
 

 
 

 *سهرابي: ياد روز حافظ فرصتي مناسب براي رشد علمي و ادبي فارس؛
* استاندار فارس در مراسم يادروز حافظ: رمز نفرت ايرانيان از خونريزي در اشعار حافظ 

 نهفته است.
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عدم شفافيت آرا سبـب 
دورويي نماينـدگـان 
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 هفته نامه
 سياسي،

 اجتماعي،
 فرهنگي و

 ورزشي
 هاي*استا ن
 فارس،

 بوشهر و
کهگيلويه 

 و
 بوير امحد

توصيه مهم ايمني به  15“
خانواده ها در شروع فصل سرما 
 براي پيشگيري از حوادث گاز

 
 زادهمهدي صادق

 هيأت موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي اراضي  و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسميآئين13قانون و ماده  3آگهي موضوع 

هيأت اول موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحـد  1397/04/07مورخه  13970311026000074برابر رأي شماره 
ششـدانـگ يـك  2510688359صادره از الرستان به شماره ملي  4018ا... جرجي فرزند محمدامين بشماره شناسنامه ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت

روستاي  -فارس حوزه ثبت شهر خنج  18واقع در بخش  11889/63مجزي شده از پالك   11889از اصلي  113متر مربع پالك فرعي   186221,14درب باغ به مساحت 
شود در صـورتـي كـه  روز آگهي مي 15شنائيز خريداري شده از آقاي عزت قاسمي مالك رسمي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخـذ اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي
وصـول اعـتـراض  عدمرسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

 1397/06/25تاريخ انتشارنوبت دوم:                                                            1397/07/10طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.      تاريخ انتشارنوبت اول: 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خنج—پور عملهعبدا... جهان

 ۲صفحه 

در حالي كه نواحي صنعتيِ موجودِ شهرستان روزهاي ناخوشي را سـپـري 
عموميِ   سرمايه هاي هنگفتِ خصوصي و  مي نمايند و از طرفي امكانات و

زمين هاي زيـادي نـيـز   موجودِ آن ها بعضا در حال ضايع شدن هستند و
براي ساخت اين واحدهاي توليدي اختصاص يافته ، از مدتي قبل مجـددا  

تصميم  سازانِ مياني و استانـي ! بـارِ ديـگـر   تصميم  گيرانِ باال دستي و
بخشي از بهترين زمين هاي مُشرف بر شهر را با توجيه ساخـتِ شـهـركِ 

البته راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي و اسـتـقـرار واحـد  جديد صنعتي ، و
مقرر نـمـوده انـد كـه بـه زودي   گمرك در حاشيه ي آن !، فنس كشي و

استقرار و فعاليت كارخانه جات جديد و .. در اين محدوه آغـاز شـود ! اگـر 
چه اين برنامه در ابتدايِ امر ، نويد بخش پيش رفت هاي احتمالي ، رفـع 
بي كاري و جذب سرمايه گذاري خواهد بود اما  ابهامات  متـعـددي نـيـز 

 وجود دارد كه الزم است قبل از  اقدامات ِ بعدي مورد توجه قرار گيرند

سخن و غزليات حافظ به سالمت 
 كنداجتماعي بشر كمك مي

 نامه و پايگاه اينترنتي شهرسبزهفته
 ها و... ها، يادداشتاخبار، تحليل

 پذيريدخبرنگار افتخار مي
shahresabz@gmail.com 

 منتظر همكاري شما هستيم
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به گزارش شهرسبز به نقل از روابط عمومي دفتر امام جمـعـه 
االسالم محمد خرسند در خطبه نمـاز جـمـعـه  كازرون، حجت

) كازرون با اشاره به هفتـم صـفـر سـالـروز 97مهر  20امروز (
وفات سلمان فارسي و نامگذاري اين روز به نام صحابي بزرگ 
پيامبر(ص) اظهار داشت: ايشان يكي از ياران خاص پيامـبـر و 
اميرالمومنين بود كه به گفته رسول خدا (ص) مفتخر به عنوان 

شد، همان اهل بيتي كه خداوند آنـان را  از ما اهل البيت است
جـو و از  از همه زشتي ها پاك گردانيـد. سـلـمـان حـقـيـقـت

 گرايانه و نژادپرستانه متنفر بود. هاي قوميت انديشه
وي با بيان اينكه هم نژاد پرستان عرب و هم نـژاد پـرسـتـان 

گويند گفت: دشمنان سلمان چه عـرب  فارس به سلمان بد مي
 باشند چه عجم، نژاد پرستند.

خطيب جمعه كازرون ادامه داد: براي سلمان مالك برتري نـه 
نژاد بلكه تقوا بود كه بدين سبب از اقوام و آشنايـان پـيـامـبـر 

 پيشي گرفت و به مرتبه منا اهل البيت رسيد.
وي اظهار كرد: امام صادق (ع) در بيان ويژگي هاي سـلـمـان 
مي فرمايند كه او سه ويژگي مهم داشت كه يكي مقدم داشتن 
رضايت اميرالمومنين (ع) بر رضاي خودش بـود، دوم فـقـرا را 
دوست مي داشت و تا آخر عكر ساده مي زيست و سـوم اهـل 

 عبادت با خدا بود.
امام جمعه كازرون با بيان اينكه اين شخصيت متاسفانه بين ما 
مظلوم و غريب است تاكيد كرد: نژادپرستان به او بـدگـويـي و 

كنند و متدينين و شيعيان حقيقي نيز در بـزرگـداشـت  ظلم مي

ويژه رسانـه مـلـي در  ها به اند. جا دارد رسانه ايشان كم گذاشته
 معرفي و بيان عظمت سلمان كار كنند.

حجت االسالم خرسند با اشاره به افتخار كازرون در برگـزاري 
اولين كنگره بين المللي حضرت سلمان افزود: الزم اسـت كـه 
اين كار درس و الگويي باشد كه اين مسير ادامه پيدا كند. تا ما 
از وجود چنين شخصي استفاده كنيم كه پيـامـبـر دربـاره اش 
فرمود، كسي كه به سلمان جفا كند به من جفا كـرده و كسـي 
كه به من جفا كند به خدا جفا كرده است و نظير اين عبارات را 

انـد،  تنها درباره اميرالمومنين و حضرت زهرا (س) بيان نمـوده
 كه نشان از عظمت سلمان دارد.

وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در سفر بـه كـازرون 
كه فرمودند نگوييد سلمان از ايران است، بلكه بگوييد ايران از 
سلمان است خـاطـر نشـان كـرد: حـال آن نـژادپـرسـتـان و 

خانه نژادپرستـانـه  خواهند در تاريك گراياني كه هميشه مي قوم
خود بمانند و هر غلطي بكنند، اما ملت ايران به سلمان فارسي 

 كند. افتخار مي
حجت االسالم خرسند با بيان اينكه بهتر بود نمايـنـدگـان در 

هاي علمـا و مـردم تـوجـه  به توصيه fatfپيوستن به معاهده 
شد اظهارداشت: هنوز مركـب بـرجـام  كردند و تصويب نمي مي

گـويـد مـن و  خشك نشده است. وزير خارجه در مجلـس مـي
رئيس جمهور با تصويب اين معـاهـده، تـعـهـدي بـراي حـل  

دهيم اما با تصويب نشدن آن مشكالت بيشـتـر  مشكالت نمي
 شود. مي

كـنـم،  وي ادامه داد: من از وزير امور خارجه كشور سـوال مـي
زنيد به عنوان يك ديـپـلـمـات بـا  چنين حرف مي شما كه اين

شـود تـا مـا  تجربه، بگوييد فشارهاي امريكا كجا متوقـف مـي
همان كار را انجام دهيم؟ اين فشارها حد يقف ندارند و امريكا 
از اساس با جمهوري اسالمي مشكـل دارد. قـبـلـتـر هـم بـه 

هايشان توجه و عمل كرديد و اين دشمني ها روز بـه روز  بهانه
دهد كه يهـود و  بيشتر شده است. قرآن كريم پاسخ شما را مي

شوند مگر اينـكـه از ديـنـتـان دسـت  نصارا از شما راضي نمي
برداريد. اينها بهانه انهاست، يك روز به حقوق بشـر، يـك روز 

هسته اي، يك روز موشكي، يك روز حمايت از مظلـومـيـن و 
 كنند. حزب ا... اعتراض مي

امام جمعه كازرون ادامه داد: مجلس به هر دليل اين معاهده را 
تصويب كرده، اين موضوع نبايد باعـث اخـتـالف در كشـور و 
دوقطبي شود. عده اي از همين االن به شوراي نگهبان حملـه 

 كنند. مي
حجت االسالم خرسند با اشـاره بـه بـحـث شـفـافـيـت آراي 
نمايندگان مجلس گفت: اين حق مـردم اسـت كـه  بـدانـنـد 

گـيـرنـد و راي  نمايندگانشان در چهارسال چگونه موضـع مـي
هايم  دهند و اين حق شخصي نيست كه نماينده بگويد راي مي

 مخفي است.
وي تاكيد كرد: اين عدم شفافيت باعث نوعي دورويي در بيـن 

ها يك جور حرف زده اما هنگام  نمايندگان شده كه در مصاحبه
 كنند. راي دادن جوري ديگر عمل مي

امام جمعه كازرون با بيان اينكه اگر شفافيت باشد ديگر كسـي 
تواند روحيه نفاق و دوگانه داشته باشد افزود: با شفافيت آرا  نمي

شود و نماينـدگـان بـايـد در  گري در مجلس برچيده مي معامله
قبال رايي كه داده پاسخگو بوده و اين خواسته به حقـي اسـت 

 كه بايد به ان توجه شود.
حجت االسالم خرسند با بيان اينكه دشـمـن در حـال تـالش 
است كه اربعين را متوقف كند تصريح كرد: مشـاركـت هـمـه 

روي  مردم الزم است و آنهايي كه توانايـي شـركـت در پـيـاده
 اربعين دارند، خود را محروم نكنند.

وي افزود: از دولت بابت كاهش نرخ ويزا تقدير مـي كـنـيـم، 
گرفت. انتظار داريم  هرچند كه اين اقدام بايد از ابتدا صورت مي

دولت براي بحث اربعين و اياب و ذهاب تسهيالتـي در نـظـر 
بگيرد. خيرين هم در اين مراسم شركت كرده و كمك كنـنـد. 

هايي كه در مرز شلمچه و كربال توسـط كـمـك هـاي  موكب
مردمي شهرستان كازرون برپا شده، نيازمند مشاركت خيرين و 
مردم دارد كه مي توانند به حساب هاي اعالم شده يا دفتر امام 
جمعه مراجعه كنند تا راهنمايي شوند. همه با هم بايد به حفـظ 

 عظمت اسالم كمك كنيم.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فـارس گـفـت: 
بيشتر مصوبات سفر استاندار فارس به شهرستان كـازرون 
كه در ارديبهشت ماه امسال انجام شد عمـلـيـاتـي شـده 

 است.
به گزارش طاهره كريمي خرمي/ خبرنگار شـهـرسـبـز از 
شيراز، عنايت ا... رحيمي با اخذ گزارشات از دستگاه هاي 
اجرايي در تشريح مصوبات اين سفر و اقدامات انجام شده 
در جهت عملياتي شدن آنها اظهـار كـرد: در ايـن سـفـر 
مسائل و مشكالت آن شهرستان در حوزه هاي راه، بـرق 
و انرژي، آب و فاضالب، فضـاهـاي ورزشـي، آمـوزش و 
پرورش و نوسازي مدارس، بهداشت و درمان و شهرداري 

 ها مورد بررسي قرار گرفت.
وي افزود: از جمله مصوبات اين سفر در حوزه راه كه هم 
اينك در حال اجرا است مي توان اجراي پـروژه راه هـاي 
روستايي دهلي، حسين آباد، بكر، چروم و رودك از توابـع 
بخش كنارتخته و كمارج اشاره كرد كه قرارداد تكميـلـي 
مربوط به روستاهاي دهلـي، چـروم و رودك مـنـعـقـد و 

 عمليات اجرايي آنها آغاز شده است.
رحيمي تصريح كرد: از مصوبات ديگر اين سفر احداث يـا 
بهسازي راه هاي روستايي بـخـش بـاالده اسـت كـه بـا 

ميليـارد ريـال بـه ايـن امـر  10پيگيري هاي انجام شده 
 اختصاص يافته و مراحل برگزاري مناقصه طي مي شود.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فارس بيان كرد: 
 66در بحث حل مشكـل اراضـي جـهـت احـداث پسـت 

كيلوولت برق خشت نيز با پيگـيـري هـاي انـجـام شـده 
 مشكل اراضي براي احداث اين پست حل شد.

به گفته وي در حوزه تامين آب آشاميدني بخـش جـره و 
باالده نيز چاه آبفا روستايي تجهيز و بـه مـدار اضـافـه و 

 بهسازي چاه نيز انجام شد.
رحيمي تصريح كرد: تكميل تصفيه خانه فاضالب شـهـر 
كازرون نيز در سفر ارديبهشت ماه استانـدار فـارس مـورد 

درصد  90بحث قرار گرفت كه اين پروژه هم اينك حدود 
 پيشرفت فيزيكي دارد.

وي گفت: همچنين براي احداث سد نرگسي نيز با توجـه 
به اهميت اين پروژه براي تامين آب اين شهرستان بسيار 
است كه از اعتبارات ملي براي آن عدد قابل توجهـي بـه 

 تصويب رسيده است.
معاون هماهنگي امور عمراني استانـداري فـارس اظـهـار 
كرد: در حوزه ورزش نيز مي توان به آغاز عمليات اجرايي 
سالن ورزشي روستاي مالي انبار، آغاز عمليات اجـرايـي 
هشت زمين چمن مصنوعي در سطح شهـرسـتـان، آغـاز 
عمليات احداث سالن ورزشي و مجـمـوعـه مسـابـقـاتـي 
كازرون و احداث سـالـن ورزشـي ويـژه بـانـوان در ايـن 

 شهرستان اشاره كرد.

وي با بيان اينكه سفر استاندار فـارس بـه شـهـرسـتـان 
كازرون مصوبـاتـي نـيـز در حـوزه آمـوزش و پـرورش و 
نوسازي مدارس به دنبال داشت، عنوان كرد: از جمله آنها 
مي توان به احداث مدرسه در روستاهاي عمويي و دهنـو 
اشاره كرد كه هم اينك در مرحله انجام مـنـاقصـه قـرار 

 گرفته است.
رحيمي افزود: همچنين به منظور كمك به حل مشكالت 
آموزش و پرورش شهرستان كازرون اقداماتي از جـمـلـه 
تامين زمين براي ساخت مدرسه و تكميل پروژه هـاي در 

 دست اجرا و نيمه تمام كليه تعهدات سفر انجام پذيرفت.
معاون هماهنگي امور عمـرانـي اسـتـانـداري فـارس، در 
خصوص مصوبات سفر استـانـدار در حـوزه بـهـداشـت و 
درمان گفت: در اين سفر بر لزوم پـيـگـيـري تـكـمـيـل 
بيمارستان آموزشي امام علي (ع)، سـاخـتـمـان شـبـكـه 

تخت خـوابـي  106بهداشت كازرون و احداث بيمارستان 
 پرديس كه در دست پيگيري است تاكيد شد.

وي افزود: در بحث تامين اعتبار تـكـمـيـل و تـجـهـيـز 
بيمارستان قائميه نيز مقرر شد كه شهرداري قائميه نسبت 
به تكميل راه دسترسي اقدام كند و دانشگاه علوم پزشكي 
فارس نيز اقدامات الزم براي تكمـيـل و تـجـهـيـز ايـن 

 بيمارستان را انجام دهد.
رحيمي خاطرنشان كرد: با توجه به اقدامات انـجـام شـده 
 هم اينك ساختمان بيمارستان در مرحله افتتاح قرار دارد.

مـيـلـيـارد ريـال از مـحـل  16وي با اشاره به تخصيص 
اعتبارات توازن جهت تسريع در ساخت كتابخانه مركـزي 
كازرون، تصريح كرد: بر اين اساس مقرر شد كـه امسـال 
ضمن فعال شدن اعتبارات اسـتـانـي بـراي اجـراي ايـن 
پروژه، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز پيگيري 

 الزم را انجام دهد.
رحيمي افزود: همچنين مقرر شد كه فاز اول تصفيه خانـه 
كازرون تسريع و پروژه با چهار ميليارد تومان تكميل شود 

ميليار تومان از اعـتـبـارات  2و به بهره برداري برسد كه 
 ملي به اين پروژه اختصاص يافته است.

وي همچنين به تفاهم ستاد اجرايي و استانـداري فـارس 
 روستاي انارستان از نعمت راه اشاره كرد. 24در زمينه راه 

رحيمي با بيان اينكه مطالعات فـاز صـفـر و يـك تـونـل 
ديكانك صورت پذيرفته است، گفت: تونـل مـحـرم كـه 
اجراي آن با فراز و نشيب مواجه بود، عمليات اجرايـي آن 
از محل اعتبارات توازن و منابع در اختيار استـانـدار ادامـه 

 خواهد يافت.

ابـوالـحـيـات   –به گفته وي پروژه باند دوم دشـت ارژن 
كيلـومـتـر آن  20داراي پيشرفت مطلوب است و تاكنون 

 50مـتـري،  450متري و  180همراه با دو دستگاه تونل 
 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

رحيمي عنوان كرد: در سفر ارديبهشت امسال اسـتـانـدار 
فارس به شهرستان كازرون بر حمايت از شهرداري هـاي 
كازرون، باالده، نودان، قائميه، كنـارتـخـتـه و خشـت در 
جهت اجراي پروژه ها و برنامه هايشان تاكيد شده اسـت 
كه اين اقدام در زمينه تامين قير مورد نيـاز، واريـز ارزش 
افزوده، كمك به تكميل پروژه هاي شهري و همچنـيـن 

 كمك هاي موردي صورت پذيرفته است.
معاون هماهنگي امور عمراني استانـداري فـارس افـزود: 
تمام توان و ظرفيت خود را به كار خواهيـم گـرفـت كـه 
تمام پروژه هاي اين سفر در موعد مقرر عملياتي و افتتاح 

 شود.
وي افزود: عليرغم تنگناهاي مالي دولت سعي شده نگـاه 
ويژه اي به شهرستان كازرون شود، هرچند اين به معنـي 
رفع كل مشكالت نيست و براي رسيدن به وضع مطلوب 
تر بايد تالش و پيگيري هاي توسط دستگاه هاي اجرايي 

 ادامه داشته و مضاعف شود.

 شود عدم شفافيت آرا سبب دورويي نمايندگان مي

 بخش عمده مصوبات سفر استاندار به كازرون عملياتي شده است

فرد؛ محصور كردنِ مناطقي از سـرزمـيـن ا... دهقانامان
هاي جغرافيايي و ارايه ي تسهيالتـي ويـژه و فـراتـر از 

هـا  مـحـدوده  ضوابطِ مشخص شده به ايـن   قوانين و
توسط مسئولينِ كشوري ، استاني و شهرستاني ، با هدفِ 

 جذب سرمايه ها ، تشويق سرمايه گذاران و در نتيجـه 
بي كاري ها ، تامينِ نيازمندي ها و بهـره بـرداري  رفع 

هاي بهينه از توليداتِ ساكنان بومي ، از صدها سال قبل 
، به اَشكالِ مختلف ، در شهرها و كشورهاي متعدد رواج 

از پـيـروزي   يافته است . در شهرستان كازرون اما پـس
انقالب اسالمي اولين ناحيه ي صنعتي با مساحـتـي بـه 

  كيلومتري مركز شهر تاسيس و 20هكتار در  83وسعتِ 
ارايـه ي   بنا بود كه عالوه بر جذبِ صاحبان سرمـايـه و

مساعدت هاي دولتي به آنان ، زمينه هاي رونقِ كسـب 
گسترش فعاليـت هـاي اقـتـصـادي را نـيـز در   و كار و

محدوده ي شهرستان فراهم نمايد . در همين رابطه ، و 
البته به دنبال طرح مباحثي پيرامون احداث منـطـقـه ي 

تاسيسِ شهرك صنعتـيِ جـديـد در   ويژه ي اقتصادي و
بخشي از مناطق مُشرف بر شهر كازرون ، نكاتِ گفتنـيِ 
متعددي وجود دارند كه اهم آن ها به شـرح زيـر مـورد 

 اشاره قرار مي گيرند .
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دولتي ، همـانـا سـاخـت  تصميم گيران  صنعتي توسط 
مجتمع هاي بزرگِ توليدي با فاصله ي مُعيَّن در بيـرون 
از شهرها ، استقرارِ واحدهاي متمركزِ خدماتي، ارايـه ي 
وام هاي كم بهره ي بانكي و حتي تسهيـالتِ رايـگـانِ 
عمومي به صاحبان سرمايه ، ايجاد انگيزه براي توسـعـه 

  كنار گذاشتن قوانين دست و  ي كارخانه ها وگارگاه ها و
پا گيرِ اداري به متقاضيان داخلـي و خـارجـي بـوده كـه 
متاسفانه نه تنها اين اهداف در راه اندازيِ چنين مناطقي 
رعايت نگرديده بلكه در ادامه ، زمينه سـازِ هـدر رفـتـن 
امكانات ، تعطيليِ كارخانه جات و بي كاريِ واحـدهـاي 
مختلف اجتماعي گرديده و بخش زيادي از امكـانـات و 

عمومي را بـالاسـتـفـاده رهـا   سرمايه هاي خصوصي و
 نموده اند .

سه ناحيه ي صنعتي باالده ، قائميه و بخش مركزي  -2
، قرار بوده كه موجبات توسعه ي زير سـاخـت هـا را در 
شهرستان بزرگِ كازرون ، فراهم و پـيـش رفـت هـاي 

متعددي را به ارمغان آورند كه علي رغم استقبالِ اولـيـه 
ي تعدادي از سرمايه داران بومي و تاسـيـس چـنـديـن 
كارخانه و مركزِ توليدي در تنها ناحيه ي فعالِ موجـود ، 
اما طي چند سال گذشته به داليل مختلفي ، از جـمـلـه 
ركود اقتصادي در كشور ، اِعمالِ قوانينِ سخت گيرانـه ، 
بي مورد و خالف ضوابط تعيـيـن شـده تـوسـط اداراتِ 
دولتي و تصديِ تعدادي از مديرانِ نـا آشـنـا بـا اصـولِ 

گسـتـرشِ   و تصميم گـيـري  اقتصادي در بخش هاي 
رانت بازي هاي غير معمول در ارايه ي تسهيالت بانكي 

  خدماتي و.. موجب تعطيليِ بخشي از كارخانه ها و بـي و
رغبتيِ افراد جديد براي حضور در چنين مراكزي گرديده 
به گونه اي كه به جز ناحيه ي ياد شده ، نواحي صنعتيِ 

باالده تنها در حدِّ فنس كشي ، نصب تـابـلـو و   قائميه و
قطع روبان توسط مسئولين مربوطه ! و احتماال تاسيـسِ 
يك يا دو شركتِ صنعتي ، همچنان بدون استفـاده رهـا 

 شده اند ! .
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روزهاي ناخوشي را سپري مـي نـمـايـنـد و از طـرفـي 
عـمـومـيِ   سرمايه هاي هنگفتِ خصوصـي و  امكانات و

زمـيـن   موجودِ آن ها بعضا در حال ضايع شدن هستند و
هاي زيادي نيز براي ساخت اين واحـدهـاي تـولـيـدي 

گـيـرانِ  تصميم  اختصاص يافته ، از مدتي قبل مجددا 
سازانِ مياني و استاني ! بارِ ديـگـر  تصميم   باال دستي و

بخشي از بهترين زمين هاي مُشرف بر شهر را با توجيـه 
البته راه اندازي منطقـه  ساختِ شهركِ جديد صنعتي ، و

ويژه اقتصادي و استقرار واحد گمرك در حاشيه ي آن !، 
مقرر نموده اند كه بـه زودي اسـتـقـرار و   فنس كشي و

فعاليت كارخانه جات جديـد و .. در ايـن مـحـدوه آغـاز 
شود ! اگر چه اين برنامه در ابتدايِ امر ، نـويـد بـخـش 
پيش رفت هاي احتمالي ، رفع بي كاري و جذب سرمايه 

متعددي نيز وجـود دارد  ابهامات  گذاري خواهد بود اما 
بعدي مورد توجـه قـرار  اقدامات ِ كه الزم است قبل از 

 گيرند ! از جمله :
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تغيير وضعيتِ زمين هاي كشاورزي و زيست بوميِ مركزِ 
شهرستان ، به بهانه ي ساخت شهرك هاي صنعـتـي ، 

قرار است ادامه يابد ؟! آيا اسـتـمـرار  كجا  و تا  كِي  تا 

اين روند ، علي رغم اعتراضاتِ چندين ماهه ي مدافعان 
حريم محيط زيست ، و خطراتِ ناشي از عـوامـلِ آلـوده 

هواييِ شهر !، هيچ گونـه تـغـيـيـري در   كننده ي آب و
 تصميم مجريان محترم به وجود نياورده است ؟ .

با در نظر داشتِ قوانينِ مربوط به شهـرك هـاي   –  3/2
دست نخورده   صنعتي و از طرفي وجود زمين هاي بكر و

هـاي  بخـش  متصل به جاده هاي ترانزيتي در ديگر   و
نهايتا محدوده سازي هاي قـبـلـي تـحـت   شهرستان و

عنوان نواحيِ صنعتي ، عـلـتِ اصـرار دسـت انـدكـاران 
محترم براي تغيير كاربري بهترين زمين هاي متصل به 
مركز شهر ، جهت ساخت شهركِ صـنـعـتـي جـديـد ، 
چيست ؟ علي رغم عدم استقبال از سرمايـه گـذاري در 
نواحيِ قبلي ، تعطيليِ بخشي از كارخانه هاي احداثـي و 

تا چهل درصد از ظرفيت هاي نـاحـيـه  30خالي ماندن 
صنعتي مصلحيان و .. چه تضميني براي جذب صاحبـانِ 
سرمايه در محدوده ي مشخص شـده ي جـديـد وجـود 

 خواهد داشت ؟
صِرفِ زنداني كردنِ ! بخش هاي عمده ي زمين   –  3/3

هاي شهري ، زيست بومي و نيمه جنگلي ، كشاورزي و 
چراگاه هاي حياط وحش و دام داران و رسانيدن بـرق ، 

 فـنـس كشـي  آب و گاز و تلفن به اين محدوده هاي 
شده بدونِ ارائه ي مُشوِق ها و رفعِ واقعيِ دغدغه هـاي 
سرمايه گذاران ، نه تنها هيچ معضلي را از شهـرسـتـان 
مرتفع نخواهد ساخت بلكه قطعا مشكالت بيش تـري را 
نيز در زمينه هايي همچون آلودگـيِ مـحـيـط زيسـت ، 
متراكم شدنِ بيش از پيشِ جاده هاي تنگ و بـاريـك و 
خطرناكِ مركزِ كازرون ، انبـاشـتِ بـدونِ اسـتـفـاده ي 

ي فعلـي  زنده  سرمايه هاي مردم و تبديلِ زمين هاي 
 بعدي و.. به وجود خواهد آورد . بي روحِ  به مناطق 

صنعتي شدن ، جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي ،  -4
رفع مُعضَلِ بزرگِ بي كاري و در نتيجه توسعه ي كسب 
و كار و پيش رفت هاي ناشي از احداث نواحي توليدي ، 

،  كـم بـرخـوردار  يكي از آرزوهاي مردمي در مناطـق 
مانند كازرون ، بوده و طبيعي است كه هر انسانِ مُنصف 
و عاقلي ! از چنين برنامه هايي استقبال و تمـامِ تـالش 
خود را براي به سرانجام رسيدنِ آن صورت خـواهـد داد 
در عين حال اما بايد توجه داشت كه عمده ي توليـدات 

فعليِ شهرستان در شـهـرهـايـي هـمـچـون خشـت و 
كنارتخته ، جره و باالده ، نودان و قايميه قرار داشـتـه و 
بيش ترِ ساكنانِ اين مناطق نيز در شغل هاي مرتبط بـا 

ي! كـوه  ميانه  زمين ها و  رويِ  امور كشاورزي و كار 
طبيعي است كه هـر گـونـه   هاي اطراف فعاليت دارند و

اقدامي براي احداث كارخانه هاي صنعـتـي ، بـايسـتـي 
هاي  محل  اين اكثريت و هم ساز با  شغلِ  متناسب با 

 سكونتي آنان دنبال شود .
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اقتصادي كشور ضمن حضور در كازرون خـبـر داده كـه 
قرار است با اصالحات به عمل آمده ، گسـتـره ي ايـن 

تبديلـي و تـكـمـيـلـي  صنايع  هكتاري ، از  73سايتِ 
ي صنايع توسعه يابد!. منطقـه اي  همه  كشاورزي ، به 

شركت هاي  با هدف ساخت  90كه كلنگ زني آن سال
به زمين زده شد و بخشي از زيرسازي هاي آن  صنعتي 

هم در همان سال ها احداث گرديد ، دهم بـهـمـن مـاه 
بـا  :نيز فرماندار اسبق كازرون تاكيد نمـوده كـه  1393

اجرايي منطقه ويژه اقتصادي و   مصوبه مجلس ، عمليات
بـرداري از ايـن  گمرك كازرون آغاز شده و براي بـهـره

از  سـرريـز واردات  و  بنـدر خشـك  منطقه به عنوان 
،  استان بوشهر در آينده نزديك استـفـاده خـواهـد شـد

سال ! نه تنها هيچ پيش رفتي در آن  7اكنون اما پس از 
حاصل نگرديده بلكه با دست كاري هاي صورت گرفتـه 

ي اقـتـصـادي ،  ويژه  منطقه ي  گمرك و  استقرارِ  ، 
 50ي كوچكي !، تقليل يافته و بيش از  تنها به محدوده 

هكتار از آن به ساخت كارخانه هاي صـنـعـتـي جـديـد 
اختصاص پيدا كرده !؟ . اكنون سئوال اين است كه چـرا 
؟ و به چه علتي ؟ چنين برخوردهايي با مردم ، سرمايـه 
گذاران و مباحث اقتصادي و توسـعـه اي شـهـرسـتـان 
صورت مي گيرد ؟ آيا تغييرِ مداومِ اهدافِ اين سايت چند 

هاي مكررِ مسئوليـنِ  قول  ده هكتاري و عدمِ عمل به 
قبلي ، جز ضرر و زيان به معيشت مردم و عقب انداختنِ 
مباحثِ توسعه اي شهرستان ، فايده اي بـراي آنـان بـه 

 دنبال خواهد داشت ؟ .
تصميم گيري و هدف گزاري هاي اقتصـادي بـراي  -6

شهرستان هايي ماننـد كـازرون ، آن هـم در تـهـران ، 
توسط افرادي كه شناخت دقيقي پـيـرامـون وضـعـيـتِ 

منطقه اي ندارند ، نتيجه اش همين مي شود كه پس از 
معلوم نيسـت كـه يـك   نزديك به يك دهه ، هنوز هم

سايت بزرگ فنس كشي شده قرار است در چه زمـيـنـه 
هاي فعاليت داشته باشد ! امري كه قـطـعـا نـظـريـاتِ 
متصديان بومي و صاحبان سرمايه و استفاده از تجربيات 

مطالعاتِ دقيق زيست محيطي ، مـي   مديران دل سوز و
توانست در تحقق عملي آن نقش به سزايي را به دنبـال 

 داشته باشد .
 نكته ي آخر :

شكي نيست كه شهرستان بزرگِ كازرون داراي ظرفيت 
هاي متعددي در زمينه هاي ترانـزيـتـي، بـوم گـردي ، 
سياحتي ، زيارتي ، توليد محصوالت متعدد ديمي و آبـي 

طبيعي است تغيـيـر   ، دام پروري ، زنبور داري و.. بوده و
ساختارِ آن از وضعيت موجود به طرفِ تاسيسِ كارخـانـه 

 مـركـزِ  آن ها در بيخِ گـوشِ  تمركزِ  هاي صنعتي و 
 اقتصـادي ،  توجيه  كازرون ، عالوه بر آن كه نيازمند 

آب و هـوايـي  سالمت  امورِ زيست محيطي و  رعايتِ 
است ، همچنين بايستـي بـه وضـعـيـت خـالـي بـودن 
شهرهاي اطراف از هر گونه صنايع تبديلي و كـارخـانـه 

 و  جدايـي  در نتيجه تالش آنان براي   هاي صنعتي و
به ديگر استان هاي پيراموني نيز  اتصال  و يا  استقالل 

توجه ويژه صورت گيرد چه اين كه در غير اين صـورت 
نه تنها پيش رفتي حاصل نخواهد شد بلكه با تعطيـلـيِ 

ديگر نواحي صنعتي و عدمِ استقبال از تاسيس كارخـانـه 
ها در مناطق ديگر ، قطعا مشكالت متعددي در آيـنـده 
گريبان گيرِ مديران و ساكنان اين شـهـرسـتـانِ بـزرگ 

 خواهد شد .
اميد است با همكاري بيش تر مديران محترم دولـتـي ، 
فعاالن بخش هاي محيط زيستي ، نخبگان عـلـمـي و 

سرمايه گذاران داخلي و دعوت از صاحبان سرمايه هـاي 
برگزاري نشست هاي كـارشـنـاسـي و نـظـر   خارجي و

خواهي از صنعت گران و توليدكنندگان و نهايتـا تـوجـه 
بيش از پيش هيات محترم دولت ، مشكالت موجـود در 

 شهرستان حل و فصل گردد . ان شاا...

 سرمايه گذارانِ كازروني سر در گميِ   نواحيِ صنعتي ،  نابسامانيِ  منطقه ويژه ي اقتصادي ،  سامان دهيِ  

امام جمعه شيراز با اعالم اينكه گويي عده اي كه خود را مومن 
مي دانند اما مسابقه به سمت كفار گذاشته اند، ايمان به قلبشان 
وارد نشده است، گفت: استكبار هرگز كاري به سود ما نخواهـد 
كرد اما متاسفانه هر چه رهبري مي گويند به سمت آنها رفتـن 

 خطا است با سرعت مي دوند و گوششان بدهكار نيست.
به گزارش فاطمه قاسمي/ خبرنگار شهرسبز، آيت ا... لطـف ا... 

مهر خطبه اول نماز جمعه شيراز را به بيان نـكـاتـي  20دژكام 
درخصوص اهميت رعايت تقوا پرداخت و گفت: خودم و هـمـه 
شما برادران و خواهران ايماني را بـه تـقـوا، پـرهـيـزكـاري و 

 خداترسي توصيه مي كنم.
امام جمعه شيراز با اشاره به اينكه در ايام صـفـر قـرار داريـم و 
كاروان اسير كربال در اين ماه وارد دمشق شده اند، بيان كرد: از 
سوي ديگري امروز بيستم مهر، روز بزرگداشت شاعر بلند آوازه 
ايران و اسالم خواجه حافظ شيرازي است كه هـمـه شـمـا بـا 

 شخصيت او آشنا هستيد.
دژكام اظهار در ادامه داشت: تكرار بحث تقوا به دليل فهميـدن 
آن نيست، بايد تكرارش كنيم تا حواسمـان جـمـع بـاشـد كـه 

 شيطان بر ما مسلط نشود.
نماينده ولي فقيه در فارس در خطبه دوم به بزرگداشت جنـاب 
سلمان فارسي كه در هشتم صفر اسـت اشـاره كـرد و گـفـت: 
افتخار مي كنيم كه اين شخصيت بزرگوار و واليمتدار هموطن 
ما است و به واسطه ايمان خود به چنين مقامي رسيده است كه 

 همواره مورد تجليل قرار مي گيرد.
دژكام با اعالم اينكه سلمان فارسي در باالترين درجـه ايـمـان 
قرار دارد، اذعان داشت: الزمه رسيدن به درجه باالي ايمان اين 
است كه سلمان وار جا پاي واليت بگذاريم، نه پيش قدم باشيم 

 و نه از ولي خود عقب بمانيم.
وي با بيان اينكه كسي كه مي خواهد واليتمدار حقيقي بـاشـد 
بايد در راستاي سخن ولي امرش سخن بگويد، افزود: انقالبـي 

 تر از رهبر بودن درست نيست بايد همراه باشيم.
امام جمعه شيراز با اعالم اينكه گويي عده اي كه خود را مومن 
مي دانند اما مسابقه به سمت كفار گذاشته اند، ايمان به قلبشان 
وارد نشده است، اظهار داشت: با توجه به تاريخ مي توان عبرت 
گرفت و متوجه شد كه استكبار هرگز كاري به سود ما نخواهـد 
كرد اما متاسفانه هر چه رهبري مي گويند به سمت آنها رفتـن 

 خطا است با سرعت مي دوند و گوششان بدهكار نيست.

نماينده ولي فقيه در فارس خاطرنشان كرد: برخـي بـا مـوضـع 
گيري تندتر از رهبر، مدام به آقا مي گويند چرا اين كار را انجام 
مي دهند و فالن كار را نمي كنند؛ اين افراد بدانند كـه رهـبـر 
انقالب خودشان به موضوع عالم هستند و نـبـايـد ايـنـگـونـه 

 بپنداريم كه راي ما بر راي ولي جامعه ارجحيت دارد.
امام جمعه شيراز درخصوص پياده روي اربعين با بيان ايـنـكـه 
ممكن است عده اي توان پياده روي را نداشته باشنـد، گـفـت: 
بايد ياريگر يكديگر باشيم و بدانيم كـه ثـواب ايـن زيـارت بـه 

 كمك كننده نيز خواهد رسيد.
دژكام با اعالم اين سوال كه اگر اطالعات ما دسـت آمـريـكـا 
باشد چه سودي خواهيم برد، اذعان داشت: آقايان مي گويند كه 

حق تحفظ را نگاه مي داريم و تمام اطالعـات را در  CFTدر 
اختيار قرار نمي دهيم و اين در حالي است كه امـكـان دارد در 

 آينده كار به جاهاي باريك بكشد.
وي درخصوص اينكه نفع اين كنوانسيون براي ما چه خـواهـد 
بود، تاكيد داشت: مجلس و دولت در اين خصوص سخنان ضد 
و نقيضي داشته اند، يك بـار اعـالم مـي كـنـنـد كـه بـا ايـن 
كنوانسيون مشكالت اقتصادي ما حل مي شود و بار ديگر وزير 
كشور مي گويد كه قول نمي دهيم مشكالت اقتـصـادي حـل 

 شود.
امام جمعه شيراز تصريح كرد: مي گويند ما نبايد بهـانـه دسـت 
آمريكا بدهيم در حالي كه اصال معلوم نيست آمـريـكـا دوبـاره 

 بهانه ديگري بگيرد يا نه!
امام جمعه شيراز اعالم كرد: اين چنين قراردادهايي هـمـچـون 
ميخ دو طرفه اي است و نمايندگان خيال نكنند كه كاري كرده 
و تسويه حساب نمي شوند، بدانند كه يك يا دو سال آينده بايد 

 درمورد نتيجه اين قرارداد به ملت پاسخگو باشند.
استاد دانشگاه شيراز اظهار داشت: قانون گذاران بدانند كه اگـر 
بخواهند خداي نكرده ضربه اي به ملت بزنند و خيانت كـنـنـد 
مردم ساكت نخواهند نشست، چرا كه اين ملت تصميم گرفتـه 

كه ديگر تحقير نشود و اين را نيز با صداي رسا اعالم مي كنيم 
 تا افراد مسئول بشنوند.

دژكام در ادامه با بيان اينكه منتظر برخورد مجـلـس و شـوراي 
نگهبان درباره اين كنوانسيون هستيم، تاكيد داشـت: مـردم بـر 

 اساس سخنان رهبر انقالب داوري خواهند كرد.

 قانون گذاران بدانند كه اگر خداي نكرده بخواهند خيانت كنند مردم ساكت نخواهند نشست
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مادر سرپرست خانوار و  40اعزام 
دختر در شرف ازدواج تحت 

حمايت كميته امداد كازرون به 
 مشهد مقدس 

واحد فرهنگي كميته امداد امام خميني شهرستان كـازرون 
نفر از مددجويان مادر سـرپـرسـت خـانـوارودخـتـران  40

درشرف ازدواج تحت حمايت را با يك دستگاه اتوبوس به 
 مشهد مقدس در قالب طرح شوق زيارت اعزام نمود .

به گزارش شهريار تقدم، بيژن سهرابي با اعالم اين خـبـر 
گفت: اين كاروان متشكل از مددجويان ساكن در مناطـق 

ميلـيـون 9محروم است كه براي اين سفر معنوي بيش از 
تومان از محل كمك هاي خيرين و مـردمـي هـزيـنـه و 

 پرداخت شد. 
بـه  97مـاهـه سـال 6نفر در 244سهرابي افزود: تا كنون 

 مشهد مقدس اعزام شده اند.
طرح حج فقرا يا شوق زيـارت  87وي ابراز داشت :از سال 

كـاروان  5الـي  4توسط اين نهاد اجرا مي شود و هر سال 
متشـكـل از سـالـمـنـدان مـرد و زن و دانـش آمـوزان و 
دانشجويان  و دختران در شرف ازدواج به اين سفر معنوي 

 اعزام مي شوند.
———————————————- 

دونده ركورد دار گينس با نام شهيد نصرا...   
 شفيعي از شاه چراغ تا كربال را خواهد دويد

 
به گزارش مـحـمـود نـوذري/ 
خبرنگار شهرسبز؛ سيد محسن 
پاالر دونده اهل روستاي جـام 
بزرگي كازرون كـه چـنـد مـاه 

 1400پـــيـــش ركـــورد دويِ 
كيلومتري درياي خزر تا خليـج 
فارس را با شـعـار نـجـات آب 
نجات زندگي در كتاب گينـس 
به نام خود ثبت كرد بود اكنون 
با نام سـردار شـهـيـد نصـرا... 
شفيعي تنها شهيد استان فارس در نبرد مستقيم با آمريكـا 
مسير شاه چراغ تا قبر مطهر اين شهيد در خشت و از آنجا 

 تا كربال را خواهد دويد .
سيد محسن مي گويد با نگاه اعتقادي به شهيد شفـيـعـي 
رسيده است و قصد دارم به اسم اين شهيد شاخص مـلـي 
بعد از سفر كربال دور دنيا را نيز با شعار صلـح و دوسـتـي 

 دوندگي كنم .

توصيه مهم ايمني به خانواده ها در شروع  15“
 فصل سرما براي پيشگيري از حوادث گاز

با فرا رسيدن فصل سرما، استفاده از وسايل گرمازا افزايش پيدا 
ميكند رعايت چند نكته ايمني قبل از راه اندازي وسايل گاز 
سوز گرمايشي، ميتواند در پيشگيري از حوادث تلخ و حفظ جان 

 شما و خانواده عزيزتان بسيار كارآمد باشد:
قبل از نصب بخاري از سالم بودن ان اطمينان حاصل شود.  -1

استفاده از بخاريهايي كه مجهز به سيستم كمبود اكسيژن 
(ODS) .بسيار با اهميت مي باشد 

بررسي نشتي گاز از اتصاالت مهم است اين كار را ميتوانيد  -2
 با استفاده از كف آب و صابون انجام دهيد.

از مكش مناسب دودكش ها مطمئن شويد. تست مكش  -3
دودكش ها قبل از نصب لوله دودكش بخاري ضروري ميباشد 
اين كار ساده را ميتوانيد با روشن كردن يك تكه روزنامه و 
قرار دادن آن روبروي لوله دودكش انجام دهيد در صورتيكه 
دودكش بخاري درست كار كند بايد شعله آتش را به سمت 
خود بكشاند. الزم به يادآوري است شايد دودكش شما سال 
پيش درست سرويس داده باشد ولي اين مالك نيست زيرا 
امكان دارد در طي اين يك سال كه از بخاري استفاده نكرده 
ايد جسم خارجي درون دودكش قرارگرفته باشد يا كالهك 

 افتاده باشد.
تمام شيلنگ ها بايد با بست استاندارد به شير ها و لوله  -4

 هاي گاز نصب شده باشد.
تمام شيرهاي مرتبط به وسايل گاز سوز بايد مجهز به سر  -5

 شير باشند تا در صورت حادثه به سرعت بسته شوند.
بدون هماهنگي و اطالع همسايه ها اقدام به قطع شير  -6

اصلي گاز واحدهاي ديگر ننماييد زير بعضي از خانوادها از 
وسايل گاز سوزي استفاده ميكنند كه مجهز به ترموكوپل 
نيست مانند سماور گاز و به يك بار بازو بسته كردن شير شعله 

 خاموش و گازدر واحد منتشر ميشود.
درصورتيكه وسايل گرمايشي را روشن كرديد و احساس  -7

سنگيني و سر درد نموديد آن را جدي بگيريد و به بررسي و 
 چك وسايل گاز سوز و سيستم گاز منزل اقدام كنيد.

درفصل سرما از پوشاندن تمام درز درب و پنجره به بهانه  -8
 گرمترشدن خانه خوداري نماييد.

قبل از روشن نمودن وسايل گاز سوز به باالي پشت بام  -9
مطمئن شويد. (براي دودكش هاي  Hرفته و از وجود كالهك 

 معمولي يا بدون فن)
در صورت نياز به مشورت ميتوانيد با اتش نشاني ويا دفاتر  -10

 نظام مهندسي مناطق تماس بگيريد.
از سالم بودن شيلنگ وسايل گرمايشي اطمينان حاصل  -11

شود شايد در طول يك سال گذشته پوسيده شده باشند و دوام 
 خود را از دست داده باشند.

استفاده از وسايلي گاز سوزي كه دودكش ان از شيشه و  -12
ديوار بيرون داده شده مجاز نيست وزش يك باد شديد ميتواند 
مانع از مكش دودكش شود. اين دودكش ها مكش مناسب 

 ندارند و خطر گازگرفتگي را تشديد مي كنند.
ما خانوادهايي ايراني عادت داريم كه شب كله پاچه را  -13

براي صبحانه بار بزاريم و تاصبح اجاق گاز روشن بماند اين كار 
باتوجه به تغيير ساختار خانه ها از جمله بكار بردن درب 
وپنجرهاي دو جداره و بدون درز و درنتيجه كمبود اكسيژن و 

 خطرناك است. COنشر گاز 
سانتيمتر زير سقف 30دريچه هاي كوچكي كه  -14

آپارتمانهاي شما تعبيه شده دريچه هاي تامين هواي وسايل 
 گاز سوز ميباشد هرگز مسدود نشوند.

لوله هاي قابل انعطاف يا خرطومي كه اشتباهي بعنوان  -15
رابط دودكش استفاده ميشوند، دودكش نيستند. امكان اتصال و 
چفت و بست كامل آنها به وسيله گازسوز و دودكش ديوار 

 وجود ندارد.

 

 
 

برخورد قاطع و قانوني شهرداري 
كازرون با ساخت و سازه هاي غير 

 مجاز در سطح شهر
به گزارش روابط عمومي شـهـرداري كـازرون مـأمـوران 
تخلفات ساختماني به طور شبـانـه روزي و مسـتـر و بـه 
صورت محسوس و نامحسوس  به منظورمقابله با ساخت 

زنـي كـرده و از   مجاز  در سطح شهر گشت و سازهاي غير
 كنند. گونه تخلفات ساختماني جلوگيري مي هر

در همين راستا و در ادامه برخـورد قـانـونـي شـهـرداري 
كازرون با ساخت و سازه هاي غير مجاز  واحد سد معبر و 
پليس تخلفات ساختماني شهرداري كازرون با گشت زني 

در سطح شهر يك باب مغازه واقع در خيـابـان حضـرتـي 
كوچه امام زاده كه به صورت غيرقانوني اقدام به ساخـت 

مـتـري بـرروي  13و ساز كرده بود و همچنـيـن بـنـاي 
ساختماني واقع در خيابان پزشكيان جنب مسجد شـهـيـد 
ا... وردي كه به صورت غير مجاز ساخته شـده بـود را بـا 
حكم دادستان محترم شهرستـان و هـمـكـاري نـيـروي 

 انتظامي تخريب نموند.
ساخت و سازهاي شهري به صورت غيرقانونـي و بـدون  

نظارت كارشناسانه نه تنها موجب آسيب زدن به سـيـمـا 
منظر شهري مي شود بلكه چهره شهر، مبلمان شهـري و 

 روند شهرسازي را با مشكل روبرو مي سازد.
قانون شهرداري ها  100الزم به ذكر است بر اساس ماده 

مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهـر و حـريـم 

آن قبل از هر اقـدام 
عمراني يا تفكـيـك 
ـــروع  اراضـــي و ش
ساخت و سـاز مـي 
بايست از شهرداري 
پروانه اخذ نمايند در 
غير اين صورت اگر 
فردي يـا مـالـكـي 
اقدام به ساخت ساز 
غير مجـاز نـمـايـد 
شهرداري بـه طـور 
جدي و قـاطـع بـر 

ـــون  ـــان اســـاس ق
 برخورد خواهد كرد.

 
ست وسايل بازي  2خريد و نصب 

كودكان در پارك شقايق و باغ بنا 
 توسط شهرداري كازرون

به گزارش روابط عمومي شهرداري كازرون با تـوجـه بـه 
كمبود و همچنين فرسودگي وسايـل بـازي كـودكـان در 
برخي از پارك هاي سطح شهر و ضرورت تعمير و تجهيز 
پارك ها شهرداري كازرون اقدام به خـريـد و نصـب  دو 
ست وسايل بازي كودكان در پارك هاي شقايق و باغ بنا 

 نموده است.
ضمن اينكه  در چند هفته گذشته  دو ست  وسايل بـازي 
كودكان در پارك هاي معلم و رفيع تـوسـط شـهـرداري 

 كازرون خريداري و نصب گرديد.
هدف از نصب اين وسايل بازي بهبود فضاهاي عمومي و 

 ايجاد  فضاي شادي و تفريحي براي كودكان مي باشد.
لذا از همه شهروندان عزيز تقاضا داريـم كـه در حـفـظ و 
نگهداري اين وسايل بازي  و همچنين مبلمـان شـهـري 

 كوشا باشند.

به گزارش روابط عمومي شهرداري كـازرون ايـن روزهـا 
شهرداري كازرون در اكثر نـقـاط شـهـر بـا وجـود ركـود 
اقتصادي و همچنين كاهش درآمد بدون وقـفـه در حـال 
انجام پروژه هاي عمراني جـهـت خـدمـات رسـانـي بـه 

 همشهريان عزيز مي باشد.
هاي عـمـرانـي مـي تـوان بـه اجـراي  ترين پروژه از مهم

عمليات آسفالت خيابان بابونه واقع در ضلع جنوبي پـارك 
مرداني، كوچه هاي اراضي فرمـانـداري و كـوچـه هـاي 
اراضي دادگستري به منظور رفاه حال شهروندان و بهبـود 
تردد خودروها اشاره كرد ضمن اينـكـه جـدول گـذاري و 
كانيو گذاري اين مناطق هـم بـا تـالش واحـد عـمـران 

 شهرداري به انجام رسيده است.
هاي عمراني در دست اقدام مـي تـوان بـه  از ديگر پروژه

مـتـر بـا  400اجراي كانال سرپوشيده بـيـات بـه طـول 
ميليون تومان به منـظـور هـدايـت  500اي بالغ بر  هزينه

آبهاي جاري و سيالب اشاره كرد. عالوه بـر ايـن پـروژه 
جدول گذاري و كانيو گذاري كوچه ها و خـيـابـان هـاي 
سطح شهر از جمله خيابان هاي فلسطيـن، شـهـدا، امـام 
رضا(ع)، قدمگاه، بلوار پريشان،خيابان امام خميـنـي(ره) و 
موزاييك فرش رفوژ وسط بلوار كوهـنـورد و مـوزايـيـك 
فرش پارك حاشيه ي بلوار ملت جنب تيپ تـكـاور امـام 
سجاد (ع) در حال اجرا مي باشد. ضمن اينكه مـهـنـدس 
باقري شهردار كازرون در بازديد ميداني از پروژه هـاي در 
حال انجام بر نظارت دقيق ناظرين و مهندسين در اجراي 

هاي عمراني شهر جهت تسريع در انجـام كـارهـا و  پروژه
 رضايت و آرامش مردم تاكيد نمودند.

در پايان از صبر و تحـمـل و هـمـچـنـيـن هـمـكـاري 
همشهريان عزيز در اجراي پروژه هاي عمراني در نـقـاط 
مختلف شهر صميمانه تقدير و تشكر نموده و اميـدواريـم 
كه با انجام اين پروژه هـا اسـبـاب راحـتـي و رفـاه ايـن 

 عزيزان را فراهم نماييم .

به گزارش سميه رعيتي؛ برأي تهـيـه گـزارش پـيـرامـون 
موضوع طالق در حال جمع آوري يك گزارش ميـدانـي از 
سطح شعب مختلف دادگاههاي شهر بـودم و بـه مـنـظـور 
تكميل گزارش در اين فكر بـودم كـه بـا يـكـي از قضـات 

هاي طالق و عللي كه منجـر بـه  دادگاه در خصوص پرونده
 فروپاشي زندگي جوانان مي شود صحبت كنم.

بر روي صندلي جلو درب اتاق قاضي منتظر نشسته بودم تا. 
نوبتم شود با زن كنار دستي اش مشغـول حـرف زدن بـود 

هايش من را به ياد جمالتي انداخت كه چند روز پيش  حرف
 جايي خوانده بودم

مرد باش نه فقط باجسمت با نگاهت با احسـاسـات و بـا ”  
دستان گرمت مرد بودن را به من نشـان بـده مـرد بـاش و 
هيچوقت نامردي نكن مخـصـوصـاً بـراي كسـي كـه بـه 

 ”.مردانگي ات تكيه كرده و باورت كرده است مرد باش
فقط مي خـوام ”  با چشماني گريان و صدايي لرزان ميگفت

مرد باشه و مردان سايه اش باالي سر من و بچه ام بـاشـه 
من كه خواسته زيادي ندارم مي خوام بتونم به مردونگـي و 

 ”قدرتش تكيه كنم هرچند...
ساكت شد به او نزديك تر شدم و بي مـقـدمـه پـرسـيـدم 

 هرچند چي؟ دوستت نداره يا شايد؟...
قبل از تمام شدن جملـه مـن بـا چشـمـانـي بـهـت زده و 

تـو هـم بـراي طـالق ”  مضطرب نگاهي كـرد و پـرسـيـد
دستپاچه شدم نمي دانستم در آن موقـعـيـت چـه ”  اومدي؟

جوابي بدهم كه به من اعتماد كند و همكالمم شود پس از 
چند ثانيه سكوت گفتم منم براي طالق اينجا هستم .انگـار 

نـه ”  تر گـفـت كه همدردي پيدا كرده باشد با خيالي آسوده
اولش با عشق پيش اومد و من را از خواهرم خواستـگـاري 
كرد هرچند شرايط شغلي و مالي چندان مناسبي نداشت اما 
براي من كه از كودكي هم سايه پدر و هم سايه مـادر را از 

 توانست پناهگاه و تكيه گاه خوبي باشد. دست داده بودم مي
خواهرم ميگفت باهم كار كنيد و زندگيتون رو بسازيد مردها 
وقتي زن بگيرند بيشتر به فكر كار هستند و اينطور شد كـه 

سالگي راهي خانه بخت شدم چنـد وقـتـي كـه  19در سن 
گذشت متوجه شدم معتاد است بغضي گـلـويـم را گـرفـت 

دانستم چه كار بايد بكنم با خود گفتم اين من هسـتـم  نمي
 كه بايد زندگي ام را بسازم بايد به او كمك كنم.

با خواهرم او را به كمپ برديم تـا تـرك كـنـد امـا در اوج 
ناباوري و درست زماني كه انتظارش را نداشتم متوجه شدم 
كه يك مسافر كوچك در راه دارم خوشحـال بـودم كـه در 

2سن  سالگي مادر مي شوم اما هنـوز تـرس از اعـتـيـاد  0
 همسرم من را دو دل ميكرد براي شادي مادر شدن.

ماههاي اول بارداري را بدون حضور همسرم سپري كـردم 
اما با اين فكر كه اين من هستم كه بايد زندگيـم را بسـازم 
به همسرم كمك كردم تا توانست ترك كنـد امـا هـمـواره 
نگران بازگشت دوباره اش به سمت مواد بودم چند مـاهـي 
گذشت و فرزندمان متولـد شـد هـمـسـرم زيـاد از تـولـدم 

خوشحال نبود و مدام گريه هاي او را بهانـه مـي كـار و از 
 شد. منزل خارج مي

بعد از گذشت كمتر از شش ماه متوجه شدم كه دوبـاره بـه 
سمت اعتياد رفته است از او خواهـش كـردم كـه دسـت از 
كارهايش بردارد و به فكر فرزندمان باشد ولي مرا كتك زد 

و با فرياد گفت من نميتونم ترك كنم خيلي سختت هسـت 
 ميتوني از همون راهي كه اومدي برگردي

اشك در چشمانم جمع شده بود چرا كه ديگر راهي نبود كه 
بخواهم برگردم در كودكي شادي را پشت سر گذاشته بودم 
و نه نوجواني آرام و بي دغدغه اي را به گذشته كه فكر مي 

هايي كه تنها خواهرم بهتر بگويم تنهـا كسـي  كردم سختي
كه در اين دنياي بزرگ دارم كشيـده بـود مـن را وادار بـه 
ادامه زندگي با مردي مي كرد كه تمام دار و نـدارش يـك 

پيك نيك بود و يك گوشه دنج براي ساختن خودش گاهي 
كه در اوج خماري بود چونان مرا به باد فـحـش و كـتـك 

 ميگرفت كه از زنده بودنم احساس پشيماني مي كردم .
حاال ديگر كارش به جايي رسيده بود كه فرزند ده ماهـه ام 

 را با لگد به گوشه اي پرت ميكرد.
با چشمان فيزيك چون ابر بهار اشك مي ريخت نگاهي به 
كودكش كرد كه در آغوش دوستش بود و به مـا نـزديـك 
ميشد زن جوان آهي كشيد و گفت تمام آرزويم در كودكـي 
پر از ترس فقر و يتيمي ام اين بود كه بزرگ ميشوم ازدواج 
مي كنم و با تكيه به يك مرد خاطـرات تـلـخ كـودكـي و 

اي سكوت كرد و  نوجواني ام را فراموش مي كنم بعد لحظه
 خيره به محمدمتين يكسال نگاه كرد.

يك دقيقه سكوت به خاطر تمام آرزوهايي كه در حـد يـك 
فكر كودكانه باقي مانده به خاطر اميد هايي كه به نااميـدي 
مبدل شد و به خاطر شبهايي كه با اندوه سپـري شـد و بـه 

 خاطر چشماني كه باراني ماندند.
محمد متين كوچولو نگاه كردم چشمان جستجوگر و نـگـاه 
پر مهرش مرا نيز به گريه انداخت به مادرم گفتم براي چـه 

 به اينجا آمده اي ؟
درخواست طالق داده اي رو به من كرد و گفت شمـا چـي 
ميخواي طالق بگيري شما واسه چي مانده بودم چه جوابي 
بدهم اگر مي گفتم بله شايد ديگر نمـي تـوانسـتـم هـيـچ 
كمكي به او بكنم و بايد در حد يك همـدرد بـا او سـخـن 
ميگفتم و اگر مي گفتم نه بايد حقيقـت را بـرايـش بـازگـو 

كردم و قطعا آن گاه ديگر حس واقعي مرا باور نمي كرد  مي
كرد من هم براي انـجـام كـار خـودم و  پيش خود فكر مي

گرفتن گزارش است كه با او هم كالم شده ام و شايد ترس 
از فاش شدن نامش باعث قطع شدن اين ارتباط كوتاه مـي 
شد به ناچار به او گفتم بله براي مسئله طالق آمده به ايـن 
ترتيب روزني برايم باقي مي ماند براي كمك به زنـي كـه 
تمام خواسته اش از دنيا سرپناهي امن بود براي زنـدگـي و 

گرفت براي آينده فرزندش محمد  قولي كه بايد از قاضي مي
متين با شيطنت كودكانه اش به مـن نـگـاه مـي كـرد بـه 

ساعت كه نگاه كردم يادم به قرارم با قاضي افتاد تصميم به 
رفتن گرفتم كه محمد با لبخندهاي شيرين اش باعث شـد 

دقيقه فرصت باقـي بـود  20كه از رفتن منصرف شود هنوز 
منتظر ماندم تا بدانم سرانجام محمد كوچولو چـه مـيـشـود 
مادرش گفت پرونده طالقم رو بـه پـايـان اسـت شـوهـرم 
دارايي ندارد كه خود را معطل مهريه كنم فقط مي خواهـم 
جانم را بردارم و از اين زندگي نكبت بار فرار كنم امروز هم 

 براي حضانت محمد متين به اينجا آمده ام.
با تعجب پرسيدم يعني پدرش با آن شرايط نابسامان ادعاي 

 نگهداري فرزند را دارد.
با صدايي لرزان گفت نه او بچه را نمـيـخـواهـد و مـن در 
شرايطي نيستم كه بتوانم فرزندم را پيش خودم نـگـه داري 

 كنم.
گيج و مبهوت به او نـگـاه كـردم و بـه دسـتـان كـوچـك 
محمدمتين كه بر صورت مادر مي كشيد بغضي فروخـورده 

شد كه در ذهـنـم بـود  مانع از پرسيدن سواالت بسياري مي
مادر محمد كه گويي نگاه كنجكاو مـرا ديـده بـود خـودش 
ادامه داد مي خـوام از قـاضـي خـواهـش كـنـم پسـرم رو 
بهزيستي واگذار كند اسم بهزيستي تـنـم را لـرزانـد مـگـر 
ميشود مادري با آن همه محبت مادرانه به راحتي قبول كند 
كه فرزند يك ساله اش را به بهزيستـي بسـپـارنـد در ايـن 
هنگام سربازي نامش را صدا زد و او وارد اتاق قاضـي شـد 
من ماندم و يك بغض سنگين كه راه گلويم را بسته بـود و 
تصوير چهره محمد متين يك ساله كه بي خبر از سرنوشتي 
نامعلوم همچنان لبخند كودكانه اش را بر چشـمـان غـبـار 
گرفته من مي پاشيد آدرس يكي از دوستانم را كه در مركز 
حمايت از زنان بي سرپرست بود را به دوست مـادرش دادم 
و راهرو دادگاه را به مقصد اتاق قاضي محـل قـرارم تـرك 
كردم اما اين بار با ذهني پر از سواالت بي جواب و نگاهـي 
متفاوت تر به موضوع طالق آرام و سنگين پله هاي دادگاه 
را طي ميكردم انگار راه رفتن برايم سخت بود حرفهاي زن 
چونان ناقوسي در گوشم تكرار مي شد و دوباره به جـمـلـه 
هاي ابتدايي زن فكر ميكردم كه ميگفت فقـط مـي خـوام 
مرد باشه بنگاه به ياد صحبت هـاي كـارشـنـاس مشـاوره 
خانواده افتادم كه ميگفت اعتـيـاد يـكـي از داليـل مـهـم 
فروپاشي زندگي جوانان و طالق در جامعه مـاسـت انـگـار 
عامل فقر فراموش شده است كه بزرگتريـن عـلـت تـمـام 
بزهكاري هاي اجتماع است چه بسا اگر مادر محمد متـيـن 
پشتوانه و حمايت مالي از سمت خـانـواده اش را داشـت در 

سالگي مجبور به ازدواج با مردي نميشد كه اعتيـاد  19سن 
پايه هاي زندگي اش را متزلزل كرده است و چه بسيـارنـد 

محمدمتين هايي كه به خاطر فقر از خردسالـي مـحـروم از 
كانون گرم خانواده و آغوش مهربان مادر هستند و باز هـم 

 فقر اعتياد طالق و چشماني كه هميشه باراني ماندند.

 فقر، اعتياد ،طالق و چشماني كه هميشه باراني ماندند

 فوت يك شهروند در حادثه برخورد با تير برق
مهرماه  راننده يك خودروي سواري در اثر برخورد با تير برق جـان خـود را از  19بعد از ظهر روز پنج شنبه  

 دست داد. 
دار در  صـنـدوق 206عمومي شهرداري كازرون، در اين حادثه راننـده يـك دسـتـگـاه پـژو  به گزارش روابط

دهد، به تير بـرق كـنـار جـاده  مجاورت روستاي شيخي پس از اينكه كنترل وسيله نقليه خود را از دست مي
 شود.  كند كه به دليل شدت برخورد، تير برق روي خودرو واژگون مي برخورد مي

نبستن كمربند ايمني موجب شده بود تا راننده بر اثر شدت ضربه به عقب پرتاب شده و سرش زير تيـر بـرق 
 واژگون شده گير كند. 

نشانان به محل حادثه، تير برق با جرثقيل برداشته شده و جسد راننـده بـا اسـتـفـاده از سـت  با رسيدن آتش
 هيدروليك از ماشين خارج گرديد. 

دو سرنشين ديگر خودرو در اين حادثه دچار مصدوميت شده بودنـد، كـه تـوسـط نـيـروهـاي اورژانـس بـه 
 بيمارستان منتقل شدند.

 اخبار شهرداري كازرون

 روزهاي پركار شهرداري كازرون 
 هاي عمراني در سطح شهر در اجراي پروژه
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فرمود: فاصله عاشورا تا اربعين، فاصله شور تا شعور حسيني است. كسي كه در اين چـهـل روز ا... ايماني ميمحمدمهدي اسدزاده؛ مرحوم آيت
 حرمت حسين را نگه داشته و در سوگ او نشسته، آنقدر به امام شهيدش شعور پيدا كرده، تا به اربعين رسيده است. 

تر و بيشتر ها آنقدر به اين شعور حسيني نزديك شده است كه اربعين حسين را محكمشود... شيعه، اين سالحال ببينيد كه در اين ايام چه مي
هـاسـت دارد. و اين شعور حسيني يعني همان سرباز پيدا شدن براي خيزش شيعه، همان مهدويتي كه انتظارش را قرناز همه تاريخ بزرگ مي

 شود كسي به شعور حسيني رسيده باشد و امام غريب اين سالهايش را فراموش كند؟زند. مگر ميكه هر صبح جمعه فرياد مي
 بر سينه پاكبازاني نقش بسته است كه راهي دفاع از حريم حرم حسيني هستند... يا مهدي ادركني“ جون المهدي”ها شعار آري!!! اين سال

سهرابي: ياد روز حافظ فرصتي مناسـب بـراي 
 رشد علمي و ادبي فارس؛

به گزارش محمدمهدي اسدزاده/ خبرنگار شهرسبز؛ صابـر 
ر شهـر    بيات فارسي د   گار اد   هاي ماند سهرابي حضور چهره

هنرپرور شيراز، رونق بخش محفل عالقه مندان به حافظ 
و دوستداران ادبيات فـارسـي شـده اسـت و بـه جـرئـت 

هـاي  وره   توان گفت كه امسال يكي از پـربـارتـريـن د مي
 بوديم.    اشت حافظ را شاهد   بزرگد

سهرابي در مراسم گـرامـيـداشـت يـاد روز بـزرگـتـريـن 
غزلسراي ايران، حضور درجمع عالقه مندان بـه خـواجـه 
شيراز را چونان دولتي سرشار از غرور و افتخـار دانسـت و 
گفت به يمن دست يابي به چنين دولت و موقعيتي بـايـد 
فرش دل را در مقدم شما دوستداران حافظ گسـتـرانـد و 

 چراغ ديده را از ديدار شما فروزان كرد.
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس، حاضران 
در آيين ياد روز حافظ و عالقه مندان به اين شاعر بـزرگ 
را، پادشاهان ملك هنر و قلندران حكمت و معني توصيف 
كرد و گفت: شما شايسته تقدير و خوش آمد هستيـد و در 
اين مجال از همه افراد و دستگاه هايي كه در بـرگـزاري 
هر چه بهتر و فاخرتر اين رويداد مهم فرهنگي و ادبي مـا 

 را ياري كردند؛ قدرداني مي كنم.
وي با اشاره به همراهي مجدانه استانـداري فـارس، اداره 
كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دسـتـي، حـوزه 
هنري انقالب اسالمي، مركز اسناد و كتابخانه ملي، صـدا 
و سيماي مركز فارس، شهرداري شيـراز، مـركـز حـافـظ 
شناسي و اصحاب رسانه استان؛ اظهـار داشـت: يـكـي از 
نقاط بارز و قابل توجه مراسم امسال همـزمـانـي يـاد روز 
حافظ و سيزدهمين دوره گردهم آيي انجمن بين الملـلـي 
ترويج زبان و ادب فارسي مي باشد كه مـوجـب رونـق و 

 وزن بيشتر برنامه هاي شده است.
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استـان فـارس افـزود: 

تـريـن  ر جوار آرامگاه بـزرگ   ان به حافظ د   امشب عالقمند
وره    ومـيـن د   تا بيسـت و د    هم آمدند    غزلسراي ايران گرد

. اتفـاقـي كـه بـه    ارند   روز اين شاعر بزرگ را گرامي بد   ياد
ر    ر فـارس، بـلـكـه د   عنوان يك جريان فرهنگي نه تنها د

ان به شعر    ه و عموم عالقمند   تمام كشور به خوبي جا افتاد
 بيات را با خود همراه ساخته است.   و حافظ و اد

روز    ومين يـاد   سهرابي با اشاره به اين كه امسال بيست و د
المللي ترويج  همايي بين    همين گرد   حافظ همزمان با سيزد

: تركيـب    ، اظهار كرد   شود بيات فارسي برگزار مي   زبان و اد
گـار    هـاي مـانـد ه تا حضور چهره   باعث شد    اد   و رويد   اين د

بـاشـيـم.     ر شهر هنرپرور شيراز شاهـد   بيات فارسي را د   اد
ه و به جـرئـت    و برنامه شد   حضوري كه رونق بخش هر د

هـاي  وره   توان گفت كه امسال يكي از پـربـارتـريـن د مي
اشـتـي كـه بـا    هستيم. بـزرگـد    اشت حافظ را شاهد   بزرگد
هاي علمي بسيار غني همـراه اسـت و ايـن مـهـم  برنامه

و     فرصت بسيار خوب و مناسبي براي رشـد    تواند مي
ر حوزه حافظ شناسـي    بي فارس د   توسعه علمي و اد

 .   به شمار آيد
دبير شوراي فرهنگ عمومـي در بـخـش پـايـانـي 
سخنان خود، با اشاره به اينـكـه هـر مـوقـعـيـت و 
جايگاهي در زندگي انسان مي تواند وسيله اي براي 
آزمون و امتحان او باشد؛ گفت: آرزو مي كـنـم كـه 
موقعيت و جايگاه هايي كه هر كدام ازما در زندگـي 
خويش به آنها دست پيدا مي كنيم، زمينه اي بـراي 
ارتقاء روحي و معنوي ما باشـد؛ چـرا كـه بـه قـول 

 خواجه اهل راز:
 به بال و پر مرو از ره كه تير پرتابي

 هوا گرفت زماني، ولي به خاك نشست

استاندار فارس در مراسم يادروز حـافـظ: رمـز 
نفرت ايرانيان از خونريزي در اشـعـار حـافـظ 
نهفته است/ حافظ پرورش را بر آموزش مقدم 

 دانسته است
مهرماه در مراسـم  19مهندس اسماعيل تبادار نيز شامگاه 

ياد روز شاعر بلند آوازه ديار فارس، حـافـظ شـيـرازي بـا 
گراميداشت جايگاه بلند حافظ ، شاعـر عشـق و عـرفـان، 
حضور حافظ شناسان و حـافـظ پـژوهـان و آنـان كـه در 
محفل اُنس و مِهر حافظ نشسته اند و حافـظـان طـريـق 

 معرفت و رندي را به شهر شعر و ادب خير مقدم گفت.
وي با بيان اينكه حافظ گنجينه شعر و شعور و فـرهـنـگ 
پويا و زنده ايراني و آينه تمام نماي تاريخ ايران است، اين 
شاعر بلند آوازه را يكي از بزرگترين نـابـغـه هـاي نـظـم 
فارسي و جهان دانست و افزود:   شعراي نامدار جـهـان ، 
در برابر نبوغ حافظ سر تعظيم فرود آورده اند تا آنجـا كـه 
سيد قطب ، اديب و   شاعر مصري ديوان حافظ و ترجمه 
عربي آن را هديه اي به دنياي عرب و آن را ثروتي ادبـي 
و رستاخيزي در انديشه و هنر و احساس بـه شـمـار مـي 

 آورد.
نماينده عالي دولت در استان فارس شـنـاخـت حـافـظ را 
شناخت وجوه پوشيده وجود ايرانيان دانست و خاطرنشـان 
كرد: اگر تا همين امروز سَلَفي گـري و ظـاهـر پـرسـتـي 
كساني مثل ابن تيميه چه در ايران و در ميان شيعـيـان و 
چه در ميان اهل سنت ، رونق نگرفته بايد دليـل آن را در 
دولت بي زوالِ زبان شاعران بزرگ ما و از جمله در زبـان 

 حافظ جستجو كرد.
مهندس تبادار با اشاره به ديدگاه حافظ نسبت بـه انسـان، 
عنوان كرد: اگر حافظ آسايش دو گيتي را تفسيـر ايـن دو 
حرف دانسته كه با دوستان مروت و با دشمنان مدارا ايـن 
توصيه ناشي از فهم اوست نسبت به نظـري كـه در بـاب 

 انسان و محدوديت هاي وجود او دارد.
وي با بيان اينكه جهان مطلوب حافظ ، جهان رنـدان يـا 

دنياي رندانه اي است كه اگر محقق شود هـر   آزاده اي 
كه به جستجوي گوهر خويش برآيد ، در آن بـه كـام دل 
مي رسد، گفت: جامعه آرماني حافظ ، خراب آبادي اسـت 
كه در آن خود پرستيدن و تحقير ديگران، نقـش خـرابـي 
دارد،   اين خرابات ، آبادترين جاي زميـن اسـت ، شـهـر 
عشق است كه شهروندان آن ، همه ، عاشقاني خـواهـنـد 
بود كه پاك بازي و يك رنگي و آزاد فكري را به عنـوان 
دستاوردهاي خطير آفرينش براي همـگـان ، ضـروري و 

 الزم مي بينند.
استاندار فارس در ادامه اظهاركرد: در اين آرمان شهر ، ريا 
و سالوس و خودبيني و زهد فروشي و نصيحت بـي جـا و 
مُحتسبي و   تر دامني را راهي نيـسـت و گشـاده دلـي و 
ديگر بيني و يك رنگي ، اهورايي ترين مفاهـيـم در ايـن 
دنيايِ دل پذيرِ حافظ است و طبعاً در چنين جـايـي نـه از 
جنگ خبري است و نه از ظلم. مهندس تبـادار ادامـه داد: 
عدل و انصاف و مروت پيوسته مدنظر است و نامردمـي ، 
مردود و عشق به انسان و انسانيت چون مشعلي پيوسته ، 

 در سينه ها زبانه مي كشد.
نماينده عالي دولت در استان فارس با بيان ايـنـكـه اگـر 
كساني امروز مي خواهند رمز نفرت ايرانيان از خون ريزي 
را بفهمند ، بايد بتوانند با عالَم حافظ آشنا شـونـد، يـادآور 
شد: حافظ معنايي از قرآن را حفظ كرده است كـه امـروز 
مي تواند ما و جهان را نجات دهد؛ آنچه به تعبير خـود او 

 جمع ميان لطايف حِكَمي با كتاب قراني مي نامد.
مهندس تبادار افزود: براي فهم اين معني بايد بتوانيم بـه 
صداي او گوش فرا دهيم و آشنايان اين راه به خوبـي بـا 
مشكالت و خطرات آن آشنا هستند. استـانـدار فـارس بـا 
تاكيد بر اينكه هنر حافظ هم ساز كردن ناهمسازهـاسـت، 
گفت: او هم زمين را دارد و هم آسـمـان را ، هـم تـن را 
مهم و محترم مي شمارد هم جان را ، در مكتب تلفيـقـي 
عشق ، كه از نظر حافظ بر همه مكاتـب رجـحـان دارد ، 

 صَنَم و صمد هر دو خواستني و جمع شدني هستند.
مهندس تبادار بيان كرد: عشق حافظ ، اكسيـر حـيـات و 
كيمياي مراد و يا به تعبير علمي و زمينـي آن ، تـيـزابـي 
است كه هر خارا سنگِ نادلپذيـري را در خـود حـل مـي 
كند. وي با اعتقاد به اينكه حافـظ پـرورش را مـقـدم بـر 
آموزش مي داند، افزود: آثار او بيش از آنكه تعليمي باشد ، 
تربيتي است ، او در پي انسان سـازي اسـت و مـدرسـه ، 

 كتاب و بحث را ، قيل و قال مي داند.
وي در پايان از مركز حافظ شناسي ، بنياد فارس شناسـي 
، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ، ميراث فرهـنـگـي ، 
مركز اسناد و كتابخانه ملي ، نيروهاي نظامي و انتظامي و 
ساير اشخاص حقيقي و حقـوقـي كـه در بـرگـزاري ايـن 
محفل نقش داشتند سپاسگزاري كـرد. اسـتـانـدار فـارس 

همچنين با اشاره به سخنان استاد منصور پـايـمـرد، 
شاعر و حافظ پژوه شيرازي، درباره شرايط نامناسـب 
آب ركن آباد از شهرداري شيراز و سازمـان مـيـراث 
فرهنگي خواست وضعيت اين دارايي تاريخي شيـراز 

 را تا رسيدن به نتيجه مطلوب پيگيري كنند.
 

نماينده ولي فقيه در استان فارس: سخن و 
غزليات حافظ به سالمت اجتمـاعـي بشـر 

 كمك مي كند
آيت ا... لطف ا... دژكام، شامگاه پنجشنبه در آيـيـن 

بخشي غزل حافظ  گراميداشت حافظ گفت: سالمت 
را در ابيات او مي توان يافت و اين شاعر نام آور، راه 

 نجات را در عيب پوشيدن مي دانست.

وي، با اشاره به ضرورت توجه به زندگـي انسـان سـالـم، 
بيان داشت: امروز اين دو ساحت اجتماعي و مـعـنـوي را 
براي انسان قائل هستيم. آيـت ا... دژكـام بـيـان داشـت: 
حافظ شخصيتي بسيار عظيم است كه دنيايي را بـه خـود 

هاي مختلف ترجمه  مشغول كرده است و سخنش به زبان
شده است اما پرسش اينجاست كه حـافـظ بـراي انسـان 

 معاصر چه دارد؟
امام جمعه شيراز با بيان اينكه نتيجه مسيري كـه در سـه 
چهار قرن اخير در دنيا پيموده شد، فروكاستن انسان بـود، 
اظهار داشت: اين مسيـر كـه انسـان را بـه لـذات مـادي 
فروكاست از دوران نوزايي (رنسـانـس) آغـاز شـده اسـت 
ليكن به اين معنا نيست كه پس از رنسانس كسانـي كـه 
در تمدن رقيب ما بوده اند، همان نقـطـه آغـاز ايسـتـاده 

 باشند.
ا... دژكام افزود: ما مُريد حافظ هستيم و مـي دانـيـم  آيت

جان سخن را گفته است و نبايد در اين امر ترديد كنيـم و 
بر اين اساس اگر جامه زهد و سالوس به تن كسـي بـود، 
بايد بگذارد و برود. نماينده ولي فقيه در استان فـارس، بـا 
ذكر تفسيري از استاد عالمه طباطبايي، بيان داشت: بـاده 
نوشي ذكر خفي است و اگر كسي اهل ذكر خفي بـاشـد، 

پوشاند و اگر اينها را مراعات كنـيـم در  اين باده عيب مي
توانـيـم جـامـعـه  اجتماع با هم انس خواهيم گرفت و مي

 بشري را گرد هم جمع كنيم.
 

معاون رئيس جمهوري: يادروز حافظ فرصـتـي 
براي سيراب شدن تـفـكـر از انـديشـه واالي 

 اوست
علي اصغر مونسان، هم شامگاه پـنـجـشـنـبـه در آيـيـن 
پاسداشت ياد روز حافظ در شيراز با بيان اينكه غزل براي 

هاي خـود  هاي زمانه و درد دل حافظ راهي بود تا ناخوشي
اظهار داشت: هنر حافظ در غزل پيوند عينـي   را ابراز كند،

جامعه بود و غزل او نوعي بديع در ادبيـات فـارسـي و در 

معنا و لفظ جديد بود، چون هم عارفانه بود و هم عاشقانه، 
 او در واقع شعري نو آفريد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري 
كشور با اشاره به عالقه يوهان ولفگانگ گوته، دانشمنـد، 
شاعر و سخنور مشهور آلماني، به حافـظ، بـيـان داشـت: 

سال از مرگ حافظ سـپـري مـي شـود امـا  600بيش از 
اشعار او در همه جاي جهان مطرح است و حافظ شاعري 

 وارسته اي است كه خود را از وابستگي رهانيده است.
بارش باران پاييزي در شب يادروز حافظ، سخنرانـي ايـن 
مقام كشوري را خالصه و وي به همين سخنـان بسـنـده 

 كرد.
 

 كتاب 2رونمايي از 
در ادامه اين مراسم، آيين رونمايي از كتاب دانشـنـامـه جـامـع 
حافظ تاليف استاد بهاءالدين خرمشاهي، حـافـظ پـژوه نـامـدار 

 نامه انجام شد.  ايراني و نويسنده كتاب حافظ
هزار و  2كتاب دانشنامه حافظ، يك اثر چهار جلدي مشتمل بر 

نفر از پژوهشگران مقاله هـاي ايـن  150صفحه است كه  650
مقاله در اين  800اند و بيش از يك هزار و  كتاب را تاليف كرده

كتاب نوشته شده است و با توجه به اينكه قبل از اين دانشنامه 
 اي در باره حافظ نداشتيم، اين كتاب بسيار با اهميت است.

اين كيمـيـاي ‘ ديگر كتابي كه در اين آيين از آن رونمايي شد، 
هـاي دكـتـر  نام دارد كه شامل متن نوشته ها و گفتـه’  هستي

محمدرضا شفيعي كدكني است و در قالب سه جـلـد بـه چـاپ 
رسيده و با مجموعه يك جلدي پيشين از هميـن اسـتـاد و بـا 

 همين نام متفاوت است.
جلد اول كتاب نامبرده با عنوان جـمـال شـنـاسـي، جـلـد دوم 

ها و نكته ها و جلد سوم مربوط به درس و گفتارهـاي  يادداشت
استاد شفيعي كد كني در دانشگاه تـهـران اسـت كـه از سـوي 

 دانشجويان يادداشت برداري شده است.
بارش باران پاييزي در آيين پاسداشت ياد روز حـافـظ، شـكـوه 

 شدن آن شد.  خاصي به آن بخشيد هرچند باعث خالصه
بيست و دومين مراسم يادروز حافظ همزمان با سيـزدهـمـيـن 
گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فـارسـي از 

هجدهم مهرماه جاري در شيراز آغاز شد و تا بيستم همين مـاه 
رويداد، بازشناسـي  2ادامه داشت. از جمله اهداف همزماني اين 

مطالعات حافظ شناسانه، تشويق پژوهشگران به توليدات علمي 
و آشنايي پژوهشگران با پژوهش هاي جديد ديگران در گستره 
زبان و ادب فارسي، گفت و گو، تبادل نظر و انتقال تجربه ميان 
استادان، ترغيب پژوهشگران جوان به ژرف انديشي در پژوهش 

نفـر  100هاي فرهنگي، علمي و ادبي عنوان شده است. حدود 
روز گـذشـتـه در شـيـراز  2از استادان و پژوهشـگـران ظـرف 

سخنراني كرده و يا تا پايان اين مراسم (بيستم مهر) سخنرانـي 
خواهند داشت كه برخي از آنان عبـارت انـد از: نـوش آفـريـن 
انصاري، مهدي زرقاني، توفيق سبحاني، تقي پـورنـامـداريـان، 
پروين سالجقه، علي اشرف صادقي، نصرت ا... ضرغام و محمد 
جعفر ياحقي. همچنين به همين مناسبت شماري از ميهمـانـان 
خارجي از كشورهاي بوسني، ارمنستان، جمهوري آذربايـجـان، 

 بنگالدش، تركيه و هند در شيراز حضور يافته اند.

 كندسخن و غزليات حافظ به سالمت اجتماعي بشر كمك ميفقيه در آيين بزرگداشت حافظ: نماينده ولي


