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معماری سنتی کازرون حفظ 
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 3صفحه 

 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 فاقد سند رسمی
هیأت اول موضوع      0120/  03/  01  –012017100713777331برابر رأی شماره     

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

اله   واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای آیت                

صادره از در یک قطعه باغ به         13رضایی قصراحمدی فرزند حسین به شماره شناسنامه        

شده از    اصلی مفروز و مجزی      333فرعی از     003مترمربع پالک     13331/0مساحت  

اراضی قصراحمد خریداری از مالک        -اصلی واقع در بخش نه فارس کوار         333پالک  

رسمی یوسف شهیم، حسن و عزیزاله همگی خشنود و حاج حسین رضائی محرز                   

روز آگهی    03گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله                  

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته             شود. درصورتی   می

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره           باشند می 

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.

 0123/ 73/ 07تاریخ انتشار نوبت اول: 

 0123/ 73/ 31تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 علی بیگیحسن

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار 

نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
هیأت اول موضوع     0120/  03/  01  –012017100713777333برابر رأی شماره     

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

اله   واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای آیت               

صادره از در یک قطعه باغ        13رضایی قصراحمدی فرزند حسین به شماره شناسنامه        

شده از    اصلی مفروز و مجزی     333فرعی از     001مترمربع پالک     31211/1به مساحت   

اراضی قصراحمد خریداری از مالک       -اصلی واقع در بخش نه فارس کوار         333پالک  

رسمی آقای یوسف شهیم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو               

که اشخاص نسبت به صدور سند         شود. درصورتی   روز آگهی می    03نوبت به فاصله     

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

دو ماه 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.

 0123/ 73/ 07تاریخ انتشار نوبت اول: 

 0123/ 73/ 31تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 علی بیگیحسن

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 فاقد سند رسمی
هیأت اول موضوع      0120/  03/  33  –012017100713777313برابر رأی شماره     

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

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی                  

صادره از مرکزی در یک باب          12فرخنده نوروزانی فرزند رضا به شماره شناسنامه           

اصلی مفروز و     103فرعی از     1302مترمربع پالک     3032/37سردخانه به مساحت     

اصلی واقع در بخش نه فارس کوار اراضی مشهور به                  103شده از پالک        مجزی

فرنگی )روستای ولیعصر( خریداری از مالک رسمی آقای نجیم مرادی محرز                   قلعه

روز آگهی    03گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله                 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته             شود. درصورتی   می

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این                     باشند می 

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.

 0123/ 73/ 07تاریخ انتشار نوبت اول: 

 0123/ 73/ 31تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 علی بیگیحسن

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار 

شهروند عربستانی در یک      33های جهانی به خبر اعدام        واکنش
 روز توسط حکومت سعودی همچنان ادامه دارد

 3صفحه 



 4163آوریل  91/ 6881شعبان 48/ 6934اردیبهشت  61شنبه / سه 874/ شماره  61سال   شهرسبز 2صفحه 

االسالم  به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کازرون، حجت
های نماز جمعهه امهروز ایهن شهههر بها        محمد خرسند در خطبه

های دهه آخر شعبان اظهار داشت:ه از جهملهه     برشمردن فضیلت
های دهه آخر ماه شعبان، دهه غهبهارروبهی و تهکهریهم        مناسبت

 مساجد است.
امام جمعه کازرون با بیان اینکه مساجهد مهرکهز کهادرسهازی و      
انسان پروری برای تشکیل تمدن نوین اسهالمهی اسهت گهفهت:      

طهور کهه در دوران صهدر     مسجد مرکز همه خیرات است، همان
 اسالم و انقالب اسالمی بوده است.

های بسیج و ائمه جماعات  وی خواستار کمک هیئت امنا، پایگاه
: بها          برای آماده سازی و استقهبهال از مهاه رمضهان شهد و افهزود

ریزی به استقبال ماه رمضان بروید و جلهسهات شهبهانهه و       برنامه
 ادعیه ماه رمضان را در مساجد برپا کنید.

االسالم خرسند به سالروز تشکیل شوراهای اسالمی شههر   حجت
: شوراهای شهر باید نشان دهنهد کهه     و روستا اشاره کرد و گفت

شان بیشتر از دخیل بودن در اقهدامهات و تصهمهیهمهات        ظرفیت
 شهرداری است.

امام جمعه کازرون تاکید کرد: توسعه شهرسازی باید بهر اسهاس    
 الگوهای اسالمی و ایرانی باشد.

وی با بیان اینکه کازرون معماری سهنهتهی خهاص خهود را دارد      
: اکنون در کازرون معماری غربی حاکم شده و بسیهاری از    گفت

 الگوهای اسالمی و ایرانی فراموش شده است.
های دیگر شهههرهها     امام جمعه کازرون با بیان اینکه از پیشرفت

: کسب درآمد اندکهی کهه     باید درس گرفت و استفاده کرد گفت
 در حال حاضر در اختیار است، کافی نیست.

: شورا و شهردار خدوم هستند اما توقع داریهم کهه     وی ادامه داد
گیری از تجربیات خوب کارشنهاسهان    های بیشتری برای بهره راه
 وجود آمده و درآمدزایی شود. به

خطیب جمعه کازرون به هفته کار و کارگر اشاره کرد و گفت: با  
توجه به نامگذاری امسال، که اقتصاد مقاومهتهی، شهاه بهیهتهش       
حمایت از تولید ایرانی و کمک به کار و کهارگهر داخهلهی اسهت      

 وقفه انجام شود. طلبد کار جهادی و بی می
االسالم خرسند خواستار توجه به حقوق مصرف کننهده و   حجت

ها نباید انحهصهاری    کیفیت کاالی ایرانی شد و اظهار داشت: کاال 
 باشد، چنانچه در زمینه خودرو این چنین است.

امام جمعه کازرون خواستار پیگیری برای حل مشکل کارخهانهه   
: تهالش کهنهیهد ایهن        کاشی سرامیک کازرون شد و اظهارداشت

 کارگر و خانواده بیکار نشوند. 177مرکز تولیدی راه افتاده تا 
وی با بیان اینکه غرب چه بخواهد چه نخواهد، نیهاز بهه سه هاه     
دارد تاکید کرد: امنیت بدون س اه در ایهن مهنهطهقهه مهحهقهق          

شود و آمریکا برای عبور از تنگه هرمز بایهد از ایهران اجهازه     نمی
 بگیرد.
االسالم خرسند به اعدام گروهی در عربستان اشاره کرد و  حجت

با گالیه از دوگانگی غرب در برابر حهقهوق بشهر تصهریه: کهرد:       
ها به اصول دموکراتیک خود  دهد غربی دالرهای نفتی اجازه نمی

 هم پایبند باشند.
زدگان شد و  خطیب جمعه کازرون خواستار ادامه کمک به سیل

اظهار داشت: در این زمینه مردم و خیرین و متمکنین از محبت  
 خود دریغ نورزند تا مشکالت سیل زدگان کمتر شود.

عمومی و امور بین الملل نهاد نماینده ولی فقیییه در    روابط به گزارش
اهلل دژکام، نماینده ولی فیقیییه در اسیتیان       اهلل لطف آیت استان فارس،

در ادامه بحی    های نماز جمعه شیراز ماه در خطبه اردیبهشت ۶ فارس
مهم اخالص به رذیله ریاکاری پرداخت و با اشاره به عاقبت وخیم آن، 
: اخالص موجب بسیاری از خیرات و برکات در جیامیعیه      اظهار داشت

. وی بابیان اینکه بسیاری از اختالفات به این دلیل اسیت کیه     می شود
: کسی که برای خدا کار نکیرده    برای خدا کار نکردیم، خاطرنشان کرد

 درنتیجه در دنیا ضرر کرده و در آخرت نیز تهی دست است.
فقیه در استان فارس بابیان اینکه در برابر انسان مخلی،،   نماینده ولی

کند نه برای خدا و بایید   انسان ریاکار است، افزود: انسان ریاکار کار می 
عنوان یک گناه معمولی تلقی  بدانیم که ریاکاری در عرف و شرع ما به

 نشده است.
خواهد دیگیری از کیار    جمعه شیراز با عنوان اینکه ریاکار دلش می امام

وی خوشش بیاید و از او تعریف و تمجید کند، اضافه کیرد: رییاکیاری     
بدترین گناه است زیرا در آن زمینه شرک است و رییاکیار بیرای خیدا     

شود. آیت اهلل دژکام ادامه داد: خداونید فیرمیوده مین        شریک قائل می
بخشم جز شرک و باید گفت خطر ریا جامعه دینیی   همه گناهان را می

برد و این خطیرنیاک    پوساند زیرا ارزش کار را از بین می را از درون می
. وی با اشاره به اینکه رهبر انقالب در بیانیه گام دوم فیرمیودنید      است

ترین نکته در این خصوص اخالص  باید معنویت را رواج دهیم که مهم
حدی  امام راحل گفت: ریا ممیکین     ۰۴است و با اشاره به شرح کتاب 

. ایین اسیتیاد       است با تمام چهره مثبت و مذهبی، ما را به جهنم ببیرد
: کسانی که در دنیا تالش می  کنند اما نییت خیرابیی     دانشگاه ادامه داد

کینید     ها را جهنمی می ها هستند و این ریا آن کارترین آدم دارند، زیان
طور نیست که قیافه یک کار خوب بگیریم تا رضایت مردم را  یعنی این

طرف رضایت پروردگار را از دست خواهیییم داد،    جلب کنیم بلکه از آن
 اگر کار برای خدا نباشد.

کی  شیوخیی     وکتاب الهی با هیچ جمعه شیراز بابیان اینکه حساب امام
اهلل بروجردی از مراجع عیایام بیه بیحی        ندارد، با اشاره به نگاه آیت

: در مرجعیت کسی مانند آیت  اهلل بروجردی در مقطع  اخالص نیز گفت
دست «گفت  زمانی وی نداشتیم و با تمام این مقامات، وی همیشه می

دهنده اوج اخالص و مینیفیور بیودن رییا       و این نشان»من خالی است
است.ی آیت اهلل دژکام همننین در ادامه بح  ریا به نیوع دییگیری از     
ریاکاری به نام سُمعه اشاره کرد و گفت: خداونید بصیییر اسیت و کیار       

دهیم  دهد  گاهی کار را خال، انجام می خالصانه بنده را تشخی، می
پیردازییم    ازاینکه انجام دادیم شروع به تعریف کردن از کار می اما پ 

گویند که این نیز ناپسند بوده و  که در اصطالح به این عمل سُمعه می

 برد. ارزش عمل را از بین می
وی در پایان این بخش از سخنیان خیود در بیاب رییا و اخیالص،      

عالمت برای شناخیت اخیالص وجیود دارد و کیار      ۲بابیان اینکه 
: او        خال، نشانه دارد و در شخ، پیدا میی  شیود، بیییان داشیت

هیای خیالی،     گذارد ولی انسیان  اینکه شیطان بر کار فرد تأثیر می
هیای خیالی،     خیورنید و دوم ایینیکیه انسیان       گو  شیطان را نمی
آمیز نییسیت    آمیز است و اگر سخنان ما حکمت سخنانشان حکمت

در بخش دیگیری   معلوم است که خال، نبوده است. امام جمعه شیراز 
سیازی   از سخنان خود با اشاره به ایام ماه مبارک رمضان، لیزوم آمیاده  

: این تالش را هیمیه     هرچه بهتر مساجد را مورد تاکید قرار داد و گفت
اند، اما باید  اعضای هیئت امنا، بسیج، ائمه جماعات مساجد شروع کرده

 با دقت بیشتری ادامه یابد.
وی با تصریح اینکه عموم جامعه محوریت مسجد را بیرای عیبیادت و    

های اجتماعی قبو  دارند، لیزوم   خدمات اجتماعی و جلوگیری از آسیب
: همانگونه که در شهرهیا    ارتباط شبکه ای مساجد را یادآور شد و گفت

بینیدی    شهرداری دارای مناطق مختلفی است، مساجد هم باید تقسییم 
ای دنیبیا  کینینید.       ای داشته باشند و مسائل را به شکل منطقه منطقه

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینیکیه سیا  گیذشیتیه       
ای شدن مساجد در شیراز انیجیام شیده اسیت،      حرکتی در مسیر شبکه

گفت: اینکه مسجد بتواند نقش خود را ایفا کرده و مشکیالت میردم را    
ها را پیگیری کند، بسیار اهمیییت    به گوش مسئوالن برساند و رفع آن

 دارد.
اهلل دژکام در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به اییام میاه میبیارک      آیت

رمضان، از مومنان و متمکنین خواست که به حمایت از نیزدییکیان و    
خویشاوندان و مردمی که توانایی کافی برای تامین معییشیت خیود و    
. وی با تاکید براینیکیه     انجام فریضه واجب روزه را ندارند، کمک کنند

رغم عالقه به انجام فریضه  برخی از کارگران به دلیل سختی کار، علی
روزه، امکان روزه گرفتن و همزمان کار در شرایط سخیت را نیدارنید،    
لزوم فراهم شدن امکانی برای این گروه از مردم را مورد تاکییید قیرار    

 داد.
نماینده رهبر معام انقالب در فارس با یادآوری اینیکیه در ایین اییام     

کنند یا سقف تولییید را پیایییین       بسیاری از مراکز تولیدی یا تولید نمی
: در ایام ماه مبارک رمضان باید همه خصوصا متمکنین   آورده اند، گفت

به خاطر داشته باشند که اگر برای همنوع خود هزینیه نیکینینید، نیزد       
 خداوند عمل آنان بخشودنی نیست.

های امروز خود میردم را بیه عید ، احسیان و      وی در بخشی از خطبه
تواند زبیان   محبت کردن به خویشاوندان فراخواند و افزود: هر ک  می 

خیر بگذارد و نیازمندی را به توانایی معرفیی کینید تیا مشیکیالت آن       
نیازمند برطرف شود بدون شک خداوند نیز در قبیا  ایین کیار ده هیا     

 ماند. اش نمی برابر برکت به زندگی او آورده و زیر دین بنده
های امروز خود روز کارگر، روز میعیلیم و     خطیب جمعه شیراز در خطبه

یاد و خاطره شهید مطهری را گرامی داشت و به این دو قشر تبرییک  
 عرض کرد.

اهلل دژکام همننین از حضور مردم در مراسم بزرگیداشیت اولییین      آیت
اهلل ایمانی، قدردانی و تاکید کرد کیه ایین حضیور     سالگرد ارتحا  آیت

 نشان دهنده اهمیت مردم برای عالمان دینی است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه هیمینینییین اعیدام و بیه        
شهادت رساندن جمع کثیری از شیعیان در عربستان را محکوم کیرد و  
گفت: این ظالمان و نوکران بی جیره و مواجیب آمیرییکیا کیه نیفیت         

کنند، اوج خاری و خفت خود را جاییی نشیان    فروشند و نوکری می می
دادند که وقتی آمریکا از تحریم ایران گفت، آنان اعالم کردند که نفت 

 جایگزین را تامین خواهند کرد.
المللیی در بیرابیر اقیدام فیجیییع و         اهلل دژکام، سکوت مجامع بین آیت

خشونت بار و غیراسالمی و غیرانسانی حاکمیان آ  سیعیود در گیردن     
 زدن بیش از سی نفر را لکه ننگی برای این مجامع ارزیابی کرد.

نماینده رهبر معام انقالب در فارس همننین با بیان ایینیکیه امیروز     
های خود را به اوج رسانیده اسیت، گیفیت: آنیان تصیور         آمریکا تحریم

کنند که خدای عالم هستند، امام مردم ایران بیاور دارنید کیه خیدا      می
روزی رسان است  امروز باید این باور را در عمل نشان دهیم که قبو  

رسان ترامپ و غیر ترامپ نیست بلکه خداوند هسیت. وی    داریم روزی
با اشاره به اینکه هر سا  دولت سهم نفت از بودجه را کاهیش داده و  
امروز اتکای جمهوری اسالمی ایران به نفت بسییار کیمیتیر از دوران     
: همانگونه که رهبر معیایم انیقیالب       ابتدای انقالب شده است، گفت

ای نیستی، نفتمان را هیروقیت و    گوییم که کاره فرمودند، به آمریکا می
توانید   هر قدر بخواهیم به جهان می فروشیم و آمریکا هیچ غلطی نمی

 بکند.

 :۸۹اردیبهشت ماه  ۶آیت اهلل دژکام در خطبه های نماز جمعه 

 پوساند  ریا جامعه دینی را از درون می

های نماز  امام جمعه کازرون در خطبه
 : ۸۹اردیبهشت  ۶جمعه 

 معماری سنتی کازرون حفظ شود

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

 پذیریدخبرنگار افتخار می

به گزارش محمدمهدی اسدزاده/ خبرنگهار شهههرسهبهزر صهابهر         
سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس در آیهیهن روز   
شیراز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در آغاز سخن با کالمی 
از خواجه اهل راز حافظ شیراز آغاز کرد کهر خهوشها شهیهراز و     

/ ز رکن آباد مها صهد     وضع بی مثالشر خداوندا نگه دار از زوالش
بخشد زاللش، و در ادامهه گهفهت:     لوحش اهللر که عمر خضر می

شیراز امروز، تنها شهر شیراز نیست، که یهک اسهتهان سهراسهر      
. در جای جای فارس، مردان و زنانی   فرهنگ و ادب و هنر است
 زندگی کرده اند و می کنند که فرهنگ ور، هنرمند و ادیبند.

: نهمهی       مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فهارسر افهزود
دانم باید امروز از شخصیت های بزرگ فارس چگونه بگویم کهه  
کمتر کسی از دیارشان که بزرگ مردان و بزرگ زنانی را نه بهه  
. شیهراز را    فارس، نه به ایران، بلکه به جهان بشریت هدیه دادند
نباید یک شهر محصور دیدر شیراز به انهدازه ههمهیهن اسهتهان       

پهناور، پهناور 
اسههت و جهها  
دارد نهههههه از 
شیراز محصور 
بین کوه های 
زیبای دامنهه  
نشهانِ  دارِ زاگههههرس 
شههههمههههال و 
از جنوبهش، کهه   

شیرازی سخن گویم که نه اندازه استان فهارس کهنهونهی، و نهه      
 اندازه ایران کنونی، که به وسعت تمام تاریخ ایران زمین است.

سهرابی گفت: از کهن سالی تمدنی بگویم که این روزها تهنههها     
شیرازش را با کاوش های جدید باستان شناسی تا هشت ههزار  
. تمدنی که سرچشمه تمدن نهویهن     سال پیش، برآورد کرده اند

. تمدنهی پهر از     ایرانی است، که ریشه ای در دوران باستان دارد
حکمت، ادب، معرفت، فرهنگ، هنر، علم و سیاست مدارانی که 
سیاست را از دریچه فرهنگ می نگریسهتهه انهد، چهه کهوروش      
باستانهی اش، چهه کهریهم خهان اسهالمهی اش، و چهه امهروزه          
شخصیت های علمی، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی اش که 

 همگی ریشه ای فرهنگ ور داشته و دارند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فهارسر ابهراز داشهت:    

مردمی که این روزها در …  می خواهم از مردم دیار شیراز بگویم

سهههوگ 

هموطنانشان نشسته اند و خود درد سیالبهی دارنهد کهه کهوی     
سعدی شان را پر از گِل کرد اما بوی عطر گُل ایثار و امدادشان 
. مگر می شود از این مردم سخن گفهت،    جهان را معطر ساخت
از چه چیز این مردم بگویهم و از کهجهای ایهن دیهار زر خهیهز،        
فرهنگ پرورر هنوز درد سیالب سعدی بر روان مردم شان فهرو  

ننشسته، پویش های مردمهی و نهیهروههای امهدادی شهان، در       
 لرستان و خوزستان به یاری مردم برخواسته اند.

این مقام فرهنگی استان در پایان با اشاره به نام بزرگ سعهدی  
شیرازی، اظهار داشت: می خواهم از سعدی و شیراز بگویم، امها   
نمی دانم از معلم واالگهر فرهنگ ایران زمهیهن بهگهویهم یها از       
سعدی نشینان این روزهای شیراز، یا از سهعهدی یهاران امهروز     
شیراز بگویم، که کالم قاصر است و قلم ناتوان و در روز شهیهراز   
امسال، نمی توانم از چیزی جز حضور به موقع مردمی شهیهراز،   
در کمک رسانی و امداد به مردم سیل زده سعدی نشین شیراز 
و لرستان و خوزستان بگویم، که این خود نشان از فرهنهگ واال  

مدیر کل فرهنگ و ارشهاد اسهالمهی اسهتهان فهارس:       و بزرگوران
ه آن هاسهت کهه   شیرازر به وسعت تمام تاریخ ایران زمین است. 

 کالم را می بندد و زبان را کوتاه می کند.

به مناسبت اولین سالگردارتحال نماینده سابق ولی فقیه 
 دراستان فارس وامام جمعه شیرازمرحوم آیت اهلل ایمانی

 مصاحبه با شیرازه
 
( از خودتون و از سوابقون به ویژه در  1سؤال  

 جنگ و مبارزه با شاه بگید.
( علی اسدزاده هستم بازنشسته آموزش و  0جواب 

. خدا را شاکرم که تهوفهیهق      پرورش و اهل کازرون
داد تا قبل از پیروزی انهقهالب اسهالمهی و از دوره     
دانش آموزی در رکاب وهمراه مبارزان و انقالبیون 
در کازرون و استان فعالیهت داشهتهه و در ایهن راه     

در جمع مبارزین  1مدتی در زندان عادل آباد بند 
 و انقالبیون باشم.

همچنین خدا را س اسگذارم که توفیهق عهنهایهت     
فرمود تا بعد از پیروزی انهقهالب اسهالمهی، بهرای      
پاسداری از انقالب و آرمان های مقدسش به مدت 
یازده سال بطورمامور بخدمت در مسئولیهت ههای   
)شهامهل چهنهد          فرمانده پایگاه، و فرمانده نهاحهیهه
( به عنوان یک سرباز کوچک در خدمت   شهرستان

 س اه پاسداران،پاسداران جان بر کف و بسیجیان مخلص باشم.
خدای متعال راحمد وس اس که  در هشت سال دفاع مقهدس   

عالوه بر مأموریت های مستمر سرکشی و پشتیبانی از نیروهای 
 ناحیه مروبطه در مأموریت های زیرتوفیق انجام وظیفه داشتم: 
انجام مأموریت تشکیل و راه اندازی و فرماندهی تیپ ذوالفهقهار   

 طرح لبیک 
انجام مأموریت تشهکهیهل و راه انهدازی و اداره قهرارگهاه انصهار       

 ) پشتیبانی(ناحیه مربوطه در امیدیه.
 جانشینی ستاد تیپ مهندسی رزمی الهادی)ع(

فرماندهی محور عملیاتی تیپ مهندسی رزمهی الهههادی)ع( در      
 استان هرمزگان و جزایر.

 سرپرستی واحد فرهنگی تبلیغاتی... در لبنان.
، مسئول دفترفرهنگ اسالمهیهدانشهگهاه آزاد اسهالمهی واحهد         

 کازرون، 
دبیر ستاداحیای امربمعروف ونهی ازمنکرشههرسهتهان کهازرون     

 تازمانی که آن مرحوم کازرون بودند
مسئول دفتر نظارت وبازرسی برانتخابات استان کهههگهیهلهویهه       

 وبویراحمد
تا کنهون ههم بهه عهنهوان صهاحهب امهتهیهاز و            0133واز سال 

مدیرمسئول هفته نامه شهرسبز)آرمان شهر ما( در گستهره سهه    
 استان به کار فرهنگی مشغول هستم.

 
ا... ایماانای       ی آشنایی شما با مرحوم آیت ( نحوه 2سؤال 

 چگونه بود و ارتباط شما با آن مرحوم چطور بود؟
محلی بودن بها آن مهرحهوم،     ( به دلیل همشهری و هم 3جواب 

عهنهوان یهک     ی وی را به شناختم و از دور آوازه خانواده او را می
طلبه و روحانی با استعداد، فاضل و باسواد شهنهیهده بهودم، تها      

1اینکه در سال  ی قهم بها    بار در مهدرسهه رضهویهه     برای اولین3
ای مهههمهان آن     همرامی یکی از دوستان طلبه سرزده صبحانهه 

 مرحوم شده و از نزدیک با او آشنا شدم. 
آن مرحوم از چندین سال قبل از پیروزی انقالب هم بیشتهر در  

آمهدنهد و در مسهجهد      های رمضان برای تبلیغ به کازرون می ماه

امههام زمههان )عههج( اقههامههه    
کردند و بعد از  جماعت می

نماز ظههر و عصهر مهنهبهر      
رفتنهد، مهنهبهر گهرم و       می

گیرایی داشتنهد، خهیهلهی     
فصی: و بلهیهغ و آتشهیهن     

کردند، مطالهب   صحبت می
نو و جذابی داشتهنهد، لهذا    
هها   مستمعین حتی از محله

و مسههاجههد دیههگههر پههای   
آمهدنهد و از    منهبهرش مهی   
کردم تا آنجها   معروفیت خوبی برخودار شدند. بنده هم سعی می 

 مند شوم.   که ممکن است شرکت کرده و بهره
در یکی دو سال شیوع انقالب از قم با بعضی دوستهان ارتهبها     

االسالم و المسلمین  کردند مثالً جناب حجه داشتند و کمک می
آقای شجاعی سخنران مراسم چهلم  مهرحهوم آقها مصهطهفهی       
. در یکی دوماه قبل از پیروزی   خمینی را آقای ایمانی فرستادند
انقالب متوجه شدیم که آقهای ایهمهانهی بهه کهازرون تشهریهف         

اندبا این که انتظار می رفت که زودترازاین می آمدندولهی   آورده
بالفاصله با  آقای بخرد به منزل پدرش که آنهجها سهاکهن بهود      
رفتیم و ضمن عرض خوش آمد و اظهار خوشهحهالهی از آمهدن     
ایشان، خواستیم تا فردای آن روز که بعد از تیر خوردن شهیهد  
محمددهقانی مشتانی بود و قرار بودکه فهردا راهه هیهمهایهی از       
ورودی جاده فراشبند به کازرون انجام گیرد و اهالی مشهتهان و   
مهرنجان و بلیان به راه یمایان ب یوندند، حاج آقها ایهمهانهی در     
جلوی جمعیت راه یمایان قرار گیرند و از این به بعهد مهرحهوم    

ها قرار گرفت و حهقهیهر ههم بها       حاج آقا ایمانی درمحور فعالیت
جمع دوستان باایشان همراه شدیم و از این به بعد ارتبا  ما بها  
ی  آن مرحوم ارتبا  بسیار زیاد و تنگاتنگی شد زیرا که در همه

ها با ایشان مشورت داشتیم و نظر ایشان برایمان مهههم    فعالیت
. بعدها هم با توجه به   بود تا جایی که در رأس امور قرار گرفتند

ها و  از حمایت 0112هایی که در س اه داشتم تا سال  مسئولیت
مهنهد    پیشتیبانی ایشان نسبت به س اه و جبهه و جنهگ بهههره   

بودیم و باتوجه به اینکه سه هاه کهازرون نسهبهت بهه بهعهضهی          
های دیگر از گستردگی بیشتری برخهودار بهود،بهرای     شهرستان

شامل چند شهرستهان و پهادگهان آمهوزش      1اینکه مرکز ناحیه 
بسیجی شهید دستغیب و آمادگاه شهید چمران بودبهنهابهرایهن     
کمکها ومساعدتهای بیشتری ازایشان انتظار می رفهت وایشهان   

 هم هیچ دریغ نداشتند.
وبرگشت به آموزش و پرورش با نظر و پیشنههاد  0112از سال  

آن مرحوم مبنی بر سامان دادن به وضع دانشگاه آزاد اسهالمهی   
 واحد کازرون،به دانشگاه رفتم 

با پیشنهاد و توافهق ایشهان و سه هاه، دبهیهری سهتهاداحهیهای           
دار گهردیهدم و ایهن     امربمعروف ونهی ازمنکرشهرستان  را عهده

 موضوع و مسئولیت باعث ارتبا  بیشتربنده با آن مرحوم شد.
 

. ایمانی چه     ترین ویژگی آیت ( به نظر شما مهم 3سؤال  . . ا
 بود؟
ا... ایمانی )ره( ثبات قدم       ترین ویژگی مرحوم آیت ( مهم 1جواب 

در تبعیت از امام )ره( و رهبر معظم انقالب یعنی والیت فقهیهه     
ای قوی بهود،   بود. ضمن اینکه دارای استعدادی سرشار و حافظه 

عالم و فاضلی بنام بود، خطیبی توانا و دارای سخنان فصهیه: و   
گونهه شهک و تهردیهدی در      حال، هیچ بلیغ و جذاب بود، درعین

)رض( و مقام معظم رهبری از آن مرحهوم     تبعیت از امام راحل 
قدم و اسهتهوار    دیده و شنیده نشده است و در این موضوع ثابت

 بودند.
های دیگر ایشان متهجد و اهل حال و دعها و نهدبهه و     از ویژگی

 روضه بودند.
نگر و به دنبال کارهای بهنهیهادیهن و      نگر و کالن تیزبین و آینده

 های آن در کازرون به شرح زیر است: ماندگار بودندکه نمونه
تهر،   ی کازرون در سطحی گسهتهرده   ی علمیه تجدید بنای حوزه

 زیباتر و نمای زیبای سنتی.
ساختن زایشگاه مستقل از بیمارستان در زمانی که شهرسهتهان   
سخت نیاز به آن داشت باکمکههای مهردمهی ومشهارکهت دادن      

 بیشتر آنها درامورات خیر اجتماعی
اقدام به تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون با پشتیبانی 

های زیاد آنهم با دورشهتهه دکهتهرای پهزشهکهی ودام         و حمایت
 پزشکی وحمایت وپشتیبانی بر حفظ وتوسعه آن

 نور کازرون تالش و پیگیری در ایجاد دانشگاه پیام
های زیاد برای تأسیس دانشگاه دولتی سلمهان   تالش و پیگیری

 فارسی
ههای   اندازی و اسهتهفهاده    الزهرا )س( و رونق و راه   تکمیل مکتب

 ی بانوان   ی علمیه معنوی بیشتر ازآن، از جمله تاسیس حوزه
الهزههرا )س( کهه بهعهد از         احداث سالن بزرگ اجتماعات مکتب

ا... بنیادی بهه صهورت یهکهی از بهههتهریهن             ایشان به همت آیت
های اجهتهمهاعهات بهرای بهرگهزاری مهراسهم عهزاداری و            سالن
 خوانی و اعیاد است. روضه

تالش و پیگیریهای زیاد برای گشایهش جهاده جهدیهد کهازرون      
 شیراز  

 تالش و پیگیریهای زیاد در احداث مصالی نماز جمعه
...       برگزاری ده ساله سمینار یا همایش عالمه طباطبایهی اعهلهی ا

تر وبطور واقعهاً   مقامه صاحب تفسیر المیزان با شکوه هرچه تمام
ی اینها به کمک و همراهی مردم شهریهف    البته همه  –نظیر  کم

کازرون انجام گرفت ولی مدیریت و دقت و تالش بی وقهفهه آن   

مرحوم در خور تقدیر 
فههههراوان اسههههت و  
بسیاری کارهای خیر 
دیگر که مجال ذکهر  

 ها نیست. آن
 

( یااا   4ساااؤال 
خاطاره جاا ا  و    

..    مشترک با آیت . ا
 ایمانی ذکر کنید.

( زیباتهریهن    1جواب 
. ایمانهی از      ای آیت خاطره برای خودم گرفتن حکم امام جمعه . . ا
. نمازجمعه از سال    ( بود )ره های اول پیروزی انقهالب   امام راحل 
ا... ایمانی بهرگهزار شهد،        اسالمی در کازرون ، توسط مرحوم آیت

ای از  بعضی شایع کردند که او نمایندگی یا حکم امام جهمهعهه   
امام )ره( را ندارد و از طرف دفتر امام )ره( منصوب شده اسهت،      

ها حکم مستقهیهم از    که بیشتر ائمه جمعه مراکز استا ن درحالی
. همین االن هم همین  طور است جز افراد خهیهلهی     امام داشتند

طوری به این موضوع دامن زدنهد کهه شهایهد      شناخته شده، وبه
)ره(        بعضی نمازگزاران دچار شبهه شدند و حهاج آقها ایهمهانهی 

هین دلیل به قم برگشتند و اکثر مردم کازرون به خاطر ایهن   به
شایعه و رفتن ایشان به قم ناراحت شدند و نمازگزاران معترض 
گردیدندکه چرا چنین شد. بازاریان و اقشار مهخهتهلهف اظهههار        

که خود دیدم بعهضهی    طوری نارضایتی از این شایعات داشتند به
آموزان  مدارس تعطیل شد، خودم را رساندم به تعدادی از دانش

ها را نشاندم و برایشان صحبهت کهردم کهه     در وسط خیابان آن
گهردنهد.    ا... ایهمهانهی بهرمهی         شهااا... آیهت      کنیم و ان پیگیری می

جمعیتی از اقشار مختلف و بیشتر بازاریان مهحهتهرم چهنهدبهار       
ای به قم بروندو خهدمهت امها     اجتماع کردند و قرار شد که عده

برسند و حکم امامت جمعه آقای ایمانی از امام بخهواههنهد و از    
. چهنهدیهن       عنوان نماینده آن بنده خواستند تا به ها همراه شهوم

دستگاه اتوبوس راه افتاد و به قم رفتیم. بنده و ویکی از بازاریان  
محترم قرار شد به نمایندگی جمع خدمت امام رضوان ا... تعالی    
)ره(، مهنمهن       علیه برسیم، تأییدیه آقای ایمانی از آیات شرعهی 
( و از چند نفر دیگر از اساتید حوزه علمیه قم گهرفهتهیهم و        )ره

... روسولی محالتی که مسئول این کار یها رئهیهس        خدمت آیت ا
دفتر بودند تقدیم کردیم، وقت دادندتا دو نفر به نماینهدگهی از   
جمع خدمت امام به طور خصوصی بهرسهنهدوبها نهظهر لهطهف         
همراهان یکی از آن دو نفر بنده انتخاب شدم وتوفهیهق الهههی     
)ره(         شامل شد تا از نزدیک خدمت امام رهبهر کهبهیهر انهقهالب
. وقتی وارد شدیم ده دوازده نفر از پاسداران مشهد که از   برسیم
مأموریت کردستان برگشته بودند در ایهن مهالقهات خصهوصهی      

. حقیرکه موفق شده بودم دست و شانه  های امام  حضور داشتند

ببوسم فراموش کرده بودم که برای چهه کهاری رفهتهه ام تها       را 
. دم در اندرونی که می  خواستند بروند یکدفعهه   اینکه برخاستند

.. تا گفتم از کازرون رو برگرداندنهد      صدا کردم آقا ما از کازرون .
به سمت ما و فرمودنهد کهار آقهای    
ایمانی که درست شد، بها شهوق و   

الوصفی همراه با شهکهر و    ذوق زاید
س اس به درگاه الهی که چهنهیهن    
 توفیقی نصیب شد، خارج شدیم.

جا دارد کهه یهک خهاطهره ههم از      
جبهه و جنگ بگویم، برای اینهکهه   

های نامربوطی شایع  ها حرف بعضی
کرده بودند که در فهالن بهرههه از    
آقای ایمانی خواستند که به جبهه 
بیاید برای شب عملیهات و ایشهان   

 نیامده است.
بههه عههنههوان کسههی کههه از اول بههه  

عنوان یکی از مسهئهولهیهن سه هاه       
 1کازرون وبعد فرمانده س اه ناحیه 
به مرکزیت کازرون شاهد بهوده ام  

گفتند که امام جمعه به  شد یا از باال می که هروقت که الزم می
ها سربزند برای حضور و تبلیغات و ...، برای یهک بهار ههم        جبهه

نشد که از مرحوم ایمانی بهخهواههیهم و بهگهویهداالن کهار دارم         
آمهدنهد. تها      یامریضم ، حتی در مواقعی که واقعاً مریض بود مهی 

)موانع ساخت   اینکه زمانی قرار بوددرمحور چندضلعی هایا نونیها
( در منطقه  ای حوالی شلمچه عهمهلهیهات شهود ، در آن       عراقیها

زمان ازطرف حاج اسدی )سهردار اسهدی( فهرمهانهده سهرافهراز          
هم شده بود به بنهده   2المهدی که درآن برهه فرمانده منطقه  

زنگ زدند که حاج اسدی با شما کار دارد، فرمودند حاج ایمانی 
را به منطقه بیاورید. در واقع صحبت ایشان اشاره به این بود که  

خواهیم شب عملیات در آن مراسم مهعهمهول شهب حهملهه        می
ایشان باشند. من خدمت مرحوم حاج آقا ایمانی رسیدم. گفتهم    
امروز آقای اسدی هم فرمانده لشکر المهدی است و هم فرمانده 
منطقه منظورم این بود که اآلن آقای اسدی فرمانده مستقهیهم   
بنده هم هست و دستور دادند با حضرتعالی به اهواز برویهم،ههر   

اید خبر بدهید. بالفاصله اعالم آمادگی کردند.وقهتهی      وقت آماده
به اهواز رسیدیم به پادگان امام )مقر المهدی(رفتیم، گهفهتهنهد       
حاج اسدی جلو است، گفتم تماس بگیرید و بگویهیهد اسهدزاده    

فهرمهایهیهد.      ایم، چه دستوری می هستم، با حاج آقا ایمانی آمده
گفتند که آقای اسدی دستور دادند که حاج آقا را بیاورید جلو. 

. حهاج     به حاج ایمانی گفتم حاج اسدی گفته اند که بیایید جلهو
آقا ایمانی فرمودند که ما اینجا تابع دستور فرماندهی هستهیهم   
هرجا گفتند ما در خدمتیم واین جمله برای ما بسیارمهم بهود،  

ی جلو،آن شب باحال و هوای بارانهی بهود،    شب رسیدیم منطقه
توانست  آتش دشمن بسیار سنگین بود به طوری که کسی نمی

بخوابد و سنگر مرتب در حرکت بود گفته می شد که عملیهات  
لو رفته و مراسم انجام نشد و عملیات به تأخیر افتاد. صب: بعهد   
از نماز صب: پیک آقای اسدی اگر اشتباه نکنم آقای حاج قاسم 

نژاد فعلی( آمد و گفت حاجهی گهفهتهه تها        نژاد )سردار علی  علی
اند حاج ایمانی را از منطهقهه بهیهرون      هواپیماهای عراقی نیامده

 ببرید.
 یادش گرامی وراهش پررهروباد         

 به مناسبت اولین سالگردارتحال نماینده سابق ولی فقیه دراستان فارس وامام جمعه شیراز

 مرحوم آیت اهلل ایمانی

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس:

 شیراز؛ به وسعت تمام تاریخ ایران زمین است. 



 3صفحه  شهرسبز 4163آوریل  91/  6881شعبان 48/ 6934 اردیبهشت 61شنبه سه 874/ شماره 61سال  

  

برگزاری جلسه ساماندهی پسماند 
 های عفونی در شهرداری کازرون

 

به گزارش روابط عمومهی شهههرداری کهازرون      
اردیهبهههشهت جهلهسهه         1صب: روز چهارشنبه 

ساماندهی پسماندهای پزشکی و بیمارستانی بها  
حضور شهردار و معاون خدمات شهری، رئیهس  
حراست شهرداری، نماینده فرمانداری، رئهیهس   
محیط زیست شهرستان، رئیس شبکه بهداشت 
و درمان شهرسهتهان،نهمهایهنهدگهان بهرخهی از          
شهرداری های تابعه، سازمان نظام پهزشهکهی و    
نماینده شهرکهت و سهرمهایهه گهذار در سهالهن         

 کنفراس شهرداری برگزار گردید. 
در ابتدای این جلسه مهنهدس بهاقهری ضهمهن      
خوشامدگویی به میهمانان در این نشست اظهار 
: یهکهی از عهوامهل اسهاسهی کهه سهالمهت            کرد

شهروندان و مخهصهوصهاً کهارگهران  بهرخهی از        
کنهد بهحهث     شهرداری های  کشور را تهدید می

پسماندها عفونی است بر اساس آمهار سهازمهان    
درصد پسماندههای   17بهداشت جهانی بیش از 

بیمارستانهای عفونی هستنهد و  
میلیون نفر در جههان   1ساالنه 

به دلیل تماس با این زبالهه هها   
 دهند. جان خود را از دست می

: شهرداری در این   وی ادامه داد
خصوص آماده هرگونه همکاری 
است البته بهرای تهحهقهق ایهن      
هدف نیاز به ورود سرمایه گذار 
است و رایزنی هایی تها کهنهون    
صورت گرفته که انشاهلل بتوانیم 
بهها هههمههفههکههری و تههعههامههل بهها 
همدیگهرایهن مشهکهل را حهل      

 کنیم.

در ادامه این جلسه که در خصوص سامانهدههی   
هها    زباله های عفونی بیمارستان هها، درمهانهگهاه    

مطب ها و آزمایشگاه ها برگزار گردیهد، پهس از   
بحث و تهبهادل نهظهر بهیهن اعضهای کهارگهروه          
تصمیماتی اخذ گردید کهه مهقهرر شهد اعضهای      
کارگره گزارش عملکرد را در جلسه بعدی ارائهه  

 نمایند.
 
 
 

اجرای عملیات اصالح هندسی 
خیابان ورودی شهرک فجر جهت 

 روان سازی ترافیک 
 
 

 

موزائیک فرش پیاده رو خیابان 
ورودی شهرک فجر به منظور 

 سهولت در عبور و مرور شهروندان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قطع و یا هرس 
درختان بدون 

اجازه شهرداری 
جرم محسوب می 

 شود 
قهانهون    0به موجهب مهاده   

اصالح الیحه قانونی حفهظ  
و گسترش فضای سهبهز در   

قهطهع و    33شهرها مصوب 
هرس هر نوع درخت در معابرو اماکن عمومهی،  

خصوصی واقع در محدوده و حهریهم شهههر هها      
بدون اجازه شهرداری ممنوع می بهاشهد لهذا در    
صورتی که وجود درختان در مراکز عمومی مانع 
عبور و مرور و یا ایجاد ضرر و زیان و یا احتمال 

خسارت به ساکنین یا دیگر شهههرونهدان شهود     
شهروندان می تواند درخواست کتهبهی خهود را    
مبنی بر قطع و یا هرس درختان مورد اشاره بهه  
واحد فضای سبز شهرداری محل تسلیهم تها در   

شهرداری ها مطرح و تصمیم  0کمیسیون ماده 
 نهایی اخذ و اقدامات قانونی انجام شود.

همین قانون هرکس درخهتهان    1همچنین ماده 
 ( ( قانون گسترش فضای سبهز را   0موضوع ماده 

عالما و عامدا و برخالف قانون مذکور قهطهع یها    
موجبات ازبین رفتن آنها را فراهم آورد،عالوه بر 
جبران خسهارت وارده حسهب مهورد بهه جهزای      
نقدی و به حبس تعزیری از شهش مهاه تها سهه     

 سال محکوم خواهد شد.

 اخبار شهرداری کازرون

 10،   0123سه شنبه هفته گذشته سوم اردیبشهت مهاه           
شهروند عربستان که عمدتًا شیعه و جوان بودند به اتهههام             
تروریستی و ارتبا  با تروریسم، توسط رژیم سعودی گهردن     

 زده شدند. 
ترین شریک عربی آمریکا، اتهحهادیهه           رژیم سعودی، نزدیک  
روز پس از عید پاک و تنها یهک روز       3اروپایی و اسرائیل،  

پس از قول سرانش برای همکاری با واشنگتن در تهحهریهم             
نفتی ایران، با چراغ سبز ترامپ دست به جنایتی نهمهادیهن             

تن از آنههها جهزو           11عربستانی را که       شهروند  10زده و   
 شیعیان این کشور بودند، گردن زد.

های مکه، مدینه، ریاض، الهقهصهیهم،              ها در استان    این اعدام 
نشین الشرقیه انجام شد و سر        ، عسیر و منطقه شیعه                        الحساا

بریده شده یکی از این شهدا نیز توسط جالدان سعودی بهه            
کم یکی  نمایش عمومی در آمد. این در حالی است که دست

شدگان هنگام دستگیری و محاکمه به اتههام جهرم             از اعدام 
 سال سن داشته است. 03ادعایی رژیم، کمتر از 

این جنایت فردای اعالن وزارت کشور سعودی مبهنهی بهر             
نفر به اتهام اجرای اقدامات مجرمانه عهلهیهه            01دستگیری  

دههد بهخهشهی از            امنیت عربستان رخ داد که نشان مهی       
ها تقریبًا بالفاصله پس از دستگیری و بهدون طهی               اعدامی

کردن روند قضایی به دست جالدان رژیم ریهاض سه هرده              
روز پس از حمله یکشنبهه ههفهتهه             3ها    اند. این اعدام     شده

فرد مسل: به یک پاسگاه پلیس در شمال ریهاض             1جاری  
فهرد     1انجام شد. بنا بر اعالم منابع امنیتی سعودی ههر              

مسل: در جریان این حمله کشته شدند. با این حال دولهت      
ها به این حادثه سخنی به میان         سعودی از ارتبا  این اعدام    

 نیاورده است.
وزارت کشور سعودی بدون اشاره به ارتبا  میان این گردن          

 10های اخیر اعالم کهرد            ها و درگیری    ها و دستگیری    زدن
های تروریستی، اخهالل در         شهروند به اتهام تشکیل هسته    
ای و ناامنی در کشور       های طایفه   امنیت عمومی و ایجاد فتنه    

و آسیب زدن به صل: و امنیت اجتماعی اعدام شدند. ایهن              
در حالی است که رژیم ریاض در روندی آشکار ههر سهالهه               
شمار زیادی از مخالفان خود را با هدف مقابله با آزادی بیان 

های سنگین و اعدام        و به بهانه مبارزه با تروریسم به مجازات       
کند که شیخ نمر باقرالنمر روحانهی بهرجسهتهه              محکوم می 

ترین این مهخهالهفهان بهود و                      آزادیخواه شیعه از سرشناس   
ترین جرم او سخنرانی علیه پادشاه پیشین عهربسهتهان             مهم

فرد اعدامی اخیر نیز عمدتهًا عهلهمها،             10شد.     برشمرده می 
 اند.    طالب و جوانان عربستانی بوده

های اجتماعی در عربستان با بهه اشهتهراک                کاربران شبکه 
اند که اغلهب        گذاشتن اسامی و تصاویر این شهدا ثابت کرده       

آنها شیعیان منطقه قطیف یا علما و طالب عهلهوم دیهنهی               
بشر نیز دیروز     بان حقوق   اند. سازمان دیده     منطقه شرقیه بوده  

های مستند دریافت شده از         ای با استناد به گزارش      در بیانیه 
ها و به نقل از آدام کوگل یکی از پهژوهشهگهران                 این اعدام 

تبعه عربستانی کهه      10بشری خود تأکید کرد از بین         حقوق
های تروریسهتهی گهردن زده             شنبه به جرم فعالیت     روز سه 
انهد.     نفر به اقلیت شیعه این کشور تعلق داشتهه      11اند      شده

حساب توئیتری فعاالن شیعه عربستان با عنوان اسیران بهه           
شنبهه    جرم کرامت اعالم کرد برخی شهدای جنایت روز سه        

ای نظهیهر شهیهخ         شاه سعودی و پسرش، روحانیان برجسته     
 اند. محمد عبدالغنی العطیه بوده

ای تهالش   در بیانیه 3703بشر اواخر آگوست    بان حقوق   دیده
بشری این کشهور     مقامات سعودی برای اعدام فعاالن حقوق     
ویژه کهه اغهلهب          را اقدامی وحشتناک توصیف کرده بود به      

شود اما این موضوع با       روش گردن زدن انجام می      ها به     اعدام
های جریان اصلی آمریکها و اروپها              ها و رسانه    سکوت دولت 

هها تهوسهط         تواند به منزله تأیید جنایهت       مواجه شده و می   
متحدان سیاسی و شرکای اقتصادی ریاض در غرب بهاشهد.           

شدگان را    تودی یکی از این اعدام      ای  روزنامه آمریکایی یواس  
در حالی کهه     3703مجتبی السویکت معرفی کرد که سال       

سال داشت دستگیر شد، آن هم در شرایهطهی کهه از                 00
دانشگاه میشیگان غربی ایاالت متحده پذیرش گرفته و در          

،                            آستانه سفر به آنجا بود. دستگاه قضایی رژیم ریاض         
السویکت را به سرپیچی از دسهتهورات پهادشهاه، حهملهه،                

کردن نیروهای امنیتی متهم کرده بهود            تیراندازی و زخمی  
بشری، اعهتهرافهات کهذایهی           های حقوق     اما به گفته سازمان   

های انتصابی به این جوان با ضرب و جرح او در                درباره جرم 
زندان گرفته شده بود. منیر عهبهداهلل االدم کهه پهس از                   

اش را بر اثر     قدرت بینایی و شنوایی 3703بازداشت در سال 
های رژیم به طور کامل از دست داده بود و حسیهن                شکنجه

در خهودروی     3701قصیم عبود تاجر شیعه نیز که در سال         
اش دستگیر شده بود، از دیگر قربانیان این جنایهت                  شخصی

جمعی هستند. حسین االحمدی از زعمای شیهعهه شهههر              
قطیف، منتظر الثبیتی فعال سیاسی شیعه و هادی یهوسهف           

سال پیش به خهاطهر ابهراز          3هزیم دانشجوی نخبه که       آل
اش بازداشت شده بود هم در زمره قربهانهیهان                عقاید سیاسی 

 دژخیمان سعودی هستند. 
های شاخصی که گردن زده شد عبهداهلل            یکی دیگر از چهره   

شدن       سلمان الصری: است که پیش از این به خاطر شکنجه         
وحشیانه توسط دژخیمان سعودی در مألعام مشهور شهده          

دستگیر شهد بها شهوک            3701بود. پس از اینکه او سال        
الکتریکی مورد شکنجه قرار گرفت و س س به مدت چندین        
ساعت با دست از ستونی آویزان شد و با ضربهات چهکهمهه              

های فلزی و الستیکهی مضهروب       نظامیان رژیم، کابل و لوله 
ها به قدری سنگین بود که پدر عبداهلل با دیدن           شد. شکنجه  

 آنها تاب نیاورد و به علت ضربه روحی شدیهد درگهذشهت.             
تبعه سهعهودی       10سازمان ملل متحد نیز به اعدام جمعی        

توسط حکومت ریاض واکنش نشان داد و ایهن اقهدام را                
 محکوم کرد. 

جمهور سابق شیلی و کمیهسهر عهالهی             میشل باشله، رئیس  
بشر سازمان ملل دیروز ضمن محکوم کهردن اعهدام         حقوق

جمعی شمار زیادی از اتباع عربستان، نسبت بهه فهقهدان              
های قانونی و منصفانه در دستگاه قضایی این کشهور و       رویه

نیز انتشار شایعاتی مبنی بر گرفتن اعتراف تحت شکنجه در       
های عربستان ابراز نگرانی کرد.  او همچنهیهن از           بازداشتگاه

بن سلمان و دیگر مقامات ریاض خواست ضمن بازنگری در          
الهوقهوع اعهدام       قوانین ضدتروریستی، از اجرای احکام قریب  

تن دیگر از مهتهههمهان      1بویژه حکم اعدام صادر شده برای       
های مشابه امتناع ورزند. این در حالی است که رژیم               پرونده

های واهی شهروندان دیگر کشورها را نهیهز             سعودی به بهانه  
کنهد. بهر        که در عربستان شاغل هستند زندانی و اعدام می        

اساس اطالعات وزارت خارجه اندونزی، دولت سعودی طهی         
کارگر اندونزیایی کهه     071برای    3703تا    3700های    سال

اند، به اتههامهات       عمدتاً مستخدمان خانگی در عربستان بوده     
 مختلف، حکم اعدام صادر کرد.
شهروند عمدتهًا شهیهعهه          10شبکه العالم در تحلیلی اعدام      

سلمان جهلهوی پهای         عربستانی را به مثابه قربانی کردن بن      
سهازی کهامهل           طرح صهیونیستی معامله قرن برای یهودی     

 اراضی فلسطینی خواند. 
هها و     در این تحلیل با اشاره به فاصله بسیار کوتاه این اعدام 

اعالم همکاری ریاض با واشنگتن در موضوع تحریم نهفهتهی           
رسد هر انهدازه احهتهیهاجهات            ایران، آمده است: به نظر می      

ترامپ به سعودی در اقدام علیه ایران افزایش پیدا کند، بهه            
تهر از       همان میزان باید منتظر اخباری بود به مراتب خشن        

سلمان و حهکهومهت        آنچه تاکنون از خشونت و خونریزی بن      
 ای عربستان شنیده شده است. قبیله
مخالف سعودی در حالی است که هنوز پهرونهده             10اعدام  

قتل خاشقجی در میان افکار عمومی جهان بهاز اسهت و                
قهد    سلمان در این قتل و حمایت تمام        ها به نقش بن     واکنش

 ترامپ از او هنوز خاموش نشده است. 
ای هیچ تردیدی بهاقهی        در چنین شرایطی و با چنین سابقه      

اعدام شده سعودی به قربانگهاه تصهمهیهم             10ماند که     نمی
سلمان از آن     قد بن   جدید ترامپ درباره ایران و حمایت تمام      

اند. معامله قرن در راه است و حسب اخبار تها              فرستاده شده 
یک ماه دیگر اعالم رسمی خواهد شد. ترامپ باید بر مسئله            

های سعودی چشم ببندد و البته از آن حمایت کند و                اعدام
سهلهمهان و ههمهراههان              در مقابل انتظار داشته باشد بهن      

 اش در آن زمان اقدام متقابل انجام دهند. ای منطقه
در این میان ایران از جمله کشورهایی است که در ههمهان              
لحظات اولیه انتشار خبر، این جنایت را رسمًا محکوم کهرد.            
همچنین اعضای شورای روحانیت، هیأت فتوا، ائمه جمهعهه          
شهرها و روستاهای اهل سنت استان بوشهر ایران جهمهعهه            
شب با صدور بیانیه ای مشهتهرک اعهالم کهردنهد: اقهدام                   
نابخردانه و غیرشرعی آل سعود در قتل و کشتار و اعهدام              

عربستانی، بیانگر این حقیقت است کهه       شهروند  10ناحق    به
 ها قائل نیستد. مقامات سعودی هیچ ارزشی به زندگی انسان

اعضای شورای روحانیت، هیأت فتوا،ائمه جمعه شههرهها و           
رژیم  روستاهای اهل سنت استان بوشهر ایران با بیان اینکه        

صهیونیستی و آمریکا شریک اصلی آل سعود در این جنایت          
المللی، بررسی و رسیدگی به این امهر          هستند، از جامعه بین   
 را خواستار شدند.

ایی با محکوم کردن این جنایت      اهلل لبنان در این بیانیه      حزب
تازه حکومت سعودی، بر ضرورت اعمال فشار بهرای رسهوا            
کردن رژیم قاتل و وحشی سعودی و پرده برداشتن از نقش           
این رژیم در تروریسم تأکید کرد. علمای یهمهن نهیهز در                  

ای ضمن محکوم کردن حهمهالت تهروریسهتهی در                 بیانیه
سریالنکا، این جنایت را نیز محکوم کردند. در این بیهانهیهه              
همچنین حمالت تروریستی در سریالنکا محکهوم شهده و            
آمده است که اسالم و مسلمان در این جنایت ها دسهتهی               
ندارند و کسانی که مرتکب به این جنایت شدند با دستگهاه            

 های اطالعاتی آمریکا و سعودی در ارتبا  هستند. 
سعود را     دولت سعودی هر ساله شمار زیادی از مخالفان آل        

با هدف مقابله با آزادی بیان و به بهانه مبارزه با تروریسم به             
 کهنهد.     مجازات های سنگهیهن و اعهدام مهحهکهوم مهی                 
در    3703طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، در سهال            

 نههفههر اعههدام شههدنههد.         012عههربسههتههان سههعههودی       
عربستان سعودی تنها کشور در جهان است که احکام مرگ          

 را با گردن زدن اجرا می کند. 
اعهدام  «الملل اعالم کهرد کهه            همچنین سازمان عفو بین   

گروهی، که حکومت سعودی دست بهه آن زد، اقهدامهی               
دهد جهان انسهان در نهزد              وحشتناک است که نشان می    

هایی که مجازات اعدام را به شکلی هدفمهنهد، بهه               حکومت
عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب معارضهانهی از مهیهان              

 .»ارزش است کنند، بی اقلیت شیعه، اجرا می

الملل افزود، اقدام حکومت سهعهودی بهه             سازمان عفو بین  
های ناعادالنه و محکوم کهردن        تن در پی محاکمه     10اعدام  

علی عبدالکریم الحواجبه اعدام به اتهام جنایاتهی، کهه در             
اش مرتکب شده، نقض آشکار قوانیهن         سالگی  03دوران زیر   

 شود. المللی محسوب می بین
کشهور     3این سازمان تصری: کرد، عربستان سعودی جزو         

کنند و     نخست در جهان است که مجازات اعدام را اجرا می         
مهورد اعهدام       071این کشور از اوایل سال جاری میالدی،        

 داشته است.
الملل تأکید کرد که با مجازات اعهدام، در        سازمان عفو بین  

تمامی شرایط و بدون در نظر گرفتن مهاههیهت جهرم یها                 
های مجرم یا هر نوع روش دولت در اعدام زنهدانهی،               ویژگی

 کند. مخالفت می
 

(1( خهبهرگهزاری ایهرنها.             3((روزنامه وطن امروز.       0منبع:   
 خبرگزاری تسنیم. 

 پیام شهروندی:
رساند شهرداری کازرون جهت ساماندهی  دست فروشان و ایجاد بازار روز دائم با توجه به مشکالت ترافیکیکیی و     به اطالع شهروندان عزیز می

بروز حوادث برای شهروندان در مکان های قبلی،  زمکنی به مساحت یک هکتار حد فاصل انتهای بلواربهشیت زهیرا و ابیتیدای بیلیوار  یردیی         
 ) کشتارگاه قدیم( جهت ارائه خدمات مطلوب آماده سازی نموده است. 

ن بدینوسکله ضمن تشکر از همراهی شهروندان گرامی، از کلکه دستفروشانی که قصد ادامه کار در بازار روز را دارند نسبت به جابجایی بیه میکیا   
مذکور در اسرع وقت دعوت بعمل می آید بدیهی است با کسانی که از این    در سطح شهر اقدام به دستفروشی نمایند برابر قانیون بیرخیورد    

 خواهد شد.

گزارشی کوتاه به قلم محمود نوذریخبرنگار شهههر          
سبز:   چند روزی است پس از  بارش های خهوب               

خوشه های طالیی گندم در بهخهش             سال زراعی ،  
های خشت ، کنارتخته و کمارج خودنمایی و آماده         

 برداشت شده اند .
خوشه هایی که حاصل دست رنج کشاورزانی سهت         
که ماهها چشم به راه آنند  تا نتیجه زحمات خهود             
را بچینند و در این شرایط سخت اقتصادی مرحمی         

 بر سفره های ساده یشان باشند .
اما چند روزیست با شروع فصل برداشت گندم ، بهه           
نقل از تعداد زیادی از کشاورزان،    مراکز خرید در            

 هر دو بخش هنوز فعال نشده  ! 
از نامناسب بود و کمبود  مکان های خرید ههم در             

تعطیلی همیهن       خشت و هم کنارتخته که بگذریم ،      
باعث شده تا  اکثر  کشاورزان اقدام بهه         مراکز هم  ،   

ذخیره گندم در منازل خود و  مکان های نامناسب          
 کنند .

روشی نامطلوب که عالوه بر تحمیل هزیهنهه ههای            
ممکن هست به دلهیهل           های اضافی به کشاورزان ،    

ناپایداری جوِی این روزهای اب و هوا  ، زحهمهات             
 چندین ماهه این زحمت کشان را ،برباد دهد .

چند هفته پیش بود که مسول دفتر خبر خشت در          
دیدار فرماندار شهرستان کازرون حین بازدیهد  از           
روستای بورکی علیا ، مشکل نبود مکان مهنهاسهب          
مراکز خریداری گندم را به عنوان مشکلهی جهدی           

 بیان کرده بود . اما هنوز خبری نشد!!!
امید است هر چه زودتر با درایت مسولین شاهد بهر           

 طرف شدن این مشکل باشیم  

 ها پس از قتل خاشقچی:  جوان مسلمان، جنایت تازه سعوی 33اعدام 

شهروند عربستانی در ی  روز توسط حکومت سعودی همچنان  33های جهانی به خبر اعدام  واکنش
 ادامه دارد

 گندم آمد ، اما جای گندم  نیست!!!
ی کشاورزان  گالیه

های  خشت ، کنارتخته  بخش
و کمارج  از وضعیت 

نامطلوب  برداشت  و خرید  



اسفند سالگرد عهمهلهیهات امهام       33عبدالحسین پیروانر 

اسهت.   32مهدی)عج ( در منطقه سوسهنهگهرد در سهال       

مدتی بود قصد داشتم از بزرگ مرد عرصه دفاع مهقهدس   

بگویم، اما نشهد کهه نشهد.    ”  حاج برات نوبهار)عمو برات(  “ 

. نکند   امشب دلم شکست که این روزها حال خوبی ندارد

او نیز به فرزند شهیدش برسد و ما مسکوتین چهیهزی از   

های او نگفته و او را تجلیل نکرده باشهیهم. نهه در      رشادت

حد یک ایثارگر، نه در حد یک جانباز، نه در حد یک پدر 

 شهید و نه در حد یک پدر جانباز.

. او از زمهان         او حبیب جبهه ههای جهنهوب کهازرون بهود

ورودش به عرصه پیکار تا انتها ماند تا راه توجهیهه بهرای    

. او با دومیهن گهروه اعهزامهی از       قاعدین در دفاع را ببندد

اش و توکلش تهو   وارد دفاع شد. اراده  32کازرون در آبان 

را هوایی میکرد، وقتی زیر گلوله تنت میلرزید. هرجا کهار   

شد. وقتی جبهههه     شد، او داوطلب انجام آن می سخت می

به آب نیاز داشت، خود را با تانکر آبرسانی به خط مقهدم  

رساند تا رزمندگان را از تشنگی برهاندر او ههر کهاری    می

آمد ابایی نداشت. آبرسهانهی، کهمهک       که از دستش بر می

. حضهور در           .پهی.جهی، تهدارکهات و  تیربارچی، کمهک آر

عملیات و هم ای دلیر مردان بودن، کاری بود که اجهازه  

داد در انجامش از قافله عقب بماندر او از فرزنهدانهش    نمی

[ سبقت گرفته بود، وقتی فهرزنهدان    3[ و جالل]  0رحیم] 

در مقابل اراده او سر خم میکردند. او زدوتر از فرزندانهش   

به جبهه پیوسته بود و حضور آنان نیز مانع رفتهنهش بهه    

جبهه و یا ماندن در پشت جبهه نشد. هر بار به طریهقهی    

به جمع رزمندگان می پیوست و گاههی پهدر و پسهر در    

. شاید از رزمندگانی بود که کمترین خواب را   یک منطقه

داد.  داشت و حتی به جای دوستان دیگرش نگهبانی مهی 

نماز شبش جانسوز با گریه های شبانه بود. در اخهالص و   

. وقتی به نماز می ایستهاد، او    تقوایش کسی شک نداشت

های شبانه اش  واقع با خدایش حرف می زد و هنوز ناله به

از درگاه خدا تغییری نکرده است. رحیم به جبهه پیوست  

تا کمی از بار سنگین پدر کاسته شود، اما او مصهمهم تهر    

کهرد   شد. رحیم)فرزندش( از ناحیه پا جانباز شدر فکر می   

شاید دوران درمان پدر را در کنار خود داشته بهاشهد امها    

اینچنین نشد و جانبازی رحیم باعث دوری او از جهبهههه    

نشد. جالل)فرزند دیگرش( به لبنان رفت و او به جبهههه      

جنوب تا در این رزم عاشقانه کدام گوی سبقت شههادت  

معاونهت گهردان     –فرزندش جالل  3را ببرند. در کربالی  

بهه شهههادت      –المهدی اسهتهان فهارس     11ثاراهلل لشکر 

مهانهد. و     استوارتر در دفهاع مهی  ”  عمو برات“ میرسد و باز 

حال سالیهان درازی اسهت کهه دفهاع     

مقدس تمهام شهده اسهت ولهی او در     

گوشه ای از خانهه خهویهش زنهدگهی      

گیرد.  کند و کسی از او سراغی نمی می

او اسطوره و حبیب جبهه هایمان بود. 

وقتی خسته بودیم لهحهظهه ای بها او     

کهرد.   مهان را عهوض مهی    بودن، روحیه

وقتی از شهادت دوستهان غهمهگهیهن      

بودیم، او بود که سهنهگ صهبهورمهان      

. وقتی در کهوره مهبهارزه کهم       شد و به ما امید می می داد

. بیاییم تها عهمهو      میاوردیم، او با کالمش نیرویمان می داد

برات از دستمان نرفته، برایش مراسم تجلیل بگیریم. ما و  

. او حهق       جبهه و ایران و کازرون به عمو برات مدیهونهیهم

( و یا پدر شهههیهد       )ایثارگر وجانباز دارد تا به نام خودش 

بودن )سردار شهید جالل نوبهار( و یا پدر جانهبهاز بهودن      

)دکتر رحیم نوبهار استاد حقوق دانشگاه شهید بهشهتهی    

 تهران( از او قدردانی شود .

 نوشت: پی

دکتر رحیم نوبهار: مهبهارز دوران رژیهم گهذشهتهه،         -[ 0] 

جانباز و رزمنده دفاع مقدس ، استهاد حهقهوق دانشهگهاه      

 شهید بهشتی تهران، روحانی نواندیش.

جالل نوبهار: نهویسهنهده، کهارگهردان، ههنهرمهنهد،            -[ 3] 

کتابفروش، خبرنگار روزنامه، مبهارز در رژیهم گهذشهتهه،      

المههدی   11حضور در لبنان و معاون گردان ثاراهلل لشکر 

 فارس.
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 حاج برات نوبهار )عمو برات(

معاون آموزش متوسطه آموزش و 
 پرورش کازرون خبر داد:

در  (TIMSS)آزمون بین المللی تیمز 
 کازرون برگزار شد

 
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کهازرون  
: آزمون بین المللی تیمز در درس های علهوم    گفت
تجربی و ریاضی بین دانش آموزان پهایهه چهههارم     
ابتدایی و هشتم دوره اول متوسطه این شهر برگزار 

 شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش 
کازرون، رضا جاویدی با بیهان ایهن خهبهر اظهههار       
داشت: در راستای ارزیابی و سنجش آموخته ههای   
دانش آموزان و بررسی و مقایسه آن در سط: بیهن  

در  )TIMSS)المللی، آزمون و مطالهعهه تهیهمهز      
مدارس منتخب آموزش و پرورش کازرون بهرگهزار   

 شد. 
وی گفت: آزمون تیمز که هر چهار سال یک بار در  
دنیا برگزار می شود، میزان پیشرفت جوامع دانهش  
آموزی را در دو درس علوم و ریاضی مورد ارزیابهی  
قرار می دهد، تا روند تغییرات آموزشهی و مهیهزان    
کاهش و افزایش عملکهرد دانهش آمهوزان در ایهن     

 سال ها مشخص شود.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کهازرون  
اظهار داشت: مدارس منتخب جهت برگهزاری ایهن    
آزمون، بر اساس رده سنی دانش آمهوزان در پهایهه    
های چهارم و هشتم، به صورت انتخاب تصادفی از 
مرکز تیمز در تهران انتخاب می شوند، که در پایهه  
چهارم، دبستان پسرانه  شاههد رصهاف و در پهایهه     
هشتم، دبیرستان پسرانه شهید بهبهانی نژاد جهت 

 این آزمون انتخاب شدند. 
: جهت نظارت بر برگزاری صهحهیه:      جاویدی افزود
آزمون، مطابق با استاندارد جهانی تیمز، نمایندگان 
پژوهشکده ی معلم فارس شامل رئیس پژوهشکده 
ی معلم فارس و کارشناسان ارشد تحقیقات فارس 

 حضور داشتند. 
گفتنی است برگزاری ایهن آزمهون در جهمهههوری      

 آغاز شده است. 0107اسالمی ایران از سال 
 
 

 
 به همت دبیرستان دخترانه ی فرزانگان؛

ارائه مقاالت علمی به «همایش استانی 
در آموزش و پرورش »زبان انگلیسی

 کازرون برگزار شد
ارائه مقاالت علمهی بهه   «اولین همایش استانی 

به همت دبیرستان دخترانهه ی  »زبان انگلیسی
 فرزانگان کازرون برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی مدیهریهت آمهوزش و    
ارائهه   «پرورش کازرون، اولین همایش استانهی 

ا استهقهبهال    »مقاالت علمی به زبان انگلیسیب
دانش آموزان متوسطه ی دوره دوم شههرههای   
مختلف استان فارس در کانون شهدای رضهوان  

 این شهر برگزار شد.   
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کازرون 
در مراسم آغازین این همایش در جمهع دبهیهران،    
دانش آموزان و تعدادی از اولیهای آنهان ههدف از    
برگزاری این همایش را آشنایی دانش آمهوزان بها   
نحوه ی تدوین و ارائه ی مقاله علمی عنوان کهرد.  
رضا جاویدی تعمیهق و تهوسهعهه ی یهادگهیهری،        
مراودات و همکاری های علمی بین دانش آموزان 
 و دبیران را از دیگر اهداف این همایش برشمرد.

: آشنایی دانش آموزان با زبان بهیهن     وی ادامه داد
المللی و با توجه به اینکه مقاالت علمی متهعهددی   
در سراسر جهان به زبان انگلیسی منتشر می شود، 
باعث می شود که دانش آموزان با دایره گسهتهرده   

 تری از علوم در هر زمینه آشنا شوند. 
فیروزه شجاعی، مدیر دبیرستان فرزانگان و مهدیهر   
: تهعهداد      این همایش، در حاشیه این مراسم گفهت
زیادی اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شد، کهه  

اثهر   03پس از بررسی و داوری اولیه، از صاحهبهان   
منتخب، از دانش آموزان کازرون و سایر مهنهاطهق    
فارس، برای ارائه اثر خود بهه صهورت حضهوری در    

 این همایش دعوت به عمل آمد.
گفتنی است در این همایهش یهک روزه، البهه الی    
ارائه مقاالت علمی، برنامه های جذاب دیگری نظیر 
موسیقی، سخنرانی های انگیزشی دانهش آمهوزان،   
تئاتر طنز به زبان انگلیسی، ارائه سفرنامه بهه زبهان   

 انگلیسی و ... نیز اجرا شد. 

این مراسم با هنرنمایی گروه موسهیهقهی سهنهتهی       
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحهد رودههن بهه    

 پایان رسید.
 

 نفر؛ 044با شرکت بیش از 
جشنواره بزرگ قرآنی نوآموزان 

 دبستانی در کازرون برگزار شد 
جشنواره بزرگ نوآموزان قرآنی با حضهور بهیهش از    

نفر از نوآموزان دختر و پسر کازرونی بهرگهزار    177
 شد. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش 
منظور تقویت روحیه معنوی و آشنایهی    کازرون، به

با احادیث، کالم وحی و نماز بها حضهور نهوآمهوزان     
پیش دبستانی و دانش آمهوزان دبسهتهان ههای     
روستا و شهر این شهر جشنواره باشکوه قهرآنهی   

دانهش آمهوز کهازرونهی بها       177برای بهیهش از   
همکاری صندوق امور قرآنهی غهدیهر آمهوزش و     
پرورش، شهرداری و شورای شهر کازرون برگزار 

 شد.
و پهرورش   بدنی آموزش  معاون پرورشی و تربیت

کازرون در حاشیه این جشنواره باشکهوه کهه در   
: بها    پارک بوستان رفیع برگزار شد، اظهار داشت
آموزش معارف دینی و آشنا نمهودن و نهزدیهک    

کردن نوآموزان و دانش آموزان بهه سهیهره اههل     
 بیت برای آینده نگرانی نخواهیم داشت.

هادی زال زاده با اشاره به فرموده حضهرت امهام   
)ره( مههبههنههی بههر ایههنههکههه تههربههیههت را بههایههد از   

ها شروع کهرد کهه در دانشهگهاه دیهر       مهدکودک
است گفت: این نوآموزان زالل ترین و پاک ترین 
قشر جامعه هستند و هدف ما تاباندن نور قهرآن  
بر قلب این عزیزان و هدایت آنها به سوی تعالی 

 و پیشرفت است.
ههای   گونهه جشهنهواره    وی هدف از برگزاری این

سازان این مرزوبوم بها   قرآنی را آشنایی بیشتر آینده
احادیث و روایات و کالم وحی و نیز تأکید بیشهتهر   

 ها بر اهمیت این موضوع عنوان کرد. به خانواده
و پرورش کازرون ادامه داد:  معاون پرورشی آموزش 

برگزاری جشنواره و مسابقه قرآنی و تعالیم دیهنهی   
دبسهتهانهی و     های پیش در میان نوآموزان در کانون

ای در راسهتهای    پایه های اول و دوم ابتدایی بهانهه 

تقویت روحیه معنوی و تعامل بیشتر برای برگزاری 
 های مختلف در نحوه برخورد با آنان است. کارگاه

گفتنی است جشنواره بزرگ قرآنی نوآموزان پیهش  
دبستانی و پایه های اول و دوم ابتدایی کهازرون در  
یک فضای مفرح و شاد در بوستان رفیع این شههر  

 برگزار شد.
 

 با حضور مسئوالن؛
مراسم گرامیداشت هفته سالمت در 

دبیرستان دخترانه الزهرا)س( کازرون 
 برگزار شد

مراسم نمادین گرامیهداشهت ههفهتهه سهالمهت در        
 دبیرستان دخترانه الزهرا)س( کازرون برگزار شد.
به گزارش روابط عهمهومهی مهدیهریهت آمهوزش و        

کازرون، این مهراسهم بها حضهور مهعهاون        پرورش 
سیاسی فرماندار، مدیر آموزش و پرورش، ریهاسهت   
شبکه بهداشت و درمان و برخی دیگر از مسئهوالن  

 شهرستان کازرون برگزار گردید. 
امیرحسین جمشیهدی، مهدیهر آمهوزش و پهرورش      
کازرون، ضمن تبریک به مناسهبهت آغهاز ههفهتهه       
سالمت، شعار امسال این هفته را مهراقهبهت ههای     
اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشهش ههمهگهانهی      

 سالمت عنوان نمود. 
وی بیان داشت:هه اههداف مهتهعهالهی آمهوزش و       
پرورش در صورتی تحقق می یابد که تعلهیهم و   
تربیت هم راستا با بهداشت و سهالمهت دانهش    

 آموزان حرکت کند.
مدیر آموزش و پرورش کازرون افهزود: از آنهجها     
که دانش آمهوزان در سهن فهراگهیهری بهوده و       
آموزش های بهداشتی را به خوبی می آموزند و 
می توانند به عنوان سفیران سالمت آمهوخهتهه    
های خود را به خانواده و همسهاالن خهود نهیهز     
انتقال دهند، لذا حهفهظ و ارتهقهای سهالمهت و       

بهداشت آنان امری ضروری و غهیهرقهابهل     
 انکار است.

: دانش آمهوزان بهایهد در      جمشیدی گفت
زمینه شهاخهص ههای سهالمهت حسهاس       
باشنهد و ویهژگهی ههای غهذای سهالهم را        

 بشناسند.
وی از خانواده ها خهواسهت بهرای حهفهظ      
سالمت دانش آموزان خود در برنامه های 

بهداشتی مدارس و بویژه بهداشت تهغهذیهه دانهش     
و  آموزان مشارکت کنند و با تدارک غذاهای سالم 

دارای ارزش غذایی به نهادیهنهه شهدن فهرههنهگ       
استفاده نکردن از فست فودها و تغذیه ههای غهیهر    

 بهداشتی در بین دانش آموزان کمک کنند.
در ادامه این مراسم رئیس شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کازرون نیز به بیان سخنانی در خصوص 
اهمیت حفظ سالمت و بهداشت در جهت مقابله با 
بیماری ها در بین دانش آموزان دبیرستان الهزههرا  

 )س( پرداخت.
شایان ذکر است در پایهان ایهن مهراسهم بها ههدف       
نهادینه کردن فرهنگ استفاده از غذاهای سهالهم و   
سنتی، نمایشگاهی از عذاهای سالم و سنتی توسط 

 دانش آموزان برگزار شد. 
 

در جشنواره بین المللی پروژه های 
 دانش آموزی سینا؛

تیم دانش آموزی دبیرستان پسرانه سمای 
 کازرون مقام اول کشور را کسب کرد 

تیم دانش آموزی دبیرستان پسرانه متوسهطهه اول   
سمای کازرون مقام اول جشنواره بین المللی پروژه 

 های دانش آموزی سینا را کسب نمود. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش 

گرایش و  017محور با  3کازرون، این جشنواره در 
دانش آموز در قالهب یهک ههزار و     3077با حضور 
استهان کشهور در واحهد عهلهوم و       02تیم از  177

 تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد. 
آموزی سینها   های دانش جشنواره بین المللی پروژه

آموزان بها فضهای دانشهگهاه،      با هدف آشنایی دانش
علوم مختلف دانشگاهی، تهجهربهه ارائهه و دفهاع از      
تحقیق و پژوهش، کمک به انتخاب هدفمند رشته 
در دانشگاه، ایجاد انگیزه بهرای بهاال بهردن سهطه:      
علمی جهت تولید عهلهم و جهنهبهش نهرم افهزاری        

آموزان برای ساختن  وتعیین هدف و برنامه دانش
آینده خود و کشور در واحد علوم و تحهقهیهقهات     

 دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.
گفتنی است تیم دانش آموزی دبیرستان پسرانهه  
سما واحد کازرون در گهرایهش سهمهیهنهارههای        
پژوهشی در مقطع متوسطه اول توانست به رتبه 

 نخست کشور دست یابد.
 

 اخبار آموزش و پرورش کازرون

 عکس از آرشیو آقای مسلم حمیدپور

 گونه گیاه دارویی در کازرون 04کشت 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شههرسهتهان    

کازرون رشیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با بیان 

: خشکسالی در سال های اخیهر وبهرداشهت بهی       این مطلب که 

رویه آب، توجه کشاورزان را به سمت استفاده از گیاهان کم آب 

بر و دارای ارزش افزوده جلب کرده است گفت: گیاهان دارویهی   

به دلیل آستانه تحمل باال در برابر تنش های محیطی و نیاز کم 

به منابع آبی، برای کشت در شرایط سخت اقلیهمهی مهنهاسهب      

 هستند.

: شهرستان کازرون ظهرفهیهت بهاالیهی در کشهت         رشیدی گفت

گیاهان دارویی دارد و زمینهه رویهش و تهوسهعهه کشهت انهواع        

گیاهان دارویی در کازرون فراهم است و در صورت توجه بهه آن  

و توسعه کشت این گونه گیاهان، می توان برای اشتغال، تولیهد  

 و صادرات بیشتر بسترسازی کرد.

: با حمایهت ههای     مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون افزود

این مدیریت از کشاورزان از طریق ارائه مشاوره ، نظهارت ههای   

ههکهتهار از     33مستمر و برگزاری کارگاه های آموزشی ترویجی 

گونه گهیهاههی شهامهل       07اراضی شهرستان کازرون به کشت  

عدس تلخ، آویشن،آلوئه ورا،گل گاوزبان، بابونه ، گل ههمهیهشهه     

بهار،مریم گلی، اسطوخدوس ،سیاه دانه ،زعفران و....  اختصهاص     

 یافته  است.

 

هزار تن گندم از  34پیش بینی برداشت 
 مزارع شهرستان کازرون 

به گزارش روابط عمومهی مهدیهریهت جهههاد کشهاورزی        

شهرستهان کهازرون رشهیهدی مهدیهر جهههاد کشهاورزی          

شهرستان کازرون  با اعالم این خبر گفت: پیش بینی می 

گندم دیم 33777هکتار گندم آبی  و هکتار 3377شود از

هزار تن گنهدم   03تا  07قابل برداشت در این شهرستان 

 برداشت گردد.

: مراکز خرید در خصوص تسههیهل در امهر      رشیدی افزود

خرید تدابیر الزم را دستور کار قرارداده اند و تمههیهدات   

الزم در این زمینه در این شهرستان انجام گرفته اسهت و  

شهرستان کازرون آمادگی الزم جهت  خرید و تهحهویهل    

 گرفتن گندم از کشاورزان را دارد.

 اخبار جهادکشاورزی کازرون


