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 با سالم و تحیت
ویژه مطبوعاا،    ها به همه مستحضرید که امروزه وسایل ارتباط جمعی و رسانه

جانبه جواما  بشارا اسات کاه باا اناتا اا           یکی از ارکان رشد و توسعه همه
ا افکار و عا اایاد عاماومای و ساالیا  و          اطالعا، و معلوما، جدید و مبادله

هاا نو در راه پیشرفت  ترقی و تعالی فرهنگ و تمادن بشارا نا ا       اندیشه
 بسزایی دارد.  

هاا و ... هاع عاامال         ناماه  ها و هفته ویژه مطبوعا،  روزنامه اا به ا رسانه جامعه
طالابای      خواهای  عادالات    مهمی براا بیدارا  آگاهی  نظار، همگانی  آرمان

ا م اومت  دف  تهاجما، فرهاناگای  سایااسای  اقاتا اادا و           ت ویت جبهه
هاا اجتماعی  اقت ادا  توانند در مدیریت و کنتر  بحران اجتماعی بوده و می

اا داشته باشند و مت ابالً ابزار مؤثرا براا فریا    کننده و سیاسی ن   تعیین
هااا کاا و و    افکار عمومی  اغفا  اجتماعی  تهاجما، فرهنگی و ایجاد بحران

جویان و تأمین مناافا  غایارمشارو        هاا اجتماعی جهت سلطه سلطه شورش
 دست آنها قرار گیرند خواهان و زورگویان باشند  وقتی که آلت زیاده

هااا انا االبای و      اا که کشور ما  ملات ماا  آرماان    ولی متأسفانه در این برهه
اسالمی ما از هر طرف مورد تهاجع فرهنگی  سیاسی  اجتماعی و ح ر شدیاد  

هااا   اقت ادا از طرف استکبار جهانی اسات و بایا  از هار زماانای رسااناه        
هاا و بایاشاتار       اناد  رسااناه    دشمنان  ما را مورد هجوم ناجوانمردانه قارار داده 

هاا مکتوو ما در تنگناا شدید گرانی کاغذ و دیگر هزیناه   مطبوعا، و رسانه
کشند  از یک طرف باا  رفاتان     هاا آخر را می مربوطه قرارگرفته و بعضاً نفس

ها را از  ها و از طرف دیگر کاه  درآمدهاا مع و  و متعارف  آن روزانه هزینه
 آورد. پاا درمی

نگاران و اصحاو مطباوعاا، بسایاار      شوربختانه این روزها شرایط براا روزنامه
 دشوار شده و با ادعاا دستگیرا سلطان کاغذ  وض  بدتر هع شده است.

در این بین اخالق و من  خاص اصحاو مطبوعا،  مانا  از نشاان دادن ایان    
الاماا  و ناگارانای       وضعیت بحرانی ساختگی خائنان مملاکات و دزدان بایات    

اا و  هاا مکتوو و آینده کارکنان  خبرنگاران حارفاه   عمی شان از آینده رسانه
حا  تعدادا از ماطاباوعاا، تاوان       که تابه طورا شود. به  اندرکارانشان می دست

 اند. انتشار نداشته و تعطیل شده
طاور نااماناظاع       برخی از آنان با کمترین تیراژ و یا ت لیل صفحا، و ... و یا باه    

ها ه داشته است و بادیاهای     شوند و حتی تأثیر نامطلوبی بر چاپخانه منتشر می
هاا شاده اسات و     است به ضرر کارکنان و کارگران و یا بیکارا تعادادا از آن 

 ها را در پی داشته است. نگرانی جدا ناشران و مدیر چاپخانه
اا  توجهی به این امر فرهنگی  غلبه تهاجما، رساناه  ی یناً عواق  نامطلوو بی

 هاا سنگینی براا ملت خواهد داشت. دشمنان و خسارا، و زیان
ها  با ت لیل صافاحاا، و اناتاشاار        ا سختی ا شهرسبز با همه نامه و اما هفته 

ا حسااس حضاور    کار برده تا در این عارصاه   نامنظع  سعی و تالش خود را به
ا مشترکان و خوانانادگاان عازیاز و       خود را حفظ نماید و از این بابت از همه

 نماید. دوستداران گرامی عذرخواهی می
امید است معاونت مطبوعاتی ومدیر کل محترم راه چاره اا عمالای داشاتاه      

 باشند.
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تالش خواهیع کرد تا باا هامااهاناگای وزار،       
فرهنگ و ارشاد اسالمی دومین کنگره سلماان  
فارسی را به هماان شاکال بایان الامالالای و          
بزرگداشت آیت اهلل ایمانی را به صور، استانی 

 در کازرون برگزار کنیع.
به گزارش خبرنگار شهرسبز   نشسات شاوراا   
فرهنگ عمومی شهرستان کاازرون  باا حضاور    
صابر سهرابی  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 فارس در دفتر امام جمعه کازرون برگزار شد.

صابر سهرابی  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فارس در نشست شوراا فارهاناگ عاماومای       
: بعد از شاوراا ادارا     شهرستان کازرون گفت
دومین نشست و پارلمانی که ت میماتا   زم  
ا جراست  شوراا فرهاناگ عاماومای اسات.       
ت میما، و سیاستگذارا هاایای گاه در ایان     

شود  باید اجرا شود و تضمایان    شورا اتخا  می
 اجراا آن با فرماندار است.

: با جدیت تاماام در     صابر سهرابی ادامه داد
کنار شما هستع و طب  برنامه هاا در نظر 

گرفته شده جایگاه ویژه اا براا کازرون در 
 سا  جدید را مدنظر داریع.

: بودجه را به دبیرخانه شوراا   سهرابی افزود
فرهنگ عمومی تزری  می کنیاع تاا باراا    
برنامه هاا فرهنگی ساطاش شاهارساتاان       

 تاثیرگذارتر از پی  باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اساالمای ضامان     
اعالم آمادگی جهت برگزارا دومین کنگره 
حضر، سلمان فارسی)ره(  و بازرگاداشات      
آیت اهلل شیخ اسداهلل ایمانی  امام جمعاه و  
نماینده اسب  ولی ف یه در کازرون و فارس 
: تاالش خاواهایاع کارد تاا باا           اضافه کارد
هماهنگی وزار، فرهنگ و ارشاد اساالمای   
دومین کنگره سلمان فارسی را باه هاماان    
شکل بین المللی و بازرگاداشات آیات اهلل     
ایمانی را به صاور، اساتاانای در کاازرون      

 برگزار کنیع.

دبیر شوراا فرهنگ عماومای اساتاان فاارس      
خاطر نشان کرد: گافاتاماان ساازا اقاتا ااد          
م اومتی  سرمایه اجتماعی  اخاالق عاماومای      
زنان و خانواده  ایاااار و شاهااد،  جاواناان و       
ظرفیت هاا آنان  م رف فرهنگی  معماارا و  
شهرسازا  محیط زیسات  فضااا ماجاازا از     
جمله سرف ل هایی اسات کاه باایاد شاوراا      
فرهنگ عمومی براا فرهنگ سازا و نهادیناه  

 کردن آن ها در جامعه ت میع سازا کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فاارس اعاالم   
: با تمام توان و باه جاد از اناجامان هااا         کرد
فرهنگی و هنرا شهرستان کازرون حاماایات    
می کنع و گام هاا بزرگی براا اجراا برناماه  
هاا فاخر در سطش منط ه اا و ملی براا این 

 شهرستان برخواهیع داشت.
صابر سهرابی افزود: معرفی کازرون باه عاناوان     
پایتخت کتاو ایران  برگزارا دومین کاناگاره    
بین الملالای سالاماان فاارسای در کاازرون و         
برگزارا روز کازرون در نمایشگاه بین اللمالای   

در شایاراز    ٨٩کتاو شیراز که مهر و یاا آباان   
 برگزار می شود از جمله این برنامه ها ست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اساالمای فاارس گافات:      
برگزارا جشنواره روستایی و عشایارا باا عاناوان     
دوستدار کتاو و کتااو خاوانای در باخا  هااا       
شهرستان کازرون با هدف ایجاد روحایاه نشااط از    
جمله برنامه هاا پی  بینی شده در سا  جادیاد   

 براا این شهرستان است.
سهرابی با اشاره به جایگااه شاوراا فارهاناگ      
عمومی شهرستان گفت: باایاد ایان جالاساا،        
مرت  برگزارشود تا به جایگاه اصلی برسایاع و   
 م وبا، شوراا فرهنگ عمومی باید اجرا شود.

به گزارش شیرازه، آیت اهلل لطف  اهلل ژکاف ب بفیف فت        
چه رب اسفندم ه خطبه نم ز جمعه شیراز را ب  ژعوت خفوژ  
  نم زگزاران به ره یت تقوا، عدل   خداترسی آغ ز ارژ   
: ژر ه تی شن سی ب ید جفهف ن را     معنویت   اخالق گفت

 ب ید ب  چشمی ببینیم اه امیرالمومنین ژید.
ام ب جمعه شیراز ب  بی ن اینکه هیچ ا ی نمی تواند اژعف   
ع(  ژیفده اسفت،       اند اه ه تی را ژقیق تر از ام ب علفی 
: ژر ان  ن شن سی ب ید خط   م فیفرک افه      اظه ر ژاشت

 قرآن   امیر مومن ن گفته رفت ر   حرات انیم.
: هر ا ی ب ید خوژش بفه مفعف را، اخفالق          ک افز ژ
معنویت پ ک بند ب شد؛ صراط م تقفیفم مشفوفب   بف ز      
است، م  همه ب ید سیر   سلوک ژاشته ب شیم ت  به انته ک 

 خوبی برسیم.
نم ینده  لی فقیه ژر است ن ف رس ژر اژامه به ژسفتفرسفی    
ع(      سوت نم زگذاران   زائران به حرب مطهر ش عفرفرا) 
اش ره ارژ   گفت: م ئوالن بی یند نگ ه انند ت  ببفیفنفنفد      
مرژب زم ن زی ژک را صرا رسیدن به حرب می انفنفد تف     
نم ز بووانند   ف صله اک اه ب ید براک رسیدن به حفرب را  
پی ژه طی انند حد ژ ژ  ایلومتر است لذا الزب است هفر  
چه سریعتر این مشکل حل شفوژ   تفدبفیفرک بفراک آن      

 اندیشیده شوژ.
ژکا ب ب  بی ن اینکه ژر ای ب ارزشمند م ه رجب قرار ژاریفم  
اه موالید گرامی متعدژک ژر این مف ه قفرار ژارژ، اظفهف ر     
عامف ب          ژاشت:  الژت چه ر تن از ام مف ن گفرانفقفدرمف ن 
محمدب قر، ام ب محمدتقی، ام ب علی النقی   ژر رأس آنه  
ام ب علی علیهم ال الب  ژر این م ه قرار ژارژ اه این ای ب  
مب رک را تبریک عرض می انم   امید ارب اه از شیعی ن 

  اقعی امیرالمومنین ب شیم.
هجرک شم ی از هفتفه   ۸۹ ک به ای ب نور ز   آغ ز س ل 

آینده اش ره ارژ   ضمن تبریک س ل جدید به نم زگزاران 
  عموب مرژب، س لی پر از خفیفر، بفرافت   خفوبفی را از       
خدا ند من ن براک تم می مومنین   م لفمف نف ن جفهف ن      

 خواست ر شد.
ام ب جمعه شیراز به تق رن م ه رجب   ای ب البیض ب  آغف ز  
س ل جدید اش ره ارژ   گفت: هفتفه آیفنفده بفه مفراسفم        
معنوک   پرفیض اعتک ا اختص ص ژارژ افه ان شف هللاهلل   
ا  نی اه توفیق شرات ژر این مراسفم را ژارنفد ژیفگفر     

 مرژم ن را از ژع ک خیر فراموش نکنند.
ژکا ب همرنین به حمله تر ری تی به ژ  م فجفد نفور      

 ۰۵لینو ژ ژر نیوزیلند اش ره ارژ اه ژر این ح ژثفه حفد ژ   
نفر از م لم ن ن اشته شدند   از خدا ند طلب تعجیفل ژر  
ظهور منجی بشریت حضرت مهدک ععج  براک خف تفمفه      

 ی فتن مشکالت بشریت   م لم ن ن ارژ.
 ک ژر اژامه به س لگرژ رحلت ع لم عف لفیفقفدر آیفت اهلل      

سیدنورالدین ه شمی اشف ره افرژ   اظفهف ر ژاشفت: ایفن        
شوصیت بزرگ  یژگی برج ته اک ژاشت   آن خواستن 
ژین ژر تم می ابع ژ بوژ؛ می توانیم از آن چهره نورانفی    

 جهت گیرک ه ک ایش ن ژرس بگیریم.
: عفده اک ژیفن را       نم ینده  لی فقیه ژر ف رس بیف ن افرژ
محد ژ به اعم ل عب ژک ارژه اند امف  ایفن شفوفصفیفت       
برج ته ژین را ژر تم می عرصه ه ک سی ست، اقتفصف ژ،   

 اجتم (، معنویت   غیره می خواست   ژنب ل می ارژ.
ژکا ب ژر اژامه سون ن خوژ به بی ن نکف تفی ژرخصفوص    
: این مرژ   ژرگذشت ح ج اابر شریعت گفت   اظه ر ژاشت
یک ا ر براک ام ب ح ین   اربال ارژ اه هم ن اف ر تف    

 زم ن مرگ همراه ا  بوژ   ی رک اش ارژ.
 ک ب  اعالب اینکه از ژرگذشت این شوصیت می خواهفم  
نتیجه اک بگیرب اه هر فرژک یک  ظیفه اک بفر عفهفده    
ژارژ   اگر آن  ظیفه را به خوبفی   آنفگفونفه افه مفورژ       
رض یت خدا ند متع ل است انج ب بدهد خدا ند نیز ت  ابفد  
: ا ر را ب یفد ژرسفت     آن ا ر را نگ ه می ژارژ، تصریح ارژ
انج ب ژاژ؛ ژرست انج ب ژاژن ا ر یعنی اینکه بدانیم  لفی  
زم ن از م  چه می خواهد   همراه   همگ ب ب   لی   رهبر 

 خوژ ب شیم نه یک قدب جلوتر   نه عقب تر.
ام ب جمعه شیراز ب  ت اید بر اینکه ف صله گرفتفن از  لفی   
: ژر زمف ن امف ب ح فن        ا ر را خراب می اند، بیف ن افرژ
مجتبی ع(  افراژک بوژند اه انفقفالبفی تفر از خفوژ امف ب         
برخورژ می ارژند   می گفتند ب ید بجنگیم ژرح لیکه ام ب 
معتقد بوژند زم ن جنگ نی ت اه البته این ه  اف رشف ن   

 خراب شد.
ژکا ب به  الیتمدارک شهدا اش ره افرژ   اظفهف ر ژاشفت:     
ب ید به  ظیفه م ن عمل انیم   نگذاریم حرا  لی مف ن  
بر ر ک زمین بم ند؛ پیر زک بر عهده م  نفیف فت   خفدا     

 پیر زک را می ژهد.
نم ینده  لی فقیه ژر ف رس ژر انته ک خطبه نم ز جمفعفه   
شیراز به سونرانی رهبر انقالب اسالمی ژر جمع اعضف ک  
خبرگ ن رهبرک اش ره ارژ   ت اید ژاشت: رهبفرک نفگف ه     
جدیدک به انقالبی بوژن را مطفر  افرژنفد   تفحفلفیفل        
جدیدک از سبک رفت ر اسالمفی ژر عفرصفه سفیف سفت         
اجتم ( عنوان ارژند اه ژر نو( خوژ بی بدیل   بی نظیفر  

 بوژ.
 ک ب  اعالب اینکه ایش ن ی زژه ژ گ نه را مطر  ارژند اه 
به فرموژه خوژش ن پ سخ ایفن هف  ژر قفرآن  جفوژ ژارژ،     
: نو( بی ن رهبرک ژرخصوص این ژ گ نه ه یی افه    افز ژ
ژر قرآن  جوژ ژارژ ژاراک نوآ رک ه ک ایفن مفرژ بفزرگ    

 بوژ اه ب ی ر ت ثیرگذار است.
ام ب جمعه شیراز ژر انته ، نم زگزاران را به مط لفعفه ایفن    

 ی زژه ژ گ نه ژر بی ن ت رهبرک ژعوت ارژ.

 امام جمعه شیراز نمازگزاران را به مطالعه یازده دوگانه در بیانات اخیر رهبری دعوت کرد؛

تاکید بر فراهم شدن دسترسی راحت به 
 حرم شاهچراغ برای نمازگزاران و زائران

 برنامه های فاخر فرهنگی برای کازرون درنظر گرفته شده است

منط ه پرتردد و تاریخی چهارراه مشیر  سالهاست که به 
دلیل حضور فروشندگان برخی حیوانا، کنار خیااباان و   
تخلفا، مغازه هاا پرنده فروشی ظاهرا نامناس  پیادا  
. طب  قوانین و م اررا، هارگاوناه خاریاد و         کرده است
فروش حیوانا، حیا، وح  از جمله پرندگان وحشای   
سنجاو  ک پشت  مار و غیره و حیوانا، اهلی شاامال:   
مرغ وخروس  سگ و گربه   خارگاوش و ماوارد دیاگار      
توسط این مغازه ها و فروشندگان حیوانا،  کنار خیابان 
. همچنین هرگوناه  باش مارغ از م اادیا         ممنو  است
تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و جرم محساوو مای   
شود. این مساله ضمن ایجاد آلودگی در محایاط بااعا       
انتشار انوا  بیمارا هاا خطرناک مشترک بین انسان و 
حیوان در سطش شهر شده و سالمت جامعه را به خاطار   
می اندازد. شرایط موجود در این مکان سا  هاست مورد  
اعتراض دیگر کسبه منط ه چهارراه مشیر خ وصا مغازه 

. به گزارش روابط عماومای     هاا اغذیه فروشی می باشد
فرماندارش شهرستان شیراز  همتی  معااون سایااسای      
امنیتی و اجتماعی فرماندارا شایاراز در ایان خ اوص     
گفت: نارضایتی مردم و مساله ایجاد آلودگی و آسی  باه   
محیط زیست سب  شد تا در جلسه کارگروه بهداشات و  
امنیت غذایی در فرماندارا شیراز مساله ساماندهی ایان  
مغازه هاا در دساتاور کاار ادارا،  یارباط قارار گایارد.          
همچنین م رر شد جاهات فارهاناگاساازا و آماوزش         
شهروندان اقداماتی انجام گیرد تا شاهد کاه  چانایان    
. وا باا    موارد و معضال، اینچنینی در سطش شهر باشیع
بیان اینکه ایران رتبه سوم قاچاق حیا، وح  در دنیا را 
دارد گفت: یکی از عوامل مهع افزای  تجار، حیاواناا،    
حیا، وح  عدم اگاهی و حساسیت عمومی است. لذا با 
توجه به اهمیت آموزش و فرهنگساازا در جااماعاه باا      
همکارا شهردارا شیراز تابلویی جهت اطاال  رساانای    

همشهریان عزیز در منط ه چهارراه مشیر و نازدیاک باه    
این مغازه ها ن   گردید تا شهروندان با آگاهی و درایت 
از خریدن هرگونه حیوان غیرمجاز از مغازه ها و حایاوان   
. ازینارو شاهارونادان       فروشان کنار خیابان امتنا  نمایند
عزیز می توانند در صور، مشاهده هرگوناه تاخالا  باا      
شماره هاا درج شده روا تابلو تماس گرفته و تخلفاا،  
. در پاایاان ماعااون         را به ادارا، مربوطه گزارش دهاناد
: این مغازه ها مطاب  پروانه کس   تاناهاا      فرماندار افزود
مجاز به فروش پرندگان زینتی می باشند و مکلفاناد تاا    
ضمن رعایت قوانین صنفی و بهداشتی  لیست پرندگاان  
زینتی مجاز جهت فروش و عرضه را در واحاد صانافای     
. امید است تا با   خود جهت اطال  خریداران ن   نمایند
یارا و همکارا مسؤولین و همشهریان گارامای گاامای     
موثر در مسیر حفظ محیط زیست و سالمت جااماعاه و    

 شهرمان برداشته شود.

 همتی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شیراز: 

 مسئله ساماندهی مغازه های پرنده فروشی چهارراه مشیر در دستور کار ادارات ذیربط قرار گیرد

از سرا برنامه هاا شاخص بزرگداشت یازدهمین هفتاه  
بزرگداشت روز بوشهر  از عباس عاشورا نژاد شاهاروناد    
. جمعه ش  از سرا برنااماه     افتخارا بوشهر تجلیل شد
هاا شاخص بزرگداشت یازدهمین هفته بزرگداشت روز 
بوشهر غالمحسین خواجه بعنوان چهره ماندگار و عبااس  

 عاشورا نژاد شهروند افتخارا بوشهر تجلیل شدند.
شهردار بوشهر در این آیین گفت: انتخاو چهره ماندگاار   
و شهروند افتخارا بوشهر از عرصه علع و فرهنگ کاارا  
بزرگ و قابل ارج است. سید نور الدین امیرا افزود: ایان    

چهره در واق  ارج گاذارا باراا    ۲ارج گذارا براا این 
علع  فرهنگ و دانا  و تاباریاکای باراا ماعالاماان و           
فرهنگیانی است که همگان ریزخوار سفره معرفتی آناان  

 است.
گفتنی است  عباس عاشاورا ناژاد  اهال شاهارساتاان        
کازرون و عضو هیا، علمی دانشگاه آزاد اسالمای واحاد   

به عنوان پژوهشگار بارتار     ٨۹بوشهر است. وا در سا   
 حوزه علوم انسانی کشور مورد ت دیر قرار گرفت.

شیاراز و اهال کاازرون     ۷۴۳۱نژاد متولد  عباس عاشورا
در رشته تاریخ ایران و جهان باا   ۷۴۱۱است که در سا  

.  م ط  کارشناسی از دانشگاه اصفهان فارغ   التح یل شد
عاشورا نژاد کارشناسی ارشد تاریخ ایران وجهان خود را 

از دانشگااه تاهاران دریاافات کارد و در        ۷۴۱۲در سا  

در رشته ادیاان باعاد از     ۷۴٩٨دانشگاه اصفهان در سا  
  اسالم به درجه دکترا رسید.

نژاد عضو هیأ، علمی تمام وقت و مادیار گاروه     عاشورا
کارشناسی ارشد تاریخ وتمدن ملل اسالمی دانشگاه آزاد 
. وا عالوه بر این در جایاگااه     اسالمی واحد بوشهر است
مدیر انجمن دوستداران حافظ بوشهر  دبیر هع اندیشای  
نخبگان دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشاهار    
مدیر پژوهشگاه علوم اجتماعی در دانشگاه آزاد اسالمای  
استان بوشهر  مشاور تح یفاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

فرهنگ بوشهر  ‘ اسالمی استان بوشهر و سردبیر ف لنامه 
عضو ح ی ی شوراا فرهنگ عمومی استان و عضو هیا، 

هاا علامای و    اندیشه ورزان استان بوشهر نیز به فعالیت
کتاو تالی  و  ۲۱وا تاکنون حدود   پردازد.  فرهنگی می

م اله ملی و بین المللی در باره تاریخ  انسان  ۳۱بی  از 
  و زندگی منتشر کرده است.

یک کازرونی شهروند 

 افتخاری بوشهر شد

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

 پذیریدخبرنگار افتخار می
shahresabz@gmail.com 

فادراسایاون     به گزارش کازرون نما  مجم  انتخاابااتای   
در  ۷۳اسفنادمااه از سااعات      ۲۱امروز دوشنبه  هندبا 

سالن هگمتانه هتل المپیک آغاز شاد.  در اباتاداا ایان      
هااا   مراسع و پس از تالو، قرآن مجید  اسامای ناامازد   

. میترا نورا  نخستین  حاضر توسط دبیر مجم  اعالم شد
ها در فااصالاه     نامزدا بود که به سالن آمد و دیگر نامزد

دقی ه مانده به آغاز رسمی مجم  به سالن هگمتاناه   ۷۱
. رضا مهدوا  هاا فدراسیون هندباا    یکی از نامزد آمدند

با انتشار پیامی  ش  گذشته ان راف داده بود و حمایات  
. پی  از این   خود را از مرتضی حسن پور اعالم کرده بود

ها با حمایت حامایاان    شایعه شده بود که بعضی از نامزد
هاا ارساا  کارده     مالی کار، هدیه براا تعدادا از هیا،

بود و به همین منظور پی  از آغاز مجم  به طور رسمی 
اعالم شد که وزار، ورزش و جوانان پیگیر این ماوضاو    
است و در صور، انتخاو این افراد به ریاست فدراسیون  

امکان ابطا  انتاخااباا، در صاور،     
 تح   این مسئله وجود دارد.

محمدرضاا داورزنای ماعااون وزیار      
ورزش و جوانان باه ساالان ماحال      
برگزارا انتخابا، آمد و این مراساع  
با چند دقیا اه تااخایار آغااز شاد.        

هاا حاضر در ابتدا به معرفای   نامزد
. حامد آقاا عالای ناژاد  خسارو        برنامه هایشان پرداختند
ابراهیع زاده  علیرضا پاکد   محمد پورکیانای  مارتضای    

پور  هادا خلیلی  سیدعلی اصغر رفعت ح یا ای     حسن
مهدا طال  پور  ضرغام علیجانی  مارتضای غاالماپاور       
احمد گوارا و میترا نورا برنامه هاا خود را ارائه دادند.  
همچنین ابوال اسمی ان راف داد و محمدرضا رجبی دبیر 
. پس   فدراسیون هندبا  نیز در این مجم  حضور نداشت

هاا انتخاباتی فرآیند انتاخااو    از پایان ارایه برنامه نامزد
ناظران انجام شد تا مرحله راا گیرا آغاز شود که طای  
آن نکویی از بوشهر و ولدخانی از داوران به عنوان نااظار   
. همچانایان از راا دهانادگاان         انتخابا، انتخاو شدند
خواسته شد هنگام انداختن آرا به داخل صندوق تلافان   

 همراه نداشته باشند. جم  آراا دور او  :
  ماحاماد     ۱  علیارضاا پااکاد :       ۷خسرو ابراهیع زاده:  

   ۶  هادا خلیالای:     ۶  مرتضی حسن پور:   ۷پورکیانی:  

  احماد گاوارا:   ۴  ضرغام علیجانی:  ۳مهدا طال  پور:  
 .۲  میترا نورا:  ۱

راا   ۱علیرضا پاکد  و احمد گوارا هر کدام با کسا   
 به دور دوم انتخابا، راه یافتند.

راا باه عاناوان     ۲۴در دور دوم علیرضا پاکد  با کس  
 رئیس فدراسیون هندبا  انتخاو شد.
 راا کس  کرد. ۷۴همچنین احمد گوارا در دور دوم 
هاا ورزشی کازرون  گفتنی است علیرضا پاکد  از چهره

است که ریاست هیا، هندبا  کازرون  سرپرستی تایاع   
هندبا  این شهرستان در لیگ بارتار هانادباا  کشاور        
ریاست هیئت هندبا  استاان فاارس و ناائا  رئایاسای        
فدراسیون هندبا  جمهورا اسالمی ایران را در کارناماه  

 کارا خود دارد.

 با رای مجمع فدراسیون هندبال:

علیرضا پاکدل  بر کرسی ریاست فدراسیون هندبال 

 کشور تکیه زد
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از بانوان شاغل در شهرداری 
 کازرون تجلیل شد

به گزارش روابط عمومی شهردارا کازرون باه         
منظور گرامیداشت میالد حضر، فاطمه زهارا       
)س( از بانوان شاغل در شهاردارا و شاوارا              

 اسالمی شهر کازرون تجلیل شد.
 این مراسع در د فتر شهردار برگزار گردید. 

شهردار کازرون ضمن تبریاک مایاالد حضار،     
فاطاماه )س( و روز زن اظاهاار کارد: حضار،          
فااااطاااماااه زهااارا)س( در هاااماااسااار دارا    
وفادارا صداقت  صبر و شکیبایی  پاکدامنای و  
تربیت فرزندان در همه دوران سرآمد بودند  بی 
شک زندگی ایشان می تواند الگاویای کاامال و     
ارزشمند براا زنان ایرانی و حاتای آقاایاان در     

 زندگی فردا و اجتماعی باشد.
وا گفت: جایگاه و م ام زن در اسالم بسیار با   
است  به فرموده پیامبر اکرم)ص( بهاشات زیار      
پاا مادارن است و خوشبختااناه در کشاور ماا     
زنان عالوه بر تربیت فرزندان و هماساردارا در   
تمامی عرصه ها حضور فعاا  دارناد کاه قاابال      

 ستای  است.
مهندس باقرا ضمن ت دیر از تاالش مضااعا     
بانوان کارمند در شهردارا و شاوراا اساالمای    

شهر ت ریش کرد: حضور بانوان همکار در پسات   
هاا حساس در واحد هاا مختل  شاهاردارا   
نشان از توانمنادا باا ا ایان عازیازان دارد و      
ان افا مسئولایات پاذیارا و دقات بااناوان در        

 مجموعه شهردارا بسیار با  است.
در پایان این ماراساع باا اهاداح لاوب یاادباود و        
هدایایی توسط شهاردار  از بااناوان شااغال در      
شهردارا و شوراا اسالمی شهر تجلیل بعامال   

 آمد.
 

برگزاری آئی  ناوداشت روز 
 درختااری در کازرون

به گزارش روابط عمومی شهردارا کازرون آئین  
اصله درخت همزماان    ۴۱۱۱نکوداشت کاشت 

اسفندمااه   روز درخاتاکاارا باا حضاور        ۷۹با 
شهردار  اعضاا شوراا اسالمی شهر  مسائاو    
دفتر امام جمعه شاهار کاازرون  مسائاولایان         
خبرنگاران  تشکل هااا ماردم ناهااد  فاعاا ن       
اجتماعی  دانشجویان   دان  آموزان و جماعای   
از شهرونادان عازیاز شاهار کاازرون در ورودا       

شرقی شهر ابتداا شهر ک ولیع ر نرسیده باه  
 میدان سلمان فارسی برگزار گردید.

در این مراسع جهت ترویج فرهنگ درختکاارا  
و گرامیداشت روز درختکارا  ناهاا  هااا باه     
صور، نمادین در ورودا شرقای شاهار غارس     

 گردید.
این کار با هدف افزای  سرانه فضاا سبز ایجاد 
فضاهاا مفارب و چشاع اناداز ماطالاوو باراا        
استفاده شهروندان با توجه به اثرا، مابتی کاه  
درختان بر زندگای انساان   کااها  الاودگای       
هوا تعدیل دما و نشاط و سر سبزا و زیاباایای    

 شود.  شهر دارند انجام می
 زم به  کر است نهاا  هاا و درخاتاچاه هااا       
انتخاو شده بر اساس اقلیع آو هوایای  شاهار    
کازرون و از نو  ابریشع   بنجامین  تو،  نارون  
گل شیشه شور و گل تی بی تی می باشد  کاه  
در ورودا و خیابان هاا سطش شهر بار اسااس   
کارشناسی هاا صور، گرفته و طب  بارنااماه    

 زمان بندا شده تا پایان سا  غرس خواهد شد.
 

پرداخت کامل حقوق و مزایفای  
 کارگران شهرداری 7931سال 

به گزارش روابط عمومی شهاردارا کاازرون باا    
نزدیک شدن به پایان سا  و طب  برنامه ریازا  
هاا قبلی شهردارا کازرون تاوانسات کالایاه      
ح وق و مطالبا، کارکنان و کارگران شهردارا 

 را با اولویت پی  از موعد پرداخت نماید.
 

در همین راستا علی رغع مشکال، اقت اادا و  
کاه  درآمد شهردارا ها و مسدود شدن پای  
در پی حساو شهردارا باعالات بادهای هااا       
مربوط به سا  هاا قبال باه لاطا  خادا و باا       
برنامه ریزا و حمایت شهردار و اعضاا شاوراا  

 ۷۴٨۱اسالمی شهرکلیه ح وق و مزایااا ساا    
اسفند ماه تسویه شاد تاا    ۷۹کارگران در تاریخ 

خانواده این عزیزان بدون دغدغه و در آرام  به 
 است با  عید نوروز بروند.

: یک   شهردار کازرون در این خ وص اظهار کرد
سا  تالش مجدانه و خستگی ناپذیر پارسانال    
خدوم شهردارا و کارگران که حفظ و نگهدارا 
  شادابی و نشااط و پااکایازگای شاهار دسات         
همیارا و همکارا را با هع فشردند و پا به پاا 
هع و با مشارکت شهروندان عزیز  تالش شباناه  
روزا نمودند موهبتی بزرگی اسات کاه لاطا      
خداوند توامان شد و توانستیع ح وق کلیه ایان  
عزیزان را پی  از موعد به صور، تمام و کما  

 پرداخت کنیع.
شایان  کر است که عمده شهردارا هاا کشور 
به علت مشکال، اقت اادا حا اوق و مازایااا      
پرسنل خود را باچند ماه تاخیر پارداخات مای    

 کنند..

 اخبار شهرداری کازرون

 تان روا چشع قدم
هاا جنوو کشاور       ترین شهرستان   کازرون یکی از جذاو   

براا گذراندن ایام نوروز اسات  از لاحااس بسایاارا                 
هاا متفاو، آو و هوایی و جغرافیایای و هاع               پتانسیل

هاا باستانای      چنین از نظر داشتن اماکن تاریخی و ابنیه       
هاا شیوخ و صوفیاان از جاملاه شایاخ                 خان اه و ب عه  

الدین دوانای و شایاخ           ابواسحاق کازرونی و عالمه جال     
امین الدین و شیخ عبداله بلیانی و اماکن زیارتای چاون             

 زاده سید حسین است. م اما
نام شهرستان کازرون در تاریخ دنیا شاخص است وقاتای           

آید. شاهار تااریاخای         که از ساسانیان سخن به میان می 
بیشاپور که در د  آن معبد آناهیتا و ستون ناذورا، را              
شاهد خواهید بود و نیز غار شاپور و مجسمه با عظامات             

 مشرف به تنگ چوگان.  شاپور او  بر فراز کوه
هاا سبز بلوط کشاور      ترین جنگل   دشت برم که از وسی     

انتظار ورودتان هستند!      هاا عاش   چشع    است و ش ای   
آبی به    هر چند که تا و پریشان در وضعیت خشک و بی         

اناگایازا       برد اما دیدن  خالی از لط  و خاطاره          سر می 
هاا خوبی    اش خاطره   آبی  نیست خ وصاً کسانی که در پر     

اش قایا  ساوارا        و بر آو چون آیینه        را در  هن داشته   
کرده باشند. به شهر بهار نارنج تشری  بیاورید و باغ نظار             
را با درختان کهنسا  نارنج  ببینید و از عاطار باهاار               

 تان روا چشع بو کنید. قدم تان را خوش مشام
سبز است و شهر گل و پروانه و پرندگاان و              کازرون شهر 

 الحان. عندلیبان خوش
خاطرا، زیبایی که با خودتان از کازرون خواهایاد بارد             

 فراموش شدنی نیست.
ها زیر زبان حس  و طعع غذاهاا سنتی کازرون را تا مد،   

هاا ترش و شیریانا  را باراا             خواهید کرد و سوغا،   
تان خواهید برد و آنان نیز تارغایا  و               دوستان و فامیل  

 شوند تا به کازرون سفر کنند. تشوی  می
شما که عاش  طبیعت هستید تشاریا  بایااوریاد باه                
شهرستان کازرون تا سرسبزا و طراو، و شاادابای را              

و دشت و رود و صحرا دیدن کنیاد             ببینید و از کوه و تپه     
 تا قسمتی از بهشت خداوندا را در این ایام ببینید.

هاا چهار ف ل وطن  کازرون از معدود شهرستان
عزیزمان ایران است که تمام ف و  سا  را به جاا خود 

اش  تابستان گرم   پاییز رنگارنگ  و  دارد. بهار جادویی
هاا جور واجورش. گردو  باران و سرماا زمستان  و میوه

نظیرند  باید از  هاا مرکبا، کازرون بی و آلو و خرما و باغ
ها و مزار  و  چنین دشت نزدیک ببینید و لذ، ببرید  هع

ترین  اش دیدنی و بوییدنی ها و گیاهان دارویی کوهپایه
هاا سطش شهر و تنگ ِ تیکاو و دِرک  هستند و پارک
هاا جوشان در د  کوه . کازرون شهر  دوان و چشمه

نوازا و مهربانی است با مردمی خونگرم و با صفا و  مهمان
مدار که با شاخ گل به است با  شما  با فرهنگ و اخالق

 آیند.  مهمانان عزیز نوروزا می
 تان روا چشع قدم

کازرون شهر فرهیختگان  ادبیان و شاعران و هنرمانادان          
 است.

 شهرستان دانشگاهی است.
 شهرستان ورزشی.

 شهر هنرهاا دستی و آثار هنرا و سنتی.
 شهرستان کار و تالش و پویایی..

 تان روا چشع قدم
خواهان و مبارزان علیاه       کازرون شهر د ورمردان و آزادا    

قواا متخاصع انگلیس است و تاریخ ایران مدیاون ایان            
د ورا و از خودگذشتگی به فرمانادهای نااصاردیاوان             

 کازرونی است.
 هاا عاش  شهر ش ای 

کازرون جاهاا دیدنی بسیارا دارد از جمله بازار کازرون         
ترین بازارهاا بزرگ و سر پوشیده و ماناده           که از معروف  

از معمارا دوران صفوا در ایران است  از این ماکاان و            
هااا    هاا تجارا بازرگانی و خیابان      دیگر اماکن و مجتم    

تار     شهر دیدن نمایید و اجنااس و پاوشااک را ارزان               
 خریدارا کنید.

با یک بارسفر به شهرستان کازرون هر ساله خواهید آماد           
 و در مدتی که اقامت دارید به شما خوش خواهد گذشت.

تاان    هتل و مهانسراا فرهنگی شهر پذیراا وجود نازنین       
ا سطش شهر محیطی امان و آرام             ها  است  حتی پارک  

 براا گذراندن اوقا، و خواو و استاراحات شامااسات.             
 هاا ما به روا شما مهمانان عزیز باز است  و در ِ خانه

 تان روا چشع قدم
شهردارا و شوراا اساالمای شاهار کاازرون آمااده                 

رسانی به شما مهمانان عزیز و مسافاران ناوروزا          خدمت
هستند و شبانه روز براا آساایا  و آراما  شاماا                  

 کنند. گذارند و تالش می یان وقت می گرامی
و تعطیال، خودتان را در شهرستاان کاازرون            ٨٩نوروز  

 بگذرانید.
 تان روا چشع قدم

 پیام شهروندی:
، قطع و هرس هر نوع درخت در معابر و اماکن عمووموی،   ۸۸قانون اصالح الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  ۱به موجب ماده 

. شهروندان عزیز می توانند برای قطع و هرس درختان در معابور   و  خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر ها بدون اجازه ی شهرداری ممنوع می باشد
)در مواردی که درخت مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آ  رای ن باماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر درخواست خود را

که متشکل از نمایونوده شوورا و      ۷موضوع در کمیسیون ماده   مالکان و ساکنان مزاحمت ایجاد کرده باشد(به صورت کتبی به شهرداری تحویل نمایند تا 
 شود. نماینده شهرداری هست مطرح و تصمیم گیری 

 امیرُالح   امیرُالعش   امیرُالمومنینی تو
 خدایی یا بشر؟ حیدر! نه آنی تو  نه اینی تو

 همتا و رق یدند در آت  تو را خواندند بی
 علی! ت  یر اینان چیست؟ وقتی این چنینی تو

 زبان شاعرانت میشوم  میپرسع ازخال 
 چنین شورآفرینی تو چگونه آفرید،؟ کاین

 گواهی میدهد خاتع  که خاتع بخ ِ عشّاقی
 ا یاایهاالسّاقی! سخاو، رنگینی تو

 من ازمیالد تو درکعبه  ازمعراج  دانستع
 ها اوست  اعالا زمینی تو علیِ آسمان

 تو را نفسِ نبی خواندند و حیرانع  غدیرخع
 امیرست او؟ امیرا تو؟ امین ست او؟ امینی تو؟
 من ازگمراهی بعضی به حیر، آمدم  آخر
 گواهی داد حتی دشمنت  که بهترینی تو

 باید پناه آورد « فتی ا علی»ف ط بر 
 ،. درکمینی تو « سی  ا  والف ار»چو با 

 درایمان و نبرد و هر فضیلت  اولین هستی
 ف ط در بازگشت از جنگ  حیدر! آخرینی تو
 چه جاا حیر،؟ او بایدکه شیرکربال باشد

 البنینی تو اگر استاد پیکار یل ام
 امید، شاید از این چاه کندن  آه! روزا بود
 که از نخلی براا کوثر،  خرما بچینی تو

 هاا بسته میبردند و میپرسع تو را با دست
 دلیل خل  عالع! پس چرا تنهاترینی تو؟

 هاا خیبر پی  یک زن  نعره زن  اما فرارا
 بمیرم فاتش خیبر! بالگردان دینی تو

 اا مو ا نازک د ! چه حکمتهاست در این ق ه؟
 که هر روز این در و این کوچه را باید ببینی تو
 یمین را میشمارم  ،. اصدوده میرسع  یعنی

 الیمینی تو که معناا یمین  مو ا اصحاو
 تو فاروقی  تو فرقانی  تو میااقی  تو میزانی 

 المست یمی تو امام المتّ ینی تو صراط
 قسیعُ النّار و الجنّت  امیرهیبت و غیر،
 امانی تو امینی توعلی! حِ ن ح ینی تو
 توشیرح   توکرارا  ولی اهلل و قهارا
 درِعلع نبی ونفس ختع المرسلینی تو

 اهلل و سرّاهلل اهلل  روب یداللهی و سی 
 المتینی تو اللهی ویعسوبی وحبل مین
 اهلل اهلل  نوراهلل و عین الح ی و وجه م 

روستاهاا هدف گردشگرا فارس با داشتن آو 
و هواا خوش و مناظر طبیاعای و خادادادا از    
آغاز تعطیاال، ناوروزا مایازباان مساافاران و        

 گردشگران است.
پاک فطر، مدیرکل امور روستایی و شاوراهااا   
استاندارا فارس  ضمن تباریاک فارا رسایادن      

به جامعه روستاییان و  ٨٩نوروز باستانی و سا  
روستاا هدف  ۳۶عشایر استان و با اعالم اینکه 

: روساتااهااا      گردشگرا در فارس داریع  گفت
باا در ناظار گارفاتان        هدف گردشگرا استاان  

شاخص هاا آو و هوایی  وجود مناط  طبیعی 
و دیدنی  تاریخی و صنای  دساتای گاونااگاون       
فرهنگ  آداو و رسوم متفاو،  براا رفاه بهاتار   
گردشگران و شنااخات آناان از ماحایاط هااا        
تفریحی و گردشگرا و صنای  دستی هر منط ه 

 آماده پذیرایی از مسافران نوروزا می باشند.
پاک فطر، افزود: روستاهاا هدف گردشاگارا    
استان و حتی دیگر روستاهاا استان هرساله در 
تعطیال، نوروز و تابستان میزبان گروه عظیمای  
از عالقه مندان و مسافران و مهمانان از سراسار  

 کشور هستند.
: این اداره کل با همکارا دهیاران زیر   وا گفت
مجموعه ا خود و سایر ادارا، استان  زمایاناه    
ورود و است رار گردشگران و بازدید از مانااطا     
مختل  در این روستاهاا را باراا گاردشاگاران      

 فراهع کرده است.
مدیرکال اماور روساتاایای و      
شوراهاا استاانادارا فاارس    
گفت: استان فارس باا وجاود    

هاا گردشگرا  اماکن  جا به
تاریخی شاخص و ماتاعادد     
تمدن و فرهنگ غانای  ایان    
پتانسیل و ظرفیت را دارد در 
چرخاه گاردشاگارا نا ا        
بیشترا را ایفا کند و تح ا   
این امر نیاازماناد ماعارفای       

هااا گاردشاگارا و      جا باه 

اقداما، و حارکات ماتاولایاان امار اسات کاه          
گردا و توسعه گردشگرا روستایی و ن ا    بوم

آن در صنعت گردشگرا از جمله مواردا اسات  
که به این چرخه کمک شایانی مای کاناد و در    

هاا اخیر نیز خوشبختااناه بسایاار باه آن       سا 
 توجه شده است.

گردا در استاان و   پاک فطر، گفت: توسعه بوم 
هااا روساتاایای باا مشاارکات         ت ویت ظرفیت

مردمان روستا و متولیان فرهنگی میسر خواهاد  
شد و وارد کردن روستاها در مدار گردشگارا و  
چرخه اقتا اادا امارا  زم و ضارورا باراا      
استان است  بوم گردا ن شی ماوثار در ایاجااد     
اشتغا  براا روستایی و جاذو تاوریسات و باه     
تب  آن منباعای باراا ارز آورا و درآمادزایای      

 است.
 زم بااذکاار اساات تااعااداد روسااتاااهاااا هاادف 

مورد می باشاد    ۳۶گردشگرا در استان فارس 
که از جا به هاا طبیعای و خادادادا خااصای     
برخوردار هستند و با داشتن جغرافیااا بسایاار    
غنی و فرهنگی جذاو و وجود امامزاده ها  مای  
تااوان بااا تااوسااعااه گااردشااگاارا روسااتااایاای   
بازدیدکنندگان و گردشگران را باا اناوا  آداو و   
رسوم  فعالیت کشاورزا  صنای  دستی  غذاهاا 

 سنتی و غیره آشنا کرد.
 

 سید کمال پاک فطرت؛ مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری فارس: 

روستاهای هدف گردشگری استان فارس 
 میزبان مسافران نوروزی است

های جنوب  تری  شهرستان کازرون یای از جذاب
کشور برای گذراندن ایام نوروز 

 بهادر ریاضی

در مدح حضرت علی 
 السالم علیه

 قاس  صرافان



اسفند سالگرد عامالایاا، اماام       ۲۹عبدالحسین پیروان  

اسات.   ۹٨مهدا)عج ( در منط ه سوساناگارد در ساا        

مدتی بود ق د داشتع از بزرگ مرد عرصه دفا  ما ادس   

بگویع  اما نشاد کاه نشاد.    ”  حاج برا، نوبهار)عمو برا،(  “ 

. نکند   امش  دلع شکست که این روزها حا  خوبی ندارد

او نیز به فرزند شهیدش برسد و ما مسکوتین چایازا از   

هاا او نگفته و او را تجلیل نکرده باشایاع. ناه در      رشاد،

حد یک ایاارگر  نه در حد یک جانباز  نه در حد یک پدر 

 شهید و نه در حد یک پدر جانباز.

. او از زماان         او حبی  جبهه هااا جاناوو کاازرون باود

ورودش به عرصه پیکار تا انتها ماند تا راه توجایاه باراا    

. او با دومیان گاروه اعازامای از       قاعدین در دفا  را ببندد

اش و توکل  تاو   وارد دفا  شد. اراده  ۹٨کازرون در آبان 

را هوایی میکرد  وقتی زیر گلوله تنت میلرزید. هرجا کاار   

شد. وقتی جباهاه     شد  او داوطل  انجام آن می سخت می

به آو نیاز داشت  خود را با تانکر آبرسانی به خط م ادم  

رساند تا رزمندگان را از تشنگی برهاند  او هار کاارا    می

آمد ابایی نداشت. آبرساانای  کاماک       که از دست  بر می

. حضاور در           .پای.جای  تادارکاا، و  تیربارچی  کماک آر

عملیا، و همپاا دلیر مردان بودن  کارا بود که اجاازه  

داد در انجام  از قافله ع   بماند  او از فرزنادانا     نمی

[ سب ت گرفته بود  وقتی فارزنادان    ۲[ و جال ]  ۷رحیع] 

در م ابل اراده او سر خع میکردند. او زدوتر از فرزندانا    

به جبهه پیوسته بود و حضور آنان نیز مان  رفتانا  باه    

جبهه و یا ماندن در پشت جبهه نشد. هر بار به طریا ای    

به جم  رزمندگان می پیوست و گاهای پادر و پسار در    

. شاید از رزمندگانی بود که کمترین خواو را   یک منط ه

داد.  داشت و حتی به جاا دوستان دیگرش نگهبانی مای 

نماز شب  جانسوز با گریه هاا شبانه بود. در اخاالص و   

. وقتی به نماز می ایستااد  او    ت وای  کسی شک نداشت

هاا شبانه اش  واق  با خدای  حرف می زد و هنوز ناله به

از درگاه خدا تغییرا نکرده است. رحیع به جبهه پیوست  

تا کمی از بار سنگین پدر کاسته شود  اما او م اماع تار    

کارد   شد. رحیع)فرزندش( از ناحیه پا جانباز شد  فکر می   

شاید دوران درمان پدر را در کنار خود داشته بااشاد اماا    

اینچنین نشد و جانبازا رحیع باع  دورا او از جاباهاه    

نشد. جال )فرزند دیگرش( به لبنان رفت و او به جباهاه      

جنوو تا در این رزم عاش انه کدام گوا سب ت شهااد،  

معاونات گاردان     –فرزندش جال   ٩را ببرند. در کربالا  

باه شاهااد،      –المهدا اساتاان فاارس     ۴۴ثاراهلل لشکر 

مااناد. و     استوارتر در دفاا  مای  ”  عمو برا،“ میرسد و باز 

حا  سالیاان درازا اسات کاه دفاا      

م دس تماام شاده اسات ولای او در     

گوشه اا از خاناه خاویا  زنادگای      

گیرد.  کند و کسی از او سراغی نمی می

او اسطوره و حبی  جبهه هایمان بود. 

وقتی خسته بودیع لاحاظاه اا باا او     

کارد.   ماان را عاوض مای    بودن  روحیه

وقتی از شهاد، دوستاان غاماگایان      

بودیع  او بود که ساناگ صاباورماان      

. وقتی در کاوره ماباارزه کاع       شد و به ما امید می می داد

. بیاییع تاا عاماو      میاوردیع  او با کالم  نیرویمان می داد

برا، از دستمان نرفته  برای  مراسع تجلیل بگیریع. ما و  

. او حا        جبهه و ایران و کازرون به عمو برا، مدیاونایاع

( و یا پدر شاهایاد       )ایاارگر وجانباز دارد تا به نام خودش 

بودن )سردار شهید جال  نوبهار( و یا پدر جانابااز باودن      

)دکتر رحیع نوبهار استاد ح وق دانشگاه شهید بهشاتای    

 تهران( از او قدردانی شود .

 نوشت: پی

دکتر رحیع نوبهار: ماباارز دوران رژیاع گاذشاتاه          -[ ۷] 

جانباز و رزمنده دفا  م دس   استااد حا اوق دانشاگااه      

 شهید بهشتی تهران  روحانی نواندی .

جال  نوبهار: ناویساناده  کاارگاردان  هانارماناد             -[ ۲] 

کتابفروش  خبرنگار روزنامه  مباارز در رژیاع گاذشاتاه       

المهادا   ۴۴حضور در لبنان و معاون گردان ثاراهلل لشکر 

 فارس.
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 فتق
فت  زمانی ایجاد میشود کاه  یاه هااا درونای دیاواره      
شکمی ضعی  ویا پاره شده ومنجر به تورم ویاا بایارئان     
زدگی اعضائ داخل شکمی در زیر پوست ناحایاه شاود.    
شما ممکن است به طور مادر زادا با فت  به دنیا بیایاد  
ویا بعدا به ان مبتال شوید اما معمو  فت  به خودا خود 
از بین نامایارود وباا گاذشات زماان ماعاماو  باهاتار              
نمیشود.هرچه اندازه فت  بزرگتار شاود دشاوارا عامال       

 جراحی شما بیشتر میشود.
جاهایی که معمو  در ان فت  ایجاد میاشاودعاباارتاناد       

:کشاله ران  ناف ویا محلی که فبال در ان جراحی اجاام  -از
. تشحیص فت  ساده است ممکان اسات یاک      شده است
برامدگی زیر پوست رااحساس کنیاد یاا ماماکان اسات       
.زور زدن        .سارفاه کاردن  هنگام بلندکردن اشیا سنگیان 
هنگام دف  ادرار یا اجابت مزاج .موق  نشستن یا ایستادن  

 طو نی مد، درد احساس کنید.
 علت هاا فت :

(کارهاا سنگین بدنای   ۴(حاملگی وچاقی ۲(افزای  سن۷
(۱(کشیدن سیگار ۶(مشکل در دف  ادرار ۹(سرفه مداوم ۳

 زمینه ژنتیکی

 مراقبتهاا پس از عمل:
(بعد از عمل جراحی شما میتوانید با ناظار پازشاکاراه       ۷

بروید.قبل از بلند شدن او  بنشینیاد وپااهاا رااز تاخات       
اویزان کنید سپس با کمک همراه خود یا پرستار اطاراف  

 تخت راه بروید.
(نوشیدن وخوردن مواد غذایی بعد از عمل باا دساتاور     ۲

 پزشک بالمان  است 
(از انجام کارهاا سنگین  وحمل اجسام سنگین تار از   ۴
 ماه پرهیز کنید ۲کیلو تا۳الی ۴
روز با نظار پازشاک بارداشاتاه       ۷۱تا٩(بخیه ها پس از  ۳

 میشوند 
(در صور، ت  . خونریزا .ورم ودردا که با داروهااا     ۹

.سارفاه       مسکن تجویز شده ارام نشود و تهو  واستافاراغ 
مداومبا تنگی نفس در اولین فرصت به پزشک ماراجاعاه    

 کنید.
ماه پس از عمل جراحی ۴تا۲(نجام فعالیت هاا ورزشی ۶

بال مان  است و بهترین نو  فعالیت پس از عمال پایااده    
روا است.اولی سعی کنید در زمان بر خواستن ونشستن  

 فشار زیادا به ناحیه عمل وارد نشود.

 ناخن جویدن 
معمو  افراد مضطرو به این عاد، دچار می شوند.زیارا            

ناخن جویدن در افراد هراسان تسکین ایجاد می کند.این          
عاد، در بچه هاا بزرگتر شایعتر است.  عوامل موثر در             

 ایجاد بیمارا: 
(فشارمحیطی مال انضباط شدید در خانواده وساخات           ۷

 گیرا والدین
(گاهی بر اثر ت لید پی  می اید وبه تدریج به صاور،              ۲

 عاد، در می اید.

(گاهی هنگام دندان در اوردن و التهاو لاه ها به وجود            ۹
 می اید. 

 روش برخورد با کودک :
(سعی کنید همیشه اورا با اشیائ مورد عالقه اش سار             ۷

 گرم کنید.
(سعی کنید وقت بیشترا را به او اخت اص دهیاد تاا              ۲

 زیاد تنها نماند.
 (اورا در فعالیتهاا مختل  شرکت دهید.۴
(هرگز کودک را به خاطر ناخن جویدن  سرزنا  یاا             ۳

 مسخره نکنید.
 (دائما به او تذکر ندهید واز او ایراد نکیرید.۹
(اگر گمان می کنید که این عاد، ناشی از فشار روحی            ۶

است که شما بر او وارد کرده اید سعی کنید از این فشار             
 بکاهید.

(مطمئن باشید که با رفتار صحیش به راحتی می توانیاد  ۱
 عاد، ناخن جویدن کودک را از بین ببرید

   
 
 

 سالمتی و تندرستی 

مراسع تجلیل از نمونه هاا بخ  کشاورزا استاان  
با حضور آقایان دکتار   ٨۶-٨۱فارس در سا  زراعی 

رحیمی استاندار محترم فارس و مهندس رحماانای   
معاون هماهنگی امور اقت ادا و تاوساعاه ماناابا        
ایشان و هیئت همراه   دکتر مویدا معاون سازماان  
تح ی ا،  آماوزش و تارویاج کشااورزا و ریایاس       
موسسه آموزش و ترویج کشاورزا کشور  جمعای از  
نمایندگان مردم در مجلس شوراا اسالمای  دکاتار    
قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزا استان فارس 
و معاونین   حاج آقا قائمی مسئو  حوزه نمایندگای  
ولی ف یه  سازمان و جمعی از مادیاران ساتاادا و     
شهرستانی سازمان جهاد کشاورزا استاان فاارس و   

جمعی ار مدیران و ادارا، تابعه در سالن فرهنگیاان  
. در این مراسع از  نفر  ۹شهرستان کازرون برگزار شد

از نمونه هاا بخ  کشاورزا شهرستان کازرون باه  
 شرب  یل تجلیل شد:

 ( محمد حسین بهادرا دامدار نمونه۷
 ( حبی  اله مزارعی زنبور دار نمونه۲
 ( عطااله جوکار آبخیردار نمونه) شهردار خشت( ۴
 ( مظفر امیدا بهره بردار نمونه اراضی۳
( اسماعیل جوکار مجرا نمونه ساایات الاگاویای       ۹

 چغندر قند
 با اهدا لوب ت دیر و هدیه ت دیر شد .  

 های کشاورزی فارستجلیل برترین
 به میزبانی کازرون 89-89در سال زراعی  

 حاج برات نوبهار )عمو برات(

 طیبه اژدری-راضیه اژدری-کریم والی–فرشته عارف نزاد 

به گزارش محمدماهادا اسادزادهب خابارناگاار         
شهرسبز  صابر سهرابی ضمن پیشنهاد اناعا ااد    
تفاهع نامه بین آستان قدس رضوا با ایان اداره  
: می توانیع گام هاا بلند و   کل خاطر نشان کرد
محکمترا را در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه در 
زمینه کتابخوانی با این تافااهاع و انساجاام در      

 سطش استان برداریع.
سید عباس مرجانی  مسئو  فارهاناگای طارب      
خادمیارا آستان قدس رضاوا در مادیادار باا     
صابر سهرابی  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمای  
: طرب خادمیارا را با نیت زیاار، و    فارس گفت

خدمت به آستان خورشید خراسان  در زمایاناه    
هاا مختل  به ویژه فرهنگی و هنرا آغاز کرده 

هزار نفر در ایان طارب    ۶۱ایع و تا کنون حدود 
 ثبت نام کرده اند.

: تا کناون    هازار   ۴سید عباس مرجانی ادامه داد
نوجوان نیز در این طرب نام نویسی کارده اناد و   
فعالیت هاا مختلفی را انجام می دهند که ایان  
فعالیت ها می تواند آنان را در ورود باه عارصاه    

 هاا فرهنگی و اجتماعی آماده کند.
مسئو  فرهنگی طرب خادمیارا آستاان قادس   
: کانون هاا ما در شهرستان ها نیز   رضوا افزود
راه اندازا شده اند و در سا  آتی در نظر داریاع  

 تا در روستاها نیز این طرب را پیاده کنیع.
: اگر از این ظرفیت نیروا انسانی   وا اضافه کرد
به درستی استفاده شود میتوان کارهاا بزرگای  

 را به سرانجام رساند.
جابر مهدیار  مسئو  نماینادگای آساتاا قادس      
رضوا در استان فارس نیز در این دیدار گافات:   

٨فعالیت هاا آستان قدس رضوا را از ساا    ۹ 
هازار   ۷۲در سطش استان آغاز کردیع و تا کنون 

عضو در کانون هاا زیرمجماوعاه ایان آساتاان      
 مشغو  فعالیت هستند.

جابر مهدیار ادامه داد: اگار در ماوضاو  کاتااو       
خوانی یک هع پوشانی بین دستگااهای شاکال     
گیرد  می تواند یک حرکت جاهاادا را در ایان    
راستا ایجاد کند و خدما، بایاشاتارا را ارائاه      

 خواهیع کرد.
مهدیار افزود:ا شاید در امر ساخت کاتااباخااناه       
کارا از دست بر نیاید اما در زمیاناه کاتااو و     

توزی  کتاو تا عم  روستاها می تاوانایاع    
 فعالیت داشته باشیع.
وا باااه راه انااادازا 

مهد الارضااهاا در    
سطش استاان نایاز    

اشاااره کاارد و 
: براا بچه   گفت
هاا خاردساا    
به ویژه کودکان 

پی  دبساتاانای نایاز      
تااوانسااتااه ایااع بااا راه  

اندازا کالس هاا قرآن و دیگر فعالایات هااا    
فضاا مناسبی را ایجاد کنیع و امید داریع تا در 
سا  آتی این فعالیت ها را در سطش استان به دو 

 برابر افزای  دهیع.
صابر سهرابی  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمای  
: بسیار خوشحالیاع    فارس نیز در این دیدار گفت
که یک ظرفیت فرهنگی و هنارا دیاگارا باه     
استان فارس اضافه شده است و امید است تا باا  
نگاهی یکپارچه به ظرفایات هاا و ایاجااد یاک       
حرکت منسجع اثر گزارا بیشاتارا   

 داشته باشیع.
صابر سهرابی ضمن پیشنهاد اناعا ااد    
تفاهع نامه بین آستان قدس رضوا باا  
: می توانیع   این اداره کل خاطر نشان کرد
گام هاا بلند و محکاماتارا را در حاوزه     
فرهنگ و هانار باه    
ویژه در زمیاناه   
کتابخوانی با این 
تفاهع و انساجاام در   
 سطش استان برداریع.

دبیر شوراا فرهنگ عمومی اساتاان فاارس باا     
اشاره به فرمایشا، م ام معظع رهبرا در ماورد  
( و شهر شیاراز باه عاناوان        حضر، شاهچراغ) 
: اناتاظاار       سومین حرم اهل بیت در ایران افازود
داریع تا در آستان قدس رضاوا حاداقال یاک     
صحن یا باو هاع باه ناام احاماد بان ماوسای         
شاهچراغ ) ( داشته باشیع تا هاع باه ماعارفای        
بی  از پی  این شخ یت مذهبای پارداخاتاه     
شود و هع فضایی براا شناساندن استان فاارس  

 و شهر شیراز شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس اضاافاه   
: مباح  فرهنگی نیاز به هزینه فکرا  مالی   کرد
و زمانی و هماهنگی و انسجام همه دساتاگااه و    
مردم دارد تا بتواند اثربخشی بیشاتارا داشاتاه     
باشد و با اضافه شدن یک ظرفیت دیگار امایاد    
داریع تا با ایجاد این همبستگی بتوانیع در بح  
فرهنگ سازا به ویژه در زمینه کتااو خاوانای    
موف  تر و مؤثرتر باشیع و سا  آیاناده عاناوان     
پایتختی کتاو را براا استان فاارس باه دسات    

 آوریع.

 انسجام همگانی برای پایتختی کتاب

 برخی اماکن گردشگری فارس
 عکس: محمدمهدی اسدزاده

 عکس از آرشیو آقای مسلم حمیدپور


