنری مساجد است. بر دوش کانون

های فرهنگی و هنری مساجد فلارس بله            سهرابی، از کانون  

هلای     عنوان بازوانی توانمند و مردمی برای برگواری فعالیت       

فرهنگی و هنری اداره کل فرهنخ و ارشاد اسلالملی ایلن              

استان یاد کرد و افوود: در دهه کرامت امسال در بلیلش از                

های بهداشتلی و       مسجد با رعایت پروتکل     ۰۱۱یک هوار و    

های متنو  فرهنگلی و        گذاری اجتماعی، برنامه    حفظ فاصسه 

برنلامله    ۰۵۱هنری برگوار شده و تا پایان این دهه، بیش از  

متنو  فرهنگی و هنری دیگر در سراسر فارس اجرا خواهلد           

معلیلشلتلی بله          های کمک   شد. وی ادامه داد: اهدای بسته       

هلای     هایی است که از سوی کانون       نیازمندان از دیگر برنامه   

 فرهنگی و هنری مساجد در استان فارس آغاز شده است.

از یکم ذیقعده سالروز تولد حضرت معصومه )س( تا یازدهم            

الرضا ) ( بله علنلوان          بن موسی   ذیقعده والدت حضرت عسی   

دهه کرامت نام نهاده شده و روز ششم ذیقعده که در میانله           

این دهه قرار دارد به عنوان روز بورگداشت حضرت احمدبن          

 شده است. الکاظم شاهیرا  ) ( نامگذاری موسی

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس: 

 هنرمندان فارس از دهه کرامت، 
 برای ارائه هنرهای آیینی به جهان استفاده کنند

درست همومان با بحث ها بر سر   

تعطیسی و مخالفت با فعالیت یک  

کارخانه گچ در قسب جنگل بکلر       

برم، صداوسیمای فارس گوارشی را از فعالیت و حواشلی          

این کارخانه منتشر کرد که در آن هم ملیلوان نلابلودی             

درختان کهنسال بسو  به خوبی نملایلان شلده و هلم                

تاایرات مخرب کارخانه گچ بر سطح وسیعی از جلنلگلل            

 دشت برم مشخص است.

این گوارش، درختان کهنسال بسو  دشت برم را نشلان        

دهد که در سایه فعالیت کارخانله گلچ بلر زملیلن                   می

 اند و روزگارشان سیاه و تباه شده است. افتاده

هایی از تخریب یک چشمه زیبا در        پیش از این نیو عکو    

همان منطقه و در مجاورت معدن گچ منتشر شلده بلود         

که به دلیل فعالیت معدن گچ در دشت برم به گلنلداب              

 تبدیل شده بود.

حال سوال این جاست، که چرا اشتغال بهانه تخریب تنها          

 شود؟ جنگل بسو  کازرون می

آیا نمی توان اشتغال زایی را در خارج از مناطق جنگسلی            

و حساس محیط زیستی دنبال کرد تا دشت برم آسلیلب          

 کمتری ببیند؟

به راستی آیا نابودی و مر  تدریلجلی دشلت بلرم را                 

 توان به بهانه اشتغال زایی توجیه کرد؟ می

کارخانه »باید توجه داشت که بحث بر سر توقف فعالیت          

موضو  شخصی نیست، بسکه موضو  در        «گچ دشت برم  

 واق  جسوگیری از نابودی و مر  یک جنگل است.

افرادی که موضو  کارخانه گچ دشت برم را بله سلطلح              

ای تقسیل می دهنلد، در واقل             مسائل شخصی و حاشیه   

ابعاد ماجرا را هنوز به خوبی درک نکرده و سنخ انلدازی           

در مقابل سرمایه گذار را گناه نلابلخلشلودنلی             

دانند، در صورتی که این چنین نلیلسلت و              می

عالقه مندان به محیط زیست و طبیعت دشلت         

برم مخالفت خود را به دلیل فعالیت کلارخلانله           

انلد. حلتلی بله             گچ در دشت برم اعالم کرده     

سرمایه گذار پیشنهاد می شود که کارخلانله و         

فعالیت معدنی خود را به خارج از جنگل انتقال         

دهد تا بدون تخریب محیط زیست بتوانلد بله           

اشتغال زایی خود ادامه دهد، اما گویا تلاکلیلد            

بسیاری بر فعالیت در قسب جنگل دشلت بلرم           

 است.

در این صورت یک سوال اصسی این است که در صلورت             

تداوم فعالیت کارخانه گچ و ادامله ملر  و نلابلودی                 

تدریجی درختان بسو ، آیا هلواران و هلواران و هلوار             

میسیارد تومان خواهد توانست درختان چلنلدصلدسلالله           

  دشت برم را به جنگل بازگرداند؟

است، سرمایه گذار به جای  «بسه»اگر پاسخ به این سوال      

یک کارخانه، صدها کارخانه گچ در دشت بلرم احلدا              

 کند.

هیأت موضلو   ۰3000۱3۰۰۱38۱۱۱۱0۵رأی شماره  -۰

هلای    قانون تعیین تکسیف وضعیت ابتی اراضی و ساختمان       

فاقد سند رسمی در واحد ابتی خشت و کمارج تصلرفلات            

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محلملد زارعلی فلرزنلد              

و شماره شناسنامه  ۵000۵3۰۵0۵قربانعسی به شماره مسی  

صادره از کنارتخته در دو سهم مشا  از ده سلهلم               ۰08۰

سهام  شش دانخ یک قطعه زمین موروعی به مسلاحلت             

اصلسلی      ۰0فرعی از     ۰33۵مترمرب  تحت پالک      3۵۰۰۰

خریداری از قربلانلعلسلی      ۰063شده از پالک      مفروز و مجوا    

 فارس محرز گردیده است.  0بخش  0زارعی واق  در قطعه 

هیأت موضلو   ۰3000۱3۰۰۱38۱۱۱۱00رأی شماره   -۰

هلای    قانون تعیین تکسیف وضعیت ابتی اراضی و ساختمان       

فاقد سند رسمی در واحد ابتی خشت و کمارج تصلرفلات            

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای طلاهلره زارعلی فلرزنلد             

و شماره شناسنامه  ۵000۵0۱000قربانعسی به شماره مسی     

صادره از کنارتخته در یک سهم مشا  از ده سلهلم              ۰000

سهام  شش دانخ یک قطعه زمین موروعی به مسلاحلت             

اصلسلی      ۰0فرعی از     ۰33۵مترمرب  تحت پالک      3۵۰۰۰

خریداری از قربلانلعلسلی      ۰063شده از پالک      مفروز و مجوا    

 فارس محرز گردیده است.  0بخش  0زارعی واق  در قطعه 

هیأت موضلو   ۰3000۱3۰۰۱38۱۱۱۱0۱رأی شماره  -3

هلای    قانون تعیین تکسیف وضعیت ابتی اراضی و ساختمان       

فاقد سند رسمی در واحد ابتی خشت و کمارج تصلرفلات            

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بلهلواد زارعلی فلرزنلد               

و شماره شناسنامه  ۵000۵303۰8قربانعسی به شماره مسی  

صادره از کنارتخته در دو سهم مشا  از ده سلهلم               ۰3۵۰

سهام  شش دانخ یک قطعه زمین موروعی به مسلاحلت             

اصلسلی      ۰0فرعی از     ۰33۵مترمرب  تحت پالک      3۵۰۰۰

خریداری از قربلانلعلسلی      ۰063شده از پالک      مفروز و مجوا    

 فارس محرز گردیده است.  0بخش  0زارعی واق  در قطعه 

هیأت موضلو   ۰3000۱3۰۰۱38۱۱۱۱0۰رأی شماره  -0

هلای    قانون تعیین تکسیف وضعیت ابتی اراضی و ساختمان       

فاقد سند رسمی در واحد ابتی خشت و کمارج تصلرفلات            

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هلاجلر زارعلی فلرزنلد              

و شماره شناسنامه  ۵000۵303۰0قربانعسی به شماره مسی  

صادره از کنارتخته در یک سهم مشا  از ده سلهلم              ۰3۵۰

سهام  شش دانخ یک قطعه زمین موروعی به مسلاحلت             

اصلسلی      ۰0فرعی از     ۰33۵مترمرب  تحت پالک      3۵۰۰۰

خریداری از قربلانلعلسلی      ۰063شده از پالک      مفروز و مجوا    

 فارس محرز گردیده است.  0بخش  0زارعی واق  در قطعه 

هیأت موضلو   ۰3000۱3۰۰۱38۱۱۱۱03رأی شماره  -۵

هلای    قانون تعیین تکسیف وضعیت ابتی اراضی و ساختمان       

فاقد سند رسمی در واحد ابتی خشت و کمارج تصلرفلات            

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیله زارعلی فلرزنلد             

و شماره شناسنامه  ۰30۰800۵08قربانعسی به شماره مسی     

صادره از کازرون در یک سهم مشا  از ده سهم سهام      380

 3۵۰۰۰شش دانخ یک قطعه زمین موروعی به مساحت          

اصسی ملفلروز و        ۰0فرعی از  ۰33۵مترمرب  تحت پالک    

خریداری از قربانعسی زارعی واق        ۰063شده از پالک      مجوا  

 فارس محرز گردیده است.  0بخش  0در قطعه 

هیأت موضلو   ۰3000۱3۰۰۱38۱۱۱۱0۰رأی شماره   -0

هلای    قانون تعیین تکسیف وضعیت ابتی اراضی و ساختمان       

فاقد سند رسمی در واحد ابتی خشت و کمارج تصلرفلات            

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فاطمله زارعلی فلرزنلد             

و شماره شناسنامه  ۵0008388۰۰قربانعسی به شماره مسی  

صادره از کنارتخته در یک سهم مشا  از ده سلهلم                 30

سهام  شش دانخ یک قطعه زمین موروعی به مسلاحلت             

اصلسلی      ۰0فرعی از     ۰33۵مترمرب  تحت پالک      3۵۰۰۰

خریداری از قربلانلعلسلی      ۰063شده از پالک      مفروز و مجوا    

 فارس محرز گردیده است.  0بخش  0زارعی واق  در قطعه 

هیأت موضلو   ۰3000۱3۰۰۱38۱۱۱۱00رأی شماره  -0

هلای    قانون تعیین تکسیف وضعیت ابتی اراضی و ساختمان       

فاقد سند رسمی در واحد ابتی خشت و کمارج تصلرفلات            

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر زارعی فرزند قربانعسی        

 ۰08۰و شماره شناسنامه       ۵000۵3۱۵۰0به شماره مسی    

صادره از کنارتخته در دو سهم مشا  از ده سهلم سلهلام                

 3۵۰۰۰شش دانخ یک قطعه زمین موروعی به مساحت          

اصسی ملفلروز و        ۰0فرعی از  ۰33۵مترمرب  تحت پالک    

خریداری از قربانعسی زارعی واق        ۰063شده از پالک      مجوا  

 فارس محرز گردیده است.  0بخش  0در قطعه 

 ۰۵لذا مراتب به منظور اطال  عموم در دو نوبت به فاصسه            

که اشخا  نسبت به صلدور         شود. درصورتی    روز آگهی می  

تواننلد از      سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می      

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 

این اداره تسسیم و پو از اخذ رسید، ظر  مدت یک ماه از 

تاریخ تسسیم اعتراض، دادخواست خود را به مراج  قضایی         

تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره البلت             

تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و           

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند ماللکلیلت صلادر             

 خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 عسیرضا کشوری

 رئیو اداره ابت اسناد و امالک خشت و کمارج

 مخالفت با کارخانه گچ دشت برم، موضوعی شخصی یا ...
 رضا عمویی 
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 شهید احمد رضوانی:
 ، کازرون۰30۰تولد: 

 ، جویره مجنون.۰303شهادت: 
برخی از صفات و ویژگی های خا  و بارز سلردار  
فرمانده شهید برادر احمد رضوانی اهل شهرستلان  
کازرون در استان فارس و معاون فرملانلده گلردان    

المهدی علج   33خط شکن کمیل در تیپ مستقل 
که در عمسیات بدر در شر  دجسه به فیض عظمای 

 شهادت نائل گردید عبارتند از:
 ( فردی صالح، متقی و خود ساخته  ۰
 ( عدم وابستگی به تعسقات دنیوی ۰
( خوش رو و خوش برخلورد و دارای چلهلره ای     3

) به گونه  ای که در اولین برخورد، شیفتله و   بشاش 
 مجذوب او می شدی (

( دارای اعتقاد و باور عمیق و راسخ بله ملبلانلی      0
دینی و ارزش های اسالمی  و التلوام علملسلی بله      

 والیت فقیه 
 ( صبور و شجا  و مدیر کارآمد   ۵
 ( شور و اشتیا  وصف ناشدنی به شهادت 0
( برخورداری از اخال  نیکو و به معلنلای تلملام      0

 کسمه استاد اخال  بودن 
 ( متواض  و ساده زیست 8

 و ... .
 خاطره : 

برادر شهید احمد رضوانی با تلوجله بله حضلور در     
مراکو آموزش نظاملی و قلرار داشلتلن در کسلوت      
مربی آموزشی، از تجارب و تخصص ارزشمندی در 
حوزه عقیدتی و نظامی برخوردار بود و بله دللیلل    

شور و اشتیاقی کله   
به شهادت داشت، همواره تالش می نلملود تلا در    
زمان عمسیات های رزمندگلان اسلالم، در جلبلهله      
. ایشان با بلرادران شلهلیلد ملحلسلن          حضور یابد 
خسروی و شهید حسین میرشکاری رفلیلق و یلار    
غار و گرمابه و گسستان همدیگر بودند و یک رابطه 
صمیمی و برادری مثال زدنی بین آنان حاکم بلود  
به گونله ای کله وقلتلی یلکلی از ایلن بلرادران را         
 مشاهده می کردی، منتظر دیدار نفر دیگر بودی.
شهید احمد رضوانی قبل از عمسیات بلدر در سلال   

وارد گردان خط شکن کمیل شدند و با توجله   03
به سابقه فرماندهی و تجارب و تخصص ایشلان بله   
عنوان معاون فرمانده گردان کمیل معرفی شدند و 
با توجه به سجایای اخالقی و ویژگی های منحصلر  

بللله 
فردی که دارا بودنلد،  
خللیللسللی سللریلل  در  
گردان جا افتلادنلد و   
هلمله را شللیلفلتلله و     
ملللجلللذوب خلللود   
ساختلنلد، ایشلان در    
0اسفند ملاه سلال    3 

در عمسیات بلدر و در  
کنار رودخانله دجسله   
پو از جلمل  کلردن    

نیروهای گردان و هدایت آن ها به عقب، سرانجلام  
بر اار اصابت گسوله مستقیم تانک دشمن به درجله  
رفی  شهادت نائل گردیدنلد و از آنلجلا کله عشلق      
وافری به سرور و ساالر شهلیلدان حضلرت    
اباعبداهلل الحسین عسیه السالم داشتنلد، در  
هنگام شهادت با جسم بدون سر به مالقات 
. انشااهلل روح   و لقاء حضرت دوست شتافتند
این شهید عویو واالمقلام بلا ائلمله اطلهلار       
عسیهم السالم و دوستان شهیدش محلشلور   
باشه به برکت صسوات بر محمد و آل محمد 

 ) (، التماس دعا

 احمد رضوانی شهید 

 شهادتفرهنگ ایثار و 

اندیشکده چمران، رزمگاه حاداه است و هنرستلان  
هلا و   وارش، در کوه های عسی گونه بازی درویش عشق
هلای   ها، از دانشگاه تهران تا بسندی ها و بیابان دشت

های پاوه  کالیفرنیا، از صحرای سینا تا صور و از کوه
گلاه رقلص مسلتلانله       تا دشت دهالویه که خونیلن 
 ببینند. شهادت وی است، او را می

ای  چمران، دکترای فیویک پالسما گداخت هسلتله  
دارد و در میان دانشمندان نخستین ماهواره پرتابی 

گلیلرد؛ املا از دنلیلا       ایاالت متحده آمریکا قرار ملی 
دست شسته، به میان محرومان و ستلملدیلدگلان     

 آید تا راه خویش را در گذرگاه زندگی بیابد. می
خلانله دل، پلنلهلان       های چمران، در نلهلان   اندیشه
اند و اندکی بیلشلتلر، از آن هلمله دریلاهلای         شده
 اش، در دست نیست. کران اندیشه بی

هلا در مسلیلر جلهلاد و       چمران، آموزگار گمنلاملی  
شلان   ها پای رفتلن  شهادت است. راهی که شریعتی 

لنگد. چمران مرد کارآمدی و میدان علملل     گاه می
ها گفلتلن؛ و    است؛ و شریعتی مردی برای از میدان

این دو دوستانی هستنلد کله قلرار اسلت بلر ملوار       
 دیگری مرایه بخوانند

اندیشکده چمران، رزمگاه حاداه است و هنرستلان  
هلا و   وارش، در کوه های عسی گونه بازی درویش عشق
هلای   ها، از دانشگاه تهران تا بسندی ها و بیابان دشت

های پاوه  کالیفرنیا، از صحرای سینا تا صور و از کوه
گلاه رقلص مسلتلانله       تا دشت دهالویه که خونیلن 
ببیننلد؛ آن گلاه کله بلا      شهادت وی است، او را می

هستی و وجود خویش در وداعی عاشقانه آواز سلر  
های بعثلی، زیلبلاتلریلن        دهد و بر آهنخ گسوله می

 نشاند. رقص خون را به شهادت می
هلایلی را    اسالم شیعیش در گذرگاه خویش، انسان

دهد که زایلیلده دردنلد و حلرملان، بلا        پرورش می
هایلی پلاک و    باک و اندیشه خروشی غیرتمند و بی

آالیش که هلر چله بلورگلتلر شلونلد، بلاز هلم           بی
شان، آنان را نه بر زور و زر و نیلرنلخ، کله     سادگی

خروش بر ستم است و خواهان دادگری کسانی که 
هلای   شان نله بلر اخلتلال      گونگی شان و عسی اسالم
زند، که بر یکسارچگی امت واحده  ای دامن می فرقه
نگرند، که  ها می خوانند، و نه بر تفسیرها و تأویل می

نگرند تا اندیشگاه  بر اصالت پندار، گفتار و کردار می
 مکتب چه چیوی را بیان داشته است.

ماندگلی   اینجاست که آنان نه در بند تحجر و عقب
گرایانله   های غرب مانند و نه بر مدار روشنفکرانه می

رقصند؛ اینان، پهسوانانی هستلنلد    گرایانه می و شر 
که بیش از هر چیو آزادگی را بر مدار یکتاپرسلتلی   

های ستم و برپلایلی    خروشنده برای برکندن ریشه
 اند. داد، برقص واداشته

با قسب خود بله راز و  »شان  آنگاه که در اوج تنهایی
پردازند، و بر کسی منتی ندارند، اینجا، قسب  نیاز می
شود،     جوشد، وجود خاکستر می    سوزد، اشک می    می

 گوید.  و احساس سخن می
در دیدگاه آنان حقیقت امر، اینجاست که فسسلفله   

وجه قادر نیلسلت کله ایلن احسلاس       مادی به هیچ
درونی، این اشرا ، این عرفان را بفهمد و تلوجلیله    
. اصوالً درصدد فهم آن نیلسلت، ایلن دنلیلای        کند

 دیگری است.
و اینجاست که پهسوان، چونان روشنفکران، خلود را  

سازد که بنشیلنلنلد، پلا      های نمی خانه در بند قهوه
هلا و   روی پا بیندازند، روزنامه بخوانند و از سختلی 

هایی کله   ستم
بلله نللاروا بللر  

هللللا  انسللللان
رود بگویند  می

و بللگللریللنللد؛ 
بسکله خلود را   
بلله مللعللرکلله  

آورنللد تللا  مللی
توانند  اگر نمی

بلللرای آنلللان 
کاری کنلنلد،   
حلللداقلللل در 
کللنللار آنللان   

 باشند.
آنان اعتقاد دارند کله خلدای بلور ، انسلان را بله      
اندازه درد و رنجی که در راه خلدا تلحلملل کلرده      

دهد، و ارزش هر انسانی بله انلدازه       است پاداش می
درد و رنجی است که در این راه تحمل کرده است، 

بینیم که مردان خلدا بلیلش از هلر کلو در          و می
اند، علسلی       زندگی خود گرفتار بال و رنج و درد شده

بور  را بنگرید که خدای درد اسلت، کله گلویلی     
بندبند وجودش، با درد و رنج جوش خورده اسلت،  
حسین را نظاره کلنلیلد کله در دریلایلی از درد و       
شکنجه فرو رفت، که نظیر آن در عالم دیده نشلده  
است، و زینب کبری را ببینیلد، کله بلا درد و رنلج     

 انو گرفته است.
کو مرا نشناسلد،     گویند: خوش دارم هیچ  ها می آن
ها و دردهایم آگاهی نداشته باشلد،     کو از غم    هیچ
کو   م نفهمد، هیچ ا    کو از راز و نیازهای شبانه   هیچ
هلای شلب نلبلیلنلد،           های سوزانم را در نیمه    اشک
کلو بله ملن      کو به من محبت نکند، هلیلچ    هیچ

توجه نکند، جو خدا کسی را نداشته باشم، جو خدا 
با کسی راز و نیاز نکنم، جو خدا انیسلی نلداشلتله     

 »۰باشم، جو خدا به کسی پناه نبرم.
یابلنلد کله ملردملان را بله        و آن گاه انقالبی را می

میدان آورده است؛ املا رهلبلران انلقلالب بلعلد از        
کوبند،     افتند، همدیگر را می    پیروزی به جان هم می
کنند و عدم رشد انقالبلی      دشمنان را خوشحال می
 دهند.  و انسانی خود را نشان می

آرزو دارند تا انقالبی رخ دهد که رهبرانش بلا هلم   
هلا را      متحد باشند، خود را فراموش کنند، ملنلیلت   

کنار بگذارند، وحدت کسمه خود را حفظ کنند و به 
چنان انقالبی است  انقالبیون دنیا نشان دهند که آن

ها و هلمله     ها و همه مکتب    که برخال  همه انقالب
هلا و     کشورها، خدا و مکتب و هد ، بر خودخواهی

نظیر در سلسلسلسله         ای بی    غرورها غسبه دارد و نمونه
 آید.  ها به شمار می  تکامسی انسان

. چهلره اول؛ تلغلیلیلر        اصوالً انقالب سه چهره دارد
سسطه سیاسی و نظامی ممسکت است، چلهلره دوم؛   
تغییر سیستم و نظام کشور و چهره سوم انلقلالب؛   

 هاست.  تغییر و تحول قسبی و روحی در انسان
اما پو از انقالب؛ در اسالم، مسسماً ما دیکتلاتلوری   

. دیکتاتوری انسان بر انسان بلایلد از     را رد می کنیم

. وارد بحث فسسفی نمی  خواهم بشوم، کله   بین برود
اساس خلداپلرسلتلی ملا بلر آن اسلت کله هلیلچ           
. در زیلر      دیکتاتوری را و هیچ طاغوتی را نسذیلریلم

پذیرد آزاد بشویم،  این گنبد از آنیه رنخ تعسق می
شویم و  بنابراین در مقابل تنها کسی که تسسیم می

کنیم خدای الیوال است و بو، و خدای  تعظیم می
)توجه کنید از نظر قلانلون(، خلدای بلور         بور  
یعنی معیارها. خدا دیکتاتور نیست، چون منفلعلت    
. خدای برز  یعنی قوانلیلن اللهلی،       شخصی ندارد
. کسی که در مقلابلل خلدای بلور        یعنی معیارها

کلنلد،    شود، عبادت ملی  کند، تسسیم می تعظیم می
شلود، در   یعنی در مقابل قوانین الهی تسسلیلم ملی   

کلنلد، در علوض بلا      مقابل معیارها تلعلظلیلم ملی     
دیکتاتوری که دارای هوی و هلوس اسلت بلکلسلی      

 مخالف است.
در بحث حکومت بطور خالصه سه اصلل بلور  را   

گویم که اصل اول آزادی انسان است.  برای شما می
گویم یا قرآن و سنلت   اصل دوم قرآن، قرآن که می

. و اصلل     یعنی همین معیارها که مورد نظر ماسلت
وَ »و همینلیلن    «االَمْر  وَ شاو رهُم فِی»سوم شورا.  

یعنی اگر حکومت در اسالم  .«اَمْرَهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ
را بخواهیم به مختصرترین وجه بیان کنیم این سه 

توانیم بنویسیم، اصل اول انسان، معتقد  اصل را می
به آزادی انسان است که در مقابل هیچ دیکتاتوری 
و هیچ طاغوتی تسسیم نشود جو در مقابل خدا کله  
. دوم قبول معیارها، که ایلن    او هم دیکتاتور نیست

ایم و این معیارهلا   معیارها را از قرآن و سنت گرفته
الیتغیرند، الابلت هسلتلنلد. سلوم در قلاللب ایلن           

هلا آزادنلد،    معیلارهلای قلرآنلی و خلدایلی انسلان       
دمکراسی دارند، با شورا و مشورت بلایلد کلارهلای     

. بنابراین باز می  بینلیلم کله     خودشان را حل بکنند
سیستم حکومتی اسالم سیستلملی اسلت کله نله      
سیستم غربی است و نه سیستم شلرقلی و تلملام     
. و     مشکالت دو سیستم را بخوبی حل کلرده اسلت
خالصه اگر مشکسلی در اجلتلملا  ملا وجلود دارد       
مشکل از خود ماست نه از اسالم ما، نه از مکتلب و  

 » ۰ «ایدئولوژی ما.
 اما او کیست؟
شلونلد کله علملق          هایی یلافلت ملی       در دنیا انسان

دیدشلان  
یا دیگران 
تللفللاوت  
دارد، بللله 
للللللذات 
ملللللادی 
دنلللیللللا  
راضلللللی 

شوند، به مال و جاه و اوالد علالقله چلنلدانلی          نمی
بندند و بلطلور      ندارند، به آروزهای زودگذر دل نمی

شوند، وللی در علیلن حلال بله         کسی اسیر دنیا نمی
. من  آنها واالمقلام اسلت و     خودو به من عالقمندند

گاه خلود را سلرگلرم      هایی واال دارد و هیچ    خواسته
کند، آرزوهایی آن آسملانلی و       های دنیا نمی   بازییه

نهایت و ابلدیلت اتصلال دارد و        خدایی است، به بی
گیرد، از معراج روح سلیلراب       همه دنیا را در بر می

کند.     شود و در بُعدی روحانی و خدایی سیر می    می
ولی به هر حال رنگی از خودخواهی و خودبینی در 

 آن وجود دارد
البته هستند معدود کسانی که از این خودخواهلی  

شوند کله      چنان در خدا محو می  گذرند و آن    هم می
بینند، و با همه وجلود     نمی »من«و  »خود«دیگر 

. اینجا سخن از موقلعلی       به درجه وحدت می رسند
ای سلخلت قلرار        است که آدمی در برابلر تلجلربله    

شلود، و بلراسلتلی         گیرد و مر  بر او مسسم می    می
هلا      با همه دنیلا و ملافلی    شوید،     دست از جهان می

هلایلش ریلخلتله          کند، همه خودخلواهلی      ودا  می
شود، به پوچی زندگلی و آرزوهلای زودگلذرش        می

شلود، آسلملان رنلخ دیلگلری بله خلود             آگاه ملی 
هلا      یابد؛ گلذشلتله       گیرد، زمین جسوه دیگری می می

هلا،      گذرد، دشمنلی     همیون خیال از نظر آدمی می
هلا،      ها، خودخواهلی     نظری    ها، کوته    ها، حسادت    کینه

ملعلنلی        ها، آرزوها، همه پوچ و بی    غرورها، خواسته
ماند و خدا که ماورای این زمین    نمایند؛ آدم می    می

و زمان است و بقیه بازییه است، مسلخلره اسلت،    
 معنی است.  بی

انسان در اینجاسلت کله کلاملاًل خلود را بله خلدا        
چیلو خلود، حلتلی غلرور و ملن           دهد و از همه    می
داند و اطمینلان حلاصلل        گذرد، می    در می «خود»
انلد     اند و نابود شده   کند که همه آنها به باد رفته   می

معنی و پوچ بودند، و دیگر بلاز      و دیگر نیستند و بی
احساس شرم از آن همه کودکی و آن …  گردند   نمی

هلای پسلت کله قلبلالً         آرزوهای بیگانه و خواستله 
تلر پلی       داشته است. احساس اینکه به عقسی کلسلی   

برده و به حقایلق بلورگلی علملاًل رسلیلده اسلت.         
کند،     بنابراین، معیارها در نظر انسان تغییر پیدا می

کلنلد و      نلظلر ملی       هلا صلر       ها و مسخلره     از پوچی

تر جلاری     تر و وسی     هایش در بُعدی عمیق    خواسته
گردد. احساس اینکه او و همه او ملتلعلسلق بله          می

چیو خود درگذشته است، و اگر   خداست، او از همه 
دوباره به دنیا آمده، فقط به خلواسلت و اراده خلدا    
بوده است، بنابراین او برای خود چیوی و وجلودی  
ندارد، هر چه هست اراده و مشیت خلداسلت، و او   
فقط باید به خاطر خدا و در راه خدا قدم بلردارد، و  

 سراسر وجود خود را وقف خدا نماید و بو.
ای کوتاه و سری  به انسان    این حاالت، که در تجربه

ها عبادت و ریاضلت و      دهد، با نتیجه سال   دست می
کند، و آنینان آدمی را    مطالعه و تحقیق برابری می

نماید که انسانی جدید و بازساخلتله بله        منقسب می
 »3«آورد.   وجود می
تواند زندگی حقیقی داشتله بلاشلد کله         انسانی می

چیو حلتلی خلود       اسیر و برده زندگی نگردد، هیچ
  زندگی، او را به قید و بند اسارت و ذلت نکشلانلد،  
آزاد و مختار باشد و تا وقلتلی کله زنلده اسلت بلا       
افتخار و شر  زندگی کند، و هنگامی که مر  فرا 
رسید، آن را با آغوش باز بسذیرد کله خلود ملبلداء     

تری است. این   حیات اخروی و تکامل بورگتر و مهم
انسان تا وقتی که زنلده اسلت بلراسلتلی زنلدگلی        

باشلد، از ملوجلودیلت         کند، آقا و سرور خود می    می
ای بلرای     برد و جسم مادی او وسیسله    خود لذت می

روح او و شخصیت انسانی اوست، و چلون از ملر    
ترسد قدرتمند است و دیگران در مقابلل اراده      نمی

 0«کنند.  او تعظیم می
آن چه از چمران برای ما مانده اسلت، چلملران را    

بینم که پر از درد است. او اسالم شیعلی    انسانی می
را به عینیت اسالم شیعی و اصالت آن پذیرفلتله و   

ور اسلت. اسلالم     در دریای عسی و تشیل  او غلوطله   
شیعی او، تفسیر و تأویسی ندارد؛ او در دعای کمیل 
عسی، ذوب شده است. عسی و تشی  برای او هلملان    
. نه چیوی بیلش نله چلیلوی کلم.        است که هست
همین مقدار از اسالم شلیلعلی، او را بله جلایلگلاه        

نشاند که هر جا فریلاد   مسسک می دانشمندی عار 
رساند تلا   دردمندی بسند است، خود را به آن جا می

در کنارش باشد و از درد و حرمان بسوزد و بگدازد. 
… آرزو دارد تا پرچم عسی را بر فر  زمین بکویلد  »

و وجود پاک و درخشانش را با افتخار و عشلق بله   
 »۵ «تشنگان حقیقت و عدالت بنمایاند.

چمران، شیفته مردانی چون امام ملوسلی صلدر و    
شلود؛ چلرا کله آنلان را ذوب در      امام خمینلی ملی  
بینلد. او قلرار نلیلسلت چلیلوی بلر           اسالم عسی می

اندیشگاه شیعه بیفواید؛ که قلرار اسلت تلا در ایلن     
اندیشگاه، پاسداری راستیلن بلاشلد کله بلا خلون       
. او آمده است تا تشیل     خویش، آن را آبیاری نماید
را نه تنها در زبان و گفتار، که در کردار خویش بله  
جهان مانده در ستم، نمایش دهد. و ایلن جلاسلت     

 شود. می 0«سردار پر افتخار اسالم»که 
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