
 رئیس کل دادگستری فارس:

خواران، از  برخورد قاطع با زمین

اولویت برنامه های دادگستری 

 فارس در سال جاری است

خطر میهمانان ناخوانده، بیخ 
 گوش!!!

 حکمت اکبر فرشته علی
3 
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 نیا جناب آقای دکتر غریب فاضل

 با سالم و تحیت

های موفق و شاخص علمی و دانشگاهی  ی جنابعالی که از چهره انتصاب شایسته

گویم.  باشید به عنوان سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون را تبریک می می

ی کمی و کیفی این دانشگاه دولتی در  جانبه توفیقات بیشتر جنابعالی در ارتقای همه

پرور و انقالبی  شأن و تراز نام سلمان فارسی  )سلمان محمدی( و شهرستان عالم

کازرون و عنایت ویژه به جذب همکاری و استفاده از نیروهای علمی و توانمند و 

 مستعد بومی، از درگاه خداوند علیم مسئلت دارم.

 علی اسدزاده

 ی شهرسبز نامه مدیر مسئول هفته

 برادر گرامی جناب سرهنگ پاسدار غالمرضا توکل

 با سالم و تحیت

ی سااباق      ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات برادر ارجمند سرهنگ شهرام افشار فرمانده             

وسایلاه اناتاصااب           سپاه مقاومت کازرون و آرزوی توفیقات بیشتر برای آن برادر عزیز، بدین   

ی جنابعالی را به عنوان فرمانده سپاه مقاومت شهرستان تاریخی و انقاالبای کاازرون                   شایسته

های انقالب اسالمی، پیاروی       گویم و توفیقات بیشتر جنابعالی را در پاسداری از آرمان           تبریک می 

العالی و ارتقای کمی و کیفی هرچه بیشتر جایگاه سپاه و بسایا                 ای مدظله   از منویات امام خامنه   

 شهرستان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

 و من ال... التوفیق

 علی اسدزاده    

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

 نیا:  دکتر فاضل

دانشگاه سلمان فارسی، امید 
مردم کازرون است؛ برای 

 ام  تقویت این امید آمده
3 

 جناب آقای مهندس جمشید معینی

 ی کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس معاون محترم اداره  
گویم و رحمت و غفران الهی برای  ی درگذشت مرحوم پدر مؤمن و گرامیتان را تسلیت می ضایعه

آن فقید سعید و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان از درگاه خداوند رحمن و رحیم 

 مسئلت دارم.

 علی اسدزاده

 مدیر مسئول هفته نامه شهرسبز

 از بوبیان تا بصره 
 المقدس هفت(  هایی از عملیات بیت )ناگفته

 خاطرات سرداران
 فضل اهلل نوذری     و     عبدالخالق فرهادپور

4 

بزرگترین دانشگاه دولتی 

کازرون به مدار توسعه باز 

 گردد؟ می
 رضا عمویی

4 

2 

 فرازهایی از ارتباط تصویری رهبر معظم انقالب اسالمی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی:

کند همه باید در مقابل دشمن  مجادالت مردم را ناراحت می
 یکصدا باشیم

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

 های فاقد سند رسمی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
 324406233661666290و رأی اصالحیال         41/  33/  30مورخ  324106233661663931برابر رأی شماره    

های فاقد سند رسم  مستقر در         موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراض  و ساختمان          44/  69/  39مورخ  

واید ثبت  یوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بحمعارض متقاض  آقای رضا برزیگر فرزند عل  محمد بشماره                 

صادره از کازرون در ششدانگ یک قطعه زمین محصور و بنای ایداث  در آن که بصورت یکباب  93519شناسنامه 

 36اصل  مفروز و مجزی شده از پحک    362فرع  از  3133مترمربع پحک   914/23اتاق نیم ساخته به مسایت      

فارس کازرون خریداری از مالک رسم  سهم الحصه آقای مالحالمالد               2واقع در بخش      9قطعه    362فرع  از اصل     

شالود.     روز آگه  مال       35فرهادی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطحع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله                  

توانند از تاریخ انتشار اولیالن      که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاض  اعتراض  داشته باشند م              درصورت 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضای  تقدیم نماید. بدیه  است در صورت انقضای مدت مذکالور و عالدم                       

 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 44/ 69/ 19تاریخ انتشار نوبت اول: 

  44/ 65/ 61تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امحک

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

 های فاقد سند رسمی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
موضوع قانون تعییالن   44/  69/  39مورخ  324406233661666291برابر رأی شماره  

های فاقد سند رسم  مستقر در واید ثالبالتال              تکلیف وضعیت ثبت  اراض  و ساختمان     

یوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بحمعارض متقاض  آقای کریم ریالیالم پالور                 

صادره از کازرون در ششدانگ باب خانه باله           252فرزند محمد رییم بشماره شناسنامه      

اصل  مفروز و مجزی شده از پالحک     210فرع  از  1مترمربع پحک  210/56مسایت  

فارس کازرون خریداری از مالک رسم  با واسطه          2واقع در بخش      9قطعه    210اصل   

خانم فاطمه سلطان داودی )نعل بند زاده( محرز گردیده است. لذا به منالظالور اطالحع                     

که اشخاص نسبالت   شود. درصورت   روز آگه  م    35عموم مراتب در دو نوبت به فاصله        

توانند از تاریخ انتشار اولالیالن         به صدور سند مالکیت متقاض  اعتراض  داشته باشند م         

آگه  به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسیالد، ظالرف                     

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایال  تالقالدیالم                   

نماید. بدیه  است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات               

 سند مالکیت صادر خواهد شد.

 44/ 69/ 19تاریخ انتشار نوبت اول: 

  44/ 65/ 61تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امحک

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

 های فاقد سند رسمی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
موضوع قانون تعییالن   44/  69/  39مورخ  324406233661666293برابر رأی شماره    

های فاقد سند رسم  مستقر در واید ثالبالتال              تکلیف وضعیت ثبت  اراض  و ساختمان     

یوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بحمعارض متقاض  آقای ناصر مزارع  فالرزنالد              

صادره از کازرون در ششدانگ باب مغازه به مسالایالت      33محمدباقر بشماره شناسنامه  

اصل  مفروز و مجزی شده از پحک اصل       342فرع  از     3520مترمربع پحک     333/26

فارس کازرون خریداری با واسطه از مالک رسم  آقالای            2واقع در بخش      9قطعه    342

سید بهزاد پیروزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطحع عموم مراتب در دو نوبت به                 

که اشخاص نسبت به صدور سالنالد مالالالکالیالت          شود. درصورت   روز آگه  م  35فاصله  

توانند از تاریخ انتشار اولین آگه  به مدت دو مالاه               متقاض  اعتراض  داشته باشند م     

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

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضای  تقدیم نماید. بالدیالهال  اسالت در                    

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکالیالت صالادر                 

 خواهد شد.

 44/ 69/ 19تاریخ انتشار نوبت اول: 

  44/ 65/ 61تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امحک

 چیست؟  مفهوم حباب کووید
 دار و داخلی های عفونی، تب دکتر زهره پژمان/ متخصص بیماری

 
کاله خالود و          ای است که افراد در یالالال          ی هوشمندانه   ایده

کنالنالد     شان را در شرایط امن محافظت م    خانواده و دوستان  
کم تعداد افرادی که با آنها در تماس هستند را افالزایالش                کم
 دهند. م 

ها با توجه به اینالکاله ویالروس            بعد از برداشته شدن قرنطینه    
کرونا همچنان در جامعه در گردش است ما باید همالچالنالان             
 مراقب باشیم و گسترانیدن ارتباطات را با دقت انجام دهیم.

کردن صریح و صادقانه با       نکته مهم در تشکیل یباب  صحبت     
خواهیم آنها را وارد یباب خود کالنالیالم             ایست که م     خانواده

زدن،   خیل  صریح از آنها بپرسیم آیا نکات ایمن  مثل ماسک         
کنند؟ و آیا بالا شالمالا در              فاصله اجتماع  و... را رعایت م         

رعایت این نکات در یک سطح هستند؟ یا مثًح بپرسیالد باله              
روند؟ خرید آنحیالن انالجالام          کار م    روند؟ به محل    باشگاه م  

روند؟ این مریلاله در تشالکالیالل             دهند یا به فروشگاه م       م 
یباب بسیار مهم است چرا که اگر با دقت انجام نشود کرونالا             

 شود. ویروس هم یک  از اعضای یباب شما م 
توانید با هالم      اگر آن خانواده هم مثل شما مراقب هستند م         

ها باهم بازی کنند و بزرگترها بالا هالم             در ارتباط باشید، بچه   
 شام بخورند.

هرچه این یباب بزرگتر باشد ریسک آن بیشتر مال  شالود،              
توانید بالا   سع  کنید اعضای یباب بیش از ده نفر نباشند. م      

ای    پدر و مادر خود این یباب را تشکیل بدهید و یا خانالواده            
 بازی فرزند شماست. که فرزندشان هم



رهبر معظم انقحب اسحم  صبح روز یکشنبه در ارتبالاط          

تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالحمال ،         

مجلس یازدهم را مظهر امید و انتظار مردم خواندند و بالا            

هالای مالادی کشالور و             استناد به بنیه قوی و ظرفیالت      

های  معنوی و ایمان  ملت تأکید کردند: اطمینان           توانای 

داریم همه مشکحت موجود قابل یل است و مجلس باید          

سازی و نیالز کالار        بندی مسائل، پرهیز از یاشیه      با اولویت 

مخلصانه برای مردم در روند یالل مشالکالحت، تالأثالیالر                

 محسوس بگذارد.

گیری مالجالدد      ایشان همچنین با ابراز تأسف عمیق از اوج       

کرونا، همه را به رعایت کامل دستورالعمل های بهداشت          

فراخواندند و افزودند: مردم با گسترش نهضت تعاون باله            

نیازمندان بار دیگر کشور را از طراوت کمک به قشرهالای           

 های نیازمند سرشار کنند. ضعیف وخانواده

 

تالریالن      ترین و انالقالحبال        ایشان مجلس یازدهم را از قوی     

مجالس پس از انقحب خواندند و افزودند: یضور جوانالان           

کرده و کالارآمالد در         پرانگیزه، پر ایمان، پر توان، تحصیل     

کنار شماری از مدیران انقحب  و دارای سوابق اجرای ، و           

نیز شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نالمالایالنالدگال ،             

مجلس یازدهم را به مجلس  بسیار خوب و امیالدبالخالش            

 تبدیل کرده است.

منطق،   های ب    ایشان تورم، کاهش ارزش پول مل ، گران       

هالا   های تولیدی و مشکحت ناش  از تحریم   مشکحت بنگاه 

را از جمله مسائل  خواندند که سخت  معیشت را بالویال ه            

 برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.

هالای     ای در تشریح برخ  ظرفیت      اهلل خامنه   یضرت آیت 

بنیان، اجالرای      کشور افزودند: ایجاد هزاران شرکت دانش      

هالای     برداری مستمر از طالرح       صدها طرح زیربنای ، بهره   

انگیز در صنایع نالظالامال  و            های ییرت   جدید، پیشرفت 

برانگیز در مسائل فضالایال  نالتالایال              های تحسین   موفقیت

های بسیار قوی وگسترده در       استفاده از بخش  از ظرفیت    

 کشور است.

های معنوی ملت را که در ایالمالان             رهبر انقحب ظرفیت  

هالای     مذهب  و انقحب  مردم ریشه دارد، مکمل ظرفیالت        

فراوان طبیع ، جغرافیای  و تاریخ  برشمردند و افزودند:        

های معنوی را به عنوان عامل  بسیار مالهالم،            باید ظرفیت 

 مورد توجه و استفاده قرار داد.

ایشان یضور بهنگام و فداکارانه مردم در مقابله با مالوج            

اول کرونا، خدمات بسیار با ارزش ملت در نهضت کمالک           

های ضعیف و یضالور بالا شالکالوه و                مؤمنانه به خانواده  

هایال    کننده مردم در بدرقه سردار سلیمان  را نمونه      خیره

از ظرفیت معنوی عمیق ملت ایران دانستند و افالزودنالد:           

مظهر اقتدار مل  و جهادی ایرانیالان       »مردم در تجلیل از     

یعن  شهید سلیمان  نشان دادند که به مبارزه و مقاومت          

در مقابل استکبار ایمان دارند و برای قهرمان مل  خالود            

 ها را قائل هستند. باالترین ارزش

کننالده    ای با یادآوری یضور تعیین      اهلل خامنه   یضرت آیت 

و   21های    های  نظیر یوادث سال     مردم در مقابله با غائله    

افزودند: ملت در مقابله با هر یرکت ضدنظام، دشمن          11

کند و آیا توانای  و ظرفیت  باالتالر از ایالن        را مأیوس م  

 برای یک کشور قابل تصور است؟

بالنالدی از ایالن بالخالش از                رهبر انقحب در نوع  جمع    

سخنانشان، بخش  از مشکحت موجود را نیز نالاشال  از             

هالای     توجه  مسئوالن در طالول سالال          توجه  و کم    ب 

مختلف خواندند و افزودند: اگر تفکر خوداتکای  و اعتماد          

به نفس مل  بوی ه در جوانان همچنالان رو          

به گسترش باشد و از بنالیاله قالوی کشالور             

استفاده شود و امیدهای واه  باله بالیالرون           

مرزها و شرط  کردن اقتصاد کشور تضعیف  

شود، من اطمینان کامل دارم که مشکالحت        

 اقتصادی قابل یل است.

رهبر انقحب اسحم  سپس توصیه های  را        

خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم بالیالان         

 کردند.

نیت اله  و خالص، کار برای مردم و  پرهیز          

از جو زدگ  اولین توصیه یضرت آیالت اهلل          

 خامنه ای به نمایندگان مجلس بود.

توصیه دیگر رهبر انقحب مربوط به سوگنالد        

نمایندگان بود که گفتند: سالوگالنالدی کاله            

نمایندگان در آغاز به کار مجلالس ادا مال             

کنند، یک سوگند شرع  است و بر اسالاس          

آن باید به صورت جدی پاسدار یریم اسحم و نگالهالبالان             

 دستاوردهای انقحب اسحم  باشند.

یضرت آیت اهلل خامنه ای در سومین توصیه، توجه باله            

مسائل کلیدی و اصل  کشور و پرهیز از دچار شالدن باله              

ها و اولویت دادن به مسائل فرع  را مورد تأکالیالد              یاشیه

قرار دادند و افزودند: در شرایط کالنالونال ، در مالوضالوع                 

اقتصاد، مسائل اصل  کشور عبارتند از تولید، اشالتالغالال،            

مهار تورم، مدیریت نظام پول  و مال ، و عدم وابستالگال             

 اقتصاد کشور به نفت.

ایشان در زمینه مسائل اجتماع  هم تالأکالیالد کالردنالد:            

موضوع مسکن به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی،          

مسئله ازدواج جوانان و راههای تسالهالیالل آن، مسالئلاله            

فرزندآوری و جلوگیری از یرکت کشور به سمت پالیالری           

جمعیت و مسئله مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت و 

 میان مدت از دیگر مسائل اصل  کشور هستند.

رهبر انقحب اسحم  توصیه چهارم خود به نمایالنالدگالان           

مجلس یازدهم را به تعامل و هم افزای  قوا اخالتالصالاص              

دادند و گفتند: نقشه کل  تعامل قوا، از جانب دسالتالگالاه              

اجرای  و قوه قضاییه به اینگونه است کاله آنالهالا بالایالد                

مصوبات مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کننالد و             

 هیچگونه تعلل  در این زمینه جایز نیست.

یضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: این تعامل از جالانالب             

مجلس نیز باید به اینگونه باشد که در مصوبات، ظرفیالت           

 ها و واقعیت های کشور در نظر گرفته شود.

رهبر انقحب اسحم  خاطرنشان کردند: یضالور وزرا در            

یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایالط             

کشور، کار بسیار خوب  بود اما نباید به وزرا توهین و یالا              

 تهمت  زده شود.

یضرت آیت اهلل خامنه ای افالزودنالد: از بالرخالوردهالای                

ایساس  و غیرمنطق  پرهیز شود و بیان دیدگاه و نالظالر            

 مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.

 

رهبر انقحب اسحم ، اتحاد و انسجام داخاللال  و یالک               

صدای  در برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیالف هالماله             

مسئوالن و قوا برشمردند و افزودند: امروز جبهه دشالمالن         

که خبیث ترین و قبیح ترین آن امریکا است، تمام تالوان            

سیاس ، اقتصادی و تبلیغات  خالود را بالرای باله زانالو                 

درآوردن ملت قوی ایران به کار گرفته است و در چنیالن            

شرایط  یت  با وجود اختحف سلیقه و نظر در داخل، در 

گو باید دست به دست هم بالدهالیالم و           مقابل دشمن یاوه  

 یک سخن گفته شود.

یضرت آیت اهلل خامنه ای نقش نظارت  مجلس را بسیار          

مهم و ییات  دانستند و خاطرنشان کردند: این نقش باید 

 با متانت، خردمندانه و بدون یاشیه ایفا شود.

ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند: سالال            

آخر دولتها معمواًل سال یساس  است و باید مالراقالبالت             

شود که پیگیری امور به هیچ وجه سست نشالود و بالر                

همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت ها باید تالا روز             

آخر وظایف خود را انجام دهند و بعالد از پالایالان دوره                 

قانون  خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، باله دولالت             

 بعدی تحویل دهند.

یضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین مرکز پ وهش هالای          

مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را دو مالرکالز              

بسیار مهم برشمردند و بر لزوم استالفالاده مالطاللالوب از                

 دیدگاههای کارشناس  مرکز پ وهش ها تأکید کردند.

رهبر انقحب اسحم  در بخش پالایالانال  سالخالنالانشالان،               

باختن روزانه تالعالداد       گسترش مجدد بیماری کرونا و جان     

انگیز خواندند و با تجلیل       زیادی از مبتحیان را یقیقتاً غم     

های کادرهای    چندین باره از خدمات درخشان و فداکاری      

درمان  که بعض  از آنها نیز در راه خدمت به مالردم باله               

بیماری مبتح شدند و یا جان باختند، گفتند: با وجود این 

ای مثل ماسک زدن       خدمات، بعض  افراد یت  کار ساده     

دهند که من واقعًا از آن پزشک و پرستالاری            را انجام نم   

 کشم. که فداکارانه در یال ارائه خدمت است خجالت م 

رهبر انقحب اسحم  در پایان همگان بوی ه جوانان را باله           

دعا و توسل عموم  به درگاه خداوند متعال برای دفع بح           

 فراخواندند.

 4242جوالی  79/  7997القعده  ذی 44/   7944تیر  49شنبه / سه 944/ شماره  71سال  شهرسبز 2صفحه 

 مدیریت فضای مجازی )قسمت اول(

 اصغر دریاب علی
فضای مجازی یک   از پایگا ههای مهم اطحع رسالانال              

ویک  از قوی ترین  تریبونهای تبلیالغالاتال  اسالت کاله                 

تاکنون  به خدمت بشریت  درآمده   واز آنجا  که ایالن                  

صنعت  در  دنیای غرب ساختاله و پالرداخالتاله شالده                    

طبیع  است که  منافع آن ها دراین صنعت  سهم قابالل      

توجه  داشته باشد واز این ابزار برای رسیدن به ا هداف           

 و  مقاصد خود در سایر کشورها استفاده کنند

نفوذ فرهنگ  و تغییر تدریج  آداب و رسوم ملت هالا و            

القاء گرایش های  لیبرال   و غرب  درمیان تالوده هالای              

مردم   به انحاء مختلف  که همواره مد  نظر سردمداران             

دنیای غرب بوده  دراین رسانه جهان  به رایت  قالابالل             

دسترس  و پیاده شدن است   .  یجم عظیم  از فیلالم               

های   غیر اخحق   و خشونت آمیز  و  مناف  عفت   ،                 

تنها گوشه ای از سوغات این رسانه برای جوانان کشورها 

بخصوص کشورهای جهان سوم و جهان  اسالحم مال                

 باشد . 

تا ثیر مخرب تبلیغات  فضای مجازی  در دنیا و فعالیالت             

ب  ید ویصر آن در بین جوانان ،  کار  را باله جالایال                  

رسانده  که اغلب کشورها برای جلوگیری از تالبالعالات              

منف  این رسانه جهان   تمهیدات  اندیشیده و مقرراتال           

وضع کرده اند   تا  از نفوذ ب   یساب و کتاب  آن در                   

شبکه های اجتماع  دریدمقدورجلو گیری نمایند . وبه         

تعبیری خط قرمرهای  برای این رسانه ترسیم شده تا پا          

را ازگلیم خود فراتر نگذاشته و با فالرهالنالگ عالمالومال                 

 کشورها  بازی نکنند.

ایجاد شبکه مل  اطحعات  و تنظیم مالقالرراتال  بالرای                

کنترل داده ها و  کانال های ورودی ازطریق نصب فیلتر           

های  قوی از جمله اقدامات  است که توسط بسیاری از            

 کشورها اعمال م  شود . 

. اما در کشور  ایران ظاهرًا  اراده ای قوی و  برناماله ای                   

مدون و  یساب شده   برای کنترل صحیح و  منطالقال                

آن وجود ندارد و مختصر اقدامات   که انجام م   شالود              

درمقابل سیل بنیان کن تخریب ایالن شالبالکاله هالای                

اجتماع  تاثیر چندان  تاکنون نداشته است .  مسوولین            

ارتباطات  و  فن آوری اطحعات کشور   یت  در جریان             

آشوب های عوامل ضد انقحب در  سال گذشته نیز برای           

کنترل این شبکه  و جلوگیری از تخریب  بیشالتالر زیالر               

ساخت های شهری  عحقه چندان  به مالحالدود سالازی             

نشان نم  دادند و  آن را مغایر آزادی  و  دمالوکالراسال                 

معرف   م  کردند تا جای  که شورای تامین کشور راسًا            

 واردمیداین شد و دستور اکیدی صادرکرد .      

متاسفانه آنچه این روزها بیش از همه درایالن فضالاهالا               

پخش م  شود  و روح جوانان و نوجوانالان را آزرده و                 

متاثر م  سازد  القاء  یاس  و نا امیدی   و نشالان دادن                 

وضعیت   تاریک و  مبهم از آینده  کشور  است  تا جای  

که همه  دست آورد ها و اقدامات چهل ساله ا نقحب در              

زمینه های  ا ستقحل سیاس    ،  زیالرسالاخالت هالای                    

عمران   و شهر سازی  ،  فن آوری های   نالظالامال  و                    

موشک  و  فضائ  را نادیده گرفته و مرتالبالا یالاس ونالا                  

 امیدی را پمپاژ م  کنند.

مقام معظم رهبری دردیدار با شورای هماهنگ  تبلیغات        

درخصوص خطر فضالای مالجالازی            40اسحم  در سال    

فرمودند :   دارند برنامه ریزی م  کنند کاله از ا یالن             

طریق به کشور ضربه بزنند،  مواظب شلیک تالوپالخالاناله             

دشمن باشید دراین فضا. و در جای دیگری گفتند یالاال           

فضای مجازی یک چیز ب  ید و  مرز و عجیب و غریب            

شده که شنونده و مخاطب  نا امید م  شود  ما نالبالایالد                

اجازه بدهیم نا امیدی وارد میدان شود . فضای مجالازی            

 م   تواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمن .                    

 ادامه دارد ...

به گزارش فاطمه اسدزاده خبرنگار شهالرسالبالز  یالجالت             

االسحم سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فالارس         

در خصوص اقدامات دادگستری فارس در راستای جهش        

تولید اظهار داشت: ستاد اقتصاد مقاومتال  دادگسالتالری            

پرونالده را      566فارس در این راستا فعال شده و تاکنون         

در دست بررس  دارد. وی با بیان اینالکاله باله روسالا و                   

دادستان ها اعحم کردیم که وایدهای تعطیل و نالیالماله             

تعطیل استان را شناسای  و معرف  کنند، تصریالح کالرد:        

واید تولیدی نیازمند کالمالک در اسالتالان              126تاکنون  

اند. به گفته رئیس کل دادگستری فالارس،           شناسای  شده 

ای    اقدام دیگر این نهاد در فارس، این بود که هر کارخانه          

هالا درآمالده بالود           که به دلیل بده  به مصادره بالانالک       

شناسای  و مجددًا به چرخه تولید برگشته یالا در یالال              

برگشت هستند  در این راستا عحوه بر بانک ها، یت  اگر           

ای، بالاعالث        اشخاص عادی با شرکت در مزایده کارخاناله       

بیکاری کارگران شده بودند، شناسای  و پیگیری شد کاله          

 باز هم به چرخه تولید بر گردند.

یجت االسحم موسوی، کارخانه شیراز پوپلین با ظرفیالت         

چرخ خیاط  را از وایدهای تولیدی غیرفعالال باله             066

دلیل مشکحت اقتصادی معرف  کرد که در این ایالام بالا             

ورود دادگستری فارس، مجدد به چرخه تولید برگشته و          

هم اکنون، بیش از نیم  از ماسک مورد نیاز اسالتالان را              

تأمین م  کند.کارخانه الکل فسا با میانگین تولید روزاناله      

تن الکل، از دیگر وایدهای بازگشته به چرخه تالولالیالد           1

است که رئیس کل دادگستری فارس از آن نالام بالرد و               

گفت: کارخانه قند فسا هم در هفته گذشته باله بالخالش               

خصوص  واگذار شد و به نام قند مینوی فسا نام گالذاری            

میلیارد تالومالان از        36مجدد شده و بحفاصله بعد از آن،        

طلب  کارگران پرداخت شد. به زودی مطالبات تالامالیالن          

شود و در مالریلاله دوم      اجتماع  و بیمه هم پرداخت م     

که هفته آینده انجام م  شود، مطالبات چالغالنالدرکالاران            

استان هم که چغندر به کارخانه قند فسا داده بالودنالد،              

پرداخت خواهد شد. وی افزود: صبح امروز هم با همراه       

بسی  کارگری سپاه فجر فارس از کارخانه "افزار کیمیای       

فارس" در شیراز بازدید داشتیم که قطعات یسالاس و             

کارگر دارد که بالا   266مهم  تولید م  کند و هم اکنون  

کارگر هم دارد.ایالن      066رفع مشکحتش، قابلیت ارتقا تا      

مقام عال  قضائ  فارس در ادامه به مشکحت کالارخالاناله         

قند کوار بالا     

کشاورزان و   

اوقالالالاف در    

خصالالالالالوص 

اراض  اشاره  

کالالرد کالاله     

درصدد یالل   

آن هستنالد،   

و در اداماله     

افزود: در بازدیدی که هفته گذشته از یالک کالارخالاناله                

لبنیات  در فیروزآباد داشتیم، به مشکل  که این تولیالدی          

های دولت  داشت رسیدگ  کرده و ایالن          با یک  از بانک   

 اندازی مجدد است. واید، در آستانه راه

یجت االسحم موسوی در ادامه به رفع مشکل کارخالاناله           

ای در الرستان اشاره کرد که با رفع مشکحتش در یالال            

راه اندازی مجدد است. به گفته رئیس کل دادگسالتالری             

کارخانه بالا دخالالالت          32فارس، در سال جاری تاکنون      

مستقیم دادگستری به چرخه تولید برگشته و باله کالار             

خود ادامه م  دهند که نقش مهم  در کنترل بیالمالاری            

کرونا داشته اند  مثل کارخانه الکل فسا و شیراز پوپلیالن.           

وی در ادامه با درخواست از مردم و فعالین اقالتالصالادی              

تأکید کرد: اگر جای  واید تولیدی تعطیل شده به دالیل           

مشکحت اقتصادی پیش آمده را مال  شالنالاسالنالد، باله                

دادگستری معرف  کنند تا با ورود این دستگاه برای رفالع        

مشکحت آنها اقدام شود. مقام عال  قضای  فارس از رفالع            

مشکحت  در بحث اراض  شرکت ذوب آهن پاسارگاد بالا           

ورود دادگستری فارس خبر داد و گفت: ستاد اقالتالصالاد              

مقاومت  دادگستری فارس در یالال ورود باله بالحالث                

ها از تصویب آنالهالا         های پتروشیم  است که سال      شرکت

گذرد و هنوز راه اندازی نشده انالد. دادگسالتالری و                  م 

اند. وی بالا       سازمان بازرس  استان در این مورد فعال شده       

اشاره به رفع مشکحت کارخانه الکل اقلید، از پیگیالری و           

یل مشکحت واید تولید دستکش های التکس در سیاخ         

دارنگون خبر داد و تصریح کرد: این کارخانه بالا طاللالب               

کند که اگر نالیالمال  از           زیادی از علوم پزشک  عنوان م      

طلب علوم پزشک  نقد شود، دستکش مورد نیاز جالنالوب         

کشور را تامین خواهد کرد. یجت االسحم مالوسالوی بالا              

اشاره به فعالیت های انجام شده در خصالوص بالعالضال                

ها در    کارخانه

شهالرسالتالان    

سروستان، از  

فعالیالت در    

رفالالالالالالالالالالع 

مشالالالکالالالحت 

کارخانه کویر  

مالالالالوتالالالالور  

کازرون خبر  

داد و اظهار داشت: تعدادی از افراد این کارخانه در سفالر             

اخیر ریاست قوه قضاییه به شیراز، با ایشان دیدار داشتند          

که با دستورات ایشان و یل کردن مشکل این کارخاناله،           

جهش تولید را در شهرستان کازرون شاهد خواهیم بالود.          

وی همچنین از رسیدگ  به صورت وی ه باله مشالکالحت             

برخ  وایدهای تولیدی کازرون خبر داد و گفت: پیگیالر           

یل مشکحت کارخانه قند رستم هستیم. به گفتاله ایالن             

مقام عال  قضائ  فارس، کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد        

یک  از بزرگترین کارخانجات موجود در ایران است کاله           

چنانچه موفق شویم مشکحت گاز و آب آن را در یک  دو            

کالارگالر باله        156کنیم، یدود یک هزار و        ماه آینده یل  

مجموعه این کارخانه افزوده خواهند شد. رئالیالس کالل              

دادگستری فارس، یک  از اقدامات موثر در سال جاری را          

پیگیری و رفع پاره ای از مشکحت کارخانه سالنالگ در              

شهرستان بختگان دانست که درآستانه بیکار شدن قریب        

کارگر بود  اما بالا ورود دادگسالتالری فالارس،                 166به  

مشکحت مجموعه یل، و باعث افزایش کارگر در سالال            

جاری شده است. وی ادامه داد: در شهرستان استهالبالان             

هم یک  از معادن با برخ  ادارات دولت  دارای مشکحت           

بود که در راه یال رایزن  برای رفالع ایالن مشالکالحت                 

هستیم  کارخانه کاش  و سرامیک آباده هم که قریب باله           

سه هزار نفر کارگر دارد دارای مشکحت  است، این مالورد           

هم به صورت وی ه از سوی ستاد اقالتالصالاد مالقالاومالتال                  

دادگستری فارس در یال رصد و یل ایالن مشالکالحت              

هستیم. رئیس کل ددگستری فارس، از بازگشت چندیالن     

واید تولیدی به چرخه تولید در مرودشت خالبالر داد و              

تیرماه از برخ  از ایالن وایالدهالا            12افزود: روز دوشنبه     

ای بالا       بازدید خواهد شد. وی همچنین از تشکیل جلسه        

مسئولین ارشد استان در هفته جاری خبر داد و گالفالت:          

مشکحت تولیدکنندگان بزرگ، مطالبات کارگران، به وی ه   

)آی ت  آی( مورد بالررسال  قالرار              ITIکارگران شرکت   

خواهد گرفت و در راس مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه،          

مطالبات کارگران مجموعه پرداخت خواهد شد. یالجالت       

االسحم موسوی در ادامه، در ارتباط با نتیجه و خالروجال             

جلسات با اقشار مختلف سپاه در این ایام، با بیان اینالکاله             

نتیجه تعامل و جلسات برگزار شده با سپاه فجر فالارس،            

کارگاه تعطیل شده م  باشد، تأکیالد         1اندازی بیش از      راه

کرد: سپاه در این زمینه اقدامات قابل قبول  انجام داده و            

کماکان این همکاری از نزدیک و به صورت روزانه اداماله         

 دارد.

وی به یک  از این اقدامات اشاره کرد و گفت: در یک ماه              

گذشته با ورود سپاه فجر و دخالت دادگسالتالری، یالک              

کارگر که به علالت       15کارخانه بسته بندی مواد غذای  با       

بده  به اداره برق تعطیل شده بود، مجددا باله چالرخاله              

تولید بازگشت و از این دست اقدامات روزانه بین سالپالاه             

باشد. مقام عالالال         فجر و دادگستری فارس در جریان م       

قضائ  فارس در خصوص مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه 

به فارس، به  برگزاری جلسات مکرری اشاره کرد و گفت:           

برخ  از آنها مثل برخ  از مطالبات عشایر فارس تاکنون          

اجرای  شده و بعض  دیگر هم به زودی به مریله اجالرا             

خواهد رسید. به گفته رئیس کل دادگستری فالارس، بالا             

مبارزه قاطع با مفسدین و رانت خواران و یمایت قاطع از   

تولیدکنندگان استان، آرامش به بخش تولید استالان بالاز       

خواهد گشت. وی در پایان، از رسیدگ  به دو پالرونالده               

مفاسد کحن اقتصادی در سال جاری خبر داد کاله در              

دادگاه های وی ه به صورت دقیق رسیدگ  و ایکام قاطع          

صادر خواهد شد. همچنین یجت االسحم مالوسالوی، در            

خصوص پرونده شهرداری صدرا هم گفت: به زودی رای           

صادر خواهد شد و در خصوص افرادی که مالبالادرت باله              

عرضه کاالهای غیر بهداشت  در اوایل دوره مالبالارزه بالا              

کردند نیز آرای قاطع و سنگین صادر شده است.  کرونا م 

به گفته رئیس کل دادگستری فارس، از اولویت بالرنالاماله            

های امسال هم برخورد قاطالع و بالدون اغالمالاض بالا                  

ای در این زمالیالناله         خواری است. هر شخص یا اداره        زمین

کوتاه  کند و باعث تصرف اراض  ماللال  شالود، مالورد               

 بازخواست قرار خواهد گرفت.

 

 رئیس کل دادگستری فارس:

 خواران، از اولویت برنامه های دادگستری فارس در سال جاری است برخورد قاطع با زمین

 فرازهایی از ارتباط تصویری رهبر معظم انقالب اسالمی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی:

کند همه باید در مقابل دشمن  مجادالت مردم را ناراحت می
 یکصدا باشیم

 خزان آباد
 محمدحسین برزویی

 
 ام آقا ب  نهایت، شکسته
 ام آقا  درکویری نشسته

 کوه اندوه به شانه سنگین است 
 ام آقا  بال پرواز بسته

 جهل مطلق،کشیده شهپرعلم 
 ام، آقا  گسسته»یکمت«راه 

 ناشکیب و متین و مهجورم 
 ام، آقا  صخره دررود رسته
  »قرنطینه «خسته ازیبس در

 ام آقا  بردهان، قفل بسته
 نقش امید، سمت دل آمد 

 ام آقا گم شد از ذهن خسته
 بوستان دلم خزان آباد 

 ام آقا  فصل پاییز، رسته
 پنجره  آرز  پرپرواز 
 ام آقا خاطری دسته دسته

 روی گل سخت است »دوران «هجر
 ام آقا  مرکز ثقل هسته

 مرگ تاپرزند لب بامم
 ام آقا روی بالش،خجسته

 باق  نیست »ظهور «فرصت  تا 
 ام آقا بسته »میقات «دل به 
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میزبانی شهرداری و شورای اسالمی شهر کازرون از 

 در مجلس شورای اسالمی؛  نماینده شهرستان
رئیس شورای شهر کازرون: مجلس بهبود وضعیت 

  معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد
رئیس شورای اسحم  شهر کازرون در جلسه مشالتالرک بالا             

چنار خواستالار تالوجاله       های کازرون و کوه   نماینده شهرستان 
جدی نمایندگان مجلس به بهبود وضعیت معیشتال  مالردم       

عموم  شهرداری کازرون، مالهالنالدس         شد.  به گزارش روابط     
های دکتر    فر در این جلسه ضمن تشکر از پیگیری         رضا آذین 

عباس  دوان  در خصوص مسائل مختلف شهرستان اظالهالار          
کرد: اگر چه معموال شورای شهر در چنین جلسات  باید باله             
طرح مسائل و مشکحت مربوط به یوزه شهر بپالردازد، امالا             

های اقتصادی و     توانم با وجود این همه دغدغه       من امروز نم   
معیشت  مردم، تقاضاهای دیگر را در اولویت قرار دهم. وی            
با برشمردن مشکحت متعدد مردم در این روزها، افالزود: از             

خواهیم،   شما به عنوان یک نماینده تاثیرگذار در مجلس م         
پیگیری بهبود وضعیت معیشت  مردم را در اولالویالت قالرار             

 دهید.
انگیزه تا حق و حقوق کازرون در          از بحث مدیران بی   

مسئله انتقال آب شرب به استان همجوار در سخناان          
 اعضای شورای شهر

محسن روزبه  هم در این جلسه در اظهارات  گفت: امالروز             
دوره نمایندگ  را پشت سر گذاشته و چنالد ده        36کازرون  

فرماندار را نیز در راس شهرستان تجربه کرده و یالال باله               
وضیعت کنون  رسیده است. عضو شورای اسالحمال  شالهالر              
کازرون ادامه داد: از اولین جمحت فرمانداران قبل ، تاکالیالد            
بر پتانسیلها و ظرفیتهای متعدد و متنوع کازرون و در عیالن            
یال نرسیدن شهرستان به جایگاه واقع  و شایسالتاله خالود       
بوده است.  وی اظهار کرد: در چنین شرایط  نباید به منابع        
انسان  و ظرفیتها شک کرد، بلکه باید شک را باله سالمالت                

بینیم که مسالئالوالن    مدیران برد.  روزبه  گفت: ما امروز م      
انگیزه هستنالد و آنالقالدر کاله            یال و ب  کازرون ناالیق، ب   

کنند، به فکر شهرستان نیسالتالنالد.          مسائل دیگر را دنبال م     
ریمان سروآزاد نیز در این جلسه با انتقاد از نحوه تالعالامالل              

بینیم بین وزرا     نمایندگان با وزرا گفت: متاسفانه به عینه م         
و نمایندگان باج دادن رواج پیدا کرده و تا زمان  که نماینده            

ها به قوت خود باق  خالواهالد     کنند، گرفتاری   و وزیر الب  م    
ماند. محسن تن هم در سخنان  با بیان اینکه اغلب مردم در  

مورد اکثر مسائل و مشکحت خود باله شالورای شالهالر و                   
کنند، گفت: هر معضل و مشکل  در          ها مراجعه م     شهرداری

شهر که مربوط به هر اداره و ارگان دیگر باشد هم مردم آن        
دانند. وی خواستار رسیدن       را به شورا و شهرداری مرتبط م       

اختیارات شوارهای شهر به جایگاه واقع  خود شد و بالیالان             
کرد: تقاضای ما این است که این امکان به وجود بیاید کاله               
اگر ما تقاضای مردم را به ادارات دیگر و فرمانداری انالتالقالال      

دهیم، آنها مکلف به پاسخگوی  باشند. سیدعلال  اکالبالر               م 
کاظمین  هم در اظهارات خود در این جلسه با بیان اینالکاله             
زمینه توسعه پایدار، برقراری عدالت اجتماعیالسالت گالفالت:            

کس مخالف نیست که آب برای مصارف شرب به دیگالر             هیچ
هموطنانمان داده شود، اما نباید یق و یقوق مالبالدا نالیالز               
نادیده گرفته شود. وی همچنین در بالخالش دیالگالری از                 

ها و     صحبتهای خود تصریح کرد: در سطح کشور، شهرداری        
هزار نفر  166های شهرهای با جمعیت زیر        به وی ه شهرداری  

کنیالم کاله مالنالابالع            تقریبا ورشکسته هستند  خواهش م     
های شهر و گالردانالدن        جدیدی وضع شود تا جوابگوی هزینه     

ها باشد. بهادر ریاض  دیگر عضو شالورا نالیالز               امور شهرداری 
 ضرورت توجه به کمربندی شهر را مورد تاکید قرار داد.   

ها و حسادتها در بعضی       فهمی  دکتر عباسی دوانی: ک     
کند/ کمک کانایاد          مواقع کار ما را دچار مشکل می      

 مسائل سیاسی گریبانگیر کار مردم نشود  
چنار در مالجاللالس        نماینده مردم شهرستانهای کازرون و کوه     

 16شورای اسحم  نیز در این جلسه گفت: تا کنون بیش از             
ام و دو        نامه در مورد مسائل مختلف به وزیر نیرو نوشالتاله          

جلسه یضوری هم با ایشان و دو جلسه هم با وزیالر نالفالت                
مدت تا شالهالریالور       ام.  وی ادامه داد: یک برنامه کوتاه          داشته

مدت تا پایان سالال و یالک بالرنالاماله                 ماه، یک برنامه میان   
بلندمدت برای سالهای بعد طرای  شده و بر اسالاس ایالن              

ها پیش خواهیم رفت و این کار شروع خالوبال  بالوده                برنامه
است. دکتر فریدون عباس  دوان  اظهار کرد: بعض  مالواقالع             

شوم بعض  سفرهایم را به کازرون لغو کالنالم بالا         مجبور م  
بتوانم این مسائل را در تهران پالیالگالیالری کالنالم. رئالیالس               
کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از بالعالضال  رفالتالارهالا و                 
برخوردها در شهرستان گفت: متاسفانه برخ  بالرخالوردهالا            

هالا و       فالهالمال       کند و کال     عقبه و پشتوانه ما را سست م  
شود کارها دچار مشکالل       ها در بض  مواقع باعث م        یسادت

شود. او از اعضای شورای اسحم  شهر به عنوان نمایندگالان            
و معتمدان مردم خواست تا کمک کنند مسائل سالیالاسال              
گریبانگیر کارهای مردم نشود. دکتر عباس  دوان  قول داد           

ای مشترک در تالهالران بالا یضالور شالهالردار و                    در جلسه 
نمایندگان شورای شهر کازرون مسائل مطرح شده در جلسه         

 را پیگیری کند.
 

های  شهردار کازرون در دیدار با نماینده شهرستان
 چنار: کازرون و کوه

مهمترین خواسته ما، حمایت برای وصول مطالبات 

شهرداری از سایر ادارات است/ طلب شهرداری از 
 شود میلیارد تومان برآورد می 04ادارات کازرون 

شهردار کازرون در جلسه مشترک اعضای شورای اسالحمال           
چنالار    های کازرون و کوه     شهر و شهردار با نماینده شهرستان     

در مجلس شورای اسحم  خواستار یمایت دکتر عالبالاسال            
دوان  برای وصول مطالبات شهرداری از سایر ادارات شد. به           

عموم  شهرداری کازرون، مهندس محمدامین       گزارش روابط 
مهرورز در این دیدار خطاب به دکتر عباس  گفالت: چالنالد               

برده شده و رای     22مورد از این مطالبات به کمیسیون ماده        
هم صادر شده که ادارات دولت  از بابت عوارض و ساخت و             
سازهای خود بدهکار شهرداری هستند. وی بالا اشالاره باله               

االجالراسالت،      الزم   22اینکه آرای صادره در کمیسیون ماده    
افزود: تنها راه توقف رای کمیسیون، ابطال بالا رای دیالوان               
عدالت اداری است  بنابراین تقاضا داریم مواردی را که رای           

ایم با کمک شما وصول کنیم. شهردار کازرون مجموع            گرفته
 36مطالبات  که رای برای آنها صادر شالده را بالیالش از                  

میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مجموع مطالب شهالرداری         
شود کاله     میلیارد تومان برآورد م   96از دیگر ادارات یدود     

امیدواریم با کمک شما بتوانیم آنها را وصول کنیم. مهندس           
مهرورز با اشاره به کاهش چشمگیر درآمد شالهالرداری باله              
دلیل شرایط اقتصادی کشور و نیز شیوع ویروس کرونا، بیان          

هالای     کرد: از یک طرف رشد یدود پن  برابری فالعالالالیالت              
عمران  ما در شهر آغاز شده و از سوی دیگر هزینه اجالرای              
طریها به دلیل تورم و گران ، چند برابر شده است. به گفته             
شهردار کازرون، اگر این مطالبات وصول شالود، شالهالرداری            

تواند بسیاری از کالارهالای          جان  دوباره خواهد گرفت و م      
ریزی کرده را با سرعت بیشتر و         عمران  و خدمات  که برنامه    

در مقیاس بزرگتری به اجرا درآورد. مهندس مالهالرورز در              
بخش دیگری از سخنان خود به خسارات سنگین وارد شالده     

های سال قبل اشاره و اظهار کالرد:          به شهر در جریان ناآرام     
ها خسارات سنگیالنال  هالم باله          متاسفانه در جریان ناآرام  

تجهیزات شهری و خدمات  و هم به سیمای شهر وارد شالد             
های متعدد مسئوالن شهرستان واسالتالان،          رغم قول   که عل  

هیچ گونه وجه  بابت این خسارتها به شهرداری پالرداخالت           
نشد. وی همچنین با اشاره به تاثیر سوء سالاخالتالمالانالهالای                 
سوخته بانکها در سیمای شهر، تصریح کرد: متاسفانه بعض           
از بانکها از پاسخگوی  و برگزاری جلسه برای تغالیالیالر ایالن           

کنند. شهردار کازرون همچنین در این      وضعیت استنکاف م   
جلسه از دکتر عباس  دوان  درخواست کالرد در زمالیالناله               

آالت عالمالرانال  باله            خریداری و اختصاص برخ  ماشالیالن      
شهرداری کازرون کمک شود. نماینده مردم شهرستالانالهالای        

چنار در مجلس شورای اسحم  نالیالز مالوارد              کازرون و کوه  
ای    مطرح شده را یادداشت کرد و قرار شد موارد در جلالساله   

مشترک در تهران با یضور شهردار و نماینالدگالان شالورای             
 شهر کازرون پیگیری شود.

 شهردار کازرون در نشست خبری با خبرنگاران:
مهلت دو ماهه باقیمانده برای پرداخت عوارض 

سالهای قبل با نرخ همان سال، فرصتی طالیی برای 
 شهروندان است

شهردار کازرون از تبدیل شهر کازرون به کارگاه عمرانال  و            
ساخت و سازشهری خبر داد. مهندس محمد امین مالهالرورز           
در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان کالازرون اظالهالار            

های عمران  شهرداری کازرون، امروز بیشتر از          کرد: فعالیت  
هالای     های مختلف، مخصوصا بافالت  سالهای گذشته در محله   

شود. وی تصریح کرد: توزیالع خالدمالات و                فرسوده ارائه م   
های عمران  در همه نالقالاط شالهالر، نشالاناله نالگالاه                     پروژه
محور شهرداری به همه شهروندان و منالاطالق شالهالر             عدالت

ها به عنوان نهادهای عالمالومال            است. به گفته او، شهرداری     
های خدمات  اجرای  به مردم هسالتالنالد و             نزدیکترین یلقه 

خدمات آنان تبلورخدمت بحواسطه به آیاد مالردم اسالت.            
مهندس مهرورز خاطرنشان کرد: مدیریت شهری فرایالنالدی          
مبتن  بر مشارکت شهروندان به منظور ایجاد فضای  بهتر و          

تر برای زندگ  بهتر است.  شهالردارکالازرون افالزود:               مناسب
مبایث عمران  شهرداری چشم بینای هر شهروندی را باله           

کند و به عنوان مولفه مهم در سالنالجالش              خود معطوف م   
آیالد. افالزود:         فعالیت و عملکرد یک شهردار به یساب مال         

هرچه شهروندان بیشتر در کنار شهرداری قالرار بالگالیالرنالد              
تر در خدمات شهالری خالواهالنالد دیالد.               نتیجه آن را عین    

شهردارکازرون همچنین با اشاره به شیوع کرونا در کشور و           
به تبع آن در شهر کازرون گفت: از اسفندمالاه کاله بالحالث               
ویروس کرونا و شیوع آن اوج گرفت، مشکحت  در عالرصاله             

ها ایجاد کالرد.      اقتصادی کشور به وی ه برای درآمد شهرداری      
او اضافه کرد: با توجه به این که شالهالرداری یالک نالهالاد                    
غیردولت  است و باید درآمد خود را ازناییه وصول عالوارض           
و ساخت و سازها کسب نماید بنابراین با اجرای شالعالار در              
خانه بمانیم در زمان کرونا کاهش مشالهالودی در درآمالد               

رغم رشد فزاینالده   شهرداری ایجاد شد. مهرورزادامه داد: عل       
بیماری کرونا و عدم یضور مردم در شالهالرداری جالهالت                
پرداخت عوارض  با یاری خداوند و همت جهادی پالرسالنالل            

های این شهرداری از قالبالیالل          خدوم شهرداری تمام پرداخت   
های منابع انسالانال ، یالقالوق           هزینه جاری عمران  و هزینه    
هالا، پالیالمالانالکالاران و... بالدون                   پرسنل و مطالبات شرکت   

ماندگ  تا به امروز پرداخت شده است. شهردار کازرون            عقب
گفت: جهت رعایت پروتکل بهداشت  با وجود بیماری کرونالا        
طری  را اجرا کردیم که یضور شهروندان را در شالهالرداری          
کمتر کند. مهلت دو ماهه باقیمالانالده پالرداخالت عالوارض                
سالهای قبل با نرخ همان سال، فالرصالتال  طالحیال  بالرای                 
شهروندان است مهرورز در بخش دیگری از سخنان خود باله           
 36مهلت دو ماهه باقیمانده برای پرداخت معوقات عوارض          

سال گذشته شهروندان اشاره کرد و افزود: طری  درقالالالب            
یک الیحه توسط شهرداری کازرون به شورای اسحم  شهالر          
ارائه شد که در آن به شهروندان جهت پالرداخالت عالوارض              

سال گذشته خود تا پایان شهالریالور امسالال           36معوقات در   
ها محالاسالباله شالود. او از               داده شده که با نرخ همان سال      

شهروندان درخواست کرد هرچه سریعتر برای استالفالاده از           
این فرصت طحی  در پرداخت معوقات عالوارض خالودشالان            
اقدام کنند و از این مهلت قانون  به نحوشایسته بهره مالنالد             
شوند، چرا که با انقضای این زمان، عوارض سالهای قبل بالا             
نرخ سال جاری محاسبه خواهد شد و بالنالابالرایالن بالدهال                 

شود.  شالهالردار       چندبرابری در یساب شهروندان منظور م    
االجالاره بالرخال  مالکالانالهالای              کازرون همچنین تعلیق مال   
میلیالون تالومالان از اجالاره             356شهرداری به مبلغ یدود     

نشینان شهرداری به علت شیوع بیماری کالرونالا و ایالجالاد               
مشکحت اقتصادی را یادآور شد و افزود: در همالیالن مالدت               
گندزدای  مستمر خیابانها و معابر، اطحع رسان  در جالهالت           

نشان  و نصب  آالت آتش شیوع بیماری کرونا از طریق ماشین   
بنر و پحکارد جهت تشویق مردم به ماندن و عدم خالروج از         

 خانه  در دستور کار بود.
 

کاشت درخت کُنار به جای درخت قطع شده مجاور 
 حمام مالبابا توسط شهرداری کازرون

شهرداری کازرون یک اصله درخت ُکنار را به جای درختال            
که چند روز قبل در مجاورت یمام محبابا قطع شده، غالرس     

عموم  شهرداری کازرون، در پ  قطع        کرد. به گزارش روابط    
درخت ُکنار کهنسال در محوطه جلوی یمام تاریخ  محبابا         
به وسیله افراد ناشناس، واید فضای سبز شهرداری درختال          
مشابه را بنا به دستور مهندس مهرورز شالهالردار کالازرون               
غرس کرد. شهردار کازرون در یاشیه کاشت ایالن درخالت           
اظهار کرد: متاسفانه چند روز پیش باخبر شدیالم، تالوسالط              
فردی که هویت آن تا کنون برای ما نامعلوم مانده، عالماللال               
خحف قانون و اخحق یعن  قطع درخت کهنسال باقدمالتال            
چند ساله در یک  از بناهای تاریخ  کازرون صورت گرفتاله            
است. وی با اشاره به برخورد قاطع شهالرداری کالازرون بالا                
عامل قطع این درخت گفت: از همان روز اول، کمیالسالیالون              

شهرداری تشکیل جلسه داد و ضمن بررس  موضوع          2ماده  
مراتب امر را از طریق مراجع قضای  پیگیری کرد. مهنالدس            
مهرورز با بیان اینکه امروز درخت  از جنس همالان درخالت       
)ُکنار( کاشته شد، از شهروندان خواست در راستای یفظ و           
نگهداری فضای سبز و تکریم درخت تحش کننالد. وی در              
پایان خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای اسالحمال  شالهالر              
کازرون همواره مدافع محیط زیست بوده و خواهد بود و بالا             
کسان  که به فضای سبز و درختان آسیب وارد نالمالوده و               
موجب نارضایت  شهروندان گردند، طبق قالانالون بالرخالورد            

 خواهد شد.

 اخبار شهرداری کازرون

هالیالأت   324406233621666695رأی شالمالاره         -3

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبالتال  اراضال  و             

های فاقد سند رسم  در واید ثبت  خشت و            ساختمان

کمارج تصرفات مالکانه بحمعارض متقاض  آقای محمالد         

و    5924523505زارع  فرزند قربانعل  به شماره مل         

صادره از کنارتخته در دو سهالم         3211شماره شناسنامه   

مشاع از ده سهم سهام  شش دانگ یک قطعاله زمالیالن               

 1225مترمربع تحت پحک  25313مزروع  به مسایت  

 30/2شده از پالحک          اصل  مفروز و مجزا       30فرع  از   

 2بالخالش       0خریداری از قربانعل  زارع  واقع در قطعه        

 فارس محرز گردیده است.  

هالیالأت   324406233621666690رأی شالمالاره         -1

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبالتال  اراضال  و             

های فاقد سند رسم  در واید ثبت  خشت و            ساختمان

کمارج تصرفات مالکانه بحمعارض متقاض  آقای طاهالره        

و    5924596200زارع  فرزند قربانعل  به شماره مل         

صادره از کنارتخته در یک سهم        1002شماره شناسنامه   

مشاع از ده سهم سهام  شش دانگ یک قطعاله زمالیالن               

 1225مترمربع تحت پحک  25313مزروع  به مسایت  

 30/2شده از پالحک          اصل  مفروز و مجزا       30فرع  از   

 2بالخالش       0خریداری از قربانعل  زارع  واقع در قطعه        

 فارس محرز گردیده است.  

هالیالأت   324406233621666696رأی شالمالاره         -2

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبالتال  اراضال  و             

های فاقد سند رسم  در واید ثبت  خشت و            ساختمان

کمارج تصرفات مالکانه بحمعارض متقاض  آقای بالهالزاد          

و    5924522231زارع  فرزند قربانعل  به شماره مل     

صادره از کنارتخته در دو سهالم         1253شماره شناسنامه   

مشاع از ده سهم سهام  شش دانگ یک قطعاله زمالیالن               

 1225مترمربع تحت پحک  25313مزروع  به مسایت  

 30/2شده از پالحک          اصل  مفروز و مجزا       30فرع  از   

 2بالخالش       0خریداری از قربانعل  زارع  واقع در قطعه        

 فارس محرز گردیده است.  

هالیالأت   324406233621666693رأی شالمالاره         -9

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبالتال  اراضال  و             

های فاقد سند رسم  در واید ثبت  خشت و            ساختمان

کمارج تصرفات مالکانه بحمعارض متقاض  آقای هالاجالر         

و    5924522210زارع  فرزند قربانعل  به شماره مل         

صادره از کنارتخته در یک سهم    1251شماره شناسنامه   

مشاع از ده سهم سهام  شش دانگ یک قطعاله زمالیالن               

 1225مترمربع تحت پحک  25313مزروع  به مسایت  

 30/2شده از پالحک          اصل  مفروز و مجزا       30فرع  از   

 2بالخالش       0خریداری از قربانعل  زارع  واقع در قطعه        

 فارس محرز گردیده است.  

هالیالأت   324406233621666692رأی شالمالاره         -5

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبالتال  اراضال  و             

های فاقد سند رسم  در واید ثبت  خشت و            ساختمان

کمارج تصرفات مالکانه بحمعارض متقاض  خانم مرضیاله        

و    1223100541زارع  فرزند قربانعل  به شماره مل         

صادره از کازرون در یک سالهالم           210شماره شناسنامه   

مشاع از ده سهم سهام  شش دانگ یک قطعاله زمالیالن               

 1225مترمربع تحت پحک  25313مزروع  به مسایت  

 30/2شده از پالحک          اصل  مفروز و مجزا       30فرع  از   

 2بالخالش       0خریداری از قربانعل  زارع  واقع در قطعه        

 فارس محرز گردیده است.  

هالیالأت   324406233621666691رأی شالمالاره         -0

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبالتال  اراضال  و             

های فاقد سند رسم  در واید ثبت  خشت و            ساختمان

کمارج تصرفات مالکانه بحمعارض متقاض  آقای فاطماله        

و    5924121111زارع  فرزند قربانعل  به شماره مل     

صادره از کنارتخته در یک سالهالم           29شماره شناسنامه   

مشاع از ده سهم سهام  شش دانگ یک قطعاله زمالیالن               

 1225مترمربع تحت پحک  25313مزروع  به مسایت  

 30/2شده از پالحک          اصل  مفروز و مجزا       30فرع  از   

 2بالخالش       0خریداری از قربانعل  زارع  واقع در قطعه        

 فارس محرز گردیده است.  

هالیالأت   324406233621666699رأی شالمالاره         -2

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبالتال  اراضال  و             

های فاقد سند رسم  در واید ثبت  خشت و            ساختمان

کمارج تصرفات مالکانه بحمعارض متقاض  آقالای امالیالر           

و    5924526510زارع  فرزند قربانعل  به شماره مل         

صادره از کنارتخته در دو سهالم         3011شماره شناسنامه   

مشاع از ده سهم سهام  شش دانگ یک قطعاله زمالیالن               

 1225مترمربع تحت پحک  25313مزروع  به مسایت  

 30/2شده از پالحک          اصل  مفروز و مجزا       30فرع  از   

 2بالخالش       0خریداری از قربانعل  زارع  واقع در قطعه        

 فارس محرز گردیده است.  

لذا مراتب به منظور اطحع عموم در دو نوبت به فالاصاللاله      

که اشخاص نسبت باله        شود. درصورت     روز آگه  م     35

صدور سند مالکیت متقاض  اعتراض  داشتاله بالاشالنالد            

توانند از تاریخ انتشار اولین آگه  به مالدت دو مالاه                م 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسیالد،             

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواسالت     

خود را به مرجع قضای  تقدیم نماید و گواه  تالقالدیالم              

دادخواست را به اداره ثبت تحویل دهد. بدیه  است در            

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبالق          

 مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:  

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  

 علیرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امحک خشت و کمارج

 های فاقد سند رسمی نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

ی سلمان در خصوص یضور تعداد  نامه چند سال قبل در هفته
زیادی مهاجرین پاکستان  و ایضاً افغان  در شهرستان، به وی ه 

ی این مقاله درج  شهر کازرون مطالب مبسوط  توسط نگارنده
. شمارگان بیگانگان  که قریب به اغلب آنان فاقد مجالوز    گردید

الدوام بدون یساب و کتالاب و نالظالارت و     یضور هستند و عل 
الالظالاهالر     تفتیش در سطح شهرستان و شهر تردد دارند و علال  

. ایالن جالمالاعالت       هیچ نهادی پاسخگوی این اوضاع نبوده است
غیربوم  تقریباً اغلب خالانالوادگال  وارد ایالران شالده و در ایالن       

. سال  ها پیش به اتالفالاق یالکال  از      منطقه سکونت و تردد دارند
های مخالتاللالف باله      دوستان به صورت میدان  در کوچه و محله

خانه و  اماکن  که مهاجرین پاکستان  در آن سکونت و اقامت 
دارند مراجعه کردیم و با ترفندی خاص خود را مالأمالور دولالت    

خواستالیالم مالجالوز یضالور و کالارت        ها م  معرف  کرده و از آن
. جالب اینکه اغاللالب از ارائاله      تشخیص هویتشان را نشان دهند

. چند نفری هم که   نامه امتناع م  ی معرف  کاغذنوشته ورزیدند
دارای کارت هویت بودند و نشان دادند و مشاهالده نالمالودیالم،     

ها از تاریخ اعتبار آن گذشته و ثانیاً یضور مربالوط باله    اصحً ماه
. ثالثاً از سر ر روی طالرف    شهرستان دیگری غیر از کازرون بود
مشخص بود که پاکستان  است، اما درون کارتالش شالهالرونالد     

! به مالحالا ایالنالکاله درل مالنالزل آن         هالا را   افغان  درج شده بود
کوبیدیم و بعد از گشودن در، جمعیالت جالمالعالیالت قالابالل         م 

های دختر و پسالر قالد و    ای از نوزادان چندماهه تا بچه محیظه
گردید کاله باله    نیم قد متعددی درون فضای ییاط مشاهده م 

دویدند و از انظار ما پنهالان   ها م  محا دیدن ما به دورن اتاق

! در سطح شهر بالا بالرخال  از آن     م  هالا کاله صالحالبالت و       شدند
گیرد، خود را باللالوی یالا زاباللال  مالعالرفال           استنطاق صورت م 

ها از معرف ل هویالت   کنند که همه داللت بر این دارد که آن م 
. باالخره یضور ب   واقع  خود طفره م  یساب و کتالاب و   روند

ها در اسالتالان    قانون بیگانگان در کشور عموماً و جمع شدن آن
فارس و خاصه شهرستان کازرون، زنگ خطری است که امنیت 

. در این مقطع   و بهداشت جسم و روان جامعه را تهدید م  کند
دهالد،   در کشور خودمان جوالن م  34خاص که بیماری کوید 

و صد البته در کشورهای اطراف به علل ضعالف بالهالداشالتال  و      
سیاس  و اجتماع ، این بیماری خطرناک چالرا  خالامالوش در    
یال گسترش است، لذا تردد بیگانگان  از کشورهای شرق  در 

زا را  تواند خطر گسترش و تداوم عوامل بیمالاری  این منطقه م 
. نیز در زمان  که دشمالنالان غالدار انالقالحب        دوصد چندان کند

الالدوام باله    های داعالش عاللال     اسحم  با تحریک و تجهیز سگ
ی ما را  های مختلف قصد به هم زدن نظم و امنیت جامعه بهانه

های مذهب  وهابال    دارند، لذا یضور بیگانگان  با داشتن زمینه
تالوانالد    ی ما م  و قومیت  و فقر و تنگدست  در کشور و منطقه

. پایان سخن ایالنالکاله نالهالادهالای         تهدیدی بالقوه برای ما باشد
سیاس  شهرستان )مثل فرمانداری( و مراکز امالنالیالتال  مالثالل         

! سالپالاه پالاسالداران         نیروی انتظام  و اداره ی اطحعالات و ایضالا
بررس  یضور بیگانگان در سطح شهرستان کازرون را در سطح 

رسان  به موقع، مالردم   برنامه و توجه خود قرار دهند و با اطحع
هالای   و جامعه را از نگران  به در آورند چرا که خطر میالهالمالان   

 ناخوانده بیخ گوش است!!!      

 خطر میهمانان ناخوانده، بیخ گوش!!!
 حکمت اکبر فرشته علی

به دنبال ابح  یکم دکتر منصور غحم ، وزیر علوم، تحقیقالات  
نالیالا،    و فناوری، صبح امروز هفدهم تیرماه، دکتر غریب فالاضالل  

سرپرست دانشگاه سلمان فارس  کازرون، با استقالبالال دکالتالر     
ریالیالساله،     پور، ریاست پیشین دانشگاه، هیئت انوشیروان غفاری

جمع  از اعضا هیئت علم  و کارکنان دانشگاه سلمان فارسال   
کازرون، ضمن ورود به این دانشگاه، فعالیت خود را به عالنالوان   

 سرپرست دانشگاه به صورت رسم  آغاز نمود.
بنا به گزارش روابط عموم  دانشگاه سلمان فالارسال  کالازرون،    

پور، رییس پیشیالن ایالن دانشالگالاه در نشالسالتال          دکتر غفاری
نیا، ضمن تبریک و خیرمقدم به ایشالان،   مشترک با دکتر فاضل

: خوشحال و خرسند هستم فردی دانشگاهال     خاطرنشان نمود
که هم دارای سوابق مدیریتال  در دانشالگالاه هسالتالنالد و هالم        
شناخت خوب  از منطقه کازرون دارند به عالنالوان سالرپالرسالت      

نیا دارم،  اند و با شناخت  که از دکتر فاضل دانشگاه معرف  شده
امیدوارم بتوانند با همراه  سایر مسوولین شهرستان، استان و 

های موثری را در رشد کم  و کیفال  دانشالگالاه     وزارتخانه، گام
 بردارند.

هالای صالورت گالرفالتاله در       پور در ادامه به فعالیالت  دکتر غفاری
ی مدیریت خود اشاره نمالود. نشالسالت، دکالتالر        ی دو ساله دوره
نیا، سرپرست دانشگاه سلمان فارس  کازرون با تقالدیالر و    فاضل

های صورت گرفته در دوران مدیریتال  دکالتالر     تشکر از فعالیت
: در ابتدا بایست  یالاد و خالاطالره     غفاری ی  پور، خاطرنشان نمود

تمام  افرادی که از بدو تأسیس این دانشگاه تاکنون برای ارتقا 
انالد را گالرامال  بالدارم و از      و رشد کم  و کیف  آن تحش کرده

االسحم شهید خرسنالد و   اهلل ایمان  و یجت یاد آیت جمله زنده

سایر ائمه محترم جمعه، مسوولیالن مالحالتالرم شالهالرسالتالان و         
ها و کارکنان پیشالیالن و    رییسه همچنین رؤسا، مجموعه هیئت
هالایشالان تشالکالر کالنالم کاله         فعل  دانشگاه یادکرده و از تحش

های خود، دانشگاه سلمان فارس   اند با مجموعه فعالیت توانسته
 اش برسانند. کازرون را به جایگاه فعل 

هالای   گالذاری  نیا در ادامه ضمن اشاره به سالیالاسالت    دکتر فاضل
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خاطرنشان نمود: رشد کیفال    

اندازهای اصل  وزارت علوم برای ارتقا  ها از جمله چشم دانشگاه
ده  نظام دانشگاه  به کشور است و امیدواریالم   سطح خدمات
هالای مالتالعالدد      ها و استفاده بیشتر از ظرفالیالت   با تقویت تحش

موجود در شهرستان، استان و کشور، بتوانیم دانشگاه سلالمالان   
تری از ارایه خدمات علمال ،   فارس  کازرون را به سطح مناسب

آموزش  و پ وهش  به دانشجویالان، عالمالوم مالردم و جالامالعاله        
 دانشگاه  کشور ارتقا دهیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این دانشگاه برند کالازرون اسالت،   
خاطرنشان نمود: دانشگاه سلمان فارس ، امیالد مالردم کالازرون     

. ایالن دانشالگالاه،      است و بنده برای تقویت ایالن امالیالد آمالده     ام
دانشگاه  جوان است و ضمن تعامل بیشتر با فضای عمالومال    

تالوانالد    جامعه و همچنین ارتقای سطح کیف  خدمات خود، م 
به بخش  از انتظارات درست و اصول  مردم فهالیالم کالازرون و    

 مسوولین و دلسوزان محترم آن جامه عمل بپوشاند.
سرپرست جدید دانشگاه سلمان فارسال  کالازرون یالادآور شالد:     
هرکجا دست  برای توسعه و پیشرفت دانشگاه و شهرسالتالان و   

فشالارم و بالا    کشور جلو آمده باشد، آن دست را به گرمال  مال   
آنچه که از مردم، مسووالن و دلسوزان محترم این شهرسالتالان   

ها  سرا  دارم، امیدوارم که بتوانیم با استفاده مناسب از ظرفیت
روی دانشالگالاه را بالرطالرف      های آنها، مشکحت پیالش  و یمایت

 نموده و به توسعه آن کمک نماییم.
نیا همچنین با تأکید بر لزوم همدلال  و هالمالراهال       دکتر فاضل

: بالا کالمالک مالردم       ی نیروها و ظرفیت همه ها، خاطرنشان نمود
فهیم شهرستان کازرون، مجموعه مدیریت  این شهرستان کاله  

راستا  مسوولیت راهبری توسعه شهرستان را برعهده دارند و هم
اسالت،   ها و اهداف  که وزارت علالوم تالعالیالیالن کالرده       با سیاست

 جایگاه دانشگاه سلمان فارس  کازرون را ارتقا خواهیم داد.
نیا پیش از این در دانشگاه زابل  گفتن  است دکتر غریب فاضل

توان به رییس  یضور داشت که از جمله سوابق اجرای  وی م 
دانشکده ادبیات و علوم انسان  دانشگاه زابل، رییس دانشالکالده   
فن  و مهندس  دانشگاه زابل، رییالس دانشالکالده آب و خالاک     
دانشگاه زابل، مدیر گروه جغرافیا دانشگاه زابل، رییس کتابخانه 
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه زابل، نالمالایالنالده وزارت عاللالوم،       

های دانشگاهیان  تحقیقات و فناوری در هیئت نظارت بر تشکل
در دانشگاه زابل، عضو و نماینده هیئت اجرای  جذب دانشگالاه  
زابل در دانشکده ادبیات و علوم انسان  و عضویت در چنالدیالن   

ریزی درس  مجموعاله عاللالوم     انجمن علم  و کمیسیون برنامه
 جغرافیای  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد. 

 16نیا همچنین راهالنالمالایال  و مشالاوره بالیالش از         دکتر فاضل
نامه کارشناس  ارشد و چاپ و ارایه بیش از یکصد مقالاله   پایان

الملاللال  و داخاللال  را در      های بین علم  در مجحت و کنفرانس
 کارنامه پ وهش  خود دارد.

 نیا:  دکتر فاضل

 ام  دانشگاه سلمان فارسی، امید مردم کازرون است؛ برای تقویت این امید آمده
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 شهید جحل نوبهار:
 ، کازرون3221تولد: 

 ، شلمچه3200شهادت: 
برخ  از صفالات و ویال گال  هالای خالاص و بالارز سالردار        
فرمانده شهید برادر جحل نوبهار اهل شهرستان کالازرون  
در استان فارس و معاون فرمانده گردان خط شکن ثاراهلل 

در  1المهدی ع  که در عملیالات کالربالحی    22در لشگر 
 شلمچه به فیا عظمای شهادت نائل گردید عبارتند از:

( فردی صالح و با ایمان و تالوکالل راسالخ باله خالداونالد        3
 سبحان 

 ( صبور و خوش اخحق 1
 ( اهل زهد و تقوا و شب زنده دار 2
 ( عاشق اهل بیت علیهم السحم و اشتیاق به شهادت 9
 ( ساده زیست و ب  ریا 5
( عحقه وافر و پ  گیری مجدانه در زمینه انجالام امالور    0

 فرهنگ  و تبلیغ  مرتبط با مبان  دین  و ارزش  اسحم 
 ( شجاع و اهل ایثار و از خود گذشتگ  2
( برخورداری از خحقیت و ابتکار عمل به وی ه در امالور   1

 فرهنگ  
 ( تواضع و فروتن  در برابر مخاطبان و زیردستان 4
 ( کم یرف و اهل عمل بودن36
 و ... .

 خاطره کوتاه:
در گردان ثاراهلل بر یسب روش  1قبل از عملیات کربحی

رای  و مرسوم برخ  از برادران برای مزاح به همالدیالگالر    
م  گفتند  فحن  نور باال م  زن  و یا چهره ات چالقالدر   
نوران  شده و از این جور عبارات و در ادامه م  گفتنالد   

 فحن  شهیدی یا مفقودی یا اسیری و ...، 
به هر یال یک  از بالرادران کاله فالکالر مال  کالنالم بالرادر         

عبدالخالق بود، به جحل گفت  آقا جحل چقدر نالور بالاال   
م  زن ، ایتماال مفقودی و ایشان هم در پالاسالخ بالدون    
تامل و هوشمندانه در پاسخ فرمودند  شهادت و مفالقالود   
شدن برای من افتخاری بس واال و شیرین است، لیالکالن   
برای شما نگران هستم که وقت  برم  گردید به کازرون، 
) یدود یالک    اگر از شما سوال کردند که چرا نصف و نمه
( گوشت و استخوان نتوانستید با خودتان بیاوریالد،    کیلو 
) با توجه به جسم الغر و نحالیالف     چه پاسخ  م  دهید 

 جحل(.
و بالا تالوجاله باله جالا       1در ادامه و پس از عملیات کربحی

ماندن پیکر مطهر این شهید عزیز به همراه تعدادی پیکر 
دیگر شهدای گردان در میالدان مالیالن دشالمالن، پالاسالخ        
هوشمندانه ایشان در ذهن یالقالیالر تالداعال  و یالادآوری       
گردید و در واقع یک  از انگیزه هالای اصاللال  بالرای پال       
گیری انتقال پیکر مطهر شهدا از میدان مین دشمن باله  
عقب، به رغم مخالفت اولیه فرمانالده لشالگالر باله دلالیالل       
مخاطره آن، همین پاسخ این شهید بزرگوار بالود کاله در   
آن ایام بدجوری ذهن بنده را درگیر و دچار چالش کرده 
بود که با عنایت خداوند سبحان و با لطف و هالمالکالاری    
برخ  از عزیزان رزمنده ط  سه شب متوال  پیکالرهالای   

شهید بجا مانده در میدان میالن دشالمالن کاله      23مطهر 
خود داستان  دارد، به عقب منتقل گالردیالد و از جالملاله     

 پیکر مطهر این شهید عزیز نیز  به عقب منتقل شد.
خداوند انشااهلل روح این شهید عزیز واالمقام را بالا ائالماله    
معصومین علیهم السحم و با دوستان شهیدش محالشالور   

 نماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد)ص(.
 ا... نوذری برادر کوچکتان فضل -التماس دعا

 جالل نوبهارشهید 

دانشگاه سلمان فالارسال  در   
ای از دانشگالاه   ابتدا دانشکده

خوش نام و پرآوازه دانشگاه 
شالالیالالراز بالالود کالاله در سالالال  

در جالالریالالان سالالفالالر    3210
محمالود ایالمالدی نال اد باله      
فارس مصوبه ارتقا و استقحل آن به عنوان دانشگالاه دولالتال     

 کازرون را دریافت کرد.
سالال   32تالا کالنالون کاله یالدود       3210با این یال از سال 

رفت توسعه  گذرد، دانشگاه سلمان آن گونه که انتظار م  م 
نیافت و هنوز پردیس اصل  آن در شهرک دانشگاه  جالاده  
دوان در یال ساخت است و تکمیل نشده و تعدادی اعضای 

 هیئت علم  آن نیز چندان رشدی نداشته است.
، آبرو و اعتبار یک شهر است، دانشگاه پیشالرفالتاله و     دانشگاه

، در فضالای بالیالن     خوش نام، نام یک شهر را از سطح منطقه
اش دانشگاه موفق کالاشالان باله     سازد، نمونه الملل  مطرح م 

عنوان یک دانشگاه شهرستان  است کاله نالامالش در مالیالان      
الملل  دانشگالاهال  نالیالز دیالده       های بین فهرست رتبه بندی

کازرون تا کنون آن گونه  «سلمان فارس »شود، اما چرا  م 
که شایسته و بایسته است، هنوز نتوانستاله در سالطالح یالک     

 دانشگاه بزرگ و جامع قد علم کند؟

نیز خالبالر تالعالیالیالن        3244تیرماه  32صبح روز سه شنبه، 
سرپرست جدید برای دانشگاه سلمان فارس  منتشر و گفته 

، دانشیار جغرافیای دانشگاه «دکتر غریب فاضل نیا»شد که 
زابل با یکم وزیر علوم سکان دار دانشگاه سلالمالان فالارسال      

 شده است.
های دولت  ایالران   فاضل نیا از جمله اساتید کازرون  دانشگاه

است و یال از سیستان به زادگاه خود در کالازرون خالواهالد    
آمد تا مشخص شود که توان نیروی بومال  کالازرونال  بالرای     

 توسعه دانشگاه سلمان فارس  تا چه ید خواهد بود.
دانشگاه سلمان فارس  تا همین چند مدت پیش یالتال  تالا    
مریله انححل به عنوان یک دانشگاه مستقل نیز پیش رفالت  

چاله   «ساللالمالان فالارسال      »و یال باید دید فاضل نیا بالرای  
 ای را در پیش خواهد داشت. برنامه

رود دانشگاه سلمان فارسال  در دوره   در عین یال انتظار م 
جدید بتواند ارتباط موثری را با دیگر نالهالادهالای دولالتال  و      

ای و  هالای تالوسالعاله     شهرداری کازرون دنبال کند و در طالرح 
زیربنای  به عنوان یک مرکز تحقیقات  و پال وهشال  یضالور    
پررنگ تری از خود نشان دهد تا باله مالانالنالد یالک جالزیالره        

 دورافتاده و ناشناخته در مرکز کازرون باق  نماند.
اگر کمبود این دانشگاه اعضای هیالئالت عاللالمال  اسالت کاله        
کازرون استعداد علم  و اساتید دانشگاه  در سراسر ایالران  

هالای   توان از ظرفیت اساتید کازرون  دانشگاه کم ندارد و م 
 ایران بهره برد.

اگر مشکل دانشگاه سلمان، کمبود تاسیسات زیالربالنالایال  و     
ساختمان  است، امید است رئیس جدید دانشگاه در ارتبالاط  
نزدیک با نماینده محترم شهرستان، موضوع تکمیل و تجهیز 
زیربنای  و تاسیسات  دانشگاه را در پردیالس جالاده دوان باله    

 پیش ببرد.
ای شناخته شده  در این میان رئیس جدید دانشگاه که چهره

رود، این توانای  را  های محل  نیز به شمار م  در میان رسانه
گذاران فرهنگ   خواهد داشت که از ظرفیت خیران و سرمایه

شهرستان کازرون استفاده کند و یداقل در شالرایالطال  کاله     
جیب بودجه دولت چندان پر رونق نیست، یداقالل خالیالران    
کازرون  با دعوت رئیس جالدیالد دانشالگالاه بالرای تالوسالعاله         

 مهمترین دانشگاه دولت  کازرون پیش قدم شوند.
دانشگاه دولت  سلمان فارس  کالازرون در صالورت تالوسالعاله      
زیرساخت ها و تقویت بخش هیئت علم  خود، این تالوان را  
خواهد داشت که به عنوان قطب علم  منحصالر باله فالرد در    
فارس غرب  بدرخشد و امید است که در دوره جالدیالد ایالن    

 مسیر توسعه دنبال شود.

ا... نوذری خاطرات سردار فضل  
الالمالقالدس هالفالت و اهالداف        در خصوص عملیات بالیالت  

بازدارندگ  و از کار انداختن موتور یالمالحت سالریالالال       
دشمن در اواخر جنگ و همچنین وضعیت عماللالیالاتال      

عالزیالزان    2گردان ثاراهلل در عملیالات بالیالن الالمالقالدس       
خاطرات خود را کم و بیش بیان کرده اند و قصد نالدارم  
وارد شرح و جزئیات عملیات شوم ، بنا به  درخواسالت و  

 اصرار عده ای از عزیزان که ایترام آنان واجب است
در اینجا به خاطرات و اتفاقات هنگام تصمیم باله عالقالب    
روی و نجات نیروها از این محاصره خواهم گفت و البته 
با گذشت بیش از  س  سال آن مقالدار کاله در خالاطالرم     
مانده بیان میکنالم و انشالااهلل عالزیالزان بالازمالانالده از آن        

 عملیات تکمیل کنند . 
پس از نبردی سنگین و دفع چندیالن پالاتالک مالتالوالال        
دشمن از سوی نیرو ها ی گردان ثاراهلل و انهدام تعدادی 
.. در آن ظهر عاشورای شلمچاله و دمالای       تانک و نفربر و.

درجه و شرج  بسیار بالاال ، بالاتالوجاله باله       06نزدیک به 
ثالاراهلل از جالنالاح     93اینکه یگانهای همجوار یعن  لشکر 
الغدیر از جالنالاح    31چپ و در مثلث  کله گاوی  و تیپ 

راست و پاسگاه بوبیان نتوانستند به اهداف خود در عمق 
المهالدی   22دست پیدا کنند و با گردان ثاراهلل از لشکر 

که در یدفاصل پاسگاه بوبیان عراق و منطقه کله گالاوی  
شلمچه وارد عمل شده بودند الحاق کنند، وضعیت برای 
نیروهای گردان ثاراهلل که انگار ماموریت همه این یگانها 
به دوش آنها افتاده بود و مخصوصا که گردان های فجالر  
و کمیل هم پس از انجام ماموریت خود عقب رفته بودند 
بحران  شد و نیروهای ما یکه و تنها و مظلوم در مقابالل  
خیل عظیم دشمن بنا به دستور قرارگاه و فالرمالانالدهال      
لشکر در یال مقاومت و نبردی بسیار نالابالرابالر بالودنالد،      
دشمن اقدام به نفوذ به جناح های ما از سالمالت مالحالور     
یگانهای مجاور شد و از پهلو مارا تهدید و خطر ایاطه و 
محاصره کامل اجتناب ناپذیر بود، بالا نالفالوذ دشالمالن از      

ثاراهلل ،دشمن اقدام به تیر اندازی از پهلالو باله    93محور 
نیروهای گردان ثاراهلل که با یگانهای پاتک کننده دشمن 
از روبرو درگیر و در یال دفع پاتک های پ  در پ  بالود  
. و از پهلو و پشت ما را هدف قرار مال  دادنالد ،در     کردند
آخرین لحظات این اوضاع و ایوال هم مجددا وضعیت را 
به قرارگاه رده باالتر و فرمانده  گردان گزارش کردیم و 
گفتم که اگر دیرتر بجنبید کار نیروهای ما تمام اسالت و  
قطعا قرارگاههای عقبه و نیروهای مانده در عقبه نیالز در  
. قرار میگیرند، و واقعیت امر هم همین     . خطر محاصره و.
بود چون اگر نیروهای ما جلو دشمن مقاومت نمیکردند 
و باتوجه به اینکه یگانهای دشمن کامح زره  و مکانیزه 
و متحرک بودند مطمئنا اغلالب یالگالانالهالا ی خالودی در       

 گرفتند و... محاصره و خطر نابودی قرار م 

خحصه اینکه در این واپسین لحظات یساس تصمیم به  
عقب روی نیروهای ما گرفته شد،اما مشکل این بود کاله  
در این وضعیت ایاطه شده چالطالور و از چاله مسالیالری      
امکان دارد نیروها را به عقب فرستاد کاله تاللالفالات داده     
نشود و یا اسیر نشالونالد و عالقالب روی تالقالریالبالا کالاری          
غیرممکن بود و گفتنش شاید آسان ول  قطعاً خود ایالن  
اقدام ریسک بزرگ  بود و نیاز به اجرای عملیات  خالاص  
و سخت داشتیم ،و این در یالیست که هر لحظه دشمن  
نفوذش را از پهلو ها به عقبه نیروهای ما بیشتر میالکالرد   
چون دشمن با یگانالهالای زرهال  و مالکالانالیالزه در یالال         
پیشروی و نفوذ به عمق مواضع مااز محورهالای مالجالاور    

 بود ، 
آتش دشمن شدید و درگیری ب  وقفه بود و تشنگال  و  
گرمای ویشتناک دشمن قدرتمند دیگالری بالود کاله تالا     
همین جای کار هم از جان گذشتگ  و ایثار و استقامت 
غیر قابل تصوری را نیروهای ما از خود بجای گالذاشالتاله    

 بودند ،
الزم است یادآوری کنم به این موضوع مهم که عزیالزان   

تصور کنند که وضعیت یاکم بر منطقه نبالرد در اواخالر   
بسیار متفاوت بود از وضعالیالت    02جنگ و در بهار سال 

سالهای قبل از آن که ابتکار عمل بالدسالت رزمالنالدگالان      
های آفندی از جانب ما بالود،   اسحم بود و تمام  عملیات

اما یاال فرق میکرد و متاسفانه دشمن ابتکالار عالمالل را    
بدست گرفته بود و از جنوب  ترین منطقه نبرد یعن  فاو 
شروع به یمله کرده بود و با تمالامال  قالوا و امالکالانالات       
پیشرفته زمین  و هوای  و شیمیای  و.... بصورت سریال      
در یال بازپس گیری مواضع از دست نیروهای ما بالود و  
تا جنوب شلمچه هم موفق به بازپس گیری شده بالود و  
قصد بازپس گیری و ادامه یمحت به مناطالق شالمالالال      
شلمچه و جزایر مجنون را داشت که تصمیم گیری برای 
بازدارندگ  و از کار انداختن موتور جنالگال  و یالمالحت     

المالقالدس    دشمن از مهمترین اهداف انجام عملیات بیت
هفت شد و یاال تصور کنید وضعیت روی  رزمنالدگالان   
اسحم هم قطعا با مشکل روبرو شده بود و بایالد در ایالن   
شرایط سخت و در هوای دا  و سالوزان شاللالمالچاله هالم       
اجباراً وارد عمل شوند !!! که گردان ثاراهلل هم در همیالن     
شرایط وارد عمل شده بود و با موفقیت غیرقابل تصوری 
ماموریت خود را با انهدام  نیروها و تجهالیالزات دشالمالن     

 انجام داده بود
که البته فداکاری مریوم مالجالیالد پالنالاه و نالادر افشالار         

)قصاب( و راننده آنها که واقعا به شکل انتحاری مالوفالق     
شدند زیر آتش مستقیم و شدید دشمن، آب و مهالمالات   
را به نوک پیکان درگیری و به ما برسانند بالاعالث دوام و   

 مقاومت نیروها در آن جهنم سوزان شد و....
نگاه  به وضعیت انداختم و فرمانالدهالان عالزیالز و دالور     

گالالروهالالان دوم گالالردان ثالالاراهلل را صالالدا زدم )آقالالایالالان       
( و به آنها گفالتالم     عبدالحسین جوکار  و عبداهلل رسول  
واقعیت االن این است که کار ما تمالام اسالت و از هالماله     
طرف هجوم و نفوذ دشمن ما را در وضعیت محالاصالره و   
 نابودی قرار داده و عقب روی تقریبا کاری ناممکن است
چاره ای نیست و باید برای نجات نیروها با توکل بالخالدا   
کاری کنیم،تاکید کردم که در ایالن وضالعالیالت و وسالط      
روشنای روز و در دید و تیر همه جانبه دشمن فکرم این 
است که ریسک بزرگ  انجام دهیم و هدفم این است که 

نفر هم زنده  36اگر بشود از مجموع این همه نیرو یت  
از این معرکه خارج کنیم قطعا کار بزرگ  است چون بالا  
این شرایط محاصره و جنگ و درگیری ب  وقفه نیروهالا  
با دشمن و خستگ  و تشنگ  و از همه مالهالم تالر ایالن     
ساعت روز مطمئنا کار همه تمام است و بالزودی هالماله    

 نیروهایمان شهید و اسیر خواهند شد ، 
خحصه تنها مسیری را که فکر کردم شاید بشود از ایالن  
مسیر یت  اگر با درگیری و جنالگ و گالریالز راهال  بالاز      
کنیم و به عقب برگردیم فقط خاکریز بلالنالد و دوجالدار    

ثاراهلل است و با اینکه دشمالن   93بین ما و محور  لشکر 
در یال پیشروی و نفوذ از همین محور هم بود لیکن راه 
دیگری برای عقب بردن نیروهای در محاصره مان امکان 
نداشت و بدون تعارف و راست و یسینال  خالدمالتالتالان      
عرض کنم که بعدا با تمام وجود لطف و عنایت خداونالد  
در این تصمیم و هدایتمان از این مسیر را بوضالوح درک  

 کردیم ، 
بگذریم ، به این دو بزرگوار فرماندهان گروهان دو گفتم 
اول و آخر ستون یرکت کنید و به عبداهلل رسول  عزیالز  
گفتم جلو نیروها طوری با سرعت یرکت کن که تجمع 
ایجاد نشود و آتش های مختلف دشمن از نیروها تلفالات  
نگیرد و بین نیرو ها در ستون فاصله باشد و خیل  دلالم  
سوخت مخصوصا برای آقا عبداهلل رسالولال  کاله هالم در     
درگیری ها و دفع پاتک دشمن مجروح و موج گالرفالتاله    
شده بود و هم عینک خود را بر اثر اصابالت خالمالپالاره از     
دست داده بود اما با آن قد و قامت رشید ورزشال  و آن  
ایمان و استقامت مثال زدن  مردانه تا اینجای کالار هالم   
مارا تنها نگذاشته بود و همالچالنالیالن فالرمالانالده دالور و        
زیمتکش و ب  ادعا آقای عبدالالحالسالیالن جالوکالار کاله        
قهرمانانه با نیروهایشان در کنارمان پاتک دشمن را بارها 
خنث  و دفع کردند که ایکاش مسئولین معرفت داشتند 
. تشویق و تقدیالر      . . و این یماسه سازان را با مدال فتح و
میکردند تا تفاوت خادم و خائالن تالفالکالیالک مالیالشالد و         

های آینده با خواندن و درک این نبرد، مسئولین را  نسل
برای کوتاه  در قدردان  و... که وظیفه یداقل  آنها بود    

 لعنت نم  کردند .
 ادامه دارد ...

 المقدس هفت(   هایی از عملیات بیت )ناگفتهاز بوبیان تا بصره 

 قسمت اول: نجات نیروها از محاصره
 خاطرات آزاده عبدالخالق فرهادپور

 شهادتفرهنگ ایثار و 

محمد جواد جوکاری رئیس اداره میالراث فالرهالنالگال ،      
گردشگری و صنایع دستال  شالهالرسالتالان کالازرون در       

معرفال  امالاکالن گالردشالگالری        وگوی ، با اشاره به گفت
های پیشرفته، در این باره  با استفاده از نرم افزار کازرون

: به منظور معرف  و توسعه الکتالرونالیالک در      اظهار کرد
هالای   صنعت گردشگری، استفاده از تجالارب نالرم افالزار   

موفق بین الملل  و مل  برای بهالره گالیالری بالهالتالر از       
امکانات اماکن گردشگری و برای اینکه اطحعات اماکن 
گردشگری کازرون به رایت  در اختیار گردشگران قرار 

ای با مدیران شرکت تولید کننده نرم افزار  گیرد، جلسه
 در پارک علم و فناوری شیراز برگزار شد.

او ادامه داد: در این جلسه مقرر شد همه اطحعات اولیه  
مورد نیاز برای ورود به نرم افزار از جمله مالخالتالصالات     

های مصوب خدمات ده  به گردشگالر،   جغرافیای ، نرخ
هالای مسالافالرتال ،      تصاویر و معرف  امکانالات از آژانالس  

های بالوم   مسافرخانه ها، هتل ها، خانه مسافر و اقامتگاه

گردی تهیه شود و در 
اختیار مدیران تولیالد  
کننده نرم افالزار قالرار   

 گیرد.
رئیس اداره میراث فرهنگ ، گردشگری و صنایع دست  

نالرم افالزار    شهرستان کالازرون بالا بالیالان ایالنالکاله ایالن        
هالای   قابل استفاده و نصب بالر روی گالوشال     گردشگری

: گردشگران مال    تالوانالنالد بالا      اندروید است، تصریح کرد
استفاده از این نرم افزار قبل از سالفالر بالا ویال گال  هالا،       

هالای   امکانات، رزرواسیون مالحالل اسالتالرایالت، مالکالان       
های گردشگری، تاریخ  و دیالدنال     گردشگری و جاذبه

 شهر یا روستای هدف، برنامه ریزی کنند.
: ایالن نالرم افالزار در         محمد جواد جوکاری اضالافاله کالرد

هالای اقالامالتال  و      مرایالل جالمالع آوری داده از مالحالل     
 گردشگری است.

 محمد جواد جوکاری رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کازرون :

معرفی اماکن گردشگری کازرون با 
 افزارهایی پیشرفته  استفاده از نرم

 بزرگترین دانشگاه دولتی کازرون به مدار توسعه باز می گردد؟
 رضا عمویی

گذرانیم که مردها از عهده مخارج زندگال  باله    روزگاری را م 
سخت  برم  آیند و به اصطحح، کمرشان زیر بالار مشالکالحت    
زندگ  خم شده و یال اینکه در همیم روزگار بانوان  را سرا  

بسته مردانه به زیر بالار مشالکالحت     های پینه داریم که با دست
 اند. زندگ  رفته

گونه که همیشه گفتاله شالده  رکالن اصاللال  و اسالاسال          همان
ای سالم، دادن یس امنیت به بانوان در ییطاله   داشتن جامعه

باشد و با توجه به این مسئله کاله بالرخال  از     کار و زندگ  م 
این بانوان در جامعه به عنوان سرپرست خانواده ایفای نالقالش   

کنند و تأمین امنیت آنان نیز در جامعه در اولالویالت قالرار     م 
 گیرند. م 

در شهرستان کازرون  بانوان بنا به دالیل زیالادی، دوشالادوش   
کنند و در اغلب موارد قانون  مبن  بر یمایت از  مردان کارم 

این زنان وجود ندارد و همچنین با توجه به اینکاله بالیالشالتالر      
روستاهای کازرون بستر مناسبال  بالرای کشالاورزی دارد وباله     
دلیل هزینه باالی نیروی انسان  مرد  مالکین باغات و مالزارع  
از ظرفیت بانوان در فصل برداشت محصول بهره م  گیرند تا 
به این بهانه هزینه دستمزد را کاهش و از این طریق منالافالع   
بیشتری را به دست آورند غافل از اینکاله ایالن کالار بالا تالمالام       

هالای جالدی باله روح و     تواند آسیب ها و خطرهایش م  مشقت
جسم و یت  زندگ  شخص  و اجتماع  این زنان وارد کنالد  

 که غالباً جبرانش غیرممکن خواهد بود.

در این میان باید به این نکته اشاره کرد کاله  
هیچ قانالونال  در خصالوص بالیالماله تالأمالیالن          

های به کالارگالیالری     اجتماع  و یا محدودیت
هالا صالرفالاً باله      این بانوان وجود نداشته و این

امید ارتزاق هر روزه خود از خانه بیرون آمده 
و خانه و کاشانه و خانواده خود را رها نمالوده  

 و هیچ نگاه  به آینده ندارند.
مگر نه این است که در دین اسحم زن، مظهر و نماد جمال و 
ظرافت و سکونت است و یا اینکه آفرینش زن بر مبنالای ایالن   

گاه و مسالئالول و    ی آرامش مرد و مرد، تکیه است که زن، مایه
سرپرست زن است؟ یال بر کشور اسحم  ما چه شده اسالت  
که زنان را به کارهای سخالت و طالاقالت فالرسالا، در زیالر نالور        
مستقیم خورشید و در معرض مستالقالیالم یالوادث مشالغالول       

کنیم و از آنان بجای فعالیت ذات  خود، توقعات غیر ذات   م 
 و مردانه طلب م  نماییم؟

مگر نه این است که در آیین مقدس اسحم  مسئولالیالت اداره   
سرپرست را به یاکمیت سالپالرده شالده اسالت و      امور زنان ب 

یاکمیت نیز موظف است در امور معیشت  و اجتماع  نقالش  
 گاه را برای این زنان ایفا کند؟ تکیه

قطعا ما مخالف اشتغال زنان در جامعه نبوده و نیستیم ولیکن 
بایست به کاری مشغول شوند که اوالً نقش زنانگال  و    زنان م 

مادرانه و همسرانه خود را از یاد نبرند و دوماً شأنالیالت مالقالام     

عظمای زنان را زیر سؤال نبرد  یال بر ما چه شده است کاله  
بنالدی   آفرین  زنان و مردان تقسیم مشاغل را در راستای نقش

 ایم.   نکرده
امنیت روی  و جسم  زن باید در جامعه و در خانواده یفظ 
شود و یال زن  که در زمالیالن کشالاورزی مشالغالول باله کالار        

شود، آیا از یداقل امنیت  برخوردار است!؟ و یا یالقالوق و     م 
!؟ و یت  بیمه   مزایای جنسیت  و اجتماع  او رعایت م  شود

 و خدمات  به آنها اختصاص داده شده است!؟
همچنین گروه  از بانوان روستای  کازرون هستالنالد کاله در    

اند و یاصل دسترن   خانه، اقدام به ایجاد مشاغل خانگ  کرده
کننده  خود را به صورت مواد غذای  ارگانیک در اختیار مصرف

بالنالدی و تالوزیالع آن مالحالصالوالت،         گذارند یال آیا بستاله  م 
!؟ و یا آیا مسئولین تا کنون بجالز    هدفمند و سودمند م  باشد

گوناله   ارائه آمار و گزارشات ساختگ  و پوی، به فکر تقویت این
مشاغل از طریق آموزش، به وجود آوردن زنجیره تولیالد و یالا   

فالالالالراهالالالالم آوردن بالالالالازار هالالالالدف   
اند؟ تا که شالایالد    شان افتاده محصوالت

بتوان از این طریق هم زنان را در خانه 
و در بالالیالالن خالالانالالواده نالالگالاله داشالالت و  

شان را تأمین نمود و هم اینکه  معیشت
به آنان مسئولیت اجتمالاعال  سالپالرده     
شده و نقش آنان را در رونق و جهالش  

 تولید تقویت نماییم.
مشاغل هنری و متبوع صنایع دست  که ذاتاً مشالاغالل زنالاناله     

گالوناله مشالاغالل مالبالادرت        ها پیش زنان به ایالن  بوده و از قرن
تدبالیالری مسالئالولالیالن و نالبالود          نمودند  امروز به دلیل ب  م 

انالد و انالدک    های منسجم و کاربردی  از یالادهالا رفالتاله     برنامه
آورند به دلیالل نالبالود     بانوان  که به این قبیل مشاغل روی م 

زنجیره آموزش، سازمانده ، تولید و توزیع  سرخورده شده و 
کالنالنالد و     به یداقل درآمد برای معاش روزانه خود اکتفا مال  

شان را به دلیل نبود دستگاه نظارتال  و یالا    سود اصل  زیمات
گرها تقدیم مال    قانون مشخص، دو دست  به دالالن و واسطه

 کنند!؟
از کنیزی و انجام کارهای منازل و اماکن مختلف توسط زنان 
نیازمند و گرفتار چشم پوش  کرده و در مجال  بالعالد باله آن    
خواهیم پرداخت  چرا که شکستن غالرور و شالأنالیالت زنالان و      

های بسیاری که در این بالخالش باله وجالود آمالده       سوءاستفاده

ای سرشار از اشک و ناله باله سالبالب     نیازمند نگاشتن دردنامه
 باشد. غفلت مسئولین م 

سؤال  که ذهن بانوان تحشگر شهرسالتالان کالازرون باله خالود      
آیا تدبیری برای یمایالت از ایالن   »مشغول کرده این است که 
 «بانوان اندیشیده شده است!؟

هالای کشالور    ای تمالام انالتالخالابالات      و جالب اینکه شعار کلیشه
بوده و هست. مگر نه اینکاله    «یمایت از یقوق زنان»تاکنون 

باشالنالد! آیالا تالا باله یالال         همین زنان جزء الینفک جامعه م 
 یمایت  از آنها به عمل آمده است!؟

ای با امنیت و آرامش زندگ  کنیم و از  اگر بخواهیم در جامعه
مشکحت آن عبور کنیم  تنها راه آن استحکام ستون خانالواده  

هالای اصاللال  و اسالاسال        است و بانوان گرانقدر، همان ستالون 
اند که اگر باله آنالهالا ارزش و شالخالصالیالت داده شالود          خانواده
توانیم بر تمام مشکحت فائق آییم که این امالر مسالتاللالزم      م 

 باشد. ریزی و پیگیری از طرف نهادهای اجتماع  م  برنامه
های اقتصادی برای بانوان سرپالرسالت    با اختصاص دادن بنگاه

توان یقوق و مزایای پایمال شده آنان را اییالا   خانواده نیز م 
نموده و راه زندگ  آنها را چنان هموار کنالیالم کاله باله ورطاله      
فساد و تباه  جامعه کشیده نشوند چالرا کاله بالایالد باله ایالن       
موضوع واقف بود که اگر زن  از نظر تأمین معیشت، بهداشت 

ای سالرشالار از    و درمان، دچار مشکل نباشد  مطمئناً جامالعاله  
 نماید. سحمت روان  و اجتماع  را تربیت م 

 کار ی زنان  های پر از پینه نظری بر دست

 اند مرهم دردهای جامعه؛ به درد مبتال  شده
 طاهره ابراهیمی


