
 انتظارات کازرونی ها 
 از مراکز علمی و دانشگاهی

 

 -—————فردا... دهقانامان
علی رغم اشتغال و یا فارغ التحصیلللی   
صدها دانش جوی رشته های مرتبط با 
علوم پزشکیِ دانشگاهِ کازرون اما ایل   

شهرستلان هلنلنلبلان بلا       

 بیانیه بسیج رسانه فارس 
 خطاب به بانوان تیم ملی کبدی:

عنوان  نام شما به
سفیران رسانه اسالمی 

 شود ثبت می

شبکه سازی فکری و فرهنگی 
 در مساجد تقویت شود/

تیِم منسجِم کارآمِد جهادی 
 در اطراف دولت شکل بگیرد

 مرداد 82به بهانه    

 

 ————عمادالدین شیخ الحکمایی
 

باالخره پس از یکی دوسال پلیلگلیلری     
توانستم کپی یکصد سبد از تلگراف هلا  

شده از کازرون به  های ارسال و عریضه
 مجلس شورای ملی را  تهیه کبم 

 3صفحه 

 نمی توانم آمار مدیران بازنشسته فارس را اعالم کنم

 میلیاردی خبر نداریم! 2از اختالس 

 4صفحه   2صفحه 2صفحه  4صفحه 

 

 پرور خطاب به دولت :سردار غیب

راه را باز کنید شما تنها نیستید، 
 ظرفیت بسیج در اختیار شماست

 

 بسیج همواره آماده کمك به دولت بوده است
 2صفحه 

ریزی  رئیس سازمان مدیریت و برنامه
های کلنن   استان فارس مجنوع پروژه

مدنظر در سبد آمایش سلرزملیلبلی     
پروژه عبوان کرد و افزود:  66استان را 
ها در تنام ابعاد اقتلصلادی     ای  پروژه

شلده و   فرهبگی  اجتنلاعلی و... دیلده      
هلای اسلتلان     سعی کردیم به ظرفیت

برای تخصیص مبلابلد در ایل  سلبلد      
 کبیم. خوبی اشاره به

ملللل له انسلان  فضلا و       3تاجگردون 
فعالیت را اساس نوشت  سبد آمایلش  
: سلازملان      عبوان کرد و اظهار داشلت

ریزی پلس از ابلنغ    مدیریت و برنامه

نهایی سبد آمایش در تخصیص اعتبار و 
توزید مبابد بر اساس ای  سبلد اقلدام   

انداز توسعه استان  کبد چراکه چشم می
بر مببای آن قرار دارد  ببلابلرایل  در    
تهیه سبد آمایش دقت نظر بسلیلاری   

 انجام شده است.
وی هننبی  در مورد تخصیص مبلابلد   

های عنرانی استان فلارس نلیلز     پروژه
: باوجود تبگباهای ماللی  چلرخله      گ ت

های عنرانی استان بلا هلنلان     فعالیت
شدت و حدت سابق در حال اجرا بوده 

هلا   نیز بی  دستگاه 79و اعتبارات سال 
 توزید شده است.

آهل    معاون استانلدار فلارس بله راه   
بوشهر نلیلز اشلاره کلرد و در     -شیراز

پاسخ به پرسش یکی از خبرنگلاران در  
ها بیشتر  خصوص ایبکه ظاهراً بوشهری

کار ای  پروژه هستبلد تلا فلارس      پای
آهل  را ملا    گ ت: مصوبه ایجاد ای  راه 

از محلنلدبلاقلر نلوبلخلت ملعلاون          
جنهور گرفتیم و استان بوشلهلر    رئیس

میلیارد تومان برای آن در  111فعنً تبها 
قانون بودجه در نلظلر گلرفلتله کله       

تلوان   مشخص است با چبی  پولی ننلی 
ای به ای  وسعت را به سرانجلام   پروژه
 رساند.
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 هفته نامه
 سیاسي،
 اجتماعي،
 فرهنگي و
 ورزشي
 هاي*استا ن
 فارس،

 بوشهر و
 کهگیلویه و
 بویر احمد

 هیأت موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیآئین33قانون و ماده  3آگهی موضوع 

هیأت اول موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدد   1300991911مورخه  13003931193199931برابر رأی شماره 
صادره از کوار در یک قدعدعده     191محمد بشماره شناسنامه ثبتی حوزه ثبت ملک کوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد نیک عهد قیصرایی فرزند جان

 0اصلی واقع درقععده   111فرعی از  1033متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک   1131611زمین مزروعی به انضمام تأسیسات دامداری به مساحت 
روز آگهدی   11فارس  خریدار از مالک رسمی آقایجان محمد نیک عهد قیصرائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله    1فارس بخش 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتدراض خدود را بده ایدن     شود در صورتی که  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میمی
ت انقضای مدت مذکور و صوراداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در  

 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 1300993993تاریخ انتشارنوبت دوم:            1300991913تاریخ انتشارنوبت اول: 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار—علی بیگیحسن



بیانیه بسیج رسانه فارس خطاب به بانوان تیم 
 ملی کبدی:

عنوان سفیران رسانه اسالمی  نام شما به
 شود ثبت می

ای خعدا  بده بداندوان      سازمان بسیج رسانه فارس در بیانیه
های آسیایی جاکارتدا   قهرمان تیم ملی کبدی ایران در بازی

پاس این حرکت زیبا و ارزشمنددتدان ندام      نوشت: به  1911
عنوان سفیران رسانه اسالمی ثبدت و نسدبدت بده      شما را به

 شود. ربط اقدام می پیشنهاد تشویق از مسؤولین ذی
این سازمان به خاطر اقدام ارزشمند قهرماندان تدیدم مدلدی      

های آسدیدایدی     کبدی بانوان ایران پس از قهرمانی در بازی
 ای را صادر کرد. بیانیه 1911جاکارتا 

 در این بیانیه آمده است:
جاکارتا، سرزمینی که بار دیگر احتزار پرچدم ا  را تدجدربده     
کرد تا با صالبت عزت مسلمین در جهان فریاد بدزندد، درود   
خداوند بر شما بانوان ارزشمند و غیور کشور عزیزمان ایدران  
که مصداق شیرزنان صدر اسالم در حفداظدت از شدریدعدت      
)س( تبلید  آیدات      پاکتان هستید، آنجایی که حضرت زینب 

ی مبارک شمدا عدزیدزان در     عشق نمود، امروز ما از حنجره
سرزمین غربت شنیدیم، همان لحظاتی که گوینده استادیوم 

کرد، تیم ملی کبدی بانوان ایران  به زبان انگلیسی اعالم می
های آسیدایدی جداکدارتدا در سدال        قهرمان این دوره از بازی

گردید و ازدحام شلوغی جمعیت مجال فکر کدردن را   1911
ای را خلق کردید که موجب شگفتدی   داد، شماها صحنه نمی

 جهانیان گردید.
ی نابی که بجای جی  و هورا، ابتدا پرچدم   آری همان لحظه

عزیز ایران اسالمی را بر روی زمین پدهدن کدرده و دور آن    
حلقه زدید و ضمن ادای احترام به پرچم در حالدی اشدک از   

صدورت   چشمانتان سرازیر شده بود، با صددای بدلدندد و بده     
)آیه  ( را قرائت نمدودیدد،     منسجم آیات مقدس قرآن  الکرسی

کددام   دنیا شاهد باشید که تحریم، تهدید و تعدمدیدع هدید      
خورده آنیم  هایمان دور کند و ما قسم تواند ما را از ارزش نمی

اش، بدا   که این انقال  را تا زمان تحویل به صاحب اصدلدی  
اصالت حفظ و در اشاعه آن کوشا باشیم، درود بر شرف شما 
که جدا بودن حسابتان با مسیح عدلدی ندهادهدا را در دندیدا       

فدهدمدد کده شدمدا چده         گونه فریاد زدید و دنیا قععاً می این
 گویید. می

سازمان بسیج رسانه سپاه فدجدر اسدتدان فدارس قدهدرمداندی          
شکوهمند شما افتخارآفرینان سرزمین کهن ایران اسالمی کده  

تدان   معروف و نهی از منکر را با بیان عاشقدانده   ی امربه فریضه
ابراز نمودید را با افتخار و غرور تبریک و تهنیت عرض نموده و 

پاس این حرکت زیبا و ارزشمندتان نام مبارک شما عزیدزان   به
عنوان سفیران رسانه اسالمی ثبت و نسبت به پیشدندهداد     را به

 ربط اقدام خواهد نمود. تشویق از مسؤولین ذی

 2صفحه 
میلیارد ریال در  022انبار احتکارکاال به ارزش 

 شیراز کشف شد
سردار سرتیپ دوم احمد علی گودرزی، دوشنبه در گفت و گو بدا  
: ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتدصدادی     خبرنگاران بیان داشت
پلیس آگاهی استان فارس پس از معلع شدن از گزارشی مبنی بر 
نگهداری و احتکار کاال در یک انبار واقع در شیراز این موضوع را 

 به صورت ویهه در دستور کار خود قرار دادند.
: ماموران پس از کسب مدجدوز قضدایدی و بدا حضدور         وی افزود
نمایندگان تعزیرات حکومتی، از انبار مورد نظر بازدید کردندد و از  

تن تخمه و کنجد،  19تن عدس،  119تن برنج،  199این مکان 
تن ادویه و بذر انواع سبدزی کده فداقدد مددارک ورودی و       101

 خروجی و احتکار شده بود، کشف و توقیف شد.
میلدیدارد    199وی با بیان اینکه ارزش این محموله احتکار شده، 

ریال برآورد شده است، بیان کرد:د در پیوند با این کاالها یک نفر  

 متهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.
تا کندون کده طدر      00این مقام انتظامی افزود: از ابتدای مرداد  

برخورد با احتکار کاال آغاز شده است، ماموران انتظامدی اسدتدان    
انبار احتکار کاال شامل مواد غدذایدی و السدتدیدک و       13فارس، 

 میلیارد تومان کشف کرده اند. 113خودرو به ارزش 
فرمانده انتظامی استان فارس در بخش دیگری از سخندان خدود   
گفت: سوم شهریورماه جاری، کلیپی مبنی بر ضر  و شتم مامور  

شیراز در فضای مجدازی   -پلیس راه فارس در محور دشت ارژن 

منتشر شد، که شناسایی و دستگیری عامالن اصلی بده صدورت   
 ویهه در دستور کار ماموران پلیس اطالعات قرار گرفت.

: ماموران پس از هماهندگدی     فرمانده انتظامی استان فارس افزود
متهم را در یک عملیات ضربتی و منسجم دستگیر  1قضایی هر 

کردند. گودرزی با بیان اینکه ضار  اصلی متواری است و تالش  
: افرادی که بده هدر     برای دستگیری او همچنان ادامه دارد، گفت
دلیل بخواهند موجب اخالل در نظم و امنیت کشور شوند، پلیس 

 با جدیت و قاطعیت برابر قانون با آنان برخورد می کند.
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به گزارش شیرازه، ساسان تاجدگدردون رئدیدس     
ریزی فدارس در جدمدع     سازمان مدیریت و برنامه

: سند آمایش سرزمیدندی     خبرنگاران اظهار داشت
نخبه دانشگاهی  119استان فارس با اجماع نظر 

صدفدحده     199و کارشناسان سعو  مختلدف در  
شده که منتظر تصویب نهدایدی در شدورای     آماده
 ریزی استان است. برنامه

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در تدوین سند 
آمایش در بحث تعارض منافع افدراد کدندتدرلدی      
: مدا      صورت گرفته است یا نه؟ خاطرنشدان کدرد

توانستدیدم مشداور در طدر  را در یدک اتداق        می
داشته و سدندد را تددویدن کدندیدم و         دربسته نگه

گرفت اما عقیده ما استفاده از ظرفیدت   کس نیز ایرادی نمی هی 
 نخبگان استان در نوشتن طر  آمایش بود.

ندخدبده     119تاکنون حدود  01این مقام مسؤول افزود: از سال  
1دانشگاهی و کارشناس در  های مختدلدف    نشست در عرصه 0

نظرات خود را در مورد سند آمایش سرزمینی اعدالم و اعدمدال    
صفحه پس از تصویب  199اند و امروز چکیده این سند در  کرده

 در استان آماده ارائه به تهران است.
ریزی استان فدارس مدجدمدوع      رئیس سازمان مدیریت و برنامه

3های کالن مدنظر در سند آمایش سرزمینی استدان را   پروژه 3 
: این پروژه  ها در تمام ابعاد اقتصدادی،   پروژه عنوان کرد و افزود

. دیده    . . های  شده و سعی کردیم به ظرفیت فرهنگی، اجتماعی و
 کنیم. خوبی اشاره استان برای تخصیص منابع در این سند به

مؤلفه انسان، فضا و فعالیت را اساس نوشتن سندد   3تاجگردون 
: سدازمدان مددیدریدت و            آمایش عنوان کدرد و اظدهدار داشدت

ریزی پس از ابالغ نهایی سند آمایش در تخصیص اعتبار  برنامه
انداز  کند چراکه چشم و توزیع منابع بر اساس این سند اقدام می

توسعه استان بر مبنای آن قرار دارد، بنابراین در تدهدیده سدندد      
 آمایش دقت نظر بسیاری انجام شده است.
های عمرانی استان  وی همچنین در مورد تخصیص منابع پروژه

: باوجود تنگناهای مالی، چرخه فعدالدیدت     هدای   فارس نیز گفت
عمرانی استان با همان شدت و حدت سابق در حال اجرا بوده و 

 ها توزیع شده است. نیز بین دستگاه 00اعتبارات سال 
 بوشهر فاینانس شد-آهن شیراز راه

بوشهر نیز اشاره کدرد و  -آهن شیراز معاون استاندار فارس به راه
در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه ظاهراً 

کار این پروژه هستند تا فدارس، گدفدت:     ها بیشتر پای بوشهری
آهن را ما از محمدباقر ندوبدخدت مدعداون       مصوبه ایجاد این راه

مدیدلدیدارد      111جمهور گرفتیم و استان بوشهر فعالً تنها  رئیس
تومان برای آن در قانون بودجه در نظر گرفتده کده مشدخدص     

ای بده ایدن وسدعدت را بده       توان پروژه است با چنین پولی نمی
 سرانجام رساند.

تاجگردون با بیان اینکه به دنبال یک کار اساسی در تکدمدیدل    
شیراز با یدک شدرکدت    -آهن بوشهر این پروژه بودیم، افزود: راه 

درصد صندوق تدوسدعده     11چینی فاینانس شده و منتظر سهم 
ملی هستیم که اگر این مبل  تزریق شود، روند عملیدات پدروژه   

 سرعت ادامه خواهد یافت. به
 مدیر بازنشسته در فارس داریم 1تنها 
ریدزی اسدتدان     معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامده  

فارس نیز در این نشست در پاسخ به پرسدشدی در مدورد آمدار     
مدیران بازنشسته استان گفت: تا زمانی که اصالحدیده شدورای     

هدا   کارگیری بازنشستگان در دستگداه  نگهبان بر مصوبه منع به
 توان در این مورد اظهارنظر کرد. اعالم نشود، نمی

احمدعلی افکاری که با اصرار خبرنگاران برای اعدالم اسدامدی    
: بااینکه   مدیران بازنشسته استان فارس روبه رو شد، تصریح کرد

مدیر بازنشسته  1توان آمار دقیقی اعالم کرد اما فعالً حدود  نمی
 داریم.

هدای بدرتدر اسدتدان در       وی همچنین از اعالم اسامی دستگداه 
جشنواره شهید رجایی خبر داد که فردا این جشنواره در شدیدراز   

 شود. برگزار می
 سازی آماری! ها در برابر شفاف مقاومت دستگاه

عبدالحمید سنگی معاون آمار و اطالعات سازمان مددیدریدت و    
ریزی استان فارس نیز در این نشست با انتقاد از مقاومت  برنامه
: مدا بده      های اجرایی در برابر شفاف دستگاه سازی آماری گفدت

دنبال نهایی کردن سیستم ثبت مبنا هسدتدیدم تدا ندیدازی بده        
سرشماری به شکل گسترده نداشته باشیم و این سیستم نیاز به 

ها و اعالم آنالین آمار آنان دارد که متأسفانده   همکاری دستگاه
 اند. ها تاکنون در برابر این موضوع مقاومت کرده این دستگاه
: به  احوال یا مسکن و شهرسازی  عنوان نمونه اگر ثبت وی افزود

آمار نفوس و مسکن را آنالین در اختیار ما بگذارند ندیدازی بده    
ها اندتدظدار     سرشماری مجدد نیست، بنابراین از مدیران دستگاه

رود برای استقرار نظام نوین آماری با این سازمان تدعدامدل     می
 داشته باشند، ضمن اینکه طبق قانون ملزم به همکاری هستند.

 کاران را چهل و ششی نکنید! پیمان

محسن ربانی زاده معاون فنی و اجرایی سازمدان  
ریدزی اسدتدان فدارس ندیدز در        مدیریت و برنامه

سخنانی به مشکالت پیمانکاران با توجه به تغییر 
قیمت مصالح و شرایط اقتدصدادی اشداره کدرد و     
ها  اظهار داشت: شرایط اقتصادی و افزایش قیمت 

پیمانکاران را دچار مشکالت بسیاری کرده اسدت  
های اجرایی انتدظدار داریدم     که از مدیران دستگاه

را در حدق آندان    13شرایط را درک کرده و ماده 
ای که اگر پیماندکدار در زمدان     اعمال نکنند )ماده 

مقرر پروژه را تحویل ندهد، دچار محدرومدیدت و    
 سوءسابقه خواهد شد(.

: قدراردادی کده چدندد مداه پدیدش بدا           وی افزود
شده، طبدیدعدتدًا امدروز جدوابدگدوی          های آن زمان تنظیم قیمت
های پیمانکار نیست بنابراین تعدیل نرخ را برای جدبدران    هزینه

ضرر و زیان آنان اجرا خواهیم کرد به این صدورت کده تدمدام     
بسته شده شامدل ایدن تدعددیدل       03قراردادهایی که تا مهرماه 

 خواهند شد.
پیمانکار در استان  331هزار و  1این مقام مسؤول با بیان اینکه 

کنند، از صدور مجوز خدمات فنی و مهندسی  فارس فعالیت می
: در حدال     برای عالقه مندان این عرصه خبر داد و تصریح کدرد

ها عوامل فنی وجود دارد که با صدور این  برابر پروژه 19حاضر 
 مجوزها در پی توانمند کردن آنان خواهیم بود.

: در کشدورهدای قدعدر، عدمدان و           ربانی زاده همچنین گدفدت
گرجستان نیز در حال رایزنی هستیم تا خدمات فنی و مهندسی 

 را به آنان ارائه کنیم.
 از اختالس خبر نداریم!

وبودجده سدازمدان مددیدریدت و        علی سلحشوری معاون برنامه
1ریزی فارس نیز در این نشست از تخصیص  برنامه درصدی  1

میدلدیدارد     391اعتبارات عمرانی استان خبر داد و اظهار داشت:  
های اجرایدی   ای بین دستگاه تومان نیز در قالب اعتبارات هزینه

 شود. درصد آن را حقوق کارکنان شامل می 01شده که  توزیع
میلیدارد   031وی سرجمع اعتبارات تخصیصی ملی و استانی را 

تومان عنوان کرد و افزود: این اعتبارات در قالب نقدی و اسنداد   
 یافته است. خزانه اسالمی تخصیص

 11این مقام مسؤول در پاسخ به پرسشدی در مدورد اخدتدالس     
های اجرایی استان فدارس ندیدز     میلیارد ریالی دریکی از دستگاه

: بنده از چگونگی این اختالس خبر نددارم امدا در قدالدب       گفت
گویم که اخدتدالدسدی صدورت       اعتبارات استانی با اطمینان می

نگرفته و هرکسی که این خدبدر را داده اسدت بدایدد در مدورد       
 جزئیات آن نیز توضیح دهد!

1شود که چند روز پیش دادستان شیراز از اختالس  یادآور می 1 
های اجرایی استان فارس خدبدر    میلیارد ریالی در یک از دستگاه

 داده بود.

 میلیاردی خبر نداریم! 2نمی توانم آمار مدیران بازنشسته فارس را اعالم کنم/از اختالس 
 

تمسك به والیت امیرالمؤمنین )ع( 
 از منظر امام خمینی )ره(

 علی اسدزاده

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به درخدواسدت   
: بیش   دیروز رئیس جمهور که دولت را تنها نگذارید، گفت

از یک سال است به شما اعالم آمادگی و همکاری کرده، 
ایدم ولدی    های مختلف اعالم کدرده  نامه زده و در تریبون

 پاسخی دریافت نکردیم.
سردار غالمحسین غیب پدرور رئدیدس سدازمدان بسدیدج        
مستضعفین صبح امروز در اجالسیده شدهددای اصدنداف،      
کارمندان و کارگری در استان البرز از مسئولین به خاطدر  
: شعار   برگزاری این اجالسیه در مسجد تشکر کرد و گفت
مسجد محوری باید در عمل مدحدقدق گدردد و مسدجدد       

 همانند قبل باید محور انجام برنامه ها باشد.
رییس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به ایستدادگدی   
شهیددان در دوران دفداع مدقددس اشداره کدرد و افدزود:        
شهیدان به ما راه ایستادگی و استقامدت را آمدوخدتدندد و      

خواست خداوند بود که شهیدان دوران دفاع مدقددس بده    
 شهیدان مدافع حرم پیوند بخورند.

وی در ادامه افزود: هدف از برگزاری چنیدن اجدالدسدیده       
هایی نشستن پای مکتب شهداست. هدمداندعدور کده در       
دوران دفاع مقدس رزمندگان تا پدای جدان ایسدتدادگدی      
کردند و ما هم اگر شاگردان خوبی باشیم راه را ادامه داده 

 و در مقابل مشکالت ایستادگی می کنیم.
غیب پرور ضمن اذعان به افزایش مشکالت اقدتدصدادی    
مردم افزود: مشکالت اقتصادی جامعه فزونی یافدتده امدا     
بین پاسداری از اصل انقال  و انتقداد فدرق اسدت مدردم     
پای این انقال  که ادامه قیام امام حسین علیده السدالم   

 است ایستاده اند و تردیدی نداشته و ندارند.
: شما اگر بخواهید تنها نیستید؛   وی در همین رابعه افزود
فرهیختگان بسیج در اصناف، پزشکی و صنعدت و اقشدار   

مختلف بسیج در خدمت شما هستند اما راه بستده اسدت،   
راه را باز کنید بسیج متعلق به نظام و نسخه شفدابدخدش    
است. شما بخشی از توانایی بسیج را در عرصه سازندگدی   
و در زلزله کرمانشاه دیده اید و مدردم حدالوت خددمدت     

 رسانی بسیج را چشیده اند.
وی در ادامه ضمن تشکر از سدازمدان تدعدزیدرات و قدوه       
قضاییه گفت: در دو هفته گذشته بسیج به موضوع احتکار  
کاالهای اساسی ورود کرده و همه نتایج آن را دیدند امدا  
هنوز مبارزه ادامده دارد و مسدئدوالن بدایدد تدا رسدیددن         
کاالهای احتکار شده به دست مردم تالش خود را ادامده  

 دهند.
 * احتکار کنندگان همانند داعش هستند

غیب پرور در پایان ضدمدن داعشدی خدوانددن احدتدکدار         
: کسانی که کاالهای مورد ندیداز مدردم را      کنندگان افزود

احتکار می کنند همانند داعش هستند و بده مدردم رحدم    
نمی کنند ولی در مقابل اصناف و بازاریان ما غیرتمندد و  
دلسوز مردم هستند و نقش خود را در بده ثدمدررسدانددن      
انقال  اسالمی و کمک به دفاع مقدس به خوبدی ایدفدا    

 کردند.
 

الزم به توضیح است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
  طدر  در حدوزه   0طدر  شدامدل     110)ره( تا بده امدروز     

امدور    پدروژه در زمدیدنده     111توانمندسازی اقتدصدادی،   
سدالمدت و سدایدر       طر  در حوزه 3زیربنایی و فرهنگی، 

اقتدصدادی     گذاری گروه توسعه سرمایه  پروژه 1خدمات و 
میلیدارد ریدال در    13311گذاری  تدبیر را با حجم سرمایه
برداری رسانده و یا در دسدت اقددام    استان فارس به بهره

 دارد.

 سردار غیب پرور خطاب به رئیس جمهور: 
 راه را باز کنید شما تنها نیستید، ظرفیت بسیج در اختیار شماست/ بسیج همواره آماده کمك به دولت بوده

میلیارد تومان برای طرح های  02
 عمرانی کازرون صرف شد
 

به گزارش شدهدرسدبدز؛     
فرماندار کدازرون اعدالم   
: اعتبار هزینده شدده     کرد
برای اجرای طدر  هدای   
قددابددل افددتددتددا  ایددن    
شهرستان در ایام هفدتده   

میلیارد  39دولت بیش از 
 تومان است.

داریوش دهقدان در ایدن   
: این مدبدلد       زمینه افزود

 طر  هزینه شده است. 39برای بهره برداری از 
: این طر  ها شامل چهار خانه بهداشدت در    وی ادامه داد

تختخوابدی   31چهار روستای شهرستان، پروژه بیمارستان 
قائمیه، دو سالن ورزشدی در دو روسدتدای شدهدرسدتدان        

تنی زیر صفر در بخش خشدت   1999کازررون، سردخانه 
 است.

دهقان گفت: همچنین افزایش ظرفیت پست برق نیروگاه  
3کازرون با نصب یک دسدتدگداه تدراندس بده قددرت         9 

 39مگداوات آمدپدر بده      11مگاوات آمپر، تعویض ترانس 
مگاوات آمپر پست قندیل چنارشاهیجان، احداث اقامتگداه  
بوم گردی کشکولی و چندین طر  آموزشی و نصب چند 
دستگاه پست هوایی برق بدا هددف رفدع افدت ولدتداژ در       

 بخشهای خشت و قائمیه و باالده است.
: مسئوالن کازرون در این ایدام    فرماندار کازرون بیان کرد
با حضور در بخش های این شهرستان در جمع مدردم بدا   
ارائه گزارشی از عملکرد و خدمات دولت، دسدتداوردهدای    

 نظام مقدس جمهوری اسالمی را بیان می کنند.

سال  81رقابت های شطرنج زیر 
 فارس در کازرون پایان یافت

سال اسدتدان فدارس     11رقابت های شعرنج رده سنی زیر 
جام عید قربان با انتخا  نفرات بدرتدر در کدازرون پدایدان      

 یافت.
رئیس هیات شعرنج کازرون، گفت:این رقابت هدا جدمدعده      

شدعدرندج بداز از      01شب پس از سه روز پایان یافدت کده   
شهرستان هدای فدیدروزآبداد،المدرد، رسدتدم، مدمدسدندی،            
فراشبند،کازرون، منعقه کوهمره نودان کازرون و یک تیدم  

 میهمان از استان بوشهر شرکت داشتند.
:این رقابت ها با هددف آمداده سدازی      صمد محمودی افزود

سال برای شرکدت   11بیشتر شعرنج بازان در رده سنی زیر 
در رقابت های قهرمانی استان فارس و بداال بدردن سدعدح     
کیفی بازیکنان و تعامل با هیات های شعرنجبازان اسدتدان   

 فارس بیان کرد.
همچنین نفرات برتر در هر رده سنی به ایدن شدر  اعدالم    

 شد:
سال بردیا رضدایدیدان ازکدازرون اول و      3در رده سنی زیر 

 کیان رضایی موصلو از المرد دوم
سال رضا اردشیری از کازرون اول،احمدرضا مرتجز از  1زیر 

 کازرون دوم
سال امیر رضا شفیعی از کدازرون اول، امدیدرعدلدی       19زیر 

 طراوت پور از کازرون دوم
سال مهدی قاسمی زاده از کازرون اول مانی نیکنام  11زیر 

 از رستم دوم
1زیر  سال آریا کریمی از فیروزآباد اول مهدی کوهپیما از  1

 رستم دوم
1زیر  سال حسن رستگار نیدک از رسدتدم اول، مدهدرداد       3

 جمشیدی از کازرون دوم
سال امیررضا بهادری از کازرون اول، محمد امدیدن    11زیر 

 محمودی کازرون دوم .

محمدعلی و محمدرضا گرایی دارندگان مدال طال و برندز  
جاکارتا شدامدگداه    1911کشتی فرنگی بازی های آسیایی 

جمعه در میان استقبال پدرشدور مدردم و مسدئدوالن وارد      
 شیراز شدند.

به گزارش ایرنا، درآیین استقبال از این افتخار آفرینان که 
با حضور مدیرکل ورزش و جواندان فدارس، دوسدتدداران     
کشتی و خانواده این پهلوانان در فرودگاه شهید آیدت ا   
دستغیب شیراز برگزار شد، از ایدن دو بدرادر مددال آور بدا     

 اهدای حلقه های گل تقدیر شد.
زدن ساز و نقاره، اجرای ورزش های باستداندی از ندکدات     

 دیدنی این مراسم استقبال بود.
کیلوگرم  00محمدعلی گرایی در کشتی فرنگی و در وزن 

در بازی های آسیایی مدال طال را برای فارس به ارمغدان  
کیلوگرم نشدان   30آورد و برادرش محمدرضا هم در وزن 

 برنز گرفت.
سعید رضا کیخا ژیمناست شیدرازی در ایدن بدازی هدا در     
خرک حلقه چهارم شد و مهران ستدار دیدگدر ورزشدکدار      

کیلوگرم در رشته جوجیتدسدو    13شیرازی در وزن منهای 
) یکی از رشته های ورزش جودو ( در مبارزه ای نزدیدک    
از حریف تایلندی شکست خورد و از دور رقابت ها کدندار   

 رفت.
حبیب رنجبر و مهران سدتدار در رشدتده جدوجدیدتدسدو ،          
محمدعلی و محمدرضا گرایی در کشتی فرنگی، سعدیدده   
جعفری و راحله نادری در کبدی، فرزاد رستمدی و عدلدی    
رحیمی در هندبال، سعیدرضا کیخا در ژیمدنداسدتدیدک و      
فرانک پرتو آذر در رشته دوچرخه سواری و محمد بهدروز  
کارگران، محمد حسن زاده در بسکتبال پنج نفره و علدی  

ورزشکار استان فارس  13ا  وردی در بسکتبال سه نفره 
جداکدارتدا حضدور      1911های آسیایی  هستند که در بازی

 داشتند.

محمد علی چمیانی از شیراز به عنوان مربی تدیدم مدلدی     
کشتی فرنگی در این رقابت حضور داشت و فاطمده اسدد   
پور از شیراز هم سرمربی تیم ملی تکوانددو بداندوان را در    

 بازی های آسیایی است.
شریف دالرام نخستین ورزشکار استان فارس بدودکده در   

تهدران در رشدتده    1001هفتمین دوره بازی های آسیایی 
بوکس موفق به کسب نشان طال، قبل از انقال  اسالمی 

 شد.
پس از انقال  اسالمی در شانزدهمیدن دوره بدازی هدای    

در گوانهو چین برگزار شد امیدد   1919آسیایی که در سال 
سال در رشته کشتی فرنگی و در وزن  33نوروزی پس از 

کیلوگرم مدال طال را بر گردن آویدخدت تدا دومدیدن       39
ورزشکار طالیی استان فارس در بازی های آسیایی پدس  

 از شریف دالرام باشد.
حمید ریحانی دیگر ورزشکار استان فدارس اسدت کده در    

 1993رشته کشتی فرنگی توانسته در بازی های آسیایدی  
 دوحه قعر به نشان برنز دست یابد.
از بدیدسدت و     1911هجدهمین دوره بازی های آسیایدی  

 19در  00هفتم مرداد آغاز شد که تا یازدهم شهریور ماه 
کشدور   11هزارورزشدکدار از    11رشته و با حضور بیش از 

آسیایی در شهر جاکارتا پایتخت کشور اندونزی، پالمبانگ 
 و هفت شهر در حومه جاکارتا ادامه خواهد داشت.

ورزشدکدار    01ورزشکار مرد،  119کاروان اعزامی ایران با 
رشته ورزشی راهی  11ورزشکار در  301زن و در مجموع 

 این دوره از بازی ها در جاکارتا شد.
ورزشکاران ایرانی در هفدهمین دوره این بازی ها کده در  

ورزشکدار در   103شهر اینچئون کره جنوبی برگزار شد با 
بدرندز بده    11نقره و  11نشان طال،  11رشته با کسب  11

 مقام پنجم آسیا دست یافتند.

 کشتی گیران مدال آور بازی های آسیایی وارد شیراز شدند

عید غدیر، از بزرگترین اعیاد مذهبی است. ایدن   «امام راحل:  
عید مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظدلدومدان    
جهان است، عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیلده  
)ص( برای اجرای مقاصد الدهدی و ادامده ی       ی رسول اکرم 
    .. . تبلیغات و ادامه ی راه انبیاء، حضرت امیرالمؤمنین سدالم ا

 . »علیه را منصو  نمودند
روز مبارک عید سعید غدیر که از اعیاد بزرگ اسالمی است «

نکدتده اش هدم    »و به حسب نفوس ما باالترین عید است و 
     .. . این است که این ادامه نبوت است، ادامه معنویت رسدول ا
است، ادامه آن حکومت الهی است، از این جهت از همده ی  

 .»اعیاد باالتر است
یکی از چیزهایی که وارد شده است ایدن  «در این روز سعید، 

الحدمددا... الدذی جدعدندا مدن           »است که بگوییم و بخوانیم:  
یعدندی خددا را     «المتمسکین بوالیه امیرالمؤمنین و اهل بیته

سپاس می گوییم که ما را از چندگ زندنددگدان بده والیدت       
 .»امیرالمؤمنین )ع( و اهل بیت او قرار داد

آیا منظور از تمسک همین گفتدن و خدوانددن و رد شددن     «
است؟ آن هم در روزی که والیت به همان معندای واقدعدی    
خودش بوده است و نه تمسک به محبت امیرالدمدؤمدندیدن،      
تمسک به محبت اصالً معنا ندارد، تمسک به مقام والیت آن 
بزرگوار به این است که گرچه ما نمی توانیم به تمام معنا آن 
عدالت اجتماعی و عدالت حقیقی را که حضرت امیر قدرت بر 
پیاده کردنش داشت را پیاده کنیم، لکن اگر آن الگو پیدا شده 
. مدقدام        بود به قدرت خود می توانیم آن را تحقق بخدشدیدم
والیت که مقام تولیت امور بر مسلمین و مقام حکدومدت بدر    
مسلمین است، این است که چنانچه حکومت تشکدیدل شدد،    
حکومت تمسکش به والیت امیرالمؤمنین باشد و عدالتی که 

هم به انددازه ی   -حکومت -امیرالمؤمنین اجرا می کرد، این
-111، ص 11)صحیفه ی امام، ج  »قدرت خودش اجرا کند

111 .) 
امروز ما مفتخریم که در جمهوری اسالمی زندگی کندیدم و    

همه مسئولیم تا آن عدالت مورد نظر امیرالمؤمنین پیاده شود 
و حجت بر همه تمام است،  و اگر امروز عدالت اجتماعی در 
جمهوری اسالمی زیر سؤال است، بددیدهدی اسدت کده بدی       
عدالتی ها و گرفتاری های عمده ملدت، نداشدی از مددیدران      
جامعه است. از یک طرف مسئولین و دولتمردان باید تدوجده    

 کنند که به تمام معنا تمسکشان به امیرالمؤمنین است؟
و از طرف دیگر مردم مسئولند و باید جوا  داشته باشند کده  
آیا در انتخا  مسئولین بر اساس علم و تدواندایدی و تدقدوا و      
پاکدامنی و فداکاری و کاردانی عمل کرده اند؟ آیا همه ناظر 

 و معالبه گر بودند؟ و ...
آری، امروز گرفتاری های عمده ملت ها در دنیا، گدرفدتداری    
ناشی از مدیران و دست های گرداننده ی جامعه است، آنهدا  
فاسدند که فساد در ملدت هدا، ریشده ی هدمده ارزش هدا و       
اصالت ها را می کَند و از بین می برد، آن ها فداسددندد کده     
ملت ها، ذلیل و برده و نوکر صفدت بدار مدی آیدندد، آن هدا       
فاسدند که قدرت های شیعانی، بر ملت هایشان تسلط پیددا  
می کنند،  آن ها فاسدد و بدی بدندد و بدارندد کده در مدتدن          

 جوامعشان، ایمان به کلی رخت بر می بندد.   

آموزان کازرونی  افتخارآفرینی دانش
 در کنگره قرآن ویژه مدارس سمپاد 

 
و پنجمین کنگره سراسری قرآن کریم، مرحله استانی،  بیست 

( بدا حضدور             ویهه مدارس استدعددادهدای درخشدان)سدمدپداد
آموزان این مدارس از سراسر استان فارس برگزار شدد و   دانش

هدای مدخدتدلدف       آموزان کازروندی در رشدتده    دو نفر از دانش
 درخشش چشمگیری داشتند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش کدازرون،  
و پنجمین کنگره سراسری قرآن کریم، مرحله استانی،  بیست 

( با شرکت یکصد و    )سمپاد ویهه مدارس استعدادهای درخشان
و  1آموز به میزبانی مراکز آموزشی شهید دستغیب  چهل دانش

 فرزانگان شیراز برگزار شد.
براساس این گزارش، دانش آموزان محمدرضا دلپذیر در رشته 

و سید احمدرضا نیکبدخدت زاده در رشدتده      «جزء 19حفظ »
از دبیرستان شهید دستغیب کازرون، به ترتیب مقام  «تفسیر»

اول و دوم این دوره از مسابقات را کسب کرده و به مسابقات 
 کشوری راه یافتند. 

گفتنی است، این کنگره با هددف شدنداسدایدی و گدزیدندش         
های مختلدف قدرآن کدریدم در      آموزان برگزیده در رشته دانش

های  مدارس استعدادهای درخشان برگزار شد و توجه به آموزه
هدای   قرآنی در مدارس استعدادهای درخشان، تقویت مهدارت 

های حفظ، قرائت و معارف قرآن کریم از  سواد قرآنی در رشته
 دیگر اهداف برگزاری این کنگره می باشد.

 و  سایت رسمی آموزش و پرورش کازرون 
http://kazeroon.fars.medu.ir 

 



 

 2های نمممازعمممعمه      آیت اهلل دژکام در خطبه
 :3331شهریور 

امام جمعه شیراز در سخنان خود بر تقویت شبکه سازی فکری 
و فرهنگی در مساجد به گونه ای که فضای هم افزایی فکدری  
و فرهنگی در مساجد ایجاد شود تاکید کدرد و اظدهدار داشدت:     
وقتی مسائل مورد نیاز جامعه در خعبه ها گفته می شود بدایدد   
روحانیت و دیگر افراد این معلب را توسعه و رشد بدهندد و بده   
جای مناسب برسانند زیرا وقت خعبه اجازه طدول و تدفدسدیدر      

شاهد بودیم که  1310دهد.وی خاطرنشان ساخت: در سال    نمی
آمددندد    امام معلبی را می گفتند و جوانان و دیدگدر مدردم مدی    

پیگیری می کردند تا آن سخنان را بده سدر مدندزل مدقدصدود        
.دژکام گفت: حکومت برای امیرالمومنین است و مدردم     برسانند
باید با امامشان بیعت کنند که این بیعت یعنی دخالت مدردم در  
 امور؛ اگر بیعت کردیم باید تا پای جان، به پای والیت بایستیم.
مسئوالن رفتارشان علی گونه و خدا پسند باشد9 مسئولیدت هدا    
غنیمت نیست نماینده ولی فقیه در فارس با بیان ایندکده ایدن    
: توقع داریم که   یک بعد قضیه غدیر بود که گفتیم، تصریح کرد

گانه و دیگر مسئوالن رفتارشان علدی   3مردم، مسئوالن قوای 
 گونه، کارشان علی پسند و خدا پسند باشد.

: مسئوالن به گونه ای کار نکنند که گویدی    دژکام اظهار داشت
مسئولیتی که بر عهده آنها گذاشته شده یک غنیمتی است کده  
به دستشان رسیده و چند روزی باید رئیس باشند و بس؛ نه این 
مسئولیت ها غنیمت نیست.وی با اشاره بده ندامده امدام عدلدی        
خعا  به مالک اشتر که گفته بودند این حکومت مصر کده بدر   
عهده تو گذاشته شده امانت است و باید پاسخگوی عمدلدکدرد    
: هر مدیری در ناحیه مدیریتی خود باید   خود باشی، تصریح کرد
مراقب باشد و بداند که خداوند از او پاسخ می خواهد و باید بده  
ازای مسئولیت هایی که داشته باید درست عمل کنند، رفتدار و  
عملکردش به سود مردم باشد و به پیدشدبدرد اهدداف مدلدی و       
اسالمی کمک کند.ماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه مگر 
می شود دولت بگوید من دولت اسالمی هستم، در حدکدومدت    
اسالمی رای آورده ام و این اختیارات و مسئولیت های مفصلی 
که به من واگذار کرده اند را هر گونه که می خواهم انجام می 
دهم، افزود: در حکومتی که مسئوالن خود را پاسخگو ندانندد و   
 مراقبت عملکردشان نباشند رنگ و بوی علوی حاکم نیست.

: دولت خودش بیش از مدردم و    امام جمعه شیراز در ادامه گفت
داند که وضع اقتصادی مدردم چدگدونده اسدت و ایدن        همه می

 ای حل کند. مشکل را باید به گونه
ریاست جمهوری نسبت به انتخا  تیم خود دقت داشته باشدد9 
قوه قضائیه بر اعتمادسازی و تسریع در رسیدگی به پرونده هدا  

تددوجدده ویددهه ای 
داشته باشددژکام 
با تاکید بر اینکده  
بایدد یدک تدیدم      

منسجم  کارآمدِ جهادی در اطراف این دولت شکل بگیرد، بیان 
کرد: باید یک تیم برای حل این وضعیت وجود داشته باشد تا با  
.وی بدا اشداره بده      جدیت برای رفع مشکالت اقتصادی بکوشد
بیانات رهبری درخصوص اینکه مشکالت اقتصادی کشدور بده   
دلیل ضعف مدیریت داخلی است نه مسائل خارجدی، تصدریدح    
: ریاست جمهوری نسبت به انتخا  تیم خود دقت داشدتده     کرد

 باشد و نقاط ضعف را برطرف کند.
دژکام در ادامه با بیان اینکه توقعی که از دولت داریم را از قدوه  
: اعتمادسازی و همچنین تسریع   قضاییه نیز داریم، اظهار داشت
در رسیدگی به دعاوی که سالیان درازیست از آن بدحدث مدی    
شود باید مورد توجه ویهه ای قرار گیرد. دژکام گفت: مدمدکدن      
است مشکالتی در مقررات باشد اما دسدتدگداه قضدایدی بدایدد        
خودش مشکل را حل کند که در اسرع وقت به مسائدل مدردم   

 رسیدگی کند.
امام جمعه شیراز در انتها با تاکید بر اینکه نمایندگان مجدلدس   
باید وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهند، تصریح کدرد:  
نظارت مجلس باید خیلی قوی و مصالح مردم در نظر گرفدتده   
شود.وی خعا  به نمایندگان مجلس اظهار داشت: بدانیدد کده     
اگر مصالح مردم در این مسئولیت هایی که بر عهده شماست از 
بین برود، باید پاسخ بدهید و جوا  دادن در روز قیامت بسدیدار   

 سخت است.
: برفرض مثال که بگوییم   نماینده ولی فقیه در فارس بیان کرد
میگذرد و مردم هم بگویند دو سال دیگر تسویده حسدا  مدی    
کنیم، اما خدا که شاهد اعمالتان است و از حق النداس کدوتداه    

 نمی آید.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه هفته دولت را در پیش داریدم، از  
شهیدان باهنر و رجایی یاد کرد و گفت: ایدن دو شدهدیدد راه و      
رسم مردانگی را در دوره خدمتی خود هر چند که کدوتداه بدود    

 نشان دادند.
: با توجه به اینکه روز کارمند را نیز در پدیدش داریدم      وی افزود
باید از زحمات این افراد تشکر کنم و بگویم که کارمندد خدو    

 بسیار داریم و از خداوند دعای خیر برای آنها می خواهیم.

 
در مراسمی با حضور مسئول سازمان علمی پهوهشدی بسدیدج    
استان فارس و فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج کازرون مهندس 
محمدجعفر دهقان به عنوان مدیر جدید مرکز رشد خالقیدت و  
.در این مراسدم احدمددرضدا       نوآوری شهید پیرویان انتخا  شد
قاسمی مسئول سازمان علمی پهوهشدی فدارس بدا اشداره بده      
: امدروز عدلدم در       اهمیت و ضرورت کار علمی در کشور گفدت
جهان به عنوان یک قدرت محسو  می شود و الحدمددا  در   
بعداز انقال  اسالمی جایگاه علمی ایران در جهان بسیار ممتاز 
است و برای ما این کافی نیست و ما باید تمامی قله های علم 
. شدهدرام          را در نوردیم و حرف اول را در تمام عدلدوم بدزندیدم
افشاریان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کازرون نیز با اشداره بده   
امر علم و پهوهش گدفدت: بدا ورود اسدالم بده ایدران شداهدد          
درخشش ایرانی ها در جهان بودیم و دانشمندان برجسدتده ای   
. امروز علدم بده عدندوان یدک        ایران اسالمی تقدیم جهان کرد
ثروت و سرمایه در جهان محسو  می شود و لذا قدرت آفرین 
خواهد بود. محمدجعفر دهقدان ندیدز در ایدن مدراسدم گدفدت:          

واحد دانشگاهی و قریدب بده    0شهرستان کازرون با دارا بودن 
استاد دانشگاه و بیش از سی هزار دانشجو و داندش آمدوز    199

بسترمناسبی را برای فعالیتهای علمی پهوهشی دارا می باشد و 
انشاا  به کمک جامعه دانشگاهی و نخبگان شهرستان فضا و 
بستر مناسبی برای جوانان و نخبگان علمی فراهم بیاوریم کده  
در آینده شاهد پرورش دانشمندان متعهد کدازروندی در سدعدح     
. وی با اشاره به برنامه های خود در مدرکدز رشدد      کشور باشیم
گفت: تعامل با دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت های علدمدی و    
تجهیزاتی آنها، برگزاری دوره ها و کارگاه های توانمنددسدازی   
علمی ، دوره های استعدادیابی و خالقیت ویهه داندش آمدوزان   
،جشنواره های علمی و استارت آپ ، برنامه های خداص ویدهه   
صنعت و دانشگاه جهت برند سازی محصدوالت کدازروندی در    
سعح کشور، تشکیل تیم های پهوهشی با حضدور اسداتدیدد و     
نخبگان دانشگاهی ،مشاوره علمی پهوهشی بخشی از برندامده   
 های مرکز رشد شهید پیرویان بسیج شهرستان کازرون است.

این استاد دانشگاه افزود: دانشجویان و فارغ التحصیالن محترم  
مقعع کارشناسی ارشد و باالتر میتوانند با مراجعه به این مرکدز  
رشد و انجام پروژه های تحقیقاتی از طر  های کسر خددمدت   

 سربازی استفاده نمایند.
دهقان با اشاره به طر  های حمایتی علمی این مرکدز اظدهدار    

: حمایت از طر   های اختراعی و ابتکاری کده داری سده    داشت
ویهگی نوآوری، محصول محور و قابلیت تجاری سازی داشتده  

 باشند، مورد حمایت این مرکز قرار خواهند گرفت.

مهندس محمدجعفردهقان 
 مدیرجدیدمرکزرشد شهرستان کازرون شد

 3صفحه  اخبار 8552اوت  82/  5693الحجه ذی 54/  5931شهریور  4/ سه شنبه  644/ شماره  51سال  

 شبکه سازی فکری و فرهنگی در مساجد تقویت شود
 تیمِ منسجمِ کارآمدِ جهادی در اطراف دولت شکل بگیرد

 دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کازرون با فرماندار به مناسبت هفته دولت

 شهروندان گرامی:

بااا خااود داری از هااریااونااه دیااوارنااویسااب و الصااا  پااوسااتاار باار 
 های شهر، ما را در داشتن شهری زیبا یاری نمایید.جداره

روابط عمومی شهرداری و شورای 

 اسالمی شهر کازرون

به گزارش روابط عمومیوش رواوی ارش و رومراش      
/  40/   40اسالیش رای کازرون صبح روز یکشنبه 

رای ار، رئیس و اعضاش یحورویش رومراش     7931
اسالیش رای کازرون و جومو وش از یلونوم ویو         
رای ارش به یناسبت هفره  و ت  ر فییوادورارش   
رایسران کازرون حضمر پیرا کی در و ای  روز را 
به کارکنان و فییادرار یحرویش کوازرون روبوییو       

  .  ر ای   یرار یانرس رضا آذی  فی رئیس گفرنر
رمراش اسالیش رایکازرون ضمو  روبوییو  بوه      
یناسبت هفره  و وت و دورر  ادوش از زحوموا  و      
همکارش یجممعه ش فییادرارش بوا رواوی ارش و    
: یجممعه   رمراش اسالیش رای کازرون اظاار کی 
رای ارش و رمراش اسالیش رای رماش همت خم  
را بیاش حل و فصل ی ضال  ادجاش خماهونور  ا .   
ایشان  ر خصمص  زوش حمایت بویوا از پویوا     
فییادرارش ب نمان دماینره  و ت جات رلایوا  ر  

 ایمر رایودران یطا بش را عنمان دمم در.
 ر ا ایه رای ار کازرون ضم  ربوییو  هوفوروه      
 و ت و گیاییرارت یا  و خاطیه رایران رجائش 
و باهنی اظاار  ارت: ازرالش ها و ادرایا  صمر   
گیفره  رمسط فییادرار یحرویش و یوجومومعوه ش      
فییادرارش  ر راسراش ررر و رمس ه رایسران  و 
اررقاش جایگاه رای کازرون رقر یی و رشوکوی یوش    
کنیم  و اییرواریم برمادیم  ر راسرواش اهورا   و   
آریادااش دظاش یقورس جومواومرش اسوالیوش  و       
سیاست هاش  و ت رربیوی و ایویور و پویویوش از      
ینمیا  یقاش ی ظم رهبیش دوریوش  ر راسورواش      
حل یشکال  یی ش  و اجیاش پیوژه هاش عمیادوش  
بی اریم. یانرس بادویش ا ایوه  ا : بوا ادورو وا          
جنا  آداش  هقان  ب نمان فییادرار کازرون که از 

سییایه هاش بمیش رایسران یش بارنر ر ایول و  
همکارش بی  فییادرارش و رای ارش باوروی روره    
است ضم  اینکه حضومر ایشوان بواعود وحور       
بیا از پیا یی ش غییرمنر رایسروان کوازرون   

 گی یر.  
سپس فییادرار کازرون ضومو  خویوییوقورش بوه        
رای ار و اعضاش یحریش رمراش اسالیوش اظواوار    

: با رالش و همر ش اعضواش رومراش رواوی و       کی 
رای ارکازرون با وجم  کاها  رآیر رواوی ارش   
ها، ارائه خریا  ی رلف به رایودران کازرون بوا  
دم  ا ایه  ار  و اییوز  راهر هلریم کوه پویوژه   
هاش ی رلفش  ر حمزه عمیادش دیز  ر سطح رای 
 رحال ادجاش است.  اریمش  هقان رصییوح کوی :    
وجم  ی  یریی پیرالش و یقررر  ر ی  یجممعه 

رمادر بلیارش از یشکال  یی ش را حل کنور و   یش
به اعضاش یحریش رمرا به خاطی ادر ا  یانورس  
بادیش که فی ش پی رمان و پیگیی و یی یوش اسوت   
ربیی  گفرنر. ر پایان فییادورار کوازرون خواطوی      
: بیشری ظیفیت رای  ر اخریار رومرا    دشان کی در
و رای ارش است یا هم س ش یش کنیم 
 ر حر رمان همکارش الزش را با رومرا و  
رای ارش  ارره بارویوم رواویسوروان       
کازرون ب نمان رایسران چاوار فصول   
پرادلیل و ظیفیت باال و ینابو  زیوا ش   
جات ررر و رکمفایش  ار  و ادشاهلل با 
رالش یلنمالن و همر وش وهوموکوارش     
یی ش عزیوز کوازرون رواهور وحور  و      
پیشیفت روز افزون ایو  رواویسوروان      

 باریم.

ترکیب هیئت رییسه شورای اسالمی شهر 
 کازرون مشخص شد

مهندس مهرورز)سخنگوي شوراي اسالمي    

: مهندس رضا آذین    (اعالم کرد شهر کازرون

فر با اکثریت مطلق آراء  بعينيوان رسي ي      

جدید شوراي اسالم  شهر کازرون انتخاب 

 شد.

مهندس مهرورز  ضمن اعالم این خبر اظهار 

: جلسه انتخابات ه ئت رس سه شيوراي    کرد

اسالم  شهر کازرون بعيد از ظيهير اميروز     

در محل جيليسيات     ۹۲۱۵۹/۷۹۳۱دوشنبه 

شورا با دعوت رسم  رس   محترم شوراي 

اسالم  شهر برگزار گردید و مهندس رضيا  

آذین فر با اکثریت مطلق  آراء بعنوان رس   

شورا انتخاب شد، همچن ن سرکيار خياني     

راحله نامداري بعنوان نایب رس   و محميد  

ام ن مهرورز  بعنوان سخنيگيوي  شيورا و    

آقایان س د عل  اکبرکاظم يني  و بيهيادر     

ریاض  بعنوان منش  اول و دوم انيتيخياب    

 شدند.

شایان ذکر است که انتخابات ه ئت رس سيه  

شوراي اسالم  شهر ساالنه برگزار م  گردد 

و رس   و ه  ت رس سه جدید بيراي ميدت   

 یکسال انتخاب م  شوند.

آذین بندی و چراغانی سطح شهر کازرون 
 به مناسبت دهه امامت و والیت

به گزارش روابط عممیش رای ارش و رمراش اسالیش راوی  

کازرون،همزیان با آغاز  هه ایوایوت و والیوت رواوی ارش      

کازرون جات گیاییرارت  ای  ایاش دلبت به فضوا سوازش   

هاش  بنرش   ر ییراداا وخیابان سطح رای، چیاغادش و آذی 

سطح رای به صمر  چشم گیی وزیبا با یضایویو  والیوت    

 یرارش ادراش دمم ه است.

از  یگی ادرایا  رای ارش کازرون  ر ای  ایاش یش رمان به  

چاپ و دصب بنیهاش با یضایی  عیر س یر دیبوان و عویور    

س یر غریی خم  ر ییراداا، چاارراه هوا و خویوابوان هواش      

اصلش رای ، همکارش با سپاه جات بیگزارش جنگ روا ش  

 ر پارک آزا ش ، بیگزارش جللا  و  ر اخریوار گوشاروت    

رابمهاش رایش به  یگی ا را  و ارگادااش رایش به ینظمر 

روا ش    گیاییرارت ای  ایاش و همچنی  بیگوزارش جونوگ   

همیاه با اجیاش یمسیقش سنروش رومسوط گویوه   ونومازان       

 ررب عیر غریی خم  ویژه پیسنل رای ارش کازرون سا   

آیفش رناری واد   ر باغ دظی اراره کی .روایوان ذکوی اسوت      

 هه ش ایایت و والیت هی سال از  هم ذش ا حجه روز عیر 

دیبان ریوع رره و را هجرهم ذش ا حجه روز عیر س ویور   

 غریی خم ا ایه  ار .

مهار آتش سوزی یك واحد آپارتمان در 
 کازرون 

ظای روز جم ه  وش راییمر آرا سمزش ی  واحور  

 آپاررمان  ر خیابان ابماسحق کازرون یاار رر.

به گزارش روابط عممیش رای ارش و رمراش اسالیش 

رای کازرون، با رمجه به اینکه ای  آپاررمان  ر طبقه 

اول ی  یجرم  آپاررمادوش وادو  روره و احوروموال       

سیایت آرا به  یگی واحرهاش آپوارروموادوش وجوم       

 ارت، بالفاصله  و یاری  از  و ایلرگاه بوه یوحول    

 اعزاش رره و عملیا  اطفا را آغاز کی در

آرا دشادان پس از ی  ساعت رالش یمفق به یاوار  

 کایل آرا و ر لیه  و  آپاررمان رردر.

 ر جییان ای  حا ثه ر را  کمش از وسایل ینوزل  ر  

 آرا سمخت و کل خاده  چار  و گیفرگش رر.

علت حا ثه رمسط کاررنواسوان  ر  سوت بویرسوش      

 است.

 
 
 
 

 بیا ساقی شرابی آتشین ده
 خُم از خُمخانه ی مستور دین ده
 دلم لب تشنه جام غدیر است

 ععش 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 روحم صیقلی ده
 علی امروز بر عالم امیر است
 و عیدا... اکبر در غدیر است
 بیا پیمانه پر کن از سقایت
 غریقم کن به دریای والیت
 دل از جام تولّی مست گشته
 و از نور تجلّی هست گشته
 بیا بَلِّ ْ بخوان در گوش جانم
 به أَکمَلْتُ لَکمْ پر کن توانم
 در این صحرای سوزان کویری
 بهاری کن دل از نعق غدیری
 تو ای پیغمبر واال کرامت
 صفا آورده ای، ای با سخاوت
 بگو این وحی حکم کردگار است
 رسالت در امامت پایدار است
 یَدُ ا... را بگیر ای یار سرمد
 رسان تا فَوْقَ أَیْدِیه مْ محمد
 وَإ ن لَّمْ تَفْعَلْ این حکم والیت
 فَمَا بَلَّغْتَ یا احمد رسالت

 مصور کن به دل نقش ولی را
 مجسم کن به امت این علی را
 فَلَا تَخْشَوْهُمْ و از مکر منافق
 وَاخْشَوْنِی منم با تو موافق !!
 وَأَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نعمت من

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

 به سر تاج والیت در غدیر است
 بود این عید واالتر ز قربان
 محمد زد گره، عترت به قرآن
 علی؛ ای گوهر نا  رسالت
 کلید علم نایا  رسالت
 علی؛ ای آفتا  آفرینش
 بهار دلنواز باغ بینش

 علی ؛ ای عشق ای جان محمد     
 گل خورشید بستان محمد

  ای مرد علی ؛ ای جامع االضداد،            
 جبال راسخ لبخد با درد

  علی ؛ ای رو  اقیانوس دانش            
 به هستی فنا ، ناموس دانش

 چو هستی تحت فرمان ولی باد      
 مدار طاعتش حب علی باد

 علی ؛ منشور خالق را پذیرفت 
 مَبیت،  آن لیله جای مصعفی خفت 

  علی فرزند کعبه ، رکن اسالم              
 بنای دین به نامش گشت اتمام

  علی ؛ بر شانه ی احمد بپا شد            
 فضای کعبه از بت ها رها شد

 علی با اقتدار است و عزیز است                
 ترازوی عمل در رستخیز است 
  علی، فَتح المبین، جنگ خیبر       

 اُحد،پروانه شمع پیامبر
   محمد با علی در باغ هستی                 

 سَقاهُمْ رَبُّهُمْ، جام الستی 
  چنان گشتند مست از جام توحید          

 که ؛ یکتایی  زجان هر دو روئید
  است  حَبل المتینعلی ؛ ایمان علی           

 استعلی ؛ یعنی  هُدًى لِلمُتَّقین. 
  عدالت در شعاع آفتا  است               

 علی اسالم نا   نا   نا  است
 علی قرآن ، علی برهان ،علی شور  

 علی نورٌ عَلی نورٌ علی نور
  و احمد شهر دانایی علی با                

 علی را از در توحید دریا 

 غدیر خم
 محمدحسین برزویی
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 غدیر و ظهور
 

 غدیر و ظهور؛ ابتدا و انتهاى یک راه است. 
 غدیر، اجمال و ظهور تفصیل غدیر است و بدین روى، انگشت اشارت هر یک به سوى آن دیگرى است.

حضرت حق غدیر را پدید آورد تا انسان را در بستر تعالى و تکامل قرار دهد؛ و در نهایت، سعادت و فال  بشریت را در زمان ظهور 
منعق و محتوا خواهد بود و بدون ظهور، غدیر تجلیگاه جهانى و آرمانى خویش را نخواهد داشدت و  رقم زند. بدون غدیر، اسالم بى 

 بدون این دو، نظام تکوین و تشریع هی  یک هدفمند و معقول نخواهد بود.

 دیدار با خانواده شهدای جره و باالده و گلباران گلزار شهدا گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت هفته دولت

وجود مراکز علمی در مناطدق  
مختلف کازرون و تاسیس شعبه های چندین دانشگاه 
در شهرستان طی دهه های گذشته ، بیش از هر چیز 
منشا خیر و برکت برای ساکنان مناطق محل فعالیت 
این مراکز بوده و بدیهی است بایستی نسبت به مقام  
تمام کسانی که برای راه اندازی و استقدرار چدندیدن     
مجموعه های گران بهایی تالش نموده اند ، به ویهه 
نماینده سابق ولی فقیه در استان، زنده یاد آیدت الده   
ایمانی )ره( ، با تمام وجود ادای احدتدرام ندمدود . در        
همین زمینه البدتده بدا وجدود گسدتدرش روز افدزون        
فضاهای آموزشی ، ازدیاد رشته های تحصیدلدی و از   
طرفی استقرار و تردد اساتید و ندخدبدگدان عدلدمدی        

بومی در آموزشگاه هدای یداد شدده ، امدا       کشوری و
انتظارات و امیدهای ساکدندان شدهدرسدتدان بدزرگ        
کازرون برآورده نگردیده به گونه ای که عدلدی رغدم    
حجم فارغ التحصیالن کدثدیدر ایدن مدراکدز ، ولدی        
مشکالت اقتصادی ، فرهنگی ، زیر بنایدی ، زیسدت   
محیعی ، کشاورزی ، پزشکدی و زیسدت فدن آوری    
باقی مانده از گذشته ، همچنان ، تا اندازه ای ، دست 
. در همین رابعه ، و البدتده     نخورده باقی مانده است 
پس از کسب اجازه از دانشمندان علمی و اساتدیدد و   
دانش جویان محترم ، موارد زیر مورد اشاره قرار مدی  

 گیرند .
شهرستان بزرگ کازرون ، با پیشینه ی چند هزار  -1

ساله ی تاریخی و تمدندی ، بدهدره مدنددی از آ  و      
هوای مناسب ، زمین ها و زمینه های مستعدد بدرای   
کار و فعالیت های کشداورزی و اقدتدصدادی و واقدع      
شدن در سه راهه ی اتصال چند استان  بدرخدوردار از   
منابع عظیم  نفت ، گاز ، آ  و پتروشیمی و ندهدایدتدا     
وجود سرمایه های سرگردان و صاحبان سرمایه های 
بومی ، سال هاست که همچنان از توسعده و پدیدش    
رفتِ علم محور بی بهره بوده و بخش های عمده ی 
فعالیت های آن بر اساس شیوه های سنتی و بازاری 
و غیر متناسب با زمان و علوم زمینه ای، صورت می 

 گیرند .

یکی از مهم تریدن عدلدل     -1
تاسیس دانشگاه ها و دانشکده 
های تابدعده در اقصدی ندقداط      
جهان، روش مند نمودن  علدوم  
و به کار گیری آموختده هدا در   
رفع واقعی مشکالت مردم ، به 
ویهه در مناطق تاسیسی ، و در 
نتیجه خارج شدن از وضعدیدت   
گذشته به آیندده ای بدهدتدر و     
علمی تر بوده و طبیعی است ، 
یکی از نشانه های ثمر بخدش  

داندش    بودن این علم آموزی و
جو پروری، همانا تغییر وضعیت 
  و به تعبیری تبدیل ایدده هدا و  
تئوری ها به گام های عمدلدی   

بر همین اساس مردم حق   در رشته مورد نظر است و
دارند که بپرسند، حاصل استقرار ده ها ساله چنددیدن   
دانشگاه و فارغ التحصیلی ده ها هزار نفر دانش جو و 
تدریس ده ها رشته ی علمی و تحصدیدلدی در ایدن     
  گونه مکان ها ، برای ساکنان شهرستدان کدازرون و  
خانواده های چشم به راه این عزیزان ، چه بدوده ؟ و  
چرا همچنان مشکالت قبلی در جای خود باقی مانده 
؟ مسئولیت این امور بر عهده ی چه افرادی خدواهدد   

 بود و.. .
یکی از ضوابط قانوندی  مدوجدود در کشدورهدا و       -3

مناطق  قانون مند و پیش رفته ، هدمداندا تداسدیدس       
مجموعه ها و کارگاه های آموزشی در کنار دانشکده 
های فنی و کارآموزی ، جهت تبدیل همزمدان ایدده   
های علمی به تولیدات کاالیی و سرمایه ای بدوده و  

  مثال در رشته های کشداورزی ، بداغ هدا و     به عنوان 
داندش جدویدان بده صدورت        مزارع متنوعی ایجاد تا

دهند کده    عملی فعالیت های خود را در آن ها انجام
بررسی های صورت گرفته   راستا علی رغم  در همین

چنین مراکزی در اطراف دانشگاه های شهرستان   اما
مناطق پیرامونی ، یافت نگردیده و یا بسیار   یا دیگر  و

 محدود بوده است .
سیاسی بودن دانش جویان و حضور دانشگاهیان   -1

در امور سیاسی تا اندازه ای یکی از نیازهای امروزین 
جامعه ی ما بوده و بارها رهبر معظم انقال  به ایدن  
امر تصریح و تاکید فرمدوده اندد در عدیدن حدال امدا       

تالش عوامل   دخالت های سیاسیون در دانشگاه ها و
بیرونی سیاسی کار، برای اعمال فشار به کارمندان و 
کارکنان این مراکز ، از طریق جابجایی و اندتدصدا     
  مسئولیدن وابسدتده و یدا جدذ  اعضدای بدانددی و        
خانوادگی  خود در رده های مختلف، به عنوان یدکدی   
از علل اُفْتِ علمی و آفت های عقب مدانددگدی ایدن     

بدیهی است بایستی هدر    مجموعه ها تلقی گردیده و
چه زودتر جلوی این گونه افراد و فعالیت ها گرفدتده   
. یاد آور می شود متاسفانه بعضدی از دانشدگداه      شود 
های کازرون از سالها قبل با ایدن مشدکدل مدواجده      
گردیده و بعضا کار حتی به جایی رسیده کده ندقدش    

ستاد های انتخاباتی بدعدضدی    
افراد معلوم الحال را نیز ایدفدا   

 نموده اند !
علی رغم اشدتدغدال و یدا      -1

فارغ التحصیلی صدهدا داندش   
جوی رشته های مدرتدبدط بدا     
علوم پزشکی  دانشگاهِ کازرون 
اما این شهرستان همچنان بدا  
مشکالت عدیده ای در زمینده  
های مختلفِ این رشته دسدت  
به گریبان است به گدونده ای   
که مثال پدس از یدک دهده از    
آغاز ساخت بیمارستان متعلدق  

  هزینه ی چندین  به دانشگاه و
برابری با بدودجده اولدیده و.. ،       

برای بعدضدی     لکن هنوز هم عده ای از هم شهریان
به شهرستان های اطراف و یدا    امور پزشکی مجبورند

 مرکز استان عزیمت نمایند .
مدرک محوری ، عددم تدالش بدرای کداربدردی       -3

نمودن رشته های تحصیلدی ، اُفدت شداخدص هدای      
علمی ، نامتجانس بودن دروس با نیازمندیهای واقعی 
شهرستان ، به ویهه مناطق پیدرامدوندی ، و تدداخدل      
سیاسی کاری ها در امور دانشگاه ، مجموعا مدوجدب   
بی استفاده ماندن بخش عظیمی از فارغ التحصیالن 
محترم و از طرفی مععل ماندن عقب مانددگدی  زیدر    
ساخت ها در کازرون شده و علی رغم تالش تعدادی 
از دل سوزان برای تغییدر وضدعدیدت پدیدش آمدده ،        
متاسفانه به دالیل پیش گفته ، همچندان ایدن روندد    
استمرار یافتده و روز بده روز جدمدعدیدت بدی کداران         
تحصیل کرده در مقاطع مختلف علمی و عدالدی ، در   
حال افزایش بوده و همین امر نگرانی های زیادی را 
 برای خانواده های این عزیزان موجب گردیده است .

    
گددر چدده مددوارد مددربددوط بدده  
موضوع  دانشگداه هدای شدهدرسدتدان و مشدکدالت         
الینحلی ، که طبیعتا اندتدظدار حدلِّ آن هدا تدوسدط        
دانشگاهیان گرامی ، معالبه ای به حق و غیر قدابدل   
انکار تلقی می شدود در عدیدن حدال امدا بده دلدیدل         
جلوگیری از اطاله ی یادداشت ، تنها به پیشنهادهای 

 زیر بسنده می شود :
الف (هیاتی مرکب از کارشنداسدان دانشدگداهدی بده        
نمایندگی از رئسای تمام این مراکز تعیین تا مشترکداً  
و به صورت تخصصی ، ضمن بدررسدی مشدکدالت     
شهرستان در زمینه هدای کشداورزی ، اقدتدصدادی ،      
شهرسازی ، محیط زیست ، آ  های جاری و ساکن 

. ، راه حل های علمی و    . منعبق   ، فرهنگ عمومی و.
تمدنی  منعقده    با محیط های اجتماعی ، سرزمینی و

را تدوین و رشته های تحصیلدی خدود را بدر اسداس     
 نتایج حاصله اجرا نمایند .

( بومی گرایی در پذیرش دانشجدویدان و بدومدی         
سازی در رشته های تحصیلی برای متقاضیدان ورود  
به دانشگاه های شهرستان ، به عندوان یدکدی از راه    
کارهای ایجاد رابعه بین دانش و بازار  کار، محسدو   
گردیده که امید است با تالش هدمده ی دل سدوزان    
کازرون و مسئولین استانی به مرحله ی اجرایی نایدل  

 گردد .
(وحدت بین دانشگاهیان و حوزویان ، به عنوان دو   ج 
پایگاه علم محور و عالم پرور ، همدواره مدد ندظدر و     
مورد تاکید و تصریح  مسئولیدن کشدوری ، از جدملده     
امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری )حفدظده الده( ،        
بوده که متاسفانه همواره در مرحله شدعدار مدتدوقدف      
گردیده و جامه ی عمل نپوشانیدده کده در هدمدیدن      
رابعه پیشنهاد می شدود عدالوه بدر اقددام عدمدلدی         
مسئولین  هر دو محیط یاد شده ، مدجدمدوعده ای از     
روحانیون و دانش جویان  ، ترجیحا بومی ، تشکیل تا 
ضمن حضور در مناطق مختلف ، مشکالت را بررسی 

 و راه حل های مورد نظر را عملیاتی نمایند .

 فردا... دهقانامان انتظارات کازرونی ها از مراکز علمی و دانشگاهی

باالخره پس از یکی دوسال پیگیری توانسمتمم   
همای   کپی یکصد سند از تلگراف ها و عمریهمه  

شده از کازرون به مجلس شورای ملی را  ارسال
که اکنون در کتابخانه مجلس نگمهمداری ممی    

شود تهیه کنم و امیدوارم این مجموعه نیز کمه   
حاوی اطالعات ارزشمندی درباره کازرون اواخر 
قاعار و دوره معاصر است نیز منتشر شده و در 

 اختیار عالقمندان قرار گیرد.
یکی از موضوعات عالب در میان اسمنماد ایمن    
مجموعه، تلگراف هایی اسمت کمه در دفماع از    

از  32و  3333دولممت مصممد  در سممال هممای 
کازرون ارسال شده است. متن کامل یك سنمد   
و نام امهاکنندگان و فرستندگان بقیه تلمگمرف   
ها را برای استحهار دوستان در اینمجما نمقمل     

 کنم:   می
"پایگاه پدر بزرگوار ملت ایران عمنماب آقمای     

 دکتر مصد !
 رونوشت مجلس شورای ملی
 رونوشت اداره تبلیغات تهران

این فدایی خمود و بمرادران و فمرزنمدانمم بمه       
. و    پشتیبانی از آن عناب کفن پوش آماده ممر.

تا تفویض اختیارات دست از مقصد برنداشته و 
 به حال رضا می گوییم: یا مر. یا مصد "

 عبدالکریم بینا
33/33 /3333 

 تلگراف دیگر:
 6/ 31بنگاه باربری رهایی 

/ حسمیمن      / سید محمد کازرونی ماشاهلل رهایی
 صبوری/ غالمحسین توفیقی

* 
 6/ 31صنف مس فروش 

رضوی زاده/ عوض صفاری/ رمهان حبمیمبمی/      
حبیب اله ... / اسکمنمدر صمفماری/ فمتم  اهلل            
اسداللهی/ اسداهلل اسداللمهمی/ فمرد پمدرام/       
/ مماشماهلل         / عباسعملمی رضموی یداهلل قاسمی
/ عواد نیمکمخمو/       / عباس خوشکام رضوی فرد
نجف نحاسی فرد/ خدارحم حسن زاده/ حسین   
صفاری/ مندعلی بماقمرزاده/ غمالممحمسمیمن          

 محمدپور کازرونی
* 

 6/ 31صنف خراز:  
/ عبدالرحمممن ممعمتمممدی/         نصراهلل معتمدی
محمدصاد  معطری/ محمدحسین ممعمطمری/     
محمدباقر صدیم// ممحمممدبماقمر خسمروی/         
/ محمدابراهیمم     / محمد الهی سیداحمد حسینی
برومند/ سیدعلی اکبر کاظمیان/ سیدعبدالوهاب   
یونسی/ سیدمحمدابراهیم موممنمی/ ممحمممد        
عظیمی/ حسین ممخمتماری/ سمیمدممحمممود           
/ احمد رضموان/     / سیدعواد مرتهوی طباطبایی
/ ممرتهمی         / محمدتقی حمکمیمم عوض عمالی

 صدی// محمود اوحدی
* 

 6//3نمایندگان بازرگانان: 
محمممد مموحمد/ بمزر. ممجمرد/ احمممد .../               

 محمدکریم بازایی/

 نمایندگان اصناف:
علی پوالدی/ محمدعواد روحانی/ محمدهاشمم    

 مصالیی/ محمد صفاری/
* 

 33/6برای پخش در رادیو: 
نفر نمایندگان اصناف که به نمایمنمدگمی از     31

هزار نفر امها نموده اند: ... / احمممد         13طرف 
هژبری به نمایندگی از طرف کازرونی های مقیم 

 شیراز و ...
* 

 6/ 33دانش آموزان و روشن نگران کازرون: 
احمد حاتمی/ عزیز صراف/ احمد حبمیمب زاده/     
عمادالدین نجفی/ سیداحمد رضوی/ حبیب اهلل   
معنویان/ غالمرضا پیروی/ زمانیان/ قربانمزاده/     
مختاری/ حسین امینی/ سعیمدی/ ممرتهموی/       
مظلوم/ بستمانمی/ آصمف عماه/ خمداکمرممی/           
/ ممعممماری/       / عبدالرسول بستانیان ذوالفقاری

 طاهری/ حبیب زاده
* 

 3/1کارمندان اداره ثبت: 
 فروزنده/ شریعت/ دیانتی/ امیرعهدی

* 
34/4 

 سیداحمد شاه امیری
* 
 23/33/33 

/ محمدمهدی و محمدکمریمم     ابوالقاسم کریمی
 رأفت/ ابوالحسن عسکری/

* 
23/33/33 
 23/33پور:  هزار نفر فامیل محق/2از طرف 

 کارمندان عهو حزب ایران کازرون:  
 سید مهدی فخرآوری

* 
 26/33از طرف باربران کازرون: 

/ میرزاعان    / رمهان قاطرچی محمدرضا چمنزار
سربازان/ حسین چهاربرادری/ کرم شجاعمی/    

 غالمحسین، نمکی چراغ/ ...
* 

26/33 
عبدالعلی ریحانی/ عبدالرضا مصالیی/ ابراهیمم    
/ کهزار شمممسمزاده/       / اسماعیل راستار راستار

 محمدعلی رعبان
* 

 26/33تجار وابسته به حزب ایران کازرون: 
/ عملمی          / ممحمممد درودگمر آقما   حسن باقمری

خسرویان/ احمد فروتن/ محمود و علی فروتن/   
غالمعلی نجار/ اسماعیل ممعممماری/ حسمیمن        
رسولی/ نبی درودگر/ محمد شیخیان/ فتم  اهلل     

 ارشدی/ نصراهلل درودگر
* 

33/33 
/ عملمی       / امراله امیرعهمدی محمد امیرعهدی
/ حماد حسمیمن رحمیمممی/           عسکمر کشماورز
محمدحسن افشار/ عباس امیمنمی/ ممحمممود        
امینی/ سلیم امینی/ خلیل معین/ ماشاهلل معین/    

/ خداخمواسمت خمانمی/       خداخواست محمودی
 شعبان صفاری

* 
23/33 

به منظور پشتیبانی فداکماری از دولمت دکمتمر     
محمد مصمد  دکماکمیمن اهمالمی عممموم در         

 تلگرافخانه متحصن. خبرنگار سعادت
* 

 34/33صنف بزاز: 
/ عبدالمرسمول، بمهمممن        محمدهاشم مصالیی
نوروزی/ روحانی/ ابمراهمیمم پمور/ طماهمری/          
راسخی/ صفاری/ گلستان/ نبوی زاده/ پیروی/     
محمود کشفی/ معطری/ ایرانمی/ یمعمقموبمی/         

 مهجور/ توکلی
* 

 31/33اصناف بازارچه شاه حمزه: 
سیدعلی اکبر صادقیان/ سمیمدممحمممدعملمی         
هدایتیان/ حسنعلی آذری/ سیدمحمود مملمکمی      
دوز/ محمد شیبانی فرخمی/ ممحمممدحسمیمن         
/ سیدمحمد ممقمدس/      / مجید داوودی نخچیان
/ عبدالمنمبمی عملمی         / حسین صفا حبیب کیانی
اکبری/ یداهلل علودار/ نعمت اهلل علودار/ حسین    
صفاری/ سیدمحمدعلی شفیعی/ سیمدعمبماس      

 شفیعی/ عباس عمالی/ شاه امیری
روی وبمال.   33/1*]این ممطملمب در سمال       
 کازرونیه قرار گرفته بود.[

*مرداد 22به بهانه    
 عمادالدین شیخ الحکمایی 

به مناسبت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایدی  
و باهنر و با حضور فرماندار، رئیس بنیاد شدهدیدد و امدور     
ایثارگران و روسای ادارات شهرستان کازرون و امام جمعه 
باالده از سه خانواده از شهدای جدره و بداالده دیددار بده     
عمل آمد و گلزار شهدای امام زاده هفت تن این بدخدش   
. دیدار اول در منزل شهید سید محمود ثمین،   گلباران شد

ساله بخش جره و باالده صدورت گدرفدت ایدن      13شهید 
باالده می باشد و در تداریدخ     913   91   13شهید عزیز متولد

در منعقه ماهوت به شهادت  1در عملیات نصر  933   91 1
رسید دیدار بعد از خانواده شهید سید ناصر حسانیان بدود.  

به  911   93   11بسیجی شهید سید ناصر حسانیان در تاریخ 
در خرمشهدر بده شدهدادت      931   90   3دنیا آمد و در تاریخ 

. دیدار سوم هم در منزل بسیجدی شدهدیدد نداصدر         رسید
جره صورت گرفت این شهید  911   911   1آقابزرگی متولد 

در شلمچه به فیض عظمای  930   91   0واال مقام در تاریخ 
 شهادت رسید.

پس از این دیدارها فرماندار و سایر همراهان با حضور در 
گلزار شهدای امام زاده هفت تن ضمن ادای احدتدرام بده    
مقام شامخ شهدای این گلزار با نثار شاخه های گل یاد و 
. گلزار شهددای امدام     خاطره این عزیزان را گرامی داشتند
زاده هفت تن بخدش جدره و بداالده آرامدگداه شدهددای        
روستاهای باغدشت، جره و روستاهای اطراف می باشدد و  

 شهید است. 19دارای 
 

معاونت فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثدارگدران   
شهرستان کازرون: به مناسبت هفته دولت و گرامی داشت  

 900   93   3یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، روز شنبده  
با حضور فرماندار، ریاست بنیاد شهید و امور ایثدارگدران و   
رؤسای ادارات شهرستان کازرون در آئیدندی ضدمدن ادای     
احترام به شهدا، قبور معهر شهدای گمنام گلباران و غبدار  
. احمد رضازاده رئیس بنیاد شدهدیدد کدازرون در       روبی شد
: شهدا رفتندد تدا     حاشیه این مراسم طی مصاحبه ای گفت
اسالم و انقال  بماند و دولت ها یکدی پدس از دیدگدری     

بتوانند در فضایی امن و آرام به مردم خدمت رسانی کنندد  
از این رو کمترین کاری که می توان در قبال خون شهددا  
. در این   انجام داد زنده کردن یاد و نام شهدای عزیز است
بین شهدای گمنام که رشد و تعالی خود را در بی نشداندی   
دیدند و تنها و تنها با خدا معامله کردندد اجدر مضداعدفدی      
. به اروا  پاک این عزیدزان درود مدی فدرسدتدیدم و         دارند
امیدواریم بتوانیم آرمان ها و آرزوهای شهددا را مدحدقدق     

 کنیم و راه آنان را ادامه دهیم.


