
 
لزوم توجه وزارت راه بهه 

های نیمه تمام  تکمیل پروژه
 تونل محرم و دیکانک

احکام رسمی 
های شهرداری  معاونت

 کازرون صادر شد
 3صفحه 

 

 دکتر جعفرقادری :

ایرادهای وارده به طرح نظام انتخابات 
 استانی-شهرستانی

 3صفحه 

 امام جمعه اهل سنت شیراز:

 
 سعود در یمن پایان یابد جنایات آل

 

امت اسالمی با وحدت 
در مقابل متجاوزان 

 شود پیروز می

 االسالم خرسند:   حجه

 2صفحه 

 امام جمعه شیراز :

صدای پای بازارچه فرهنگ در 
 نماز جمعه شیراز

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانون تعیین  تنین نینی  ضنعنینر ضن ن ن  اراضن     0610/ 96/ 01مورخ  061039600913999931برابر رأی شماره 

های فاقد سند رسم  مس قر در  احد ض    تصرفات مالیانه بالمعارض م قاض  آقای نوازاله قادریان فرزند محنمندشنرینی بنه  ساخ مان
منزنزا  00111/  002م رمربع دارای پالک  060162/  01در ششدانگ یک قطعه زمی  مزر ع  به مساحر  1300320102شماره م   
ر س ای شناییز از طریق مالک رسم  آقای سیاه ج ی    -فارس حوزه ض ر م ک شهر خنج 01 اقع در بخش  00111/  36شده از پالک 

گنردد    ر ز آگه  م  03خریداری شده بنا به اظهارنامه ض    محرز گردیده اسر. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در د  نوبر به فاص ه 
بایس   از تاریخ ان شار ا لی  آگه  بنه مندت د  مناه  چنانچه اشخاص حقیق    حقوق  نس ر به آگه  مذکور اع راض  داش ه باشند م 

اع راض خود را به ای  اداره تس یم   پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس یم اع راض، دادخواسر خود را به مراجع قضاین  
تقدیم   رسید دادخواسر را به ای  اداره تحویل نمایند. بدیه  اسر در صورت انقضای مدت مذکور   عدم  صول اع راض یا عدم رعاینر 

 تشریفات قانون  در مدت مقرر در صورت اعالم اع راض ط ق مقررات سند مالییر صادر خواهد شد.
 0610/ 91/ 11تاریخ ان شار نوبر ا ل: 

 0610/ 91/ 93تاریخ ان شار نوبر د م: 

 پور عم ه ع داله جهان

 رئیس اداره ض ر اسناد   امالک خنج  

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانون تعیی  تنین نینی  ضنعنینر ضن ن ن  اراضن     0610/  90/  13مورخ  061039600961999090برابر رأی شماره 

های فاقد سند رسم  مس قر در  احد ض    حوزه ض ر م ک کوار تصرفات مالیانه بالمعارض م قاض  آقای ابوالفنضنل ننزناتن   ساخ مان
 0101م رمربع دارای پالک  016190/ 32صادره از جهرم در یک قطعه زمی  مزر ع  به مساحر  361فرزند عوض به شماره شناسنامه 

اراض  طسوج خریداری از مالک رسمن  آقنای  -اص    اقع در بخش نه فارس کوار 162اص   مفر ز   مززا شده از پالک  162فرع  از 
 03اله شیوه    شرکاء محرز گردیده اسر. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در د  نوبر به فاصن نه  صفر صفری،  رضه شمس مقدم، امان

توانند از تاریخ ان شنار ا لنین   که اشخاص نس ر به صد ر سند مالییر م قاض  اع راض  داش ه باشند م  گردد   درصورت  ر ز آگه  م 
آگه  به مدت د  ماه اع راض خود را به ای  اداره تس یم   پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس یم اعن نراض، دادخنواسنر 
خود را به مراجع قضای  تقدیم نمایند. بدیه  اسر در صورت انقضای مدت مذکور   عدم  صول اع راض ط ق مقررات سند مالییر صادر 

 خواهد شد.
 0610/ 91/ 11تاریخ ان شار نوبر ا ل: 

 0610/ 91/ 93تاریخ ان شار نوبر د م: 

 بیگ  حس  ع  

 رئیس اداره ض ر اسناد   امالک  کوار

 2صفحه 

 2صفحه 

 ماندگار  مهریه

روز  الگوئی ایثارگرانه و به
   برای کار خیر ونیک

 4صفحه 

 

 های محترم داوودی و راسخی خانواده

 

مصیبت وارده را به شما تسلیت گفتهه  

برای آن مرحومه رحمت و مهفهفهر  و 

برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 

 از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.

 
 نامه شهرسبز هفته

 

 های محترم خوشبخت و پایان خانواده

 

مصیبت وارده را به شما تسلیت گفهتهه  

غفران الهی برای آن مرحوم و سالمت  و 

سعاد  برای بهازمهانهدگهان   از درگهاه 

 ایزدمنان خواهان است.

 
 نامه شهرسبز هفته

 جناب آقای دکتر انوشیروان غفاری 
انتصاب شایسته جنابعالی به ریاست دانشگاه سلمان فارسی کازرون را تبریک 

 گوییم. می

امید است که با توفیقا  الهی بتوانید این دانشگاه را در جهت ترقی و تهعهالهی 

رسانی به اساتید محترم و دانشجویهان عهزیهز  جایگاه علمی و امکانا  و خدما 

 آنچنان که در شأن نام سلمان فارسی است به پیش برید.

 و من ا... التوفیق

 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته



 ۷۹۳۱آذر  ۲هاا  جاماعاه  امام جمعه کازرون در خطبه
خواستار توجه ویژه وزیر راه و شهرساز  به تکمیل پروژه 

 مهم تونل محرم و دیکانک شد.
ها  نماز جماعاه  حجت االسالم محمد خرسند در خطبه

آذر  ۵داشت سالروز تشکیال بیایار در  کازرون با گرامی
است، اظهارداشت: اگر در فرمایشات امام و ماااام  ۷۹۵۱

بیانایام کاه زیابااتاریا ،  معظم رهبر  دقت کنیم، می
تری  جاماالت را ایشاان  تری ، فاخرتری  و عارفانه عالی

 اند. برا  بییر به کار برده
و  بییر را از عنایات حق تعالی بر ملات ایاران و یاک 
معجزه اناالب اسالمی و امام راحل عنوان و تاکید کارد: 

 ترویر بییر و فرهنگ بییجی یک تکلیف است.
امام جمعه کازرون تصریح کرد: بییر متعلق به هیچ فرد، 
گروه، جریان و حتی متعلق به یک نهاد نییت بلکه فراتر 

 هایی است که امروز در جامعه داریم. از همه قالب
حجت االسالم خرسند ادامه داد: بییر منحصر به ایاران 
نییت، بلکه متعلق به جهان اسالم است، بنابرای  باایاد 

ها  مااومت و بییر را در تمام دنیا باوجاود آورد.  هیته
کما اینکه در یم ، فلیطی ، لبناان، باحاریا  و دیا ار 
 کشورها  اسالمی با نام ها  دی ر  بوجود آمده است.
و  با بیان اینکه بیش از کارکرد نظامی، وظیفاه بیایار 

هاا   یک کارکرد فرهن ی است افزود: مبارزه با فرهنگ
وارداتی و غربی و ارائه ال وهاا  دیانای و اساالمای از 

 وظایف بییر است.
امام جمعه کازرون اظهار کرد: یکی از افتخاارات بیایار 
ای  است که متعلق به همه است. باید همه در تاااویات 
بییر مشارکت داشته باشند و کیی نباید بییر را متعلق 
به خود بداند. کیانی که به دنبال نیات باند  و نفیانای 
هیتند نباید بییر را متعلق به خود بدانند و آنان کاه باه 

زنند، بدانند که این ونه نییت  بییر اتهام باند  بودن می
 کند. و بییر از ارزشها  اناالب دفاع می
 ۱آورند، در  وجود نمی و  اضافه کرد: اگر امام بییر را به

ها  مختلف منافاان، ماعالاوم  سال دفاع مادس یا فتنه
آمد و امروز ما کشاورماان را  نبود چه به سر کشور ما می

پس از لطف خداوند و رهناماودهاا  اماام و رهابار ، 
 مرهون نهال مادس بییر هیتیم.

حجت االسالم خرسند در بخش دی ر  از سخنان خاود 
با اشاره به سفر وزیر خارجه ان لیس به تهران در هفاتاه 
گذشته، گفت: ای  وزیر ان لییی در مصاحبه خود با نظام 
جمهور  اسالمی و ملت ایران طلبکارانه برخورد کرده و 
گفته اگر ایران فالن زندانی را آزاد نکند یا با کیانی کاه 

 کنیام. تابعیت دوگانه دارند آنچنان نکند، ما فالن کار می
امام جمعه کازرون با گالیه از وزرات امور خارجاه ایاران 

هاا   ادامه داد: وزارت خارجه باید ب وید ایا  میاافارت
چنینی برا  توسعه روابط است یا بارا  حاماایات از  ای 

 کیانی که به جرم جاسوسی زندانی شدند؟
و  خواستار تهیه فهرستی از مطاالاباات ایاران از اروپاا 
توسط وزارت خارجه شد و اظهارداشت: همی  کشورها  

دهناد کاه شاماا در  اروپایی هفت ماه است که وعده می
کنیم اماا  دهیم ما فالن اقدام می برجام بمانید و قول می

 کار  نکردند. هیچ
حجت االسالم خرسند تاکید کارد: تاوقاا داریام وزارت 
هاا  خارجه با صالبت و قاطعیت بیشتر در برابار اروپاایای

 برخورد کند.
ها  ریایاس کال  امام جمعه کازرون با اشاره به صحبت

بانک مرکز  و رضایت و  از ثبات در بازار و تثبیت نرخ 
ارز در برنامه تلویزیونای گافات: ایا  میاوول و دیا ار 
دولتمردان الزم است به حرف و شعار بیاناده ناکارده و 

 سر  هم به بازار بزنند.
و  افزود: ایا ای  ثبات قدرت خریاد ماردم را بااال بارده 

ها ماناا از  است؟ ای  در صورتی است که برخی سیاست
شود. ما باید ای  ثبات را ببینیم، در حالی  کاهش دالر می

که خودرو، لبنیات و سایر اقالم معیشتی مردم روز به روز 
گرانتر می شود. ای  وضعیت بازار را کنترل کانایاد و باا 

 مردم صداقت داشته باشید.
حجت االسالم خرسند با تاذکار باه وزیار جادیاد راه و 
شهرساز  اظهارداشت: وزیر قبل در دو مرتبه سفر خاود 
به کازرون و یکبار هم در دیدار خود بنده و نماینده سابق 
با ایشان، قول داد برا  اتمام پروژه تونل محرم اقدام کند 

 اما تاکنون اقدامی انجام نشده است.
امام جمعه کازرون خواستار توجه ویژه وزیر جادیاد راه و 
شهرساز  به پروژه مهم تونل محرم و دیکااناک شاد و 

ها مورد توجه مردم کازرون هیاتاناد و  گفت: ای  پروژه
هاا وعاده داد اماا  استاندار فارس برا  تکمیل ای  تونال

 بازنشیته شد.
ها بازنشیته نشاوناد و  و  ادامه داد: امیدواریم ای  وعده

 ها عمل شده تا رضایت مردم جلب شود. به آن

های نیمه  لزوم توجه وزارت راه به تکمیل پروژه
 تمام تونل محرم و دیکانک

م   ذیل در ا ایل ماه محرم   بعد از اظهارنظر 
آقای بیگ  راجع به اتنفناقنات کنازر ن حنول 
محور طرح تقسیمات کشوری نوش ه شد  لن  

ها از انن نشنار آن  به دلیل اح مال سوءبرداشر
شنود،  منصرف شدیم   حال که شنننینده من 

ای  بعض  از نمایندگان مح نرم کنه خنواسن نه
مشابه دارند، پیگیر اقدام ای  طنرح درکنازر ن 
هس ند، نگارنده  ظیفه انقالبن    من ن  خنود 
دانسر آن م   را من شر نماید تا در حد  سع 
خود تذکری داده باشد   اگر آن نمایننندگنان 

ای بنه حنق   قناننونن  دارنند،  مح رم خواس ه
پیگیر خواس ه خودشان باشند ،چنراکنه منردم 
شریی   انقالب  شهرس ان کازر ن همه با هنم 

 رسند. برادرند   خودشان باهم به تفاهم م 
در پاسخ به افاضا  آقای علیرضا بیهگهی 
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلهی در 

سننر: مجلس شورای اسالمی  که گفنن ننه ا
اتفاقات کازر ن حول محور تقسیمات کشنوری 
ن اید کل کشور را از حقوق خنود در زمنینننه 
تقسیمات کشنوری منحنر م کننند،   در این  
مورداز فرصر حضور رئیس جمهور در مز س 
شورای اسالم  اس فاده کردند گنزارشن  را بنا 

نماینده تقدیم رئنینس جنمنهنور  193امضای 
گناه  نمودند. ا الً امید اسر آنگونه اتفاقات هیچ

تیرار نشود   مطال ات   اعن نراضنات هنمنه از 
همانطور کنه  -های قانون    نرم دن ال شود راه

صنورت  اع راضات منردم کنازر ن از ابن ندا بنه
مسئولین   -معقول، منطق    نرم شیل گرفر

طنور  هم برای حل مشیالت اه مام  رزند   به
موقع رسیدگ  نمایننند   بنهناننه    جدی   به

فرصر را از دشمنان بگیرند.جناب آقای بیگن  
دانننند کنه    دیگر نمایندگان مح رم خوب م 

کس  با اجرای طرح قانون  تقسیمات کشوری، 
آن هم در موارد ضر ری که منافنع   مصنالن  
کشور   مردم را در پ  داش ه باشد، منخنالنی 

گنینرد  نیسر، آنچه مورد مخالنفنر قنرار من 
هناین   ها   خواسن نه معموالً آن دس ه از طرح

اسر که فاقد شرایط قانون ، غینرضنر ری   از 
عدال     به ضرر   زینان  مصادیق ت عیض   ب 

ک   مردم   کشور اسر   اع راض مردم فهینم 
  انقالب  کازر ن هم نس ر به طرح تقسیم در 
ای  شهرس ان به همی  دالیل بوده اسنر کنه 
م أسفانه به دالی   که در ای  منزنینزه جنای 
پرداخ   به آن نیسر، به حوادث ناگواری کنه 
خواسر مردم شریی   انقالب  کازر ن نن نود، 
منزر شد. ضانیاً، چون هر شهرس نان ینا حنوزه 

ای که نمایندگان مح رم آنها چنننین   ان خابیه
های  دارند مثل هم نیس ننند   هنر  درخواسر

کدام مسائل خاص خود را دارند، اجازه دهنیند 
تا  زارت کشور که مسئول تقسیمات کشنوری 
اسر، کارشناسانه پیگیری نماید   با تشخین  
  مسئنولنینر خنود طنرح را اجنرا ننمنایند   
نمایندگان از هرگونه تحمیل   یا اسن نفناده از 

شان  اهرم اس یضاح برای رسیدن به خواس ه ها
پرهیز کنند.  آیا آقایان نمایندگان که نسن نر 
به مردم عادی بیش ر در جنرینان مشنینالت   
منعننضنالت افسننار گسننینخنن ننه اقن ننصننادی   

های سیاس  کشور   نارضای   مردم  حساسیر
هنای  از ای   ضع هس ند، اآلن ا لویر خواس ه

خود را اجنرای طنرح تنقنسنینمنات کشنوری 
دانند؟ طرح  که دارای ت عات اج ماعن     م 

سیاس  زینادی اسنر   بنرای د لنر هنم بنار 
سنگی  اق صادی دارد؟ یا اینیه، هرگونه طنرح 

ای که در ای  تننگنننای اقن نصنادی      الیحه
گران  ر زانه افسارگسیخ ه مق ض  ن ناشند، از 
ا لویر خارج کرده   همه فیر   تالششان ای  
اسر که به کمک د لر ش اف ه تا بر ای  افسار 

ی اقن نصنادی    از دسر در رف ه   رهنا شنده
گران  لزام زده   کن رل نمایند.  درعی  حال، 

هنا،  پر اض  اسر که برخ  از این  خنواسن نه
ها   اصرار بر اجرای طرح تقسنینمنات  پیگیری

کشوری حول مصنالن    منننافنع شنخنصن ، 
زند. در پاینان  ان خابات ، مح     قوم  د ر م 

اگر آقایان دلسوزند   هنری دارند کمک کننند 
تا ای  ا ضاع اق صادی تهدید کننده، کننن نرل 
شود   سامان یابد.در پناینان امنیند اسنر کنه 
نمایندگان مح رم مز س شورای اسالم  همه 
سع   تالش خود را صرف  حندت   انسنزنام 
هرچه بیش ر مردم، مصال    منافع عنمنومن ، 

هنای دیننن   م     حفظ   نگهنداشنر ارزش
 انقالب  نمایند، به امید پیر زی همه جنانن نه 

 جمهوری اسالم  بر اس ی ارجهان .

آیر اهلل دژکام گفر: برای شیراز هم یک بنازارچنه 

فرهنگ طراح  کردیم که در  ر دی نماز جمنعنه 

راه اندازی شود   ک اب   محصوالت فرهنننگن  در 

 ای  بازارچه معرف  خواهد شد.

اهلل دژکام نماینده  ل  فقیه در فارس  آیر اهلل لطی

ا لی  مهمان غرفه شینرازه در     امام جمعه شیراز

 هفدهمی  نمایشگاه ک اب فارس بود.

 ی در خصوص حس  اس فاده از تنرین نون ننمناز 

جمعه برای تر یج فرهنگ ک ابخنوانن  بنه صنورت 

مس مر در پاسخ به خ رنگار شیرازه گفر: انزام ای  

کار در تری ون نماز جمعه که کار م  نیسنر، کنار 

س اد اسر   ما معموال در جهرم ای  کار را اننزنام 

دادیم. برای شیراز هم یک بنازارچنه فنرهنننگ  م 

طراح  کردیم که در  ر دی نماز جمعه راه اندازی 

شود   ک اب   محصوالت فرهنگ  در ای  بازارچنه 

معرف  خواهد شد. از آقای فخار زاده مسئول س اد 

نمازجمعه باید پرسید که کار به کزا رسید   دقیقا 

 شود. عم یات  م   چه زمان 

آیر اهلل دژکام ابراز داشر: در خط ه نینز بنعنضن  

 ق ها یک مط    پیش بیایند این  کنار را کنردم   

م ناسب با مطال   که مطنرح شنده کن نابن  هنم 

معرف  کردم اما به عنوان کار مس منر گنمنان من  

کنم از  ظیفه خط ه خارج اسر. ال  ه گاه  سعن  

 م  کنیم در بی  مطالب ک اب هم معرف  کنیم.

امام جمعه شیراز در خصوص آخری  کن نابن  کنه 

هنای  مطالعه کرده نیز پاسخ داد: منعنمنوال کن ناب

خوانم اما آخری  ک ابن  کنه در دسنر  مخ  ف  م 

گرف م   هنوز مشغول خواندن آن هسن نم کن ناب 

بین : نگرش نوی  به مقنولنه  د س   به مثابه جهان

 د س   در تمدن اسالم    سیاسر جهان  اسر.

 ی در پاسخ به اینیه قصد خرید از نمایشگاه دارید 

یا خیر نیز با خنده گفر: به قصد خریند ننینامندم 

 برای اف  احیه دعوت شدم. 

امام جمعه شیراز در گفتگو با 
 شیرازه خبر داد:

صدای پای بازارچه 
فرهنگ در نماز جمعه 

 یادداشت مدیر مسئول 

امام جمعه اهل سنر شیراز در گنفن نگنو بنا 

خ رنگار ما گفر: در یم  زننان   کنودکنان 

گناه   افراد غیرنظام  به صورت  قنینحناننه  ب 

سعود در ای  کشور  شوند   جنایات آل کش ه م 

 از هرنظر به شدت محیوم اسر.

شیخ خواجوی بر اتحاد بنین  مسن نمناننان   

ایس ادگ  در برابر م زا زان تاکید کرد   گفر: 

سعود در ینمن   تر جنایات آل باید هرچه سریع

 پایان یابد. 

شیخ ع دالواحد خواجوی با اشاره به کنمن نود 

شدید مواد غذای    دار  در کشور یم  گنفنر: 

 ظیفه امر اسالم  اسر که در برابر جنناینات 

سعود سیوت نیند   در مقابل آن بایس ند    آل

 از حق مظ ومی  عالم دفاع کند.

ای  عالم اهل تسن  فارس با تاکید بر اینیه اگر 

مس مانان با ییدیگر م حد شوند در بنرابنر هنر 

م زا ز ظالم  از جم ه آل سعود پیر ز خواهند 

شد، گفر: در مزمع جهان  تقریب مذاهب کنه 

گردد   انندیشنمننندان    در تهران برگزار م 

کشور جهان د ر هنم 099ر شنفیران بیش از 

آیند، باید یک تصمیم جمع    قطنعن   گرد م 

 برای م ارزه با اسرائیل   آل سعود اتخاذ شود.

شیخ خواجوی با بیان اینیه بنایند بنینش از 

گذش ه به  حدت   انسزام میان مسن نمناننان 

اهمیر داد، گفر: باید به ریسمان ناگسس ننن  

قرآن کریم چنگ زنیم   به  حدت عم   دسر 

 یابیم.

 شود سعود در یمن پایان یابد/ امت اسالمی با وحدت در مقابل متجاوزان پیروز می جنایات آل

 نامه و پایگاه اینترنتی شهرسبزهفته
 ها و... ها، یادداشتاخبار، تحلیل

 پذیریدخبرنگار افتخار می
shahresabz@gmail.com 

 منتظر همکاری شما هستیم
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تاریخِ چند هزار ساله ی ایرانیان، به  یژه سنده 

های من ه  به ط وع خورشید رسالر   امامنر 

در ای  سرزمی ِ موحدان، سرشار از رشادت هنا، 

شزاعر ها، شهامر ها  از خودگذش گن  هنا، 

شیسر ها   پیر زی های  بوده که هر قنطنعنه 

ای از آن سرگذشر ها، به تنهای ، توانِ ت دینل 

به شاهنامه ای شصر هزار بی ن  را خنواهند 

داشر   آنچه که فرد س  به سر ده ای ماندگار 

ت دیل نموده، تنها قطره ای از رسن نم هنای 

رس ان از داس ان های باس ان بود، اما آن کنه 

نسلِ فع  ِ ما تزربه نموده هماننا سنرننوشنرِ 

راس ان  اسر که گر چه زمین  بوده اند امنا از 

همی  سرزمی ِ پاکان، آسمان  شده اند. دفناعِ 

هشر ساله، قطعا قطعه ای از زمانِ هزاران ساله 

ی ماسر که از جهاتِ مخ  ف  ب  سابقه بنوده 

که ب  الحقه نیز خواهد 

 فردا... دهقانامان

 فجرِ فارس  ۹۱تقدیم به همه ی رزمندگان و بسیجیان، شجاع ترین نسلِ ایرانیان، به ویژه غواصان و تخریب چیانِ مظلوم کازرون و لشکر 



 
 

حافظ : خال مشکیا  کاه بار آن عاارد گانادما اون اسات 
 سرّ آن دانه که شد رهزن ا آدم ا با اوست  
نعمت ارزانی شد که پاروردگاارت باه   –آدمیان   –و آن گاه بر 

فرشت ان گفت : م  در زمی  جاانشایانای قارار خاواهام داد . 
فرشت ان چون می دانیتند موجود  که در زمی  زندگای مای 
کند رو به تبهکار  می آورد ، گفتند : آیا در زمیا  کیاانای را 
می گمار  که در آن فیاد می کنند و خون ها می ریازناد ، در 
حالی که ما با ستایش تو ، تو را تیبیح می گوییم و تااادیاس 
می کنیم ؟ خداوند گفت : م  چیزهایی می دانم که شما نمای 

 ( ۹3 –دانید .  ) باره 
   بشنوید از مولو  ای  داستان 
 دوستان –آدم و حوا  –خلات                                   
   گفت : وَاهلل عالِمُ الیِّر الخَفی 
 کافرید از خاک آدم را صَفی                                  

  در سه ا گز ا قالب که دادش وانمود  
 هر چه در الواح و در اَرواح بود                                   

صورت ر ا که دارا  اسرار نهانی است حضرت اا آدم   –خداوند 
ا را از خاک آفرید و او را به جانشینی خود بی  فارشاتا اان و 
جنیان و ابلیس برگزید. و اندام انیاان را ساه گاز  ) یاک گاز 

ان شت اسات ( تانااساب داد . و هار چاه در الاواح  ۲2معادل 
محفوظ و در عالم ارواح ) جان ها ( بود باه آدم تاعالایام داد و 

 حضرت آدم ، تمام تعالیم الهی را با عال خود دریافت کرد.
  تا ابد هر چه بُود او پیش پبیش 
 درس کرد از عَلّم االسماء خویش                                   
را به حضارت آدم   –از ازل تا ابد   –خداوند تمام علوم آفرینش 

آموخت. ! آن اَسمائی که با ذکر آن اسماء حوائر ماد  و معنو  
 آدم و فرزندانش مرتفا می شد . 

  تا مَلَک بی خود شد از تدریس خویش
 قدس دی ر یافت از تادیس خویش                                 

سپس خداوند آن اسماء را بر فرشت ان عرضه کرد و گفت: اگار 
راست می گوئید که شما شاییته ماام خالفات و جاانشایانای 

( فرشتا اان در ۹۷  –هیتید مرا از آن اسماء با خبر کنید. )باره 
حال بی خود  گفتند : پروردگارا ... ما را دانشی جز آنچه به ماا 
آموخته ا  نییت . و خاداوناد باه آدم گافات : اسامااء را باه 
فرشت ان خبر بده ، آدم تمام اسماء را به فرشت اان خابار داد . 
آن اه خداوند به فرشت ان گفت : بر آدم سجده کنید ! فرشت ان 
سجده کردند و در تادیاس آدم ، قاداسات دیا ار  دریاافات 

 کردند !
  آن گشاد  شان کز آدم رو نمود 
 در گشاد آسمان هاشان نبود                                       
  در فراخی عرصه   آن پاک جان 
 تنگ آمد عرصه   هفت آسمان                                    

گنجایش عال حضرت آدم در دریافت اسمااء الاهای بایاش از 
گشایش آسمان ها بود و ظرفیت میدان و گیتره   روح پااک 

 آدم ، هفت آسمان را به تنگ آورد!
  گفت پیغمبر که ، حق فرموده است 
 م  ن نجم هیچ در باال و پَیت                                      
م  ن نجم ای  یاایا  دان ا   در زمی  و آسمان و عرش نیز 

 عزیز
  در دل موم  ب نجم ، ا  عجب 
 گر مرا جویی ، در آن دل ها طلب                                   

قالاب الاماوما    –سه بیت باال اشاره به حدیث نبو  دارد که 
قلب موم  از عرش خادا بازرگاتار اسات . و   -عرش الرحم 

 –وجود  -خداوند می فرماید : زمی  و آسمان و عرش ، وسعت 
 م  ندارد اما م  در دل موم  جا  دارم . 

 سوال : آیا کل هیتی و آفرینش بزرگتر است یا عال انیان ؟ 
جواب : عال انیان بزرگتر است ، چرا که انیان می تاواناد باه 
وسیله عال خود ، کل هیتی را ادراک کند و معادن و ذخائر آن 
را به استخدام خود در آورد. سَاخّار لَاکُام ماا فای الیاَاماوات 

 وَاالرد . )قرآن کریم (
 جَنّۀً مِ  روئتی یا متایّ گفت : اُدخُل فی عباد  تَلتای

فرمود : داخل قلب موم  بیاا ، آنا ااه مارا   »جَلَّ جاللُه« حق 
مالقات می کنی و از روئت و دیدن م  بهشتی زیبا می بینی ، 

 ا  انیان با تاوا و پرهیزگار. 
  عرش با آن نور با پهنا  خویش 

 چون بدید آن را برفت از جا  خویش                              
  خود بزرگی عرش باشد بس مدید 

 لیک صورت کییت ! چون معنی رسید                             
عرش با آن وسعت نور خود ، تا عظمت وجود واجب الاوجاود را 

و نتاوانیات حاق را در  -مشاهده کرد ، از جا  خود برخاست 
زیرا که عرش با آن هماه پاهاناا و بازرگای  -خود جا  دهد !

و  «عالَم معانای  »است و قلب انیان موم   «عالَم صورت »
 اکبر است . !

و امام علی )ع( می فرماید : اَتَزعَمُ اَنَّک جِرمٌ صِاغایار و فایاکَ 
ماانطو  عالم االکبر  . و حُی  ختام از خواجاه حاافاظ خاوش 

 کالم : 
 هشدار که ، گر وسوسه   نفس کُنی گوش

 آدم صفت از روضه   رضوان بِدر آیی                             

برگزار  جش  بزرگ بهار مهربانی توساط شاهاردار  و 
 شورا  اسالمی شهر کازرون

به گزارش روابط عمومی شهردار  کازرون همزماان باا 
آغاز هفته وحدت، میالد فرخاناده رساول اکارم ) ( و 
میالد با سعادت امام جعفر صادق)ع( جش  بازرگ باهاار 
مهربانی با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و آماوزش 
شهروندان توسط شهاردار  و شاورا  اساالمای شاهار 
کازرون در سال  شهید عیکار   باه مادت دو شاب از 

 آذر  برگزار شد. ۷آبان الی  ۹3تاریخ 
مهمان شب اول ای  جش  ، شهردار، اعضاا  ماحاتارم 
شورا  شهر، پرسنل شهردار  و خاناوادهاا  ماحاتارم 

 ایشان بودند.
شهردار کازرون در مراسم جش  بهار مهرباانای ضاما  
گرامیداشت هفته وحدت، هفته بییر و تباریاک مایاالد 

پیامبر اسالم ) ( و امام جعفر صادق )ع( گفت : هفاتاه 
وحدت فرصتی مغتنم برا  امات اساالمای مای بااشاد 
همچنی  تفکرات و روحیه  بییجی در جامعه کنونای باه 
خصو  در شهر کازرون در بی  شهروندان و پارسانال 
شهردار  باعث وحدت  و پیشرفته شهرستان مای شاود 

 ضم  اینکه امنیت امروز را مدیون بییجیان هیتیم.
و  با اشاره به اینکه در قبال کارکنان و خانواده محتارم 
آنها میئول هیتیم گفت: طبق جلیات و برناماه ریاز  
هایی که در اوایل سال با اعضا  شورا  اسالمی شهر و 
امور فرهن ی اجتماعی شهردار  داشتیم تصمیم بر ایا  
شد که در کنار پرداخت حااوق پارسانال  یاک فضاا  

فرهن ی ورزشی و یاک جشا  بارا   ایا  عازیازان و 
خانواده محترم آنها در نظر ب یریام  ضاما  ایاناکاه در 
برگزار  ای  جش  سعی کردیم از هانارمانادان باومای 

 کازرون استفاده کنیم.
و  در بخش دی ر  از سخنان خود تصریح کرد:  اگر ما 
در زمینه زیبایی و تنظیف شهر  کوشا باشیم و زحماات 
پاکبانان و شهردار  که هزینه سرسام آور را صرف جما 

کند کمتر کنیم باقایامااناده ایا   آور  زباله شهر  می
ها را می توانیم صرف عاماران و آباادانای شاهار  هزینه
 نماییم.

و  با اشاره به اینکه حاوق پرسنل شهردار  سر ماوقاا 
پرداخت می شود گفت: شیوه پرداخت حاوق شاهاردار  
ها بر اساس قانون نظام همااهاناگ هیات انشااهلل باا 

هایی که توسط مجلس شورا  اسالمی و دولات  پی یر 

محترم در حال انجام اسات امایاد مای رود مشاکاالت 
 اقتصاد  حاوق پرسنل شهردار  برطرف گردد.

مهندس باقر  در ادامه اظهار کرد: پرداخت حاااوق باه 
موقا پرسنل مرهون تالش و زحمات ای  عازیازان مای 
باشد که البته دغدغه و  اولویت اصلای اعضاا  شاورا  
اسالمی شهر و شهردار  هم پرداخت به موقاا حاااوق 
کارکنان و کارگران شهردار  است که به لطف خادا تاا 

 کنون نیز موفق بوده ایم.
شهردار کازرون ادامه داد:  طبق گفته نمایندگان مجلاس 

 ۷۲۱3و رئیس کمیییون اجتماعی مجلاس اساالمای از 
شهردار  در وضعیت ورشکیت ای  ۱33شهردار  کشور 

ها  قابالای  قرار دارند و ضم  احترام به تمامی مدیریت
میلیارد بادهای جاار    ۲۵متاسفانه شهردار  کازرون با 

کند که بخشی از ایا  بادهای هاا  دست و پنجه نرم می
ناد  بوده و بخشی دی ر بخاطر آرا  قضاایای عالایاه 
شهردار  است که در سنوات گذشته صادر شده و ماا در 

 حال حاضر مجبوریم  ای  بدهی را پرداخت کنیم.
شهردار کازرون در پایان خاطرنشان کرد: انشاهلل با بهبود 
وضعیت اقتصاد  و درآمد شهردار  تا جایی که قااناون 
اجازه دهد برنامه هایی جهت استفاده پرسنل و خااناواده 
محترم آنها از اماک  ورزشی، سفرها  تفریحی و زیارتی 
و سایر خدمات رفاهی داریم و امید می رود با تاوجاه باه 
وحدت که بی  پرسنل شهردار ، شورا  شهر و مجموعه 
شهردار  وجود دارد بتوانیم وظیفه خود را در قبال ماردم 

 شریف کازرون به نحو احی  انجام دهیم.

شب دوم ای  جش   با سخ  رانی مهندس رضا آذی  فر 
رئیس محترم شورا  شهر کازرون و تبریک میالد پیامبر 
اکرم) (  و میالد امام جعفر صادق)ع(  و گرامیاداشات 
هفته بییر  با استابال پورشور شهروندان عزیاز هاماراه 

 بود.
ای  مراسم  با اجرا  زنده موسیای سنتی و پاپ، مایاان 

بااز ، تاک  پرده با موضوع آموزش شهروند ، شاعاباده
نواز  )موسیای سنتی( برگزار  میاباه ادامه پیدا کارده  

کشی و اهدا  جوایز  توسط شهردار   و در پایان با قرعه
و شورا  اسالمی شهر کازرون به تعداد  از حضاار  باه 

 اتمام رسید.

 
های  احکام رسمی معاونت

 شهرداری کازرون صادر شد
 

به گزارش روابط عمومی شهردار  کازرون پس از طای 
هاا   تشریفات قانونی صدور احکاام رسامای ماعااونات

شهردار  کازرون صادر گردید بدی  ترتیب جناب آقایان 
مهندس نوذر  بعنوان معاونت فنی و عمرانی و محاماد 
علی برزوئی بعنوان معاون خدمات شهر  و اصغر قاسمی 
بعنوان معاونت توسعه و مدیریت منابا بصورت رسمی  در 
پیت ها  مذکور برابر با چارت ساازماانای شاهاردار  

 منصوب شدند.

شایان ذکر است مهندس ناوذر  باه مادت یاک ساال 
بعنوان سرپرستی معاونت فنی و عمرانی ومهندس برزوئی 
به مدت پنر سال سرپرستی معاونت خدمات شاهاردار  
فعالیت داشتند و اقا  اصغر قاسمی با مدرک تحصیالای 

سال بعنوان معاون و رئیس  ۷2مدیریت دولتی با بیش از 
خدمات شهر  فعالیت داشتند و طبق اعالم ماراجاا ذ  
ربط با توجه به شرایط احراز پیت ها  سازماانای بارا  

 معاونت توسعه  مدیریت و منابا منصوب گردید.
 
 

 برگزاری جشن بزرگ بهار مهربانی توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر کازرون 

د می  نشسر تخصص  هنر   ادبینات در د منین  
ر ز باران  هفدهمی  نمایشنگناه کن ناب فنارس بنا 
ر نمای  از سه ک اب از یی  از ناشران موفق اس نان 

 فارس برگزار شد.
در ای  نشسر ک اب آب   آتش نوش ه دک ر نسری  
دانش، رمان غینرت عشنق ننوشن نه پنریسنا زارع   
مزموعه داس ان کودک زهرا   سارا ننوشن نه زهنرا 

که توسنط انن نشنارات   سامان  در سه ژانر م فا ت
ص   ان ظار به تازگ  من شر شنده ر ننمناین  شند. 
دک ر دانش در حاشیه مراسم ر نمای  از پنزمنین  
ک ابش گفر: م  ر انپزشیم اما عالقه م  به نوش   
برخاس ه از عالقه به ک اب خواندن از د ره نوجوانن  
تا امر ز اسر. از آنچا که همیشه بزرگ ری  سرگرم  

های زیناد منرا  م  ک اب خواندن بود، خواندن ک اب
به سمر نوش   سوق داده   امر ز شاهد ر نمای  از 
پنزمی  اضرم هس م.  ی در خصوص موضوع ک ناب 
جدیندش ننینز تنوضنین  داد: کن ناب آب   آتنش 
راهیارهای رهای  از کشمینش را در تنننگننناهنا   

دهد که ط یع نا  های اس رس زا آموزش م   ضعیر
هنا  جنود دارد    در زندگ  هر فردی ای  موقعنینر

همه به مهارت  نیاز دارند که ب وانند با موفقیر این  
شرایط را پشر سربگذارند.زهرا سامان  ر انشننناس 
کودک   نوجوان نیز در خصوص مزموعه داسن نان 
کودکش گفر در حقیقر ای  ک اب شامل خاطرات 

های کودک  م    خنواهنرم هسنر کنه از    چالش
همی  تری ون ای  ک اب را به خانواده ام به خصوص 

کنم. چنون بنه خناطنر  پدر   مادر عزیزم تقدیم م 
رش ه تخصص  ام بنا کنودک   ننوجنواننان زینادی 
سر کار دارم حس کردم ای  مزموعه داس نان من  
تواند برای انها مفید باشد از همه آحاد جامنعنه بنه 

خصوص پدران   مادران تقاضا دارم با ک ناب قنهنر 
نینند تا ب وانند دانش خود را به صنورت مندا م بنه 

های تر یزن     ر ز کنند.مسئول کمی ه  یژه برنامه
نمایشگاه ک اب فارس نیز در ای  نشنسنر   فرهنگ 

گفر: هفدهمی  نمایشگاه فارس یک تفا ت عنمنده 
های جن   به برننامنه  دارد   ان ای  اسر که برنامه

های  یژه تغییر نام یاف ه     ای  نشسر ها به جای 
اینیه جن   ت ق  شود در بط  نمایشگاه قرار گرف ه 
اسر. حس  دهقان تصری  کرد: ر ننمناین  از آضنار 
اتفاق خوبیسر اما تننهنا ر بنان بنریندن   پنارچنه 

هنا کنافن   ها   صدای تشویق انداخ   از ر ی ک اب
نیسر. از شما ک اب د س نان کنه در این  شنراینط 
جوی خود را به نمایشگاه رساندید   در ای  مراسنم 
ر نمای  شرکر کردید تقاضا داریم با خرید ای  آضار 
نو ان شار از نویسندگان   ناشران حمایر کنیند. ی 
افز د:ح قه توزیع ک اب ما دچار نق  جندی اسنر 
هر کس به اندازه  سع خودش الزم اسر برای مرهم 
گذاش   بر ای  بیماری بغرنج تالش کند. اگر درصد 
کم  از هزینه های خورد   خوراک را جهر خریند 
ک اب   محصوالت فرهنگ  هزینه کنننینم کنمنک 
شایان  به به ود ح قه توزیع کن ناب خنواهند شند. 
گرچه بارش شدید باران ساعات اب داین  ر ز د م را 
خ وت کرده بود اما ک ابد س ان عصر ر ز د م بارش 
رحمر اله  را به فال نیک گرف ه   به رغنم بنارش 
شدید از فرصر میالد پیام ر منهنربنانن  هنا   ر ز 
تعطی   اس فاده کرده   به نمایشگاه ک اب آمدنند   

 با حضورشان ر نق بخش نمایشگاه بودند.
نشسر با اتحادیه ناشران   نشسر ر ز فرهنگ شهر 
د س دار ک اب ا ز   جش  میالد پیام ر مهربان  ها 

 از جم ه برنامه های عصر ای  ر ز بود.

رونمایی از سه اثر نوانتشار در دومین روز بارانی 
ط ق طرح  که اخیرا ک یات آن در شور ا ل صحن  

مز س شورای اسالم  به تصویب رسیده   بنرای 

های زیربط منزن نس  بررس  جزئیات به کمیسیون

ارجاع شده، قرار بر ای  اسر که با حفظ سناخن نار 

های ان خابیه شهرس ان ، از بی  افرادی که حد  حوزه

نصاب تعیی  شده در حوزه فرع  )شهنرسن نانا را 

داش ه باشند، هر فردی که رأی بیش ری در اسن نان 

داش ه باشد به عنوان نماینده آن حوزه ان خاب شود. 

ای  اصالح ساخ ار ان خاباتن  کنه اصنالح ننظنام 

اکثری   اسر   در جهر ان خاب افراد کالن نگرتر   

افراد توانمندتر مطرح شده اسر، هنرچننند دارای 

مزایای  اسر  ل  اشیاالت زیادی دارد که در اینزنا 

به طور اخ صار به بخش  از ای  مشیالت تنین نر ار 

 شود. اشاره م 

ان خاب ای  نظام ان خابات  اگر چنه شنراینط را -0

کند  ل  یک ننظنام  نس ر به  ضع موجود به ر م 

ای از  ان خابات  مط وب نیسر   بنخنش عنمنده

اشیاالت  ارده به نظام ان خابات  اکثری ن  را حنل 

 کند. نم 

درصد برای داش   رأی حنوزه  19ان خاب نصاب -1

هنای  فرع  )شهرس ان ا    ر د به مرح نه رقنابنر

اس ان  م نای قابل دفاع  نندارد   این  نصناب 

درصد باشد. هر چنه  19تواند کم ر یا بیش ر از  م 

های فرع  در  ای  حد نصاب بیش ر باشد  زن حوزه

 ان خاب افراد بیش ر خواهد شد.

های فرع  پاینین  بناشند،  اگر نصاب رأی حوزه-6

نمایندگان ان خاب شده اهمینر کنمن نری بنرای 

قائل شده   بیش ر  قر خنود را   های فرع  حوزه

صرف حل مشیالت شهرها   مناطق پرجنمنعنینر 

کنند. در ای  صورت بیش ری  ضرر   زیان  اس ان م 

م وجه مناطق کم جمعیر   محر م اس ان خنواهند 

 شد.

ت  یغ در حوزه بزرگ ر اس ان  نس ر بنه حنوزه -2

های مال  بینشن نر  شهرس ان  مس  زم صرف هزینه

اسر که کاندیدها را  ادار به اس فاده از اسپانسرهای 

مال    مدیون شدن به باندهای ضر ت   منینننر 

 خواهد کرد.

ای بنرای  چون ساخ ارهای حزب  تعرینی شنده-3

های شهرسن نانن   ان خاب کاندیداها در سط  حوزه

)فرع ا  جود ندارد بنا دخنالنر پندر سناالران 

های سیاس  شانس  ر د افراد تأمی  کنننده  جریان

 ها بیش ر خواهد شد. ها   آقازاده مال  لیسر

اگر در گذش ه نگران  حاکمیر اق یر منسزم بر -3

هنای  اکثریر غیرمنسزم فقط در برخن  از حنوزه

هنای  فرع   جود داشر، با افزایش محد ده حنوزه

های اس ان  ای  نگران  نسن نر بنه  فرع  به حوزه

های اس ان  به مراتنب بنینشن نر اسنر. در  حوزه

های مذه   در مقابل اکثرینر  های  که اق یر اس ان

مذه     یا اق یر قوم  در مقابل اکثرینر قنومن  

  جود دارد، توجه به ای  دغدغه جدی تر اسر.

هر چند اکثریر مز س در شور ا ل به کن نینات -0

ای  طرح رأی مث ر داده اسر  ل  تضمین  بنرای 

تأیید جزئیات طرح در شور د م در صح  مزن نس 

 جود ندارد. قطعا در شور د م نمایندگان  که فضا   

بس ری برای ان خاب شدن خود در صنورت اصنالح 

بینند به ای  طرح رأی نخواهنند  نظام ان خابات  نم 

 داد.

ای  طرح اگرچه تی یی ان خابات را در یک مرح ه -1

کند   نیازی به برگنزاری منرحن نه د م  ر ش  م 

های ت  یغات  اس ان  در  ان خابات نیسر  ل  هزینه

ای  نظام به مراتب از برگزاری ان خابات در د ر د م 

 های ان خابات  بیش ر اسر. در برخ  از حوزه

رسد که مناسب تری  نظام ان خابات  برای  به نظر م 

ای    های تک ننمناینننده کشور ما که دارای حوزه

ای اسر، اس فاده از ننظنام  های چند نماینده حوزه

ای    های تک نماینده ان خابات  اکثری   برای حوزه

هنای  اس فاده از نظام ان خابات  تناس   برای حنوزه

هنای بنعندی بنه  ای اسر. در فرصر چند نماینده

هنای  های نظام ان خابات  تناس   برای حنوزه  یژگ 

 ای به صورت م سوط اشاره خواهد شد. چند نماینده
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  هم زمان با هف ه گرام  داشر  1/1/10ر ز جمعه 

3بسیج، یاد اره  شهید گ گون کف  دهس ان های  3

امام زاده سید حسی ، شاپور   انارس نان از بنخنش 

مرکزی کازر ن با حضور امام جمعنه شنهنرسن نان، 

ریاسر بنیاد شهید   امور ایثارگران، فنرمنانندهنان 

نظام    ان ظام ، چهره های شاخ  دفاع مقندس 

   مردم شهید پر ر کازر ن برگزار شد.

سخنران  یژه ای  مراسم سردار ظنهنراب قننن نری 

فزر اس ان فارس بود.  01جانشی  فرمانده  لشیر 

ایشان ط  سخنان  ضم  تز یل از شهدای کازر ن 

در ج هه های مخ  ی ن رد از ا لی  ر زهای پیر زی 

انقالب تا به امر ز، بسیج را اب یار امام نامید   گفر: 

امام )رها ر حیه بسیز  را به جوانان تزریق کنرد   

جوانان ما با همی  فرهنگ، با دسر خال  در مقابل 

قدرت های جهان ایس ادند   حاصل تفیر بسینزن  

ای  اسر که امر ز ما قدرت برتر منطقه هسن نینم. 

ایشان با مقایسه شرایط امر ز   تحریم های حضرت 

محمد)صا در شعب اب  طالب اضافه کنرد، هنمنان 

دشمن  که آن ر ز پیام نر اسنالم را در منحناصنره 

اق صادی   نظام  قرار داد تا توسعه اسالم را م وقی 

کند امر ز تالش م  کند با همان حربه های نخ نما 

شده توسعه اسالم ناب محمدی )صا را در دننینای 

مادی امر ز م وقی کند اما با درایر امام خمنیننن 

)رها   مقام معظم ره ری هر ر ز پیر زی جدیندی 

نصیب اسالم   ج هه مقا مر م  شنود   تنمنامن  

کشورهای دننینا من  دانننند کنه هنر طنرحن  در 

خا رمیانه بد ن حضور ایران اب نر   بن  سنراننزنام 

 اسر. 

امر ز هم اگر دم از پیر ی راه شهدا م  زنیم ک یند 

موفقیر در ای  راه فرهنگ بسیز  اسر چرا که هر 

چه بیش ر به مادیات بپردازیم، بنینشن نر از حنال   

 هوای شهدا   فرهنگ بسیج د ر شده ایم.

برنامه پایان  ای  مراسنم منداحن  کنربنالین  دا د 

 خوشیردار بود.

 شهید دهستان های امام زاده سید حسین، شاپور و انارستان برگزار شد  55یادواره 

9به گزارش ر ابط عمنومن  منرکنز آمنوزش  0 

کازر ن د یسر   چنهنارمنین  د ره بصنینرت 

کارکنان ارتش در سه سط  کارکنان، خناننواده 

ها   فرزنندان بنه مندت چنهنار ر ز در منحنل 

حسینیه ضار اهلل شهرس ان نورآبناد منمنسننن  

برگزار شد.در ای  د ره که بع ر حضور گس رده 

بسیاری از کارکنان نورآبادی ای  مرکنز   ننینز 

بعد مسافنر، درآن شنهنرسن نان بنرگنزار شند 

سرفصل های مخ  ف   از جنمن نه منهند ینر، 

اخالق در خانواده،آسیب های فضای منزنازی   

طب سن   جهر کارکنان پایور ، خانواده هنا   

فرزندان به صورت مززا تدریس شد.در حاشینه 

ای  د ره ج سات پنرسنش   پناسنخ   مشنا ره 

خانواده نیز توسط اساتیند بنرگنزار گنردیند. در 

پایان د ره ج سه اخ  امیه که با حضور حزنر 

االسالم  المس می  رضای ،هماهنگ کننننده   

ارشد ر حانیون آجا در منطقه فارس   حنزنر 

االسالم یعقوب  امام جمعه شهرس ان نورآبناد   

جمعن  از مسنئنوالن هنمنراه بنود از شنرکنر 

کنندگان با اعطاء لوح تقدیر   هدینه تشنینر   

 قدردان  بعمل آمد.

 کازرون 70برگزاری دوره بصیرت کارکنان مرکزآموزش

 سعید خسروی

در ج سه کمی ه تعیی  ر سای دانشنگناه هنای 

نامزد از جم نه دکن نر اننوشنینر ان  06کشور، 

غفاری برای ریاسر دانشگاه سن نمنان فنارسن  

کازر ن موفق به کسب رای اع نمناد اعضنا این  

 کمی ه شدند.

به گزارش کازر ن نما، محمدرضا مخ ردزفولن ، 

دبیر شورای عال  انقالب فرهنننگن  گنفنر: در 

هنا کنه  کمی ه تعیی  ر سای دانشگاه 11ج سه 

  با حضور دک نر غنالمن    آبان 10ر ز ییشن ه 

زاده   زیر ع وم، تحقیقات   فنا ری، دک ر قاضن 

هاشم   زیر بهداشر، درمان   آموزش پزشی ، 

حزر االسالم  المس می  رس م  رئیس ننهناد 

نمایندگ  مقام معظم ره ری )مدظ ه النعنالن ا 

ها   دبنینر شنورای عنالن  اننقنالب  در دانشگاه

فرهنگ  در محل دبیرخانه ای  شورا برگزار شد، 

های کشور موفق  نامزد برای ریاسر دانشگاه 06

 به کسب رأی اع ماد اعضای ای  کمی ه شدند.

ط ق اظهارات سخنننگنوی این  شنورا، در این  

ج سه ضم  ان خاب دک ر طهرانچ  به عنننوان 

رئیس دانشگاه آزاد کشور، دکن نر اننوشنینر ان 

غفاری پور برای ریاسر دانشگاه س مان فارسن  

کازر ن به همراه ر سای دانشگاه های شهرکرد، 

اردکان، گن دکا  س، صنع   بیرجند، صنع ن  

ار میه، کوضر، بناب، مالینر، عن نوم پنزشنین    

توان خش    ع وم پزشی    خندمنات درمنانن  

بیرجند موفق به کسنب رای اعن نمناد اعضنای 

 کمی ه گردیدند.

گف ن  اسر: دک ر انوشیر ان غفاری کنه عضنو 

هیئر ع م  گر ه ریاض  دانشگاه یاسوج اسنر، 

با حنینم  زینر عن نوم،  10از ا اسط شهریورماه 

تحقیقات   فنا ری به عنوان سرپرسر به جنای 

دک ر فرهاد برات  سیان هدایر دانشگاه س مان 

فارس  کازر ن را در اخ یار گرف ه بنود  کنه بنا 

تایید شورای عال  انقالب فرهنگ ، از ای  پنس 

با حیم ریاسر ای  دانشگاه به کنار خنود ادامنه 

 خواهد داد. 

 دکتر انوشیروان غفاری

همانطورکه در هر د ره   زمان   سایل   امنیناننات  رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون شد 

هنا  جدیدی برای رفاه   آسایش، ترق   تعال  انسان

با پیشرفر ع م   خالقیر دانشمنندان   ننوابنغ بنه 

های  ها، مشیالت   گرف اری آید، نیازمندی  جود م 

ای هم برای برخ  افراد رخ  جدید   گاه  ناخواس ه

نمایدکه نیازمند یاری، کمک   مساعدت هس ند  م 

کننننند تننا خننیننرخننواهننان،    ضننر رت ایننزنناب منن 

ر ز، برای  اندیشان   خیری  بزرگوار، بانگاه  به نیک

نزات نیازمندان آبر مندی که غیر عمد   ناخواس ه 

انند بشن نابننند.   زهنراسنادات  گرف ار مشیل شده

موسوی همسر حسی  رحیم  کازر نن  قنهنرمنان 

اندیش  ی نیک سینه آسیا مؤمنه پا رلیف ینگ   پرس

  خیرخواه  اسر که ایثارگرانه مهریه خود را برای 

آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد بخنشنیندتنا 

هائ  را سامان داه   از اضطراب   نگنرانن     خانواده

نامه شهرس ز در راس ای  نیازمندی نزات دهد. هف ه

ت  یغ   تر یج امر به معر ف،  ظیفنه خنود دیند تنا 

گزارش زی نای آقنای نصنرا...پننناهن  ازاین  اقندام 

خیرخداپسند را به عنوان یک نمونه   الگو منعیس 

 نماید.

ط  مراسم  باشینوه در ینک اقندام ارزشنمننند   

شایس ه، با حضور حاج غنالمنحنسنین  پنینر انن  

پیشیسوت  رزش اس ان فارس   کشور   سرمربن  

های م   امنیند، مننن نخنب  بااخالق   بادرایر تیم

فارس، برق شیراز، فزر شهید سپاس    صنعر نفر 

آبادان   یی  ازمربیان سازنده فوتن نال در اسن نان 

فارس   کشور، نادر رحیم  کازر ن ، بهادر رحیم  

کازر ن ، کا  س، اسماعینل   فنرشنیند رحنینمن  

قهرمان سابنق »کازر ن    حسی  رحیم  کازر ن  

سینه   پا رلیف نینننگ اینران     رزش قدرت  پرس

«النمن ن ن  آسیا   چندی  تورنمنر م     بنین     

های موسنوی، زهنراسنادات منوسنوی  خانواده

همسر حسی  رحیم  کازر ن  مهرینه کنامنل 

خود را جهر آزادی د  نفر از زندانیان نیازمند 

جرائم غیرعمد در اخ یار سن ناد دینه اسن نان 

فارس قرار داد. در حاشیه ای  مراسم حسنین  

رحیم  کاز رنن  بنه خن نرننگنار منا گنفنر: 

محیومی  جرائم غنینرعنمند منثنل تصنادف، 

های مال ، حوادث کارگاه ، مهریه  محیومیر

  نفقه جزء مواردی هس ند که ممین  اسنر بنرای 

هریک از افراد جامعه اتفاق بیف د، با زندانن  شندن 

محیومی  ای  جرائم غیرعمد بد ن شک مصائنب   

ی  ی را تهندیند  مشیالت  که فرد زندان    خانواده

های ر ان   کند، بعضاً از فشارهای ر ح    آسیب م 

فراتر رف ه   با تحمل بار اج نمناعن ، فنرهنننگن ، 

ناپذینری  های ج ران اق صادی   ح   سیاس  لطمه

را درپ  خواهد داشر، در ای  میان چ ر حماین ن  

نهادهای  همچنون سن ناد دینه فنارس، خنینرین ، 

اندیشان   ساینر اقشنار جنامنعنه،  نییوکاران   نیک

ها   ادارات کامالً منحنسنوس اسنر کنه بنا  سازمان

مساعدت در آزادسازی مددجویان جرائم غیرعمند   

بازگشر به کانون گرم خانواده کمک شناینانن  بنه 

گردد. حسین   تحییم بنیان خانواده ای  عزیزان م 

رحیم  کازر ن  در پاینان از حناج غنالمنحنسنین  

پیر ان ، خانواده همسر گنرامن  )منوسنویا، ننادر، 

بهادر، اسماعیل، کا  س   فرشید رحیم  کازر نن  

که با تعامل   همدل  در زمینه فراهم کنردن آزادی 

 روز برای کار خیر ونیک   الگوئی ایثارگرانه و به
 مهریه ماندگار                  


