
دکتر پزشکیان وزیر اسبق بهداشت ونایب 

 رئیس مجلس شورای اسالمی:

نگاه رهبر انقالب در 

بهداشت منطبق بر آخرین 

 

2 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
 فرمانداری شیراز هشدار داد:

چهارشنبه سوری یک خطر 
جدی برای شیوع ویروس 

 کرونا است

تنها مرجع تأیید کننده 

اطالعات کرونا علوم 

 باشد پزشکی می
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نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضووضق نوا وض           113309111913999931برابر رأی شماره  

های فاند سند رسوموی         تعیین تکلیف ووعیت ثبتی اراوی و ساختما       

مستقر در واحد ثبتی حضزه ثبت ملک، بوضا وات تفورفوات موا وکوا و                     

بالمعارض متقاوی آنای محمد کاظم جامعی فرز د احومود باومواره               

صادره از شیراز در شادا گ یک بوا  خوا و  بو                   10431شناسنام   

اصلی مفروز و   144فرعی از   1519مترمربع تحت پالک      159مساحت  

 1اصلی وانع در سضربا  نطع         144فرعی از     141مجزی شده از پالک     

فارس خریداری از سهام ما ک رسمی، ورث   ضرا            14بضا ات علیا بخش    

 گهبا  محرز گردیده است.  ذا ب  منظضر اطالق عمضم موراتود در دو                  

ک  اشخاص  سبت بو         شضد. درصضرتی    روز آگهی می    15 ضبت ب  فاصل     

تضا ند از تواریو        صدور سند ما کیت متقاوی اعتراوی داشت  باشند می       

ا تاار او ین آگهی ب  مدت دو ماه اعتراض خضد را ب  این اداره تسلیم و               

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تواریو  تسولویوم اعوتوراض،                  

دادخضاست خضد را ب  مراجع نضایی تقدیم  مایند. بدیوهوی اسوت در                 

صضرت ا قضای مدت مذکضر و عدم وصضل اعتراض طبق مقررات سونود         

 ما کیت صادر خضاهد شد.

 1133/ 11/ 11تاری  ا تاار  ضبت اول: 

 1133/ 11/ 12تاری  ا تاار  ضبت دوم: 

 صفر علی کارگر شهر آبادی

 رئیس ثبت اسناد و امالک

امروز؛ روز همدلی و همیاری است نه 

 گشایی طلبی و عقده فرصت
امروز ک  هم  گرفتار ماکل و موعوضول هوجوضم                 -علی اسدزاده 

باشند. اموروز کو  بورای             ی ویروس منحضس کرو ا می      رحما    بی

ا عالج کرو ا جاموعو  دروار رکوضد و               پیاگیری از بیماری صعد   

های اجتماعی گردیده و ناور        تعطیلی بسیاری از مااغل و فعا یت     

 ا د.  ای شده پذیر و وعیف جامع  درار فقر و ماکالت عدیده آسید

امروز ک  ب  علت خضدمرانبتی و رعایت مضارد پیاوگویوری بورای               

ی سرایت این دشمن مضزی در این ففول بوهوار،          گسستن ز جیره 

ی رحم     اخضاست  دید و بازدیدها و ارتباطات اجتماعی و حتی صل          

هوای     باشد. در عین حال ک  تمکین از دستضرا وعومول             متضنف می 

تر   پزشکا  و متخففین و رعایت مضارد بهداشتی الزم است و مهم          

باشد. در عین حال       ای شرعی  می     اینک  از  ظر مراجع دینی وظیف      

هوای دیونوی و           شضد ک  بر اساس هوموا  آموضزه            فرامضش  می 

نرآ ی،امروز ففل همد ی و همیاری و فداکاری هوم هسوت. روز               

امدادرسا ی و کمک و مساعدت ب  دیگرا  هم هست. رنا چو  از              

ا  ا مؤمونویون    «ا د:   پیامبر اعظم اسالم )ص(  قل شده ک  فرمضده     

کجسد واحد اذا اشتکی من  عضض تداعی سایر ا جسود بواال وم و                

؛ مؤمنا  هما ند تن واحدی هستند ک  هرگاه عضوضی از            »ا حمی

شوض ود.      آ  ب  درد آید دیگر اعضای تن ب  درد و تد گرفتار موی              

سعدی شیرین  سخن هم این فرمایش رسضل گرامی را ب   ظم و              

 شعر رنین ترجم  کرده است: 

 بنی آدم اعضای یک پیکر د/ ک  در آفرینش زیک گضهر د

 رض عضضی ب  درد آورد روزگار/ دگر عضضها را  ما د نرار

 غمی/  ااید ک   امت  هند آدمی تض کز محنت دیگرا  بی

 یادداشت مدیر مسئول

شعر طنز کرونایی با 
 ی کازرونی لهجه

کاک کرونا خُ 
 هیچی نی

 پیام تبریک شهردار کازرون به مناسبت عید نوروز
یا مقلب القلوب و اال بصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول واالحوال 

 حول حالنا الی احسن الحال
خداوند متعال را شاکریم که توفیق دوباره عنایت فرمود تا در گذر ایام ، 
بهاری دیگر را تجربه و حلول سال جدید را درک نماییم و به پاس نعمت 

 سالمت و رحمتش سجده شکر به درگاهش به جای آوریم .
بهار، فصل نو شدن و تولد دوباره است و نوروز نشانه آغاز است و تحول؛ 

عنوان تنها رمز  نوروز همچنین برای ملت ما الگویی از همدلی و مهربانی به
پیروزی و بهروزی است،در آستانه سال جدید به لطف خدا با تالش پرسنل 

زحمتکش و خدوم شهرداری کازرون در جهت جلب رضایت همشهریان 
فهیم، الزم است با وحدت، همدلی ، همفکری، همراهی و مشارکت 

شهروندان در راستای توسعه پایدار عمران و آبادانی و پیشرفت شهر بیش 
شاءهلل شاهد پیشرفت و توسعه و آبادانی شهر  از پیش بکوشیم تا ان

 عزیزمان باشیم. 
اینجانب آغاز سال نو و فرا رسیدن بهار طبیعت و نوروز باستانی را به همه 

هموطنان عزیز به خصوص مردم شریف شهر کازرون، شهری با تاریخ و 
شقایق عاشق و دیار سرافراز سلمان با مردمانی  0011تمدن ساسانیان، شهر 

پر غرور از حماسه ی تاریخی ناصر دیوان تبریک عرض نموده و سالی 
سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای ملت 

 بزرگ ایران، خاصه مردم شرف کازرون مسئلت می نمایم.
 محمد امین مهرورز

 شهردار کازرون

ی ما حق حيیيات    شهدا بر گردن همه 

های   دارند بنابر این تجلیل از خانواده     

شهدا و جانبازان با معیار های ميادی        

 قابل سنجش نیست. 

 شهید حجه االسالم حاج شیخ محمد خرسند

 9911اسفند  91های نمازجمعه  خطبه
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ی بهداشت  مروری بر سخنان شهید مطهری درباره

 اجباری:

ای  حفظ سالمتی، سلیقه

 نیست
4 

 2 بهادر ریاضی 4

 شعری از  شاعرآیینی کازرون:

ای خوشا تفریح در 

 فصل بهار کازرون

 3 محمدجعفررستمیان 4
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ای فرما ده معظم کول       اهلل خامن    حضرت آیت 
نضا با صدور فرما ی ب  سردار سر اکر بانری        
رئیس ستاد کل  یروهای مسلح با تقدیور از          
خدمات  یروهای مسلّح ب  مردم در زمویونو           
مقابل  با ویروس کرو ا، بر  زوم سازما ودهوی         

نرارگاه بهداشتی  »این خدمات در نا د یک      
برای پیاگیری از شیضق بیاوتور        «و درما ی 

این بیماری تأکید و خاطر اا  کرد د: ایون          
ی  حمل »اندام با تضج  ب  نرائنی ک  احتمال     

بضد  این رویداد را مطرح کورده   «بیض ضژیکی
ی رزمایش دفاق بیض ضژیک  یز       تضا د جنب    می

 داشت  و بر انتدار و تضا  ملّی بیفزاید.
متن فرما  رهبر معظم ا قال  اسالموی بو           

 این شرح است:
 تعا ی بسم 

 سردار سر اکر بانری
با تقدیر از خدماتی ک   ویوروهوای مسولّوح             

ی کرو ا بو  موردم عوزیوز             تاکنض  در زمین   
ا د و با تاکید بر ادام  و گسترش          تقدیم کرده 

هرر  بیاتر آ ، الزم است سازما دهی ایون        
خدمات ب  شکل یک نرارگاه بهوداشوتوی و           
درما ی بضده و عالوه بر درما  و ایجاد مراکوز       
درما ی ما ند بیمارستا  صحرایی و  قاهتگاه      
و غیره، ب  پیاگیری از شیضق بیاتر بیماری        

های الزم  یز بپردازد. تقسیم وظائوف          با شیضه 
و مأمضریتهای سازما ها و بخاهای  یروهوای       
مسلّح از وظائف این نورارگواه اسوت. ایون               
نرارگاه باید در هماهنگی کامل با دو وت و           

 وزارت بهداشت و درما  عمل کند.
این اندام با تضج  ب  نرائنی کو  احوتوموال             

 «ی بیض ضژیکوی    حمل »

بضد  ایون رویوداد را         
توضا ود      مطرح کرده موی   

ی رزمایش دفواق       جنب 
بیض ضژیک  یز داشت  و بر     
انتدار و توضا  مولّوی          

 بیفزاید.
امید است بوا هودایوت        

ی   ا هی و پاتیبا ی ویژه   
اهلل ارواحنوا     حضرت بقیة 

فداه ملت ایرا  هموضاره     
پیروز و بورخوضردار از         
 امنیت و سالمت باشند.

 ای سیّدعلی خامن 
  1133اسفند  11

 فرمان فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه مقابله با کرونا؛

 قرارگاه بهداشتی برای سازماندهی درمان کرونا تشکیل شود

در    1133/11/93شنبو       رهبر ا قال  اسالمی صبح پنج    

پیامی تفضیری ب  صضرت ویژه و صمویوموا و  از وزارت               

بهداشت و همکارا  وزیر، پزشکا ، پرستارا  و کادرهوای      

درما ی و مجمضع  دست ا درکارا  پزشکوی کاوضر در            

مضاجه  و مبارزه با ویروس کرو ا ندردا ی کرد د. ایاوا             

همچنین در مراسم کاشت  هوال بو  مونواسوبوت روز                 

درختکاری در پیامی دیگر خوطوا  بو  مولوت ایورا                  

هایی مهم در حضزه عمل ب  دستضرات بهداشتی و            تضصی 

خطا  ب  مسئضال  ب  اهتمام کامل ب  تفمیمات اتوخواذ           

شده از سضی  هادهای مسئضل را خضاستار شد د. در ایون            

در گفتاری KHAMENEI.IRرسا ی  باره، پایگاه اطالق

از دکتر مسعضد پزشکیا ، وزیر اسبق بهداشت، ب  بویوا            

سابق  تاکیدات رهبر ا قال  در حضزه بهداشت و درموا            

 در دوره وزارت وی پرداخت  است.

با تضج  ب  اوواق امروز، و بنا بر  گاه رهبر معظم ا قوال              

این مسا   کاماًل برجست  است ک  ونوتوی بویوموار بو                  

کند، جز درد بیماری ر ج دیگوری         بیمارستا  مراجع  می  

 داشت  باشد. این  گاه شاه کلید حل خیلی از ماوکوالت             

سیستم بهداشتی و درما ی ما هست ک  باعث شده است          

شدگا  در بیمارستا  را در بورخوی             سیستمی ک  فضت  

داد، در روارروض          مضارد حتی تحضیل بستگا  آ   می     

هایی صضرت بگیرد ک  این دغدغ   نا ض  و با  ظارت تالش

تا حدود زیادی رفع باضد. رهبر ا قال  بوارهوا توأکویود                

ا د ک  باید این اتفاق بیفتد. و زما ی ک  من رئویوس          کرده

شدگا  در بیمارستوا  را توحوضیول             دا اگاه بضدم، فضت  

داد د، و ساختار این سیوسوتوم داشوت             بستگا  آ   می  

های گوزاف و        رفت و هزین     سمت بخش خفضصی می     ب 

گرفتند. اما این  گاه کل سویوسوتوم را                سنگینی هم می  

 عضض کرد.

های کلی رهبر معظوم       در حال حاور راررض  و سیاست     

ا قال   سبت ب  بهداشت و درما  استثنائی است. بحوث           

بندی، ارجاق، عدم پرداخت هزین  از جید، پضشوش           صف

های کلیدی ایاا  در سیستم بهداشت        همگا ی و... حرف     

هوای     و درما  است. در حقیقت اگر ب  آخرین رفورا وس           

ز ند کو      ها را می    ها هم همین حرف     علمی  گاه کنید، آ    

گذاری  این باعث آ  شده است ک  راه را برای ما در نا ض         

های کلی با ناطوعویوت از          آسا  کند و بر مبنای سیاست     

ها را     ا درکارا  بخضاهیم ک  این سیاست      دو ت و از دست   

طوضر     های کلی را بو         اجرایی کنند. اگر بتضا یم سیاست     

کامل و جامع اجرایی کنیم، در حقیقت آخوریون  وگواه              

های علمی را ما خضاهیوم توضا سوت در              مضجضد در بحث  

ی خدمت ب  مردم عزیزما  داشت  باشیم         کاضر برای ارائ   

ها ما از      و این حرف کمی  یست و بر مبنای این سیاست         

تضا یم ب   سازی می های خفضصی   خضدگردا ی و بیمارستا   

یک پضشش همگا ی و پرداخت ب  عدم پرداخت و کاهش          

 ها برسیم. هزین 

سوموت      های بزرگ و برجست  ب       معمضالً افراد و شخفیت   

رو ود و در کاوضر            مراکز خفضصی خارج از کاضر می     

شوض ود      خضدما  هم خیلی از افرادی ک  موریوم موی            

پسند د، و ی رفتار رهوبور         های دو تی را  می     بیمارستا 

معظم ا قال  در برخضرد با این مسئل   یز جا ود اسوت.           

هوای     ایاا  ونتی مریم شد د در یکی از بیموارسوتوا           

ونت خضدشا  را    دو تی خضدشا  را بستری کرد د و هیچ  

ها  وکوات کواموالً        از آ  مجرای عمضمی جدا  کرد د؛ این    

شضد ب  آ       ای است ک  در بهداشت و درما  می         برجست 

 اشاره کرد.

زما ی ک  من در وزارت بهداشت و درما  بضدم، پاتیبا ی 

ایاا  از سیستم بهداشت و درما  کامالً برجست  بوضد و       

خوضردیوم،      در مضانع زیادی ک  ما بو  ماوکول بورموی              

ها   ها و سازما     شد ک  دستگاه    های ایاا  باعث می     تضصی 

بوو  مووا بوورای حوول       

ماکالتما  کمک بکنند. ونتی برای او ین بار ب  خدموت     

هایی کو      ها را مطرح کردم، تضصی       ایاا  رسیدم و بر ام    

رهبر ا قال  فرمضد د هم  بر این مبنا بضد ک  ما سوعوی              

بکنیم ک  فاار از روی مردم برداشت  باضد، و پوضشوش             

همگا ی را فراهم کنیم. اگر ما تضا ستیم کاری بوکونویوم              

خاطر هما   گاه بضد؛ یعنی در هم  ماکالتی کو  موا               ب 

رغم جض سیاسی داشتیم، ایاوا  در ایون رابوطو                  علی

 پاتیبا  ما بضد د.

دا ید رهبر ا وقوال        طضر ک  می    اما درباره پرستارا  هما    

صوضرت ویوژه دیودار دار ود. ایون                  ها بو   هرسا   با آ  

ی ایاا  ب  پرستارا  اسوت کو          ی  گاه ویژه    دهنده   اا 

هوای     کنند و تضصویو       اغلد سا ها این دیدار را برگزار می      

شوض ود. اموا مودیورا  و                ها متذکور موی     الزم را ب  آ    

هوا و        گذارا  باید در سیستم مدیریت آ  راررض         نا ض 

ها را عملیاتی بکنند و اگر تا ب  اال  رنین اتفانوی              تضصی 

 یفتاده است، این ب  ساختار و  ضق مدیریت و اجورا در          

های پورداخوتوی       گردد. و مکا یسم     بهداشت و درما  برمی   

ا د، شکاف عمیقی بین طبقات و نارهای      ک  درست شده  

مختلف در بین سیستم دو تی و خفضصی ایجواد کورده            

است ک  باید اصالح باضد. من بارها  سبت ب  این مسئل             

تأکید زیادی کردم و معتقدم ک   باید رنویون شوکواف              

درآمدی وجضد داشت  باشد. ا بت  رهبر معظم ا قال  هوم           

ا ود و وی        ه   بارها روی این مضوضق تأکیدات فراوا ی کرد      

 مجریا  مربضط  باید این سیاست را عملیاتی بکنند.

های مربوض      اهتمام رهبر معظم ا قال   یز راجع ب  بحث       

های عولوموی       ب  بیضتکنض ضژی و  ا ض تکنض ضژی و پیارفت      

پزشکی هم کاماًل برجست  و گضیا است. ایاا  بارهوا بو               

ا ود و از         های بنیادین تاریف برده     مرکز  ازایی و سلضل   

ا د؛ بارها از طرق مختلف        زدیک از این مرکز بازدید کرده     

ب  این مراکز کمک ما ی کرد د و ب  دو وت ونوت هوم                

تضصی  کرد د ک  ب  این مراکز کمک باضد. اگر موا ان               

ی پزشوکوی    ها در حضزه در  ا ض تکنض ضژی و سایر پیارفت    

خواطور پاوتویوبوا وی و              ایم، ب    گیری داشت    رشد رام 

های ایاا  است ک       ها و کمک    ها و تضصی     گذاری  سیاست

ا ود و هوم از دو وت              هم خضدشا  مستقیماً وارد شده    

 خضاستند ک  این کارها را ا جام بدهند.

اما در رابط  با ویروس کرو ا و ماکالتی ک  برای کاوضر        

 ظر من باید محدودیت شدیودی در     ایجاد کرده است، ب  

ها ایجاد کرد. در رابط  با ررخش بیماری هوم             جایی  جاب 

ما اگر بتضا یم آ  را مدتی کنترل بکنیم، این بویومواری              

هوای عوادی        شضد وگر   با حرف و سیواسوت         کنترل می 

ی       کنید کو   وحوضه        شضد. مالحظ  می ماکل حل  می 

ها رگض   است.     برخضرد کاضرهای پیارفت  با این بیماری     

آید، ارتش    ونتی رنین شرایطی در این کاضرها پیش می       

ها   شض د و این بیماری     و  یروهای  ظامی ب  کار گرفت  می      

کنند، و با شضخی با رونویون            را کامالً ارزشی کنترل می    

 کنند. ای برخضرد  می مسئل 

صضرت کامالً ناطع و جدی       اگر ما  تضا یم با این مسئل  ب       

برخضرد کنیم، ممکن است ک  انتفاد ما را، سیستم ما را           

های ما را فلج بکند. در  تیج  بوایود یوک                 و بیمارستا  

برخضرد ناطع و تمام عیار ا جام بگیرد و بوا نواطوعویوت                

کسا ی ک  مریم شد د را مضرد پضشش نورار داد، و از           

ارتباطات تا زما  بهبضدی کامل جلضگیری کرد. اما ایون            

شده است و اظهار ب  کنتورل           مضوضق کمی جدی  گرفت    

کنیم، و ی این مسئل  باید کاماًل جودی گورفوتو                آ  می 

ا د، اگور     باضد و کسا ی هم ک  ب  این ویروس مبتال شده         

خا ضاده و دوستا  و بستگا اا  را دوست دار ود بوایود              

ها ارتوبواطوی بورنورار           بپذیر د ک  تا بهبضدی کامل با آ       

 کنند. و باید تا بهبضدی کامل در نر طین  بما ند و بوعود              

 وارد جامع  باض د.

خاطراتی از دکتر پزشکیان وزیر اسبق بهداشت و نائب رئیس 
 مجلس شورای اسالمی:

نگاه رهبر انقالب در بهداشت منطبق بر 
 های علمی دنیاست آخرین یافته

ب  گزارش فاطم  اسدزاده خبر گار شهرسوبوز، موعواو             

سیاسی امنیتی و اجتماعی فرما داری شویوراز گوفوت:             

هرگض   تجمعی علی ا خفضص تجمعات جمع  آخرسال       

سضری یک خوطور بسویوار جودی بورای                 و رهارشنب  

 فراگیرشد   ویروس کرو ا است.

علی عسکر جمایدی در حاشی  جلس  ستاد پیاگیری        

)کرو ا( شهرستا  شویوراز،      13و مقابل  با بیماری کضوید    

ومن تقدیر از کادر پزشکی و درما ی دا اگواه عولوضم             

پزشکی خاطر  اا  کرد: شهرو دا  عزیوز شویوراز بو            

شایعات و اخبار منابع غیر رسمی تضج  ای  وکونونود و               

یقین بدا ند، در بحرا  اخیر  ویروس کرو ا  یز با اتخواذ            

تفمیمات بسیار خض  و ب  مضنع تضسط ستاد بوحورا             

شهرستا  شیراز با محضریت شخو  فورموا ودار و بوا                

استفاده از رهنمض  های استا دار محترم فوارس، یوک            

سیستم  ظارت و پیاگیری و کنترل بسیوار خوض  در             

شهرستا  شیراز شکل گرفت  است و خضشبختا و  ایون           

اندامات با همراهی و همد ی هم  شهرو دا  عوزیوز و             

رود، اما ا وتوظوار       مند شیرازی ب  خضبی پیش می    دغدغ 

داریم عدم ترددهای غیر وروری در سطح شهور را در             

کنار رعایت  کات بهداشتی جدی تر از نبول مود وظور              

 داشت  باشند.

جمایدی با بیا  اینک  فرما داری شهرسوتوا  شویوراز            

مخا ف برگزاری جان های سنتی و هر بر ام  ای کو             

ایجاد شضر و  اا  اجتماعی در راررض  نا ض  کونود،            

 یست و از رنین بر ام  هایی  یز حمایت مویوکونود ،                

تفریح کرد: هما طضر ک  بارها تضسط دا اوگواه عولوضم              

پزشکی تاکید شده است هر گض   تجمعی در شورایوط             

مضجضد خطرساز است و امونویوت سوالموت جسوموی                

شهرو دا  عزیز را شدیدا با خطر مضاج  موی کونود و                

اعتقاد داریم در این راستا، تجمعات جمع  آخورسوال و            

سضری یوک خوطور بسویوار جودی بورای                   رهارشنب 

 فراگیرشد  ویروس کرو ا است.

معاو  سیاسی امنیتی و اجتماعی فرما داری شهرستوا         

شیراز در ادام  ابراز داشت: هماهنگی های الزم از سضی           

دستگاه های مرتبط ا تظامی، اجرایی و خدمات رسوا           

در سطح شهرستا  جهت پات سر گذاشتن رهارشنب         

سضری بی خطر برای مردم عزیز شیراز ا دیایده شوده           

 است.

وی با تقدیر از شهرو دا  عزیز شیورازی کو  رعوایوت               

 13پروتکل های بهداشتی جهت شکست بیماری کضوید        

)کرو ا( را از او ضیت های اول خضد نرار داده ا د، اذعوا                

داشت: آتش  اا ی، اورژا س و بیمارستا  ها ب  هوموراه            

دستگاه های ا تظامی و نضایی جهت پویواوگویوری از              

خطرات احتما ی و حفظ سوالموت جوا وی و موا وی                  

شهرو دا  در آماده باش کامل ب  سور موی بور ود و                  

اطمینا  داریم مردم عزیز  یز شرکت در توجوموعوات              

مراسم رهارشنب  سضری را یک خطر با قضه برای شیوضق          

ویروس کرو ا در بین اعضای خا ضاده و عزیزا  خضد موی           

دا ند ک  ما را در ادام  مسیر پیاگیری و مقابل  با ایون            

” در خا   می ما وم    “ بیماری با ایجاد پضیش های مردمی       

 همراهی می  مایند.

جمایدی در پایا  افزود:    تنهوا عودم شورکوت در                 

تجمعات برگزاری رهارشنب  سضری امسال، بلک  فرصت       

برای دید و بازدید  ضروزی از خا ضاده این سنت حسونو             

ایرا ی، اسالمی و حتی مسافرت های غویور ووروری و             

تفریحی بعد از مهار و شکست ویروس کرو ا وجضد دارد           

و امروز  یاز ب  یک همد ی و اتحاد جهت شکست ایون             

بیماری داریم ک  جا دارد از همراهی مردم بو  جوهوت              

ما د  در خا   ها و خریدهای اینتر تی یا از طریق پیک           

ها یک تاکر ویژه  مایم و آرزوی سالمتی  و  تونوهوا                

هماهریا  عزیز بلک  تمامی همضطونوا  عوزیوز را از               

خداو د منا  ب  همراه بهبضدی کامل تمامی بیموارا  را        

از خداو د خضاستارم و ب  یاری خدا بعد از شکست کرو ا           

 یز منتظر میزبا ی شایست  همچض  سنضات گذشتو  از          

 میهما ا  و زائرین  ضروزی خضد در شیراز خضاهیم بضد.

 معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شیراز هشدار داد:

 چهارشنبه سوری یک خطر جدی برای شیوع ویروس کرونا است

 یادداشت مدیر مسئول

ر  پاس  ب  مضنع و د ناینی کو      

ملت فهیوم و شوریوف از ایون              

های دینی، نرآ ی و ملی بو          آمضزه

گذارد و ر   مایش باشکوضه و          ی ظهضر و بروز می      منف 

عظمتی از همد ی، همیاری ، فداکاری ، همبستوگوی و            

هوا از       ها و گرفتواری  ی سختی  امدادرسا ی ک  در عرص    

 دهند. خضد  اا  داده و می

ی عید  ضروز ک  در تاری  کهن ایرا  زمویون              در آستا   

برای شادما ی، همبستگی و همد ی ایرا یا  بضده اسوت،         

امسال مردم صبضر ایرا  این عید را با غم از دست داد             

شماری ار همضطنا  و مضاجه  با یک ویروس مرگبار بو            

ای از شکضه همبستگی و همیاری و همد ی خوضد             جلضه

ا اوأ وموا  در        ا د، هما طضر ک  رهبر عظیم      تبدیل کرده 

ومن تأیید طرح بسیج ملی مبارزه با کرو ا  فورموضد ود:             

های دینی    ی علمی و همراه با ا گیزه       این طرح با پاتضا     

    و جهادی و ا سا ی است، طرحی کارآمد است ، معظم         

افزود د ک  این هما  ریزی است ک  بال را ب   عمت و             

 شاءا... تهدید را ب  فرصت تبدیل خضاهد کرد، ا 

های دینی و ملی ملت ایرا  است کو             و همین رهنمض   

ای برای  ها را ب  عرص  مضجد شده است تار ج و  مفیبت

عزت و غرور ملی تبدیل  مایدواین افتخاررا در تاری  پور           

 فراز و اید خضد ثبت  مضده است

در روزهای اخیر همچنا  ک  بیماری کرو ا مثل مهما ی         

 اخضا ده و تحمیلی هم  را درگیر خضد سواخوتو  و وی              

،  »دهویوم    کرو ا را شکست می   «ی ایرا ی با شعار       جامع 

ما ونود اسوت کو           شاهد  ضعی همد ی و همبستگی بی    

تر کرده اسوت.      تحمل عضارض این بالی همگا ی را آسا       

کادر درما ی در سوراسور کاوضر شوامول پوزشوکوا ،                  

متخففا ، پرستارا  و بهیارا  در خط اول مضاجه  بوا           

ا ود،     این بیماری هض ناک با شجاعت و پایمردی ایستاده       

های ظوا وموا و  بوا            در شرایطی ک  کاضر بر اثر تحریم      

های بسیاری برای تأمین دارو و تجهیزات الزم  محدودیت

رو است، مردم با حمایوت   محافظت و ایمنی پزشکی روب    

هوای اجوتومواعوی،           ی شبک  و همد ی خضد و ب  وسیل      

هایی زیبا و      ها، تفاویر و طرح     ها، ترا     هاتک ها، کلیپ  

ی پزشکی ندردا ی کرده و در ایون           هنرمندا   از جامع   

کننود توا        برد سخت مرگ و ز دگی از آ ا  حمایت می        

گویور      ی  فوس  روحی  و امید کادر درما ی در این مبارزه      

 حفظ شضد.

در این شرایطی ک  بسیاری از کسد و کارهای موردم             

تعطیل شده و کسب  با ماکالت انتفادی دست و پنج           

کنند، هر روز از شهرهای مختلف خوبورهوای             و  رم می  

بوهوای      رسد ک  اجواره     خضشی از از همیاری ما کا ی می     

بخاند تا ب  سهم خوضد بواری از             های خضد را می     مغازه

 دوش همضطنا  خضد برداشت  باشند. 

ی بسیجیا ، طال ، دا اجضیا   هر روز جضا ا ی از جامع  

جمعوی    های دست    و دیگر اناار مردم، داوطلبا   در گروه      

هوا و سوطوح          برای گندزدایی و ودعفض ی معابر، کضر      

کنند تا برای مهار این بیماری خطر اک،  شهرها اندام می

ندمی برداشت  باشند و همد ی و همیواری را توجولوی               

ی    زیبایی بخاند. در این بره  بسیار حساس ک  عموده          

مردم در حال هومود وی و هومویواری و فوداکواری                    

ای هم در اوج  افهمی، احموقوی و       هستند،متاسفا   عده 

ی تالش و کضشاا       برخی مزدور اجنبی و دشمنا  هم      

پوردازی و  اوخوضاری           سوازی، درو       در جهت شایع   

فوروش بورای        اینا  وطن   های دشمنا  و خارج     ساخت 

ای سوضدجوضی      باشند، و عده  تخرید و تضعیف مردم می    

طلد هم ب  د بال احتکاروگرا فروشی وسوایول و            فرصت

ا ود،     وتجهیزات بهداشتی و درما ی و مایحوتواج موردم          

ی   ای در عرص     هما طضر ک  در زما  جنگ تحمیلی عده      

داد د و بو       دفاق از وطن، دین، شرف و  امضس خض  می        

طلبا   ب  د بوال      ای هم فرصت    رسید د ، عده    شهادت می 

طلبوا  سوضدجوضی        سضدجضیی بضد د، آیا  ام این فرصت     

گوضی آ وت        پردازا  درو     رحم و مروت و آ  شایع        بی

شوضد ا سوا         دست دشمنا  و استکبار جها ی را موی        

  امید؟.

شضد و در این مفاف کو    باالخره این ماکل هم حل می     

ب   ظر برخی سیاستمدارا  د یا، جنگ بیض ضژیک اسوت،        

با صبر و پایمردی پیروز خضاهیم شد و روسویواهوی بو               

ی    ما د، هما طضر ک  رهل سال است در همو           زغال می 

ها ک  با غرض و مورض و            ها ودرهرمضنعیتی  آ      مفاف

کنند و ب  فکر ا وتوقوام از          گاایی می   طلبا   عقده   فرصت

خدا، دین، اعتقادات مردم، روحا یت، نم، حرم امواموا            

ی ماوکوالت وانوعوی و              افتند و همو      معفضم و... می     

ا داز د،رویاا  سیاه شده     ها می   ساختگی را ب  گرد  آ     

 است.

شاءا... ک  با همد ی، همیاری و فداکاری مردم و  طف               ا 

تعا ی این ماکل هم هرر  زودتر برطورف          و عنایت حق  

گردد و شاهد روسیاهی بیاتر این نار خائن ب  ملت و            

 مملکت باشیم.          

ا عواده    ب  گزارش فاطم  اسدزاده خبر گار شهرسبز، در جلس  فضق        

با حضضر فرما ده سپاه  احی  محمود رسوضل اهلل)ص(، اعضوای                 

شضرای اسالمی شهر صدرا و مسئضال  و  مایندگا  دستگاهوهوای         

ا تظامی و اجرایی شهر صدرا ب  منظضر بررسی اندامات پیاگیرا            

و مبارزه با ویروس کرو ا تاوکویول شود؛ آخوریون انوداموات                     

 دستگاههای عمل کننده و گروههای جهادی بررسی شد.

ا عاده سرهنگ بنایی فرما ده سوپواه  واحویو               در این جلس  فضق   

محمد رسضل اهلل)ص( با اشاره فرما  رهبر معظوم ا وقوال  بو                   

 یروهای مسلح و احتمال حمل  بیض ضژیک گفت: متأسوفوا و  در              

شهر صدرا ب  د یل عدم استقرار  ماینده دو ت، بسیاری از کارهوا            

ب  صضرت مضازی ا جام می گردد. الزم است با تاکیول نورارگواه                

فعال زیستی، مبارزه با این ویروس ب  شکل سازما  یافتو  و بوا               

استفاده از تمام تضا  مجمضع  های شهری، تالش کنیم ماکالت          

مردم کاهش یابد و تا آ جا ک  ممکن است مبتوالیوا  بو  ایون                  

 بیماری کاهش یابند.

وی تاکیل نرارگاه زیستی شهر صدرا ب  ریاست شهرداری و بو              

دبیری سپاه و حضضر دستگاههای مسوئوضل را الزمو  ایوجواد                  

هماهنگی در خدمت رسا ی ب  مردم و مبارزه با ایون بویومواری                

دا ستند و اظهار داشتند: بلضک بندی و منطقو  بونودی شوهور،           

افزایش امکا ات ود عفض ی در مجتموع هوا و حضوضر فوعوال                   

گروههای جهادی و تاکیل جلسات مستمر و رصود مویودا وی               

 ووعیت شهور، موی توضا ود موبوارزه را نوضی تور  وموایود.                          

 مفضبات جلس  نرارگاه زیستی متعانباً اعالم می گردد.

 فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول اهلل)ص( شیراز : 

تشکیل قرارگاه پدافند زیستی 
در شهر صدرا به منظور مبارزه 

 با ویروس کرونا
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ستاد تسهیالت نوروزی امسال در سایه 

 ویروس کرونا
شهردار کازرون: تغییر در برنامه های 

ستاد تسهیالت نوروزی امسال با توجه به 
 شیوع ویروس کرونا

ب  گزارش روابط عمضمی شهرداری کازرو  جلوسو          
 14ستاد تسهیالت  ضروزی صبح روز رهارشونوبو            

اسفند ماه با حضضر شهردار، معاو  خدمات شهوری         
و مسئضال  واحدهای مختلف شهرداری در دفوتور           

 شهردار برگزار گردید.
شهردار کازرو  در این جلس  از تغییر بر ام  هوای           

ستاد تسهیالت  ضروزی باتضج  ب  شویوضق ویوروس           
کرو ا خبر داد و اظهار کرد :از آ جایوی کو  نفود                
داشتیم امسال بر ام  های متنضق و متفاوتی  سبوت         
ب  سا های گذشت  در ذهن مسافرا  و گردشوگورا           
عزیز از شهر زیبای کازرو  ب  یادگار بگذاریوم اموا            
بخاطر حفظ سالمت شهرو دا  و جولوضگویوری از             
شیضق این ویروس تا اطالق ثا ضی  هیچ گض   بر وامو         
ای جهت اسکا  و برپایی ایستگاه راهنمای  ضروزی         

  داریم. 
مهندس مهرورز افزود: شهر کازرو  بعونوضا  یوک            
شهر ندیمی و  باستا ی دارای آثار تاریخی زیوادی            
است و احتمال مسافرت گردشگرا  ب  ایون شوهور            
زیاد هست پس با این وجضد باید جا د احتیوا  را            
رعایت کرده و تمامی مکا های عمضمی و پرتردد اعم         

ها، پیاده روها، وسایل ورزشوی، وسوایول            از  خیابا   
بازی کضدکا ، سرویس های بهداشتی، آبخضری هوا         
و... را ب  صضرت روزا   و مستمر  جوهوت حوفوظ              
سالمت شهرو دا  و جلضگیری از شویوضق ویوروس           

 کرو ا ودعفض ی کنیم.  
وی عنضا  کرد: با تضج  ب  اینک  کار های عمورا وی             
زیادی در سطح شهر درحال ا جام است، الزم هست       
 یروهای عمرا ی و خدمات شهری جهت تسریع در         
فعا یت های عمرا ی و خدمات شهری بیش از پیش         

 تالش  مایند.
شهردار کازرو  در پایا  جهت پیاگیری از شویوضق         
ویروس  کرو ا، از هم  شهرو دا  خضاسوت حوتوی            
االمکا  در عید  ضروز امسال از مسافرت و رفوت و             
آمدها خضدداری کنند و از خا   های خضد مگور در            

 مضانع وروری خارج  اض د. 
بر اساس مفضبات این جلس  مقرر شد کو  واحود             
های مربضط    سبت ب  ر گ آمیزی جداول خیابوا           
ها، فعا یت بیاتر گات ویژه تاکسی را ی، تذکور و        
اخطار ب  شهرو دا  جهت جمع آوری  خا و  هوای           
ساختما ی در کضر  ها و موعوابور سوطوح شوهور،                 
هماهنگی جهت تعمیر و تکمیل مبلما  پارک هوا،          
تمیزکرد  و الیروبی جضی ها، هرس درختا ، گول      
کاری، تجهیز و تنظیف و ود عفض ی کرد  سرویس         
های بهداشتی ، آماده سازی پارکینگ ها، تجهیز و          
ودعفض ی کرد   مازخا   ها و آبوخوضری هوا و               
همچنین پاکسازی ورودی های شهر، ر گ آمیزی و        
تعمیر تابلضهای راهنمایی و را نودگوی ورودیوهوای           
شهر، خط کای خیابا  های سطح شهر، رفع سود           
معبر، روشنایی و  ضرپردازی خیابا  ها و پارکوهوای          
سطح شهر،جمع آوری زبا   ها و تنظویوف سوطوح             
شهر، آماده سازی ادوات شهرداری در مضانع بحرا ی        

 ،  ک  گیری خیابا  های اصلی شهر اندام  مایند.
 

کاشت بیش از هفت هزار اصله درخت تا 
 پایان سال در کازرون

اصل  درخت  2999شهردار کازرو  از کاشت بیش از 
 در قا  مختلف شهر تا پایا  سال خبر داد.

ب  گزارش روابط عمضمی شهرداری کازرو  همزما        
اسفندماه روز درختکاری با حضضر شهوردار و         15با  

اعضای شضرای اسالمی شهر جهت ترویج  فرهونوگ          

درختکاری، تعدادی  هال ب  صضرت  مادین در تپو          
های مارف ب  بلضار شهیدا  گول هوای داوودی             

 غرس شد.
شهردار کازرو  با اشاره ب  تضزیع تعداد موحودودی           
 هال در بین شهرو دا ، خاطر اا  کرد: با تضج  ب           
شیضق ویروس کرو ا، دستضرا عمل ستاد مودیوریوت          
بحرا  استا داری فوارس و هاودار هوای وزارت              
بهداشت مبنی بر عدم بورگوزاری موراسوموات و               
همایاها ب  صضرت عمضمی، مراسم روز درختکواری        
تنها با حضضر اعضای شضرا برگزار و جهت  هادیونو            
شد  فرهنگ درختکاری، توعودادی  وهوال بویون              

 شهرو دا  تضزیع شد
مهندس مهرورز تفریح کرد:  هال ها و درخوتوچو              
های ا تخا  شده بر اساس انلیم آ  و هضایی  شهر           
کازرو  و از  ضق  ار ج، کنار، جمبض، ابریام،  ارو  و          
زبا  گنجاک می باشد  ک  در  قا  مختلف شوهور     
بر اساس کارشناسی های صضرت گرفتو  و طوبوق             
بر ام  زما  بندی شده تا پایا  سال غرس خوضاهود           

 شد. 
وی افزود:  امروزه وجضد فضای سبز یکی از  یازهای           
مهم و اساسی در تضسع  شهری اسوت و وورورت             
دارد ک  باید هم  ادارات و شوهورو ودا  جوهوت                
همکاری و حفاظت از درختا  در سطح شهر تالش         

هوای      مایند و حفاظت از آ ها را در او ضیت بر وامو           
 خضد نرار دهند.

مهرورز هدف از ا جام این کار را افوزایوش سورا و               
فضای سبز و ایجاد فضاهای مفرح و راوم ا وداز           
مطلض  برای استفاده شوهورو ودا  بورشومورد و               
گفت:کاشت درخت و افزایش سرا   فضوای سوبوز            
اثرات مثبتی  بر ز دگی ا سا  ها  کاهش آ وضدگوی            
هضا، تعدیل دما و  اا  و سر سبزی و زیبایی شهور            

 دارد.
 

شهردار کازرون: بسیج تمام امکانات و 
ظرفیت های شهرداری جهت مقابله با 

 ویروس کرونا

ب  گزارش روابط عمضمی شهرداری کازرو  مهندس       
مهرورز با بیا  اینک  تمام امکوا وات و ظورفویوت               
شهرداری جهت مقابل  با ویروس کرو ا بسیج شوده          
است، اظهار کرد: شهرداری کازرو  از زموا  اعوالم        
شیضق و ا تاار ویروس کرو ا تموام نود در کونوار               
شهرو دا  ایستاده و با مدیریت میدا ی از تومواموی           
ظرفیت و تضا  مجمضع  شهرداری برای خدمت بو           
مردم عزیز جهت حفظ سالمتی آ ها بوهوره بورده              

 است.
شهردار کازرو  تفریح کرد:ودعفض ی کرد  اماکون        
عمضمی، خیابا ها و محالت شهر، ادارات، و  واوگوا           
حمل و  قل شهری تضسط  یروهای خدمات شهوری         
و سازما  آتش  اا ی با همکاری بسویوجویوا  و              
 یروهای مردمی ب  صضرت روزا   و مداوم ا جام می         

 شضد. 
وی ومن تضصی  ب  شهرو دا  مبنی بور رعوایوت             
 کات بهداشتی، ما د  در خا   را بهترین راه مقابل          
با این ویروس دا ست و گفت: شهرو ودا   حوتوی               
االمکا  از حضضر در اماکن عوموضموی و بوازار و                 
آرامستا  ها با تضج  ب  شیضق این ویروس خوضداری          
کنند، در عین حال شهرداری کازرو   سوبوت بو             
ودعفض ی کرد  آرامستا  و نبضر شهدا اندام  مضده        

 است.
وی تعطیلی بازار روز و اطالق رسا ی از طریق  فد          
تعداد زیادی بنر با مضمض  رعایت  کات بهداشوتوی          
در سطح شهر جهت آگاهی شهرو دا  را از دیوگور            
 انوودامووات شووهوورداری کووازرو  عوونووضا  کوورد.         
مهندس مهرورز در پایا  از همکاری   ویوروهوای             
بسیجی و مردمی ک  در طرح ودعفض ی کورد  و            
پیاگیری از شیوضق ویوروس کو  بودو  هویوچ                 
رامداشتی با شهرداری همکاری کرد د، تاکور و         

 ندردا ی  مضد د.
 

با تالش و پیگیری شهردار کازرون جهت 
تامین قیر مورد نیاز، آسفالت معابر سطح 

 شهر از سر گرفته شد

شهردار کازرو  در بازدید از رو د اجرای آسوفوا وت           
معابر: تامین رفاه و آسایش شهرو دا  و بهبضد عبضر          
و مرور شهرو دا  جزو بر ام  های اصلی شهورداری         

 می باشد.
ب  گزارش روابط عمضمی شوهورداری کوازرو  روز            
گذشت  شهردار کازرو  ب  اتفاق معواو  خودموات           
شهری از رو د اجرای آسفا وت موعوابور و دیوگور                 

های عمرا ی بازدید  مضده و از  وزدیوک در               پروژه
 جریا  پیارفت فیزیکی این پروژه ها نرار گرفت.

مهندس مهرورز تامین رفاه و آسایش و بهبضد عبوضر          
و مرور شهرو دا  را یکی از او ضیت های مهم خوضد     
دا ست و اظهار کرد: ب  منظضر رفاه حال شهرو ودا            
و بهبضد تردد خضدروها عملیات آسفا ت خیابا  امام        
حسین )ق( و حاشی  خیابا  جند اداره گاز و کضر         

بلضار خرماهر  با تالش  ویوروهوای عومورا وی                52
 شهرداری ب  ا جام رسید. 

شهردار کازرو  تفریح کرد:عملیات زیورسوازی و           
آماده سازی کضر  های بن بست جنود اسوتوخور             
کارگرا  وانع در بلضار خرماهر، ا تهوای خویوابوا             

حسینی  بازار خیابا  ابوضسوحوق         3ابضا فضل، کضر    
غربی، حاشی  میدا  امام خمینی )ره( روبروی اداره          
برق، کضر  های فرعی و ورودی و خروجی خیابوا           
تضحید ا جام شده و ب  زودی عملیات نیر پاشوی و            
 آسفوا وت ایون موعوابور ا وجوام خوضاهود شود.                     

هوای     وی همچنین ومن بازدید از دیوگور پوروژه           
عمرا ی از جمل  میدا  ورودی خویوابوا  گولوزار              
)سیمر ( ، مضزاییک فرش پیادروه خویوابوا  هوای              
شهید براتی، شهید حمیدی و پزشکویوا ، جودول           
گذاری خیابا  نطد ا دین، بر کیفیت و تسریع در          

 هوا تواکویود کورد ود.              رو د اجرایی ایون پوروژه       
گفتنی است، شهرداری کازرو  در هفت  گوذشوتو          
 سبت ب  آسفا ت کضر  های جند  وموایونودگوی             
ایرا خضدرو نناعتی و کوضرو  پاوت سواخوتوموا               

 شهرداری اندام  مضده است.

 اخبار شهرداری کازرون

ب  گزارش محمدمهدی اسدزاده خبر گار شهرسبز،         

 است شضرای فضای مجازی اسوتوا  فوارس بوا              

معاو ت اجتماعی  اجا و پلیس فتا با حضضر صوابور            

سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و         

رئیس این شضرا، سرهنگ کاووس محمدی، معاو ت       

اجتماعی  یروی ا تظامی فارس، سرهنگ کیوضمور         

 ضروزی جا این پلیس فتا استا  فارس و ابراهویوم          

عباسی، دبیر شضرای فضای مجازی اسوتوا  فوارس           

 برگزار شد.

در این  است صابر سهرابی گفت: شوضرای فضوای            

مجازی استا  فارس آمادگی دارد تا با هور  وهواد،          

سازما  و شخفی ک  در فضای مجازی فعا یت مؤثر     

 فرهنگی دارد همکاری  ماید.

سهرابی ادام  داد: شضرای فضای مجازی در راستای         

برداری هم  مردم در  ایجاد فضایی مناسد برای بهره    

سوازی     کمال اطمینا  و امنیت و همچنین فرهنگ      

ا دازی شده است و از ایون رو افوزایوش سوضاد             راه

 ای یکی از راهبردهای این شضرا خضاهد بضد. رسا  

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس افزود: مردم         

ها در فضای موجوازی        باید بدا ند ک  برخی از رسا       

گض   مجضز فعا یتی  دار د و موا    حضضر دار د ک  هیچ   

ها و سپس تذکر او ی  و          یز در این شضرا با رصد آ       

هوا     در صضرت عدم تضج  ب  تذکرات این شضرا با آ          

برخضرد نا ض ی خضاهیم کرد. از همین رو درخضاسوت      

ها جهوت ثوبوت و           داریم تا هرر  زودتر این رسا       

دریافت مجضز ب  ساما و  جواموع رسوا و  کاوضر                

(http://e-rasaneh.ir) .اندام  مایند 

رئیس شضرای فضای مجازی استا  فوارس بویوا             

داشت: همچنین با تضج  ب  رخدادهای رونود مواه             

ها و     گذشت  و ب  ویژه بیماری کرو ا، برخی از رسا          

فعاال  فضای مجازی با ا تاار اخبوار و موطوا ود              

غیرمضثق و غیرمستند باعث ایجاد تاضیوش اذهوا           

ا د. از ایون      ریختگی روا ی جامع  شده عمضمی و بهم 

ها مضرد رصد نرار خضاهند گورفوت و بوا                رو رسا   

هایی ک  اطالعاتی بدو  تأیید علضم پزشوکوی           رسا  

 منتار  مایند، برخضرد نا ض ی صضرت خضاهد گرفت.

ها خضاست تا اخبار، اطوالعوات و        وی از هم  رسا   

محتضای خضد در زمین  بیماری کرو ا را تنها با تایید          

دا اگاه علضم پزشکی شیراز یا شوهورسوتوا  خوضد             

ها برخضرد  منتار  مایند ک  در غیر این صضرت با آ        

نا ض ی خضاهد شد و از مردم  یز خضاست تا اطالعات          

های رسوموی و         خضد در این زمین  را تنها از رسا         

دارای مجضز د بال کنند و ب  سایر اطالعات تضجهی         

  نمایند.

این مسئضل فرهنگی فارس با دعضت از هم  اهوا وی           

هنر و شهرو دا  فارس جهت تض ید محتضا و فعا یت         

مؤثر در فضای مجازی ب  همکاری با ایون شوضرای            

سوا  بو         تضا ند از طریق وات  گفت: عالنمندا  می   

، طرح و ایده خضد را ارائو     93104913153شماره  

  مایند.

سرهنگ کاووس محمدی  یز در این  است گفوت:         

دا د ک    یروی ا تظامی گاه مسایل و معضالتی را می   

سازی وجضد    ها  یز ب  فرهنگ     برای برطرف کرد  آ    

ورا  ب  ویژه در       دارد. از این رو هنرمندا  و فرهنگ       

سوازی    فضای مجازی باید ب  یاری ما بیایند فرهنگ       

 الزم صضرت گیرد.

محمدی ادام  داد: در مضرد بیماری کرو ا متأسفا و           

برخی سضدجضیا  با ا تاار اخبار و اطالعات کذ  و         

درو  ب  د بال سضد خضد هستند ک  در این راستا از           

خضاهیم تا اطالعوات خوضد را تونوهوا از                  مردم می 

های رسمی و دارای مجضز فعا یت پویوگویوری            رسا  

خضاهیم تا اطالعات خضد      ها  یز می     مایند و از رسا     

را پیش از ا تاار ب  تأیید رئیس عولوضم پوزشوکوی               

 برسا ند.

دکتر ابراهیم عباسی، دبیر شضرای فضای موجوازی          

بخاوی    رسا ی و آگاهی    استا  فارس هم گفت: اطالق     

ب  جامع  زما  و مکا   ودارد و بور خوضد الزم                  

دا یم تا با ساما دهی و سوازموا ودهوی فضوای                می

مجازی محیطی نابل اعتماد و اطمیونوا  را بورای             

 شهرو دا  بسازیم.

عباسی ادام  داد: این شضرا آمادگی دارد تا از هومو              

ای در فضای  کسا ی ک  تضا ایی تض ید محتضا و یا ایده    

 مجازی دار د حمایت و پاتیبا ی  ماید.

مسئضل دبیرخا   شضرای فضای موجوازی اسوتوا             

فارس  یز تأکید کرد ک  مردم اطالعات و اخبار خضد      

هوای رسوموی و           بایست تنها از طریق رسا        را می 

دارای مجضز د بال  مایند و ب  این اطالعات اعتمواد          

  مایند.

تضا ند اطالعات خضد را در موضرد         ها می   مردم و رسا    

های پیاگیری و درموا  آ  را         بیماری کرو ا و راه 

تنها از طریق ساما   علضم پزشکی شیراز بو  آدرس           

www.sums.ac.ir               و یووووووووووووا

www.corona.sums.ac.ir .بدست آور د 

 در نشست شورای فضای مجازی فارس با ناجا فارس مطرح شد؛ 

 باشد تنها مرجع تأیید کننده اطالعات کرونا علوم پزشکی می

 ام  و پایگاه اینتر تی هفت 
 شهرسبز

 ها و... ها، یادداشتاخبار، تحلیل
 پذیریدخبر گار افتخار می

 
shahresabz@gmail.co
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  1131/91/11 «نرآ  و حدیث»و پژوهاگاه  «دارا حدیث»مؤسس    بیا ات در دیدار پژوهاگرا  و کارکنا 

 های فرج برای جامع  اسالمی است روحی  ا تظار از بزرگترین دریچ 

 

 ما کازر یا تکیم، شیر ِ تض جنگیم  َ خدا

 ا گیلیس شِکَس دادیم کاک کرو ا خُ هیچی  ی

 

 یَن، وا پُر تضوُل یَن، خض  د ی ِمض پیرشض ی دل

 ول سی جَر جیگر داریم کاک کرو ا خُ هیچی  ی

 

 بازاری، آها گرو ، مفل ، کضزگرو ، با ض...

 ایم کاک کرو ا خُ هیچی  ی گمبز و راهابی

 

 تض  ی  ری بگ ! ی زر گ شهریم کی می بچ 

 صد بَتَر اینا دیدیم کاک کرو ا خُ هیچی  ی

 

 ِمض  ز یم اَ دسِّ شضریم، تاید می مض می سار صضرت

 ک  شهر پاک پیکیم کاک کرو ا خُ هیچی  ی سی

 

 زَ او ک  کُرز گض ض بی وا مِث رض َ  تیرمض می

 دیدی خُ دُمش ریدیم کاک کرو ا خُ هیچی  ی

 

 دیم مثّ ِ کُ  ِ تنکض تیکض می  پش اَ پات هم

  ضشض  میدیم کاک کرو ا خُ هیچی  ی  ویمیسیم

 

 دیم ذاریم، ناره می مض کن   می ای بخضا  ِ 

 هم  مض یکی میایم کاک کرو ا خُ هیچی  ی

 

 از ِ مض خض  برسین، کازر یا خیلی خضبَن

  َ خدا گنا داریم کاک کرو ا خُ هیچی  ی

 

 خض   دُرُس کنن شض بضگض طبید بادرا اِش

 تا  میریم، بیبینیم کاک کرو ا خُ هیچی  ی

 

 ّ ِ شَن اومده علم علی تض دَس»و  فرید«حال 

 یا علی )ق( اِشش بیگیم کاک کرو ا خُ هیچی  ی

 

 خض   سی شهرمض! تا بسازه ی  دو سِت مریم

 هم  مض دعاش کنیم کاک کرو ا خُ هیچی  ی

 

 شاعر: بهادر ریاوی

 ی کازرونی شعر طنز کرونایی با لهجه

 کاک کرونا خُ هیچی نی

مسئض یت ا سا ها  سبت ب  سالمت دیوگورا  یوکوی از              

مسائلی است ک  امروز و در پی شیضق بیمواری ویوروس             

کرو ا در کاضر اهمیت فراوا ی پیدا کرده اسوت. ونوتوی              

رعایت  کرد  بهداشت فردی مضجد ورر رسوا ود  بو             

بهداشت جامع  شضد، میتضا  از ابزار ندرت برای اعوموال           

بهداشت در جامع  استفاده کرد، بر همین مبنا شوهویود           

را امری منطقی و بونوابور           «بهداشت اجباری »مطهری  

 کوونوود.    مفوولووحووت جووامووعوو  تووحوولوویوول مووی             

رسا ی   ب  همین مناسبت بخش فق  و معارف پایگاه اطالق        

KHAMENEI.IR     در این مطلد مروری بر سخونوا

دارد ک  در     «بهداشت اجباری »ی    شهید مطهری درباره  

 کتا  پا زده گفتار منتار شده است.

 ای  یست سالمتی، مسئل  سلیق 

ای وانوعوی        ونتی من فهمیدم بیماری و سالمتی مسئل       

جهت ک  مسئضل سوالموت         ای،  ارار ازآ     سلیق     است    

خضد هستم باید حدودی را برای سالمت و بهداشت خضد          

 در  ظر داشت  باشم و از محدودیتهایی پیروی  مایم.

مثلًا اگر معاشرت با فال  مسلضل بورای مون احسواس               

ام داشت  باشد  ارار من بایستوی در           خطری در سالمتی  

روابطم با آ  شخ  مسلضل  ضعی تجدید ظر بونوموایوم؛            

یعنی رابط  من از  ظر بهداشتی با یک  فر سا م و رابطو              

تضا د  من از  ظر بهداشتی با یک فرد مریم و مسلضل  می

جضر و یکسا  باشد. همچنین رابط  من با یک محیط           یک

زا    میکرو  و رابط  من با یک محیط میکورو       سا م و بی  

 جضر باشد. تضا د یک  می

این از  ظر فردی. از  ظر خا ضاده و خا دا  خوضدم هوم                

ک  من مسئضل جاموعو         -طضر، و از  ظر جامع  هم       همین

باید روابطم از مسائل حقیقی پیروی  موایود.           - یز هستم 

اینجا از یک طرف من مسئضل سالمت خضد هستم و از             

طرف دیگر باید در راه مبارزه با این بیماری در اجتومواق             

کضشش کنم و سالمتی در جامع  ایجاد  مایم و احویوا وًا             

اگر الزم شضد خضدم را و سالمتم را فدای جامع  کنوم و              

گاهی مریضی در مقابل فعا یتهای بهداشتی من مقاوموت    

کند و ی من  باید او را در ا تخا  بیماری آزاد بگذارم    می

بلک  باید سالمتی را ب  او بدهم. او بعد از کسد سالمتوی         

از من تاکر خضاهد کرد و ممنض  خضاهد شد. در اینوجوا              

 ذکر این داستا  الزم است:

 آمد سضار عانلی بر اسد می

 رفت مار ای می در دها  خفت 

داستا  این است ک  مرد عانلی سضار اسبی بضد و از راهی 

رفت. در بین راه ب   هر آبی رسید ک  درختی در آ جا               می

ای ا داخت  بضد و مردی خست  از راه رسویوده زیور                سای 

سای  آ  درخت در کنار  هر ب  خضا  عمیقی فرو رفوتو              

رنا  خضابش عمیق بضد ک  کرمی زهورآ وضد بو               بضد. آ   

دها  او  زدیک و داخل دها ش شد. در عا م خضا  کورم          

را نضرت داد و کرم وارد شکمش شد. این مرد حکیم کو               

دا ست اگر این کرم مسوموضم در            این صحن  را دید می    

مویورد و        معده او زخمی ایجاد کند آ  شوخو  موی            

دا ست اگر او را بیدار کند و وانع  را برایش توضوویوح        می

دهد دو خطر ممکن است پیش آید: یکی این ک  بترسود            

و از ترس بمیرد یا این ک  مقاومت کند و بگضیود موهوم                

ک  رضبدستی او     - یست، اهمیت  دارد.  ذا با دَّبضس خضد       

ز وی؟     محکم ب  او زد. از خضا  پرید، گفت: ررا می            -بضد

مرد حکیم دّبضس دیگری ب  او زد و گفت: جلض اسد مون          

با سرعت حرکت کن. مقاومت فایده  داشت؛ شوروق بو              

زد: این ر    گفت و فریاد می دوید  کرد و مرتد  اسزا می   

سر ضشتی است ک  من دارم، این جالد کیست ک  رنین          

آورد؟! پس از این ک  خض  خسوتو  شود،            ب  روز من می   

مقداری سید گندیده و متعفن در آ جا بضد، مرد حکیوم           

او را مجبضر کرد آ  سیبهای گندیده را تمامًا بخضرد. بعد            

ندر او را زد ک  حا ت تهضق پیدا کرد و هومو  آ وچو                    آ 

خضرده بضد همراه با آ  کرم زهرآ ضد استفرا   مضد. ونتی           

 گاه آ  مرد ب  آ  کرم افتاد ک  ر  حیضا  وحاتنواکوی             

ای هسوتوی! و           است ب  مرد حکیم گفت: تض ر  فرشت         

کرد. در آ وجوا مسوئلو              مرتد از او تعریف و تمجید می      

سالمت مطرح بضد. در اینجا مسئل  خیر و مفلحت بورای            

 فرد و جامع  مطرح است.

 بهداشت اجباری، کاری منطقی است

مسئض یت و اعمال زور ممکن است خوضد فورد درک             

مفلحت خضیش را  داشت  باشد؛ در اینجا اگر مفولوح           

تاخیفی ب   فع فرد و اجتماق بدهد، رنا چ  بتضا ود،          

باید ب  افراد، محاسن آ  تاخی  را بفهما د و بعد، از           

آ ها بخضاهد ب  آ  عمل کنند؛ و ی اگور آ وهوا درک               

کنند بایستی با تضسل ب  زور سالمت را ایجاد کند.   می

ب   ظر شما تحفیالت اجباری آیا کاری منطقی است؟         

کس ب  خواطور        ا بت  ک  کاری منطقی است زیرا فال       

خضاهم   گضید من سضاد  دارم و  می       جها تی ک  دارد می   

خوضاهوم     سضاد است و  می     سضاد داشت  باشم؛ پسرم بی    

فهمد؛ اینجوا کو         گضییم او  می    کرده شضد. می     تحفیل

مسئل  سلیق  مطرح  یست؛ او جاهل اسوت و جوهول               

 زاست. بدبختی

توضا سوتوم،      اگر می »فرمضد د:     امام صادق علی  ا سالم می    

بهداشوت   «زدم تا هم  عا ِم شض د.       شالق بر سر مردم می    

کنود    اجباری رگض   است؟ ونتی دو ت احساس خطر می       

ک  یک بیماری شیضق پیدا کند باالجبار ب  مردم واکسون           

دهید ب  شما واکسن بز م؟   گضید آیا اجازه می     ز د؛  می   می

گضید اجازه بدهید یا  دهید ما واکسن را ب  شموا           بلک  می 

دهیم و سولویوقو           ز یم رض  عملی منطقی ا جام می       می

مطرح  یست. یا فال  شخ  رامش تراخمی اسوت و            

کونود؛     جاهل است، در برابر معا ج  رامش مقاومت می       

گضید او یون   آیا باید تابع  ظر او بضد؟ تاری  را بخضا ید، می         

بار ک  واکسن آبل  کاف شد بلضایی بپا شد. تمام موردم              

کرد د و    ا گلستا  در مقابل واکسن آبل  زد  مقاومت می       

ها باید توابوع        حاور  بضد د تسلیم شض د. و ی آیا فهمیده       

 این جها ت عمضمی باشند؟

ا ومولول       مجمضع  آثار استاد شهید مطهری )روابط بویون   

 .541-541، ص 14 اسالمی)پا زده گفتار((، ج

 ی بهداشت اجباری: مروری بر سخنان شهید مطهری درباره

 ای نیست حفظ سالمتی، سلیقه

 ای خضشا تفریح در ففل بهار کازرو 

 خضش بضد ای دوستا   یل   هار کازرو 

 کنی دشت و بیابا  خرم است هر طرف رو می

 زار کازرو  ها میا  ال   ازشقایق

 های یاسمن این هم  سرسبزی و این غنچ 

 کرده زیبا وانعاً  قش و  گار کازرو 

 مثل و  ظیر های بی با تمام این طراوت

 منزوی گردیده این شهر و دیار کازرو 

 شهر تاریخی ما ما ده عقد از هر  ظر 

 گات  اوواق عجیبی روزگار کازرو 

 وانفید از اینک  ثبت دفتر گیتی شده

  ام دریای پریاا  در کنار کازرو 

 این هضیت رفت  از کف در دل این آ  و خاک

  یست آثاری دگر از افتخار کازرو 

 یک  فر پیدا  اد دریار  را احیا کند

  ثار کازرو  یا ک  گردد با صدانت جا 

 ی استا  فارس دومین شهر بلندآوازه

 شد  ام شهر باونار کازرو  برده می

 آ  بزرگی و منش رفت  دگر از یاد ما

 گضئیا ررخ کهن کرده مهار کازرو 

 ساما ی کجاست؟ علتش را جستجض کن،  اب 

 کاین رنین از سر برو  آمد دمار کازرو 

 گضیم ب  کلی شد رها این شهر سبز من  می

 آید ب  کار کازرو  خدمت شایست  می

 غم مخضر ای شهر خست ، شام ظلما ی گذشت

 فجر صادق آمده در ا تظار کازرو 

 ما ز ا طاف خداو د تعا ی شاکریم

 فرد اصلح گات  اینک غمگسار کازرو 

 ای گل سرخ رمن عباسی واالمقام

 کن  ظاره در یمین و در یسار کازرو 

  ظر با تالش و همت این مردم صاحد

 کسی شهر خمار کازرو  شد برو  از بی

 ای زجا  بگذشت  همچض  شهریاری شهید

 شمار کازرو  برطرف کن ماکالت بی

 آستین باال بز  با یاری پروردگار

 شاد و خرم کن ز همت، نلد زار کازرو 

 ی این مرز و بضم ظلم بسیاری شده درباره

 گذار کازرو  ی بگذشت  از نا ض  دوره

 در یم خض ، خفت  شد جسم جضا ا  رشید

 تا شضد شمع فروزا  شام تار کازرو 

 ای مدیر و ای مدبر، ای وکیل مردمی

 سرکای بنما از این شهر فکار کازرو 

 های ا تخاباتی هم  اجرا  ما وعده

 رنار کازرو  از برای ما و شهر کضه

 ایم با خلضص دل هم  در محضرت آماده

 باشد شعار کازرو  با هما  ذکری ک  می

 رستمیا  آ چ  مطرح کرده با  ضک و نلم

 جز حقیقت گفت  از دار و  دار کازرو ؟!

 بارا ها! حرمت خض  شهید کربال

 سار کازرو  تر تمام رام  کن خروشا 

 شاعر: محمدجعفررستمیا 

 شعری از  شاعرآیینی کازرون: 
 ای خوشا تفریح در فصل بهار کازرون


