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پنجشنبه
 سال سوم جنوب

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
کازرون،  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 
شد.  برگزار  کازرون  در  مهربانی  سیل  جشن 
حمایت  به  مهربانی  سیل  عنوان  با  جشنی  مراسم 
اعتمادی  شهید  سالن  در  سیل زده  کودکان  از 
ورزش  اداره  رئیس  با حضور  کازرون  شهرستان 
و جوانان و استقبال پر شور ورزشکاران، مردم و 

خیرین برگزار شد.
تعدادی  و  سمن ها  همت  به  مهربانی  سیل  جشن 
و  ورزش  اداره  به  وابسته  ورزشی  هیئت های  از 
جوانان در حالی برگزار شد که درآمد حاصل از 

آن برای کودکان سیل زده هزینه شود.
ضمن  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  محمدی 
تبریک میالد حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان 

و قدردانی از تالش شبانه روزی جوانان در سمن ها 
گفت: با توجه به ادغام ورزش و جوانان از سال 
اداره  از  سمن  چند   1397 سال  دوم  نیمه  در   ،90

این  که  گرفتند  رسمی  مجوز  جوانان  و  ورزش 
کم  مدت  همین  در  پرتالش  و  پرشور  جوانان 
برنامه های متعددی ارائه دادند، بخصوص در بحث 
توزیع  نوروزی،  مسافران  اسکان  محیط زیست، 
سال  آغاز  در  آموزشی.  تراکت های  کیسه زباله، 
جدید که هم وطنان عزیزمان در سیل دچار شدند.

جوانان  این  از  تعدادی  هم اکنون  داد:  ادامه  وی 
در مناطق سیل زده حضور دارند و گروهی دیگر 
جهت  جشن  این  برگزاری  برای  عزیزان  این  از 
عزیز  روز  این  در  سیل زده  کودکان  از  حمایت 
الگوی  )ع(  علی اکبر  حضرت  که  گرامی  و 
چند  این  در  شبانه روزی  تالش  است،  جوانمردی 
شدن  برگزار  بهتر  و  پربارتر  چه  هر  جهت  روز 

نمودند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون گفت: گستاخی ترامپ، موج 
تازه ای از اتحاد، وحدت و همبستگی بین مردم و سپاه ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از کازرون، جمال الدین الونی در دیدار با 
سرهنگ شهرام افشار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کازرون اظهار کرد: سپاه 
پاسداران یکی از برکات انقالب اسالمی است و با انقالب عجین شده و در 

مسیر حفظ نظام و ایجاد امنیت مردم تالش دارد.
وی افزود: به نمایندگی از خانواده دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون که 

اعضای خانواده  از  یا  و  ایثارگری  بسیجی،  افتخار  آنها هم  از  باالیی  درصد 
شهید هستند، حمایت قاطع خود را به این نهاد انقالبی و مردمی اعالم می کنیم 
و هرگونه رجزخوانی دشمنان داخلی و خارجی را محکوم، پوچ و توخالی 

می دانیم.
اخیر سران  اسالمی واحد کازرون گفت: گستاخی  دانشگاه آزاد  سرپرست 
دیوانه آمریکا، موج تازه ای از اتحاد، وحدت و همبستگی بین مردم و سپاه 

ایجاد کرده و بهترین سرمایه همین وحدت ملی است.
همه جانبه  حمایت های  از  قدردانی  با  نیز  کازرون  بسیج  ناحیه  فرمانده 
دفاع  نظام  ارزش های  از  که  کسانی  و  ملت  همه  امروز  دانشگاهیان گفت: 

می کنند پاسدار و عضو خانواده سپاه هستند.
شهرام افشار افزود: دشمن می خواست بین ما تفرقه ایجاد کند؛ اما به لطف 
خداوند این هدف به وحدت و اتحادی گسترده، بدون هزینه و خودجوش 
تبدیل شد و مردم و سازمان ها در قالب های مختلف انزجار خود را از دشمن 
نمایش  به  سپاه  با  را  خود  قاطع  حمایت  و  وفاداری  اتحاد،  و  اعالم  نادان 

گذشتند.
وی تصریح کرد: سپاه نهادی ملی و مردمی بوده و امروز این نهاد مدیریت 
میلیون ها نفر از بسیج مردمی سراسر میهن اسالمی که با تفکرهای مختلف 

هستند به عهده دارد و برای همه آنها ارزش و احترام قائل است.

بی تجربه  حاصل  امروزی  جامعه  در  طالق ها  بیشتر  گفت:  خانواده  مشاوره 
بودن زوج های جوان و یا دخالت های غیرضروری و بی مورد خانواده هاست.

از کازرون، زهرا خواجه امیری مدرس  آنا  به گزارش خبرنگار خبرگزاری 
در  همسر  انتخاب  مهارت های  و  تکنیک ها  با  همسریابی  آموزشی  کارگاه 
جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون اظهار کرد: بسیاری از 
طالق های صورت گرفته در جامعه ناشی از نبود صداقت بین زوجین صورت 
است و برای دوام زندگی از همان ابتدا طرفین باصداقت کامل مسائل مربوط 
به زندگی مشترک خویش را در اختیار همدیگر قرار داده و با همیاری و 
هم فکری مشکالت را برطرف کنند و تحت هیچ عنوان اجازه نفوذ و دخالت 

دیگران را در زندگی شخصی خود نپذیرند.
وی بابیان اینکه دین و مذهب ما دارای دستورات کامل زندگی است، گفت: 
تأثیر  تحت  نباید  و  است  شده  عجین  اسالمی  آداب  با  ایرانیان  ما  فرهنگ 
تبلیغات ماهواره ها و شبکه های مجازی و الگوهای ناپایدار دشمنان قرار دهیم 

و کام شیرین خود و دیگران را تلخ کنیم.
بودن  بی تجربه  حاصل  جامعه  در  طالق ها  بیشتر  امروز  افزود:  خواجه امیری 
بی مورد خانواده ها  و  به وسیله دخالت های غیرضروری  یا  و  زوج های جوان 
انجام می گیرد که در بیشتر مواقع با بروز نخستین و کوچک ترین مشکل و 

اختالف در زندگی از گزینه طالق بهره گرفته و این تصمیم عجوالنه موجب 
یک عمر پشیمانی و ناامیدی در زندگی می شود.

گرم  کانون  برای  همیشه  ایرانیان  کرد:  تصریح  اجتماعی  روانشناس  این 
خانواده احترام ویژه ای قائل هستند و آن را به عنوان یک نهاد مقدس می دانند 
و برای استحکام و دوام آن باید از راهنمایی و مشاوره فرد یا افراد اهل فن و 

متخصص قبل از ازدواج و حتی بعد از ازدواج بهره گرفت.

خطیب جمعه کازرون گفت: دسترسی عادالنه به 
حوزه  این  متولیان  شعارهای  از  سالمت  خدمات 
نفر  هزار   ۳۰۰ با  کازرون  شهرستان  در  اما  بوده 

جمعیت، این خدمات عادالنه است.
محمد  حجت االسالم  کازرون نما،  گزارش  به 
خرسند در خطبه های نماز جمعه این هفته کازرون 
با اشاره به هفته سالمت، گفت: در مسئله سالمت 
که شامل مواردی همچون بهداشت فردی، روحی 
و اجتماعی است باید در موضوع پیشگیری بیشتر 

تالش شود.
وی سبک زندگی و تغذیه را در جامعه نامناسب 
اولیه  مراقبت های  تقویت  خواستار  و  دانست 

بهداشتی شد.

و  درمان  و  بهداشت  وزیر  از  گالیه  با  خرسند 
شعارهای  از  یکی  مسئوالن حوزه سالمت گفت: 
هفته سالمت، دسترسی عادالنه به خدمات سالمت 
بزرگ  شهرستان  در  آیا  می پرسم  که  است 

خدمات  این  جمعیت،  نفر  هزار   ۳۰۰ با  کازرون 
سالمت عادالنه است؟

استانداردهای  از  ما  داد:  ادامه  کازرون  امام جمعه 
اعالم شده وزارت بهداشت بسیار عقب بوده و باید 
توانمندی کازرون بیشتر باشد که البته از زحمات 
تشکر  شهرستان  درمان  و  بهداشت  کارکنان 
موجود  زیرساخت های  و  امکانات  ولی  می کنیم 

به اندازه شهرستان کازرون نیست.
و  پزشکی  امکانات  کمبود  از  همچنین  وی 
بیمارستانی در کازرون گالیه کرد و گفت: چند 
سال است بیمارستان امام علی )ع( ساخته شده اما 
دفتر مرکزی دانشگاه آزاد به تعهد خود در قبال 

تجهیز این بیمارستان توجه نمی کند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  حقوقی  کارشناس 
شهرستان کازرون در راستای اجرای طرح پیشگیری 
از آتش سوزی در اراضی منابع طبیعی و برنامه ریزی 

هماهنگی  و  همکاری  با  حریق  اطفای  جهت  الزم 
ادارات مرتبطبه میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی با 
حضور سید مجتبی ایران محبوب ریاست اداره منابع 
مدیریت جهاد  رشیدی  آبخیزداری، حمید  و  طبیعی 

کشاورزی، محمود جعفری ریاست اداره محیط زیست 
و همراهان در سالن جلسات آن مدیریت برگزار شد 
که وظایف اجرایی هر کدام از ادارات موصوف و 

اقدامات و پیشنهادهای آنها بررسی شد.

اول  متوسطه  پسرانه  دبیرستان  دانش آموزی  تیم 
بین المللی  جشنواره  اول  مقام  کازرون  سمای 

پروژه های دانش آموزی سینا را کسب کرد. 
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
این  کازرون،  پرورش  و  آموزش  مدیریت 
جشنواره در 5 محور با 130 گرایش و با حضور 
5100 دانش آموز در قالب یک هزار و 300 تیم 
تحقیقات  و  علوم  واحد  در  کشور  استان   19 از 

دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد. 
سینا  دانش آموزی  پروژه های  بین المللی  جشنواره 
دانشگاه،  با فضای  دانش آموزان  با هدف آشنایی 

از  دفاع  و  ارائه  تجربه  دانشگاهی،  مختلف  علوم 
تحقیق و پژوهش، کمک به انتخاب هدفمند رشته 
سطح  بردن  باال  برای  انگیزه  ایجاد  دانشگاه،  در 
علمی جهت تولید علم و جنبش نرم افزاری و تعیین 
آینده  ساختن  برای  دانش آموزان  برنامه  و  هدف 
خود و کشور در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 

آزاد اسالمی برگزار شد.
پسرانه  دبیرستان  دانش آموزی  تیم  است  گفتنی 
سمینارهای  گرایش  در  کازرون  واحد  سما 
رتبه  به  توانست  اول  متوسطه  مقطع  در  پژوهشی 

نخست کشور دست یابد.

جشن سیل مهربانی در کازرون

سرپرست دانشگاه آزاد کازرون:

گستاخی ترامپ موج تازه ای از اتحاد بین مردم و سپاه را ایجاد کرد

مشاور خانواده:

بیشتر طالق ها حاصل دخالت های بی مورد خانواده هاست

گالیه خطیب جمعه کازرون از وزارت بهداشت و درمان و دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی:

خدمات سالمت در کازرون عادالنه نیست

جلسه مشترک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با مدیریت جهاد کشاورزی 
و اداره محیط زیست شهرستان کازرون 

در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا؛

 تیم دانش آموزی دبیرستان پسرانه سمای کازرون مقام اول کشور 
را کسب کرد 

آموزش فرهنگ ترافیک در دبیرستان 
دخترانه الزهرا

دستگیری دو نفر متجاوز به اراضی منابع 
طبیعی روستای دوسیران

معاون آموزشی آموزش وپرورش کازرون خبر داد:
برگزاری جشنواره بزرگ تجلیل از معلمان 

نمونه منطقه ای و استانی در کازرون

برگزاری جنگ شادی به مناسبت نیمه 
شعبان در کازرون 

مراسم تودیع ومعارفه فرمانده پاسگاه 
انتظامی فامور

همایش پیاده روی توسط شورای جوانان 
آموزش وپرورش کازرون برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی مواد 
غذایی سالم ویژه داوطلبان سالمت

اجرای حکم قلع و قمع ساخت و ساز 
غیرمجاز در کازرون

به گزارش روزنامه طلوع به نقل 
احدی  پلیس  خبری  پایگاه  از 
فرماندهی  راهور  افسران  از 
کازرون  شهرستان  انتظامی 
فرهنگ  ارتقای  راستای  در 
دانش آموزان  در جمع  ترافیک 
و  یافت  الزهرا حضور  دخترانه 
ترافیکی  مسائل  ضمن آموزش 

و  پیاده  عابرین  وظایف 
وظایف سرنشینان وسایط نقلیه 
سرویس  سرنشینان  بخصوص 
شکل گیری  عوامل  و  مدارس 
رانندگی  سوانح  و  حوادث 
پایان  در  همچنین  و  پرداخت 
داده  پاسخ  حضار  سؤاالت   به 

شد.

طلوع  روزنامه  گزارش  به 
روابط  مسئول  از  نقل  به 
و  طبیعی  منابع  اداره  عمومی 
کازرون  شهرستان  آبخیزداری 
اداره  حفاظت  یگان  مأمورین 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
شهرستان  چنارشاهیجان  بخش 
پیمایش  جریان  در  کازرون 
جلوگیری  و  جنگلی  اراضی 
عدوانی  تصرف  و  تخریب  از 
درختان  قطع  و  ملی  اراضی 
حفاظت  قانون  مواد  برابر  که 
و  جنگل ها  از  بهره برداری  و 
مراتع و قانون مجازات اسالمی 

که  است  شده  جرم انگاری 
جنگلی  منطقه  ارتفاعات  در 
چاه  ظهر،  تنگ  دوسیران، 
شیرینی  بادام  گود  و  کمان 
نفر  دو  تعداد  گردید؛  انجام 
اراضی  تخریب  حال  در  که 
منابع ملی و قطع درخت بودند 
با  هماهنگی  با  که  دستگیر 

مقامات قضایی اقدام شد.
در همین رابطه آمادگی خود را 
از هرگونه گزارش درخصوص 
منابع  اراضی  در  تخلف  وقوع 
تلفنی  تماس  طریق  از  ملی 

رایگان 1504 اعالم می نمائیم.

متوسطه  آموزش  معاون 
کازرون  آموزش وپرورش 
جشنواره  برگزاری  از 
معلمان  از  تجلیل  بزرگ 
در  استانی  و  منطقه ای  نمونه 
در  اردیبهشت ماه  چهاردهم 
کانون فرهنگی شهید عسکری 

کازرون خبر داد.
خبری/  سرویس 
هاشمی  محمدحسین 
کشکولی: رضا جاویدی اظهار 
داشت: در سی و پنجمین دوره 
بزرگداشت مقام معلم جشنواره 
از  تجلیل  منطقه ای  بزرگ 
منطقه ای،  نمونه  معلمان 
از  تقدیر  استانی،  نمونه  معلمان 
تجلیل  و   97 سال  بازنشستگان 
از مقام واالی شهدای فرهنگی 

در کازرون صورت می گیرد.
اهداف  راستای  در  گفت:  وی 
توجه  و  آموزش وپرورش 
)شاغل،  معلم  جایگاه  به  ویژه 
فرهنگی  شهدای  بازنشسته، 
مقام  بزرگداشت  و...( همایش 
 97-98 تحصیلی  سال  در  معلم 
متنوعی  برنامه های  قالب  در 

برگزار می شود.
اداره  آموزشی  معاون 
کازرون  آموزش وپرورش 
را  همایش  این  مکان  و  زمان 
اردیبهشت ماه   14 شنبه  روز 
1398 ساعت 9 صبح در محل 
شهید  هنری  فرهنگی  کانون 
کرد  عنوان  کازرون  عسکری 
مهم  جلسه  این  در  گفت:  و 
خانواده معظم شهدای فرهنگی، 
و  منطقه ای  نمونه  معلمان 
سال  بازنشستگان  استانی، 
1397، مدیران تمام مدارس سه 
یکی  همراه  به  تحصیلی  مقطع 
انجمن  روسای  و  معاونین  از 
مربیان مدارس، دعوت  اولیا و 

هستند.
مدارس  مدیران  از  جاویدی 
هنرستان ها  و  دوم  متوسطه 
هرچه  خاطر  به  خواست 
مقام  از  تجلیل  بودن  باشکوه تر 
نفر   5 تا  می توانند  معلم  شامخ 
شورای  اعضای  دانش آموزان 
تشکل های  یا  و  دانش آموزی 
دانش آموزی را نیز همراه خود 

به جلسه بیاورند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی و روابط 
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی 
فارس؛  استان  اسالمی  ارشاد 
محمدجواد  حجت االسالم 
فرهنگ  اداره  رئیس  جاللی، 
از  کازرون  اسالمی  ارشاد  و 
به  شادی  جنگ  برگزاری 
باسعادت  میالد  ایام  مناسبت 
صاحب الزمان  مهدی  حضرت 

)عج( خبر داد.
اعیاد  تبریک  ضمن  جاللی 
زادروز  به ویژه  و  شعبانیه 
اختر  دوازدهمین  باسعادت 

والیت  و  امت  آسمان  تابناک 
شادی  جنگ  این  داشت:  بیان 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  در  که 
شد،  برگزار  کازرون  اسالمی 
قبیل  از  برنامه هایی  با  همراه 
اجرای سرود، مسابقه، رونمایی 

کتاب و... بود.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
درآمد  افزود:  کازرون  اسالمی 
با  جشن  این  بلیت  فروش 
کمیته  و  هالل احمر  هماهنگی 
به  )ره(  خمینی  امام  امداد 
پیدا  اختصاص  سیل زدگان 

خواهد کرد.

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پلیس  خبری  پایگاه  از  نقل 
فرمانده  معارفه  و  تکریم  مراسم 
باحضور  فامور  انتظامی  پاسگاه 
انتظامی  فرماندهی  جانشین 
سرهنگ  کازرون  شهرستان 
از  جمعی  و  احمدیان  حجت اله 
مردمی  دولتی،  ادارات  مسئوالن 
سالن  در  داخلی  معاونت های  و 

نمازخانه این پاسگاه برگزار شد. 
زحمات  از  مراسم  این  در 
تقدیر  رضایی  مجید  ستوان یکم 
وزیرخانی  شهباز  ستوان دوم  و 
پاسگاه  جدید  فرمانده  به عنوان 

انتظامی فامور معرفی شد.
بااهدای  مراسم،  این  پایان  در 
مجید  ستوان یکم  از  سپاس  لوح 

رضایی تقدیر به عمل آمد.

روز  فرارسیدن  مناسبت  به 
جوانان  شورای  توسط  جوان، 
کازرون،  آموزش وپرورش 
همایش پیاده روی برای فرهنگیان 

جوان این شهر برگزار شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
این  کازرون،  آموزش وپرورش 
فرارسیدن  مناسبت  به  همایش 
معاونین  حضور  با  و  جوان  روز 
این  متوسطه  آموزش  و  پشتیبانی 
اداره و تعدادی از نیروهای جوان 
تحت فعالیت این مدیریت برگزار 

شد.
متوسطه  آموزش  معاون 
در  کازرون  آموزش وپرورش 
این مراسم با تبریک میالد سرور 
علی اکبر  حضرت  عالم  جوانان 
به  اشاره  با  جوان  روز  و  )ع( 
پیروزی  ابتدای  از  جوانان  نقش 
با  جوانان  گفت:  تاکنون  انقالب 
بصیرت ایران اسالمی سرمایه های 
گران قدر این نظام بوده و همواره 
با تالش وافر و خالصانه عاملی مهم 

در پیشبرد اهداف نظام بوده اند.
گام  بیانیه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فراوانی  تأکید  انقالب  رهبر  دوم 
و  درحرکت  »جوانان«  نقش  بر 

داشت:  اظهار  دارد،  جریان سازی 
جامعه  حرکت  موتور  جوانان 

هستند.
جاویدی بابیان اینکه ورزش عاملی 
تحرک  و  سالمت  ایجاد  در  مهم 
همچنین  ورزش  افزود:  است، 
موجب افزایش روحیه کار جمعی 
و تیمی و بهبود روابط اجتماعی و 

نیل به ارزش ها می شود.
ایمان  مراسم  این  حاشیه  در 
مدیر  جوان  مشاور  مرتجز، 
کازرون، ضمن  آموزش وپرورش 
علی اکبر  حضرت  میالد  تبریک 
)ع( و روز جوان، توانمندسازی را 
تحقق  در  مهم  و  بنایی  زیر  اصل 
هر  فکری  و  اجرایی  ساختار 

مجموعه ای دانست.
وی جوانان فرهنگی را پیشگامان 
اجرایی  و  فکری  مدیریت  واقعی 
آموزش وپرورش کازرون دانست 
نیروی  به  اگر  داشت:  اظهار  و 
جوانی توجه شود و از توانایی های 
بالقوه آنان استفاده شود قطعًا نتایج 
دست  به  مناسبی  و  رضایت بخش 
مراسم  این  پایان  در  آمد.  خواهد 
از برخی جوانان شرکت کننده در 
اهدای هدیه  با  پیاده روی  همایش 

تقدیر به عمل آمد.

مواد  شناسایی  آموزشی  کارگاه 
داوطلبان  ویژه  سالم  غذایی 
سالمت  هفته  آستانه  در  سالمت 

برگزار شد.
نقل  به  طلوع  به گزارش روزنامه 
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
در  کازرون،  شهرستان  درمان  و 
این نشست زهرا طهماسبی معاون 
داوطلبان  از  شبکه  این  بهداشتی 
و  ارزنده  عضو  به عنوان  سالمت 
درمان  و  بهداشت  جامعه  مفید 
نام برد و به نقش اساسی آنها در 
مردم  به  بهداشتی  پیام های  انتقال 

اشاره کرد.
جلب  کارشناس  خسروی  شهره 
داوطلبان  از  مردمی،  مشارکت 
سالمت خواستار ادامه فعالیت های 
مضاعف  تالش  با  همراه  مستمر 
در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت 
برنامه داوطلبان در سال جدید شد.
مسئول  کارشناس  بنیادی  فاطمه 
خود  بر  نیز  سالمت  آموزش 
مراقبتی به عنوان گام اول سالمت 

بدون شک  تأکید کرد و گفت: 
پیشبرد  در  سالمت  داوطلبان 
ازجمله  بهداشتی  برنامه های 
برپایی  سالمت،  هفته  برنامه های 
و  اطالع رسانی  و  سالم  سفره 
به  نقش  مردم،  عموم  به  آموزش 

سزایی دارند.
علوم  کارشناس  ادامه  در 
جهاد  اداره  از  کشاورزی 
پیرامون  شهرستان،  کشاورزی 
سالمت  درجه  گروه بندی 
مقایسه  و  کشاورزی  محصوالت 
محصوالت  انواع  سالمتی  میزان 
تصمیم گیری  و  انتخاب  شیوه  و 
را  نکاتی  مصرف،  و  خرید  برای 

بیان نمود.
با  ارتباط  در  فخاریان  بهروز 
برطرف  شیوه های  و  روش 
در  موجود  آلودگی های  کردن 
مورد  کشاورزی  محصوالت 
گفت  سخن  نیز  روزانه  مصرف 
به تشریح نظریه های درست و  و 
غلط مردم در این زمینه پرداخت.

محمد  خبری/  سرویس 
ماده   2 تبصره  استناد  به  بازیار: 
اراضی  کاربری  حفظ  قانون   10
دستور  به  و  باغ ها  و  زراعی 
کازرون،  شهرستان  دادستان 
دیوارکشی  غیرمجاز  ساخت وساز 
به طول 110 متر و ساختمان 50 

مترمربع قلع وقمع گردید.
هدف  با  احکام  این  اجرای 
باغی  زراعی،  اراضی  از  صیانت 
کاربری  تغییر  از  جلوگیری  و 
غیرمجاز در اجرای قانون مصوب 
هرگونه  و   است  زمینه  این  در 
کشاورزی  اراضی  کاربری  تغییر 
است  ممنوع  غیرمجاز  به صورت 
دادستانی  حکم  با  ساختمان ها  و 

تخریب می شوند.
کشاورزی  اراضی  مالکین  از  لذا 
درخواست می شود قبل از هرگونه 
بنا  احداث  یا  و  ساز  و  ساخت 
تغییر  یا  و  کشاورزی  اراضی  در 
کشاورزی  اراضی  کاربری 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  به 
ملک  وقوع  محل  شهرستان 
 1 تبصره  کمیسیون  از  و  مراجعه 
کاربری  حفظ  قانون  یک  ماده 
باغ ها مستقر در  اراضی زراعی و 
اخذ  مجوز  اراضی،  امور  مدیریت 
عمل  صورت  این  غیر  در  کنند، 
آنها خالف و با متخلف از طریق 
به  قانونی  برخورد  محاکم قضایی 

عمل می آید.


