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نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
هیأت اول موضوع قانون  9130/  97/  90  -913007199713777931برابر رأی شماره 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

اله فردوئی مظفری  حوزه ثبت ملک کوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کرامت

صادره از کوار در یک قطعه زمین مزروعی آبی به  93فرزند حمزه به شماره شناسنامه 

اصلی مفروز و مجزا شده از پالک   339فرعی از  3399مترمربع پالک  01331مساحت 

اصلی واقع در بخش نه فارس کوار ارضی مظفری خریداری از مالک آقای محمدعلی  339

دولتمندی مظفری فرزند زیاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  شود. درصورتی روز آگهی می 91نوبت به فاصله 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  متقاضی اعتراضی داشته باشند می

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 9130/ 97/ 91تاریخ انتشار نوبت اول: 

 9130/ 99/ 73تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 علی بیگیحسن

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار 

 خانواده محترم شهیدان کوهنورد
 مکانبا تأسف و تألم، درگذشت شادروان، جنت

 ا... کوهنوردحاج نعمت
 پدر شهیدان واالمقام بهرام و فرهاد کوهنورد
تسلیت و تعزیت عرض نموده، علو درجات آن فقید سعید و صبر جمیییو و 

 اجر جزیو برای بازماندگان از درگاه ایزد منان مسألت دارم
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نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
هیأت اول مووضووع  9130/ 3/ 39مورخ  913007199713777901برابر رأی شماره 

های فاقد سند رسمی مستقور در  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضوی سوتواد اجورایوی 

در ششدانگ یک قطعه زمین  99771930097فرمان حضرت امام )ره( به شناسه ملی 
اصلوی موفوروز و  313فرعی از  933مترمربع پالک  930117/  10زراعتی به مساحت 
اراضوی  -اصلی واقع در بوخوش نوه فوارس کووار 313فرعی از  33مجزا شده از پالک 

طسوج خریداری از مالک رسمی آقای ابرهیم زندیه و شرکاء محرز گردیده اسوت. لوذا 
که  شود. درصورتی روز آگهی می 91به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

تووانونود از  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشنود موی
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیوم و پوس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به موراجوع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقوضوای مودت موذکوور و عودم وصوول 

 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 9130/ 97/ 79تاریخ انتشار نوبت اول: 

 9130/ 97/ 91تاریخ انتشار نوبت دوم:
 

 بیگی حسن علی

 رئیس ثبت اسناد و امالک کوار  



 8161ژانویه  1/  6441االولی جمادی 6/  6937دی  61شنبه / سه 474/ شماره  61سال   شهرسبز 2صفحه 

به گزارش شهرسبز؛ خبر ناگواری مبنی  بیر تیون کا تیار ی  
سال بیشتر نداشت شاید در ظاهر قلب هیا را بیه  54خواب  ته 

درد م  آورد اما مرگ یک تار   خواب برای اولی  بار نیسیت 
ته رخ داده و با ای  وضعیت ب   فاو  ِ مسئوالا میربیو یه و 

 پاس تاری ها، احتماال برای آخری  بار نیز نخواهد بود.
-گل«باکارچه تیل  نها و آخری  جای  بود ته به ظاهر پذیرای

بود؛ عده ای اک جاا باخت  ای  کاِ  نها در سیوک سیرمیا  »بس
سخ  م  گویند و اما انگشت شماران  نیز در البالی صحبیت 
هایشاا به جوان ِ اک دست رتته ی کا جیواا در پیای مینی یل 
اشاره دارند و حت  اک اُوِردُوک تردا ای  خانم صحبت م  تننید؛ 

 گاه  جامعه م صر م  شود و وقت  هم خود گل بس!
شاید بهتر باشد اک درِ قانوا وارد شویم و الاقل در ای  گیزارش 
چارچوب اخالق را اک اصل بودا خارج تنیم؛ بسراغ مسئوالنی  
م  رویم ته بر اساس قانوا وظایف  برای ساماندهی  آسیییب 
های اجتماع  دارند، عده ای مجری هستند و برخ  نیز عهیده 

 دار نظارن و برنامه ریزی هستند.
محمدحس  پور معاوا خدمان شهری شیراک، ابراهیمی  دبیییر 
ستاد مبارکه با مواد مخدر، سه    اک اعضای شورای شهر)نیواب 
قائدی، لیال دودماا و سید عیبیدالیرکاق میوسیویس، میوسیوی 
مدیرتل بهزیست  استاا تارس و معلم مدییرتیل دتیتیر امیور 
اجتماع  و ترهنگ  استاا تارس اترادی بودند ته برای تسیب 
ا الع دقیق اک وضعیت ای  بانوی تار   خواب در کمیانی  تیه 
کنده بود و علت مرگش با آنها  ماس گرتتیم ته سه    اک ای  

 اتراد )قائدی، دودماا و معلمس پاسخگو نبودند.
مدیرتل دتتر امور اجتماع  و ترهنگ  استاا تارس علیییر یم 
وعده های  ته برای پاسخگوی  داده بود اک جواب دادا امنتیاع 
ترد و پیگیری های خبرنگار ما پس اک ساعت هیا انیتیظیار بیه 

 نتیجه نرسید!
بهزیست  به بهانه نبود اعتبار، خود را ت ط مسئول نیگیهیداری 

 داند  معتاد م  052
معاوا خدمان شهری شهرداری شیراک در گفتگیو بیا شیییراکه، 
گفت: شهرداری با  وجه به مسائل و مشکال   ته گریباا گییر 
جامعه امروکی است و پیرو وظایف  ته بر عهده دارد به ساخیتِ 

بیرای  61ساختمان  در دهکده سالم  با عنیواا میرتیز میاده 
 نگهداری و  رک دادا آقایااِ معتاد اقدام ترد.

محمدرضا محمدحس  پور هشتم دی ماه در جلسه هم اندیش  
مسئوالا استاا تارس برای اجرای  رح سامانده  متکدیاا و 
معتاداا متجاهر شیراک ته به میزبان  شورای شهر شیراک برگزار 
شد، بیاا ترد:  بق قانیوا بیهیزیسیتی  مسیئیول نیظیارن و 
ساکمانده  معتاداا متجاهر یا خیابان  است و شهرداری نیز در 

 تنار آا مشارتت دارد.
 8در سال گذشته با بیییش اک  61وی با اظهار اینکه مرتز ماده 

میلیارد  وماا اعتبار برای نگهداری ای  نوع معتاداا در میحیل 
بیمارستاا سالم   جهیز شده است، اتزود: ای  در حال  اسیت 
ته بهزیست  به بهانه نبود اعتبار، خود را ت ط مسئول نگهداری 

 داند.  معتاد م  052
معاوا شهردار شیراک با اعالم اینکه برای نگهداری معتیاداا کا 
در شیراک مرتزی  جهیز شده اما بهزیسیتی  اک پیذییرش آنیاا 
خودداری م  تند، گفت: مستندان محکم  هم در شهرداری و 
ستاد مبارکه با مواد مخدر استاا داریم ته اک دیگر استیاا هیای 
همسایه معتاداا متجاهر جمع آوری شده و با ا وبوس به شیراک 

 آورند!  م 

محمدحس  پور با بیاا اینکه اتراد  حصیل ترده  ا م طع دتترا 
در بی  معتاداا متجاهر وجود دارند بر حفظ ترامت آنها  اتید و 

را بیه  61های مسیئیول میاده   اظهار داشت: هفته گذشته م ام
شیراک دعون تردیم و قول مساعد دادند ظرتیت پذییرش را بیه 

 نفر برسانند. 542
وی با بیاا اینکه یک ساختماا هم در جنب آا برای خانم هیا 
بوده است، اظهار داشت: پس اک ساخت ای  مرتز،  جیهیییزان 
 الکم تراهم شد و در اختیار شهرداری و بهزیست  قرار گرتت.

6وی با اعالم اینکه در ساختماا مرتز ماده  قسمیتی  بیرای  1
نگهداری و  رک اعتیاد خانم ها تراهم شیده اسیت، گیفیت: در 
جلسه تشوری ته در آا مسئولی  مواد مخدر تشوری به شیراک 
آمدند و به صورن میدان  باکدیدی اک مرتز  جمع معتادی  عل  
 الخصوص و به صورن ویژه منط ه سنگ سیاه داشته باشیم.

 اُوِردُوک علت تون کا تار   خواب در شیراک
محمدحس  پور در  ماس  لفن  بیاا ترد:  ی  جیلیسیه هیم 
اندیش  ته داشتیم بر اساس آا م  بایست ستاد مبارکه با مواد 

نفر اک معتادی  متجاهر متشکیل اک  422مخدر هزینه نگهداری 
 آقایاا و بانواا را به بهزیست  بپرداکد.

معاوا خدمان شهری شهرداری شیراک با اظهار اینکه بهزیست  
معت د است تضای دیگری برای نگهداری بانواا معتاد و تار   
خواب دارد، گفت: مصوب شد ته بهزیست  نسیبیت بیه جیمیع 
آوری و نگهداری خانم های معتاد متجاهر و دیگیر میعیتیاداا 

 اقدام تند.
وی اذعاا داشت: اک جمله وظایف  ته بر عهیده نیگیهیداری و 
 رک معتاداا متجاهر،  هیه گرمخانه مناسب در شیراک و تعالیت 
های  فریح  جانب  است؛ در حال حاضر سه مکاا با ظرتییت 

 نفر برای کناا معتاد و تار   خواب تراهم شده است. 02
محمدحس  پور درخصوص مرگ کا تار   خیواب بیه دلیییل 

گیل «سرما و  وضیح ای  ترد در ای  خصوص با بیاا ایینیکیه 
آُوِردُوک ترده است، گفت: بر اساس مستندان، ای  خیانیم  »بس

 به دلیل سرما تون نکرده است.
وی با اعالم اینکه شهرداری و نهادهای متول  در ای  خصوص 

1تو اه  نداشته اند، اتزود: ترد متوت    7مر به جمیع آوری،  2
دتعه کنداا، یک دتعه معرت  به ساکمیاا  0بار انت ال به تمپ، 

پایانه بارهای دی آی س  و همچنی  یک مر به واحید مشیاور 
 دریاتت ترده است.

معاوا شهردار شیراک با اظهار اینکه  عداد کیاد اک معتاداا متعلق 
به استاا تارس نیستند، گفت: ای  اتراد بایید در اسیتیاا هیای 

 خود درماا شوند.
مخالفت مردم برای تراهم تردا گرمخانیه در میحیالن بیرای 

 تار   خواب ها
محمدحس  پور بیاا ترد: در مرتز سالم  مکان  بیرای  یرک 
اعتیاد آماده شده است اما برای گرمخانه باید میکیاا دییگیری 
تراهم شود ته با مخالفت شدید همسایه هیا روبیرو شیده اییم، 
نگهداری موقت عنواا گرمخانه ای است ته ای  هیا اک سیرمیا 
اذیت نشوند اما با تمال  اسف باید اعالم شود ته مردم پذیرای 
ای  اتراد نیستند و حت  با درگیری مخالفت خود را اعالم ترده 

 اند.
وی با بیاا اینکه شهرداری معت د است مکیاا و سیاخیت ایی  
مجموعه بر عهده شهرداری بوده، اظهار داشت: بهزیست  اعالم 
ترده مبلغ  را شهرداری بدهد  ا نگهداری و  رک اعتیاد اتیراد 
معتاد  وسط بهزیست  به بخیش خصیوصی  واگیذار و اک آنیهیا 

 نگهداری شود.

هزینه نگهداری و درماا تار   خواب ها بر عهده ستاد مبیارکه 
 با مواد مخدر است

دبیر ستاد مبارکه با مواد مخدر استاا تارس بیا بیییاا ایینیکیه 
0شورای هماهنگ  مبارکه با مواد مخدر استاا تارس اک سال  2 

 اتنوا همه اعتباران سامانده  و نگهیداری میعیتیادیی  حیاد 
پرخطر و  زری   را ت ط ستاد مبارکه با مواد مخیدر در اخیتیییار 
دارد، گفت: درواقع هزینه نگهداری و درماا تار   خواب ها بر 

 عهده ستاد مبارکه با مواد مخدر بوده است.
محمدرضا ابراهیم  با اعالم اینکه هیچ دستگیاهی  در سیطیح 
استاا اک اعتباران ذا   اش نیامده خرج پییشیگیییری و  یرک 

0اعتیاد معتاداا بوده ایم، اظهار داشت: در سال   فاهم نیامیه  0
ای با بهزیست  سپس شورای شهر منع د شد؛ بهزیست  کمیی  
داده، شهرداری ساخته و شورای هماهنگ  مبارکه با مواد مخدر 

 نیز  جهیز ترده است مرتز را.
وی اتزود: در ایام نوروک  رح جمع آوری و سامانده  معتادیی  

نفر جمع آوری شدنید تیه  622در انجام شد و هزار ال  هزار و 
 درصد ای  جرایم تاهش پیدا ترده است. 05

دبیر ستاد مبارکه با مورد مخدر استاا تارس خا یرنشیاا تیرد: 
    فاهم نامه ای ته ستاد مبارکه با میواد میخیدر  01شهریور 

بیه  61تشور با ساکماا بهزیست  تشور داشتنید میراتیز میاده 
مراتز بهزیست  واگذار شد؛ مدیریت ایی  میراتیز در ابیتیدا بیا 

 شورای هماهنگ  مبارکه با مواد مخدر بود.
ابراهیم  با بیاا اینکه شورای هماهنگ  یک دستگاه نظار   و 
ستادی است نه دستگاه اجرای ، گفت: اعتباران را ما در اختییار 
بهزیست  قرار م  دهیم و بهزیست  نیز به بیخیش خصیوصی  

 واگذار م  تند.
وی اذعاا داشت:    جلسان مختلف درخواست همیکیاری و 
اعطای اعتبار  وسط دستگاه ها و اداران دیگر را میطیرح تیرده 

 ایم چرا ته اعتباران ما بسیار تم است.
دبیر شورای هماهنگ  مبارکه با مواد مخدر تارس اظهار داشت: 

برنامه ششم  وسعه، شهرداری و بهزیست  بیرای  82 بق ماده 
سامانده  آسیب دیدگاا اجتماع  و میبیارکه بیا میواد میخیدر 
موظف است اما ما چوا دل م  سوکانیم می  روییم  یهیراا و 

 برای جذب اعتبار بیشتر چانه کن  م  تنیم.
بسیاری اک معتادها در تارس، بوم  نیستند/ معتاداا  یربیومی ، 

 با ماشی  شهرداری به استاا خودشاا برگردانده م  شوند
ابراهیم  اعالم ترد: باالخره شیراک سومی  حیرم اهیل بیییت و 
شهر  وریست  است و کیبنده ای  شهر نیسیت تیه میعیتیادیی  
پرخطر  ردد تنند و آسایش شهرونداا را به خطر بییینیداکنید و 

 چهره شهر را ناکیبا تنند.
نیفیر بیه  052را با ظیرتیییت  61وی با بیاا اینکه مرتز ماده 

روک قبل رتتیم  64ال   62بهزیست  دادیم، اظهار داشت: حدود 
خواهش تردیم ای   عداد اتزایش پیدا تند، احتیمیاال هیمییی  

 نفر ابالغ شود. 542روکها با 
نفر نوروک  07، 00نفر در نوروک  01ای  مسئول با اشاره به اینکه 

نفر نیز در نیوروک  00و  01نفر نوروک  06، 04نفر نوروک  05، 05
جمع آوری شدند، گفت: ای  ها خانم های  بودند ته به دام  07

 اعتیاد گرتتار و تار   خواب شده بودند.
ابراهیم  بیاا ترد:  بق آمار موجود بسیاری اک ای  معیتیادهیا 
استاا تارس  نیستند لذا پیس اک هیمیاهینیگی  هیای الکم بیا 
دادگستری و دادستان ،    نامه نگاری با مدیرتل بهزیسیتی  
استاا تارس قرار شد هر ترد معتیاد  یییربیومی  بیا میاشییی  

 شهرداری به استاا خودش بر م  گردانیم.

 هاخوابخواب شیرازی، همه در تکاپوی سرپناه برای کارتنپس از مرگ کارتن

ا... امتتتتان
فرد؛ بخش دوم: دهقان

استقرار در پادگان  معتاد اهتواز و 
 تق یم بندی رزمندگان:

و چهارمی  روکی است تیه بیه جیبیهیه  14/1/00امروک 
 5اهواک مست ر شده ایم. سیاعیت  اعزام و در پادگاا معادِ

بعد اک ظهر بود ته اعالم تردند نیییروهیای اعیزامی  در 
نظیام، ییکی  اک   میداا جمع شوند؛ پس اک چند بار اک جلو
ای  ته امروک قرار  برادرااِ پاسدار شروع به صحبت ترد و 

بِنا بر نیاکمندی های لشکر،  یعیدادی   است شما   سیم و
و... انیتیخیاب بشیویید.  برای  ک  یرانداک، آرپ  ج  کا

ضم  آا ته ما به  عدادی اک نیروها ته به تکر خانیواده، 
 رس  اک اسارن،  کیه  یکیه   پدر، مادر، درس و... نبوده و

م  خواهیم برای   شدا و... هم نداشته باشند نیاک داریم و
 واص  اک آناا استفاده تنیم؛ لذا تسان  ته  مایل دارنید 
بلند شوند و در قسمتِ راستِ میداا بنشینند. اگر چه نم  
دانستم ته آیا واقعا امکااِ حضور در ای  یگااِ  خصصی  
برایم ممک  خواهد بود یا نه؟ ول  با  وجه به  وضیحیانِ 
ترمانده و مشکالن جانب  و عالقه مندی ام بیرای ورود 
به چنی  مخا را  ، جزو اولی  اترادی بودم ته آمادِگی ِ 
خودم را اعالم و اسمم را در لیست داو لبااِ ای  رَسیتِیه 

 ی نظام  ثبت نمودم.
 

 حرک ِ به سَم ِ محلِ آموزشِ غواصی:
چندی  ا وبوس گِیل انیدود  14/1/02صبح روک  0ساعتِ 

اعالم تردند ته   ی پادگاا متوقف و شده جلوی نماکخانه
گروه داو لبااِ  واص  برای اعزام به محل آموکش سوار 
شوند. اک داخل شهر اهواک عبور و به سَمتِ انیدییمیشیک 
حرتت نمودیم. پس اک    چندی  منط ه، وارد جاده ای 

روی  ابلوی  نوشته شده بود:   خات  شده ته ابتدای آا و
پادگااِ آموکش نظام ِ آب ، خات ِ سفینة النجاة. به دلییلِ 
توهستان  بودا مسیر مجبور شدیم در چندی  ن یطیه اک 
ا وبوس پیاده شده  ا امکاا حرتت به سمتِ باال براییش 
میسر باشد. پاسدارِ همراهماا  عریف م  تیرد تیه ایی  
جای  ته االا پادگاا شده قبال محل خوش گذران  شاه 
و خانواده اش بوده ته به وسیله بالگرد رتت و آمید می  
ترده اند. نهایتا پس اک چندی  ساعت، به دریاچه ی پُشتِ 

رسیده و بعد اک نماک جماعتِ مغیرب و عشیا، ییک  سدِّ دک
 ساعت هم مراسم نوحه خوان  برگزار گردید .

 
 آغاز آموزش ها: 

روک بعد هنوک هوا  اریک بود ته دستور  جمع در میییداا 
ی نییروهیا بیه  بعد اک مراسم صبح گاه ، تلیه  داده شد و

دقییی یه  8:02انجام پیاده روی در توه پرداخته و ساعت 
جهت سَنجِشِ میزااِ آشنای ِ نیروها با تنوا شنا، به نوبت 
وارد آب شده و چند نفر اک مرب  ها بر ای  امتحاا نظارن 

تسانی    گروه   سیم و  داشتند. سپس بسیج  ها را به دو
ته دارای مهارنِ بیش  ری بودند را در یک گروه و تیم 
 جربه ها را هم در مجموعه ای دییگیر قیرار دادنید. بیر 
خالف  صور اولیه، م  در گروه دوم قرار گرتتم ول  م رر 

 شد ته همه ی نیروها در آموکش شرتت تنند.

را به ما  برای اولی  بار وسیله ای به نام تی  14/7/0روک 
 حویل داده و روانه ی آب شدیم، قرار بود سه مرحلیه را 

بخش را بدوا مشکل    تردم ولی  در  0بپیماییم. م  
قسمتِ آخر، ب  احتیا ی ِ خیودم، میوجیب شید میربی  
آموکش  ]برادر حاج مصطف  خیمه دوک[ مرا به بییروا اک 

بعداکظهر به خییمیه  0ساعتِ  آب هدایت نموده و گفت: 
ی ترمانده  مراجعه  ا  ر یبِ انت الِ  وا به یک  دیگیر 

ابتدا  صمیم گرتتم ته به  .اک یگاا های نظام  داده شود
دلیل عدمِ موت ییت در آمیوکش و بیر اسیاس  صیمیییم 
ترماندِهاا، به جای دیگری بروم، لک  بالتاصله نیظیرم 

با خودم عهد تردم ته م اومت نیمیوده و هیر   برگشت و
آموکش ها را ادامه بدهیم.    وری شده همی  جا بمانم و

بیعید اک سیالم   به چادر ترمانده  میراجیعیه و 0ساعت 
پرسیدم: با م  تاری داشتید؟. تردی ته میتیوجیه شیدم 

نامش آقای حاج نصیری اسیت گیفیت:   ترمانده گرداا و
سپیس اظیهیار  .اسمت چیست؟ گفتم: ده اا ترد هستم

داشت شما باید به واحد پرسنل  بروید و انت ال  بگییریید 
تِشِشِ    تیردا   برای جای  دیگر؛ چراته نم   وانید و

آموکش های  واص  را ندارید!. گفتم: شما نَکِشیییدَا را 
چگونه  فسیر م  تنید؟ آیا م  ته امروک درس و مدرسه 

عالقه هم ای  جا آمده ام انتظار   با عشق و  را رها ترده و
روک  مام تنوا شنا را یاد بگیرم؟  ا همییی   0دارید    

دربیاره   انداکه اش هم موتق بوده ام. گفت: اگر ای  قاعده
را قبول داشیتیم، ولی    ی نیروها صادق بود، حرتتاا همه

ای   نها شما هستید ته  وااِ حرتت در آب را ندارید. بعد 
اک تُلّ  بحث و جدل گفتم م   لبه هستم و م   وانم در 
امور دیگر هم با شما همکاری داشته باشم به شر   ته 
بگذارید در آموکش ها مشارتت نمایم. ای  جیا بیود تیه 

قبول ترد ته تارها را   باالخره سخنران  ام تارساک شد و
را  حویل گرتته و وارد ادامیه  ادامه بدهم .لذا مجددا تی 

آموکش شدم؛ گرچه دوباره مشکال   پیش آمد، اما موتق 
 شدم تارها را به خوب  پشت سر بگذارم.
0وقت  به چادر برگشتم، مشاهده شد اک  نفری تیه روک  5

نفر ]اکجیمیلیه آقیای  0اول با هم اعزام شده بودیم  نها 
بیرادر   عبدالکریم صالح ،  لبه و اک بچه هیای خِشیت و

نصراهلل مزارع  اک روستای تاسه تاا باق  مانیده انید و 
ب یه به علت مشکالنِ ناش  اک آمیوکش هیای اولیییه و 
سخت  های شرتت در عملیان! اک ادامه آمیوکش صیرف 

ی قابل  وجه  نظر نموده و به جاهای دیگر رتته اند. نکته
تیجیر، حیاج نیبی   60ای  ته امروک ترمانده ی لشیکیر 

سخنران  داشت؛ اگرچه صراحتا   جا آمده و  رودت ، به ای 
الی  به انجام عملیان اشیاره ای نیکیرد، لیکی  در البیه

صحبت هایشاا مشخص بود ته خبرهای خوش  در راه 
های  است. وی همچنی  گفت:  ا یک هفته دیگر آموکش

شما در ای  جا به ا مام خواهد رسید و سپس برای انجام 
بعید اک سیخینیاا  .به پشت سدِّ گُتْوَنْدْ خواهید رتت مانُوْر

ایشاا جاا دوباره ای گرتتم چرا ته بیوی رسیییدا بیه 
 لِ ایِ یار و معشوق به مشام م  رسد.

سه شنبیه 
: امروک آمیوکش 14/7/8

ها به مرحله ی  خصص  رسیده و در 
نفره   سیم شده ایم، وسط آب ته رسیدییم  4گروه های 

های  ته سوار قایق بودند با سرعت ا راتماا حرتت  بچه
م  تردند  ا است امت ما میااِ امواج آب را بسنجند. البته 

ته خسته ماا نشود، م  با صدای بیلینید می   برای ای 
سنگَرا؟،  یو  گفتم: ت  خوا م  ده؟ ت  جوا م  ده؟  و

و... ته بچه  جبهه ها؟، ت  خَسْتَشِ؟، ت   رق م  شِه؟ 
.ها هم در جواب م  گیفیتینید: حیزب اهلل ولی  اوا دو  

قسمت آخرش وقت  متوجه شیدنید، شیروع تیردنید بیه 
 خندیدا!.

ضمنا آمار رکمندگان  ته با ما اک شیراک آمده بودنید بیرای 
نکته قابل  وجه ای  تیه دامیادِ   نفر رسید و 5آموکش، به 

یک  اک دوستاا تاکرون  ته همراهمیوا بیود امیروک بیه 
محل آموکش مراجعیه و ایشیاا را هیمیراه خیودش بیه 

 شهرستاا باک گرداند!.
یادآور م  شود یک  اک مربیاا ]برادر حاج جیلیییل[، 
امروک هنگام آموکش اظهار داشت: شمیا نیییروهیای 
ویژه هستید و  ِبقِ صحبت آقای حاج نب  رودَتی ، 
ما وقت کیادی برای حضور در منط ه ی عملیییا ی  
نداریم، باید سخت  ها را  حمل تنید. سیپیس میا را 

گفتند اک ای  ار فاع بلند و  روی دیواره ای بلند برده و 
 رسناک داخل آب بپریم!. وقت  در حال باکگشت به 
 0مَ َرِّ گرداا بودیم به علت ب  احتیا   دوسیتیاا، 

قایق بدوا مو ور، به نامِ چینکو، به هم برخورد نمود 
با هدفِ  نبیه، اعضای هر دو گیروه   به همی  دلیل  و

را به آب انداخته و مجبور شدیم ته قاییق هیا را بیا 
دست به  رف ساحل منت ل نمایییم، هیمییی  امیر 
 موجب شد با یک ساعت  اخیر وارد خشک  بشویم.

: امروک حی ِ انجام آموکش، ترمیانیده 14/7/62پنج شنبه 
ی گرداا ]برادر نصیری[ ضم  انجام  ذتیرا ی  اظیهیار 
داشت: ما ترصت تات  نداریم و نم   وانیم وقت کییادی 
را برای آموکش شما صرف تنیم، چراته ای   وری اک ما 
خواسته اند ته بایست  کود ر آماده ی انجام عیمیلیییان 
بشویم. تردا هم به جای دیگری خواهیم رتت  ا مانوری 
ته شبیه منط ه عملیا   هست را به انجام برسانیم. شما 
نیروهای ویژه ای هستید ته نیاک به اییمیاا قیوی  یری 
دارید چراته تداتاری  اا قطعا چند برابر دیگراا خواهید 
بود، هر تَس  ته م  خواهد اک ای  جا برود م   واند بیه 
پرسنل  مراجعه تند، ما دِلِماا نم  خواهد شما شیهییید 
بشوید چرا ته اسالم حاال حاالها به اتراد حزب الله  نیاک 
دارد، ما اگر تردا صدام را هم بِکُشیم، اما آمریکا دست اک 
سرِ ما بر نم  دارد، اگر شما شبِ عملیان توچک  یریی  

هم   تنید و اشتباه را مر کب شوید، هم خود اا را  لف م 
.م  دهید  عملیان را لو ضمنا  ری ه ی پر اب نارنجیک  

 به سنگر دشم  ترض  را هم ترا گرتتیم.
تردا بیه   امروک، آخری  روکِ حضور ما در ای  جا بود و

محل  جدید، ته برای مانیور مشیخیص تیرده انید، 
 منت ل خواهیم شد.

 بیکاری، بحران اول کشور
محمدمهدی اسدکاده؛ حدود ده سال اک روکی ته اولییی  
یادداشتم را در کمینه اشتغال نگاشیتیم گیذشیت. آا روک 
هنوک شدن بحراا اشتغال و بیکاری در جامعه به شیدن 

 امروک نبود.
بین  ترد ته در میدن کمیاا شد پیشآا روک براحت  م 

اندت  معضل بیکاری، به بزرگتری  بحیراا تشیور بیدل 
-خواهد شد. ا فاقاً در هماا ایام ادله خودم را بییاا می 
 تردم و عالوه بر بیاا درد، پیشنهادا م را نیز بیاا تردم. 

بینیم ته بییکیاری بیحیراا گذرد و م امروک ده سال م 
 اصل  تشور شده است. 

های گرام  نهم، دهیم، چرای  ای  مسئله را باید اک دولت
یاکدهم و دواکدهم پرسید. باید اک نمایندگاا مجلس ششم 

  ا تنوا پرسید. 
بار ر ای  است ته هنوک هم نه نمایندگیاا اما اک آا تاجعه

اند. و اضاتیه مجلس و نه دولت به عمق تاجعه پ  نبرده
ر م درک آا، حتی  تنم ته هنوک برخ  اک مردم نیز عل 

 تنند.اک بیاا آا خودداری م 
ها یکی  پیس اک ها و مجلسکای  دولتهای اشتغالبسته

دیگری شکست خوردند. ای  در حال  است ته براحیتی  
 خورند.ها شکست م بین  ترد ته ای  بستهشد پیشم 
تاری، با ریخت  پیول در ها به جای حل اساس  ب دولت

خریدند نه آا ته معضل تف جامعه، به واقع جامعه را م 
 را حل تنند. و همی  مسئله باعث رتود و  ورم و ... شد.
قوانی  بدرد نخور، قوانی  نادرست، قوانیی  میرده، عیدم 
آشنای  با باکار مدرا و جدید، عدم آموکش تسب و تیار، 

بندی در امور استخدام  و اشتغال ، اقتیصیاد عدم اولویت
بیمار، تراتکن  سیاسیوا حاتیم در دولیت و میجیلیس، 

ای همیچیوا مشغول تردا تکر جامعه به مسایل حاشیه
تنسرن،  بلیغ قاچاق و حت  رسمیت بخشیییدا بیه آا 

چییاا براا،  صویب عدم اعدام قاچاقهمچوا بحث توله
هیای مواد مخدر به بهانه بیکاری، استفاده مکرر اک  یرح

شکست خورده و  جربه شده در کمینه اشتغال و... همه اک 
 ها انجام شد.ای است ته در ای  سال صمیمان نابخردانه

ای  در حال  است ته پس اک نسل دهیه شیصیت، نسیل 
-ها هم تیار می دهه هفتاد نیز اک راه رسیده است و آا

 خواهند. متولدی  دو دهه، مانده در تمی  تار... 
آید، ت ر ته بیاید اکدواج ناممیکی  تار ته نباشد، ت ر م 

شود تساد و تحشا و بیییمیاری و شود و نتیجه آا م م 
 تروش س و...تروش  گرتته  ا و  خودتروش  )اک   

براست  اگر مسئولی  نا واا هستند در ای  امر تنار بروند 
 و بیش اک ای  تشور را به نابودی نکشانند. 

بواقع بگویم، مسئله اشتغال این درها نه بزرگ بیود و نیه 
گذاراا تشور ناممک . بلکه اگر حت  همی  امروک سیاست

بخواهند ای  مسئله را حل تنند براحت  قابل حل اسیت. 
میرد، تحشا گیرد، ت ر م ته اگر حل شود،  ولید جاا م 

 شود و...تم م 
بندی اشتغال، اجاکه ورود به نسل جواا، و  نها راه اولویت

قطع دست دکداا، عدم تراتکن ، چشم امید بیه داخیل و 
 آموکش تسب و تار است. 

 2-چیانشلمچه پروازگاهِ غواصانْ و مَعْبرگاهِ تخریب

 های استانداری فارس درباره کازرون لزوم تحقق وعده
االسالم محمد خرسند امام جیمیعیه  به گزارش شهرسبز، حجت

ای  شهر بیا اشیاره بیه  07دی  65نماک جمعه   تاکروا در خطبه
شهید شهرسیتیاا تیاکروا و  شیکیر اک  6022برگزاری یادواره 

حضور همشهریاا و تسان  ته ای  یادواره را بیرگیزار تیردنید 
اظهارداشت: با وجود هوای باران  است بال خوب  اک ای  مراسیم 
شد ته خود نشاا اک اهمیت و جایگاه باالی شهیید و شیهیادن 

 است.
وی به روک جهاد تشاورکی اشاره ترد و گفت: بحث تشیاورکی 
بحث بسیار مهم در یک جامعه است و یک تشور باید بیتیوانید 
 غذیه و مایحتاج خود را  امی  تند. امسال هم نعمت اله  ناکل 
شده و امیدواریم سال خیری باشد و تشاورکاا عزیز نیز با ادای 

 حق نعمت اک جمله کتان برای ت را، شکر آا را بجا آورند.
دی میاه روک شیهیدای  61امام جمعه تاکروا با بییاا ایینیکیه 

دانشجو، حماسه خونی  هویزه است ته جمع  اک دانشجویاا به 
ترمانده  شهید علم الهدی در هویزه حضور پیییدا تیرده و در 
همانجا به شهادن رسیدند اتزود: اک شهر و دییار خیود میا نیییز 
شهدای  همچوا شهید عل  اتبر پیرویاا ته شخصیت  علمی  
 بود، با وقوع جنگ در میداا حضور پیدا ترد و به شهادن رسید.

6امام جمعه تیاکروا بیه   دی میاه سیالیروک  یو یئیه شیوم  7
استعماری تشف حجاب به دست رضاشاه قلدر و ملعیوا اشیاره 
ترد و گفت: جای سوال دارد چرا قانوا مصوب حجاب و عفاف 
اجرا نم  شود؟ چرا قانوا احیای امر به معروف و نه  اک منکیر 
ته مصوب مجلس است، دولت حاضر به اجرای اا نیست؟ چرا 
در محیط های رسم  و دولت  ما و حت  در رسانه مل  ما بعضا 
بدحجاب  را  رویج بکنند. ما تشوری با آداب و رسیوم خیاص و 
دی  و آیی  مترق  خودماا هستیم ته امیدواریم به مسئله مهم 

 حجاب و عفاف  وجه بیشتری بشود.
خطیب جمعه تاکروا در ادامه انتصاب استاندار جدیید تیارس را 
 بریک گفت و با اشاره به سوابق وی در بحث عمران  اظیهیار 
ترد: ایشاا دیدگاه خوب  نسبت به عمراا و آبادان  شهرستیاا 
دارند ته امیدواریم با حضورشاا، وعده های استاندار سابق هیم 

 درباره شهرستاا،  مح ق شود. 
هیایی  تیه  امام جمعه تاکروا با بیاا اینکه با  وجه به پیگیری

صورن گرتته، شایعان اخیر موجود در تضای مجیاکی در میورد 
  سیمان تشوری صحت ندارد  اتید ترد: مردم به ای  شایعان 
 وجه نکنند. اتنوا جامعه، شهر و تشور ما بیش اک هرچیییز بیه 

 حفظ آرامش و وحدن نیاک دارد.
االسالم خرسند در مورد بال کلیفی  میدییرییت آمیوکش  حجت

پرورش تاکروا متذتر شد: شوربختانه چنیدمیاهی  اسیت ایی  
وضعیت ادامه دارد و البته بنده بنا ندارم ای  مسائل را در خطبیه 
مطرح تنم، اما چند ماه گذشته و ای  مشکل حل نشیده اسیت. 
آنهم در حال  ته  آموکش و پرورش یک دستگاه  یاثیییر گیذار 
است و با دیگر اداران متفاون است و ای  وضیعیییت کییبینیده 

 نیست.
امام جمعه تاکروا با اشاره به اینکه هیر بیخیش شیهیرسیتیاا 
آموکش و پرورش جداگانه دارد ادامه داد: راه حل ای  است تیه 
اک مجموعه  وانمنیدی تیه در آمیوکش و پیرورش خیود شیهیر 
تاکروا و بخش مرتزی وابسته به آا است، مدیر  وانمنیدی را 

 انتخاب ترده و تار را  مام تنند.

 انگار قرار است دوباره به مسلخ برویم
 

 حاج عبدالح ین پیروان
————————————- 

 شب  اریک و بیم موج و گرداب  چنی  حایل
 تجا دانند حال ما سبکباراا ساحل ها

شیود دلیم دلشیوره و می  5وقت  کماا سالگرد تیربیالی
 اضطراب میگیرد.

ساعت  0انگار دوباره قرار است دوستانم در کمان  تمتر اک 
 پرپر شوند وپرواک تنند.

 انگار قرار است دوباره به مسلخ برویم...
انگار قرار است بدوا شلیک گلوله ای، در برابر شیلیییک 

 گلوله های دشم  آبکش شویم.
شهییید اک گیرداا  022اگر بگویم آنشب با شهادن   ریباً 

شهیدش سهیم شیهیرسیتیاا  72تجر لشکر المهدی ته 
تاکروا مظلوم بود، صد گلوله اک  رف ما شیلیییک نشید 

 ا راق نکرده ام.
انگار قرار است دوباره در هوای سیرد دی میاه بیا بیارش 

 سرخ گلوله گرم شویم.
 ساله اک  نم خارج شود. 07انگار قرار نیست ای  درد 

ای میدانستنید وقت  دردم شدید ر میشود ته میفهمم عده
 ته عملیان لو رتته است.

 مینویس . 5دوستاا میگویند چرا این در درباره تربالی 
اگر ننویسم همه چیز گم میشود. اگر پای دتاعی  تیه در 
آا سهم  داشته ام نایستم، شاید همه چیزماا براحتی  اک 

 دست برود.
ماا  شییع شیدنید؟ آنیاا بیر میدانید ته چطوری شهدای

دوش و موج های اروند  شیع شدند. اناا در قبرستاا اب  
اروند به خاک رتتند. دست هیچ انسان  نه در  شییع و نیه 

 در  دتی  آناا دخالت نداشت...
امشب  نها به تنار اروند آمده ام  یا در  یارییکی  شیب و 

 سرمای خوکستاا پای درد دل دوستاا شهیدم بنشینم.
خود را در میاا نیزارها مخف  ترده ام ته در ای  نیجیوا، 

 دشم  مانع گفتگوهایماا نشود.
دلم را به اروند سپرده ام  ا او برایم اک پیکرهای  بگوید ته 

 بر دوشش شبانه  شیع شدند.
 و چگونه با دست های امواج به معراج م  رتتند؟

او برایم بگوید ته او با دوستانم چگونیه میعیامیلیه تیرده 
 است...

آیا با نواکش و آرام  به دل خویش برد و در تف رودخانه دتی  
ترد؟ و بعد نام خود را ته اروند وحش  بود به اولی  قبیرسیتیاا 

 آب  نیز  غییر دهد ؟
و امشب به سر قبرستان  آمده ام ته دوستاا بسیاری را در خود 

ای بیخیوانیم. جای داده و قرار است بر روی آب روانش تا حیه
 تا حه ای ته به خلیج خواهد رسید.

و امشب سکون میتواند مرا آماده شنیدا حرف هیای نیگیفیتیه 
 دوستانم تند.

اما قبل اک آا سؤاال م را میگویم: آنشب بر شمیا چیه گیذشیت؟ 
تدامتاا به آنطرف آب رسیدید؟ دشم  چگونه اک شما پذییرایی  
ترد؟ آنگاه ته روی آب به شهادن میرسیدید بر دسیتیاا تیدام 

 موج  شیع میشدید؟
پاسخ بعض  سواالن را  اریخ برایم روش  ترد ول  هنوک منتظیر 

 پاسخ های شمایم .
وتاش امروک شهامت داشتیییم تیه اک اشیتیبیاه خیوییش درس 

 میگرتتیم واک پیشگاه ملت ایراا عذر خواه  تنیم .

یادمان ” عروسی“رونمایی از کتاب 
 شهید علی بازیار

به گزارش امیرخسرو شجاع ؛ شنبه هشیتیم دی میاه در  یاالر 
استاد نصراهلل مردان  اداره ترهنگ و ارشاد اسالم  شهرستیاا 
تاکروا و با حضور مدیرتل  بلیغان اسالم  تارس، مدییر تیل 
حوکه هنری تارس، امام جمعه، رئیس بنیاد شهید و جیمیعی  اک 
مسئولی  و خانواده های شهدای تاکروا مراسم   حت عنیواا 

یادماا  لبه شهید عل  باکیار ”  عروس ”  آیی  رونمای  اک تتاب
 برگزار شد.

مجموعه ای اک خا ران، دست نیوشیتیه هیا، ”  عروس ”  تتاب 
وصیت نامه و عکس های  لبه شهید جاویداالثر علی  بیاکییار 

صفحه و به قلم مهدی محسن  و چاپ نشیر  602است ته در 
 آیینه به  بع رسیده است.

حجت االسالم محمدصادق مهراب ، مدیرتل  بلیغان اسالمی  
تارس، گفت: شهیداا چگونه کیست  و چگونه اندیشیدا را بیه 
ما آموختند و سوختند  ا به محفل ما روشنای  بخشیدند. در بزم 
هم گرای  و هم اندیش  با شهیداا هستیم و در چنی  بیزمی  
درم  یابیم ته آناا چه م  دیدند و چه م  خواستند و چه م  
گفتند. وقت  تتاب وصیییت شیهیییداا را ورق می  کنیییم در 
شعارشاا کیبای  های  م  بینیم ته جز در ترهنیگ شیهییید و 
شهادن دیده نم  شود. شهدای  ته وقت  آناا را به اسارن م  
 رسانند  پیامشاا پیام ساالر شهیداا است تیه هیییهیان می  
الذله. امروک دشمناا، تشورماا را  هدید می  تینینید و اییراا 
اسالم  ماا را  حریم م  تنند  اتل اک ای  ته تشور ما پیر اک 
جوانان  چوا شهیداا باکیار است. شهید باکییار روحیانی  بیود 
روحانیت همواره پیشتاک عرصه های پر خطر بوده و به  نیاسیب 
جمعیتش بیشتری  شهید را   دیم ان یالب تیرده اسیت و اگیر 
تسان  هم به م ام شهادن رسیده اند در محضر ای  علما  لمذ 
ترده اند. به همی  دلیل است ته گفته اند قلم علیمیا اک خیوا 
شهیداا باال ر است و امروک هم ما با والیت ت یه و خوا سیرخ 
شهدا پیماا دوباره م  بندیم ته راه آناا را ادامه خواهیییم داد. 
چهار مطالبه ترهنگ شهید و شهادن اک جامعه امروک ما عبیارن 

 -اصیالح در سیاخیتیار-است اک :احیییای ارکش هیای دیینی 
احیای حدود اله  در جامیعیه و بیا  –دستگیری اک پا برهنگاا 

تساد مبارکه شود. ته امیدوارم بتوانیم ای  مطالبیان را عیمیلی  
 تنیم.

حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه تاکروا نیییز گیفیت: 
شهید را شهید گفتند چوا ناظر بر اعمال ماست و یی ییینیا دو 
برادر شهید باکیار بر ای  جلسه عناییت دارنید و تیرق میرگ و 
شهادن رسیدا به همی  م ام شاهد است. م ام  ته در قیرآا 
تریم به پیامبر اسالم نسبت داده شده است. و به همی  دلیییل 
است ته امروک ما بعد اک س  و پنج سال اک شهادن عل  بیاکییار 
در ای  مکاا جمع شده ایم و ییاد او را گیرامی  می  دارییم و 

 سخناا  اکه ای درباره ای  شهید بزرگوار م  شنویم. 
وی ضم  قدردان  اک برگزاری ای  مراسم خواستار جمیع آوری 
و ارائه آثار سایر شهدای هنرمند و صاحب تکر تیاکروا شید و 
گفت: تاکروا ظرتیت عظیم  برای  رویج تیرهینیگ اییویار و 
شهادن با محوریت آثار شهدایش دارد و ما باید با  یهیییه آثیار 
ترهنگ  چوا تتاب، نمایش، و انواع دیگر هنر بر اساس تکر و 
منش شهدا به م ابله با  هاجم ترهنگ  دشمی  بیرخیییزییم و 
ترهنگ اصیل و  ن  اسالم  را با  وجه به سیره شهدا  روییج 

 دهیم.
تیاکروا اسیت تیه در  50/ 0/ 60 لبه شهید عل  باکیار متولد 

در منط ه حاج  عیمیراا عیراق)عیمیلیییان  10/  7/ 07 اریخ 
س  به تیییع عیظیمیای شیهیادن رسییید و بیرادرش 5والفجر

تیاکروا  56/   6/6پاسدارشهید کی  العابدی )بهروکس باکیار متولد 
 در خرمشهر آسمان  شد. 6016/ 0/ 60در  اریخ 
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وظیفه شناسی و 
امانتداری راننده 
 تاکسی در کازرون

به گزارش روابط عموم  شهرداری تاکروا ظهر 
دی میاه آقیای عیلی  اصیغیر  4روک چهارشنبیه 

محمدی راننده جواا و وظیفه شنیاس  یاتسی  
وقت  متوجیه می یدار قیابیل  014تاکروا با تد 

 وجه   ال به جا مانده اک مساتری خودرو خیود 
شد  بالتاصله   الها را به ساکمیاا میدییرییت 
حمل و ن ل و  راتیک شهرداری تاکروا  حویل 

 داد  ا به صاحبش برگردانده شود.
محس  پیراا رئیس ساکماا مدیرییت حیمیل و 
ن ل  و راتیک شهرداری تاکروا ضم   شکیر و 
قدردان  اک تار انسان  ای  راننده جواا گفت: در 
چند هفته اخیر ای  چندمییی  بیاری اسیت تیه 

شناسی  و امیانیت داری  رانندگاا  اتس  وظیفه
خود را با برگرداندا وسیاییل بیه جیا میانیده اک 
مساتراا ثابت نمودند تیه ایی  نشیاا دهینیده 
صداقت، پاتدست  و انسانیت ای  عزیزاا اسیت. 
اک ای  راننده جواا نیز به خا یر امیانیت داری و 

 وظیفه شناس  در ساکماا   دیر خواهد شد.
وی در پایاا اک شهرونداا عزیز خواسیت بیرای 
حفظ وسایل شخص  و امنیت بییشیتیر خیود اک 
وسایل ن لیه عموم  استفاده تنند و با  وجه بیه 
نامشخص بودا هویت راننیدگیاا خیودروهیای 
شخص  اک سوار شدا به ای  خودروها خودداری 

 نمایند.

 

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج 
زاده سازمان حمل شهید حاجی

 و نقل شهرداری کازرون

به گزارش روابط عموم  شهرداری تاکروا صبح امروک با 
حضییور شییهییردار تییاکروا،اعضییای شییورای اسییالمیی  
شهر،رئیس دتتر امام جمعیه تیاکروا، مسیئیول بسیییج 
اداران، ترمانده گرداا ثاراهلل و رئیس ساکماا مدییرییت 
حمل و ن ل شهرداری تاکروا پایگاه می یاومیت بسیییج 

شهید حاج  کاده سیاکمیاا 
حمیل و نی یل شیهیرداری 
تاکروا  در محل پیاییانیه 
مساتیربیری شیهیر سیبیز
 )  رمینالس اتتتاح گردید.

در اییی  مییراسییم حییجییت 
االسالم و الیمیسیلیمییی  
شریف  رئیس دتیتیر امیام 
جمعه تاکروا با اشیاره بیه 
اهمیت و رسالت  شیکیییل 
بسیییییج گییفییت: یییکیی  اک 

های مهم  شکیییل  رسالت
بسیج حفظ معنویت ان الب 
اسالم  همیراه بیا حیفیظ 
اخالق و خدمت به میردم و 
همچنی  اشاعه ترهنیگ و 

باشد، بسیجیاا م   وانند الگوی صبر  معارف اسالم  م 
 و  است امت و م اومت در برابر  هدید دشمناا باشند.

ها و عملکرد میوتیق شیهیرداری  وی در ادامه به تعالیت
تاکروا در سطح شهر اشاره ترد و گفت: شکیل ساکماا 
حمل و ن ل شهرداری تاکروا یک  اک تارهیای بیزرگی  
بود ته  وسط شهرداری تاکروا انجام گرتت و اتیتیتیاح 

 واند سرآ اک خدمان ارکنده  ری در حیوکه  ای  پایگاه م 
 حمل و ن ل برای شهرونداا تاکروا باشد.

در ادامه شهردار تاکروا با اشاره به سخناا امام خمینی  
)رهسدر خصوص شکل گیری بسیج گفت: به ترموده امیام
)رهس  بسیج لشکر مخلص خداست بر ای  اسیاس بسیییج 
یک سرمایه عظیم اله  اسیت تیه نی یش میهیمی  در 
پیشرتت تشور داشته و همواره در  مام عرصه ها حضیور 

 تعال دارد.
وی ابراک امیدواری ترد با اتتتاح ای  پایگیاه و بیاالبیردا 
روحیه بسیج  در بی  نیروهای ساکماا حیمیل و نی یل 
شهرداری تاکروا موجبان رضایت شهرونیداا عیزییز را 
تراهم آوریم و همچنی  بتوانیم در راستای  ح ق اهداف 

 ان الب اسالم  گام  اساس  برداریم.
در پایاا ای  مراسم محس  پیراا رئیس ساکماا مدیریت 
حمل و ن ل    حکم  اک سوی سیرهینیگ اتشیارییاا 
ترمانده ناحیه م اومت بسیج سپیاه تیاکروا بیه عینیواا 

 ترمانده ای  پایگاه منصوب شد

 اخبار شهرداری کازرون

بییییییه 
گزارش سیمیییه 

رعیت ؛ یک  اک مسائل  ته 
های کیادی در  در سالیاا اخیر نگران 

در  شناساا به وجود آورده، مسیئیلیه هیوییت میاا جامعه
جامعه ایران  بوده است. برخ  مح  اا اک چنیدگیانیگی  

ای نیییز اک  هویت ، برخ  دیگر اک  نوع هیوییتی  و عیده
 تنند.  عارض یا خأل هویت  در جامعه ایران  صحبت م 

های اجتیمیاعی   جامعه ایران  در یک دهه اخیر با بحراا
ای اک  رو شده است. بدوا  ردید بخش عیمیده کیادی روبه
ها متاثر اک شرایط نامطلوب اقتصیاد  ها و چالش ای  بحراا

تشور بوده و بخش دیگر هم اک مسائیل و میوضیوعیان 
هیا و  جدید، اک جمله رشد تزاینیده اسیتیفیاده اک شیبیکیه

های اجتمیاعی  و بیه  یور تیلی   یحیول در  رساا پیام
های جدید ار با ی  در   کنولوژی

 تشورماا ناش  شده است.
رشد و پیشرتت  کنولوژی هر چند 
دارای ن اط قیون بسیییاری می  
باشد اما در جامعه ی امروکی تیه 
نسل جواا اا تمتیر بیه دنیبیال 
اصالت ها و ریشیه هیا هسیتینید 
مییوجییب شییده  ییا اییی  نسییل بییا 
مشکالن عدیده ای روبرو شونید 

چینیدگیانیگی  “ ته مهمتری  اا 
یا هویتهای سیرگیردانی  ”  هویت 

است ته موجب شیده جیوانیاا و 
نوجواناا بیی  دو راهی  کنیدگی  
سنت  و مدرا بمانند و در نهاییت 
به سیویی  تشیییده شیونید تیه 
برایشاا اک جذابیییت بیییشیتیری 

برخوردار است و اا هم رتت  به سمت و سوی شیبیکیه 
 های مجاکی و ادابه رسوم بیگانه م  باشد

حال باید به ای  پرسش پرداخت ته سرگردان  هویت  به 
هیایی  دارد؟ می یصیود میا اک  چه معناست و چه شاخص

های سنت   سرگردان  هویت  ای  است ته در تنار هویت
هیای  هیوییت ایران ، اسالم  و قوم ، اتینیوا بیا خیرده

های سنت  را به  ایم ته نه  نها هویت جدیدی مواجه شده
اند بلکه احساس  علق به یک هویت خاص  چالش تشیده

اند. به عبارن دیگر، نسیل تینیونی   را نیز کیر سوال برده
های مخیتیلیف  جواا ایران ، عمال خود را در میاا هویت

کنید، در  بیند؛ برای امام حسی  )عس سینه م  سرگرداا م 
تند، ولنتای  را جش   مراسم روک توروش عرض اندام م 

گیرد و همزمیاا خیود را در میعیرض هینیجیارهیا و  م 
دهد ته ممک  است با همیه  های جدیدی قرار م  ارکش

 الذتر مغایر باشد. های توق شده در هویت اصول  عریف
های جدیدی   واا انکار ترد ته امروک هویت شک نم  ب 

های قبل   فاون دارند. میویال  اند ته با هویت پدیدار شده
هویت مل  در گستره هویت جهان  قرار گرتته اسیت ییا 

های میحیلی  و بیومی   های مدرا در تنار هویت هویت
 ری  دلیل ایی    واا گفت عمده تنند. م  عرض اندام م 

سرگردان  هویت  ایی  اسیت تیه احسیاس  یعیلیق بیه 
های جیدیید در حیال  هویت  ر و خرده های توچک هویت

های سنت   تراگیر شدا است و دیگر  عصب  روی هویت
 در میاا نسل جدید وجود ندارد.

ها با یکدییگیر،  رسد ته جایگزی  تردا هویت به نظر م 
ای نادرست است. نباید در سیاستگذاری هویت   اساسا ایده

مداخله شود. منشأ و مبدأ هر نوع سیاستگذاری هیوییتی  
باید روشنفکراا، نخبگاا، دانشگاهیاا و حوکویاا باشنید. 

گیراییانیه ییا  ای با  وجه به رویکیرد نیخیبیه وقت  جامعه
تهمد،  ایدئولوژیک مد نظر خود، آنچه را خود اک هویت م 

تینید، چینییی   به جامعه عرضه و در جامعه اعمیال می 
 واند وجوه مشتیرک جیامیعیه را  ساختاری اک هویت، نم 
رسد ای  هماا ا فاق  اسیت تیه  پوشش دهد. به نظر م 

امروکه در جامعه ما در حال وقوع است؛ ا فاق  ته منجیر 
به بیگانگ  بیشتر نسبت به هویت مل  و چیییسیتی  آا 

هیای جیدیید و  شده است و ما را با اتیراد دارای هیوییت
رو ترده ته دیگر  عصب  روی هویت مل   سرگرداا روبه

 یا مذهب  مشترک خود ندارد.
در ای  خصوص دتتر احساا حمیدی کاده جامعه شنیاس 
و مدرس دانشگاه بر ای  باور است ته ابتدا باید  عیرییف 
دقی   اک هویت را ارائه دهیم و اینکه هویت چطور بیرای 
جواناا ما  عریف شده است دتتر حمیدی کاده ابراک داشت 
هویت یعن  م  تیستم و چطور خودم را  عریف م  تنم 
ای  استاد دانشگاه معت د است سرگردان  و چندگیانیگی  
هویت  ته برای جواناا به وجود آمده است به ای  خا یر 
است ته ما  مایل داریم هویت  را برای آنها  عریف تنیم 

تنیم جواناا سیرگیرداا  به همی  خا ر است ته تکر م 
هستند حمیدی کاده ابراک ترد یک  اک دالیل ای  امر ایی  
است ته ترصت  برای هویت یاب  در بی  جواناا  عریف 
نشده و جواناا نیز برای  عریف خود سراغ ییک هیوییت 

الت ا   
روند تیه ایی   م 

عناصر با هم هیمیاهینیگ 
نیستند و اتنوا و در چنی  شرایطی  
شبکه های اجتماع  تار خود را به خوب  در حال انجیام 
هستند و هویت  را ته جواناا در پ  آا هستند بیه آنیاا 

دهد  عرضه م  دارد امکانا   را در اختیار جواناا قرار م 
 ا هویت خود را به هر شیوه ای ته آناا مایل هسیتینید 
 عریف تنند ای  مدرس دانشگاه معت د است ای  هوییت 
چندگانه امروکه در بی  اتراد معروف و سلبریتی  تیامیال 
مشهود است و عمال ای  اتراد ن ش الگو را برای جوانیاا 
باکی م  تنند ته باعث  شدید ای  چندگانگی  در بییی  
نسل جواا م  شود حمییدی کاده در خصیوص راهیکیار 
برای گذر اک ای  چندگانگ  در بی  جواناا گفت قیطیعیاً 

های ترهنگ  ته متولی   ساکماا
سیاکی در جیامیعیه  امور ترهنگ

هستند در ای  مییاا بیا ضیعیف 
عملکرد روبرو هستند چرا ته اگر 
ای  مسئله بیشتر  دویی  شیود و 
جواناا بدانند چه مضیرا ی  دارد 

 وانند  صمیم بگیرنید اک  بهتر م 
 رت  حذف هر چیزی نیییاک بیه 
یک جایگزیی  دارد و سیاکمیاا 
های متول  ترهنیگ بیایید ایی  
جایگزی  را  عیی  تننید  یبیق 
سیاست های مورد نظرشاا ن ید 
ترده و ارائه دهند حمیییدی کاده 
عنواا تیرد :اگیر چیه نی ید بیه 

تینید و اگیر   نهای  تفایت نمی 
قرار است مسئلیه ای بیررسی  و 
ن د شود باید یک جایگزی  مناسب و قابل قبول برای آا 

های سلبریت  ها بیا ایی   ارائه داد وی با اشاره به تعالیت
اشخاص اک هر اصول  یک عنصر گرتتند ته ای  عناصیر 
هیچ ار با   با یکدیگر ندارد در نتیجه ایی  اتیراد خیود 

شوند و سپس بر مبنای اینکه جواناا  دارای چندگانگ  م 
آنها را الگو قرار م  دهند ای  نسل را دچار چندگیانیگی  
هویت  و  عارض م  تنند و ای  امر نشاا دهینیده ایی  
است ته ن ش ساکماا های ترهنگ  در رسیدگ  به امور 
جواناا و مسائل ترهنگ  بسیار ضیعیییف می  بیاشید و 
نیاکهای جواناا را آنگونه ته شایسته است در نظر نیمی  

 گیرند
و در پایاا باید گفت اگر ما  عریف  اک هوییت میلی  

های پیشی  و جدیید  داشته باشیم ته مجموع هویت
را به رسمیت بشناسد و میاا ای  دو  عارض  قیائیل 

ها الفیت اییجیاد  نباشد، خود به خود میاا ای  هویت
هیای  شود و به ای   ر یییب، میجیمیوع هیوییت م 

 وانند تنار هم کندگ  تنند. در  یر ای   رنگارنگ م 
ها و چینیدپیاره شیدا  صورن، باید شاهد نزاع هویت

 ترهنگ  و هویت  اجتماع باشیم.

 های سرگردان در جامعه جوانان و هویت

 پیام شهروندی:
ها در سنوات گذشته در خصوص امالک آنتهتا قانون شهرداری 011به اطالع آن دسته از شهروندانی که آرای کمی یون مادب 

رساند که در اسرع وق  ن ب  به اجرای مفاد رأی کمی یون اقدام کنتنتد. در غتیتر ایتن صتورت صادر و قطعی  یافته، می
های ذیربط ن ب  به اجرای آرای صادرب بتر استاق قتانتون اقتدام    شهرداری برابر مقررات و ضوابط و با هماهنگی دستگاب

 نماید و عواقب عدم اجرای احکام صادرب قبل از تخریب توسط شهرداری به عهدب مالکین خواهد بود.می

شهید رجایی از بهمن بیگی 
 خواست تا به فعالیتش ادامه دهد

به گزارش محمدمهدی اسدکاده/ خبرنگار شهرسبز؛ صابیر 
سهراب ، مدیرتل ترهنگ و ارشیاد اسیالمی  تیارس بیه 
همراه مهدی امیدبخش، معاوا ترهنگ  ای  اداره و حس  
ده اا، رئیس انجم  اهل قلم تیارس، ضیمی  دییدار اک 
سکینه تیای ، تعال ترهنگ  و اجتمیاعی  تیارس، اک وی 

  جلیل تردند.
صابر سهراب ، مدیرتل ترهنگ و ارشاد اسالم  تارس در 
ای  دیدار گفت: خانه بهم  بیگ  یک موکه ترهنگ  است 

 ته بایست   وجه ویژه ای نسبت به آا صورن گیرد.
صابر سهراب  ادامه داد: وقت  تتاب های بهم  بییگی  را 
م  خواندم به ولع خاص او برای خدمت به عشایر محروم 
و مستضعف پ  بردم. چیزی ته با شیرینی   یمیام  یر در 
 البالی سطرهای تتاب، آا را ثبت و ضبط ترده است.

مدیرتل ترهنگ و ارشاد اسالم  تارس اتیزود: تیارهیا و 
خدمان بهم  بیگ  همه را  حت  أثیر قیرار داده اسیت و 
 تس  نم   واند آا را منکر شود یا اک  اریخ حذف تند.

دبیر شورای ترهنگ عموم  تارس خا رنشیاا سیاخیت: 
بهم  بیگ  م   وانست همچوا بسیاری بیه  یجیارن و 
ثرون اندوکی روی آورد اما تار بزرگ و سخیتی  را آ یاک 
ترد ته ثمره آا را امروک در ترکنداا عشایر م  بیینیییم. 
دیگراا ثرون اندوختند و نیامی  نیدارنید و او تیرهینیگ 

 اندوخت و نامش همیشه در  اریخ ماندگار شد.
سکینه تیای ، همسر مرحوم محمد بهم  بیگ ، ته خیود 
نیز اک معلماا عشایری بوده است و هم اتنوا به عینیواا 
چهره ای ترهنگ  شناخته شده است، در ای  دیدار ضم  
 شکر اک حضور مدیرتل ترهنگ و ارشاد اسالم  گیفیت: 
پس اک ان الب و تضای ایجاد شده، بهم  بییگی  خیانیه 
نشی  شده بود ته شهید رجای  و دیگر بزرگیاا و رجیال 
سیاس  مذهب ، اک وی خواستند  ا دوباره تعیالیییت هیای 
خود را اک سر گیرد و ایشاا نیز مجدداً به عرصه تعالیییت 

 های ترهنگ  و آموکش  برگشتند.

میلیارد ریال از محل جرائم  75اختصاص 
 راهنمایی و رانندگی به دهیاری ها

کاده؛ سید تیمیال پیاک تیطیرن به گزارش احساا سمیع
مدیرتل امور روستای  و شوراهای استانداری تارس  اتیید 

میییلیییارد  47ترد: 
رییییال اک میییحیییل 
اعییتییبییاران جییرائییم 
راهنمای  و رانندگی  

 655اسییتییاا بییه 
روسیییتیییای دارای 
دهیییییاری اسییتییاا 

 خصیص یاتته و  وکیع گردیده است ته با هیمیاهینیگی  
ترمانداراا شهرستانهای استاا و دستگاه های مربو ه بیا 

های  همچوا جمیعیییت، درصید جیرییمیه  لحاظ شاخص
ماخوذه، داشت  ن اط حادثه خیز و...،  وکیع و هزینه خواهد 

 شد.
وی گفت: هدف اک  خصیص ای  اعتباران، اییمی  سیاکی 
معابر روستای  و نصب عالئم و  جهیزان ایمن  و اصیالح 

 هندس  ن اط حادثه خیز، خواهد بود.
پاک تطرن اضاته ترد: عملیکیرد دهیییاراا بیه عینیواا 
همیاراا راهور،    سالیاا گذشته نتایج بسیار مطلوب  به 
دنبال داشته است و با برگزاری دوره های آموکش  مر بیط 
به ویژه برای دهیاراا روستاهای واقع در ن اط حادثه خییز 
استاا، در مواقع بحران  به یاری دستگاهیهیای خیدمیان 
رساا همانند پلیس راهنمای  و رانندگ ، امیداد و نیجیان 
جمعیت هالل احمر، آ ش نشانی  و خیدمیان اییمینی  و 

 راهداری و حمل و ن ل جاده ای، شتاتته اند.
———————————————- 

 شهردار کنارتخته استعفا داد
ماه خدمت در  64خشایار شیبان  شهردار تنار خته پس اک 

ای  شهرداری به دلیل آنچه وی اختالف سلی ه و دیدگاه با 
 شورای اسالم  ای  شهر عنواا ترده، استعفا داد.

خشایار شیبان  در مورد دالیل ای  استعیفیا، بیه اخیتیالف 
سلی ه و دیدگاه خود با اعضای شورای شهر تنیار یخیتیه، 

 اشاره ترد.
وی در همی  رابطه اتزود: به هر حیال  اعضیای شیورا در 

های  به مردم داده و  بیعتا به دنبیال  کماا انتخابان وعده
 ح ق آا هستند ته برای ای  تار، تشارهای  به شهرداری 

 شد. اعمال م 
شیبان  ادامه داد: البته خواسته میردم بیه حیق اسیت، امیا 

 یواا ایی   متاسفانه درآمد شهرداری نیییز انیدک و نیمی 
 ها را با ای  منابع مال  محدود برآورده ترد. خواسته

شهردار مستعف  تنار خته  صریح ترد: م   یواا در ییک 
سال  ا چندی  میلیارد شهرداری را بدهکیار تیرد و پیروژه 

 اجرا ترد ته به اعت اد بنده ای  تار صحیح نیست.
وی اتزود: به هر حال ما با محدودیت شدید منابیع میالی  

 وانسیتیییم خیواسیتیه  رو بودیم و به همی  دلیل نم  روبه
اعضای شورا را نیز مح ق تنیم و همی  موجب اخیتیالف 

 نظر با اعضای شورا بود.
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 زینب)س(، از بیعت با امام تا انتظار ظهور
 

اند... کینب)سس هماا است ته پس اک امامت پدرش عل )عس نه اک کینب)سس نماد معرتت  است در مذهب امت و امامت ته شیعه را اینگونه دانسته
باب خواهری، ته با معرتت خویش دست بر دستاا حس )عس نهاد و بیعت ترد. او هماا کن  است ته پس اک حس )عس دست بر دستاا حسییی )عس 

ی برانهاد، نه اک باب خواهری ته اک باب معرتتش بر امام خویش. آری او هماا کن  است ته در هنگامه قیام، سوار بر اشتر بر همگاا پیش  گرتت 
گاه نگفتند ته کینب)سس بر شهادن دو جوانش گیریسیت... ا اعت امامش. در تربال پیشاپیش دیگراا، دو ترکند جوانش را راه  میداا ترد و هیچ

بار رو به سوی خیمه سجاد نهاد و با دست بیعت بر دستاا امام کمانش او هماا کن  است ته بر  ل کینبیه، شهادن امامش را دید و با چشمان  اشک
 خبر شهادن امام حسی  را داد. او بر  ل کینبیه اینگونه تریاد ترد: مهدی تجای ؟ 

 قیمت بلیت
زن خطاب به شوهر: خب یه بار چک کنم ببینم 
همه ی مدارکو برداشتم. کپی وصیت نامه. فیش 
بانکی مربوط به غسل میت. فیش بانکیی بیابیت 
قطع درختان محل سقوط به حساب شهیرداری. 
فیش بانکی به حساب عوارض خروج از جیهیان 
هستی. خب آقا اینهم مدارکی که فردا میخوای 
ببری بلیط بگیری. فقط یادت باشیه بیویییینی  
بگیری ها. بویین  بهتر سقوط میکنیه حیداقیل 

 چند نفری زنده میمونن.
مرد: ای خانم مث که خبر نداری قیمت بلیط ها 
با شیب مالیم دو برابر شده. از این هفته حمل و 

 نقل هوایی از سبد خانوار حذف شده...
زن: وا یعنی با اسب و اشتر از جاده ی ابیریمیم 
باید بریم؟ خیلی تجهیزات هواییمون آخیریین 
ورژنه؟ بلیطها رو هم دو برابر میکنین بیه جیای 

 اینکه نیم بها کنن؟
مرد: اصالً قیمت ها رو که نگاه میکردم رقمیش 
شبیه رقم محاسبه جرم سیاره هابود. اینم میلیل 
درد عضله است... چند روز دیگه سر میییمیییم 

 عادی میمه.
زن: خودتو ناراحت نکن. اصالً بهیتیر کیه سیفیر 
نمیریم؟ مهین خانوم، همسایه روبرویی، وقیتیی 
شنید میخواهیم با هواپیما بریم گفت شما هنوز 
خیلی جوونید برای سفر هیواییی. حیییا شیمیا 
نیست؟ راستی دیمب خواستیگیاری دخیتیر  
بود میگن داماد خیلی مایه داره. مهریه دخیتیره 

تا بلیییط رفیت و بیرگمیت بیه  ۵میدونی چیه؟ 
 کیش.

 مرد: حتماً داماد آقازاده است...
زن: مهین خانوم که میگفت پسر خوبییه ژنیش 

 خوبه...

به گزارش 
شیهیرسیبیز؛ سییردار 

سر یپ پاسدار حسی  سالمی  
شییهییییید  6022در یییادواره سییرداراا و 

شهرستاا تاکروا با ابراک خرسندی اک حضور در ای  
شهرستاا اظهار داشت: ای  یک اتتخار است تیه در آا 

 یریی   های سخت دوراا دتاع م دس در سخت عملیان
 ری  مواضع دشم  و در شدید ری  و  نبردها و در نزدیک

هیای جینیگ تیرکنیداا شیمیا   ری  موقعیییت خطرناک
 درخشیدند و اتتخار آتریدند.

وی گفت: ما هرچه عزن، اتتخیار، شیراتیت، تیرامیت و 
تنییم  منزلت داریم و به هرچه در ای  سرکمی  اتتخارم 

اک شهیدانماا به ما رسیده است. آنها ن ش  جیاودانیه در 
ده  به سیمای منور ایراا اسالم  در ایی  چیهیار  شکل

دهه سخت نبرد با مستکبراا ایفا تردند؛ شیهیدا سیبیب 
شدند ای  ملت در محیاصیره و تشیار سیییاسی  هیمیه 

های جهاا نشکند و ای  سرکمی  مست ل و آکاد اک  قدرن
های آشکار بر ما و  ها حجت ها باق  بماند. آا اراده قدرن

عالمان راه برای ما بودند، شهدا مظاهر و منابع قدرن ما 
 هستند.

جانشی  ترمانده تل سپاه پاسداراا ان الب اسالم  بیاا 
میرند، اما شهدا پس اک شهادن  های عادی م  ترد: انساا

بخشنید؛ میا بیدوا  بیش اک قبل به جامعه قون و نور م 
 وانستیم ادامه حیان دهیم آنها قاعده جنگ  شهیداا نم 

 را برای ما  غییر دادند.
گذشت، اما وقت  به  وی گفت: دشم  ما اک هر مانع  م 

رسییید،  جسم مستحکم سرشار اک ایماا ای  میلیت می 
شکست. قدر   وجود داشت ته ماورای مسائل مادی  م 

هیای  بود. آا قدرن ایماا ح ی   بود. شهیداا ما با قلب
جنگیدند و با  کبیر، لحظان تبریای  را  پر اک ایمانشاا م 

 تردند. ایجاد م 
روییم،   گفتند برای رضیای خیدا می  وی گفت: شهدا م 

گفت برای بهشت؛ هرچند بهشت ماوای دائم   تس  نم 
تیردنید.  آناا بود، اما آناا ت ط رضواا اله  را  لب م 

وجوی خدا بودند. مملکت  ته چنی  ملت   ها در جست آا
 خورد. دارد هرگز شکست نم 

سردار سالم  ضم  برشمردا شرایط تشور گفت: امروک 
 یریی   در تشوری هستیم ته رهبرش در عصر پیچیییده

های بشر یک  نه با یک امت وتادار در م ابل یک   و ئه
جهاا ایستاده است. رهبری ته میویل امیام بیا هیمیاا 

دار ای  امیت  شجاعت و  دبیر و نزدیک به سه دهه بیرق
 است. او سفینه نجان است و رهبری نوران  است.

های آمریکا برای بیاکگشیت  وی ضم  بر شمردا  الش
به منط ه و ایراا، گفت: پس اک شکست دادا  ا ون و 

اش، همواره دنیبیال  خانه   بیروا تردا آمریکا اک جاسوس
راه  برای  لبه بر ای  ملت بود. همه  جربیان سنگیی  

های سیاس  به میداا آورد  خود را در شکست دادا نظام
اک  مام قدرن خود استفاده ترد  ا انت ام سخیتی  اک ایی  
ملت بگیرد. ای  ملت را در  حریم سخت ِ جهیانی  قیرار 
داد.  هاجم ترهنگ  سنگی  برای پشیماا تردا مردم اک 

ان البشاا انجام داد. برای ایجاد ای   صور تیه بیایید بیا 
آمریکا ساخت،  مام نیروی خود را به صیحینیه آورد و اک 

 هیچ چیزی دریغ نکرد.
ای  سالم  در ادامه گفت: یک میداا جنگ همه جانیبیه

های اخیر هییچیگیاه بیه میدن  ایجاد تردند ته در سده
انید تیه  سال وجود نداشته است اما آنها خوب آموخته52

 ترار تنند.

جییانشییییی  
ترمانده تل سپاه بیاا 
ترد: اینکه امام ترمود پشتیبیاا 
والیت ت یه باشید  ا به ای  تشور آسیبی  
نرسد، امروک عمل ، مجسم و باورپذیر  ح ق یاتیتیه 

ایم دشم  را اک قلب تشیورمیاا  است ما نه ت ط  وانسته
ای درگیییر  های پیراتینیده دور تنیم، بلکه او را در جبهه

 اند. ایم ته آنها  ضعیف شده ترده
وی در  حلیل ای  مسائل گفت: ای  میلیت آنی یدر سیر 
آمریکا را به چکش و سِنداا کده تیه نیه  ینیهیا قیدرن 
نظام  آنها بلکه ع ل سیاس  آنها به کوال رتیتیه اسیت. 
آمریکا در آستانه تروپاش  قدرن است و ای  برگرتتیه اک 

اند، جز متحد   ریلیوا دالر خرج ترده 7سنت اله  است. 
ای  های مسلماا بر محور امام و والیت نتیجه شدا ملت

برای آنها نداشته است، جز ضعف اقتصادی و سیییاسی  
5برای آنها دستاوردی نداشته اسیت. چیرا  میییلیییوا  2

ها روی تار وا در خیییابیاا  آمریکای  کیر خط ت ر شب
تینید، عیاجیز  خوابند؟ چرا قدرن نظام  او عمل نم  م 

 نشیند؟ است و بیمار است؟ چرا اک سوریه ع ب م 
گذاریم؛  ها را پشت سر م  سردار سالم  گفت: ما سخت 

 یر  اما اگر شرایط برای ما سخت است، برای آنها سخیت
است. ما به خدا امید داریم ول  آنها خدا را ندارند یعینی  
امیدی ندارند در جنگ هم همینطور بود، آنها همه چیییز 
داشتند جز خدا و ما هیچ چیز نداشتیم جز خیدا، ولی  میا 
پیروک شدیم ما روکی آمریکا را شکست دادیم ته قیدرن 

 تراوان  داشت، اما امروک ما قدر مندیم.
جانشی  ترمانده تل سپاه پاسداراا گفت: امروک نام ایراا 

شیود اگیر دنیییای  را هرجا ببریم، با اتتخار اک آا یاد م 
ایستد به خا ر ایستیادگی   اسالم امروک م ابل آمریکا م 

 شماست، چوا شما یک الگوی جاودانه م اومت ساختید.
حجت االسالم محمدخرسند امیام جیمیعیه تیاکروا در 

شهید شهرستاا تاکروا گفت: ییاد شیهیدا 6022یادواره 
تینید وبیه  های گوناگوا بیمه م  جامعه را دربرابر  فرقه

همی  جهت است ته بزرگداشت شیهیدا بیرای دشیمی  
 سنگی  است. 

گفت: 4و5امام جمعه تاکروا با اشاره به عملیان تربالی 
همه اک اتتخاران دتاع م دس است  4وتربالی5تربالی 

 هاا ویادگاراا دتاع م دس را شما ت تنند.  و نباید ترماند
وی اتزود:امروک بیشتر اک هر کماا به یادشهیدا احیتیییاج 

شهید   دیم ان الب و تشور ترد و  6022داریم .تاکروا 
 وتاداری خود را ثابت ترده است. 

 عکس: محمود نوذری/ خبر: روابط عموم  امام جمعه تاکروا

 کوبیدن سر آمریکا بر سندان چکش، 
 شان نیز زوال یافتنه تنها قدرت نظامی که عقل سیاسی

 عکس: محمود نوذری
 مانور آمادگی زلزله در خشت

 عکس: محمدمهدی اسدزاده
 دی در شیراز 9مراسم 

 عکس: زینب صادقی
 داشت ناصردیوان کازرونیگرامی

 عکس: امیرخسرو شجاعی
 رونمایی از کتاب عروس/ شهید علی بازیار

 عکس: ایمان مرتجز
 های سوادآموزاننمایشگاه دست ساخت

 الهام نظامجو طنزانه

 نشانی کازرونآتش


