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 هفته نامه
 سياسي،

 اجتماعي،
 فرهنگي و

 ورزشي
 هاي*استا ن

 فارس،
 بوشهر و

کهگيلويه 
 و

 بوير امحد

 در مدینه “ ستیزِی جاهالنهسلمان”از 
“ سوزِی تندیِس سلمان”تا 

 عامدانه در کازرون 
 

 -—————فردا... دهقانامان
سوزاندن تندیسی بی روح، آن هم در 
منطقه ای غیر حفاظت شده و خارج از 

شهه،ههر، بههیههک از آن  ههه 

 سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان کازرون: 

کالس درس  042
کازرون معلم 

 ندارند

احتکار میلیاردی 
 کاالهای اساسی 

 در کازرون ناکام ماند

 تا دیر نشده!!!
 

 -—————حکمتاکبر فرشتهعلی
 

این امر عالوه بر پایمال شهدن حهقهو  
ها باعث تهقهویهت  انسانی و شرعی آن

روحیه انتقام گیری از مجاری غیرقانونی 
 گردد!!! و رویدادهای خطرناک می

 

 02تا  02واحدهای صنعتی فارس با 
 کننددرصد ظرفیت خود کار می

 3صفحه 
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 روشن در سومین نشست ختصصی حقوق بشر آمریکایی در شیراز :پدر شهید امحدی

هر جا مدیریت غیرانقالبی 
 و بی حال بوده 

 کارها متوقف یا منحل شده است

 2صفحه 

 ای آگهی مناقصه یک مرحله
 

 

 تمدید شدواگذاری سلف سرویس دانشگاه سلمان فارسی کازرون 
 

به قانون برگزاری مناقصات و با  توجهدانشگاه سلمان فارسی  ازرون در نظر دارد با 

انجام فرایند مربوطه، نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط ج،ت خدمات ت،یه مواد 

بندی و و بسته  اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان خود در دو وعده ناهار و شام

از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با  89-89توزیع صبحانه در سال تحصیلی 

ارزیابی  یفی اقدام نماید. بنابراین از پیمانکاران دارای شرایط دعوت می شود برای 

دریافت و خرید اسناد مناقصه و  سب اطالعات بیشتر به دبیرخانه  میسیون معامالت 

 دانشگاه سلمان فارسی  ازرون به نشانی زیر مراجعه نمایند.
 

ا... طالقانی، دانشگاه سلمان فارسی نشانی: کازرون، چهارراه ارشاد، ابتدای خیابان آیت -

 امور عمومی( -) سید فرهاد موسوی 066داخلی  05062224070کازرون تلفن:

ریال)پانصد هزار ریال( واریز به حساب جاری  700000قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ  -

به نام مرکز آموزش عالی    نزد بانک ملی شعبه مرکزی کازرون 2052002000002شماره 

  کازرون

روز سه  02آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه کمیسون معامالت دانشگاه ساعت  -

 می باشد. 75/ 04/04شنبه 
 هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.  -

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه سلمان فارسی کازرون به  -

 مراجعه فرمایید .   www.Kazerunsfu.ac.irنشانی
  
 

 روابط عمومی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 مناقصه متدید

 آماده دریافت 

 نذورات و قربانی شما در 

روز عید قربان  و توزیع بین ایتام و 

 نیازمندان هستیم.

 میته امداد 

امام خمینی 

ش،رستان 

  ازرون

 

*جواد بهاصهری، شه،هرک بهزر  
ش،رک اول  3صنعتی شیراز را جزو 

 2 شور عنوان  رد و افزود: بعد از 
آبهاد و  ش،رک صنهعهتهی شهمه 

آباد ت،ران، ش،رک صنعهتهی  عباس
شیراز در رتبه سوم ازنظهر جهذب 

گذار و ارقام و اعداد آماری  سرمایه
شانه این دو ش،رک در حال  به شانه

 پیشرفت است.

* مدیر ش،رک صنهعهتهی بهزر  
شیهراز ادامهه داد: خهدمهتهی  هه 
ش،رک صنعتی شیراز را متمهایهز از 

 ند، ارائه عموم  ها می سایر ش،رک
صورت الکترونیکی تحت  خدمات به
زبان فارسی، عربهی  3ای به  سامانه

و انگلیسی است  هه درگهذشهتهه 
صورت حضوری  گران باید به صنعت

 ردنهد، امها  به شر ت مراجعه می
ی  ا نون در تالش هستهیهم ههمهه

ارتباطات اداری را تحت این سامانه 
 تعریف  نیم.

 

*وی اظ،ار داشت: در یک شرایهط 
جنگ اقتهصهادی قهرار داریهم  هه 

طلبد، اما  استراتژی خاص خود را می
متأسفانه خیلی از تصمیمات درگیهر 

شود  بر می برو راسی اداری و زمان
هههای  و چههنههدیههن واحههد فههرصههت
 اقتصادی خود را از دست دادند.



 احتکار میلیاردی کاالهای اساسی 
 در کازرون ناکام ماند

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: سه انبار کاالی 
اساسی و مواد غذایی در این شهرستان که در آن مقادیرر 
زیادی برنج، روغن و شکر احترکرار شرده برود، ک ر  و 

 پلمب شد.
به گزارش کازرون نما، سرهنگ مرمرمرد دربرادی نر اد 
پنج نبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این انبارها 

قرویری  053تن شکر و یک هرزار و  61تن برنج،  111
 روغن خوراکی احتکار شده بود. 

وی ادامه داد: ارزش اقالم توقی  شده در ایرن انربرارهرا 
 افزون بر یک میلیارد تومان تخمین زده می شود. 

فرمانده انتظامی کازرون گفت: انبارها با حکر  قارایری 
پلمب شدند و روند قانونی در برخورد با متخلفان در حال 

 پیگیری است. 
نگهداری کاالهای اساسی در انبارها با هدف افزایش نرخ 
و فروش با سود بی تر از جمله موارد تخلفی است که برا 
دنوان احتکار شناخته می شود و برخورد با آن در دسترور 

 کار دستگاه های نظارتی و انتظامی است. 
——————————————— 

 محور جهانی ساسانی فارس 
 در برنامه سفر گردشگران است

ممور جهانی دوره ساسانی فارس که در بردارنده آثار برا ارزش 
باستانی است و در سازمان یونسکو وابسته به ملل متمد ثربرت 

 شده در بسته سفر گردشگران ایرانی و خارجی جای دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستری و گرردشرگرری 
استان فارس با بیان اینکه زیرساخت های گرردشرگرری 
درممور جهانی ساسانی فارس درحال تکمیل است گفت: 
مسیرهای دسترسی به آثار، زیرساخت های گردشرگرری 
شامل امکانات و خدمات رفراهری و گرردشرگرری ، نرور 
پردازی آثار ، تابلوهای معرفی ، ساخت سرویس بهداشتی 
و دیگر خدمات مورد نیاز گردشگران دراین ممور فراهر  

 شده است.
مصیب امیری یک نبه در جمع خبرنرگراران افرزود: قررار 
است دلی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دسرتری و گرردشرگرری 
ک ور فردا دوشنبه به شیراز سفر و از زیررسراخرت هرای 
گردشگری در ممور جهانی ساسرانری فرارس برازدیرد و 

 اقدامات انجام شده در این منطقه را بررسی کند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرردشرگرری 
فارس گفت: معاون رئیس جمهوری در سفر دو روزه خود 
به استان از ظرفریرت هرا و جراهبره هرای تراریرخری و 

 گردشگری شیراز و فیروزآباد بازدید می کند.

 2صفحه 

سرپرست اداره آموزش و پرورش شهررسرتران کرازرون 
کالس درس این شهررسرتران بررای سرال  643گفت: 

تمصیلی جدید معل  ندارند و هنوز از سروی مسرالروالن 
هی ربط تدبیری برای حل این م کل اندی یرده ن رده 

است. به گزارش شهرسبز؛ دلیرضا یزدانی، یک نربره در 
گفت و گو با خبرنگاران بیان داشت: امیدواری  تا قبل از 

کمبود نریرروی انسرانری  89  -89شروع سال تمصیلی 
 آموزش و پرورش شهرستان کازرون بریرف شود.

وی، به فعالیت های دمرانی این اداره اشاره کرد و گفت: 
با پیگری های صورت گرفته تا هرفرتره دولرت  دوم ترا 

یرح آموزشی جدید با  1ه ت  شهریور( دملیات ساخت 
9ادتباری افزون بر  میلیارد ریال در شهرستان کازرون  3

 آغاز خواهد شد. 
یزدانی اظهار داشت: همچنین پنج میلیارد ریال ادرتربرار 
برای تکمیل پروژه احداث سکوی مجرترمرع ورزشرگراه 

 بزرگ فرهنگیان کازرون اختصاص یافته است. 
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به گزارش شهرسبز؛ پدر شهید احمدی روشن شامگاه یک نبه  
6 مرداد( در سومین ن ست تخصصی حقوق ب ر آمریکایی از  9

منظر مقام معظ  رهبری که در حرم شاهچراغ  ع( برگزار شرد، 
به دشمنی های گوناگون مستکبران دلیه جمهروری اسرالمری 
ایران اشاره کرد و با بیان اینکه اراده خداوند  به بررکرت وجرود 
صاحب الزمان و پاکی شهدا بر حفظ انقرال  اسرالمری اسرت، 
گفت: خداوند صابران را ب ارت سربلندی و پیروزی از امتمران 
الهی که شامل ترس،گرسنگی، از دست دادن مرال و درزیرزان 

 انسان است، می دهد.
وی بر الگو و اسوه بودن ایران برای تمام دنیرا تراکریرد کررد و 
شجادتی که افراد مظلوم جهان در برابر مستکبران پیردا کررده 

 اند را ماحصل انقال  اسالمی ایران دانست.
پدرِ شهیدِ هسته ای ک ورمان با ادالم اینکره رهربرر انرقرال  
ضع  های موجود را مربوط به ناتواتی مدیرران دانسرترنرد نره 
نظام، با تاکید بر اینکه هرگاه مدیریت ها انقالبی بروده مروفر  

ای ، بیان کرد: برای اینکه م ت به دهان استکبار بزنیر  و  بوده
 کارها پیش برود باید انقالبی باشی .

وی افزود: هر جا مدیریت غیر انقالبی و بی حال بروده کرارهرا 
 متوق  یا منمل شده است.

احمدی روشن در بخش دیگری از سخنان خود از ضع  دولت 
انتقاد کرد و اظهار داشت: چرا این دولت این رفتارها را با مرردم 

 دارد و چرا باید رهبر انقال  تنها بماند؟
گرذارنرد،  وی با یرح این سوال که چرا پا روی خون شهدا مری

تصریح کرد: ما چیزی برای از دست دادن نداری ؛ از زمانی کره 
فرزندم مصطفی شهید شد هیچ توقعی از نظام نداشتی  چرا کره 

کرده است اما چنانرکره بره ایرن  نظام رو به جلو بوده و کار می
آیند، ما کوتاه  نتیجه برسی  مسالوالن در برابر دشمنان کوتاه می

 نخواهی  آمد.
 

امام جمعه شیراز در نشست تخصصی حقوق بشرر 
آمریکایی: در بحث حقوق بشر باید حملره نردردرد  

 باشیم نه دفاع نددد 
سوره مرائرده و اشراره بره  60امام جمعه شیراز نیز با قرائت آیه 

بیانات رهبری مبنی بر اینکه در برخورد با دشمنان و دشرمرنری 
های ان باید حمله کننده باشی  نه دفاع کننده، گفت: برایرد برا 
توکل به خداوند متعال و با حمله، دشمن را از مریردان بریررون 

 کنی .
آیت ا... لط  ا... دژکام بیان کرد: الزم است مطالبی که در این 
جلسه مطرح می شود به تناسب وضعیت دنیا باشد نره ایرنرکره 
فرصتمان را برای ایالع رسانی صرف کنی  در حالیکه همریرن 
مطالب را می توان با یک جستجو در اینترنت پیدا و مرطرالرعره 

 کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما از دشمن خیلی دقب هستی ، خطا  به 
حاضرین جلسه اظهار داشت: امروز ایالع رسانی کار ما نیسرت 

چرا که ما همگی افسران جنگ نرم رهبر انقال  هستی ، برایرد 
ببینی  که جوا  دشمن را چگونه باید بدهی  که کوس رسوایی 

 آمریکا زده شود اما متأسفانه در این مورد ضع  داری .
نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه امروزه جان یرن 
امام راحل ما می گوید بر سر دشمنان بریزید و نرتررسریرد، امرا 
برخی دست و دل ان می لرزد و ترسو هستند، تراکریرد داشرت: 

 تنها از خدا بترسید که اینگونه پیروز میدان خواهید بود.
وی همچنین اظهار داشت: پس از فروپاشی شوروی، آمرریرکرا 
مددی قدرت ه مون دنیا شد و تصور داشت که بر هرمره کرره 
زمین تسلط دارد، قادر است هر کاری که مری خرواهرد انرجرام 
بدهد و می گوید که در ناحیه سیاسی، نظامری، اجرترمرادری و 
حقوق ب ر این ه مونی را ایجاد کررده ایر  و بره واسرطره آن 

 دالوه بر قدرت، سلطه و توجیه داری .
امام جمعه شیراز بیان کرد: آمریکا با رفرتراری کره دارد خرود را 
خدا تصور می کند چرا که می گوید هرکاری که ما می کنریر  
 درست است و کسی نباید سوالی درباره دملکرد ما داشته باشد.
دژکام در ادامه گفت: هر چه از این فروپاشی می گرذرد شریرب 
فروپاشیِ سیطره آمریکایی بی تر می شود؛ این موضوع را رهبر 
انقال  بارها مطرح کرده اند اما افرادی که با موسایِ زمان ه  

 دصر بوده اند زوالِ آمریکا را باور ندارند.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه آمریکایی ها بواسطه رسرانره ای 
که در دست داشته اند توانستند اهداف خود را پیرش بربررنرد و 
مددی حقوق ب ر باشند در حالیکه خودشان اولین ناقر  ایرن 
حقوق هستند، بر اهمیت بهره برداری از فارای رسرانره ای در 

 راستای ممق  کردن اهداف انقالبی خود تاکید داشت.
وی افزود: آمریکایی ها در جهت آسیب زدن به مرا، نرادانسرتره 
فاا و امکانات رسانه ای شان را در اختیار مران گرذاشرتره انرد 
بنابراین باید از این فاا بهترین و بی ترین بهره را بجویی ، این 
تهدید را به فرصتی برای پیش بردن اهداف خود تبدیل کنی  و 
با رساندن صدایمان به دنیا، یبل رسوایی شران را بره صردا در 
بیاوری  و با خارج کردن دشمن از صمنه حقوق ب ر، ما مددریِ 

 حقوق ب ر از آنها شوی .
دژکام با تاکید بر اینکه ماهنه مسجد یراز انقال  اسالمی بایرد 

یرف ژاپن را یی کند، تصرریرح کررد:  از آمریکای التین تا آن 
نباید نگران رساندن پیغاممان باشی  چر که اگر ما کار خودمران 
را انجام دهی  افراد ه  صدایی وجود دارند که برای مرا نرقرش 

 رسانه را خواهند داشت و در این مسیر یاری مان می کنند.
نماینده ولی فقیه در فارس اظهار داشت: نباید از سرر و صردای 
تو خالی آمریکا ترسید چرا که رهبر ما با نگاه دقی  و نافذشران 

ها چیزی ندارند لذا ما باید با شرجرادرت وارد  گویند که این  می
 میدان دمل شوی .

وی در ادامه گفت: ن ستن و دست روی دست گذاشتن ترنرهرا 
پ یمانی به بار می آورد و ما را به سرنوشت بریرابران گرردی و 

 ساله بنی اسرائیل دچار خواهد کرد. 43سردرگمی 

امام جمعه شیراز با ابراز تاس  از اینکره مرا در ایرران شربرکره 
نیستی ، اهدان داشت: تاکنون باید شبکه روحانیرت، مسراجرد و 
غیره شکل می گرفت تا صداهایمان از رسانه های سنرتری کره 

 منبرها هستند با استفاده از رسانه مدرن به دنیا مخابره شود.
وی با ادالم اینکه آتش به اختیار یعنی ایرنرکره هررکسری هرر 

آید باید انجام دهد؛ صفمات مجازی  کاری که از دستش بر می 
پر از ایالداتی است که با استفاده از آن می توانی  جوابمران را 
بارگزاری کنی ، افزود: باید با حاور فعرال در فارای مرجرازی 
مسالولیت مان به دنوان افسران جنگ نرم را به خوبی ایفا کنی  
و همانند سلبریتی هایی که چند میلیون مخایب دارند ما نریرز 

 مخایب میلیونی داشته باشی .
 

داعیه داران حقوق بشری رنرورد دار برر را نرردن 
 جدگ در دنیا هستدد

فرمانده سپاه تهران بزرگ ه  در این همایش گفت: استرکربرار 
جهانی با حقوق ب ر برخورد دوگانه ای دارد، در هر مکانی کره 
بخواهد به تار و مار کردن مردم می پردازد و بره ک روری کره 

 بخواهد از خود دفاع کند انگِ تروریست بودن می زند.
سردار مممدرضا یزدی به نفرت افکنی مستکبران در دنیا اشاره 
و بیان کرد: غربی ها رکورد دار برپا کردن جنگ در دنیا هستند 

 که آمریکا در این خصوص نقش اساسی داشته است.
وی اظهار داشت: زندان های مخوف اروپا و آمریرکرا در بررابرر 
حقوق ب ر قد دل  کرده است و آنان همچنان خرود را مرددری 

شرمرار آنران در  های بری  دانند در حالیکه جنایت حقوق ب ر می
هرا   افغانستان، دراق، یمن، سوریه و غیرره برر اددرای پرو  آن

 گواهی دارد.
ا...  ص( تهران بره ک رترار   فرمانده سپاه حارت مممد رسول

روزافزون در آمریکا اشاره کرد و با بیان اینکه فروش سرالح در 
میلیرون  9این ک ور رو به افزایش است، ادالم کرد: ه  اکنون 

میلیون نفر تمرت آزادی م رروط  1نفر تمت نظارت کیفری و 
 در آمریکا قرار دارند.

میلیون سالح غیرر نرظرامری  153یزدی با اظهار اینکه در دنیا 
درصرد  5ها تنها در اختیرار  درصد این سالح  49وجود دارد که 

جمعیت دنیا است، گفت: تعداد قربانیان سرالح در آمرریرکرا در 
سال گذشته هزار نفر بوده است که البته ایرن مروضروع فرریراد 
مردم این ک ور را نیز درآورده اما آنان توجهی ندارند چرا که برا 

 برند.  فروش سالح سود می
وی با ادالم اینکه حمله به دراق به بهانه سالح ک تار جمعری، 
ن انه بارزی از بددهدی آمریکا است این در حرالری اسرت کره 
حتی یک سالح ک تار جمعی در آنجا نبود، افزود: تمری  ایران 
توسط آمریکا بر خالف اینکه تمری  ها مربروط بره دولرت هرا 
بوده است دیگر موضودی است که آمریرکرا بره واسرطره آن از 

 حقوق ب ر دم می زند.
 

هر جا مدیریت غیر انقالبی و بی حال بوده کارها متوقف یا منحل شده 
ن ادیان؛ مفهوم بازآرایی جبهه فرهرنرگری انرقرال   دلی خواجه

اسالمی از آنجایی بیش از گذشته مورد توجره دلسروزان حروزه 
  فرهنگ قرار گرفت که مقام معظ  رهبری در حکر  آغراز دوره

، 80مرهررمراه  61جدید شورای دالی انقال  فرهنگی در مورخ 
برای اولین بار از آن بهره جستند و این نقطه دطفی است برای 

 بسط مفهومی این واژه و پرداختن به شالون مختل  آن.
ای ان در متن این حک ، فلسفه وجودی ایرن شرورا را فرهر  و 
تثبیت و انفاه ماهیت فرهنگی انقال  اسالمی و بازآرایی مرداوم 

های فرهنگری  جبهه فرهنگی انقال  اسالمی و پایش پی رفت
های ایرران اسرالمری،  ها و شایستگی ک ور، متناسب با ظرفیت

فرمایند. همچنین رهبرانقال  ضمن تأکیرد برر لرزوم  دنوان می
ارتقاء کمی و کیفی تولید و مصرف کاالهرای فررهرنرگری، بره 

افرزاری و  هرای نررم افرزایری هرمره ظررفریرت بازآرایری و هر 
افزاری و منابع انسانی حوزه فرهنگ اشاره و آن را الزمره  سخت

 کنند. موفقیت شورا بیان می
شاید امروزه در ک ورمان، این واژه در حوزه شیمی و معرمراری 

ها کاربرد داشته و به منظور ترجرمره ترمرت  بیش از دیگر حوزه
مورد استفاده قررار  Rearrangementلفظی برای اصطالح 
غیر از رهبری، کمترر کسری در ک رور،  80گیرد و قبل از سال 

سازی، مورد استفاده قرار داده باشد.  این دبارت را در حوزه جبهه
البته ای ان پیش از این، در دیدارهایی که با مسؤولین فرهنگری 

انرد، بره مروضروع آرایرش  های مختلر  داشرتره ک ور در دوره
آرایی در مرقرابرل  اشاره داشته و بر لزوم ص  نیروهای فرهنگی
 اند. دشمن تأکید کرده

خود با شورای انقال  فرهرنرگری  1099له در دیدار سال  معظ 
فرمایند: وزارت ارشاد، وزارت آموزش دالی، وزارت بهداشرت  می

و درمان، وزارت آمروزش و پررورش، سرازمران تربرلریرغرات و 
آرایی دارند. آرایرش  صداوسیما بایستی ن ان دهند که یک ص 

نیروهای فرهنگی بایستی یک آرایش دینی، اسالمی و انقالبری 
باشد؛ این بُروبرگرد ندارد. این غلط و خطررنراا اسرت کره مرا 

ی نیروهای دشمن بره  وسیله ناگهان احساس کنی  آرایش ما به
 شناسی ... ه  خورده و ما خودمان همدیگر را نمی

آنچه مسل  است، جایگاه آرایش و بازآرایری جربرهره، در حروزه 
سازماندهی در جبهه فرهنگی است. تأکید برر ایرن مروضروع از 

کرارگریرری صرمریرح و  سوی رهبر انقال ، ن ان از اهمیت به
های فرهنگی ک ور در جایگاه درست خود و  هوشمندانه ظرفیت

گیری صمیح حرکت تمام اجزاء جبهه، در راستای تاعی   جهت
 و شکست دشمن و تقویت جبهه خودی است.

هرایری  رسد تأکیدات رهبر انقال ، ن ان از نگررانری به نظر می
های فررهرنرگری  است که ای ان در خصوص هدررفت ظرفیت
فرمایند: این غلط  ک ور دارند. آنچنان که در ادامه این دیدار می

  وسیله و خطرناا است که ما ناگهان احساس کنی  آرایش ما به
نیروهای دشمن به ه  خرورده و مرا خرودمران هرمردیرگرر را 

شناسی ؛ مثل میدان جنگ! شما ناگهان نگاه کنید، ببینریرد  نمی
که نیروی شما در مقابل دشمن سرنرگرر برگریررد و  جای این به

خاکریز درست کند، خاکریزهایش تا دل دشمن رفته و خاکریرز 
دشمن ه  تا دل شماست و قایی هستید! احیاناً شما در مقابرل 

کرنرد.  اید! این انسان را نگران می ها خاکریز زده بعای از خودی
 من امروز از این نگران .

شاید در یک نگاه سطمی و اولیره بره دررصره جربرهره، 
های مردمری و دولرتری  وضوح شاهد ناهمگونی فعالیت به

 دولت به معنای اد ( باشی ، اما این شاید فقط بخ ی از 
های رهبر انقال  باشد؛ چراکه با کمی دقت نظر و  نگرانی

تر به این درصه، شاهد ناهمگونی حتی میان  نگاهی ژرف
اجزاء مختل  یک سیست  در یک وزارتخانه یا حرتری در 

های دو مجموده فرهنگی در  یک اداره هستی .گاه فعالیت
کرنرنرده و مُرخرر    یک درصه کوچک روستایی، خنثری

های دو دنصر فرهنگی در یک مدرسره  یکدیگر و فعالیت
یا دان گاه، در تااد و تقابل جد ی با یکدیگر است. کافی 
است با همین نگاه به درصه تولریرد کراال و مرمرصرول 
فرهنگی دقت نظری داشته باشید و یا درصه تبلیرغرات و 
منظر شهری را با این دید مورد ارزیابی قرار دهریرد. ایرن 

انابایی و ولنگاری فرهنگی است کره گراهری  همان بی
های ینزآلودی نیز به خود می گیرد و مخایب را در  جنبه

دهد که آیرا اصروالً در جربرهره  مقابل این سؤال قرار می
آرایی وجود داشته  فرهنگی انقال  اسالمی آرایش و ص 

 و دارد که حال به دنبال بازآرایی آن هستی ؟!

 اهمیت بازآرایی جبهه فرهنگی انقالب

دکتر مممد مخبر در مراس  انعقاد این تفاهمنامه برا اشراره بره 
های استان فارس گفت: دشمنان در جرنرگ  ها و قابلیت توانایی

اند و  امروز اقتصاد ک ور و معی ت مردم را مورد هدف قرار داده
 اند. براساس آن، یک جنگ روانی را آغاز کرده

اقرترصراد   رئیس ستاد اجرایی فرمان حارت امام ره( با مقایسه
ایران در پیش و پس از انقال ، تصریح کرد: امرروز ک رور بره 

های  ها و توانمندی لماظ منابع، امکانات و استعدادها، از ظرفیت
 نظیری برخوردار است. بی

یور که امور جنگ تممیلی را بره دسرت  وی تأکید کرد: همان
مردم سپردی  و پیروز شدی ، اقتصاد را ه  باید به دست مرردم 

گرذاری و  گری کنی ، بلکه باید سیراسرت سپرد. ما نباید تصدی
 پ تیبانی داشته باشی .

مخبر یادآور شد: اقتصاد مقاومتی چیزی جز اقتصاد را بره خرود 
 مردم سپردن نیست.

رئیس سرتراد اجررایری فررمران حاررت امرام ره(، گسرتررش 
بنریران  های دانش های کوچک و متوسط و بسط شرکت شرکت

های توسعه برشمرد و ادامه داد: باید بره سرراغ  را از جمله مؤلفه
های اقتصادی رفت که بی ترین حرجر  اشرترغرال را در  پروژه

 کمترین زمان ایجاد کنند.

میلیارد  1533به  0533مخبر از افزایش ادتبار این تفاهمنامه از 
ریال خبر داد و تأکید کرد: اگر ظرف سه سال آینده این ادتبرار 

 درصد به آن اضافه خواهد شد. 63دملیاتی شود،  
رئیس ستاد اجرایی فرمان حارت امام ره( از انتخا  یرکری از 
شهرهای ممروم استان فارس به دنروان پرایرلروت اقرترصراد 

جانبه، استقبال و آمادگی ایرن  مقاومتی و توسعه و پی رفت همه
 ستاد را برای پ تیبانی از این یرح ادالم کرد.

هرای  اصلی فعرالریرت  استاندار فارس نیز در این جلسه شاخصه
سررترراد اجرررایرری فرررمرران حارررت امررام ره( را م ررارکررت و 

 های اقتصادی ادالم کرد. توانمندسازی مردم در پروژه
مهندس اسمادیل تبادار با بیان این مطلب افرزود: بره درنروان 

کسرب و کرار و   هایی که در حوزه دولت از تمام فعالیت  نماینده
کن . دلیرغ  تنگرنراهرا و  زایی انجام بگیرد، استقبال می اشتغال

م کالت مالی، بیکاری در استان فارس سیر نزولری داشرتره و 
درصرد رسریرده  8۱8درصد در سال گذشته به  5۱11نرخ آن از 

 است.
های اقتصرادی و  ستاد اجرایی در یرح  نامه، براساس این تفاه 
میلیارد ریال در استان م ارکت خواهرد  1533زیربنایی تا مبلغ 

های توانمنردسرازی اقرترصرادی برا  کرد. این اقدام شامل یرح
های دمرانری،  رویکرد تولید و اشتغال و اجرا و تکمیل یرح

های مخترلر   زیربنایی، فرهنگی، اجتمادی و حمایتی در بخش
هرای درمررانری،  چنین اجرا و تکمیل یررح استان فارس و ه 

زیربنایی، فرهنگی، اجتمادی و حمایتی در شهرستران کرازرون 
 است.

های توانمرنردسرازی اقرترصرادی و م رارکرت برا  اجرای یرح
کارآفرینان با اولویت کسب و کارهای کوچرک و مرتروسرط در 

ممور بنیراد بررکرت  منای  ممروم استان  مطاب  الگوی بنگاه
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حارت امرام ره((، اجررای یررح 

ممور در قرالرب  های توانمندسازی و م ارکت اقتصادی اجتماع
الگوهای آسمان، آفتا  و مهتا  با اولویت کسرب و کرارهرای 

انردازی و  خرد، کوچک و م راغرل خرانرگری، حرمرایرت از راه
سازی واحدهای تولیدی خرد و مرتروسرط برا مرمروریرت  فعال

های بالفعل اشتغرال در  ها و فرصت زایی و حفظ ظرفیت اشتغال
قریرمرت، ادرطرای وام  استان با ادطای تسهیالت مرالری ارزان

المسنه برای حمایت از م اغل خرد و خانگی و حمایرت  قرض
بنیان استان، از جمله تعهدات ستراد اجررایری  های دانش از یرح

های تروانرمرنردسرازی  ی یرح فرمان حارت امام ره( در حوزه
 اقتصادی با رویکرد تولید و اشتغال خواهد بود.

یرور  های دمرانی و زیربنایری بره چنین اجرا و تکمیل یرح ه 
5م ارکتی با قدرالسه  یکسان، کمک به ساخت و تکمیل  3 3 

ی م ترا با برنریراد  نامه با  مسکن ممرومین در قالب تفاه 
مسکن انقال  اسالمی، اجرای یررح بررکرت خرانرواده بررای 

مرنرظرور  های نابارور روستایی و منای  ممرروم بره درمان زوج
حمایت از افزایش جمعیت و تمکی  بنیان خرانرواده و ترأمریرن 

های نیرازمرنرد، از جرمرلره  دست جهیزیه برای زوج 533تعداد 
اقدامات ستاد اجرایی فرمان حارت امام ره( در زمیرنره اجررا و 

های دمرانی، زیربنایی، فرهنگری ، اجرترمرادری و  تکمیل یرح
 نامه خواهد بود. حمایتی در این تفاه 
نامه، ستاد اجرایی فرمران حاررت امرام ره(  بر یب  این تفاه 
6رسانی بره  اجرای یرح آ  روسرترا در برخرش انرارسرتران  4

خریرزداری در خرود  هرای آ  شهرستان کازرون، اجرای پرروژه
های تجهریرز  درصد از هزینه 53شهرستان، م ارکت در تأمین 

 1  دصر دج(، ساخت یک با  مردرسره بیمارستان حارت ولی
برا   133کالسه در روستای جام بزرگی، ساخت و تکرمریرل 

م ترا با بنیاد مسرکرن   نامه مسکن ممرومین در قالب تفاه 
دال  در روستاهای معرفری   با  خانه 5انقال  اسالمی، ساخت 

  درلرمریره  با  حوزه 6کازرون، تجهیز   جمعه شده از سوی امام
زوج نریرازمرنرد،  133برادران و خواهران، تأمین جهیزیه بررای 

هرای نرابرارور و  اجرای یرح برکت خانرواده بررای درمران زوج
سالمندان بهرزیسرتری   کمک به تجهیز امکانات سرمایش خانه

 شهرستان کازرون را بر دهده خواهد گرفت.
 

 میلیارد ریالی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان فارس و کازرون ۰۰۶۶  امضای تفاهمنامه

  حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق 
 بدرقه ی رهت شود همت شمنه نج  
روز در شب پنهان می گ ت و شب در روز و جرریران 

بر درالر  “  النَ هَارَ فِی اللَ یْلِ وَیُولِجُ یُولِجُ اللَ یْلَ فِی النَ هَارِ” 
ناسوت ساری و جاری بود! چرا که زمان هرگز متوق  

 نمی شود و جریان دائمی دارد . 
در سال ده  هجری، مراسر  حرج ، پرایران یرافرت و 
مسلمانان ، پیامبر ادظ   ص( را همچون حلقه ی بره 
دور نگین ، در میان داشتند و قصد کردند که مکه را به 
سمت مدینه و شهرهای دیگر ترا کرنرنرد . فررمران 
حرکت صادر شد و کاروان حجاج به سررزمریرن رابرغ 
رسیدند . فرشته وحی در غردیرر خر  نرازل گرردیرد و 

بَلِ غْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْرکَ ” خطا  به پیامبراکرم  ص( فرمود : 
یعنی حارت دلی  ع( را به مردم مرعررفری “ مِنْ رَبِ کَ

کن. اگر در این امر کوتاهی کنی رسالت خود را 
 تکمیل ننموده ای!

هوا بسیار گرم بود. کاروان در ممل غدیر 
خ  توق  کرد و پیامبرر ادرظر   ص( در 
خطبه ی غدیر خ  فرمود: حرمرد و ثرنرا 

مخصوص خداوند است و بر خدا توکل مری 
کن  چرا که معبودی جرز او نریرسرت. آگراه 
باشید ای مردم! نزدیک است من ددوت خدا 

را لبیک گوی  و از میان شما بروم. من مسالول  
و شما نیز مسالول هستید. آیا در باره من چه فکرر 

می کنید!! صدای جمعیت به تصدی  پیامبر اکرم بلند 
شد و گفتند ما گواهی می دهی  که تو رسالت خود 

 را انجام داده ای! 
سپس فرمود: من دو چیز گرانبها و نرفریرس را در 
میان شما می گذارم و بر ادمال شما ناظر هیپست  

که چگونه با دو امرانرت 

من رفتار می کنید! یکی کترا  
خدا، که یک یرف آن در دست 
خدست و یررف دیرگرر آن در 
دست شما اسرت و دیرگرری 
دترت و اهرل بریرت مرن، 
خداوند به من فرموده است 
که این دو یادگار، هرگرز از 

 ه  جدا نخواهند شد. 
در این هنگام دست دلی  ع( 
را گرفت و بلند کرد و او را به 
مردم معرفی نمود: مَنْ کُرنْرتُ 

خردایرا  فَهذا دَلِى   مَواْلهُ. مَوْالهُ،
کسانی که دلی را دوسرت مری 
دارند دوست بدار و آنان که با دلی 
 ع( دشمن هستند دشمن بدار. 
خدایا یاران دلی  ع( را یراری 
کن و دشمنان دلی  ع( را خروار 
و هلیل نما و او را ممور ح  قرار 
بده. سپس فرزندان دلری  ع( را 
که یکری پرس از دیرگرری بره 
امامت و والیت مری رسرنرد ترا 
مولی صاحب الرزمران مرعررفری 
نمود! و فرمود ای مردم اکنون 
فرشته وحی نازل گردیرد و 

اَلْریروْمَ ” این آیه را آورد 
وَ  أَکمَلْتُ لَک ْ دینَکر ْ

أَتْمَرمْرتُ دَرلَریرکُر ْ 
....“ نِعْمَتی وَ رَضیتُ 

امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت را بر شما تمام 
کردم و اسالم را یگانه آیین انتخا  نمرودم و حاررت 
دلی  ع( به فرمان پیامبر ص( در خیمه ای ن رسرت و 
شخصیت های بزرگ اسرالم آمردنرد و برا درلری  ع( 

 مصافمه کردند و او را موالی خود خواندند!!
   ب نوید از مولوی ای دوستان 

 داستان این غدیر دلستان 
  از دلی آموز اخالص دمل  

  
 شیر ح  را دان مطهر از دغل

   باز گو ای باز درش خوش شکار 
 تا چه دیدی این زمان از کردگار 

   چون تو بابی آن مدینه دل  را
 چون شعادی آفتا  حل  را

   باز باش ای با  بر جویای با 
 تا رسد از تو ق ور اندر لُبا 

   باز باش ای با  رحمت تا ابد
 بارگاه ما له کفوا احد

.... هر  دَلِی   بَابُهَا الْعِلْ ِ وَ و رسول خدا فرمود : أَنَا مَدِینَةُ
کس از شما مسلمانان جویای دل  و حکمت است، من 
شهر دل  هست  و دلی  ع( با  این شهر دلر  اسرت. 
پس برای کسب دل  و حکمت از با  درلری  ع( وارد 
شهر دل  من شوید که غیر از گمرراه مری شرویرد. آن 
دلی که بنده ی خالص خداوند است و زندگی و مرگ 
او خالص برای خداست. و مولوی در جای دیگرر مری 

 فرماید: 
   ای ای دلی که جمله دقل و دیده

 ای ای واگو از آنچ دیده شمه

   تیغ حلمت جان ما را چاا کرد
 آ  دلمت خاا ما را پاا کرد

   چ   تو ادراا غیب آموخته
 چ   های حاضران بر دوخته

    راز بگ ا ای دلی مرتای
 ای پس سؤ القاا حسن القاا
مولوی بر این باور است که، دقل دلی  ع( می بینرد و 
چ   دلی  ع( تعقل می کند. حارت امیر  ع( حقیقت 
دقل را با دیده ی جان بین ادراا کررده برود و خرود 
دقل کل بود. چرا که کل هستی و آفریرنرش را ادراا 
می کرد و چیزی به دل  حارت اضافه نمی گ ت! تا 

....  از من  تَفْقِدُونی اَنْ جایی که می گفت: سَلونی قَبْلَ
سوال کنید که من از راه های آسمان به زمین آشناترم 

 و می فرمود:
 مَن دَلَ مَنِی حَرفاً فَقَد صَیَ رَنِی دَبداً  
و در پاسخ دمرو بن دبدود در جنگ خندق که گفرت:  

چرا در ک تن من تاخیر کردی! مولوی از زبان حارت 
 اینگونه پاسخ داده است:  

   زن  گفت من تیغ از پی ح  می
 بندهْ حق  نه مأمور تن 

    شیر حق  نیست  شیر هوی
 فعل من بر دین من باشد گوا

    در حِرا  ما رَمَیتَ اِه رَمَیتُ 
 من چو تیغ  و آن زننده آفتا 

   من چو تیغ  پُرگهرهای وصال 
 زنده گردان  نه ک ته در قتال

    بُخلِ من لِل ه، دطا لِل ه و بس 
 جمله لِل ه ام، نِیَ  من آنِ کس

الْمَ ُ  مَعَ دَلِی   یعنی درلری دراشر   وَ و دَلِی   مَعَ الْمَ ِ 
 خداست و خدا داش  دلی است. پس ما کجایی  .... ! 

 محمد حسین برزویی  عید غدیر خم
 مثدوی معدوی  321داستان 

 مولوی بر این باور است 
 که ، عقل علی )ع( می بیند 

 و چشم علی )ع( تعقل می کند . 
 حضرت امیر )ع( حقیقت عقل را 

 با دیده ی جان بین ادراک کرده بود و خود عقل کل بود .
 چرا که کل هستی و آفرینش را ادراک می کرد و چیزی به علم  

 حضرت اضافه نمی گشت !
 ....   تَفْقِدُونی اَنْ تا جایی که می گفت : سَلونی قَبْلَ 

 های آسمممان بمه زممیمن آممنماتمرر و ممی فمرممود :از من سوال کنید که من از راه
 مَن عَلََّمَنِی حَرفاً فَقَد صَیََّرَنِی عَبداً  



برررگرر اری کررارگررا  خمرروزشرری ترر ررصررصرری 
شهرداران و روسای شروراهرای اسر مری 

 شهرهای غرب استان فارس
به گزارش روابرط درمرومری شرهررداری و شرورای 
اسالمی شهر کازرون؛ کارگاه آموزشی ترخرصرصری 
شهرداران و روسای شوراهای اسالمی شرهرر هرای 

بره  ۱89   ۱5   64غر  فارس روز چهارشنربره مرورخ 
بره مریرزبرانری  63الری  9مدت یک روز از سادرت 

شهرداری کازرون در سالن اجرترمرادرات شرهردای 
 شهرداری برگزار گردید.

در این جلسه کره برا 
حاور مردیرر کرل 
دفتر امور شهری و 
شوراها مهرنردس 
لقمرانری وهریرات 
هررمررراه ای رران 
صورت گرفت پس 

از خیر مقدم تروسرط 
ممسن روزبهی ریاست 

شررورای اسررالمرری شررهررر 
کررازرون و مرررادی مررعرراون 

فرماندار شهرسرتران و تروضریرمرات 

مهندس لقمانی در خصوص لزوم برگزاری چرنریرن 
جلسات مستمری در جهت ارترقراء سرطرح آگراهری 
 5مسالولین شهری کارگروه آموزشی تخرصرصری در 

شروراهرا۱  -گروه امور اداری و استخدامی۱ حقروقری
مالی و درآمد۱ خدمات شهرری۱ فرنری درمررانری و 
شهرسازی با حاور شهرداران و روسای شروراهرای 

 شهر غر  استان برگزار گردید . 14اسالمی 
الزم به یادآوری است در وقت بعد از ظهر با خروش 
آمد گویی به میهمانان توسرط  مرهرنردس براقرری 
شهردار کازرون و ارائه موضودات کارگروه خردمرات 
شهری توسط ای ان و همکاران شهررداری کرازرون 
جلسه ادامه یافت و در پایان وقت پس از جمع بندی 
موضودات توسط مدیر کل ممترم دفتر امور شهری 
و شوراها مهندس لقمانی و ارائه پرسش و پاسخ این 

 اتمام یافت. 63کارگروه یک روزه راس سادت 

سد معبر ترعررب بره حرشروو شرهررونردی و 
 توهین به شهروندان است

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از م کرالت بسریرار 
مه  برای شهرداری ها ممسو  می شود و هر روز افراد 
زیادی با استفاده نامتعارف از معابر دمومی مانع از ادمال 
ح  دمومی می گردند کره شرهررداری و مرامروران آن 
مکل  به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سرد 

 معبر می باشند .
با توجه به آیات و روایات تجاوز به حرقروق دیرگرران از 

چنین تجراوز بره حرریر  و  لماظ شردی حرام است و ه 
های ناپسند و غیراخرالقری  حقوق دیگران از جمله روش

است و این امر از یرف بزرگان  مورد مذمت قرار گرفتره 
 است.

در همین خصوص رسول خدا ص( فرمودنرد: کسری کره 
سدمعبرکند و مانع دبور رهگذران شود از رحمت خدا بره 

 .دور است
امام سجاد  ع ( ه  در این مورد فرمود: از گناهانری کره 
نابودی سریع آدمی را در پی دارد سد کردن راه مسلمانان 

 .است
به نظر برخی از آیات دظام و مراجع تقلید سد معبرحررام 
است. یب  نظر امام خمینی  ره( این کار جایز نریرسرت. 
مقام معظ  رهبری، مالا را در اینگونه امرور، قرانرون و 

-اند. بنا بره نرظرر حاررت آیرتمقررات مربویه دانسته
داران، فروشران و مرغرازها...العظمی مکارم شیرازی بساط

 .نباید معابر و شوارع دام را جهت کاسبی اشغال کرنرنرد
ا... فاضل لنکرانی به صراحت ادالم همچنین حارت آیت

اند که اگر سد معبر، مخال  مرقرررات جرمرهروری داشته
اسالمی ایران باشد یا بادث اهیت و آزار و مرانرع رفرت و 
آمد دابران شود، حرام است. اگر کسی نگذارد که مردم از 
مکان هایی که برای دموم ساخته شده اسرت اسرترفراده 
کنند ح  آنان را غصب کرده است   توضیح المرسرائرل 

 .(6545مسالله  -مراجع
سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد در هرر به هر صورت 

یک از معابر دمومی، تجاوز به حقوق شهروندان ممسو  
شود بلرکره از شود و نه تنها م مول پیگرد قانونی میمی

 نظر شردی نیز دارای اشکال است.
قانون شهرداری ایجاد خیابانهرا و  55همچنین یب  ماده 

کوچه ها و میدانها و.... و همچنین گستررش و تروسرعره 
 1معابر از وظای  شهرداری است و مرطرابر  تربرصرره 

همین ماده جلوگیری از ایماد سرد مرعربرر تروسرط 6بند
بازاریان و غیره ه  بر دهده شهرداری گذاشته شده است 

معابرر   اصالحی قانون شهرداری، سد 55ماده  63زیرا بند 
هرا،  روها و استفاده غیرمجراز از آن و اشغال پیاده  دمومی
بررای کسرب و  هرای درمرومری  ها و باغ ها، پارا میدان

 سکونت را ممنوع ادالم کرده است.
شهرداری کازرون وظیفه قانونی خرود را در ایرن راسرترا 
انجام خواهد داد و از همه شهروندان خصوصا واحدهرای 
صنفی تقاضا داری  همکاری الزم را با شهرداری داشرتره 

 باشند.

به گزارش سوزان رضایی، هفته گذشته برود کره برزرگرترریرن 
های صنایع کوچک ک ور با حاور هرزار و  نمای گاه توانمندی

مناسبت روز حمایت از صنایع کروچرک از  واحد صنعتی به 433
 مردادماه در تهران برگزار شد. 60تا  61

در اختتامیه این همایش که در ممل مصلی نمازجمعه تهرران و 
با حاور رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر صنعت، معردن و 
تجارت و سایر مسؤوالن ک ور برگزار شد، در بخرش شررکرت 
نمونه خدماتی از جواد باصری مدیردامرل شررکرت خردمراتری 
شهرا صنعتی بزرگ شیراز به دلت اقدامات موثرر در زمریرنره 

 امور راهبری، بعنوان شهرا صنعتی نمونه ک ور تجلیل شد.
همین بهانه کافی بود تا به سراغ مدیردرامرل شرهررا برزرگ 
صنعتی شیراز بروی  و تولیدات ساخت فارس را از نمای نزدیک 

 با او مرور کنی .
 شهرک صدعتی شیراز، در رتبه سوم نشور

وگو، شهرا بزرگ صنرعرتری  جواد باصری در ابتدای این گفت
 6شهرا اول ک ور دنوان کرد و افزود: بعرد از  0شیراز را جزو 

آباد تهران، شهرا صنعرتری  آباد و دباس شهرا صنعتی شمس
گرذار و ارقرام و ادرداد  شیراز در رتبه سوم ازنظر جذ  سرمایره

 شانه این دو شهرا در حال پی رفت است. به آماری شانه
مدیر شهرا بزرگ صنعتی شیراز با اشراره بره قرانرون نرمروه 

های صنعتی افزود: ما یک  واگذاری مالکیت و اداره امور شهرا
شرکت خدماتی بادنوان شهرا صنعتی بزرگ شیراز به شرمرار 

داران واحدهای صنرعرتری  همه از سهام  روی  که اداای آن می
 این شهرا هستند.

گران با ارائه خدمت توسط  وی بابیان اینکه تسهیل امور صنعت
شود، گفرت: وظرایر   خودشان بادث ایجاد آرامش و ادتماد می

های موردنریراز  این شرکت مدیریت و نگهداری کلیه زیرساخت
برای اداره یک شهرا مانند آ ، برق، امنیت، روشنایی، حفرظ 

 و نگهداری و... است.
های موردنیاز برای باال بردن کیفیت  باصری با اشاره به شاخص

خدمات تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات زیرساختی بهرترر، 
شرده یرا  در هر حوزه با دستگاه متخصص مربویه قرارداد بسته

مثال در بمث تأمین ایرمرنری  دنوان شده است؛ به  کمک گرفته
سالمت کارکنان، سازمان اورژانس استان فارس و بررای ارائره 

ن انی استران  خدمات سریع و بهینه در حوادث، با سازمان آتش
 قرارداد داری .

 تدها شهرک صدعتی الکترونیک نشور
مدیر شهرا صنعتی بزرگ شیراز ادامه داد: خدمتی که شهرا 

کند، ارائه درمروم  ها می صنعتی شیراز را متمایز از سایر شهرا
زبران  0ای بره  صورت الکترونیکی ترمرت سرامرانره خدمات به

گران برایرد  فارسی، دربی و انگلیسی است که درگذشته صنعت
کردند، امرا اکرنرون در  صورت حاوری به شرکت مراجعه می به

ی ارتبایات اداری را تمرت ایرن سرامرانره  تالش هستی  همه
 تعری  کنی .

این مدیر نمونه ک وری ارائه خدمات الکترونیکی را مرخرترص 
شهرا صنعتی شیراز دنوان کرد و گفت: هر شخص حقوقی و 
حقیقی که حداقل زمین در شهرا صنعتی یا حر  انرترفراع را 

سایت اختصاصی داشته باشد و  تواند یک و  خریداری کند، می
ی خدمات و تولیدات خود را در آن صفمه ارائه دهد که در  همه

پورتال اصلی، دسترسی بسیار راحتی به ایالدات ممصوالت و 
 شده است.  واحدهای م غول به فعالیت تعری 

که امکران ترعرمریر  دادن ایرن سرایرت بره  باصری بابیان این
های دولتی وجود دارد تا همان پنجره واحدی که دولرت  دستگاه

گرران  کند، در قالب این سامانه بررای صرنرعرت آن را دنبال می
سازی شود، مطرح کرد: ظرفیت شهرا صنعرتری شریرراز  پیاده

بسیار بی تر از این موارد است، اما وجود مسائرل و م رکرالت 
هراسرت، اجرازه  ها ه  متأثر از تمری  اقتصادی که برخی از آن

دهد صنعتگران با تروان بریر رترری بررای اداره شرهررا  نمی
 م ارکت کنند.

شررهرررک صرردررعررترری شرریررراز فرررصررترری برررای 
 های خاص گذاری سرمایه

از   وی در ادامه با بیان اینکه شهرا صنعتی شیرراز مرترفراوت
های دیگر است، اظهار داشت: موقعیت و دسترسی ایرن  شهرا

شهرا به مرز هوایی و خطوط وی ه و همچنین فاصله کر  برا 
مرز دریایی و اتصال به شبکره ریرلری، ایرن شرهررا را بررای 

 کند. های خاص حائز اهمیت می گذاری سرمایه
این مدیر صنعتی بابیان اینکه در حال حاضر دموم واحردهرا برا 

درصد از ظرفیتی که دارند در حال فعالیت هسترنرد و  13تا  63
شیفت و با تمرام ظررفریرت فرعرالریرت  0صورت  تعداد کمی به

های واحدها وابسته  کنند، گفت: ددم استفاده از تمام ظرفیت می
سیاسی است که م کل بسیاری  -به شرایط مختل  اقتصادی 

از این واحدها تأمین مواد اولیه، تأمین نقدیرنرگری، م رکرالت 
ای کرره در آن  مررربرروط برره صررادرات، اشرربرراع بررودن حرروزه

 اند، و ... است. گذاری کرده سرمایه
وی اظهار داشت: در یک شرایط جنگ اقتصادی قرار داری  که 

یلبد، امرا مرترأسرفرانره خریرلری از  استرات ی خاص خود را می
شود و چنردیرن  بر می تصمیمات درگیر بروکراسی اداری و زمان

 های اقتصادی خود را از دست دادند. واحد فرصت
شود به مرکرز و  وی تصریح کرد: دمده م کالت ما مربوط می

ها مانند سیست  بانکی و مالیاتی ری ه در قوانیرن  بسیاری از آن
دارند و تا این مسائل بریرف ن ود، معال کمبود نقدینگری در 

شود؛ لذا انتظاری که از مردیرران اسرترانری  استان ه  حل نمی
توان داشت این است که شدت اِدمال این قوانیرن ک روری  می

 با توجه مسائل امروز را کمتر کنند. 
مدیر شرکت خدماتی شهرا صنعتی شیراز بابیان اینکه هزینره 

های بیکاری را مردم باید بپردازند، ادامه داد: م کرل  ناهنجاری
اسرت  5جدید صنعتگران دستورالعمل جدید دولت با دنوان بند 

که یب  آن صنعتگری که از ارز دولتی برای واردات اسرترفراده 
 التفاوت آن را با ارز آزاد بپردازد. کرده، باید زمان ترخیص مابه

خصروص  باصری مطرح کرد: کسرانری کره مرواد اولریره و بره
انرد یرا  هرا بسریرار اسرت را وارد کررده آالت که مبلغ آن ماشین

گذاری ممرصروالت دسرت خرودشران  هایی که نرخ تولیدکننده
خواهند کاالی خود تمویل  ماه می 6نیست، وقتی امروز پس از 

هزارتومانی حسا  کنند که در این شرایرط  9بگیرند باید با ارز 
شود؛ چون تمام نقدینگری و هرر آنرچره  ها نابود می کارخانه آن

 التفاوت بپردازد. دارد را باید برای پرداخت این مابه
های کرالن برا  گیری وی تصریح کرد: مسؤولین باید در تصمی 

دور از هیاهو اقدام کنند؛ چراکه تصمیمرات  دقت نظر بی تر و به
شود بسیاری از واحدهای صنعرتری آسریرب  دجوالنه سبب می

 جدی دیده و حت ی در آستانه تعطیلی قرار گیرند.
 ربّ گوجه شیراز، به نام خراسان

هرای الزم در  این مدیر نمونه ک وری پریررامرون زیررسراخرت
شهرا صنعتی شیراز برای ایجاد واحدهای تولیدی مواد اولریره 
خایرن ان کرد: متأسفانه ما در شیراز در حوزه معدن بریر رترر 

فروش هستی  و هنوز نتوانستی  در بخش صنایع تبدیلری و  خام
ای  تکمیلی در حوزه معدن باوجود این همه استعرداد کرارخرانره

 داشته باشی .
دنوان نمونه به صنعت کفش و صنایع غذایی اشاره کررد  وی به

بندی و بِرَندسازی، واحدهای تولیدی  و افزود: به دلیل نبود بسته
مثال ر   دنوان فروش شدند؛ به کوچک تبدیل به واحدهای خام

  صورت خام به خراسان ارسال شود و به گوجه در شیراز تولید می
شود و باارزش افزوده  بندی می شده و در آنجا برندسازی و بسته

گردد! و یا ر  گوجه خام به ک ورهایی  باالتری به استان بازمی
 شود. مثل دراق و ک ورهای همسایه صادر می

گذاری  مدیر شهرا صنعتی بزرگ شیراز بابیان اینکه با سرمایه
توان اشترغرال بسریراری  ک  در حوزه صنایع نساجی و چرم می

خصروص  ایجاد کرد، تصریح کرد: هر آنچه در صنعت نساجی به
گذاری  در حوزه پوشاا و صنایع بافندگی، چرم و کفش سرمایه

در ک ور وجود   کنی ، ضرر نخواهی  کرد؛ چون بازار مصرف آن
 دارد.

وی افزود: بسیاری از ممصوالت تولیدی در شهرا صنرعرتری 
  المللی دارند و حتی گاهی به ایتالریرا ارسرال شیراز صادرات بین

شرود. هرمرچرنریرن  شده و با برند ایتالیایی به آمریکا صادر می
المرلرلری  های مختلفی داری  که بین هایی قوی در حوزه شرکت

ها را در تنگرنرا قررار  هستند ولی رکود و م کالت اقتصادی آن
رو  ترری روبره داده که اگر رسیدگری ن رود برا خرطررات جردی

 شوند. می
این مقام مسؤول با بیان اینکه واحدهای تولیردی در شرهررا 
صنعتی م کالت زیرساختی جدی دارند، تصریح کررد: در ایرن 

ها با م کالت اقتصادی، نقدیرنرگری و  وضعیتی که تولیدکننده
رو هستند، نربرایرد دیرگرر در ارتربراط برا  تأمین مواد اولیه روبه

هایی مثل فقدان آ  شر ، قطع برق، نبود آسفرالرت  زیرساخت
 و ... درگیر شوند.

 

 
    بیا ساقی شرابی آت ین ده 

 خُ  از خُمخانه ی مستور دین ده 
  دل  لب ت نه جام غدیر است 

 دطش نوشیده ی دشت کویر است 
   ز صهبای والیت مست کن دل 

 وجود مرده ام را هست کن دل 
    بده جامی وجودم را جلی ده 

 دل و ایمان و روح  صیقلی ده 
   دلی امروز بر دال  امیر است 

 و دیدا... اکبر در غدیر است 
    بیا پیمانه پر کن از سقایت

 غریق  کن به دریای والیت 
   دل از جام تول ی مست گ ته 

 و از نور تجل ی هست گ ته
   بیا بَلِّغْ بخوان در گوش جان  

 به أَکمَلْتُ لَک ْ پر کن توان  
   در این صمرای سوزان کویری

 بهاری کن دل از نط  غدیری
    تو ای پیغمبر واال کرامت 

 صفا آورده ای، ای با سخاوت
   بگو این وحی حک  کردگار است 

 رسالت در امامت پایدار است 
   یَدُ ا... را بگیر ای یار سرمد 

 رسان تا فَوْقَ أَیْدِیهِ ْ مممد 
   وَإِن لَّ ْ تَفْعَلْ این حک  والیت 

 فَمَا بَلَّغْتَ یا احمد رسالت 
   مصور کن به دل نقش ولی را 

 مجس  کن به امت این دلی را 
   فَلَا تَخْ َوْهُ ْ و از مکر مناف 

 وَاخْ َوْنِی من  با تو مواف  !!
    وَأَتْمَمْتُ دَلَیکُ ْ نعمت من 

 که، اسالم است دین حکمت من 
   امیر رادمردان بر سریر است 

 به سر تاج والیت در غدیر است 
    بود این دید واالتر ز قربان 

 مممد زد گره، دترت به قرآن 
    دلی؛ ای گوهر نا  رسالت 

 کلید دل  نایا  رسالت
    دلی؛ ای آفتا  آفرینش

 بهار دلنواز باغ بینش 

 غدیر خم
 محمد حسین برزویی 
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ایران در ک ور  B2Bبه گزارش دلی گلچین؛ ن ست تجاری  
گرجستان با هدف برقراری ارتباط تجاری بیرن شررکرت هرای 

1دانش بنیان ایرانی و گرجی از  مرداد در گرجستان  بررگرزار  1
های دانش بنیان ایرانی و گرجری  شد که در همین راستا شرکت

در نخستین روز این ن ست با ه  به گفتگو و پرسش و پراسرخ 
پرداختند. در این سفر دکتر مممدیاسین دیوانی جوان کازرونری 

به دنوان هیات همراه با مسالولین معاونت درلرمری و فرنراوری 
ریاست جمهوری در این ن ست حاور داشرت و بره  ت رریرح 

 ظرفیت ها و توانمندی شرکت های دانش بنیان پرداخت.
دکتر دیوانی جوان کازرونی حاضر در این ن ست یی گفتگویی 
تلفنی با خبرنگار ما دنوان داشت: در حاشیه سفر هیات ایررانری 
به گرجستان، دکتر دلیری معاون توسرعره مردیرریرت و جرذ  

سرمایه معاونت دلمی رییس جمهور، معراون سرفریرر ایرران در 
گرجستان، مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل، م راور 
وزارت دلوم تمقیقات ایران و مدیردرامرل صرنردوق تروسرعره 

های م ترا میان دو ک رور  صادرات حاور داشتند که ظرفیت
بررسی و با مقامات گرجستان و نموه تعامل شرکت های دانش 
بنیان ایرانی جهت همکاری با شرکت هرا و اسرترارترای هرای 
گرجی بمث و تبادل نظر صورت گرفت و توافقات الزم انرجرام 
شد. دیوانی در بخش دیگری از گفتگوی خود هدف از این سفر 

را فراه  نمودن بستر همکاری الزم برای شرکت هرای دانرش 
بنیان ایرانی مرطررح، و خرایرر ن ران کررد: در ایرن سرفرر از 
تکنوپارا ک ور گرجستان، مرکز تجاری چین و... برازدیرد بره 
دمل آمده تا از نزدیک شاهد فعالیت های آنان در این زمریرنره 
باشی . این جوان کازرونی در پایان دنوان داشت: شرکت دانش 
بنیان ایوان رایان بی اپور کازرون نیز به دنوان شرکتی با بسترر 
صادراتی با شرکت های گرجی به تبادل نظر پرداخته است کره 
 خود برای شهرستان کازرون افتخار بزرگی ممسو  می شود .

 گرجستان -حضور جوان کازرونی در دومین نشت مشترک تجاری ایران 

 کننددرصد ظرفیت خود کار می 02تا  02واحدهای صنعتی فارس با 

 سد معبر تعرب به حشوو شهروندی و توهین به شهروندان است

 
سرپرست آموزش و پرورش کازرون در جمع مروسرسران 
مدارس غیر دولتی این شهر گفت: مدارس غیر دولتی بره 
دنوان بازوان کمکی در کنار مدارس دولتی، نقش اساسی 

 در پی برد اهداف کالن تعلی  و تربیت دارند.
به گزارش ایمان مرتجز، دبدالرضا یزدانی افزود: بیرش از 

 06درصد از دانش آمروزان ایرن شرهرر در قرالرب  ۱9   0
آموزشگاه در مدارس غیر دولتری کرازرون م رغرول بره 

 تمصیل هستند.
-وی با اشاره به اولویت اول در آموزش و پرورش، دانش

آموز است، خایر ن ان کرد: مدارس چره دولرتری و چره 
غیردولتی، مکانهای مقدسی هستند که نقطه آغاز درلر  
آموزی هر فردی از آنجا شروع می شود و هدف و فلسفه 
وجودی مدارس ه  ارتقای سطح سواد دانرش آمروزان و 
تربیت شهروندانی قانون مند در ممیطری پراا و سرالر  

 است.
سرپرست آموزش و پرورش کازرون تاکید کررد: مردارس 
غیردولتی با هدف افزایش م ارکت های مردمی آغاز به 
کار کرد تا بتواند بخ ی از سنگینی وظیفه تعلی  و تربیت 
را که بر دوش مدارس دولتی آمروزش و پررورش اسرت، 
کاهش دهد و از ظرفیت بخش غیردولتی در ترعرلریر  و 

 تربیت به درستی استفاده شود.
وی با بیان اینکه هیچ پولی به جز شهریه مصو  نباید از 
دانش آموز گرفته شود، افزود: شهریه به دنروان کرالس 
های فوق برنامه، ناهار و ... فقط با تایید شورای نظرارت 
بر مدارس و مراکز غیر دولتری و بصرورت اخرتریراری از 

 خانواده ها اخذ شود. 
یزدانی ادامه داد: از آنجا که مدارس غیرانتفرادری در 
کاهش م کالت مدارس دولتی نقش مهمی دارنرد، 
لکن موسسان باید در به استرانردارد رسرانردن ایرن 
مدارس از نظر مساحت، فاا و مرمریرط آمروزشری، 
امکانات و تجهیزات منراسرب آمروزشری و کرمرک 

 آموزشی، اهتمام داشته باشند .
وی اضافه کرد: گرچه پرداخرت حرقروق و مرزایرای 
معلمان و کادر مدرسه، و دیگر هرزیرنره هرای ایرن 
مدارس با توجه به تعداد اندا دانش آموزان و میزان 
شهریه دریافتی ممکن است انردا براشرد امرا ایرن 
موضوع نباید روی کیفیت آموزشی تاثیر منرفری برر 

 جای بگذارد .

 نقش مدارس غیر دولتی در پیشبرد 
 اهداف تعلیم و تربیت غیر قابل انکار است 

 شهروندان گرامی:

با خود داری از هرگونه دیووارنووی وی و اقصواس رووسو ور بور 
 های شهر، ما را در داش ن شهری زیبا یاری نمایید.جداره

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر نازرون
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رسند و دست بر کنند. به غدیر میو گاه غدیر از یگانگی چرخش بر ممور یگانه دال ، به نبوت انبیاء و از قربانی ابراهی  پیامبران را پیروی می

انرد روزی خرواهرد آمرد، گردد و تا مهدی ادامه دارد همان که گفتهگذارند. و سیر امامت با گفتمان دادگری از دلی آغاز میدستان امامت می
 مردی سپیدپوش، پرچمی بر دوش، و تیغی در نیام، دستار سبز بر سر، به درگاه کعبه تکیه خواهد زد. و آنگاه است که صدای ردد آسمانی، اما

های مظلومین، ممرومین، پابرهنگان، مؤمنین و مؤمنان، همه آنان که در همه تاریخ پی گان همه تاریخ، لرزه افکند، و بر دلرددی که بر ست 
 اند آرامش خواهد داد. او همان منادی دادگری و منجی ب ریت است.خاری در گلو بوده
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 حج؛ بزرگترین عبادات مسلمین

از چنرد سرال 
گذشته تا به حال بارهرا در 

ای کره در  های بیرگرانره خصوص غریبه
ی  ها در همره سطح شهرستان حاور یافته و تردد آن

معابر، اگر تا چندی قبل به صورت پنهانی و آستره بررو! 
آسته بیا بود، در حال حاضر دلنی و با جررئرت و قروت، 
م غول کسب و کار و زندگری درادی و روزمرره و زاد و 

شان هسترنرد،  وینان کی ان و ه  ولد و دید و بازدید ه 
ای ! اگر روزگاری میردان مررکرزی شرهرر  نوشته و گفته

شهریان سالمنرد  کازرون در سادات روز، ممل تجمع ه 
دیدگان و یرا دالالن مرعرامرالت  و بازن ستگان و جهان

وی ه پسریرن روزهرا و  سرپایی بود؛ اکنون در ایام روز، به
خاصه ایام تعطیل، شاهد تجمع جمعیت زیرادی از افرراد 
جوان و نوجوان و کودکان هستی  که بافت و رنگ سیما 
و لمن و زبان گویش آنان کامالً حکایت دارد که ایرانی 

چنین مهاجران غیرقانونی و فاقد  و کازرونی نیستند و ه 
مجوز حاور در ک ور هستند!! نگارنده این سطور حدود 

شرهرریران فرعرال و  دو سال قبل با هدایت یکی از هر 
سوز به یور میدانی از اغرلرب مرمرل اسرکران ایرن  دل

های مختل  شرهرر کرازرون برازدیرد  مهاجران در ممله
ها بازجویی کردیر   المیل از برخی آن کردی  و با لطای 
ها را به صورت مقاالتی درج کردیر   و نتایج آن کنکاش

های بیگانگان برا  اما نه آن روزها و نه این ایام که تویاله
حمایت دشمنان انقال  اسالمی ایران، یعنی آمریکا، بره 

کردام از  باشد. مرترأسرفرانره هریرچ یور جدی مطرح می
مسؤوالن سیاسی و انتظامی و امنیتی نسبت بره حارور 
فراوان بیگانگان افغانی و بی تر پاکستانی، حساسریرت و 

رو  حرال در نروشرترار پریرش واکنش ن ان ندادند! با این
مجدداً سعی شده خطر حاور غیرقانونی جمعریرت زیراد 

هر  بره شرکرل  های مهاجر افغانی و پاکستانی آن غریبه

خانروادگری از 
یری  ن ریه بره 

سرررمرررع و نرررظرررر 
مسررؤوالن شررهرررر و 

شهرستان برسانریر ؛ بره 
کره ترا دیرر ن رده و  امیدآن
هایی جدی بره جرامرعره  آسیب

وارد ن ده، تدابیر قانونری بره کرار 
بندند و شرایط اجرایی بازگ ت ایرن 

 شان را فراه  کنند.مهاجران به وین
چرنران درادی و  هرا، آن حاور این غریبه

شران برا  خودمانی شده که جوانان و نوجوانان
وینان، سر و صرورت خرود را  شمایل برخی ه 

پوشنرد  های تنگ و جل  می کنند و لباس بزا می
چرون  زنند و گراهری هر  و در معابر و بازار پرسه می

افراد الت و لوده به چ ر  چررانری و مرترلرک پررانری 
چرون  کنندگان این مقالره، هر پردازند! شاید مالحظه می

شان ه  پاکستانی هستند،  ها که اغلب بنده از این غریبه
انرد  شان را پرسیده باشند؟؟ و قطعاً شنیرده موین و ملیت

کنند گاهری هر   که آنان خود را بلو  و زابلی معرفی می
هرا  دانند حساسیت مردم ایران نسبت به افغانری چون می

کرنرنرد و حرتری  تر است، خود را افغانی معرفری مری ک 
دهند! آیرا فررمرانرداری  های جعلی افغانی ارائه می کارت

شهرستان، به دنوان نهاد اصلی تأمین امنیت جامرعره از 
آمار تعداد مهاجرین پاکستانی و افغانی و ممل اسرکران 

داند حاور این افراد هرمرراه برا  آنها، ایالع دارد؟ آیا می
هرا  خانواده و جمعیت زیراد فررزنردان ریرز و درشرت آن

ها برای حاور و کار در ایرران  باشد؟ چه تعداد از این می
و شهرستان کازرون دارای مجروز هسرترنرد؟ آیرا مردت 

جا که قطعراً  اقامت آنان، ممدود یا ناممدود است و از آن
مجوز حاورشان ممدود و موقتی اسرت آیرا مسرؤوالن 

امنیتی اسنراد 
ها را  و مجوز آن

مورد بررسری قررار 
انرررد؟! کرررارت و  داده

مررجرروز مرروردی از ایررن 
افراد مهاجر را مورد بازدیرد 
قرار دادم که م اهده گردیرد. 
اوالً مجوز مربویه برای ایرراف 
شهرستان مرودشت اسرت؛ ثرانریراً 
تاریخ حاورش منتفی شده بود! ثالثراً 
مجروز بررای حارور یرک نرفرر برود در 

ی استجاری آن شخص  صورتی که در خانه
جمعیت زیادی از زن و مرد و کودا و جروان 

هرای مسرری و  حاضر بودند! آیا به لماظ بیماری
ی  اپیدمی و بومی، آن جمعیت زیاد مرورد مرعرایرنره

اند؟! مراجعات و حاور این افراد   ای قرار گرفته قرنطینه
بیگانه در مراکز درمانی و برهرداشرتری  مرورد تروجره و 
ارزیابی نهادهای رسمی و سازمان برهرداشرت و درمران 

هرا  گرفته است؟! منهای وضعیت مالی و درآمدی آن قرار
و به لماظ سیاسی و اقتصادی ؛ آیا این مهاجرران غریرر 

های موادغرذایری و سروخرت و  توانند از یارانه قانونی می
جرا  انرژی و آ  و درمان و بهداشت استفاده کننرد؟! ازآن

شان در ایران غیر قرانرونری اسرت؛ لرذا  که حاور اغلب
فروشرنرد و برادرث  نیروی کار خود را با بهای ارزان می

شوند و گراهری هر  مرورد  بیکاری نیروی کار بومی می

سررواسررتررفرراده 
کارفررمرایران شریراد قررار 

گیرند و به لماظ فقدان مجوز حصور  می
توانند به مراکز قاائی و انتظامی اقرامره ددروی  نمی

کنند که این امر دالوه بر پایمال شدن حقوق انسانری و 
ها بادث تقویت روحیه انتقام گیری از مجاری  شردی آن

 گردد!!! غیرقانونی و رویدادهای خطرناا می
بدون شک فقرر و نرداری و نراامرنری و اشرغرال گرری 

ها اسبا  مهاجرت ایرن  های استکباری و اهنا  آن دولت
برایسرت در آن یررف  ها شده است؛ لذا دولت می انسان

مرز و شهرها و منای  مرزی ک ورهای هرمرسرایره برا 
های بخش دولتی و خصوصی مراکز تولید  گذاری  سرمایه

و خدماتی با مواد اولیه ایرانری وک رور مرهراجررگرریرز 
اندازی کند و ممصوالت آن، که با نیروی کرار ارزان  راه

شررود بررای مصررارف داخرلرری دو ک ررور و  ترولرریرد مرری
شود؛ برای تأمین امنریرت مررزی  ک ورهای ثالث صادر 

هرای  همی ه اقدامات انتظامی و نظامی با صرف هزینره
کار منمصر به فرد نیرسرت برلرکره گراهری  هنگفت، راه

ی ک ور همرسرایره و  ادطای وام خارجی به تولید کننده
 باشد. تر می اقدامات اقتصادی مرزی ک  هزینه

حسرا  و  که حاور غیرقرانرونری و بری پایان سخن این
کتا  اتباع بیگانه تبعات ناگوار سیاسی و برهرداشرتری و 

که حارور  فرهنگی و اقتصادی و امنیتی دارد ضمن این
المللی،  یوالنی آنان به لماظ روان شناختی و قوانین بین

ها خواهد گردید؛ لذا  موجب تثبیت ح  قانونی تابعیت آن
فرمانداری به کمک شهرداری و نیروهای انرترظرامری و 
امنیتی هرچه زودتر نسبت به شناسایی مکان و ملیرت و 
تعداد و مجوزات اتباع بیگانه حاضر در سطح شهرستران 

 اقدامات قانونی انجام دهد.

 تا دیر نشده!!!
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 حکمتاکبر فرشتهعلی

فرد؛ ایران در مسیر تاریخ چنرد هرزار ا... دهقانامان  
هرای زیرادی را پ رت سرر ن یب  ی خود، فراز وساله

گذاشته و با حاکمان و ادیان مترعرددی هر  مرواجره 
ریرز و برعراری هر  ای، ظال  و خونگردیده که دده

زمان با بعثت نبی گرامری اند. ه دادل و با تدبیر بوده
-، ایرانیان دالوه بر این که از مذهبی با پایهص مممد

های ادتقادی وی ه برخوردار بودند، همچنین حاکمانی 
گیر و غیرهمسو برا درامره ی مرردم در نرقراط سخت

انرد. در ایرن رانی اشتغال داشرترهمختل ، به حکومت
-جرنرگ  میان، مردی فرهیخته، دال  به فنون رزم و

ای اصیل های زمانه و از خانوادهآوری، مطلع از دانش
و نجیب ایرانی به نام روزبه، پس از پیمودن مسیرری 
دشوار و یوالنی، که حتی در مقطعی به بردگری هر  

شود، نهایتاً در مکه و یا مدینه به خردمرت ک یده می
یا  و دالوه بر تغییر نام به سلمان، به ا... شرفرسول

دلیلِ پاکی، صداقت، اصالت و وجاهت، توفی  اتصرال 
به منبع والیت، رسالت و امامرت را کسرب نرمروده و 

سال دمر با برکت در سرایره سرار پریرامربرر  01یی 
ی انسانیت و روحانیت نایرل رحمت، به باالترین درجه

شود. در همین رابطه و با توجه به لزوم شرنراخرت می
این درالر ، درارف و صرمرابری برزرگ و مرعررفری 
خصوصیات و اندی ه های ای ان و دللِ دشمنی های 
جاهالنه ی تعدادی از ستیزه گران مردیرنره برا وی و 
-اقدام دامدانه فرد یا افرادی در سوزاندن تندیس بری

جان ای ان در کازرون، موارد زیرر مرورد اشراره قررار 
 گیرند: می
بعای از غافالن تاریخ ندان و الربرتره درامرالن!  -1

دان م کالت امروزیرن جرامرعره ایرران را، بره تاریخ
حرکتِ رهبران، دلمای اسالم و مبرلرغریرن دیرنری و 

برر   حوزوی در مسیر مستقی  سلمان و تراکریرد آنران
اندی ه ها و روش های آن فرهیختره ی کر  مرثرال 

حتی قلیلری از کر  دانران درلرمری   تلقی می کنند و
بخ ی از م کالت اقتصادی فعلی را بره پریرروی از 
اندی ه های این گوهر ایرانی اسالمی می دانرنرد! در 
حالی که واقعاً م کل امروز ما بیش تر به این دلریرل 
است که دده ای مدیران وابسته بره فررهرنرگ ضرد 
سلمانی بخ ی از مراکز اصلیِ قدرت را اشغال نمروده 
و بی ادتقادی آن ها به راه، روش و منش سلمانیران، 

دولرت مرردان   بعااً موجب ایجاد فاصله بین مرردم و
 گردیده است .

سلمان پاا، الگویی تمام دیار از تقوای درمرلری،  -6
زهد، دفاع از ادتقادات نبروی، درلروی و فرایرمری و 

ای کامل از حاک  ایررانری و اسرالمری و یراری نمونه
وفادار، جان فدا و حافظ اسرار و رمز و رازهای رسرول 
ادظ   ص( و امام دارفان دلی  ع( و مدافعری هرمره 
گاهی و همه جایی برای اوالدِ اهل بریرت، بره ویر ه 
خانه ی کوچک زهرا  س( در هنگامره ی ترنرهرایری 
همسرِ آن دردانه ی خرلرقرت، و شراهردی صرادق از 
تموالت آغازین روزهای نزول قرآن و نهایتا افتخاری 
همی گی برای ایران، ایرانیان و کازرونیان در همه ی 

 تاریخ بوده، هست و خواهد بود.
جایگاه سلمان در خاندان نبوت، و شخرص نربریِّ  -0

مکرم، بین اصما ، تازه مسلمانان، بزرگان و دلمرای 
اسالم، اد  از شیعه، سُنی و دیگر فِرَقِ اسالمی، چنان 
برجسته است که هیچ قدرت رسانه ای و تربرلریرغری 
امکان ایجاد خدشه در چهره ی نورانی و برزرگرش را 
نخواهد داشت در دین حال به دلیل دفاع جرانرانره و 

فقیه و دارف بزرگ ایرانی از والیرت   شجادانه ی این 
و ترس دشمن از تبدیلِ ای ان به الگویی دملی برای 
نسل فعلی و آینده ی شیعیان و دیرگرر فررقره هرای 
مسلمانان، یی سال های گذشته اقدامات منافقانره و 
رهیالنه ای برای رو در رو قرار دادن ایرانیان برا ایرن 
ایرانی زاده ی اصیل و نجیب صرورت گررفرتره و برا 
کمال تاسر  درده ای از اصرمرا  بری بصریررت و 

پادوهای خط فکری معاندین و منافقین نیز آنان را در 
 این مسیر، مورد مساددت قرار می دهند. 

ارتباط نزدیک سلمان با رسول رحمت و تصرریرح  -4
حارت بر فال و کماالت ای ان در دنیا و آخررت و 
همچنین ب ارت بر انتظار به ت بررای داخرل شردن 

در  این صمابه ی غیر در  و .. مروجرب حسرادت و 
 نتیجه ستیزه جویی چند دسته از اهالی مدینه گردید:

کسانی که بر اساس دصبیت قومی، در  را بر  -4۱1
دج  ترجیح می دادنرد و هرمرواره بره رسرول ا... در 
خصوص آموزشِ اسرارِ خلقت به سلمان و ... ادتراض 

 می کردند.
افرادی که از والیت مداری و دفاع سلرمران از  -4۱6

اهل البیت  ع(، به وی ه دلی  ع(، بیمرنراا برودنرد و 
-ای ان را مانعی برای اجرای نق ره هرای خرود مری

 دانستند.
مامورین نفوهی و منافقین وابسته به سرازمران  -4۱0

مسیمیان صهیونیستی کره خرود را   پنهان یهودیان و
ا... آماده کررده برای انمراف بزرگ پس از نبود رسول

بودند و یبیعی بود با وجود سلمان این تویاله نقش بر 
 آ  می شد.

پس از رحلت پیغمبر اکرم  ص( و آغاز مظلومیرت  -5
دلی  ع( و روزهای سخت شیعیان راستین و ماجررای 

خالفت و تهاج  به خرانره ی زهررای ایرهرر،   غصب
سلمان به دنوان یکی از ارکان اربعه شیعه به حمایت 

برعرد از   تمام و کمال از خاندان رسرالرت پررداخرت و
ی ادرا  به ایران نیز، مسالولیت تبلیغ و ددروتِ حمله
افزارانه از ایرانیان به یرف اسالم راستریرن را برر نرم

دهده گرفت و در خالل سال ها استرانرداری مردائرن 
]پایتخت ایران[، برای همی ه ی تاریخ، ایرانیان را به 
 مدافعانی تمام دیار برای خاندان نبوت تبدیل نمود.

مانرده هرای ترفرکررات یی سال های گذشته ته -1
جاهلی با هدایت دوامل جدیدِ وابسته به سازمان های 
جاسوسیِ وهابی و یهودی، تالش های زیرادی بررای 
پاشیدن گرد ابهام بر چهره ی تابناا سلمان و ایجراد 

گرایان تقابل بین، به اصطالح، وین پرستان و سلمان
-سازیایرانی را آغاز و در همین راستا دالوه بر تاریخ

های جعلی، همچنین با استفاده از اساتیرد مرنرمررف 
الفکر در بعای از مراکز دلمی و دان گاهی، ههنیرت 

سرازشران را بره های منفی و خیال بافی های دسرت
ههنِ بخ ی از دانش جویان و نسل فعلی، منترقرل و 
تالش نموده تا م کالت اقتصادی موجرود در ک رور 

را نیز به گردنِ وابستگیِ رهبرانِ جامعه ی اسرالمری، 
 به تفکر و اندی ه های سلمان مممدی بیندازند.

پس از تاسیس دادش و اجرای دملی برنرامره ی  -9
نفوه دوامل داد ی به ک ورهای موسوم بره مرمرور 
مقاومت و تالش برای انهدام و سروزانردن ترمرامری 
مساجد، حسینیه ها، زیارتگاه های شیعیان و ممو هرر 
گونه آثار هویتیِ منسوبانِ شیعی در ک ورهای هردف، 
اقداماتی نیز برای تخریب آرامگاه سلمران در مردائرن 
صورت گرفت که البته به دلریرل حارور بره مروقرعِ 
حیدریون، زینبیون و فایمیون و دیگر مدافعان حریر ِ 

 حرم، این یرح به شکست انجامید.
ه  زمان با یراحی ها و تبلیغات وسیع منافقین و  -9

دوامل داخلی بررای اجررای اغرتر راش در ایرران، و 
درست در تاریخی که حامیان دادش دستورِ تخرریرب 
اموال دمومی را صادر کرده بودند! سمرگاه دوازدهر  
مردادماه نود و هفت، ناگهان فرد یا افرادی اقردام بره 
سوزاندن مجسمه ی فلزی سلمان کازرونی در یرکری 
از میادین ورودی شهرستانِ آبا و اجدادی این صمابی 
بزرگ نموده و جالب است که این خبرر برالفراصرلره 
توسط همان منابع و مراکزِ  منافقریرن، در سرطرمری 
وسیع پوشش داده می شود. در همین رابطره نرکرات 

 زیر متذکر می شود:
دلی رغ  برخورداری سلمان از نر اد ایررانری و  -9۱1

م خص بودن اصالت خانوادگی وی به فرارس، و بره 

روایتی تولد ای ان در منطقره ی ترمردنری کرازرون، 
متاسفانه اما پیش و بعد از انقال  آن چنان که برایرد، 
در شناسایی شخصیت و جایگاه براالی ایرن فرقریره 
منتسب به خاندان رسالت و امامت اقردام نرگرردیرده 

 است.
اگر چه سوزاندن تندیسی بری روح، آن هر  در  -9۱6

منطقه ای غیر حفاظت شده و خارج از شهر، بیرش از 
-آن که دملیاتی متهورانه باشد، اقدامی بزدالنه، کینه

جویانه و ناشی از ضع  و ترس مرتکبینِ دادش مدار 
تلقی می شود لکن آن چه مایه ی تعجرب و الربرتره 

اهل البیرت دوسرتِ   تاس  شدید اهالی والیت مدار و
کازرون گردیده همانا اظهارات و موضع گیرری هرای 
بی پایه یِ تعدادی از مددیان دلمی و مطالب منت ره 
توسط آنان در گروه هرای مرجرازی و سرایرت هرای 

جروانران   خبری، مبنی بر بی تعلقی اکثریرت مرردم و
دهنده ی افتخار آفرین ایرانری و کازرون به آن هویت

جهانی و اددای بدون دلیلِ ترجیحِ هویتیِ مخروبه یِ 
سراها و چ مه های آ  های خ رکریرده، برر کاروان

هویت سلمان مممدی و نهایتاً ترالش بررای ایرجراد 
گونه با سرخرورده برودن ارتباط بین این دمل داد ی

 مردم از دین اسالم، دلما، انقال  و .. بوده است!؟
 
 سخن  ایانی :   
در هر حال گر چه انتظار از دستگرا  هرای   

متولی نظم، امدیت و مسئولریرن فهراهرای 
نمادهای هویتی ملری و اسرالمری،   شهری و

حفاظت و مراقبت از تددیس هرا و صردهرا 
مرنز تاریخی و تمدنی موجود در شهرستان 
نازرون بود  و طبیعی است در اولین فرصت 
ممکن ضمن شداسایی و برخوردِ قانونری برا 
مرتکبین، دست های  شتِ  ررد  و آلرود  و 
انگیز  های آنان را افشا خواهدد نرمرود، در 
عین حال شایسته است نسبت به ادعاهرای 
صورت گرفته در ایجاد ارتباط بین انگیز  ی 
سوزندِگان تددیس با رفتارهای روحانریرون، 

جماعات و چگونگری نشر    امامان جمعه و
تامل بیشتری بره   ارتباط مذنور! و .. دقت و

عمل آورد  و تحقیقِ افرزون ترری مربرذول 
 فرمایدد.
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