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نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
های فاقد  سد د        هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        318003133313333131برابر رأی شماره    

اکبر عسکری کدویدی فدرزند            رسمی مستقر در واح  ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی              

مترمربع تدتدت    307413صادره از مرودشت در شش انگ یکبابخانه به مساحت  1711414440ک ملی    1اصغر به شماره ش اس امه     

فارس خری اری از مدالدک رسدمدی        0ش ه از پالک یک اصلی قطعه دو واقع در بخش  اصلی مفروز و مجزی 3فرعی از  1107پالک  

کده     شود. درصورتی    روز آگهی می    30آقای )قاسم مروت( مترز گردی ه است. لذا به م ظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله                     

توان   از تاریخ انتشار اولین آگهی به م ت دو ماه اعتدراض              اشخاص نسبت به ص ور س   مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش   می          

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسی ، ظرف م ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجدع قادایدی                             

 تق یم نمای  . ب یهی است در صورت انقاای م ت مذکور و ع م وصول اعتراض طبق مقررات س   مالکیت صادر خواه  ش .

 43181 430 33تاریخ انتشار نوبت اول: 

 43181 430 30تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اس اد و امالک شهرستان پاسارگاد 

برادر ارجمند جناب سرهنگ 

 شناس  حق

 و 

شناس و  های محترم حق خانواده

 پدیدار
تاا،      خبر ضایعه درگذشت همسر مکرمه    

مادری عفیفه و نجیبه  موجب تأثر و تآلا          

عاالاو و       گردید. این مصیبت را به جناب      

شناس و پادیادار       های محترم حق    خانواده

تسلیت عرض نموده  برای آ، فایایاده          

سعیده رحمت و مغفرت و برای بازماندگا،       

تعالو   صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه حق       

 مسألت دارم.

 علو اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
های فداقد  سد د           هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان           31810313313333111برابر رأی شماره    

رسمی مستقر در واح  ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم متم ی حقیدقدی فدرزند                        

صادره از مرودشت در شش انگ یک واح  گلخانده بده مسداحدت                  1711113000ک ملی    31درویش حسین به شماره ش اس امه      

فدارس     0اصلی قطعه دو واقع در بدخدش        31ش ه از پالک  اصلی مفروز و مجزی 31فرعی از  08مترمربع تتت پالک     1311403

خری اری از مالک رسمی )سهام مشاعی خود متقاضی( مترز گردی ه است. لذا به م ظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصدلده                           

توان   از تاریخ انتشدار       که اشخاص نسبت به ص ور س   مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش   می             شود. درصورتی    روز آگهی می    30

اولین آگهی به م ت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسی ، ظرف م ت یک ماه از تاریخ تسلیدم اعدتدراض،                     

دادخواست خود را به مراجع قاایی تق یم نمای  . ب یهی است در صورت انقاای م ت مذکور و ع م وصول اعتراض طبق مقدررات                       

 س   مالکیت صادر خواه  ش .

 43181 430 33تاریخ انتشار نوبت اول: 

 43181 430 30تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رئیس ثبت اس اد و امالک شهرستان پاسارگاد 

 2صفحه

 جناب آقای محمد جواد جوکار

 
ای انیالبو و ایثاارگار        عالو که از خانواده     انتصاب شایسیته جناب  

باشید و دارای تخصص در امور باستانو و میراث فارهانا او                مو

عنوا، سرپرست اداره میراث فرهن و و صنایع دستاو           هستید به 

و گردش ری شهرستا، کازرو،  تبریک و تهنیت گفته  سالمت و          

عالو را از ایزد منا، مسألت دارم. ضمناا     توفییات روزافزو، جناب  

های جناب آقای محمدرضا معینو سرپرسات         از زحمات و فعالیت   

 شود. سابق این اداره تشکر و قدردانو مو

 

 علو اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

االسالم آقای توانی  جناب حجه

معاون دادستان شیراز )دامت 

 برکاته(

 
عاالاو کاه از          انتصاب شایسیته جناب  

ی انیالبو و تجربه الزم برخوردارید        روحیه

و به معاونت دادستا، مرکز استا، فاارس        

تبریک و تهنیت عرض کرده  موفایایات         

عالو از درگااه        بیش از پیش برای جناب    

 ایزد منا، خواهان . 

 

 علو اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی 
 کازرون منصوب شد

 2صفحه

وحدتِنخبگان،بزرگانوعمومِكازرونیان،
راهِانتخابدلسوزانوعاملیبرایجلوگیری

 ازتخلفاتِنمایندگانومدیران!
 

 امانالهدهقانفرد
 4صفحه

 اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن
 

با کمال تأسف و تأل  ضایعه درگذشت همکار عزیزماا،           

جانباز سرافزاز زنده یاد مهدی زارع را به همکارا، عزیز           

مردم شریف کازرو، و به ویژه خانواده ماحاتارم آ،              

مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متاعاال           

برای آ، عزیز سفر کرده علو درجات و غفارا، الاهاو              

وبرای بازماندگا، صبر جمیل و اجر جزیال مسائالات        

 داری .

روابط عمومو شهرداری و شورای اسالمو 

 شهر کازرو، 

 2صفحه



 9163اوت  1/  6331الحجه  ذی 3/ 6438مرداد  61شنبه / سه 384/ شماره  61سال   شهرسبز 2صفحه

عمومی و امور بین الملل نهاد نماینده ولی فقیهه   روابط به گزارش
اهلل دژکام، نماینهده ولهی فهقهیهه در       اهلل لطف آیت در استان فارس،
های نماز جمعهه یهیهراز،     مردادماه در خطبه ۴ امروز، استان فارس

نماز جمعه را مرکز دعوت و توصیه به تقوا دانست و با بیان اینکهه  
: اینکهه دولهت     تقوا عامل ایجاد امید به آینده در جامعه است، گفت

توان امهیهد    بر لزوم ایجاد امید در جامعه تاکید دارد، با رید تقوا می
 در جامعه ایجاد کرد و نماز جمعه تضمین کننده چنین امری است.
وی با ایاره به قرار دایتن در آستانه چهلمین سها  اقهامهه نهمهاز      

های این آئین و ابعاد اهمیهت آن را یهادآور    جمعه در ایران، ویژگی
: خوف ظالم نسبت به اطالع امام جمعه از ظلم او،   ید و تاکید کرد

 یود. یکی از تاثیرات مهم نماز جمعه محسوب می
: هر ظالمی در جامعه نهرهران اسهت و      امام جمعه ییراز اظهار کرد

ترسد که ظلم او به گوش امام جمعه برسد و در تریبهون نهمهاز     می
جمعه آن را گویزد کرده به ظالم تشر بزند، این یک فایهده مهههم    

 یود. نماز جمعه برای مردم و جامعه ایران محسوب می
خواهند عظمت نماز جمعه را  اهلل دژکام با بیان اینکه برخی می آیت

: باید متوجه یان قضیه باییهم    بشکنند و آن را تضعیف کنند، گفت
که این سنت برپا یده توسط حضرت محمد مصطفی)ص( است و   

( اقامه می   )عج یود و آنهان اگهر ههم     امروز هم به نیابت امام عصر
 توانند عظمت آن را بشکنند. بخواهند نمی

وی بیان کرد: چراغ نماز جمعه را خداوند روین کرده و هیچ فرد و  
گروهی قادر نیست آن را خاموش کند؛ همه مردم و مسئوالن هم 
 باید تالش کنند و وظیفه خود را در قبا  این فریضه انجام دهند.

نماینده رهبر معظم انقالب در فارس یکی دیرر از تاثیهرات نهمهاز    
: اینکه مومنهان بهه یهکهل       جمعه را اثر بر رفع فقر دانست و گفت
هفتری به مکان اقامه نماز جمعه آمده و در حد وسع خود به فقهرا  

کنند، در جای خود بر رفع فقر اثرگذار خواهد  و نیازمندان کمک می
 بود، هرچند اندک.

اش به مدیرکل کمهیهتهه امهداد و      اهلل دژکام با ایاره به توصیه آیت
مسئو  ستاد اقامه نماز ییهراز در خصهوص ایهجهاد یهک مهرکهز        
مددکاری در محل نماز جمعه، بر لزوم ایجاد چنهیهن مهرکهزی بها      
هدف یاری رساندن به افراد نیازمندی که به یکل مهوردی بهرای   

 آیند، تاکید کرد. حل یک مشکل به این مکان می
امام جمعه ییراز، تالش برای رفع فقهر را از اثهرات ایهن فهریضهه      
دانست و افزود: باید مبارزه با فقر را از محل اقامه نماز جمعه دنبا   
 کرد ولو اینکه اقدامات اندک و کوچک باید اما اثرگذار خواهد بود.

های مهم نماز جمعه را توصیهه مهکهرر و     وی یکی دیرر از ویژگی
اکید بر تقوا دانست و با بیان اینکهه در قهرآن تهقهوا کهلهیهد حهل         
: نماز جمعه به رید تقوا در جامعهه    مشکالت ذکر یده است، گفت

 کند. کمک می
اهلل دژکام گفت: در تحریم فلج کننده آمریکا، افراد با تقوا گیهر    آیت

های کاپتهالهیهسهم و کهمهونهیهسهم و           نیفتادند، اما دیدیم که نظام
ها و به دلیل ندایتن تهقهوا، از    داری در مقابله با این تحریم سرمایه

تواند بکهنهد    گوئیم آمریکا هیچ غلطی نمی بین رفتند؛ اما امروز می
 زیرا بر تقوا تکیه داریم.

نماینده رهبر معظم انقالب در فارس در ادامه مباحه  طهرش یهده    
پیرامون ابعاد معنوی مورد تأکید رهبر معظم انقالب در بیانیه گهام  
دوم انقالب اسالمی، یکی از این نکات مههم را ایهمهان دانسهت و     
گفت: ایمان یکی از صفات مهم معنوی است که باید در هر فردی  

 تقویت یود.
وی با ایاره به حدیثی از حضرت علی)ع( در موضوع ایمان، افزود:   
اگر به خدا، قیامت، پیامبر و امامان یقین دایته باییم، پایه ایمهان  
ما مستحکم خواهد بود، اگر این یقین نباید مانند درخت بی ریشه 

 کند. و تنه خواهد بود که رید نمی
های یقین را ایهن دانسهت کهه انسهان      اهلل دژکام یکی از جنبه آیت

یود مرر با اذن و اجازه  مطمئن باید در این عالم کاری انجام نمی
: یقین بسیاری از انسان  ها حتی در جامعه ایهمهانهی     خداوند و گفت

 هم ضعیف است، چه رسد به دیرر جوامع.
امام جمعه ییراز، یریک قائل یدن برای خداوند را نایی از ضعف 

رسد که دیرران بهایهد    یقین دانست و گفت: معموال به نظرمان می 
کاری را برایمان انجام دهند؛ این یعنی یهریهک قهرار دادن بهرای     
خداوند، بسیاری از ما مسلمانان به این یرک مبتال هستهیهم، چهه    

 رسد به غیرمسلمانان و غیر مومنان.
وی گفت: اینکه وقتی گرفتاری برایمان پیش بیاید، قبل از اینهکهه    

رویهم، بهه دنهبها  ایهن       در خانه خدا برویم در خانه ایهن و آن مهی  
هستیم که یکنفر کارمان را انجام دههد و اعهتهقهاد داریهم اگهر او       
بخواهد کار انجام خواهد ید، این یریک قائل یدن برای خداونهد  

 است.
اهلل دژکام با تاکید بر ضرورت تقویت یقین برای رسهیهدن بهه     آیت

: همانرونه که در حدی  ذکر یده آمده یهاخهه     ایمان کامل، گفت
 درخت ایمان تقوا است و پرهیزکاری است.

، ۸۹وی در ادامه با ایاره به پیش رو بودن انتخابات در پایان سا  
ضرورت توجه به تقوا را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکوفه درخت  

اش بخشندگی است؛ انسان با ایمان حیها و یهرم    ایمان حیا و میوه
دارد؛ بی حیایی هم انواع و اقسامی دارد که یکی از ارکهان آن بهی   

 حیایی در پویش و لباس است.
: بهعهضهی لهبهاسهی          نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور یهد

پویند که یک نوع بی حیایی در آن وجود دارد، بهرای ایهنهکهه      می
 کند. جلوه گری و خودنمایی می

اهلل دژکام در نهایت بخشندگی را میوه و ثمره ایمان بریمرد و  آیت
های دنیا،  یادآور ید آنانی که در عین دایتن و برخورداری از نعمت

دست بخشنده ندارند، ایمانشان ضعیهف اسهت و از ثهمهره ایهمهان       
 اند. برخوردار نشده

امام جمعه ییراز همچنین در خصوص وضهعهیهت صهوت مهحهل       
مصالی این کالنشهر و لزوم همراهی افراد متهخهصهر در رفهع     

 ایکاالت آن مطالبی را بیان کرد.
نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیرری از سخنان خود 

هزار یهلهل    ۰۳ضمن اعالم اینکه طبق مصوبات و برنامه ها باید 
: تالش هایی صورت گرفته ارگهان    در فارس ایجاد یود، بیان کرد
هایی که در این زمینه تعهد دارند هماههنهرهی و اطهالع رسهانهی       
مناسب را تقویت کنند و تالش بیشتر یود تا رونق تولید در جامعه 

 نمود پیدا کند تا امید به آینده تحقق یابد.
 ۴آیت اهلل دژکام در مورد پتروییمی استان فارس گفت:ه حهداقهل    

پتروییمی باید در استان ایجاد یود، اعتبار آن هم مشخهر یهده   
است اما بعضی از افراد در این مسئله که بهه آن هها مهربهو  ههم      
. می گویند اعتبار آن   نیست سنگ اندازی می کنند، سنگ نیندازند
آمده ولی یروع نمی کنند.با همت مدیران ارید استان بهایهد ایهن     

 طرش یروع بشود تا زمینه ایتلا  جوانان نیز فراهم گردد.
امام جمعه ییراز نماز جمعه را مظهر عدالت خواهی امت اسالمهی  
)عج( برای عدالت می آید و منتهظهران       : امام زمان  دانست و افزود
. حرکت عدالت خواههانهه در     این امام برای عدالت تالش می کنند

 نماز جمعه به طور مستمر پیریری می یود.
: هر گاه ظلمی در جای جامعه رخ می دهد، ظالهم    وی تصریح کرد
ترس از این دارد که نکند به گوش امام جمعه برسد و امام جمعهه  
در خطبه بروید. امروز در کشور ما نهیب امام جمهعهه نسهبهت بهه       

 ظلم، باع  ایجاد یک حرکت مسئولین و مردم می یود.

 اهللدژكامامامجمعهشیراز:آیت

توانامیددرجامعهایجادكردوبارشدتقوامی
 نمازجمعهتضمینكنندهچنینامریاست

7 ش به شب ) های جهادی پ ج نفر از اعاای گروه 1
( در دی ار با رهبر انقالب اسالمی، بده   3181430433

ی گزارش اق امات خود در م داطدق مدتدروم و      ارائه
 ی این مسئله پرداخت  . تشریح نظراتشان درباره

ای در این دی ار، ضمن تق یر   اهلل خام ه حارت آیت
از این جوانان مؤمن انقالبی فرمودن : هریه ممدکدن    
. هریه ممکن اسدت    است تالش ک ی  و پیش بروی 

 ی عمل در بیاوری . فکر ک ی  و این فکر را به مرحله
هدای   در تأیدید  ایدن حدرکدت      رهبر انقالب اسالمی 

ی عدظدیدمدی از      انقالبی، گفت  : بگذاری  ما مجموعه 
نسل انقالب اسالمی را در کشورمان شاه  باشیم که 

رسانی،  از لتاظ سطح فهم، مسائل م یریتی، خ مت
ایجاد ع الت و قیام به قسط، به جایی رسی ه باشد   

های معمولی بشر به آنجا نرسی ه و بداید  از    که ذهن
 او الگو بگیرن .

گدونده    سدازی ایدن   ی ضرورت گفتدمدان   ایشان درباره 
: گفتمان حرکت جهادی، شماها را   فعالیت ها افزودن 

. ما بایستی کداری کد دیدم کده ایدن         به وجود آورده
ای  گفتمان به یک گفتمان عمومی تب یل شود؛ ع ه

هست   که مترومیت زن گی و جسمانی ن ارند  امدا   
از خ مت به مترومان متروم  . به آنها هم خ مدت   

 ک ی .  

 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
های فاقد  سد د        هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان          318103133313333113برابر رأی شماره    

رسمی مستقر در واح  ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رماان فرهادپور فرزن  درویش بده                     

مترمدربدع     333310صادره از فسا در شش انگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت              1043471803ک ملی    731شماره ش اس امه   

فارس خری اری از مالک رسدمدی         0اصلی قطعه دو واقع در بخش         4ش ه از پالک      اصلی مفروز و مجزی     4فرعی از     381تتت پالک   

شدود.     روز آگدهدی مدی          30آقای )درویش فرهادپور( مترز گردی ه است. لذا به م ظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلده          

توان   از تاریخ انتشار اولین آگهی به م ت دو            که اشخاص نسبت به ص ور س   مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش   می             درصورتی

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسی ، ظرف م ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواسدت خدود را بده                                

مراجع قاایی تق یم نمای  . ب یهی است در صورت انقاای م ت مذکور و ع م وصول اعتراض طبق مقررات س   مالکدیدت صدادر                         

 خواه  ش .
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نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
های فاق  س       هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان            318103133313333131برابر رأی شماره    

رسمی مستقر در واح  ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رماان فرهادپور فرزن  درویش به                    

مترمربع   301140صادره از فسا در شش انگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت               1043471803ک ملی    731شماره ش اس امه   

فارس خری اری از مالک رسمی       0اصلی قطعه دو واقع در بخش         4ش ه از پالک      اصلی مفروز و مجزی     4فرعی از     381تتت پالک   

شود.   روز آگهی می    30آقای )درویش فرهادپور( مترز گردی ه است. لذا به م ظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله                         

توان   از تاریخ انتشار اولین آگهی به م ت           که اشخاص نسبت به ص ور س   مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش   می              درصورتی

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسی ، ظرف م ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به                            

مراجع قاایی تق یم نمای  . ب یهی است در صورت انقاای م ت مذکور و ع م وصول اعتراض طبق مقررات س   مالکیت صادر                       

 خواه  ش .
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به گزارش کازرون نما، گشول امام جمعده کدوار در   
جلسه تکریم و معارفه دادستان ج ی  کوار با اشاره 
به پی ایش هستی بر پایه ع ل و داد گفدت: بد ون    
شک انتظار ظهور مه ی موعود برای برپایی عد ل  
و داد و نابود کردن بی ادگدری اسدت ؛بد دابدرایدن       
حرکت در مسیر حدکدومدت جدهداندی امدام عصدر         

گام برداشت تا زمی ه ظهور حارت ولیعصدر   )عج(  
 )عج( فراهم گردد.

وی وظیفه و ه ف اصلی قوه قااییه را مبدارزه بدا   
: حجت االسدالم و    ظلم خوان  و اظهار نمود و افزود
المسلمین توانی قطعا از رویش های انقالب اسدت،  
عالمی جوان و همراه و همگام با نهادهای انقالبدی  
که ت ها ه فش کاستن از معدادالت و مشدکدالت     
جامعه و ایجاد ام یت و آرامش بدرای شدهدروند ان     

 . فردی که با صالبت و ب ور از هرگونه تبیض   است
)ع(    قومی و قبیله ای به شیوه امیر الموم ین علدی 
شبانه روز در تالش بود تا عد الدت را در جدامدعده      

 پیاده سازد.

فرمان ار شهرستان کوار ندیدز   
در این جلسه به متد ودیدت   

های زن گی قاات اشاره کرد و ضمدن تدقد یدر از     
زحمات حجت االسالم و المسلمین توانی دادستان 
: آندبده بداعد          سابق شهرستان پرداخت و گدفدت
شهرت و تمایز حجت االسالم و المسلمین تدواندی   
گردی ه است قاطعیت وی در اجرای احکامی است 
که شای  طرفین حکم نیز تمایدلدی بده اجدرای آن     
ن اشته باش  ، با این وجود وی تبعدات اجدرای آن   
حکم را با شجاعت تدمدام بده جدان مدی خدرید  و        
امورات را با حساسیت های خاص خود پیدگدیدری    
می نمود و بسیداری از مشدکدالت را از سدر راه بدر      
می اشت که امی واریم دادستان ج ی  شهرسدتدان   
نیز که قطعا شکی در آن نیست بتوان  با تعدامدل و   
همفکری اعاای شورای تامین گامهای موثدری در  

 رفع مشکالت حقوقی مردم بردارد.
شایان ذکر است حجت االسالم تواندی بده عد دوان     

 معاون دادستان مرکز استان معرفی ش ن .

روحانیجوانكازرونیمعاوندادستان
 شیرازشد

بدددا حدددکدددم  
مددد یدددرکدددل 
مدددددیدددددرا  
فره گی استان فارس، سرپرسدت جد ید  اداره    
میرا  فره گی، ص ایع دستدی و گدردشدگدری     

 کازرون م صوب ش  
به گزارش کازرون نما، باحکم مصیدب امدیدری    
م یرکل میرا  فره گدی، صد دایدع دسدتدی و       
گردشگری استان فارس، متم جواد جدوکداری   
به ع وان سرپرست ج ی  اداره میرا  فره گدی  
و ص ایع دستی و گردشگری کازرون م صوب و 

 جایگزین متم رضا معی ی گردی 
: متم جواد جوکار دانش آموختده    گفت ی است
کارش اسی ارش  باستان ش اسی و از نیدروهدای   
رسمی سازمان میرا  فره گی است که اصالتدا  

اهل روستای مشتان شهرسدتدان کدازرون مدی     
 باش .

سرپرستجدیدادارهمیراثفرهنگی
 كازرونمنصوبشد

 یادداشتمدیرمسئول

 مناسبت روز خبرن ار به
ابت ا یاد و خداطدره شدهدید             -علی اس زاده 

متمود صارمی، خدبدرندگدار خدبدرگدزاری             
جمهوری اسالمی و یکایک شه ای خبرنگدار       

هدای     در هشت سال دفاع مق س و عدرصده         
حمایت و همراهی با جبهه مقاومت م طقه و        

هدا    اهمیت کارکرد رسانه در رویارویی با نقشه      
های استکبار جهاندی در تادعدیدف             و طرح 
 داریم. های اقت ار ملی کشور گرامی می مژلفه

بسیار پس  ی ه و موجب دلگرمی اسدت کده          
هف هم مردادماه سالروز شهادت این شهدید         

ی خبرنگاری و رسانه کده بده           واالمقام عرصه 
دست گروهک تدروریسدتدی طدالدبدان در              
مزارشریف افغانستان به شهادت رسدید ، از          

عد دوان روز       طرف شورای فره گ عمومی به    
خبرنگار نامی ه ش ه است و هرساله به ایدن          

هدا و       م اسبت با برگزاری دی ارها و نشست     
مراسم و تشریفاتی از طرف برخی مسئولیدن،        

ها و نهادها از جایگاه و اهدمدیدت کدار               ارگان
های قش گ    شود و حرف    خبرنگار صتبت می  

پرک ی مثل: خبرنگاران یشم و گدوش   و دهن 
جامعه هست  ، نقش مهمی در ت ویر افدکدار          
عمومی دارن  و نقش رسانه و مطبوعدات در          

ب یل است، رابط بین مردم و        توسعه پای ار بی  
شدود و از         مسئولین هست   و ... زده مدی          

 آی .  عمل می خبرنگاران و رسانه تجلیل به
گذرد به اهدمدیدت        حال هر روز که می      درعین

شود، ولی متأسفانده      کار خبرنگاری افزون می   
هدا صدرفدا          ها و تجلیل    این دی ارها، نشست  

شود و کمتر بده       تشریفاتی و تکراری تمام می    
های  رفع مشکالت، کمبودها، نیازها و خواسته    

م طقی و ح اقلی خبرنگاران تدوجده شد ه           
 است.

رس  که مسئولدیدن       نظر می   الزم و ضروری به   
ربط بده اهدم مشدکدالت ایدن قشدر                   ذی

کش ع ایت فرمای   و اق ام عدمدلدی            زحمت
 برای رفع مشکالت و نیازهای آنان نمای  . 

عم ه مشکالت خبرنگاران عبارت   از: عد م         
هدا در ابدهدام          ثبات شغلی، آی  ه شغلی آن    

التتریر فدعدالدیدت        است. اکثرا  به صورت حق     
دارن  و درآم  و حقوق ثدابدتدی ند ارند  و               

ای دارن  و      وضعیت مالی بسیار ب  و شک   ه     
هدا حدل        ی بسیاری از آن     ه وز مشکل بیمه  

 نش ه است.
فعالیت بسیاری از خبرنگاران به فدعدالدیدت           
نشریات و مطبوعات وابسته اسدت و وضدع           
نشریات و مطبوعات هم که نگو و نپرس، کده          

سروسامانی   به علت ع م م یریت درست و بی      
تعطیدلدی    واردات کاغذ موجب کسادی و نیمه     

وضعیت یاپ، تعطیلی بعای نشریات، تقلیل      
صفتات و کاهش تیراژ و ...، باال رفتن بیدش             
از ح  هزی ه یاپ و توزیع و ... و کداهدش                  
درآم  همه و همه، باع  وضدع غدیدرقدابدل             

بی ی ادامه فعالیت نشریات و مطبوعدات         پیش
 گردی ه است.

حال بسیاری از خبرنگاران و همدکداران          و تابه 
های مکتوب با تع یل نیرو و کداهدش            رسانه

 ان . درآم  به صف بیکاران اضافه ش ه
و در پایان به صراحت بای  گفت: عم ه ایدن            

هدای     ها است و دسدت       مشکالت در م یریت  
خیانت و دزدی و یپاول که در ب نه اجرایدی          

 ان .    نفوذ کرده
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تالش مضاعف شهرداری کازرو، جهت 
 تکمیل پارک خانواده)بانوا،(

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون در ادامده  
فعالیت های عمرانی شهرداری کازرون و به م دظدور   
ایجاد فاای سالم و امن و تقویت روحیده نشداد در   

ها نیروهای شدهدرداری کدازرون بده صدورت       خانواده
مستمر جهت تکمیل پارک خانواده)بانوان( در حدال    

 فعالیت هست  .

در همین راستا عملیات خداک ریدزی، تسدطدیدح و      
ریگالژ  متوطه پارک و یمن کاری)قسمدت ورودی   
پارک( درحال انجام است که انشداهلل بدعد  از آمداده      
سازی متوطه عملیات موزاییک فرش پیاده رو، تک 
لبه گذاری، یمن کاری، کاشدت درخدت و تدامدیدن      

 روش ایی آن انجام خواه  ش .

 
استمرار فعالیت های عمرانو شهرداری 

 کازرو، در سطح شهر
به گزارش روابط عمدومدی شدهدرداری کدازرون بده       
م ظور رفاه حال شهرون ان و بهبود تردد خدودروهدا   
عملیات آسفالت معابر سطح شهدر در حدال اندجدام     

 است.
در همین راستا عملیات آسفالت کویده هدای اول و   
دوم خیابان شهی  رضازاده، کویه جد دب دانشدگداه     
سلمان فارسی و حاشیه خیدابدان یدمدران تدوسدط       
شهرداری کازرون به انجام رسی ه است همب ین در 
ادامه تکمیل آسفالدت کدویده هدای بدافدت قد یدم        

( حسب دستور شهردار کازرون نسبدت بده      )فرسوده
ارائه خ مات بهتر به این م اطق طی روز های آی  ه 
آسفالت بخشی دیگر از معابر بافت ق یم در دستدور  

 کار شهرداری قرار دارد.
الزم به ذکر است عملیات موزائیک فرش رفوژ وسط 
خیابان ق س شمالی جهت زیباسازی م ظر شهدری   
و اصالح ه  سی می ان بعثت به م ظور روان سازی 

 ترافیک درحال انجام است.

 
دیدار شهردار و دی ر مسئوال، شهرستا، 

 کازرو، با خانواده شهدا
به گزارش روابط عدمدومدی شدهدرداری کدازرون در       

اجرای م ویات مقام معظم رهبری و تکریم  راستای 
شهردار، فرمان ارو برخدی    خانواده های معظم شه ا

3از مسئولین شهرستان کازرون عصر روز ش دبده    1 
مرداد ماه با حاور در م زل خداندوادهدای مدعدظدم       

شهی ان اس  زاده، خواجه پور و نسیمدی بدا ایشدان    
 دی ار کردن .

در این دی ار شهردار کازرون ضمن گرامی اشت یداد  
و خاطره شه ای هشت سال ج گ تتمیلی اظدهدار   
داشت: دی ار و تکدریدم از خداندواده هدای شدهد ا و         
ایثارگران وظیفه همه مسئدوالن اسدت و حادور در    
جمع آنان و زن ه نگه اشتن یاد شه ای عزیز باعد   
افتخار ماست و انشاهلل که بتوانیم ادامده دهد د ه راه    

 این عزیزان باشیم.

شایان ذکر است در این بازدید  حداضدریدن ضدمدن       
گفتگوی صمیمانه با خانواده این شهی ان گراندقد ر   
،با اه ای لوح سپاس از صبر و استقامت آنان تجلیل 

 بعمل آوردن .
 

جلسه مجمع عمومو انتخاب نماینده 
کارگرا، شهرداری  در شورای اسالمو کار 

 برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون صبح روز 

مرداد ماه جلسه ای به م دظدور    1یهارش به مورخه 
انتخاب نمای  ه کدارکد دان و کدارگدران در شدورای       
اسالمی کار با حاور نمای  ه اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، کارگران و کارک ان مشمدول قداندون کدار     

ایدن مدجدمدع در       شهرداری کازرون و کان ی اهدای 
 سالن اجتماعات شهرداری کازرون بر گزار ش .

در این جلسه یهار ندفدر از کدارکد دان  شدهدرداری        

بع وان کان ی ا نویسی کردن  کده پدس از مدعدرفدی      
کان ی اها و رای گیدری ، آقدای ایدوب ندامد اری  و      
سرکار خانم لیال عباسپور بدعد دوان ندمداید د گدان          
کارگران در شورای اسالمی کار و مه  س متدسدن   

 یزدانی بع وان  عاوعلی الب ل انتخاب ش ن .
 

دیدار  اعضای گروه مردم نهاد انجمن 
 میراث پریشا، با شهردار کازرو،

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون صبح روز 
مرداد  تع ادی از کودکان عاو انجمن  1یهارش به 

میرا  پریشان و مربیان آندهدا بدا حادور در دفدتدر       
شهردار بدا وی دید ار و از زحدمدات و تدالش هدای       
مه  س باقری در راستای عمران و آبداداندی شدهدر     

 تشکر کردن .
در ابت ای این دی ار هر یک از این کودکان ضدمدن   
معرفی خود و تشکر از زحمات شهدردار و پدرسد دل     
زحمت کش شهرداری،  مشکالت و نواقصات شهر را 
 با زبان شیرین کودکانه با شهردار در میان گذاشت  .
در ادامه آقای سیاح پور ضمدن تشدکدر از شدهدردار      
کازرون به لتاظ  تالش در جهت زیباسازی مبلمدان  
: علی رغم مشکالت اقتصادی و پایدیدن     شهری گفت
آم ن درآم  شهرداری ها امروزه ما شاه  هسدتدیدم    
که شهرداری کدازرون بدا درآمد  کدم  پدروژه هدای       
عمرانی زیادی را در نقاد مختلف شهر انجام و یا در 

 مرحله اجرا دارد.
وی همب ین از شهردار کازرون به جدهدت روحدیده     
ش ی ن انتقادات و پیش دهدادات شدهدروند ان و بده       
خصوص این کودکان عزیز تشکر کردن  و افدزودند :   
بیشترانتقاداتی که از نواقصات شهدر مدی شدود مدی     
توان  در کیفیت کار شهرداری تاثیری مثبت داشتده  
و با توجه به ش اختی که از مه  س بداقدری داریدم    
ایشان با آغوش باز از انتقادات م طقی و پیش هادات 

 سازن ه شهرون ان استقبال می ک   .

سپس مه  س باقری با ابراز خرس  ی از این دی ار 
امروز را یکی از بهتریدن روزهدای زند گدی و دوران     

:  از مربیان مدجدمدوعده       خ مت خود دانست و گفت
این جوانده هدا در     پریشان به خاطر تربیت و آموزش

راستای مطالبه گری عمومی و بیدان مدتدتدرمدانده       
نواقصات شهری کمال تق یر و تشدکدر را ابدراز مدی     

 دارم .
وی با اشاره به ای که مطالبه گری حدق مسدلدم هدر     
شهرون  می باش  ،اظهار داشت: مدطدالدبده گدری از       
زمان ص ر اسالم تاک ون وجود داشدتده اسدت و مدا     
مسئولین بر خود الزم می دانیم پاسخگوی مشکالت 
مردم  باشیم و تک تک این جوانه ها ندوید بدخدش     
م یران و کارفرمایان با ت بیر می باش   و بدی شدک   
در آی  ه برای شهر کازرون افتخار آفرین خدواهد د     

 بود.
شهردار کازرون در بخش دیگری از سخ ان خدود از  
انتقادات م طقی و بیان نواقد  مدوجدود در شدهدر      
: امروز بدا تدوجده بده       تشکر کرد و خاطر نشان نمود 
وسعت شهر کازرون نواق  و مشکدالتدی در شدهدر     
وجود دارد که شای  از دی  کارگران و نداظدریدن در    
شهرداری پ هان باشد  امدا بدرخدی از شدهدروند ان        
مشکالت را در صفته خصوصی ب  ه یا در کانال هدا  
و گروه های مختلف ارسال می ک    که از هدمدیدن    
جا از همه این عزیزان و شهرون ان که م صفانده بده   

 نق  و نظر مشغول    تشکر میک م .

شهردار کازرون در ادامه سخ ان خدود بده تشدریدح     
عملکرد شهدرداری کدازرون در تدمدام زمدید ده هدا         
: کمبودهای زیادی در شهدر    پرداخت و تصریح کرد 
وجود دارد که علی رغم مشکالت مالی توانسته ایدم  
تا ح ودی برخی از این مشکالت را برطرف کد دیدم    
،اما براین باور هستیم که با تالش و همد لدی بدیدن     
شهرون ان و پرس ل شهرداری در آی  ه نه ید د ان   
دور بتوانیم نواقصات فعلی را به ح اقل برسداندیدم و    

 شهر کازرون را به جایگاه واقعی خود نزدیک ک یم.
در پایان این دی ار به رسم یادبود از طرف شهدردار   

)جدوانده       کازرون  به کودکان عاو انجمن پدریشدان 
 های پریشان( ه ایای فره گی اه ا گردی .

 

 اخبار شهرداری کازرون

مسابقات شطرنج جام آی  ه سازان با حاور شطرنج        
استان کشور در کازرون با معرفدی ندفدرات       0بازان  

 برتر پایان یافت.
به گزارش کازرون نما، مسابقات شطرنج جام آی د ه         
سازان با شرکت شدطدرندج بدازان اسدتدان هدای                 

کهگیلویه و بویدراحدمد ، یدهدارمدتدال و               فارس،
بختیاری، بوشهر و اصفهان بده مد ت دو روز بدا                

سدال    31شطرنج باز در رده س ی زیر         310شرکت  
 دور به روش سوئیسی برگزار ش   8در 

در پایان مسابقات مقام های اول به این شرح اعدالم           
سال   1سال آرتین مسبی از شیراز، زیر         0ش : زیر    

سال آرمین مسبدی از        33پوریارماانی از جم، زیر   
سال امیررضا متم ی از شیراز، زیدر         31شیراز، زیر   

 30سال سی کسری هاشمی زاده از بوشهر، زیر          37

سال علی کوهپیما از شهرستان رستم فارس و زیدر          
 سال شادمهر مهبودی از کازرون. 31

 نفرات برتر جوایزی همرا با حکم قهرمانی گرفت  .
این مسابقات زیر نظر هیئت شطرنج کازرون برگزار        

 ش  که شامگاه جمعه پایان یافت.

 درقالبجامآیندهسازان:

استان۵نفراتبرترمسابقاتشطرنج
 كشوردركازرونمعرفیشدند

 دوستان یاددبیرستان ک یم
 همکالسی یادد ان دوران ک یم

 بودشاپور نام ان واال مکان
 واقعا مشهور بود دران زمان
 جملگی یاد دبیرستان ک یم

 عمرخود اک ون کویرستان ک یم
 ییست پیری ای دو ص  لع ت بر او 

 شرح ان دوران نماییم موبه مو
 ماهمه عمری طالیی داشتیم

 گوهری همبون جوانی داشتیم
 ق ر ان الماس را نش اختیم
 دوستان در زن گانی باختیم
 روزگار آن گ ج را غارت نمود
 درب پیری را به روی ماگشود
 ارزش ان روزها مجهول بود
 زن گی از بهر ما معمول بود
 عاقبت مرغ جوانی پر گرفت

 جسم ما دوران پیری سرگرفت
 شا هرضا یک ترکه ای در دست داشت
 هیبکس خارج ش ن جرات ن اشت
 او دم در همبو کوه ایستاده بود
 یک سبیل بر پشت لب ب هاده بود

 شاهرضا یک آدم نستوه بود
 هیببتش یون هیبت یک کوه بود
 گر کسی دزدی برفت ازدر برون

 جسم او با ترکه می ش  غرق خون
 ان م ویهر مظفر بود م یر

 دور خود جمع کرده بود ی  ین دبیر
 دستغیب و زاه ی جهرمی

 جفتشان بودن  درمذهب قوی
 زاه ی در ه  سه استاد بود

 گر یه درت ریس جبر دلشاد بود
 مصطفی س گابی ان مرد بل  
 ای خ ا هرگز نبی   او گزن 

 ازلتاظ یهره او یون ماه بود
 صاحب فکر و مقام جاه بود

 ه  سه همراه جبر می گفت او
 شرح هردو می نمود او مو به مو

 اقای اقبالی ان شیرین زبان
 درفیزیک استاد بود او آن زمان
 درفیزیک قانون ل ز می گفت او

 در بیا ن گویی که. در می سفت او
 اسوه ی علم و ادب اقبالی بود
 از تکبر دوستان او خالی بوو

 دوستان فرزانه خیلی خوب بود
 آدمی خوش خلق و بس متبوب بود

 پور متم  آن بزرگ مرد عزیز
 آدمی جذاب بود و بس تمیز

 خوش بیان و خوش زبان وخوش کالم
 ما نثارش می ک یم ص  ها سالم
 در ریاضی آدمی بی تاب بود
 پورمتم  واقعا جذاب بود

 مع ویان با صمیمی ج گ داشت
 زین سبب او حالتی دلت گ داشت
 در شیمی دو مرد ماهر داشتیم
 هم رضا خواه هم جواهر داشتیم

 ای دریغا که رضاخواه سخت سوخت
 در وفا داری به حق جانش فروخت
 دادرس که زاه ی مشهور بود 

 درس فارسی خوب ت ریس می نمود
 زیست ش اسی با سعی ی بود وبس

 درکالس او ، زیست می گفت یک نفس
 همبو یک ژنرال ارتش درکالس
 ما همه در هول بودیم وهراس
 گروش ت ریس ورزش می نمود

 بر توان و زور شاگرد می فزود
 پیروی بع  از سعی ی زیست گفت
 حیف ش  استاد ما در خاک خفت

 برصباحی واقعا ص  ها درود
 صبح وعصر او ازمایش می نمود
 با سرافراز ما ریاضی داشتیم

 خوشه ها از خرم ش برداشتیم
 اوبه ما می داد ت ها یار سوال
 حلشان فی الواقع تقریبا متال

 کمپانی سی وس وتانژانت خوب میگفت
 ذهن ما مان   گل ها می شکفت
 گریه او در درس جبر استاد بود

 لکن او در یار نسبت شاد بود )مثلثات(
 نوری ان مردشمالی در فیزیک
 همب ین ت ریس اودردی امیک
 بهر ما تا ان کی سر بسته بود

 لیک با درس خودش دلبسته بود
 در زبان استاد. ریاضی داشتیم
 در کالسش ماجراها داشتیم
 اس االه فرمانبری پرکار بود
 دایما یرخ  ه وسیار بود

 دوستان خ اپرست گلکار بود
 پرورش می داد و گل را یار بود

 بهتر است خاموش گردم دوستان
 وع ه یاران همه در بوستان

 نظری افسوس ان دوران خورد
 کی زخاطر یاد ان دوران برد

 متم  حسین )حاج احم ( نظری
 دبیر ریاضی

 شیرار---کازرون ---دریس 
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 یاراندبیرستانی

کارش اس گیاهان دارویی شهرستان کازرون گفدت:       
برداشت گیاه دارویی مریم گلی که برای نخستدیدن          

متر مدربدع   7333بار و به صورت آزمایشی در سطح        
 در این شهرستان کشت ش ه، آغاز ش  . 

به گزارش روابط عمومی م یریت جهاد کشداورزی         
شهرستان کازرون، زهرا پ اه با بیان ای که در شرایط  
خشکسالی حاد  ش ه و همب ین ضرورت تغیدیدر         

الگوی کشت متصوالت کشاورزی، کاشت گیداهدان        
دارویی یکی از بهترین راهدکدارهدا اسدت گدفدت:               
شهرستان کازرون به سبب برخورداری از شدرایدط          
آب و هوایی خاص برای کشت گدیداهدان دارویدی             

هکتدار    10،    84-81م اسب است و در سال زراعی       
گدونده      33از مزارع این شهرستان به زیر کشدت           

گیاهی دارویی از جمله آلوئه ورا، زعفران، بدابدونده،       
ع س تلخ، گل گاوزبان، سیاه دانه، اسطدوخدودوس،         

رفته که برای نخستین بار امسدال       …  همیشه بهار و    
در روستای پیرمهلت بخش ک ارتخته کشت گدیداه        

 دارویی مریم گلی صورت گرفته است. 
پ اه با بیان ای که مریم گلی، گیاهی ی د  سدالده،             
علفی، از خانواده نع اع و بسیار معطر مدی بداشد ،             
گفت : برگهای مریم گلی دارای آندتدی اکسدید ان              
است و در تهیه داروهای تقویت حافدظده، گدردش            
خون، بیماری قلبی، صفراوی، ، آرام بدخدش و در             

 ترکیب دهان شویه استفاده میشود.
در این مزرعه از هیچ نوع کود و سموم شیمدیدایدی             
استفاده نش ه و متصول به صورت کامال ارگاندیدک          

 پرورش یافته است. 

 آغازبرداشتگیاهداروییمریمگلیدركازرون



به گزارش متمود نوذری، خبرنگار خبرگزاری ص اوسیما 

دفتر خشت، سردار سرتیپ ایوب سلیدمداندی جدانشدیدن       

نیروی انتظامی کشور در دی ار با خانواده شهی  انتظامدی  

سره گ دوم عباس بهروزی با ابراز هدمد ردی و عدرض    

:با ش اختی که از شهی  بهدروزی داشدتدم      ،  تسلیت گفت

ایشان فرمان هی شجاع، با اخالص و دارای تقوایی مثدال  

زدنی بود که در انجام وظایف خود نمونه بارز مدبدارزه بدا    

و وقتی خبر شهادت شدهدید      متخلفین نظم ام یت بود ،

بهروزی را ش ی یم بسیار متاثر ش یم یرا که مجمدوعده   

نیروی انتظامی یکی از فرمان هان به نام خود را از دسدت  

 داد.

:با شهادت امثال شهی  بهروزی نه تد دهدا      سلیمانی، افزود

خللی در راه تامین ام یت کشور به وجود نمی آی  بلکده  

 متکم از قبل ادامه ده  ه راه شه ا خواهیم بود .

در ادامه متم  حسین بهروزی پ ر شهی  عباس بهروزی 

ضمن تق یر و تشکر از فرمان هی انتظامی کشور اظدهدار   

:افتخار می ک م فرزن م را در راه خ ا و مکتب امام   داشت

حسین )ه( داده ام ، و سه فرزن  دیگرم به همدراه خدودم     

 ،هم در این راه آماده جانفشانی هستیم .

شهی  سره گ دوم عباس بهروزی، صبح روز یکشد دبده    

سی ام تیرماه در شیراز ه گام عزیمت به متل خ متدش  

در شیراز، توسط اشرار کوردل مورد اصابت گلودلده قدرار    

گرفت و به فیض شهادت نائل آم . شهی  بهروزی اصالتدا    

 اهل بخش خشت شهرستان کازرون است. 

پیکر پاک این شهی  بزرگوار ابت ا در شیراز در مراسمی با 

حاور مسئوالن، فرمان هان و کارک ان نیروی انتدظدامدی    

 استان فارس و بر روی دستان همرزمانش تشییع ش .

پیکر سره گ شهی  عباس بهروزی پدس از اجدرای ایدن    

مراسم، جهت تشییع و خاکسپاری به زادگاهش در بخش 

 خشت شهرستان کازرون انتقال داده ش .

شهی  عباس بهروزی از افسران شجاع نیروی انتظدامدی،   

عصر روز دوش به سی و یکم تیرماه بدا حادور بداشدکدوه      

مردم و مسئولین تشییع و در گلزار شه ای خشت واقدع  

 در روستای امام زاده علی)ع(به خاک سپرده ش .

8مراسم هفتمین روز درگذشت وی  در سوم مرداد ماه 1 

در حسی ه ی شه ای امامزاده علی خشت  34:13ساعت 

 برگزار ش .
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های حتمی ظهور امام زمان )عج( نفس زکیه از نشانه  
 

اَل َّفسُ الزّکیةِ. )از     السالم(:َ  قَتُل غالٍم مِن آِل مُتمٍّ  عَلیهُِم السالُم بَیَن الرُّکِن و المَقاِم اِسمُُه متم ُبُن التَسَِن                     امام متم باقر )علیه   
االسدود و       میان رکن حجدر  «نفس زکیه »السالم( به نام متم  بن التسن          عالئم نزدیک ظهور حارت( جوانی از آل متم )علیه         

 (.381، ص 01رس . )بتار، ج  مقام ابراهیم به شهادت می
ةَ لیلة . فاصلده     السالم(: لَیَس بَیَن قِیاِم قائِِم آِل مُتمٍ  علیهم السالم َو بیَن قَتِل ال ّفِس الزّکِیِة ااّل خَمَس عَشََر                    امام جعفرصادق )علیه   

 (.131، ص 01ت ها پانزده روز خواه  بود.)بتار، ج  «نفس زکیه»السالم( و شهادت  میان قیام قائم آل متم )علیه

 جانشیننیرویانتظامیكشور:
 شهیدبهروزینمونهبارزشجاعتومبارزهبامتخلفاننظموامنیتدركشوراست

 
 سواالت مطروحه این است که: 

هزی ه تبلیغات کان ی اهدایدی کده اهدل زد وبد د         -3
نیست   و برای نمای  گی جیبی ن وخته اند  از کدجدا    
تامین میشود؟ آیا این افراد هزی ه تبلیغات را خودشان 
تامین میک    و یا این هزی ه توسط دیگران تدامدیدن    

 میشود؟
یطور ممکن است افرادی به یک کان ید ا کدمدک     -1

 کرده و انتظار متقابل ن اشته باش  ؟ 
اگر کمک ک   گان انتظار متقابدل دارند  آیدا ایدن      -1

انتظارات شخصی است؟ اگر انتظار کدمدک مدتدقدابدل       
شخصی است آیا این انتظار غیر شرعی و غیر قاندوندی   
 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت؟
 در پاسخ به سواالت باال این پاسخها را می توان داشت:

همه می انیم که یک فرد از متل نمای  گی درآم   -3
اضافی ن ارد و حقوق نمای  گی فدقدط هدزید ده هدای       
عادی اش را پوشش می ه . وقتی شغل نمداید د گدی      
نمی توان  پوشش ده  ه هزی ه تبلیغات باش  پس این 

 هزی ه ها حتما از متل کمک دیگران تامین شود.
طبعا هر کمدک دهد د ه ای از کدمدک گدیدرند ه          -1

انتظارات متقابلی دارد. ولی این انتظارات ممکن اسدت   
همراه با شرد و شرود نباش  و ج به شدخدصدی هدم     
. این یک واقعیت اسدت کده بسدیداری از       ن اشته باش 
اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله صاحبان ص ایع مدا  
. اگر ای ها دنبدال    دنبال رانت و امتیازهای ویژه نیست  
رانت و ویژه خواری بودن  به حوزه سرمایه گذاریدهدای   
. آنها بخشی از درام های خود   ص عتی وارد نمی ش ن 
را در امور خیر هزی ه میک   . از دی  آنها کارهای خیر  
صرفا ساخت مسج  و حسی یه و م رسه نیست، کمک 
به انتخاب افراد موثر و توانم   در مجلس را هم ج ای 
از کارهای عادی خیر نمی دان  . بیشتر ص عتدگدران و    
فعاالن اقتصادی ب نبال رای آوردن افرادی هست   که 
بتوان   به رونق تولی  و اقتصداد کدمدک کد د د . اگدر         
کان ی ایی موثر باش  و بتوان  اندتدظدارات مدعدقدول و       
م طقی فعاالن اقتصادی را برآورده ک   همه حاضرند   
. ایا این   برای جبران هزی ه های مالی به او کمک ک   
کمک متل ایراد و اشکال است؟ آیا به این کمکها ب ه 
بستان گفته میشود؟ در این حالت می توان هر کمک 

 دادن و کمک گرفت ی را مذموم دانست؟
با وجود ای که بیشتر انتظارات از کمدک گدیدرند ه      -1

غیرشخصی است ولی ممکن است برخی از انتدظدارات   

. برخی از انتظارات متقابل شخدصدی     هم شخصی باش 
. برخی از افدراد    می توان  هم شرعی و هم قانونی باش 
ب نبال این هست   که افرادی رای بیاورن  که بتواند د    
در این پیچ و خمهای اداری به فعاالن اقتصادی کمک 
ک   .د ای ها دنبال رانت نیست   بلدکده مدیدخدواهد د          
درصورت مظلوم واقع ش ن در سیسدتدم اداری، بدرای    
دفاع از خود سپر دفاعی ایجاد ک   . این افراد خدود را   
در مقابل سیستم فاس  اداری بی دفاع می دان د .د بده    
زعم آنها انتخاب یک نمای  ه توانم   می توان  از آنهدا  
در مقابل مطالبات نامشدروع بدرخدی پدرسد دل اداری       
حمایت ک  . اگر افراد ی ین نگاهی داشته باش د  آیدا    
حاضر نمی شون  به کان ی اهای تواندمد د  و تدامدیدن       
ک   ه انتظارات خود کمک ک   ؟ آیا این خواسته آنها 
رانت خواهی و رانت طلبی است؟ آیا کان ی اهایی کده  

 از کمک این افراد استفاده میک    رانت گرفته ان .
: زمانی کمک دادن و کمک گرفتن مذموم   جمع ب  ی
است که در آن اوال شرد و شرود باش  و ثاندیدا فدرد    
کمک ده  ه از کمک گیرن ه انتظارات شخصی داشته 
باش  و ثالثا این انتظارات غیرقانونی و یا غیدر شدرعدی    
باش . آیا همه کمک ده  گان ی ین انتظاری دارند  و   
آیا همه کان ی اها حاضرن  به ی ین ب ه بستانهایی تن 
ده  ؟ وقتی کمک ده  ه ب نبال دریافت رانت نباشد   
و تعه ی را بر کمک گیرن ه بار نک   این کمکها جای 
. ذه یت ب  مردم نسبت به کمدک    ایراد و اشکال ن ارد
گرفتن ناشدی از ایدن واقدعدیدت اسدت کده بدرخدی از          
کان ی اها آنق ر شان خود را پایین مدی آورند  کده در    
دوران تبلیغات انتخاباتدی تدن بده هدر قدول و قدراری       
می ه   و در دوران نمای  گی هم برخدی از کدارهدای    
دون شان نمای  گی را انجام می ده  . این افراد نااهل  
بجای پیگیری کارهای کلی و کالن، خودشان را درگیر 
. در نقطه مقابدل، ندمداید د گداندی          ب ه بستان میک   
. ایدن افدراد      هست   که مبرا از این اتهامات می باش د 
سالم و کالن نگر، دنبال راه ان ازی کدارهدای بدزرگ و    
تاثیر گذار هست   و ای که سرمایه گذار یه کسی است 
و اشتغال ناشی از سرمایه گذاری بده یده کسدی مدی     
رس  برایشان مهم نیست.  درست است که بده هدر دو    
گروه از کان ی اها کمک میشود ولی یک گروه وارد ب ه 
بستانی ش ه است که هم خود و هم جامعه را به فساد 
میکش  ولی گروه دیگر در عین حالیکه خود را م یون 
کمک ده  ه نکرده است، وظیفه خود می اند  کده در   
حل مشکالت اداری و اقتصادی در ک ار کمک ده د ه  

. اید دهدا      و حتی دیگرانی که کمک نکرده ان  هم باش 
. نده کدمدک         ب ه بستان و گرو کشی انجدام ند اده اند 
ده  ه انتظاری نابجا و نامدعدقدول دارد و نده کدمدک       
گیرن ه دنبال سوء استفاده شخصی و پرکردن جدیدب   
.  نمای  ه سالم می ان  که اشتغال از طریدق    خود است
. اگر نمای  ه به سرمایده    سرمایه گذاری بوجود می آی 
گذار برای عبور از مشکالت پیبی ه اداری کمک کدرد  

. در واقدع     کاری خالف م افع جامعه انجام ن اده است
اگر نمای  ه به فعال اقتصادی برای پیشبرد امور سالدم  
اقتصادی خود کمک نک   به وظایف نمای  گی عدمدل   
نکرده است. اگر یک سرمایه گذار و فعدال اقدتدصدادی      
مثل یک جوان وقت گذار و حامی کان ی ا، وجود یدک  
نمای  ه پدرتدالش و فدعدال را بدرای گدره گشدایدی از         
مشکالت مردم ضروری تشخدید  داد و در فدراید د       
انتخابات به او کمک مالی، مکانی و یا خودرویی کدرد،  
. هماندطدور     کاری خالف عرف جامعه انجام ن اده است
که یک جوان را بخاطدر وقدت گدذاری در کد دار یدک       
کان ی ای سالم شماتت نمی ک یم، کمک ده  ه مالی 
. با همه تفاسیر، برای   به ایشان هم قابل شماتت نیست
ای که هرگونه شبهه و رابطه مالی ناسالم بیدن کدمدک    
ده  ه و کمک گیرن ه از بین برود، وظیفه قانوندگدذار   
است که در جهت شفافیدت و درسدتدی مصدارف ایدن      
کمکها قانونگذاری ک  .  مردم هم وظدیدفده دارند  بدا       
تجزیه و تتلیل درست واقعیت ها، بی دلیل هر کمک 
ده  ه و کمک گیرند ه ای را بده راندت دادن و راندت     
گرفتن و ب ه بستان متهم نک   . وجود افراد نداسدالدم     
کمک ده  ه و کمک گیرن ه، نبای  فاایی را بدوجدود   
. کمک کد دیدم تدا       آورد که همه را با یک یوب برانیم
افراد ناسالم و ارتباطهای ناسالم بین کمک ده  ه ها و 

 . کاری نک یدم    کان ی اها از صت ه رقابتها حذف شون 
که با اتهام زدنها، افراد سالم و روابدط سدالدم حدذف و     
زمی ه برای جوالن و می ان داری افراد ناسالم و روابط 
نا سالم فراهم گردد. کان ی اها نیز بای  هدزید ده هدای      
خود را بگونه ای م یریت ک    که شائدبده ریدخدت و     
پاش بخود نگیرد و برای تامین این هزی ه از هر کس و 
. مدردم هدم     ناکسی و با هر قول و قراری کمک نگیرن 
حساسیت بخرج ده   تا زمی ه برای ی دیدن کدمدک     
دادنها و کمک گرفت های ناسالمی فراهم نشد ه و اگدر   

نداسدالدم وارد      هم ی ین مواردی اتفداق افدتداد افدراد    
 مجلس نشون . 

اشخاصحقیقیوحقوقیباچهانگیزهایبهكاندیداهاكمک
 كنند؟مالیمی

: اردوی جدهدادی       م یر آموزش و پرورش کازرون گدفدت
تربیتی و آموزشی فره گدیدان بسدیدجدی ایدن شدهدر در         

 روستای خسروآباد کازرون برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومدی مد یدریدت آمدوزش و پدرورش       
کازرون، امیرحسین جمشی ی در جلسده هدمداهد دگدی       
برگزاری اردوی جهادی فره گیان بسیدجدی ایدن شدهدر      
ضمن تبریک کسب مقام برتر بسیج فره گدیدان کدازرون    
در استان و کشور گفت: در این اردوی جهادی تمرکز مدا   

 بیشتر بر روی بت  های فره گی و تربیتی است. 

های این گروه جهادی تصریدح   وی در مورد حوزه فعالیت
: با توجه به این  که این گدروه جدهدادی مدرتدبدط بدا         کرد

های ما مباحد    فره گیان است لذا قسمت عم ه فعالیت
 آموزشی، فره گی و تربیتی است. 

: در کارگروه آموزشی، فره دگدیدان ایدن       جمشی ی افزود
شهر به ت ریس برخی کتاب های درسی داندش آمدوزان،   
قرآن، برگزاری کارگاه آموزشی کامپیوتر و ... برای داندش     
آموزان و آسیب ش اسی فاای مجازی، مشاوره خاندواده،  

 احکام و ... برای وال ین خواه   پرداخت. 

م یر آموزش و پرورش کازرون با بیان ای که بدا تدعدامدل     
بیش تر بین نهادهای فره گی مدی تدوان آسدیدب هدای      
: بای  این فعالیت ها   اجتماعی را کاهش داد، اظهار داشت
شکل مستمر به خود بگیرد تا فره گ سازی ایجاد شد ه  

 و نتایج خوبی حاصل گردد. 
سرگرد پاس ار افشارنژاد، فرمان ه بسدیدج فدرهد دگدیدان        
کازرون، با بیان ای که اردوهای جهادی ظرفدیدتدی بدرای     

ندفدر از فدرهد دگدیدان         34مترومیت زدایی است، گفت:  
بسیجی در این دوره به م ت هفت روز به م اطق متروم 

اعزام خواه   ش  و نیز توسط بسیج جامعه پزشدکدی در   
 این م ت ویزیت رایگان افراد انجام خواه  ش . 

گدرایدی در کشدور     وی با بیان ای که اهدتدمدام بده جدوان     
ترین متور بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری اسدت،   مهم

افزود: خوشبختانه کادر اداری آموزش و پرورش کدازرون،   
جوان ترین نیروها را در بدیدن ادارات آمدوزش و پدرورش     
استان دارد، که با پتانسیل باالی خود همیشده پدای کدار    

 هست  . 

گفت ی است اردوی جهادی فره گیان بسیجی کازرون در 
روستای خسروآباد این شهر با همکاری پایگاه مدقداومدت    
 بسیج، دهیاری و شورای اسالمی روستا برگزار می گردد.

 مدیرآموزشوپرورشكازرون:

 شوداردویجهادیفرهنگیانبسیجیكازروندرروستایخسروآباداینشهربرگزارمی

 جعفر قادری

اختالفاتِ سیاسی، رقابت های قومیدتدی، سدالیدقِ مدتدعد دِ        
فره گی، دی گاه های متفاوتِ اجتماعی و حتی نظریاتِ غیدرِ  
همگونِ دی ی، تا زمانی که در مت وده هایی ک تدرل شد ه و   
جهتِ رفعِ اشتباهات و تکاملِ جامعه صورت گیرن ، نه ت دهدا   
زای  ه ی مشکالت نیست  ، بلکه قطعا م افع و سودهایی نیدز  
به دنبال خواه   داشت. در عین حال اما اگر موجبِ تخریدبِ   
پایه ها، تاعیفِ باورها، بروزِ فت ه ها، رخ ه یِ ندفدوذی هدا و    
بِهم ریخته گیِ یاریوب ها گردن ، ب ونِ شک، زمید ده سدازِ    
حاورِ شکارییانِ م تظِر در کدمدیدن گداه، رویِ کدار آمد نِ       
شیطان مَرامانِ و سوءِ استفاده ییانِ مردم ستیز، خواه  ش . 
با در نظر داشتِ تأثیرِ غیرِ قابلِ انکارِ اتتادِ مردم در آستانه ی 

 انتخابِ نمای  گان، مواردی یادآور می شود.
شهرستانِ کازرون، به ع وانِ ایدراندی کدویدکر، دربدر        -یکم( 

دارن ه ی اقوامِ مختلفِ آریایی و زبان های متع دی همبدون  
فارس، کُرد، لُر، قشقایی، بلوچ، عرب و لهجه های ریشه داری 
مان   نودانی، دوسیرانی، دوانی، کمارجی، خشتی، دریسدی و  
در ک ارِ آن ها گویِشِ ق یدمدیِ کدازروندی، طدی ده هدا قدرنِ        
گذشته زن گیِ توأم با ام یت و آرامشی را با یک دیگر تجربده  
نموده و همین امر موجبِ دفعِ دشم انِ داخلی و جلوگیری از 
نفوذِ بیگانه گانِ خارجی به م طقه ج وب، به ویژه مدتد وده   

 ی تم نیِ آن، گردی ه است .
علی رغمِ وجودِ عواملِ وح ت آفرین و لزومِ تقویتِ زیر  -دوم( 

ساختارهای اتتاد زا در همه ی ایرانِ عزیز، به ویدژه کدازرونِ   
بزرگ، اما متاسفانه همواره تالش هایی نیز بدرای فدروریدزشِ    
این نگاه های مُتَتِ  و ایجادِ خطودِ ج اک   ه، توسدط عد ه   
ر، نیدز طدی     ای از غافالنِ ناآگاه و مجموعه های وابسته و آگاه
سال های گذشته صورت گرفته است که از جمله به دو گانده  
هایی همبون دهاتی و شهری، خشتدی و کد دارتدخدتده ای،       

ی ارشاهیجانی، فارس و تُرک، متله ی باال و پاییدن    نودانی و
. اشاره نمود. اق اماتی که متاسفانه بیش تر توسط کساندی       . و.
دنبال ش ه که نه ت ها م افعِ عمومی را در نظر نمی گدیدرند     
بلکه صرفا با ه فِ کسبِ م افع بان ی، خانوادگی، مالی و غیر 

 خُ ایی، به ی ین اختالف افک ی هایی روی می آورن .
 ) فلسفه ی انتخاب نمای  گان، تأسیسِ مجلس قداندون    -سوم

گذاران، تعیین م یران و حاور مجریان در نقاد مدخدتدلدف     
ایران، ایجاد وح ت و جلوگیری از وادادگی های اجتمداعدی،   
قومی و م طقه ای خواه  بود و طبیعی است وکالیی هم کده  
به وکالت از مردم بَدرگُدزید ه مدی شدوند ، در وحلده ی اول،        
بایستی مُ ادیِ وح ت، مُراقبِ عِزَّت و مُ افعِ همگرایدی هدای   

م طقه ای بوده و نه ت ها خود و اطرافیانش عدامدالنِ     قومی و
هم سویی ها باش   بلکه ضمنِ استفاده از جایگاه نظدارتِ بدر   
قانون، با زمی ه سازانِ واگرایی ها و کاسبانِ اختالف زایی هدا،  
. بر همین اساس ب یهی است هر گدونده اقد ام،      مقابله نمای  
گفتار، رفتار و یا إعمالِ فشاری در جهتِ خِالفِ مسیرِ مذکور، 

عقوبتِ أُخروی بوده و بایستی تدوسدطِ     دارای عواقبِ دنیوی و
مُراقبانِ ام یتی و مُ افِعانِ مردمی، موردِ مالحظه و بدرخدورد،   

 قرار گیرن .
 ) طی بررسی  -یهارم

های به عمل آم ه، متاسفانه، تع ادی از انتخاب های صدورت  
گرفته در استان، به ویژه شدهدرسدتدانِ کدازرون، مدتدصدولِ         
کِشاکش های م طقه ای، نزاع های فره گدی، رقدابدت هدای     

ناهماه گی های مردمی بوده و برگُزی ه گان ندیدز،     سیاسی و
نه ت ها موفق به انجامِ درستِ وظایفِ قانونی نش ه ان  بدلدکده    
بعاا خود، آتش بیارانِ معرکهر، برافروزن ه گانِ تفرقه و دامدن   
زن  ه گانِ مُ ازِعه هم بوده ان ر که البته در هدمدیدن رابدطده،       
جستجوی هفته نامه ها، البالی یادداشت هدا، مدطدالدعده ی      
سخ رانی ها، دِقَّت در موضع گیری ها و خاطراتِ نمای  ه هدا  
و اخیرا، درگیری های بدی حداصدل در فاداهدای واقدعدی و        
مجازی، شواه ی گویا و غیر قابلِ انکار از این رویارویی هدای  

 بی متتوا و شک   ه، خواه   بود.
 ) نکته ی جالب توجه، و البته عدبدرت آمدوز، در دوره     -پ جم

های انتخاباتِ گذشته، این که، خطیبانِ مدتدتدرم جدمدعده،       
نویس  ه گان و مطبوعاتی های گرامی و ع ه ای از صاحبدانِ  
فکر و ان یشه، همگام و همسو با خواسته ها و مطالباتِ مردم، 
بارها در خطبه های نماز جمعه و سایرِ مراکزِ تبلیغی، نسبدت  
به ناتوانیِ بعای نمای  ِگان، ع مِ توجهدشدان بده مشدکدالتِ      
عمومیِ هم شهریان، رها کردنِ وظائفِ اصلی و پرداختدن بده   
مسایل جزیی و بعاا فریب کاری های تبلیغی و توهین هدای  
. اعتراض و افشاگری ندمدوده       . گاه و بی گاهِ آنان به نخبگان و.
لکن در دوره های بع ، ضمنِ فراموش نمودنِ مباح ِ قبلدی،  
مج دا به حمایت و حتی تبلیغ از همان افراد نیز پدرداخدتده    
ر، در این رابطه البته پرسش های متع دی مطرح است، از   ان 
جمله آن که، اگر این نمای  گانِ متترم در دورانِ وکالتشدان  
دارای ی ین اشکاالتِ اساسی بوده ان ، کده شدرعدا، مدطدرح      
کردنِ آن را در جمعِ مؤم ین و نمازگذاران جایز مدی کدرده،   
یرا دوباره از این افراد به ع وان کان ی ا، حمایت مدی شدود؟   

 و... .
در پایان ُمتَذکِر مدی شدود، شدهدرسدتدانِ کدازرون از وجدود         
اختالفاتِ سیاسی، م دطدقده ای، سدلدیدقده ای، جد داحدی و           
ناهماه گی های م یریتی، ضربه های متع دی را مُتَدتَدم دل    
گردی ه که دودِ این نزاع ها نیز بیش از همه به یشمِ توسعده  
و پیش رفتِ کُلِّ م طقه و ساک انِ بزرگوار، انقدالبدی، والیدت    
م ار و مُتَ ینِ آن وارد ش ه است. اختالفاتی که بارها در کالم  
بزرگانِ نظام، به ویژه امامِ راحل ره و رهبرِ حکیم و فرزانده ی  
انقالب، به مَاَرّات و آسیب زا بودنِ آن تأکی  ش ه و طبیعدی  
است ت ها راهِ اصالحِ این مُشکل، همانا کم کدردنِ دامد ده ی    
نزاع ها، توسعه ی فااهای گُفتمانی بین شهری و روستایدی،  
تالش برای انتخاباتِ وح ت آفرین و انتخابِ نمای  گانِ عالِم، 
آگاه و اتتادافزا و نهایتا پیروی از ان یشه ها و وصدیدت ندامده     
های شه ا و انقالبی عمل کردنِ جوانان و وارثانِ تم نِ کُهدنِ  

 باستانی و ایمانی کازرونی ها، خواه  بود.

 قسمتپانزدهمازسلسلهیادداشتهایبررسیِعواملِتاثیرگذاربرانتخاباتهایكازرون:

وحدتِنخبگان،بزرگانوعمومِكازرونیان،راهِانتخابدل
 سوزانوعاملیبرایجلوگیریازتخلفاتِنمایندگانومدیران!

 اما، اله دهیا، فرد 


