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نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
هیأی ا ا م میو یو   9110/  71/  70مورخ  911007199713777931برابر رأی شماره 

های فاقد سند رسمی مستقر در  احد  قانون تعأأن تکلأف   عأت ثبتی ارا ی   ساختمان
ثبتی حوزه ثبت ملک کوار تصرفاا مالکانه بالمعارض متقا ی آقای امراله شمی  فیرزنید 

صیادره از در کیک قی یعیه زمیأین می ر عیی بیه مسیاحیت  3علی به شماره شناسنیامیه 
 359اصلی مفر ز   مجی ی شیده از پیالک  359فرعی از پالک  9مترمربع پالک 910397

بخش نه فارس کوار ارا ی فرمشگان خیرکیداری از ییرکیل میالیک  1اصلی  اقع در ق عه 
رسمی  رثه مرحوم جالم آرکن محرز گردکده است. لذا به منظور ایال  عموم مراتب در د  

گردد   چنانچه اشخاص حقأقی   حقوقی نسبت به آگهی  ر ز آگهی می 95نوبت به فاصله 
باکستی از تارکخ انتشار ا لیأین آگیهیی بیه میدا د  میاه  مذکور اعترا ی داشته باشند می

اعتراض خود را به اکن اداره تسلأم   پ  از اخذ رسأد، ظرف مدا کک ماه از تارکخ تسلأم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضاکی تقدکم   رسأید دادخیواسیت را بیه اکین اداره 
تحوکل نماکند. بدکهی است در صورا انقضای مدا مذکور   عدم  صوم اعتیراض کیا عیدم 
رعاکت تشرکفاا قانونی در مدا مقرر در صورا اعالم اعتراض یبل مقرراا سند مالکأیت 

 صادر خواهد شد.
 9110/ 71/ 37تارکخ انتشار نوبت ا م: 

 9110/ 97/ 73تارکخ انتشار نوبت د م: 

 

 علی بأگیحسن

 رئأ  اداره ثبت اسناد   امالک کوار 

جناب آقای حاج منصور داوودی 

 و خانواده محترم
مصیبت وارده تسلیت گفته، روح آن 

فقیده سعیده خلدد آیدیدشن یدشد، 

رحمت واسعه الهی برای آن مرحومه 

و سالمت و سعشدت بشزمدشدددگدشن از 

 تعشلی مسألت دارم.درگشه حق
 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

 ا... حائری شیرازی مطرح شد:در همایش بزرگداشت آیت

رمز موفقیت علوم انسانی 
 های داخلی استاجرای مدل

 در قائمیه صف انتظار وام کارگشایی و جهیزیه صفر است
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 فردا... دهقاننوشتاری از امان
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از نقشْ برجَسته  والِریَنِ تنگِ 
چُوْگُونْ تا دریس ، و مسجدِ 

چهل ستون ،  لزوم بازشناساییِ 
 !آثارِ تمدنیِ دشتِ کازرون

 فردا... دهقانامان

———— 
 

 انتخابات مجلس، بایدها و نبایدها
 حکمتاکبر فرشتهعلی

———— 

 ای به مدرس نامه
 

 مسلم توانی

————

 طنزانه
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 ای؛ نقطه صفر محرومیت کنده

 عکس: طاهره کریمی خرمی

نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
هأ ا ا م میو یو   9110/ 1/ 33مورخ  911007199713777901برابر رأی شماره 

های فاقد سند رسمی مستقیر در  قانون تعأأن تکلأف   عأت ثبتی ارا ی   ساختمان
 احد ثبتی حوزه ثبت ملک کوار تصرفاا مالکانه بالمعارض متقا یی سیتیاد اجیراکیی 

در ششدانگ کک ق عه زمأن  93771930097فرمان حضرا امام )ره( به شناسه ملی 
اصلیی میفیر ز    313فرعی از  913مترمربع پالک  930117/  10زراعتی به مساحت 
ارا یی  -اصلی  اقع در بیخیش نیه فیارس کیوار 313فرعی از  33مج ا شده از پالک 

یسوج خرکداری از مالک رسمی آقای ابرهأم زندکه   شرکاء محرز گردکده اسیت. لیذا 
که  شود. درصورتی ر ز آگهی می 95به منظور ایال  عموم مراتب در د  نوبت به فاصله 

تیوانینید از  اشخاص نسبت به صد ر سند مالکأت متقا ی اعترا ی داشته باشنید میی
تارکخ انتشار ا لأن آگهی به مدا د  ماه اعتراض خود را به اکن اداره تسلأیم   پی  از 
اخذ رسأد، ظرف مدا کک ماه از تارکخ تسلأم اعتراض، دادخواست خود را به میراجیع 
قضاکی تقدکم نماکند. بدکهی است در صورا انقیضیای میدا میذکیور   عیدم  صیوم 

 اعتراض یبل مقرراا سند مالکأت صادر خواهد شد.
 9110/ 97/ 73تارکخ انتشار نوبت ا م: 

 9110/ 97/ 91تارکخ انتشار نوبت د م:
 

 بأگی حسن علی

 رئأ  ثبت اسناد   امالک کوار  

 زادهخانواده محترم مسیح
بش تأسف درگذیت مرحوم حشج دجف 

زاده را تسلیت و تعزیت عرض مسیح

دموده، رحمت و مغدفدرت بدرای آن 

فقید سعید و صبر جدمدید  و اجدر 

جزی  برای بشزمشددگشن از درگشه ایزد 

 منشن خواهشن است.
 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته



 5162دسامبر  52/  6331الثانی ربیع 67/  6437دی  3شنبه / سه 374/ شماره  61سال   شهرسبز 2صفحه 

به گزارش محمدمهدی اسدزاده/ خبرنگار شهرسبز؛ همایش  
ملی آیت اخالق و حکمت با موضشویش شت یشبش ش ش  ابش شاد 
شخص تی مرحوم آیت اهلل ش خ محی الدی  حائری ش شرازی 
در یاالر حافظ ش راز، با حضور شخصش شت هشای بشر  شتشه 

 استانی و کشوری برگزار شد.
در ای  همای  آیت اهلل لطف اهلل دژکام، گشتشتع یشلشمشای 
بزرگی با یالش و کوش  خودشان م  ر خداپرسشتشی را در 

 ای  روزگار برای مردم روش  کردند.
امام  م ه ش راز با اشاره به اینکشه حشرکشتشی کشه آیشت اهلل 
حائری در زم نه یلوم ان انی اسالمی ایجاد کرد ب  ار قابش  
یو ه است، یأک د کردع ای  مراسم بشایشد زمش شنشه ای بشرای 
حرکت یلمی در راستای اسالمی سازی یلوم ان انی باشد، و 
هر سال باید بتوان م به نقطه مهمی برس م یا به نقطه ای که 

 آرزوی آیت اهلل حائری ش رازی بود، دست پ دا کن م.
مرحوم آیت اهلل حائری شیرازی با اخالقی قرآنای 

 سبب پیوند جامعه می شد
حجت االسالم س د محمدح   ابویرابی فرد، امشام  شمش شه 
یهران ن ز با ب ان ای  که مرحوم آیت اهلل حائری یک متتکر 
یق  گرا و س استمدار منصف بود، گتتع رفتشار سش شاسشی و 
مبتنی بر اخالق وی بر مبنای قرآن از ویژگی های قاب  ذکر 

 است.
ابویرابی فرد با ب ان اینکه دی   ام ه را بهم پ وند مشی زنشد، 
خاطرنشان کردع آیت اهلل حائری ش رازی نگاهی یم ش  بشه 
 ام ه اسالمی داشت و  ام ه را با خودش یک ی  می دیشد 
و در راستای ی الی آن می کوش د و ای  همان نگاه قشرآنشی 

 است که  ام ه را به وحدت هدایت می کند.
وی با یأک د بر اینکه صتات مثبت افراد را بر  ته می کنشد، 
ینوان کردع رفتار حق قی مبتنی بر قرآن و نهج البالغه است 

و ما برای رس دن به ی الی سخت به ای  ارزش ها ن ازمندیم، 
مطلوب ما در اخالق، مرحوم آیت اهلل حائری ش رازی اسشت 
که باید به سوی ای  قله حرکت کرد، انقالب ن ازمشنشد ایش  

 گونه اخالق ات است.
مرحوم آیت اهلل حائری شیرازی جلوی دوقطابای 

 شدن جامعه را می گرفت
هم در ای  همای  با اشاره به اثرات  س د یزت اهلل ضرغامی

چن   برنامه هایی در شناخت افرادی مانند مرحوم آیشت اهلل 
حائری ش رازی، ب ان کردع متأستانه با یغ  ر مدیریت، مشدیشر 
قبلی یا یخریب و یا زحمات آن نادیده گرفته مشی ششود کشه 
حضور امام  م ه کنونی ش راز در مراسم امام  م ه پ ش ش  

 پ امی برای مدیران است.
رئ س پ ش   صدا و س مای  مهوری اسالمی با ب ان اینکه 
از شاگردان مرحوم حائری ش رازی بودم، یصشریشک کشردع بشا 
شن دن یوص ه های ایشان حال ما یغ ش شر مشی کشرد و ایش  

 یأث رگذاری یا سال ها ادامه داشت.
ضرغامی با ب ان اینکه مرحوم حشائشری هشر  شا الزم بشود از 
موضع امام و رهبری دفاع می کرد، ینشوان کشردع بش شششتشر 
شاگردان ایشان که از مدیران ه تند یکی از افتشخشارایششان 
هم   شاگردی است، کم لطتی هایی دید اما از گتتش  حش  

 کویاه ن امد و یا روزهای آخر به هم   شک  یم  کرد.
وی با اشاره به شخص ت م تقش  گشرای مشرحشوم آیشت اهلل 
حائری ش رازی، گتتع یشده ای مشغشرضشانشه اسشتش شارات و 

یشب هات ایشان را یل ه شان استتاده کردند و بشی انصشافشی 
هایی در حقشان روا داشتند، باید با ی   ش  ادبش شات درسشت 

 قضایی از ایجاد چن   مشکالیی  لوگ ری شود.
تأکید مرحوم آیت اهلل حائری شیرازی بار حا   

 نظام ربوی
حجت االسالم مریضی آقایهرانی، ن ز با اششاره بشه مشرحشوم 
حائری و محبوب تشان ب   دانشجویان، گتتع اول   خصلشت 
شخص ت ایشان اخالص بود و می گتتند هشنشگشام یشالوت 

 قرآن بوی قرآن را استشمام می کنم.
ای  استاد حوزه و دانشگاه افزودع در زمانی که مردم به دنبال 
افزودن اموال و دارایی خود ه تند شما به دنشبشال خشالش  
کردن آن باش د، پایه اخالق اسالمی، اخالص است و ای  با 

 ی بد ایجاد می شود.
وی یصریک کردع مرحوم آیت اهلل حائری به یمام م ئوالن بر 
حذف نظام ربوی بانکی یأک د و ستارش می کرد و خشود در 
ای  زم نه یمام یالش خود را کرد و از  ایگاه خود یا آخری  

 لحظه پای   نمی آمد.
مرحوم حائری یک الگوی رفتاری علوم انساانای 

 بود
گتتع رمز  احمد یوکلی هم در همای  آیت اخالق و حکمت

موفق ت یلوم ان انی ا رای مدل های داخلی است، بایشد در 
 ب ان ح  یو ه کرد یا یأث ر گذاریر باشد.

وی با ب ان اینکه مرحوم آیت اهلل حائری محافظه کار نبشود، 
ینوان کردع حریت در شخص ت وی  اری بود و اگر فردی با 
 ایگاه و س  پای   یر ایشان را نصش شحشت مشی کشرد مشی 

 پذیرفت.
هزار نوار از آثار آیات اهلل  ۰۱پیاده سازی بیش از 
 حائری شیرازی در قم

دکتر محمدهادی ایمان ه، هم در همای  ملی یب  ش  ابش شاد 
شخص تی مرحوم آیت اهلل حائری ش رازی که در یاالر حافظ 
ش راز برگزار شد، گتتع در ماه های آخر ح ات مرحوم آیشت 
اهلل حائری ش راز در ب مارستان نمازی، وی به م  گتت بن اد 

 پژوهشی یلوم ان انی و اسالمی ایجاد کردم.
با یأک د بر همکاری  دب ر همای  پژوهشی یحته محی الدی 

آیت اهلل کالنتری در یقویت ای  بن اد پژوهشی اضافشه کشردع 
اول   کار  مع آوری و پ اده سشازی آثشار آیشت اهلل حشائشری 

و نوار  مشع  CDهزار  ٠١ش رازی بود که یا کنون ب   از 
آوری شد که ی دادی از آن به کتاب یبشدیش  ششده اسشت و 

 دوم   م ئله آن هم ب د پژوهشی است.
وی با یأک د بر فراخوان پشژوهش  هشای یشلشوم ان شانشی و 
  اسالمی امروز ایالم می شود، یأک شد کشردع هشمشه صشاحشب
نظران می یوانند در ای   شنواره شرکت کنند و مطشالشب را 

 بارگزاری کنند. www.haerishirazi.irدر سایت 
ای  مقام م ئول با یادآوری ای  مطلب که درآمد موقوفشه در 
حوزه یلوم ان انی اسالمی هزینه می شود، افزودع محورهای 
پژوهشی ای   شنواره نظ ر متهوم یلوم ان انشی اسشالمشی، 
ضرورت های یول د یلوم ان انی اسشالمشی، اولشویشت هشای 
پژوه  در یلوم ان انی اسالمی، امکان یلم دینی از منظشر 
آیت اهلل حائری ش رازی، ویژگی های یلوم ان انی اسالمی، 
روش یحق   در یلوم ان انی و اسالمی، متهوم و  شایشگشاه 
یق  در یلوم ان انی اسالمی، آس ب شناسی نظریه پشردازی 

در یلوم ان انی اسالمی، چگونگی همکاری حوزه و دانشگاه 
در یول د یلوم ان انی اسالمی، کاستی های یشلشوم ان شانشی 
مو ود در ب د م رفت و روش شناختی و همچن   کشاسشتشی 

 های یلوم ان انی مو ود در ب د نظریه پردازی است.
مرحوم آیت اهلل حائری استاد تلفیق مبانی عالاوم 

 مدرن و اسالمی
آیت اهلل س د محمدمهدی م رباقری، هم بشا بش شان ایشنشکشه 
مرحوم حائری مشک  اصلی  ام ه را به خوبشی یششخش ش  
داده بود، گتتع سال های پایانی خود را برای ح  م ضشالت 
گذاشته بودند و یلوم ان انی اسالمی را ینگه احد انقالب می 

 دان تند.
یضو مجلس خبرگان رهبری افزودع یکی از ای  کمشبشودهشا 
خالء اداره اسالمی است، برنامه ریزی های بر اساس یشلشوم 
ان انی مدرن شک  گرفته و ای  یلوم در غرب هشم پشاسشخ 
موفقی به مشکالت ندادند به حدی که امپراطشوری خشبشری 
غرب یوان پوششی مشکالت را ندارند، حتی اگر در غرب هم 
پاسخگو بود در کشور ما پاسخ مثبتشی بشه حش  مش شضشالت 

 نخواهد داد.
یضو مجلس خبرگان با اشاره به کشارهشای انشجشام ششده در 
ا رایی کردن یلوم ان انی، ب ان کردع اگر ظرف ت های یلوم 
ان انی یجم ع شود نشانه یبور از مرز یلشوم مشدرن اسشت و 
باید در ای  حوزه نقاط ض ف و قوت را شناسایی کرد و یلوم 

 ان انی مدرن را یصح ک و یرم م کرد.
وی با یأک د بر یرم م نقاط متتاوت یلشوم مشدرن بشا یشلشوم 
ان انی اظهار کردع باید مبانی یلم یغ  ر کنند و بشا فشنشاوری 
مبانی یلم مدرن و دست ابی به یلم اسالمی می یوان به یک 
یلوم ان انی اسالمی دست یافت که مرحوم آیت اهلل حائری 

 در ای  حوزه مبناگرا بودند.
آیت اهلل م رباقری یأک د کردع یلوم اخالقی ما هم دچار آفت 
شده، فل ته اسالمی با فل ته یونانی و غربی متتاوت اسشت 
اما از نویی سکوالری م منطقی رنج می برد و گاهی بحران 

پرستی به  ای خداپرستی ایجاد می شود بنابرای  برای دینی 
زندگی کردن، باید یلوم مختلف و برنامه ریشزی خشود را بشر 

 مبنای دی  بازآفرینی کن م.
آیت اهلل حائری شیرازی در خصوص افشااگاری 

 علیه ربا از هیچ رفتاری، دریغ نمی کرد
آیت اهلل س د شرف الدی  ملک ح  نی، که به ینوان نماینده 
خانواده آیت اهلل حائری حضور یافته بود، به یب   شخص شت 

ای  یالم مجاهد پرداخت و گتتع از همه ک انشی کشه در راه 
 اندازی ای  کنگره یالش کردند، یقدیر می کنم.

نماینده ولی فق ه در استان کهگ لویه و بویراحمد با یاک د بشر 
اینکه آیت اهلل حائری ش رازی از حتظ و فکر بهره مند بشود، 
یادآور شدع از دوران دب تان به لحاظ شرایط سخشت مشالشی، 
کتاب نداشت و از همان آغاز به ا بار به حتظ می پرداخت و 

 چن   شد که وی به کتابخانه متحرک یبدی  شد.
آیت اهلل ملک ح  نی با یاک د بشر ایشنشکشه او هشمشواره خشود و 
دیگران را نص حت می کرد، دغدغه یلمی او ب ششتشر در حشوزه 
یلوم نقلی بود و او فل ته را می فهم د ولی مای  به فشلش شتشه 
های رایج کنونی نبود، مرحوم حائری ش رازی می دان شت کشه 
زیبایری  منشا فل ته قرآن و یترت است و به آن متم ک می 
 شد و ان ان را یک مو ود، فطرت گرای خدامحور می دان ت.

 رمز موفقیت علوم انسانی اجرای مدل های داخلی است

 
امان الشه دهشقشانشتشرد از 

 رزمندگان و  انبازان دفاع مقدس؛ 
یقدیم به همه ی رزمندگان و ب  ج انْ ، شُجاع یری  ن  ِ 
ایران ان ، به ویژه غواصان و یخریب چ انِ مظلوم کازرون و 

 فجرِ فارس. ٠۱لشکر 
یاریخِ چند هزار ساله ی ایران ان ، به ویژه سَدِه های مُنتَهی 
به طلوع خورش د رسالت و امامت در ای  سرزم  ِ موحدان، 
سرشار از رششادت هشا، ششجشایشت هشا، ششهشامشت هشا، از 
خودگذشتگی ها، شک ت ها و پ روزی هایی بوده کشه هشر 
قط ه ای از آن سرگذشت ها، به ینهایی، یوانِ یشبشدیش  بشه 

نامه ای شصت هزار بِ ْتی را خواهد داشت و آن چه کشه شاه
فردوسی به سروده ای ماندگار یبدی  نموده، ینها قطشره ای 
از رُستَم های رَستان از داستان های باستان! بود اما آن کشه 
ن  ِ ف لیِ ما یجربه نموده همانا سرنوشتِ راستشانشی اسشت 

پشاکشان،  سرزمش ش ِ  که گر چه زم نی بوده اند اما از هم   
ساله ، قط شا قشطش شه ای از  هشت  آسمانی شده اند. دفاعِ 

بشی  زمانِ هزاران ساله ی ماست که از  هاتِ مخشتشلشتشی
ن ز خواهد مشانشد . در هشمش ش   بی الحقه  بوده که  سابقه 

رابطه و در آستانه ی نوزدهشمِ دی مشاه ، سشال روز انشجشام 
بزرگ یری  یمل ات های یاریخِ دفاع مشقشدس ک کشربشالی 

[، به ینوان  شاهدی  که سال ها در کنشارِ ایش   و پنج چهار
پاک مردانِ سرباخته بوده ام ، بشخشششی از  مششهشودات  و 
چشم دید  های شخصشی ام از مشراحش ِ ایشزام ، آمشوزش ، 
مشارکت در آن یمل ات ها و.. را ،  هتِ انتقال به آیندِگشان 

گانِ راهِ شه دان و ایثشارگشران ،  پویندِ درس آموزی های   و
در چند بخ ِ  داگانه مورد اشاره قرار خواهم داد ، باشد که 
پایانِ یُمرِمان ، الحاق به آنان و باقی مانشده زنشدگشیِ مشان 

 حرکت در م  رِ آن خوبان مقرر گردد.
 یادآوری ها ؛

الف( آن چه که در یادداشت های پ  ِ رو مورد اشاره قشرار 
 صشدهشا  خواهند گرفت ، بخ  هایِ اندکی از خشاطشرات 

صتحه ایِ دست نوی ی است که به صورتِ روزانه و گاهی 
هم سایتی ، از ایتاقات و وقایعِ هتته ها ، روزهشا و سشایشت 

 و پنج  های منتهی به یمل ات های یاریخیِ کربالی چهار 
 ، نوشته ام ینها با یغ  ری اندک ولی با هشمشان ادبش شات و 

 ، در ای   ا نق  خواهند شد. هوا  و  حال 
ک شب ا شازه از   ب ( با یو ه به ای  که با همشاهشنشگشی و

م ئول   حوزه یلم ه ی قم و به یشنشوان یشک طشلشبشه ی 
ب  جی به  بهه ایزام می شدم ، طب ش شی بشود یشنشظش شمِ 

رزمنده  ای صورت گرفشتشه  خاطِرات ن ز از دریچه ی نگاهِ 
را یهده دار بشوده  یبل غی  و  رزمی  که هم زمان ، وظایِفِ 

 است .
بخ ِ اول ع یکس ال م  ایضای خانواده ن بت به یصم م 

 م  برای یزیمت به  بهه! .
و یازدهشم مشحشرم ، ده روزی  ٠۲۵۱/۵/۳۱امروز سه شنبه 

ه ت که از قم به دریس آمده ام یا ستری را شروع کنم به 
سوی م شوق و به سمت دیار یاشقان . نمی دانم پایانِ ای  
ستر به کجا خواهد انجام د ؟ لک  ان ان باید خودش را بشه 
خُدای  ب پارد یا آن چه که اراده ی اوست یحق  پشذیشرد. 

باید مها رت را  دریس  روز ماندن در  ٠١بله ، امروز ب د از 
آغاز نمایم. صبک برخاستم و نمازم را به  شای آوردم ، ایش  
چندم   باری است که یوف ش ِ هشم سشنشگشری بشا بشزرگ 
سنگربانانِ ایران اسالمی نص بم می شود و یلی رغشم ایش  

م اله اما می دان تم که ک بِ ا ازه ی ایضای خانواده به 
ای  آسانی ها هم نخواهد بود لذا در ای  فکر بودم چگشونشه 
کوله پُشتی ام را بردارم یا پدر ، مادر و ..متو ه نشونشد کشه 
یصم م دارم به  بهه بروم ؟ ، فکری که از چنشد روز قشبش  
آن را پرورانده بودم یا برای چن   زمانی آن را ا را کنشم ! ، 
مرور کردم ، ابتدا به برادرم که می خواست به سشپشاه بشرود 
گتتم ع امروز کتاب های مرا به کازرون ببر ! او که متشو شه 
قض ه شده بود گتت ع نه ، یو به  بهه نرو ! بگذار ب د از ماه 
محرم ، باالخره قبول نکرد و یلی رغم یاکش شد بشرای افششا 
نکردنِ موضوع ، اما هنگام خارج شدن از مشنشزل ، ایضشای 

 خانواده را در  ریان امر قرار داد ! .
هم   م اله مو ب شد ، همان طور که پ   بش شنشی مشی 
کردم ، غوغایی در ب   ایضای خانواده به پا ششود ، مشادرم 
وارد ایاق شد و مثال مرا از خواب ب دار کرد و بالفاصله پدرم 

راست است که می خواهی به  بهه بشروی ؟  عآمد و پرس د 
گتتم هنوز م لوم ن  ت ، شاید رفتم . ایشان قلم و کاغشذی 
را آورد و گتت ع اگر می خواهی بروی ، پس روی ای  کاغذ 
بنویس و امضا ک  که م  اصال پ شرِ یشو نشبشوده ام ! و.. . 
گتتم ع حاال اون را بردار ، ب دا امضای  می کنم ، گشتشت ع 
نه ، هم   حاال باید امضای  کنی ! . نوبت خواهرم ششد او 
ن ز که ناراحت بود پرس د ع چنشد روز طشول مشی کششد کشه 
برگردی ؟ پاسخ دادم ع م لوم ن  ت ، شاید خ لی طشوالنشی 
نشود چون درس دارم و باید برگردم و به اون ها بشرسشم !. 
گتت ع مگر  بهه از درس وا ب یر است ؟ با صدایشی کشه 

البته با مقداری ناراحتی یوأم بود گشتشتشم ! نشه ، وا شب یشر 
ن  ت ! . در نهایت هم ر برادرم ن ز وارد صحشنشه ششد یشا 
شانسِ خودش برای منصرف کردن م  را امتحشان کشنشد ، 
ولی در نهایت پرس د ع حاال واقش شا مشی خشواهشی بشروی ؟ 
گتتم ع ها ! می روم ب  ج ، اگر ایزام کردنشد کشه خشواهشم 

ا بر می گردم . وقتی که اوضشاع مشقشداری آرام ٰ  رفت و اِلّ
شما اصال ناراحتِ م  نبشاشش شد ،  عشد خطاب به آنان گتتم 

مگر ما از ای  همه افرادی که شه د می شوند چه چش شزی 
خواهر داششتشه  ب   یر داریم ؟ آنان هم پدر ، مادر ، برادر و

اند ، باالخره روزی باید از ای  دن ا برویم ، از ای  گشذششتشه 
مگر هر کَ ی که به  بهه می رود حتما شه د مشی ششود ؟ 
اگر ای  طوری بود که خودِ م  هم االن نباید ای   شا مشی 

. ب د از ای  سخنرانی ! پدرم گشتشت ع  مش   شلشوِ  … بودم و
رفتنت را نمی گ رم ولی هر از چند روزی به وس له یلتش  و 
نامه ما را در  ریان سالمتی ات قشرار بشده چشون خش شلشی 

در حالی که یشالش مشی کشردم هشر چشه  . نگرانت ه ت م 
زودیر خودم را از ای  فضای سنگ   نشجشات دهشم ، یشا درِ 
دروازه ی خانه آمدم ، مادرم قرآنی را در دست گرفت یشا از 

 زیر آن یبور کنم و خواهرم گتت ع پس ، خدا حافظ و..
 حرکت از دریس به کازرون ع

وقتی وارد کوچه شدم با چند نتر بچه هشای روسشتشا روبشرو 
شدم پرس دند کجا ؟ گتتم ع هر که دارد هوسِ کرب و بشال 
ب م اله . یکی از دوستان که در  هاد سازندگشی اششتشغشال 
داشت ، در حال رفت  به طرف مح  کارش در کازرون بود 
، سوار مویورِ ایشان شده و از وی ا ازه خواستم یشا ضشمش  

داود  مرا  ه به منزل یشکشی از دوسشتشانشم بشه نشام آقشای 

) دهششداری 
( ، از ایشششششان هششششم ٠

دقش شقشه  ٠۱خداحافظی کنم . بش شد از 
صحبت با آقای دهداری از ایشان خواستم یا وسای  مش  در 

 قم را نزدِ خودش نگه داری کند و.. .
 گتتگوی انتقادی با یکی از ب تگان ع حضور در ب  ج و

به کازرون که رس دم ، م تق ما وارد ساختمان ب  ج شدم و 
( مرا  ه و ایششان پشرونشده ام را ۳به آقای صتدرِ شهبازی )

٠برای ایزام آماده کرد. سپس گتتند ع امروز سایت  صبک  ٠
ایزام می شوید . چون دو سایت فرصشت بشود ، بشه حشوزه 
مکتب الزهرا رفته و با دوستانِ طلبه ام گتشتشگشو نشمشوده و 

از ب تگان که همراه برادرم   مجددا به ب  ج برگشتم . یکی
برای بدرقه آمده بود خطاب به م  گتت ع ش خ ! راستی می 
خواهی بروی ؟ گتتم بله . گتت ع حاال نمی شود به خشاطشر 
ما ای  دف ه نروی ؟ . با خنده گتتم ع بله ، کوله پشتی ام در 
ایاق است برو اون را ب اور !. مجددا اظهار داشت ؛ به نشظشر 
م  ، نرو ! برای چه کَ ی می خواهی بروی ؟ پاسشخ دادم ع 
اگر م  نروم ، شما هم نروید ، پس چه کَ ی باید برود و از 
کشور و اسالم دفاع کنشد ؟. سشپشس ادامشه دادم ع آیشا مشی 
خواهی نماز بخوانی یا نه ؟ البته با مزاح گتت نه !. گشتشتشم 
م  با شما کاری ندارم ، چون یا باید اسشالم را خشواسشت و 

یا کاری با آن نداشته   برای زنده ماندن آن به  بهه برویم و
باش م و در خانه بمان م . ایشان پاسخ داد ع هم   طشور دلِ 
 خودیان را خوش کرده اید به اسالم ! ، واهلل از اسالم  ُشز 

، بله ، ما هم می گوی شم اسشمشی  باقی نمانده . گتتم اسمی 
باقی مانده ، لک  برای اح ای اسالم بای تی  شان فششانشی 
کن م . برادر ! برو مقداری روزنشامشه بشخشوان و از اوضشاع و 

  احوال  هان آگاه شو و بب   که در دن ا چه مشی گشذرد ؟ و
 وان های ما چه کرده اند . مجددا گتت ع  م ش شت ایشران 

م ل ون است ، هر خانواده ای یک نتر به  بهه بترستشد  ۲۵
 شانشبشاز   کافی است ، از شما هم یکی از برادرانت رفشتشه و

شده . گتتم اگر قول می دهی از خانواده شما یک نشتشر بشه 
 بهه برود ، م  هم   حاال برمی گردم ! گتت ع نشه ، مش  
هرگز به  بهه نخواهم رفت ، امروز هم که به ای   ا آمشده 

ای  هشم   ام می خواهم دفترچه ایزام به سربازی را بگ رم و
بحثِ   زوری است نه با رضایت م  ! . پس از مقداری  ر و

دیگر ! گتت ع پس برو ، ام دوارم کشه پش شروز بشرگشردیشد و 
 سالم .  صح ک و 

در هم   اثنا یکی از پاسدار ایالم کرد که برادرانِ ایزامی -
برای گرفت  ناهار به آسایشگاه مرا  شه نشمشایشنشد . آقشای 

  ( ، از م ئول   ب  شج ، هشم رو کشرد بشه مش  و۲محمدی)
گتت ع هر وقت غذا خوردید هم    ا باش د باهشایشون کشار 

 دارم .
 اخذ کارت ایزام و حرکت به سمتِ ش راز ع

خواندن نماز  مایت ، در م دان داخلشیِ   ب د از صرف غذا و
پس از یوزیع کارت های ایزام به  بهه   ب  ج  مع شدیم و

ب د از ظهشر از  ٠و گرفت  چند یکس دست  م ی ، سایت 
 کازرون به طرف ش راز حرکت کردیم .

هوا ب  ار گرم بود و زمانی که از وسط خ ابان یبور مشی  –
کردیم ، یصاویر شهدا ، حضرت امام و اش ار انقالبی بر اکثر 
دیوارها نصب شدت بودند . وقتی هم که از کنار روسشتشای 

ضشمش    دریس می گذشتم ، پرده ی ایوبوس را کنشار زده و
یماشای گلزار شهدا با ارواح پاکشان خداحافظشی نشمشوده و 

 م ثاق خود با آنان را یجدید کردم .

از همان آغازِ حرکتِ ایوبوس ها ، فرسشتشادنِ صشلشوات و  –
کشه صشدای   دیاها هم شروع شد ، یکی از ب  جش شان هشم

همشراهِ ایششان ،   خوشی داشت اقدام به نوحه خوانی کرده و
سایت  ۳هوای دیگری به بچه ها داد .   س نه زنی ها حال و

یا ش راز فاصله داشت م ولی فضای م نویِ داخ  ایوبوس به 
گونه ای بود که اصال متو ه گذشتِ زمان نشدم ، مقصد ما 

ش راز ، مح  یجمع رزمندگان “  یج “ پادگان صاحب الزمان 
استان فارس به هنگام ایزام های دست ِ  م ی ، بود وقتی 
رس دم مشاهده شد که یده ی زیادی از ن روهای ب  جشی 

 شهرستان های دیگر هم قب  از ما وارد پادگان شده اند .
یق  م بندی ن روها در پادگان صاحب الزمان یج شش شراز و 

 حرکت به سمتِ اهواز ع
شب که شد ، در محوطه ی پادگان ، لباس های ب  جی را 
به ن روها یحوی  داده و بالفاصله هم یق  م بندی در قالبِ  
گروهان  و  گردان  های مت دد به انجام رس د . گروهشانشی 

نام گشرفشتشه  امام ح    ع  که م  در آن قرار گرفته بودم 
خاص را  بوی  بود . هنگامی که لباس زیبای ب  جی با آن 

هوای دیگری داشتم . هشنشوز   به ی  کردم ، اح اس حال و
هم ن روهای  دید در حال ورود به مح  ایزام بشودنشد . در 
هم   اثنا نگاهم متو ه گوشه ای از پادگان ششد کشه یشده 

صدای زیادی برخاسته بشود ، ابشتشدا  ای یجمع کرده و سر و
خ ال کردم دیوایی ب   بچه ها رخ داده ، برایم  الشب بشود 
که قض ه چ  ت ؟ خودم را به آنان نزدیک کردم دیدم چند 
نتر دارند خودشان را روی زم   می کِشانند ! پرس دم ع چرا 
چن   کاری را انجام می دهند ؟ یکی از پاسداران گشتشت ع 
ای  ها بچه های ف ا ه تند که هنوز بشه سشِش ا قشانشونشی 
نرس ده اند و به هم   دل   فرماندهان هم ا ازه نمی دهند 
که یازم  بهه شوند و به هم   خاطر دارند داد و فریاد می 

اشک می ریزند یا از ای  طشریش  ششایشد رضشایشتِ   کنند و
م ئول   را  لب نمایند !. م  قط ا ای  صحنه ها را هرگشز 
فراموش نخواهم کرد چرا که ای  ، یکی از یجلی گاه هشای 

 انقالب اسالمی و ثمرات بزرگ آن مح وب می شود .
یق  مات صشورت گشرفشتشه   صبک روز ب د با همان نظم و-

سوار بر ایوبوس ها شده و ضم  حرکت در خ شابشان هشای 
  ش راز با بدرقه ی گرم و فراموش نشدنی مردم خون گرم و

هم استانی های انقالبی ، موا ه ششدیشم ، نشمشی دان شتشم 
چگونه ای  همه اح اسات مردم ن بت به رزمندگانششان را 

 پاسخ گو باش م و از هم    ا بود یازم اهواز شدیم .
 

 پاوَرقی ع
موف  کازرونی مشغشول   ایشان یکی از طالب نخبه و -(٠) 

به یحص   در حوزه یلم ه قم بود که یلی رغم پ   رفشت 
های مناسب در حوزه اما به دل   اصابت گازهای ش م ایشی 

  به در ه ی  انبشازی نشایش  آمشده و ٠١در یمل ات والتجر 
پش شکشر   با هم   یارضه به شهادت رس ده و ۶۵نهایتا سال 

پای   قبر م رزای قشمشی ،   پاک  در قبرستان ش خان قم و
 به خاک سپرده شده است .

آقای صتدر شهبازی فرد یکی از م ئشولش ش ِ ب ش شج  -(۳) 
و در  ٠۲۵۱/٠١/١از پاسداران بزرگواری بشود کشه  کازرون و 

به دوسشتشان ششهش شدش   آسمانی شد و ١یمل اتِ کربالی 
 پ وست .

ایشان ن ز از ن روهای رسمی سپاه و دارای م ئول شت  -(۲) 
بشه بشاالیشریش  در شه ی  ۵۱در ب  ج کازرون بود که سال 

 ان ان ت ، ی نی شهادت ، نای  گردید.

 اگر ناصر دیوان هم بود 
 مقابل آمریکا می ایستاد

حجت االسالم خرسند ، امشام  شمش شه کشازرون و سشخشنشران 
گرام داشت ناصر دیوان کازرونی اظهار داششتع نشاصشر دیشوان 
برای مقابله با دشم  انگل  ی به ک لومشتشرهشا آن شوی دروازه 
های کازرون می رود. ناصر دیوان با ن روهای  به دششت ارژن 

 می رود و در آنجا با انگل  ی ها درگ ر می شود.
امام  م ه کازرون با ب ان اینکه ناصر دیوان دشم  شناسی می 
کند و برای مقابله با آنها زودیر از شهر و دیارش می رود یاک د 
کرد که ای  راه امروز هم ادامه دارد. چرا که وقتی دشمش  مشی 
گوید ب د از قطع اریباط  بهه مقاومت با سشقشوط سشوریشه، یشه 
ایران حمله می کن م، مداف ان حرم ک شلشومشتشرهشا آن شویشر از 
مرزهای کشور می روند و به سرداری حاج قاسم سل شمشانشی از 

 یزت ایران اسالمی دفاع می کنند.
وی در ادامه به فتوای ایات یظام الری و م رزای ش شرازی در 
حمایت از ق ام ناصر دیوان اشاره و افزودع بی شک اگشر امشروز 

 ناصر دیوان زنده بود با آمریکای  نایت کار مقابله می کرد.
حجت االسالم خرسند در بخ  دیگری از سخنان خود ناصشر 
دیوان را یک شخص ت ضداست مار م لمان خشوانشد و اضشافشه 
کردع ک ی فکر نکند می شود ناصر دیوان را بشه یشنشوان یشک 
ملی گرا یا کازرونی مصادره کرد بلکه ای  فرد بزرگ مت ل  بشه 

 اسالم و کشور ایران است.
خرسند در ادامه به ویده انگل  ی ها با مبلغ هشنشگشتشت بشرای 
یتم ع  و ی ل م ناصر دیوان اشاره و یاک د کردع او هش شچشوقشت 
مریوب است مار انگل س نمی شد و نمی گتت حال که ش راز و 

 بوشهر را گرفته اند باید یقب نش نی کن م.
امام  م ه کازرون با ب ان اینکه ناصر دیوان اگر زنده بشود بشی 

شک یکی از سرداران دفاع مقشدس مشی ششد افشزودع در دوران 
دفاع مقدس کازرونی ها دو هتته ب د از آغاز  نگ برای مقابله 
با دشم  به  نوب غرب رفتند و با شجایت در کنار سردارانشی 

 همچون چمران سوسنگرد را از دست دشم  آزاد کردند.
حجت االسالم خرسند به مشقشاومشت مشردم سشوریشه اششاره و 
خاطرنشان کردع آمریکایی ها در سوریه شک ت خوردند و ایش  
ی نی اینکه ما هم باید با مشقشاومشت در مشقشابش  طشرح هشای 

 اقتصادی دشم  منت   یم  نکن م.
————————————————-- 

 شب یلدا در جبهه 
 حاج عبدالحسین پیروان

 

-همه ن روها یقب نش نی کرده و به درون شهر پناه برده
 اند. 

 ک ی چ زی نم داند. 
همه مبهویند در ای  که چه باید بکنند و چگشونشه راهشی 

 برای رهایی خوی  از محاصره دشم  ب ابند.
روم یشا و م  ن ز در ای  قافله، سر در گم، همراه شب می

 به صبک برسم.  
 اگر صبحی باشد؟!

 برای یافت   ائی ام  یا صبک... 
پس از  ابجا شدن در چند خانه از یرس ای  که دشمش  

 کم   کرده باشد، باالخره در خانه ای م ک  گزیدیم.
قرارمان به نگهبانی شد؛ یا دشم  ما را غافلگ ر نکشنشد و 
اگر یقدیرمان به رفت  است الاق  با شهادت و در  نشگ 

 باشد نه در خواب و غافلگ ری.
 خانه یاریک بود و ه چ صدایی بر نمی خاست.

 مان را شناسایی نکند.قرار شد حرف نزن م یا دشم  مح 
با صدای ینتس با هم حرف م زدیم و با دسشت زدن بشه 

 رساندیم.یکدیگر پ ام را می
 دیدیم.اگرچه همدیگر را ن ز بدرستی نمی

هر کس در ذهن  یصویرهایی را بشرای امششب و فشردا 
 پروراند.کش د و خ االیی در سر میمی

اما یرس و اضطراب و دلهره و یاریکی و کمی هم سرما، 
 درد مشترک ای  چند نتر بود.

 و م  ن ز در افکار مختلفع
 اگر دشم  به خانه حمله کند... 

 مان لو رود...اگر مح  استراحت
 اگر ک ی بی یو هی کند و بی پروا شل ک کند...

 اگر فردا نتوان م از خانه ب رون شویم... 
 اگر هنگام خروج از خانه مورد ی ربار دشم  قرار گ ریم... 

 اگر شهر بدون ه چ حرکتی از ما بدست دشم  ب تتد... 
 و اگرهای زیادی .......

که فقط ذه  را درگ ر یک مبارزه درونی با خود و مح ط 
 کرد.می

 نگهبان اول رفت پشت بام و ب د نوبت م  شد.
ششد در پشت بام و یاریکی و سکوت، چ زی یایدت نمشی

ولی گاهی شل ک گلشولشه ای از طشرف دششمش  فضشای 
 شک ت.آسمان را روش  کرده و سکوت را می

ندان ت  ای  که گلوله از کدام سمت است، نشگشرانشی را 
 کرد.ب شتر می

پای   آمدم یا نگهبان ب دی  ایگزیش  ششود. امشا ک شی 
 دانم چرا؟آمادگی نداشت. نمی

یرس، خ تگی، ن از به خواب، گرسنشگشی )آخشر آن روز، 
 یمام قد  لو نتوذ دشم  به شهر ای تاده بودیم(...

 دوباره برگشتم با هزاران افکار دیگر...
ب نی و نه کوچه ای... نه رهگشذری و نشه نه خ ابان را می

 صدایی... و نه  هتی برای فهم دن موضع دشم .
 هم سرما و هم یرس...

 یرس و سرما بد حالتی در ان ان ایجاد می کند...
 گاهی بتکر افراد درون ساختمانم... 

 دانم ب دارند، اما با م  ن  تند...همرزمانی که می
گاهی اگر گربه ای ن ز در کوچه و یا خ ابان پشرسشه زنشد 

 شنوم...صدای قدم دشم  می
باد ن ز به کمک دشم  آمده بود یا با لرزش بشرگ هشای 

 درختان ما ن ز بلرزیم...
 همه چ ز در اخت ار دشم  بود... 

 یک محاصره یمام ی ار...
 الب ای  کشه، از خشوردن آب درون خشانشه نش شز یشرس 

 داشت م...
نکند دشم  در آب سم ریخته باشد و متشت و مشجشانشی 

 بم ریم...
زدم و باز به گاهی برای ی ک   خودم سری به پای   می

 پشت بام م رفتم... 
 نه در ایاق آرام داشتم و نه روی پشت بام قرار...

اول   شب یلدای  بهه را نه با نق  و ش رینی و آ  ش  و 
دوستان و خانواده گرم و....، که بشا یشرس و اضشطشراب و 

 گرسنگی و یشنگی و بی خوابی و...گذراندم...
 ۰531شب محاصره سوسنگرد 

 چیانشلمچه پروازگاهِ غواصانْ و مَْعبرگاِه تخریب

 (۰ای به مدرس )نامه
 مسلم توانی

 
 سالم بر س د و آقای بزرگوار س د ح   مدرس

غرض از مزاحمت یرض ادب و به مناسبت هتته مجلس 
شرحی از مجلس خودمان به زبان خودمشان یشرض مشی 

 کنمع
ب د از شهادت شما، کشور یزیزمان ایران به رهبری س د 
روح ا... و به پشتوانه مردم آگاه ایش   شرثشومشه ف شاد را 

 کناری زدند و انقالب اسالمی برپا شد.
یکی از مؤلته های ای  انقالب، مجل شی بشود کشه امشام 

 ا... آن را در رأس همه امور دان ت.روح
در اوای  هم   انقالب و دهه شصت خشبشری از زر و زور 
برای انتخاب نماینده نبود و آن چه مالک بشود بش شششتشر 
یحص الت، مهارت، صداقت و سادگی بود و از هم ش  رو 
بود که امثال شه د دکتر مصطتی چمران و شه د دیالمشه 

البته اندک نمایندگانی هم بودند که یند بشرخشورد مشی   –
کردند یا آنجایی که که می خواستند حقشوق اریششی هشا 
قطع کنند ولی حاال ش ار کویاه آمدن در برابر کدخدا مشی 

 ۱١و  ۶١ولی هر چه  لو آمدیم و به دهشه هشای  -دهند
رس دیم، اوضاع کم کم دگرگون شد. م خواهم گشزارششی 

چرا که درد دل هشا داریشم.  ۱١و  ۶١دهم از ای  دو دهه 
۱درد دل هایی که یا انتخابات مجلس سشال  خشواهشم  ۶

گتت. شاید که که اول مرهمی باشد و دوم یلنگری باشد 
 یا دیگر اینگونه انتخاب نکن م.

س د! مجلس امروز، همه م  شت مردم را ح  کشرده انشد، 
مشک  م  شتی اصالً و ود ندارد یا خ لی کم شده است، 
پس نمایندگان وقت خود را صرف مشوسش شقشی مشجشاز و 
غ رمجاز، حجاب اخت اری یشا ا شبشاری، روز کشوروش در 
یقویم، انتخابات مجلس شهرستانشی یشا اسشتشانشی بشرای 
خدمت ب شتر و یداوم خدمت می کنند. س د  ان! ای  هشا 
ش  القمر کرده اند، وقت که ندارند برای یتریک از مجلس 
ب رون بروند، اصالً بالد کتر نمی روند، مهمانشی و غشذای 
آن چنانی اصالً! پس دیگر ح  دان که مهمانی محجبشه 
دیوت کنند به مجلس و سلتی بگ رند!!! ای  یتشریشحشات 

 سالم شان در مجلس است. 
بگذار از سایر دغدغه های شان بگویم. دغدغه شان رفشتش  زن 
ها به ورزشگاه است... خب یرض کردم که دغدغه مش ش شششت 
مردم ح  شده است. فاصله طبقایی و ود ندارد. همه چ ز گش  
و بلب  است با قانون گذاری هایی که کرده اند. در آخشر سش شد 
 ان!!! کشور ایران یزیز ما ثمره خون هزاران شه د به ای   شا 
رس ده است و ای  نمایندگان ما از ایتقاد و ایتماد شهشدا و گشاه 
برخی از خانواده شهدا به ای  نمایندگی رس ده اند. چه بگشویشم 

 که خوب حرف می زنند و در یم ...
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برگزاری مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل 

 در سالن مردانی
به گزارش روابط یمومی شهشرداری کشازرون ،مشراسشم   

آذر مشاه  بشا  ۳۵گرام داشت روزحم  ونق ، دوشنبه شب 
حضورامام  م شه کشازرون ،ششهشردار ،ایضشای ششورای 
اسالمی شهر ، رئ س پل س راهنمایی و رانندگی کازرون، 
مدیر یام  سازمان حم  و نق  و یراف ک ششهشرداری و 
 مع زیادی از رانندگان ناوگان حمش  ونشقش  یشمشومشی 

 کازرون در سال  نصراهلل مردانی برگزار گردید.
در ای  مراسم که بااستقبال کم نظ ر رانندگان همراه بود 

مح   پ ران مدیریام  سازمان مدیریت حشمش  ونشقش  
شهرداری کازرون ضم  خوش آمد گویی به م شئشوالن 
وحاضری  در ای  مراسم اظهشار داششتع حشمش  ونشقش  
یمومی به ینوان ویتری  یوس ه یافتگی شهری مح وب 
می شود که باید در یه ه طرح های  امع و یتشصش شلشی 

 مورد یو ه  دی قرار گ رد.
وی گتتع یو ه به گ ترش خدمات حم  ونق  یمومشی 

 مانع ظهور مشکالت یراف کی درشهرها می گردد.
که درسنوات گذششتشه فششارهشای   پ ران با اشاره به ای 
یخص   بود ه مورد ن از ناوگشان   اقتصادی مان ی برای

حم  نق  بوداظهار داشتعازابتدای ف ال ت شورای پنجشم 
وحضورمهندس باقشری درششهشرداری کشازرون مشراحش  

یاس س سازمان حم  ونق  ی ریع گردید وخوشبختشانشه 
هم اکنون یک سالگی یاس س ای  سازمان را گرامی می 

 داریم.
مدیریام  سازمان حم  ونق  شهرداری کازرون گشتشتع 
رایزنی های مت ددی به منظور رفع مشکالت ب مه یام   
ا تمایی،برطرف نمودن مشکالت صنتی ومش ش شششتشی 

  ام ه حم  ونق  صورت گرفته است.
رضا آذی  فر رئ س شورای اسالمی شهرکازرون در ایش  
مراسم ضم  یجل   ازخدمات ناوگان حم  ونقش  درون 
شهری کازرون اظهار داشتعم تقدیم کمک بشه نشاوگشان 
حم  ونق  ،گامی موثر در م  رپ شششرفشت مشحش شوب 

 م شود.
وی همچن   یالش برای ساماندهی پایانه درون شهشری 
ورفع مشک  یراف ک در خ ابان های اصلشی ششهشر را از 

 برنامه های شورای اسالمی کازرون ینوان کرد.
در ادامه مراسم حجت االسالم والم لم   خرسند با ب ان 
ای  که ناوگان حم  ونق  یمومی در شهرها ب شتشریش  

اریباط را با یموم مردم دارند گتتعهریک از شما م توانشد 
در طول روز بارفتارخوب وگشاده رویی فرهنگ  شامش شه 

 شهری را از ک الت و رخوت نجات دهد.
امام  م ه کازرون با اشاره به ضرورت یو ه به م شایش  
م  شتی وصنتی رانندگان ناوگان حم  ونشقش  ششهشری 
اظهار داشتعاز مدیران یوقع می رود بود شه هشای مشورد 
ن از سازمان حم  نق  را به نحو مطلوب درنظشرگشرفشتشه 
،همچون گذشته از هزینه برخی ایتبارات  ذب ششده در 

 پروژه های دیگر خودداری کنند.
وی هم چن   از صبوری ودرنشظشر گشرفشتش  وضش ش شت 
اقتصادی رانندگان ناوگان حم  ونق  یمومی کازرون که 

 مانع سواستتاده دشمنان گردید یشکرکرد.
مهندس یلی باقری شهردار کازرون نامگذاری روزحمش  
نق  را نشانه یو ه نظام  مهوری اسالمی به یاث رگذاری 
ای  مجمویه دان ت واظهار داشتعگ شتشرش خشدمشات 

حم  نق  یمومی رضایتمندی شهرونشدان را بشه دنشبشال 
 خواهد داشت.

وی گتتعبا و ود مشکالت اقشتشصشادی گشریشبشانشگش شر 
مجمویه  با برنامه   شهرداری ،شاهد ه ت م که مدیریت

ریزی قانونمند یوان ته بر یب ات کاه  بشود شه چش شره 
 شود.

شهردار کازرون با ب ان اینکه نهایت یالش خود را بشرای 

به ازی م ابر شهری و روان سازی یراف ک انجام خواهد 
کمک کن م یا فشرهشنشگ   داد اذیان کردعهمه ما بای تی

 استتاده از ناوگان حم  ونق  یمومی نهادینه شود.
باقری افزودعطرح ساماندهی م دان ششهشدا را دراولشویشت 
قرار داده ایم وبرای انجام هرچه بهتر ای  پشروژه قشطش شا 

 ازبهتری  طرح ومشاوران بهره گ ری خواه م کرد.
وی یصریک کردعیوس ه ومناسب سازی م ابر اصشلشی بشه 
م ششایششدت ویشش ششامشش  دیششگششر دسششتششگششاه هششا وادارات 

نهادهای مورد م  ر بادرنظرگشرفشتش    ن ازدارد،ام دواریم
 منافع یمومی شهرداری را درای  امر یاری کنند.

نتر از رانندگان هدایایی ی ل  گرفشت. ۳۵درای  مراسم به

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از  

 اعتیاد ویژه کارگران شهرداری کازرون
به گزارش روابط یمومشی ششهشرداری کشازرون کشارگشاه 

آذر ماه بشا  ۳۶آموزشی پ شگ ری از ایت اد روز چهارشنبه 
حضور نماینده اداره ی اون ، کار و رفاه ا تمایی ، خشانشم 
فاطمه شهریور کارشناس سشالمشت و روان و کشارگشران 
شهرداری در سال  ا تمایات  شهرداری کازرون برگشزار 

 گردید.
در ای  کارگاه آموزشی خانم شهریور به اهم ت و نشقش  
موثر والدی  در یرب ت فرزندان اشاره کرد و گتتع یرب شت 
افراد از خانواده آغاز می شود و یرب ت صح ک و ایشجشای 
فضای صم می در خانواده از یوام  مهم پ ششگش شری از 

 ایت اد می باشد.
وی با ب ان اینکه ایت اد یک مشک  و م ض  ا تمشایشی 
است، اظهار داشتع دسترسشی آسشان و ارزان بشه مشواد و 
همجواری با کشور های افغان تان و پاک تشان بش شنشوان 
یول د کنندگان اصلی مواد مخدر و بش شکشاری از یشوامش  

 افزای  ایت اد در  ام ه است.
  ۲/۱وی گتتع بر اساس مرکز ملی مطال ات ایت اد حدود 

درصد ی نی حدود دو و ن م م ل ون نتر  از هموطنانشمشان 
م ل ون نتر هم  ۲دچار ایت اد ه تند ضم  اینکه  حدودد 

به صورت یتننی مواد مصرف می کنند و محدوده سشنشی 
سال است که مش شمشوال بشا  ۳۵یا  ٠۱ب شتر م تادان ب   

 است مال س گار شروع می شود.

خانم شهریور یصریک کردع ایت اد یک ب ماری است کشه  
در به و ود آمدن آن مجمویه ای از یوام  دخالت دارند 
که از ای  م ان نق  خانواده از اهم ت باالیی برخشوردار 
است و شرکت در کالس های آموزششی مشهشارت هشای 
زندگی و بهبود روابط خانوادگی و فرزندپروری م تواند بشه 
شناخت والدی  از کودکان و  لوگ ری از افتادن کودکشان 

 در دام ایت اد کمک نماید.
وی یصریک کردع شخص ت و رفتار کشودکشان بشر اسشاس 
رفتار والدی  آنها شک  می گ رد، پس والدی  باید بتوانند 
الگوی خوبی برای فرزندان خود بوده و با آنشهشا اریشبشاط 
صم مانه ای برقرار کنند و همچن    باید به فرزندان خود 
قدرت نه گتت  را آموزش دهند و در پ دا کردن دوستشان 

 خوب و مثبت به آنها کمک نمایند.
وی در ادامه در خصوص مهارت اعاتامااد باه 
نفس فرزندان ،شناخت نیازها و خصاوصایاات 
سنی فرزندان، برخورد منااساب باا هار دوره 
سنای، راه و رو  هاای کااهاش اساتارس 
فرزندان، شیوه درست بیان احساسات، نظارت 
بر فعالیت فرزندان و عالئم احتماالای مصار  

 مواد مطالبی را ارائه نمودند.
هدف از برگزاری ای  کارگاه آموزششی اریشقشای سشطشک 
آگاهی کارگران از آثار و یوارض مصشرف مشواد مشخشدر، 
یوام  زم نه ساز ایت اد و پ ششگش شری از آسش شب هشای 

 ا تمایی در  ام ه می باشد.

 اخبار شهرداری کازرون

به گزارش طاهره کریمی خرمی/ خبرنگار شهرسشبشز؛ فشاصشلشه 
زم نی روستا با ش راز زیاد ن  ت، م  ری پر از پ چ و خشم و بشا 
صتا، اما هرچه  لویر می روی اگر چه طب  ت پائ زی زیباسشت 

ب نی کشه رنشگ مشی بشازد و امشکشانشات  اما رفاه ا تمایی را می
شود، حتی آستالت هم با کمی آن شویشر مشتشتشاوت  کمرنگ می

 است .
صبک روزی از آخری  فص  پائ ز، راه کوه تانی را بشه سشمشت 

ای، روستایی از یوابع بخش  کشوهشمشره  روستای باغ تان کنده
کن م،  ایی در انتهای راه آستالشتشه،  شهرستان کازرون طی می

های بکر و خاکی آغشاز مشی ششود؛ آنشجشا بشا  همانجا که کوچه
ای از رفاه دارد اما مملو از صمش شمش شت  ظاهری که کمتر نشانه

 است.
ک لومتشر مشتشوقشف مشانشده و  ۶١ک لومترسنج خودرو روی یدد 

ها و چهره اهشالشی روسشتشایشی کشه  نگاهمان بر در و دیوار خانه
سختی روزگار و دشواری های م اش، لبخندشان را در استقبال 

هایی که بشا یشمشام  خورد؛ ان ان از م همان، محو نکرده گره می
هایی به وس شت یشمشام  هایشان دلهایی دریایی دارند؛ دل نداری

هشاششان را بشر دامش  آن  آسمان باالی کوه تانشی کشه خشانشه
 هایی که ح اط  دام  طب  ت است. اند، خانه ساخته

ک لومتر ماش   نشان از نزدیکی روستا به مرکز استان فشارس و 
در و دیوار خانه و رنگ و روی روستائش شان حشکشایشت از دوری 

 امکانات و نداشت  سهمی از یمام ثروت ایران دارد .
رویشم،  هایی که در دل کوه پشراکشنشده اسشت مشی به سمت خانه

هایی که ب شتر آنها ح اطششان دامشنشه کشوه اسشت و در و  خانه
ششود؛  های ساده آنها رو به وس ت طب  شت بشاز مشی پنجره ایاق

شاید هم   بی حصاری خانه، دلهایشان را وس ت بشخششش شده 
 است.

هشا و  زنان و مردان و حتی کودکان روستشا بشا دیشدن مشاشش ش 
هایی که مشخ  است م ئول تی دارند، مت شجشب، امشا بشا  آدم

لبخند و با گشاده رویی در آن سرمای آخری  روزهای پائ ز، بشه 
کنشنشد یشا بشخشششی از  آیند و م ئوالن را دوره می استقبال می

 هایشان را واگو کنند!! ها و دردهای انباشته شده در س نه حرف
فرزند، شوهشری بش شکشار دارد از نشداششتش   ۶زنی که با داشت  

آبگرمک  و منبع آب برای ذخ ره هتتگی مشایشه حش شات بشرای 
خانواده ناراحت است؛ آن و پ رمردی ینها نگرانی خود را آیشنشده 

کند و دختران و پ رانی هم ه شتشنشد   وان ب کارش ینوان می
 گویند. که از نبود امکان یحص   می

روستایی که برای اهالی  وان  امکان یحص   ب د از پایه نهم 
یر هم ینها امشکشانششان یشک  را فراهم نکرده و پایه های پائ  

آموزان  در قرن ب ش شت  کالس درس است!! کالسی که دان 
و یکم در یکی از ثرویمشنشدیشریش  کششورهشای  شهشان و پشر 

های ایران، با یشک مش شلشم در چشنشد پشایشه  یری  استان ظرف ت
 آموزند. کنند و چه خوب یلم را می یحص   می

انگار آسمان روستا هم قصد کرده یمام زور سرمایش  را بشرای 
همان چند سایت حضور م ئوالن و خبرنگاران  مع کشنشد یشا 
بدان م یحم  ای  برودت بدون و ود ن مت گاز طب  ی، آنشهشم 

ششود، چشقشدر  در استانی که م بر اصلی گاز کشور مح وب می
 دشوار است؟!!

اگرچه سایات م انی روز است و زمان حرکت از ش راز آسشمشان 
های ریشز  صاف و بی ابر بود اما در ای  روستای کوه تانی، دانه

 شود. نش ند و زود آب می برف آرام بر سر و رویمان می
کشنشنشد و  روستای ان به گرمای کنار بخاری نتتی دیویمان مشی

نوش دن استکانی چای با ط م سخاوت، یطر و ط م خوشی که 
 از و ود گرم و م همان نوازشان نشات گرفته است.

یشوان  با یمام سختی زندگی در ای  روستا، ام د و شادی را مشی
های محلی بانوان و در م ان یار و  های شاد لباس در م ان رنگ

هایی که هنشوز بشر دارنشد یشا زیشر پشاهشایششان  پود فرش و گبه
 اند، دید و حس کرد. انداخته

ب کاری، رنج اکثر مردم ای  روستاست،  ایی که هنگام گتشتش  
انتظارایشان، زبانششان پشر مشی ششود از لشکشنشت ششرم؛ یشمشام 

های مشادر هششت  شود و از گوشه چشم هایشان اشک می حرف
چکشد... اگشرچشه روی  کودک و پ رمرد نگران  وان ، پائ   می

دیوارها رد یها می را می یوان یافت که آرام آرام در خزان کشم 
 زند!... یو هی، به رگ و ریشه می

افراس ابی، مدیر کم ته امداد قائم ه، در منزل یشکشی از اهشالشی 
روستا با ب ان اینکه روستاهای بخ  کوهمشره نشودان کشازرون 

هشزار خشانشوار  ۲محروم ت را دارند، گتتع در قائم شه  7ضریب 
خانوار آنها در بخش   7١١یحت پوش  کم ته امداد ه تند که 

 کنند . کوهمره نودان زندگی می
 ٠۵١ای که در ای  بخ  واقع شده  وی افزودع در روستای کنده

۱کنند که  خانوار زندگی می خانوار آنها یحت پوش  کم شتشه  ۳
درصد خانوارهای یحت پوشش  ایش  روسشتشا  ۵١امداد ه تند، 

درصشد دونشتشره بشه بشاال  ۳١درصد دو نشتشره و  ۳١یک نتره، 
 ه تند .

افراس ابی خاطرنشان کردع در قائم ه صف انتظار وام کارگشایی 
های ن شازمشنشدی کشه بشرای  و  ه زیه صتر است و ک  خانواده

روز  اند بشه یحت پوش  قرار گرفت  به کم ته امداد مرا  ه کرده
 ۲۱١ایم به طوری که در مشاه گشذششتشه  یحت پوش  قرار داده

اند و در هم   سشال در بشخش   خانوار یحت پوش  قرار گرفته
خانوار از طری  کم تشه امشداد  ۲١١کوهمره نودان زم نه اشتغال 

 فراهم شده است .
ای به صورت ویژه بشخشاری،  وی با ب ان اینکه در روستای کنده

های غذایی یشوزیشع ششده اسشت و اگشر  گرم ک ، پتو و ب ته آب
ایشم،  مدد ویی در ای  روستا مشک  درمانی داشتشه حش  کشرده

مشورد  ٠١مورد احشدا  م شکش ،  ۵ینوان کردع در سال  اری 
احدا  سرویس بهداشتی و حمام داشت م اما مشک  اصلی ایش  

سازیم اما آبی ندارند که بتوانشنشد  روستا آب است و ما حمام می
 استتاده کنند .

کششی  ای فاقشد آب لشولشه  افراس ابی با ب ان اینکه روستای کنده
است و ای  یک مشک  بزرگ در ای  روستا است، خاطشرنششان 

کردع به ای  روستا گازرسانی نشده است اما کم ته امشداد بشرای 
 کند . یام   نتت به مدد ویان ای  روستا کمک ویژه می

٠وی ب ان کردع در ای  روستا  خانوار مدد و داریم که ن ازمند  ١
خانوار مدد و ن ازمند ساخت حمام و  ٠7ساخت م ک  ه تند، 

٠سرویس بهداشتی و  خانوار مدد و ن ز ن ازمند ی م ر م ک   ۳
 ه تند .

افراس ابی افزودع در بشحشث سشاخشت م شکش  در ایش  روسشتشا 
مشکالت زیادی داریم زیرا ای  روستا بر روی کوه واقع ششده و 

ال بور بودن و م افت زیاد با  اده اصلی، هزیشنشه  به دل   ص ب
حم  و نق  زیاد است و چون زم   آن سنگی است سشاخشت و 

شود و برای حتر چاه حشمشام بشا  ساز در آن به سختی انجام می
 رو ه ت م . مشک  روبه

محمد بذر افشان، مدیرک  کم ته امشداد فشارس، نش شز در ایش  
بازدید با ب ان اینکشه بشرای چشنشدیش  بشار یشوفش ش  حضشور در 
روستاهای بخ  کوهمره نودان و قائم ه را پ دا کردیم، اظهشار 

ک  کم ته امداد به صورت م شتشمشر در  کردع البته م اونان اداره
ها حضور ف شزیشکشی دارنشد و بشه مششکشالت مشردم  ای  بخ 

 کنند . رس دگی می
وی با اشاره به ارائه گزارش از سوی مدیر کم ته امداد قائمش شه 
گتتع ای  گزارشی از خدمایی است که کم ته امداد یا به امشروز 

ای و  در ای  بخ  داده ولی اگر ایضای شورای روستای کنشده
ده ار ای  روستا، خانواده و فردی که به حمایت کم شتشه امشداد 
ن از دارد به ما م رفی کنند آنها را زیر چتر حمایتی کم تشه قشرار 

 ده م . می
بذرافشان یاک د کردع البته باید ن ازمند بودن را بازی شریشف کشرد 
زیرا ممک  است یک فرد  وان که امکان اشتغال برای  و ود 
دارد در ای  روستا باشد پس ما نباید ای   وان را یحت پوش  
کم ته امداد قرار ده م بلکه بایشد بشا پشرداخشت وام و آمشوزش، 

 زم نه اشتغال را برای او فراهم کن م .
وی ینوان کردع برای یحت پوش  قرار دادن افراد بشایشد یشراز 
ی     کرده و  وانان ب کار را یوانمند کن م و آنها را در چشرخشه 

 اشتغال و یوانمندسازی قرار ده م .
مدیرک  کم ته امداد فارس افزودع ک ی که برای یحت پوش  

شود باید ششرایشط اولش شه  قرار گرفت  به کم ته امداد م رفی می
یحت پوش  قرار گرفت  را داشته باشد و ما امروز اینجا ه ت م 

 که ک انی که ن ازمند ه تند را یحت حمایت قرار ده م .
بذرافشان یصریک کردع در راستای ستر رئ س کشمش شتشه امشداد 
کشور و به نمایندگی از وی در روستشاهشای مشحشروم کشازرون 

ایم و شما بخشداران، شورای شهر و دهش شاران هشر  حضور یافته
یواند کمکی در راستای  کجا که اح اس کردید کم ته امداد می

رفع محروم ت منطقه انجام دهد به ما اطالع دهش شد یشا بشدون 
 فوت وقت ورود کن م .

بخشدار کوهمره ن ز در ای  بازدید با بش شان ایشنشکشه روسشتشای 
ای نماد محروم ت بخ  کوهمره کازرون است ولشی ایش   کنده

به م نی ن  ت که یاکنون کاری برای ای  روستا انجام نشده و 
کم ته امداد خدمات خوبی به مردم روسشتشا ارائشه کشرده اسشت، 

بار فرمانشدار کشازرون بشرای ایش   اظهار کردع ام ال برای اول  
روستا کد پروژه گرفته است و ای  در شرایطی ایتاق افتاده کشه 

ها آغشاز  ژه  دیدی در شهرستان به دل   کمبود بود ه ه چ پرو
 شود . نمی

م ل شون یشومشان از مشحش  ایشتشبشارات یشوازن  ٠١١وی افزودع 

درصد نتشت  ۲م ل ون یومان از مح  ایتبارات  ٠١١ای و  منطقه
 ای اختصاص یافته است . و گاز به به ازی م ابر روستای کنده

بخشدار کوهمره از مدیرک  کم ته امداد فارس درخواست کشرد 
 که نمایندگی کم ته امداد در بخ  کوهمره نودان ف ال شود .

ای، نش شز بشا بش شان  رئ  ی، یضو شورای اسالمی روستای کنده
ای محروم ت زیادی دارد و راه دسشتشرسشی  اینکه روستای کنده

ای  روستا چند سال گذشته احدا  شده است، گتتع کشمش شتشه 
امداد خدمات خوبی مث  ساخت و ی م ر م ک ، احدا  حمام و 
سرویس بهداشتی و غ ره به مردم ای  روستا ارائه کشرده اسشت 
اما نباید ینها کم ته امداد را در نظر بگ ریشم زیشرا ایش  روسشتشا 

کشی، نبود گازکششی، نشبشود  مشکالت زیادی مث  نبود آب لوله
 مدرسه در مقطع متوسطه دوم، نبود شغ  و درآمد و غ ره دارد .

وی با ب ان اینکه باغ انج ری، باغ انگور و دامداری منبع درآمشد 
مردم ای  روستا بوده که با یو ه به خشک الی و آفات درختشان 

۶ای  منبع درآمد از ب   رفته است، ینوان کشردع در سشال  در  ١
دامدار و ود داشت که در حال حشاضشر بشه  ۱١یا  ۶١ای  روستا 

انشد و  نتر رس ده است و باغات انگور و انج شر خششک ششده ٠۳
هشا درآمشد  م ل ون از ای  بشاغ ۵١یا  ۱١خانواری که زمانی ب   

 اند . داشتند االن یک ریال هم درآمد ندارند و محتاج شده
ای با ب ان اینکه چشون  ای  یضو شورای اسالمی روستای کنده

های سطشحشی آن مشهشار  روستا در ش ب کوه قرار دارد باید آب
شود یا بتوان به باغات آبرسانی کرد، افزودع اگر زم نه اششتشغشال 

های دامداری، مرغداری بومی، باغداری در ای  روستشا  در بخ 
 شوند . فراهم شود خانوارهای روستا یوانمند می

داریوش دهقان، فرماندار کازرون، ن ز با ب ان اینکه محرومش شت 
م ل ون یومانی  ٠۱ای ب شتر از آن است که با وام  روستای کنده

کم ته امداد مشک  آنها ح  شود، اظهار کردع از آنجا که خش ّشر 
در ای  روستا و ود ندارد ک ی ن  ت که به یوس شه و آبشادانشی 
ای  روستا کمکی بکند و واق ا برای کمک به ای  روستشا بشایشد 
 فرایر از آنچه در قوان   و ضوابط کم ته امداد آمده، یم  شود .

وی افزودع به دل   محروم تی که در ای  روستا و شود دارد هشر 
ک ی که یوان ته از ای  روستا مها رت کرده اسشت و ک شانشی 

 اند یوانایی مها رت نداشتند . که مانده
 ۱۲١وی با ب ان اینکه ای  روستا آب ندارد و چاه آبی به یمش  

متر در ای  روستا حتر شده که یک رکورد در کشور محش شوب 
ل تر در ثان ه آب دارد و باید یک چاه دیگشر بشرای  ٠۳شود و  می

ای  روستا حتر شود، ینوان کردع به دل   م افت طوالنی ایش  
روستا با  اده اصلی در روز ینها یک یانکر آب به ایش  روسشتشا 

 رسد . می
ای بشخش   محمد بذرافشان، در حاش ه ستر به روستای کشنشده

کوهمره نودان کازرون در  مع خبرنگاران با ب ان اینکه ستر به 
هشای    ها و سرکشی به روستاهای محروم  زو برنامشه شهرستان

کم ته امداد بوده، ه ت و خواهد بود، افزودع ستر رئ س کم تشه 
امداد کشور به شهرستان کازرون دستاوردهای خوبی در زم نشه 

های ن ازمنشد داششتشه  م نوی و کمک به ح  مشکالت خانواده
 است .

وی با ب ان اینکه با یو ه به یم  محروم تی که در روسشتشای 
ای و ود داشت شخصا به همراه م اونان کشمش شتشه امشداد  کنده

ایم و در  ریان کم و ک ف م شائش  و  فارس به ای  روستا آمده
مشکالت اهالی ای  روستا قرار گرفت م، ینوان کردع مقشرر ششد 
همه افرادی که ساک  ای  روستا ه تند و به نحوی که ن ازمند 

یحت پوش  کمش شتشه  ٠١بودن آنها احراز شود در قالب یبصره 
 امداد قرار بگ رند .

یری م ائ   بذرافشان با ب ان اینکه در حوزه م ک  با نگاه ویژه
شود و با سریت از هم   هشتشتشه بشرای  ای  روستا پ گ ری می
هشای دونشتشره بشه بشاال اقشدام و بشرای  ساخت م ک  خانشواده

ششود،   های یک نتره ن ز در ایش  زمش شنشه یشدبش شر مشی خانواده
هشای ایش   خاطرنشان کردع با یو ه به سطک ن ازمندی خانشواده

 شود . روستا در مورد کمک بالیوض ن ز اقدام می
وی با ب ان اینکه برای یام   لشوازم ضشروری مشثش  بشخشاری، 
یخچال، یلویزیون، آبگرمک  و غ ره برای خانوارهای ای  روستا 

شود، گتتع با یو ه به مشکلی کشه ایش   با ق د فوریت اقدام می
های مدد شویشان و  روستا در زم نه یام   آب دارد برای خانواده

گ رنشد  هایی که  دیدا یحت پوش  کم ته امداد قرار می  خانواده
 شود . ن بت به یام   منبع ذخ ره آب اقدام می

مدیرک  کم ته امداد استان فارس با ب ان اینکشه بشا یشو شه بشه 
مشک  اشتغال در ای  روستشا، مششاوره و آمشوزش در زمش شنشه 
اشتغال به اهالی روستا ارائه خواهد شد، افزودع با نگاه کمک بشه 

های دسشتشبشاف اقشدام  های ای  روستا برای خرید فرش خانواده
 شود . می

های کارگشایی ن ز کم تشه امشداد  وی با ب ان اینکه در زم نه وام
٠یا سقف  م ل ون یومان به خانوارهای ایش  روسشتشا کشمشک  ١

خواهد کرد و دل   اینکه سقف وام کارگشایی ای  روستا باالیشر 
م ل ون یومان در نظر گرفته شده فاصلشه مشکشانشی، بش شد  ۱از 

م افت و باال بودن هزینه حم  و نق  و غ ره در ایش  روسشتشا 
ای  نتر از مدد ویان روستای کشنشده ١١است، ایالم کردع ایزام 

خانوار ن ازمشنشد ایش   ١به ستر مشهد مقدس، کمک موردی به 
 ای است . روستا از دیگر مصوبات ستر به روستای کنده

بذرافشان با ب ان اینکه با م تقر کشردن اسشتشاد فشرش در ایش  
روستا بافت فرش، گل م و گبه مطاب  ذائقه روز بازار به اهشالشی 

شود زیرا آنطور که مششخش  اسشت  ای  روستا آموزش داده می
هشا و  دانشنشد ولشی طشرح اهالی ای  روستا فشرش بشافشی را مشی

بافند مطاب  ذائقه و سل قه بازار ن  ت، اظهار  هایی که می نق 
بافی در روستاهای دیگر ن ز ایتشاق  کردع البته ای  آموزش فرش

 خواهد افتاد .
وی با ب ان اینکه مجتمع اقتصادی کم ته امداد متش شهشد ششده 

های مدد ویان کم تشه را بشخشرد و حشتشی  است که همه فرش
های مرد ویان کم ته امداد بشه کششور آلشمشان و دیشگشر  فرش

شود، گتتع ایاق فکشری در مشرکشز  کشورهای اروپایی صادر می
استان فارس در حوزه ذائقه سنجی و ن ازسنجی در حوزه فشرش 

هششایششی بششر روی  انششدازی و فشش ششال مششطششالشش ششات و بششررسششی راه
هایی مث  فراشبند، ف روزآباد، داراب و آباده در حشوزه  شهرستان

 فرش، گبه، صنایع دستی و غ ره انجام شده است .
مدیرک  کم ته امداد استان فارس با ب ان اینکه سترهای ما بشه 

های فارس هدفمند است و در هر ستر با امام  م شه،  شهرستان
فرماندار، بخشدار، ده ار، شورای اسالمی، خانواده مشدد شویشان 

کن م و م ئول پ گ ری، همشه مصشوبشات سشتشرهشا را  دیدار می
کند، ینوان کردع بُ د خدمات کم ته امشداد در سشال  پ گ ری می

هشزار  ۲٠ماه گذشتشه  ۱است و در هم    ۱۵ب شتر از سال  ۱7
 اند . خانوار  دید یحت پوش  کم ته امداد قرار گرفته

وی با ب ان اینکه صف  ه زیه و صف وام کارگشایی در استان 
١فارس به صتر رس ده است، افزودع سال گذشته با یشوزیشع  ١ ١ 

دسشتشگشاه خشوردو سشایشپشا بشرای  ١١١پن  خورش دی و خرید 
ایم و ایتقاد داریم  شغ  ایجاد کرده ۶١١مدد ویان در یک روز 

رو ه شتشنشد بشا  که مناطقی که با مشک  کمبود منابع آب روبه
 یوانند ک ب درآمد کنند . نصب پن  خورش دی می
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 فالگیر
 زن فالگ رع ها دختر!!

 دخترع با م  ید؟
زن فالگ رع آااا. ب ا فالت بگ رم. کف دستتو بده نگاه کنشم. چشه 

 چ زها می ب نم!
 دخترع چی می ب نی؟ چی می ب نی؟ بگو. همه رو بگو...

زن فالگ رع یه نتر یو زندگ ت می ب نم که می خاد بالکت کنه 
 ولی نگران نباش هم   روزها فالویرهات م ره باال.

 دخترع یه چه خووووب راس م گی؟
 زن فالگ رع یه بدخواه هم داری حواست باشه  هکت نکنه!!

 دخترع دیگه چی می ب نی؟ بگو باز هم بگو بگو...
زن فالگ رع ها چِشَم دراومده... خشب یشه خشورده صشبشر کش ... 
پ شون تو بب نم... چقدر خط داری یو... ایش  خشط هشا رو بشایشد 

 بویاکس کنی. چاره اش دست خودمه...
 دخترع باشه! فقط بگ د چ کار کنم؟

 زن فالگ رع خب خرج داره...
 دخترع هر چقدر پول  بشه م دم.

 زن فالگ رع به دالر می گ رم ها... ق مت ها رفته باال!
 دخترع بااااشه ب ا. شما فقط بگو.

زن فالگ رع آدرس ای  کل ن کو بهت م دم... ای  آقشای دکشتشر! 
دست  خوبه! یمام ای  خط خطی هایو از ب   می بشره... خشط 
اخم... خط خنده... اصالً اآلن خط رو خط افتادی هر کی م شاد 

 طرفت اِشغالی .
دخترع باشه... دستت درد نکنه... هم   اآلن می رم به همش ش  

 آدرسی که دادی خدافظ...
زن فالگ ر }در حال یلت  زدن{ع الو آقای دکتر! همش ش  اآلن 

 یه مشتری برات فرستادم... پورسانت م  فراموش نشه ها.
 

*** 
 

 نشست خبری
مجریع امروز هم با یه نش ت خبری دیگه خشدمشتشتشون مشی 
رس م ی نی در خدمتتون ه ت م. خبرنگار اول یشریف ب ارن یو 

  ایگاه برای پرس دن سؤاالشون...
ع با سالم. کاووسی ه تم از خبرگزاری گ رنا. سشؤال ٠خبرنگار

بنده اینه که  ناب الی فرمودید مشکالت ارزیو ح  می کشنش شد 
 می خواستم بپرسم با چه پشتوانه ای؟

 مقام م ئولع پشت سرمی زاریم و از مشکالت یبور می کن م.
خبرنگارع پشت سرم زارید؟ اینجوری که پش ش  مش شره پششت 

 گوش دارید م ندازی  که... داره یبدی  به چال  م شه...
مقام م ئولع م  ای  چالشو م خام. مش  بشرای ایش  چشالش  

 برنامه دارم. اونچنان چال  اقتصادی ای ایجادکنم...
 خبرنگارع پس هشتگ ای  چالشو به ما هم بدید.

 مجریع خبرنگار ب دی!
خبرنگارع مرادی ه تم از خبرگزاری با حال نا. م خواستم را شع 

 به پولشویی بدونم. آخه ای  روزها خ لی زیاد شده.
مقام م ئولع چ زی به اسم پولشویی نشداریشم. اصشالً کشار بشه 
ش تشو نم رسه. سریع غ ب م شه... هم پول هم اون یارو که 

 پولو برداشته.
 خبرنگارع یه. راست م گ د؟ چه با حال. هه هه هه

مجریع خبرنگار ب دی لطتاً به  ایگاه یشریف ب شارن. سشویشی 
 مویی هم ندن کل پ  درب اد درد سرشه.

خبرنگارع قانع ه تم از هتته نامشه ی احشتشکشار. آقشا ایش  چشه 
وض شه؟ قدرت خرید مردم اومده پای ش  کشه هش شچ...  شرأت 
خریدمون هم اومده پای  . هم   آ    مشک  گششا خشودش 

 مشک  شده.
مقام م ئولع بی خود  و ندید آقا. انبارها پر از محصشوالیشه... 

 ویتری  ها هم پر از لباسه... ن مه پر ل وانو بب ن د.  انم.
 خبرنگارخودیع اح نت یالشتون ستودن  ت.

م ئولع اگه ق مت خودرو رفته باال یصشادفشات  شاده ای کشم 
شده یوض . آ    هم چربی خون و قند خونو مش شبشره بشاال. 

 امروز روز آزمای  همه ی ماست...
خبرنگارع آهان فهم دم. پس واسه هم نه باید ناشتشا بشاشش شم؟ 

 قانع شدم رفت.
 مجریع پس بترمای د بش ن د.

ا... امششششان
فرد؛ یشاریشخ و دهقان

یمدنِ هر سرزمش ش  ، قشطش شا 
بخشی از ماه ت و هُویتِ حال و آینده و 

به نویی یشک   دهنده ی سلول هشای پش شکشره و 
چارچوب شخص تیِ ساکنانِ آن دِیاران بشوده و هشمشواره، 
همچون خون در یار و پودِ زم   و زمانِ چن   مناطشقشی 

 در  ریان است. 
هویت، درختانِ بی بی گذشته و مناط ِ بی سرزم   های 

ریشه ای را می مانند که یلی رغمِ زیبایی های ظاهشری 
اما ماندگاری های بن ادی  نداشته و با انشدک طشوفشانشی 

راستا هر یک از آثارِ باقی   سرنگون خواهند شد. در هم  
مانده از گذشته، به ویژه بخ  هایی که محشدوده ای از 
یاریخ را نمایندگی می کنند، گنج نه هایی غش شر قشابش  

طب  ی است حتظ، نگهداری، یرویشج  ق مت گزاری بوده و
بازشناساییِ آن ها به ن   های ف شلشی و آیشنشدگشان،   و

وظ ته ای یمومی خواهد بود. بشا در نشظشر داششت ایش  
مطلب، یادآور می شود منطقه ی یمدنیِ کازرون با صدها 
نقطه ی باستانی و چند هزار سال سابشقشه ی یشاریشخشیِ 
کشف شده و یا نهتته در دل خاک، یکی از محدود نقاطِ 
فارس و ایرانِ بزرگ است که می یواند هویت بشخشششیِ 

زیبایی های خود را به رُخِ دیشگشر مشنشاطش    سرزم نی و
بنمایاند. در هم   رابطه، به یاری خدا و یشا  شایشی کشه 
امکان داشته باشد، از ایش  پشس طشی یشادداششت هشای 
مت ددی، هر یک از ای  مناط ، م شرفشی و بشخشششی از 
یاریخِ کُهَ  ای  سرزم   مورد بازشناسایی قشرار خشواهشد 

 گرفت.
 

 بخش اول: تَنگِ چُو گان 
حدِفاص  دو دشتِ یمدنیِ کازررون و نودان، ینگه ای نشه 
چندان وس ع زیرِ نامِ یَنگِ چُوْگانْ، که به گوی  مَحَشلشی 
یَنْگْ چُوکُون هم نام ده می شود، قرار گرفته که با یو ه 

  به یبورِ آب های فصلشی و
همچن   و ودِ چند چشمه 
سششارِ بششزرگ و دایششمششی، 
همواره مورد یو هِ یشمشدن 

سشالطش ش    های باستان و
بخش    دوران قرار گرفته و

یمده ای از یمدن نهتته در 
منطقه ن ز متاثر از چشمشه 
ها و فرهنگ های حاکمانِ 
هم   منطقه بوده اسشت . 

متری از شاه پشور اول در دهشانشه ی  ۵و ود مج مه ی 
مشتشری از  ۶١١غاری به هم   نام، آن هم در فاصله ی 

ب تَرِ رودخانه، یابلوهای زیبا و پُر م نای حکاکی شده در 
دلِ سنگ های سختِ ای  ینگشه و سشاخشت قشلش شه ی 

مریتعِ موسوم به قل شه ی دخشتشر در ابشتشدای   باستانی و
نهایتا بن ان گزاری شهرِ بشزرگ   ورودیِ غرب سویِ آن و

یاریخیِ ب شابور در نقطه ی ایصالشی و پشایش ش ْ دسشتِ  و 
چشنشدان نشمشوده  ینگه، اهم ت و یو ه به ای  ناح ه را دو

زم نه شرح مختصرِ هر کدام از ای  آثشار   است. در هم  
 مورد اشاره قرار می گ رند .

 یابلوِ حجّاری شده ی م روف به والِریَ ِع  -٠
سنگ نگاره ای که هم اکنو ، در محوطه ای ی شطش شک 

شده از ینگ ، خودنمایی می کند در واقع آی نه ی بزرگی 
وقایعِ دورانِ خشود   است که یابنده یِ بخشی از ایتاقات و

برخورد هشای   بوده و به نویی نشانه ای از شجایت ها و
قاط انه با روم انِ متجاوز و مُها ِم بشه سشرزمش ش ِ پشاکِ 
ایران زم   است. ای  نق ِ بر  ته، که البشتشه بشخش  

های یمده ای از آن یَکرارِ 
یصاویرِ دیگر سنگ نگشاره 
هاست، حاویِ صحنه های 
ب  ار م ناداری از ی ل م و 
زانششششو زدنِ والِششششریَشششش ْ 
کوالِریانشوس[، امشپشراطشورِ 
روم ان، مقاب ِ فرمانشروایِ 
ایران شان و قشرار گشرفشتش ِ 
گوردیانوس، دیگر امپراطورِ 
شکش شت خشورده ی روم، 
زیر پای شاپورِ اول است و بلندپایگانِ ایرانی، نمایندگشانِ 
 وامعِ ساسانی، سرداران و فرماندهانِ پ روز و حشامشالنِ 
غن مت های  نگی ن ز هر یک به صورتِ  داگانه در دو 

٠سویِ ای  مُحَوطه حجاری شده اند. نق ِ یاد شده با  ۳ 
متشر یشرض، یشکشی از  ۱  متر و پنجاه سانتی متر طول و

مهم یری  یابلویِ حجّاری شده از نق  های ش  گانشه 
 ی مو ود در ای  ینگه ی باستانی است .

 ضمنا در هم   رابطه یاد آور می شودع
یابلوی موردِ اشاره، نه ینها نشانشه ای واقش شی از  –الف( 

یظمت ، شجایت ، مردانگی، دالوری و پایداریِ ایران ان 
در مقاب  مها مان بوده بلکه بریریِ یداب ر و هوشِ آنشان 
در برابرِ لشکریان امپراطوری بزرگ و قدرت منشدِ روم را 

 به رُخِ یمام یاریخ و یمدنِ  هان ان کش ده است .
اقدامِ یح    آم ز و یَدافُ یِ آن روزِ فشرمشانشروای  –ب( 

ایرانی و ای تادگی مقاب ِ دشمش ِ اَبَشر قشدرتِ آن روزگشارِ 
مغرب زم   ، نشان دهنده ی ک نه یوزی و طمشع ورزی 
ا دادِ اروپا و آمریکای ف لی ، ن بشت بشه خشاک و ن ش  

ایششرانشش ششان 
بوده و طب  شی اسشت 
که هر گونه انتشظشارِ کشمشک از 
  ک انی که همواره به دنبال یهشدیشد آب و
خاک ای  سرزم   بوده اند ، خِالفِ یجربه ی یاریخ 

 و پ ش نه ی پ شن ان ما بوده و خواهد بود .
نکته  الب یو ه آن که رهبرِ حک م، قدریمند و بشا  –ج( 

اقتدار  ام ه ی ایران و مر ع  شهشان اسشالم، آیشت ا... 
خامنه ای، یلی رغمِ گذشت هزار و هشتشتشصشد سشال از 
ساختِ مجمویه ی یاد شده نه ینها حِسا یَ َلُ ِ ایرانش شان 
به پ ش نه ی خود را مورد یشاکش شد قشرار داده بشلشکشه در 

به فارس و در  مع م ئوالن  ۶7م افرت اردیبهشت ماه 
ا رایی استان با اشاره به اقدامِ یونان ان برای نشان دادن 
ب ابانی خالی، که سپاهِ ایران از یونان شک ت خورده، بشه 
گردشگران، و اثباتِ قط ه های یاریشخشی بشا فضشاهشای 
خالی، بر نشان دادنِ نق ِ بر  ته ی پ روزی شاپور اول 
بر والری ، امپراطور روم، به مردم یاک د و پ رامونِ سنشگ 
نگاره ی یاد شده ینوان داشته اندع مَتاخرِ حق قیِ یشاریشخِ 
ملتِ ایران ، مو ب یقویت ایتماد به نتس ملشی اسشت و 

نشزدیشکشیِ  …  الزم است مورد یو ه ب   یر قرار گ رد 
ی والری  اسشت ،  کازرون، آن طوری که شن دم، مج مه

امپرایور روم ، که زانو زده در مقاب  پادشاه ایران . خ لشی 
خوبْ!، ای   ا را بروید نشان بده د ، ای  ، بشه آن در ! ، 

ی ما را نششان  ای  همه نقاط مثبتی که می یواند گذشته
 . بدهد

در پایان متذکر می شود، اگر در منطقه ی کازرون ه شچ 
حکایت های   آثار دیگری به  ز هم   یابلوی یاریخی، و

پشت صحنه ی آن، و ود نداشت کافی بشود کشه هشمشه 
خشار شی   روزه صدها گردشگر و بازدیدکننده ی داخلی و

برای دیدنِ آن و اطالع از چگونگی حضور پشادششاه رومِ 
باستان و یحق ر وی یوسط پادشاه ایران شان و.. در پُششتِ 

 دروازه های ورودی شهرستان صف می کش دند! 

 از نقشْ برجَسته  والِریَنِ تنگِ چُوْگُونْ تا دریس ، و مسجدِ چهل ستون ،
 لزوم بازشناساییِ آثارِ تمدنیِ دشتِ کازرون 

گردد که از طرفی   ایی آغاز می مشک  در انتخابات از آن
گویند دنبال چه ه شتشنشد؟  نامزدان انتخابایی شتاف، نمی

چه یوان مندی و یخصصی دارند؟ با قوان ش  و وظشایشف 
شان به قشانشون  نمایندگی مجلس چقدر آشنایند؟ پایبندی

اساسی و قوان    اری کشور یا کجاست؟ وَ قِشس یشلشی 
هذا!! از طرف دیگر اغلب انتخاب کنندگان هم با هدف و 

رونشد!  غرض منطقی دنبال نامزد مشوردنشظشرششان نشمشی
های  ام ه و مح ط خود را بشی رو  ها و ن ازمندی خواسته

در بای تی و قاطع و شتشاف بشا نشامشزدهشای حشاضشر در 
ای  گشذارنشد! در هشر دوره ی انتخابات در م ان نمی صحنه

شود و  یکی از ن ازهای شاخ  شهر و شهرستان یَلم می
قول و ف   و یق ّد نامزدان انتشخشابشات را بشه انشجشام آن 

ی م تق م ش شراز کشازرون، یشونش   زنند!  اده محک می
بناف، یون  محرم، پتروش می، وض  ت یاالب پشریششان، 
ب مارستان و اخ راً بحث یق  مات شهشرسشتشان و یشونش  
دیکانک هر یک موضویایی بوده که در ایام انتشخشابشات 

شده است. یقریباً یشمشام یشا اغشلشب نشامشزدهشای  مطرح 
نمایندگی و ایضاً منتخبان، در ا تمایات انتشخشابشایشی و 

ای بایدها و نبایدهشا را در نشطش  خشود  یبل غایی مجمویه
ها  را از مت  سخنرانیباید آورند به طوری که اگر لغت  می

هایشان بشه انششایشی  ها حذف شود، صحبت و سخنان آن
رساند! واقشع  ماند که ه چ م نی و متهومی نمی مُشبّه می

امر ای  که برخی نامزدها و منتخبان بشرای  شلشب آرای 
گردنشد. ششکش  و نشوع  ها متوس  می مردم به انواع بازی

ها هم در مقاطع زمان مختلف مُتناسب با آبششخشور  بازی
فرهنشگشی و ا شتشمشایشی و سش شاسشی و اقشتشصشادی و 

های یمومی متتاوت است. زمانی نامزدها س ی  ن ازمندی
کردند از لغت م تض ف و دار و ندار مردم بگشویشنشد!  می

ای یری شب  را به گونه حتی مکان ستاد انتخابایی و ابزار آن
داری و ثشرویششمشنششدی و  ی پششول دادنشد کششه ششائششبشه مشی

داری و مُرفه بودن ایشجشاد نشکشنشد! چشقشدر دم از  سرمایه
ها و چقدر از خط امام و اسالم ناب و ایثشارگشران  پابرهنه

هشا  نمودند! چقدر از ای  نردبشان زدند و فخر می حرف می
برای باال رفت  به کرسی نمایندگی و ریاست و منشصشب 
باال رفتند! حاال چی؟! کجاها در کدام   شمال شهرهای 

اند! و البته با چشقشدر  بزرگ و در چه منازلی م ک  گزیده
درآمد و حقوق نجومی!! نامزد نمایندگی مجلس امروزه با 
کت و شلوار )برای کاندیدای مرد( و فالن شک  مانتشو و 
آرای  و روسری )برای کاندیدای خشانشم( بشایشد خشود را 
بنماید یا مقبول افکار یمومی قرار گش شرد! بشر مشرکشب و 

ی متشخ  بایشد سشوار  خودروهای گران ق مت با راننده
یشریش  مشکشان بشا  شود! ستادهای انتخابایی در مشجشلش 

گردد!  چنانی برپا می های آن یری  صندلی و پذیرایی ش ک
بای ت  م  ت کث شری او  هنگام حضور در ا تمایات می

را همراهی کنند و اگر غ ر از موارد فوق رفتار کشنشد دون 
شأن و منزلت نامزدی نمایندگی رفتار کرده است! راستی 

هشا و صشدهشا  برای یردد در شهر و خارج از شهر بایشد ده
خودروهای قطار مانند به دنبال  ناب یا خانم دکشتشر یشا 

ها پول و هزینه هشم الزم  دارد  مهندس باشند! خوب ای 
اش نرم! اگر  از کجا باید یأم   گردد؟!! چشم  کور! دنده

دارد ب اید و اگر ندارد به متمول نی متوس  و مُشتشمش شک 
شود! و باالخره اگر یِده و یُده نشدارد نش شایشد! زیشرا کشه 

ی  ی اصلی کاندیدایوری و یوف   حضور در صحنشه الزمه
انتخابات و رأی آوری همانا فراهم بودن اسبشاب و لشوازم 

ها همان یشنشاویش   االشاره است. البته از یوان مندی فوق
ها همان حاج و آقا و  دکتر و مهندس و از سایر شای تگی

خواست با  آغوآغو و خان خان کافی است! بنده خدایی می
ی انتخابشات ششود  سرمایه چند م ل ون یومان وارد صحنه

یوانشی راهشی مشجشلشس  به او گتتندع مگر با ای  پول می
 !!نمایندگی شورا شوی؟

در ای   ا صاحبان قلم و مِنبر و ویظ و اه  یلم و دان  
و فرهنگ و خواص ریز و درشت  ام ه را مورد خشطشاب 

ده م شما و شماها در یغ  ر  قرار داده و به آنان هُشدار می
ی مردم و رأی دهندگان م ؤول و مُقصر ن  ت شد؟!  ذائقه

خدا وک لی پاسخ ده د اگر دو نامزد وارد محتلی شوند به 
ی  ای که ی داد همراهان و خودروهای بدرقه کننشده گونه

گ ریر باشد شما کدام    یکی از دیگری ب شتر و چشم  آن
پندارید؟! فالنی خودش و فقط چشنشد نشتشری  را پ روز می

وارد فالن م جد و مکان شدند! از هم    ا م لوم است 
که رأی ندارد. آدم خوبی و یوان مندی هشم ه شت، امشا 
رأی ندارد! بهتر است رأی خودمان را خراب نکنش شم، بشه 
همان رَ ُلی رأی ده م که خَدَم و حَشَم زیادی دارد!!! هم 

یر و بر و ب ای زیشادی  او که مح  ستاد انتخابای   شلوغ
دارد!  الب ای  که فردی یا دیروز بش ش  مشا بشه صشورت 

کرد. اگشر  م مولی و یادی رفت و آمد داشته و زندگی می
فردا روز انتخابات یصم م گرفت ثبشت نشام کشنشد و وارد 

ی مبارزات انتخابایی شود از گوشه و کنار صدا بلند  صحنه
شود کهع نگاش کُ  یا دیروز یو بازار و مدرسشه و اداره  می

ی  خواد نماینده زد حاال می و شهر و روستا بود و پَرسه می
 !!ما شود؟! انگار نماینده شدن الکی است

لذا یصور یمومی ای  گونه شکش  گشرفشتشه کشه نشامشزد 
انتخابات باید ساک  فالن شهر بزرگ و یر  حاً سشاکش  
یهران باشد و یا در فالن نهاد باالدست دولتی سشمشت و 

هشای  یر به ویژگی ینوانی ک ب کرده باشد! متأستانه کم
یلمی و سواب  کاری و فرهنگشی و یش شهشدات دیشنشی و 
اخالقی و وفای به یهد و پ مان و یوان مندی پی گ ری 
امور، پاک دستی خود و اطراف ان و ایوان و انصار نامشزد 

یر ای  که در راستای  شود و شوربختانه نمایندگی یو ه می
مدرک گرایی و مدرک محوری مو ود در کشور داشتش  
مدارج یحص لی با یناوینی مث  دکتر و مهندس و ارششد 
فالن رشته و حشقشوق دان و چشی چشی دان و... هشم بشه 
یشریتات انتخابات افزون شده است!! بالطبع اگشر نشامشزد 

هشای مشثشبشت  نمایندگی مجلس شورا در کنشار ویشژگشی
االشاره دارای مدارج یلمی و یحص لی کشاربشردی و  فوق

یمل ایی هم باشد یوان مندی او برای حضور در مجلشس 
 .شورا دو صد چندان هم خواهد بود
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