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باسالم ارتحال شخصيتى بزرگوار مجاهد انقالبى كه عمر پربركت خودرادرراه اسالم 

وانقالب اسالمى به رهبرى حضرت امام وايثار وفداكارى بعد ازپيروزى انقالب اسالمى 

درهمه جبهه ها صرف تمود رابشما وهمه بازماندگان ودوستان وهمراهان ايشان 

تسليت ميگويم وازدرگاه خداوند متعال براى ايشان غفران ورحمت واسعه اللهى 

 مسئلت مينمايم .

 محمد حسين مقيمى

 استاندار سابق تهران وقائم مقام اسبق وزیر کشور

صنعتی در -سه طرح مهم علمی
 کازرون اجرا خواهد شد 

 از بوبيان تا بصره 
هایی از عمليات  )ناگفته

 المقدس هفت(  بيت

 خاطرات  آزاده سرافراز
 4 سردار عبدالخالق  فرهادپور

برای حاج ناصر 

حيدری  مردی از 

 جنس صبر و بزرگواری  
 4 حاج حسين پيروان

 کجا باید از ماسک استفاده کنيم
 دار و داخلی های عفونی، تب دکتر زهره پژمان/ متخصص بيماری

ای مااناناد         استفاده از ماسک برای سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه   
گذاری   سرطان، بیماری قلبی، ریوی و دیابتی حتی در صورت رعایت فاصله          

 شود.    فیزیکی، توصیه می
گذاری فیزیکی وجود ندارد به خصوص        در شرایطی که امکان رعایت فاصله     

های شلوغ و پرتردد، باید همه مردم از مااساک         در فضاهای بسته و مکان    
 استفاده کنند.

باید در تمام حاالت، اعم از فضاهای باز و بسته از             ۹۱-افراد مبتال به کووید   
ماسک استفاده کنند. کادر درمانی اعم از پزشک، پرستار و هامایانایا                   

 اعضای خانواده مبتال، باید از ماسک جراحی استفاده کنند.  
شود که در فضاهای بسته و امااکا  شالاوغ و                 به مردم عادی توصیه می    
گذاری فیزیکی )حداقل یک متر فاصله با دیگاران             پرتردد که امکان فاصله   

تری  راه پیاگاگایاری، رعاایات             وجود ندارد از ماسک استفاده کنند. مهم       
 گذاری فیزیکی است. بهداشت دست، لمس نکردن صورت و رعایت فاصله

کنند و     برخی افراد در فضاهای باز و کوچه و خیابان از ماسک استفاده می            
هایی مانند محل کار که عمدتاً فضای بسته است، آن     پس از ورود به مکان    

را از روی صورت برمی دارند که کار اشتباهی است همینی  برخی دیاگار               
در حالت عادی ماسک بر صورت دارند ولی هنگام صحبت کردن ماسک را             

 دارند که ای  هم کار اشتباهی است. از روی صورت برمی
تری  راه انتقال ویروس کرونا، دستگاه تنفس شامل دهان، بایانای و                  مهم

چگم است و با استفاده صحیح از ماسک، با جلوگیری از سرایت بیماری به     
ی بدون عالیم؛ افراد سالم از ابتال باه بایامااری                دیگران توسط افراد آلوده   

 شوند. محافظت می

گزارش عملکرد مالی 

 شهرداری کازرون
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شهيد محسن 
 خسروی

 
 ا... نوذری خاطرات سردار فضل
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 ی سرافراز عبدالخالق فرهادپور را در شهر سبز دنبال کنيد خاطرات آزاده

 اطالعيه پذیرش دانشجو

های بدون آزمون مقطع کارشناسی  در رشته

 دانشگاه سلمان فارسی کازرون
سال اول ساال        دانشگاه سلمان فارسی کازرون در نيم     

در مقطع کارشناسی بدون آزمون       0911-0011تحصيلی  

ریاضاياات و     «های    )بر اساس سوابق تحصيلی( در رشته       

فايازیاک    «و   »فيزیک«،  »علوم مهندسی «،  »کاربردها

 پذیرد.  )روزانه و نوبت دوم( دانشجو می »مهندسی

های بدون کاناکاور        نام در رشته    داوطلبان متقاضی ثبت  

توانند با مراجعه باه        دانشگاه سلمان فارسی کازرون می    

پس  www.sanjesh.orgسایت سازمان سنجش به نشانی      

از دریافت دفترچه راهنما و مطالعه شرایط و ضوابط، تاا           

 نام نمایند.  به صورت اینترنتی ثبت 11///0تاریخ 

 

نشانی: کازرون ا چهارراه ارشاد ا ابتدای خيابان 

 اهلل طالقانی ا دانشگاه سلمان فارسی کازرون  آیت

 099تا  025داخلی  1500222/171شماره تماس: 

 www.kazerunsfu.ac.irوبگاه دانشگاه 
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 اناهلل وانااليه راجعون

 پور خانواده محترم حيدری

پور از  ی درگذشت مرحوم مغفور حاج ناصر حيدری ضايعه

های انقالب و  ها و آرمان سابقون انقالبی و واليی و پاسدار ارزش

جمهوری اسالمی از بازاريان خير، مؤمن و متدين تسليت 

گويم، علو درجات آن فقيد سعيد و صبر و سالمت  می

 بازماندگان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم..

 حکمت اکبر فرشته علی

بيانيه جمعی از مداحان کشور در حمایت از 
 فرمایشات اخير مقام معظم رهبری
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تسليت بمناسبت درگذشت شادروان حاج 

 پور  ناصر حيدری
باسالم خدمت كليه دوستان وعرض تسليت بمناسبت 

درگذشت شادروان حاج ناصر حيدری پور از دوستان بسيار 

صميمی ونزديک واز پيشکسوتان  انقالب و همراهان صميمی 

در دعای ندبه در سپاه پاسداران ودر همه عرصه های انقالب  

اين ضايعه رابه خانواده محترم ايشان و دوستان وهمکاران 

 تسليت عرض ميکنم.

 اصغر دریاب علی

تسليت درگذشت  مرحوم حاج ناصر 

 پور  حيدری
با كمال تاسف و تاثر مصيبت درگذشت مرحوم حاج ناصر 

حيدری به خانواده محترم ايشان و تمامی دوستان و 

آشنايان آن مرحوم تسليت عرض نموده و از خداوند 

متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان 

 عزيز و دوستان گرامی  صبر و سالمتی آرزومندم. 

 منتظرالقائم

بیانیه جمعی ازدوستان وهمراهان قدیمی درارتباط 
 ارتحال ملکوتی

 پيرانقال ب حاج ناصرحيدری
 غم زمانه خورم یا فراق یارکگم
 به طاقتی که ندارم کدام بار کگم

حاج آقا ناصر حیدریپور بزرگ،پیر و عزیز و هاماراه هاماه باود، او      
اصولگرا بود... امّا ورای تعاریف و جناح بندی های سیاسی، همگاان     
ایگان را به پایبندی به اصولِ اخالق، سادگی، صمیمیت، پاکدستی، 

شناختند، از پیا  از اناقاال  و در     داری می تکریم خانواده و مردم
جریان مبارزه علیه رژیم طاغوت تا  لحظه ارتحالگان که مقاارن باا   
ایّام ذیحجّه و عرفه گگت، هماواره  باه ماردم احساان مایاکارد و         

 نمود. مستضعفان و نیازمندان را شریک رزق و سفره خود می
گاه از راه دی  کاسابای ناکارد و از دیا  بارای        دیندار بود، امّا هیچ
 و قدرت نساخت....  خود،نردبانِ ثروت

هاایای    توحید و تعاون آرمان  بود و انقالبی بود، امّا از تبار انقالبای 
عدالتی  و درد مردم بیگتر شد،دست و بدن   که هر چه فساد و بی

بیگتر لرزید و النهایه ایگان که از عاشقان و دلباختگان اهل بیت و 
 بست. مکتبِ کربال  بود با دردِ مردم چگم از دنیا فرو

اینجانبان،که از ارادتمندان ایگان بودیم و افتخاار دوساتای و هام     
ایام   سنگری با او در مقاطع مختلف پی  یا پس از انقال  را داشته
شاان و   بدینوسیله فقدان او را ،به همسر بزرگوار و فرزندان شاریاف  

نماییم ،و از خداوند بزرگوار برای  سایر بازماندگان تسلیت عرض می
ایگان طلبِ مغفرت و برای بازماندگان آرزوی صبار و تانادرساتای      

 داریم.:
 فرد نژاديان محمّدباقر باقری

 حاج حسين مختاری
 حاج اسماعيل مختاری

 امراهلل مختاری
 حاج يداهلل مختاری

 حاج اصغرمکارم
 مصطفی بخرد
 علی اسدزاده
 حسين پيروان
 يداهلل پناهی

 محمّدكاظم بدرود
 محمّدعلی مختاری



مقام معظم رهبری در بخگی از سخنان هفتاه گاذشاتاه باه                 

تری  ماوواوعاات       مناسبت عید سعید قربان درباره یکی از مهم       

ای  روزها که به نظر باعث اختالف برخی شده است، گفاتاناد:              

ها معیار آن چیزی است که ستاد ملی کرونا اعاالم     در عزاداری »

کند. بنده هر چه آن ها الزم بدانند مراعات خاواهام کارد.           می

هاا و       ها، ماناباری      توصیه و تأکید م  به همه عزاداران، هیئت       

مداحان نیز ای  است که ووابط ستاد ملی کرونا باید رعاایات               

شود، چرا که اگر همی  مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود،       

 «ای بزرگ پدید خواهد آمد. فاجعه

ای از سوی برخای      های مقام معظم رهبری نامه      پیرو ای  صحبت  

 از مداحان صادر شده است که مت  آن به شرح زیر است:

 یا دافع البالیا

 بمواالتکم علّمنا اهلل معالم دیننا و اصلح ما کان فسد م  دنیانا

 («ی کبیره جامعه»)فرازی از زیارت  

ما در معرض ابتال و آزمون دشاواری        در ای  چند ماه اخیر، همه     

ای که عاجاز و          ایم؛ شیوع مرگبار بیماری ناشناخته      قرار گرفته 

ی حیاات فاردی و        ناتوانی بگر را به رخ کگیده و روال روزمره        

اجتماعی را در سراسر جهان دچار اختالل کرده است. تعطیلای            

موقت مگاهد مگرفه و مساجد و محافل و ماجاالاس دیانای                 

جهت کنترل بیماری یکی از پیامدهای ای  آزماون و باالی                به

ماحابایا            های تگناه    سخت است؛ امری که گرچه کام جان      

رعایات    بیت)ع  را تلخ کرد، اما تبلور عقالنیت دینی و نگانه        اهل

بود. بلیه ای که امکاان دارد            مقتضیات زمان در شئون مذهبی    

ارائه راه و        با زندگی ما همراه باشد و از ای  روست که            مدتها

رسم زندگی هوشمندانه در دنیای با کرونا در هاماه شاووناات               

 زندگی و از آن جمله حیات معنوی اهمیت ویژه ای می یابد.

جاری و ساری باوده    چنی  رسمی  از دیرباز در ای  ملک و بوم    

است که مردم در هنگام بال و مصیبت دست نیاز و تضارع باه                 

بیت پیامابار رحامات          دامان والی خاندان پاکی و راستی، اهل      

ی دفع باال       )ص  بزنند و ایگان را نزد پروردگار شفیع و واسطه           

قرار دهند. باه پایاروی از هامایا  سانات پارافاتاخاار،                           

بیت )ع  و عزاداران حضرت اباعبداهلل الحسایا        اهل   دوستداران

طور که در ابتدای شروع بیماری کرونا به یاری کاادر              )ع  همان   

و در رزمای  مواسات به یاری مردم شتافتند؛ در محارم        درمان

ای تازه از ارادتمندی مسئاوالناه باه            امسال نیز ان شاءاهلل جلوه    

پیگوای آزادگان جهان را رقم خواهند زد و و درکنار گساتار              

مواسات و همدلی، نگان خواهند داد که محافال ماذهابای و                

های عزادار با اقامه مراسمات پار شاور خاود،               مجالس و دسته  

پاذیاری    نگینی شریعت، عقالنیت، فتوت و مسئولیت       مصداق هم 

 است.

ی ماه محرم، وم  اعالم تبعیت از فرمایگات ماقاام              در آستانه 

العالی  مبنی بر ورورت معیار قرار دادن           معظم رهبری )مدظله   

ی مداحان و ذاکاران     ووابط و مصوبات ستاد ملی کرونا، از همه 

هاای عازاداری دعاوت           ها و دستاه   بیت و مسئوالن هیئت     اهل

ی امسال، مجالس و محاافال         کنیم در شرایط حساس و ویژه       می

عزاداری را در همکاری با مسئوالن و با رعایت ووابط بهداشتای   

ویژه پرسنل فداکاار و        و مطابق نظر کارشناسان و متخصصان به      

ای برگزار کنند که خدای نااکارده         گونه  ایثارگر درمانی کگور به   

و عزاداران اباعبداهلل الحسیا  )ع            سالمت مردم فهیم و مؤم     

 به خطر نیفتد.

کانایام       گذاران ارشد دعوت مای      همینی  از مدیران و سیاست    

وم  استفاده از نظرات فعاالن هیئات در جهت اقانااع افاکاار             

عمومی و رفع نگرانی و تگوی  خاطر جامعه، از چندصدایی و            

ای و بعضًا متناقض پرهیزکارده، در          اتخاذ مواوع متعدد، سلیقه   

اسرع وقت تدابیر الزم برای ابالغ و آموزِ  ووابط بهداشتای و             

های حمایتی برای اجارای ایا  واواباط در              تأمی  زیرساخت 

 برگزاری مراسم محرم را اتخاذ کنند.

طور که در مراسم عرفه مگااهاده           اطمینان خاطر داریم، همان   

که در ای  شرایط      شد، مردم متدی ، خود بلوغ و قدرت فهم ای         

خاص چگونه عمل کنند را دارند و مجالس عزاداری محارم، باا          

بیت )ع  و رعاایات          توکل بر خدا و توسل به ذوات مقدس اهل       

ووابط الزم توسط مردم؛ مسئوالنه و بدون مگکل و پرشورتر از           

 همیگه برگزار خواهند شد.

 شاءاهلل. ان 

 اسامی ای  مداحان به شرح زیر است:

غالمروا سازگار، منصور اروی، علی انسانی، ماشااهلل عاابادی،            

ولی اله کالمی زنجانی، حسی  سازور، محمدروا طاهری، سعید         

حدادیان، صادق آهنگران، احمد واعظی، مرتضی طاهری، مجید        

بنی فاطمه، مهدی سلحگور، مصطفی خورسندی، مهدی خادم         

آذریان، شهروز اردبیلی، محمود ژولیده، نریمان پناهای، جاواد           

حیدری، میثم مطیعی، یوسف ارجونی، حمید علایامای، رواا             

هاللی، محمدروا بذری، مهدی رسولی، نادر جاوادی، ماهادی            

لیثی، مهدی قربانی، کاظم غفارنژاد، محس  عر  خالقی، یزدان         

احمد  ناصری، علی آیینه چی، مجتبی روش  روان، امی  مقدم،       

نیکبختیان، مهدی رعنایی، حسی  طاهری، محاماد حسایا             

حدادیان، سید امیر حسینی، حنیف طاهری، امایار عابااسای،              

حجت بحرالعلوم، حامد خمسه، احد قدمی، سعید کارماعالای،             

حس  شالبافان، شهروز حبیبی، مسعود پایارایا ، ماحاسا               

 محمدی پناه، امیر برومند و عباس طهماسب پور.
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 مدیریت فضای مجازی  
 قسمت سوم

 اصغر دریاب علی
همانطور که در شماره های قبل ذکر شد فضای ماجاازی              

مکان بسیار مناسبی است  هم  برای  تبالایای دیاانات و                    

انسانیت   و نگر  حقایق وارزشها  و ارشاد و  راهنمایی توده               

های  مردم و  هم برای  تبلیی کفر و بی دینی و  ال اباالای                    

گری و  قلب حقایق و  وارونه نگاان دادن  مساائال  و                     

مگکالت یک  جامعه  .و درواقع  بهتری  مکان برای فعالیت             

های فرهنگی  و اثر گذاری بر اقگار ماخاتالاف جااماعاه                   

 بخصوص جوانان و  نوجوانان  است 

اگر خو  دقت کنیم   در تجمعات معمول  خانوادگای  و                  

دوستانه یا  نگست های علمی و  فرهنگی  و اجاتامااعای                   

نفوذ  کلمه  بزرگان و عالمان مجلس و نیز  شرم حضور  کم            

خردان و بی مایه گان    همواره مانع طارح هار مساالاه                    

کوچک و پی   پا  افتاده ای می  شود و افاراد واعایاف                    

النفس  و  کم اطالع ترجیح می دهند  که درای  مصاف هاا               

ساکت بمانند و اظهار  نظری نکنند   وخود را در ماعارض                 

انتقاد  و اعتراض  دیگران قرار ندهند  اماا هامایا  افاراد            

وعیف  وسست عنصر    وقتی در فضای مجازی قارار مای                

گیرند و ظاهرًا  رقیبی در اطراف خودشان  نمی بینند  باه               

یکباره  فعال  می شوند  و تحرکاتی از خود نگان می دهند              

که کمتر کسی به آن مبادرت می ورزد  و  در ای  عارصاه                   

چنان جوالن می دهند  که گویی کوهی از علم و  دان  به              

 همراه دارندو کسی هم  به پای آن ها نمی رسد 

آری درای  عرصه  ودر ای  فضا همه گونه افراد پایادا مای                

شوند از چپ  چپ ومغرض و عنود  و گاهای وابساتاه باه          

اجانب  گرفته  تا راست راست  وهوادار ان متاعاصاب ودو                

آتگه . وکسی که درای  فضا وارد می شود بایاد هاماه را                  

تحمل کند .  شاید به تعبیری بتوان عامالن ای  عارصاه را               

 به . چهار قسمت تقسیم گرد

اول انسان های مخلص ، شایسته و دلسوز  جامعه  که بدون      

غرض و رزی و پیگداوری وصرفًا  برای رفع حاجات اولایاه              

طبیعی و اجتماعی خود و  اطالع یافت  از اوواع و احاوال              

سیاسی واجتماعی کگور  وجهان پا  به ایا  عارصاه مای             

 گذارند.  

دوم معتروان  به ووع موجاود و فاعااالن سایااسای و                     

اجتماعی که برای بیان نظرات انتقادی خود و  خالی کاردن          

عقده های درونی ناشی از نابسامانی های اجتماعی ناظارات           

خود  را در ای  فضا  ابراز   و دائمًا با دیگران به جر و بحاث                   

 می  پرازند 

سوم بد بینان و مخالفان ونق زنان جامعه  کاه هاماواره                  

مایوسانه سخ  می گویند  و نا امیدانه نظر مای دهاناد و                  

همه چیز را تیره و تار  می بینند .  از هر چیز و  هر کاس                     

گله مندند و از همه  طلبکارند و گوبی هاماه باه آن هاا                    

بدهکارند  ای  طیف معمواًل بیگتری  مطالب را در گاروه              

های مختلف  منتگر می کنند .و از  فضاای  ماجاازی                     

 بیگتری  بهره را می برند

چهارم ساده لوحان ، بی خبران ، ناآگاهان و  کسانی  کاه                

بدون هیج نظر و عقیده ای وارد ای  عرصه شاده و بارای                

کسب خبر و اطالع یافت  از مسائل منطقه و کگور  و جهان     

سیاست اکثرًا   مطالب ای  فضا را  مرور  و  اغلب دست باه                 

دست می کنند ،  گاهی به چپ وگاهای باه راسات مای                

غلطند و دائم  گرایگات خود را عوض می کنند  نه ثاباات                

قدمی دارند که روی یک مساله ایستاده  پا فگاری کنند  و    

نه غروی دارند که  حقایق  را کتمان کنند.  اینان هاماان                 

قگر خاکستری  جامعه و اکثریتی از تاوده هاای ماردم                  

هستند که  همواره  مطمع نظر  مخالافاان وماعاانادان و                  

 دشمنان قرار دارند.

ز قگر اول که بگذریم به  قگر دوم می رسایام  یاعانای                    

معتروان به ووع موجود که بادیادن ناابسااماانای هاای                 

اجتماعی خرو  برآورده و  انتقادات خود را درایا  فضاا              

منتگر می کنند پس باید  تا اندازه ای  هم  به آن ها  حاق                   

داد ،  و با آن ها  با  مهربانی رفتار  کرد  و آن ها را درحاد               

امکان توجیه نمود و  به آینده امیدوار  کارد. تاا طاعاماه                    

 دشمنان و مغروان نگوند.

طیف سوم یعنی  بدبینان و مایوسان  و  نا امیدان کاه باه         

همه چیز با دیده تردید می  نگرند و همه را متهم می کنند              

و  از   همه کس و  همه چیز گله دارند  اینان نا آگاهانه  ر                    

ابطان بی  دشم  غیر مرئی  و  قگر خاکستاری جااماعاه                

هستند و  خوراک تبلیغاتی بیگانگان را  به بهتری  شاکال              

مهیا کرده و دراختیار  قگر خاکستری جاماعاه قارار مای                 

دهند ای  طیف که درهمه اقگار نمونه آن ها را مای تاوان               

یافت ،   درعی  کمی تعداد ،   حرف و ادعاایگاان گاو           

فلک را کر می کند و عرصه های فضای مجازی پر است از              

 مطالب  رنگارنگ و پر طمطراق ای  طیف.

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

 های فاقد سند رسمی ساختمان
هاای   موووع قانون تعیی  تکلیف ووعیت ثبتی اراوی و ساختمان ۱۱/  13/  ۹3مورخ  ۹9۱۱019۹۹113111931برابر رأی شماره  

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاوی آقای علیروا اساکانادری زاده                       

فارعای از        ۹01مترمربع پالک     01صادره از کازرون در شگدانگ یک با  مغازه به مساحت             233فرزند حسی  بگماره شناسنامه     

اصلی خریداری از مالک رسمی با واسطه آقای  ۹99فرعی از  3فارس کازرون مفروزی از پالک  1واقع در بخ   3اصلی قطعه     ۹99

کاه     شود. درصاورتای       روز آگهی می    ۹2خورشید نجاتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله                  

توانند از تاریخ انتگار اولی  آگهی به مدت دو ماه اعتاراض              اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاوی اعتراوی داشته باشند می          

خود را به ای  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجاع قضاایای             

 تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

  ۱۱/ 12/  3۱تاریخ انتگار نوبت دوم:                                                        ۱۱/  12/ ۹3تاریخ انتگار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 های فاقد سند رسمی ثبتی اراضی و ساختمان
 ۹9۱۱019۹۹113111393و      ۱۱/  13/  11مورخ  ۹9۱۱019۹۹1131119۹3برابر رأی شماره    

های فاقاد ساناد       موووع قانون تعیی  تکلیف ووعیت ثبتی اراوی و ساختمان ۱۱/  19/  30مورخ  

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاوی آقاایاان                 

صادره از کاازرون و ماناصاور              38۱83حمیدروا رحیمی کازرونی فرزند علی بگماره شناسنامه        

صادراه از کازرون هر کدام نسبت به سه داناگ         99309خداکرمی فرزند ماشااله بگماره شناسنامه      

اصلای   2۹2فرعی از  93مترمربع پالک  3980/31مگاع از شگدانگ یک با  دامداری به مساحت  

فاارس کاازرون        1واقع در بخ        3اصلی قطعه     2۹2فرعی از     3۱مفروز و مجزی شده از پالک       

الحصه متقاوی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاالع عاماوم            خریداری از مالک رسمی )سهم     

که اشخاص نسبت به صادور ساناد         شود. درصورتی  روز آگهی می ۹2مراتب در دو نوبت به فاصله   

توانند از تاریخ انتگار اولی  آگهی باه مادت دو مااه             مالکیت متقاوی اعتراوی داشته باشند می 

اعتراض خود را به ای  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تااریاخ تسالایام                        

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضاای مادت                   

 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

  ۱۱/ 12/ 3۱تاریخ انتگار نوبت دوم:                           ۱۱/ 12/ ۹3تاریخ انتگار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
/ ۹۹/  ۹۱ماورخ       ۹9۱8019۹۹11311۹398برابر رأی شماره    

ماورخ     ۹9۱۱019۹۹113111320و رأی اصالحی شماره    ۱8

ماورخ     ۹9۱8019۹۹11311۹391و رأی شماره      ۱۱/  19/  3۱

 ۹9۱۱01۹۹113111322و رأی اصالحی شماره    ۱8/  ۹۹/  ۹۱

 ۹9۱8019۹۹11311۹311و رأی شمااره        ۱۱/  19/  3۱مورخ  

و رأی اصاااالحااای شااامااااره               ۱8/  ۹۹/  39ماااورخ    

موووع قااناون    ۱۱/  19/  3۱مورخ  ۹9۱۱019۹۹113111321

های فاقد ساناد        تعیی  تکلیف ووعیت ثبتی اراوی و ساختمان      

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصارفاات            

مالکانه بالمعارض متقاوی آقای حمایادرواا فارجای فارزناد                

صادره از کازرون نسبت به دو   ۹311اله بگماره شناسنامه      حبیب

دانگ مگاع و آقای روا داودی  فرزند اسفنادیاار باه شامااره                  

صادره از کازرون نسبت به سه دانگ مگااع و             93۹8شناسنامه  

 0اله فرجی فرزند علی روا به شماره شنااسانااماه                آقای حبیب 

صادره از کازرون نسبت به یک دانگ مگاع همگی از شگاداناگ       

 ۹مترمرباع باه پاالک           9۱۱8/۱2یکبا  دامداری به مساحت  

فاارس کاازرون        1بخ     3اصلی واقع در قطعه  001فرعی از  

اصلی خریداری از ماالاک          001مفروز و مجزی شده از  پالک        

الحصه متقاویان  محرز گردیده است. لذا به منظور       رسمی )سهم  

شاود.   روز آگهی می ۹2اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله    

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت ماتاقااوای         درصورتی

توانند از تاریخ انتگار اولی  آگهی باه           اعتراوی داشته باشند می   

مدت دو ماه اعتراض خود را به ای  اداره تسلیم و پس از اخاذ                 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخاواسات    

خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صاورت               

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ساناد       

 مالکیت صادر خواهد شد.

                  ۱۱/ 12/ ۹3تاریخ انتگار نوبت اول: 

  ۱۱/ 12/ 3۱تاریخ انتگار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 فاقد سند رسمی
هاای   موووع قانون تعیی  تکلیف ووعیت ثبتی اراوی و ساختمان ۱۱/  13/  ۹3مورخ  ۹9۱۱019۹۹113111932برابر رأی شماره    

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاوی آقای حامد اسکندری زاده فرزند                    

 ۹99از      ۹08مترمربع پالک فرعای     38صادره از کازرون در شگدانگ یک با  مغازه به مساحت  ۹۹93حسی  بگماره شناسنامه    

فارس کازرون خریداری از مالاک رسامای باا               1واقع در بخ       3اصلی قطعه     ۹99فرعی از     3اصلی مفروز و مجزی شده از پالک        

شاود.     روز آگاهای مای      ۹2واسطه آقای خورشید نجاتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله                 

توانند از تاریخ انتگار اولی  آگهی به مدت دو    که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاوی اعتراوی داشته باشند می           درصورتی

ماه اعتراض خود را به ای  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواسات خاود را باه                               

مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالاکایات صاادر                          

 خواهد شد.

  ۱۱/ 12/ 3۱تاریخ انتگار نوبت دوم:                                                           ۱۱/ 12/ ۹3تاریخ انتگار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 های فاقد سند رسمی ثبتی اراضی و ساختمان
موووع قانون تعیی  تکالایاف     ۱۱/  19/  3۱مورخ  ۹9۱۱019۹۹11311133۱برابر رأی شماره    

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مالاک                ووعیت ثبتی اراوی و ساختمان    

کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاوی آقای احسان پام فرزند احمد بگماره شانااسانااماه                  

سهم سهام شگدانگ یک قطعاه بااغایاه        ۱01سهم از     ۱۹8صادره از کازرون نسبت به        991۹

اصلی مفروز و ماجازی      030فرعی از  ۹12مترمربع پالک  133298مگتمل بر خانه به مساحت      

فارس کازرون خریداری از ماالاک رسامای          1واقع در بخ     3اصلی قطعه     030شده از پالک    

الحصه متقاوی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله         )سهم 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاوی اعاتاراوای               شود. درصورتی    روز آگهی می    ۹2

توانند از تاریخ انتگار اولی  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به ایا  اداره         داشته باشند می  

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را باه          

مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعاتاراض        

 طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

  ۱۱/ 12/ 3۱تاریخ انتگار نوبت دوم:                           ۱۱/ 12/ ۹3تاریخ انتگار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

 بيانيه جمعی از مداحان کشور در حمایت از فرمایشات اخير مقام معظم رهبری

شهر کاازرون   

االیاام    از قدیم 

به لحاظ دارو   

ی پزشکی از ظارفایات بااالیای             و درمان و به طور کلی حوزه      

برخوردار بوده است. در همی  رابطه پزشکان زیاادی از ایا                

اند. در خصوص پزشکان قدیم کاازرون تاوساط              شهر برخاسته 

های قبل مطالب متنوع و مبسوطی در نگاریاات             نگارنده سال 

سلمان و شهرسبز به نگار  درآمده که تکرار آن موووع ایا              

کردگان علم پزشکی جدید که از شهر         مقاله نیست. اما تحصیل    

اند   و شهرستان کازرون به مدارج علمی و پزشکی باالیی رسیده         

فراوانند. و اغلب هم از شهرت متنوع جاهاانای و کگاوری و             

استانی برخوردارند. حالی با وجود آن همه نیروهای متخصاص           

ی پزشکی سنتی و       بومی و نیز با وجود آن همه عقبه         -درمانی

قدیمی، چرا شهرستان کازرون اکنون به لاحااظ درماانای و                

بیمارستانی دچار کمبودهای جدی است؟ همینی  باه رغام            

های علوم پزشکی و پیراپزشکی چرا باایاد            کرده  وجود تحصیل 

های درمانی بزرگ و ماتاناوع و            شهر کازرون از وجود مجتمع    

گذاری یکای از پازشاکاان          روز محروم باشد؟ اگرچه سرمایه  به

یمان جنا  دکتر روااخاواه در سااخات و                خدوم همگهری 

اندازی چندی  مجتمع پزشکی و آخری  مورد آن ساخت و             راه

اندازی مجتمع پزشکی سینا واقع در خیابان سلمان فارسای            راه

آید ظرفیت درماانای       قابل تقدیر و ستای  است، اما به نظر می        

ی کازرون بسیار باالتر از وواعایات           شهر و شهرستان و منطقه    

فعلی است. چندی  سال است ساختمان بیمارستان امام عالای            

ع  متعلق به دانگگاه آزاد اسالمی و توسط ای  نهااد آماوز                

عالی غیردولتی در غر  شهرستان کازرون بنا شده است، اماا            

ی الزم،    متأسفانه به لحاظ بدهی مالی و فقدان سرمایه و بودجه         

اندازی بیمارستان مذکور متوقف و ای  ساختاماان           تجهیز و راه  

شاده     تکمایال  

همیناان باال     

استفاده مانده و   

خورد!! قطعًا اگر مسئوالن امر و متولیان دانگگاه آزاد              خاک می 

ی صدر و دلسوزی الزم بارخاوردار باوده بااشاناد،                    از سعه 

هایی غیردولتی حتی از میان پزشکان مگغول به          گذاری  سرمایه

اندازی بیمارستان ماذکاور ماتاماایال             کار در کازرون برای راه    

خواهند بود و حتی در ساخت و تکمیل بیمارستان دولتای در             

های خاود     گذاری کرده و نقدینه    دست اقدام شرق شهر سرمایه    

را به جای به کارگیری برای اماک  مسکونی و تجاری در اماور             

درمانی و پزشکی هزینه کناناد. باا کاماال تاأساف ناگااه                       

های درمانی    ای که در مرکز استان نسبت به مجتمع         سودجویانه

وجود دارد، باعث گردیده از طرفی صاحبان مراکز درماانای و             

گایاری      گیری از شاکال       بیمارستانی با نفوذ در مراجع تصمیم     

های درمانی در شهرستان ممانعت به عمل آورند! و از               مجتمع

های کالن پای نیروهای متخصص       طرف دیگر با ریخت  سرمایه    

ها را جذ  مرکز استان کارده و شاهار                بومی شهرستانی آن  

های بالقوه و بالفعل فراوان را از           قدیمی کازرون دارای ظرفیت   

داشت  نیروهای کارآمد پزشکی و پیراپزشکی محروم کاناناد.            

در ایا  ماقاطاع        ۹۱ی ناگوار و نامیمون ویروس کووید       پدیده

زمانی و مبتال شادن جاماع زیاادی از هاماگاهاریاان و                       

همگهرستانیان کازرونی و فقدان مکان و کاربران الزم و کافای           

جهت مقابله با ای  رخداد شوم نگان داد که شهرستان کازرون           

در امر پزشکی چه به لحاظ ساختمانی و چه به لحاظ تربیت و         

هاای گساتارده و          گذاری  جذ  نیروی انسانی کارآمد، سرمایه    

بزرگی نیاز دارد که صورت گیرد. لذا مسئاوالن امار در هار                  

ماانادگای       ای باید برای ای  امر مهم یعنی رافع موانع عقب          رده

 درمانی کازرون، همت و تال  مضاعف داشته باشند. 

 ماندگی امور درمانی کازرون علت عقب
 حکمت اکبر فرشته علی

به گزار  زینب صادقی خبرنگار شهرسبز؛ مراسام تاودیاع و              

معارفه دادستان و رئیس دادگستری شهرستان کازرون بارگازار          

 شد.

در ای  مراسم حسی  دهقان به عنوان دادساتاان و حاجات                 

االسالم مصطفی انصاری فرد به ریاست دادگستری شهرساتاان          

 کازرون منصو  شدند.

حجت االسالم انصاری فر دادستان سابق کازرون که از شهریاور           

منصو  شده بود، در همان ابتدا با ورود به مسائل مختلاف              ۱8

جهت حل مگکالت از جمله جلوگایاری از ناقاض حاقاوق                  

داران، تحسی  مردم     بهم  توسط بنگاه  33شهروندان در خیابان    

 را به دنبال داشت.

همینی  سید ابراهیم موسوی رئیس سابق دادگستری کاازرون        

 به عنوان مستگار دادگاه تجدیدنظر استان فارس منصو  شد.

در ای  مراسم موسوی رئیس سابق دادگستری به ارائه گازار            

ماه تاوفایاق     09پرداخت: بعد از     

خدمت در شهرستاان کاازرون،       

بدی از مردم ندیدم و هاماواره         

 عزت و احترام دیدم.

برخی مسائل خصوصا شاهاادت      

شهید خرسند برای ماا بسایاار         

سخت و واقعا خدمت باعاد از          

 شهادت ایگان دشوار بود.

ساال در کال          2در طول ای     

دادگستری شهرستاان کاازرون      

چندصد پرونده از موجودیاماان      

کم کردیم. از جمله با تال  حضار محترم کیفری و دادساتاان              

پاروناده از        081محترم خصوصا حجت االسالم انصاری فرد،        

موجودی کم کردیم. در شورای حل اختالف کازرون موجاودی           

 پرونده کاه  یافته است. 83عدد به  912پرونده از 

پرونده در طول ایا         ۹۹21پرونده موجودیمان بوده که     3111

ماه کسر شده گرچه همی  موجودی هم باال است ولای ان         ۹0

 شاءاهلل کسر خواهد شد.

کارها  ۱3۹در دادگستری کازرون دفتر خدمات قضایی نداریم و    

مربوط به حوزه قضایی است. بایگانی بسیار منظمی وجود دارد            

که در مقایسه با پرونده شهرستان های دیگر نظم و ترتیب آن             

مگهود است که ای  حاصل تال  همکاران ما خصوصا مادیار             

 محترم بایگانی است.

در خصوص پرونده های مس  تال  ما ای  است که آن هاا را               

 به حداقل برسانیم  و گام های خوبی برداشته شده است.

 برگزاری تودیع و معارفه دادستان و رئيس دادگستری شهرستان کازرون 
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 شهید محس  خسروی:
 ، کازرون۹93۹تولد: 

 ، فاو ۹903شهادت: 
برخی از صفات و ویژگی های خاص و بارز سردار فرمانده 
شهید برادر محس  خسروی اهل شهرستاان کاازرون در   
استان فارس و معاون فرمانده گردان خط شک  کمایال   

در  8المهدی عج که در عملیاات والافاجار     99در لگگر 
_ ام القصر باه درجاه     غر  کارخانه نمک و در جاده فاو 

 رفیع شهادت نائل گردید عبارتند از:
   فردی صالح و متقی و اهل زهد و شب زنده داری۹
  خو  اخالق و دارای چهاره ای بگاا  ) در اولایا        3

 برخورد شیفته و مجذو  می شدی  
   صبور و شجاع9
   ساده زیست و متواوع3
  شور و اشتیاق وصف نگدنی و لحظه شامااری بارای     2

) به ویژه پس از شاهاادت     شهادت و دیدار حضرت عگق

 برادر  حمزه و دوست عزیز  احمد رووانی  
  اعتقاد عمیق و راسخ به مبانای و ارز  هاای دیانای      0

 اسالم و التزام عملی به والیت فقیه
  عاشق اهل بیت علیهام الساالم و تاوسال ماداوم باه        1

 ایگان
   تکریم و احترام به همنوعان و نیروهای تحت امر8

 خاطره:
برادر شهید محس  خسروی  با توجه به حضور در مراکز 
آموز  نظامی و قرار داشت  در کسوت مربی آماوزشای،   
از تجار  و تخصص ارزشمندی در حاوزه عاقایادتای و      
نظامی برخوردار بود و همانند دوست عازیاز  شاهایاد      
احمد رووانی به دلیل شور و اشتیاق به شهادت هماواره  
تال  می نمود تا در زمان عملایاات هاای رزمانادگاان       
اسالم، در جبهه حضور یابد. وی با برادران شهید احاماد    
رووانی و حسی  میرشکااری رفایاق و یاار گارمااباه و        
گلستان همدیگر بودند و یک رابطه عاطفی و صمیمای و  

برادری بی بادیال بایا  آناان وجاود       
داشت، به گونه ای کاه پاس از شاهاادت بارادر احاماد        
رووانی، محس  و حسی  آرام و قرار نداشتند و با حضور 
مستمر در جبهه و همان گردان کمیل که احاماد در آن   
به شهادت رسیده بود  برای ادامه راه او و دستیاابای باه    
فوز عظیم شهادت در راه خدا لحظه شماری می کردناد.  
به هر حال بی قراری و بی تاابای ایگاان در شاب و روز     
برای ملحق شدن به دوست شهید  به رغم اینکه عالوه 
بر به عهده داشاتا  مسائاولایات اداره خااناواده خاود،          
مسئولیت اداره و مراقبت از خانواده برادر شهید  حمزه 
را هم به عهده داشت و ای  موووع باعث نگد تا خلالای   
در اراده و عزم ایگان برای حضور در جباهاه و اداماه راه    
دوستان و برادر شهید  و دست یاابای باه شاهاادت و      
مالقات حضرت عگق بوجود آید. سرانجام محس  پس از  
حدود یکسال تحمل فراق حمزه و احماد باا ایاناکاه در      

در گردان خط شک  کمیال   8مرحله اول عملیات والفجر

 99در لگااااگاااار  
المهدی عج از ناحیه صورت مجروح و به عقباه جاباهاه     
منتقال شاده باود، ولای ماجاددا پاس از تارخایاص از           
بیمارستان مستقیما و بدون فوت وقت خود را بر حساب  
عمل به تکلیف و حس مسئولیت پذیری و شوق شهادت 

3به خط مقدم نبرد رساند و در نتیجه در شب  بهما    1
در جاده فاو ؛ ام القصر در غر  کارخانه نمک  ۹903ماه 

فاو پس از یک نبرد سهمگی  و نابارابار باا دشاما ، باه       
آرزوی دیری  خود شهادت در راه خدا دست یافات و باه   
دیدار حضرت دوست نائل شد و پس از گذشت سال هاا  
از مفقود بودن و گمنامی، پیکر مطهر او به وط  بازگگت 
و در گلزار شهدای بهگت زهرا)س  شهرستان کازرون در 

 کنار پیکر سایر همرزمان شهید  آرمید.
انگااهلل روح ای  شهید عزیز واالمقام با ائمه اطهار علیهم 
السالم و با دوستان شهید  محگور بااشاد باه بارکات      

)ص ، التماس دعا   بارادر    -صلوات بر محمد و آل محمد 

 کوچکتان فضل اله نوذری 

 محسن خسرویشهيد 

انروز که در کازرون او اعالمیه امام ره ر ا توزیع می کارد   
 شاید اکثر طرفداران امام هنور بدنیا نیامده بودند. 

انروز که خانه ا  محفلی برای یاد گیری قرآن و اگاهای  
جوانان و مردم می شد  کمتر امید به ناتایاجاه آن مای      

 رفت .
هنگامی که سپاه به یک معتمد برای کارهای تدارکاتی  
نیاز داشت او بدون هیچ چگماداشاتای شابااناه روز باه        
خدمت در امد و در پایان بدون هایاچ دریاافاتای  از آن      

 خارج شد .
انروز که بازار به یک پایاه گاذار وحادت نایااز داشات او       
مسولیت را بعهده می گیرد و تا اخری  لاحاظاه در ایا      

 مسیر گام بر می دارد .
کننده ای بی منت بود که عزیزان زیادی   حاج ناصر کمک

 را حمایت می کرد .
 حاج ناصر ارام تر از انیه به تصویر می امد دیده می شد  
حاج ناصر مبارزی که در هیا هوی سیاست الاوده نگاد و   

 خو  زیست 
حاج ناصر عزیزی بود که دوران خدمت  را با سرنوشتای  

 نیکو پایان برد 
 حاج ناصر حیدری مرد :

 نیکویی 
 جوانمردی 
 مردمداری 

 تال  و ایثار 
 مرد اد  و معرفت 

 ریا و مخلص  مرد بی
 و.......

همه ای  صفات بدون هییگونه تابلاوی در او  
 نهفته بود. 

مردی که عمر  را برای انقال  گاذاشات و   
در آخر بدون هیاهو و بادرقاه دوساتاان باه      

 خاک رفت. 

 روح  شاد و قری  اولیا خداوند باد .
 ۱۱مردادماه  ۱حسی  پیروان 

ا... نوذری خاطرات سردار فضل  

 قسمت سوم:
خالصه وقتی باه نایاروهاا     
گفتم سریعتر اینجا را ترک 
کنایاد و بارویاد عاده ای      
گفتند خودت هم با ما بیاا  
و چرا نمای آیای ؟ کاه در    
ای  موقع باالی سر معالام   
عزیاز آقاای پارنایاان خاو       
نگستم و ووعیت او را کاه  
از تگنگی و گرما بیهو  شده بود بررسی میکاردم.  باه    
نیرو ها گفتم شما حرکت کنید سریع بروید م  هام باا   
دوسه نفر از بیه ها سعی میکنیم آقای پرنیان خو را باه  
دو  بگیریم و پگت سر شما به عقب بیاوریم و هرچاه  
اصرار کردند که بیا گفتم ای  باناده خادا زناده اسات و      
شاید بتوان او را هم نجات داد و در ای  موقع پایاراها     
خود را که مدارک و کارت و... داخل جیب  باود از تا       
خارج کردم و به رزمنده عزیز رامی  جوکار دادم کاه باا   
خود به عقب ببرد و حاال دیگر یک زیرپیراه  رکابی باه  
ت  داشتم، یک دکل بلند را که شاخص خوبای باود باه    
آقای رسولی نگان دادم و گفتم سریع به سمت آن دکل 
حرکت کنید تا آنجا را مسدود و اشاغاال ناکارده اناد و      
هادی تقی نژاد را پیگقراول آنها قرار دادم و گفتم سریع 
به سمت دکل مخابراتی و با فاصله از نیروها حرکت ک  
و برو به سمت دکل و نیروهارا باا عاالمات باه ماواواع       
    .. . خودی برسان و تا محاصره کامل نگده خارج شویاد و
فریاد زدم که همه سریع به عقب بروند و به هر حال آنها 
به سمت عقب و مسیری که باید میرفتند اداماه مسایار    

دادند و از همی  جا داستاان جادایای ماا از     
نیروها و ماندن ما آغاز و سناریوی دیگری در ای  مقطع 
از دفاع مقدس برایمان رقم خورد که بسیار متافااوت از   

 تمامی مراحل هگت ساله دفاع مقدس بود.
مقداری آ  به دهان و صورت آقای پرنیان خاو زدیام و   
هرچه تال  کردیم که شاید حال  بهتر شود و بتاواناد   
راه برود میسر نگد و نفس نفس میزد ،به دو سه نافاری   
از نیروها که برای نجات ای  رزمنده کنارم مانده باودناد   
) سیدکاظم ابطحی، هاشمی که بسیم چی بود، رمضاان   
.  گفتم کمک کنید و ایگان را به پگت م      . اهلل وردی و
بگذارید تا او را کول کنیم و به عقب برویم، چون گارماا   
زده و بیهو  بود ووعیت سختی بود و بیه ها هر طاور  
بود او را بلند کردند و پگت م  قارار دادناد کاه چاون     
سنگی  و بیهو  بود هر کدام دست های اورا روی شانه 
های م  نگهداشته بودند تا نیفتد به هر حال مقداری به 
عقب آمدیم و گرما و تگنگی و خستگی همراه باا آتا    
دشم  و احتمال بسته شدن آخری  روزنه محااصاره در   

. در    ای  ساعت روز روش  نگرانی مان را بیگتر مای  کارد
ای  شرایط نگاهم به مسیری بود که عمده نیروهایمان را 
از آنجا به عقب هدایت کرده بودیم و نگران سارناوشات    
آنها بودم که آیا از ای  روزنه خارج شده اند یا خایار؟ و   

کردم که انگااهلل از محاصره کامل نجات و خاارج   دعا می
شده باشند چون واقعا پیروزی و موفقیت بزرگتر را پاس  
از انجام عملیات و انهدام دشم  و با تحمال ایاناهاماه      
سختی و مقاومت و تگنگی و خلق آن حماسه کم نظیار  
در نجات نیروها از محاصره و تلفات و خسارات کاماتار    

دانساتام و حایاف باود حاالوت ایا          نیروهایاماان مای   
 دستاوردها تلخ شود.

همینطور که بخاطر سنگینی آقای پرنیان خو به سختی 
به عقب می آمدیم ناگهان یکی از نیروهای همراهمان به 
خاکریز بلند مجاور اشاره کارد و فاریااد زد کاه صادای      
نیروهای خودی می آید و انگار بیه های یگانهای دیگار  
. دارند به عقب میروند ،گفتام از       . . هستند که با خودرو و
کجا مطمئنی ؟گفت صدایگان و حرف زدنگان بناظارم   
ایرانی ها هستند و انگار نیروهای لگکر ثاراهلل و کرمانای  
       .. . ها هستند و خیلی اصرار کرد که نگاهی بیانادازیام و
رزمنده بیهو  را آرام به زمی  گذاشتایام و بارای یاک     
لحظه احساس کردم انگار در حال شهادت است و انگاار  
. به بیه ها گفتم کاه ما  مایاروم بااالی        قلب  نمیزند
خاکریز که ببینم همی  است که شما میگویید یاا ناه و   
بهرشوخی گفتم اگر دشم  بود که به بصره مایارویام و    
اگر خودی بودند که با ماشی  یا نفربرهاای آناهاا آقاای     
پرنیان خو را به عقب میبریم و چون ارتفاع خاکریز زیاد 
 بود اصال مگخص نبود پگت آن خاکریزچه خبر است.

خالصه با یکی از نیروها بطرف خاکریاز ماجااور کاه باه      
موازات محور لگکر المهادی باود و آنساوی آن ماحاور      

ثاراهلل کرمان بود و آنها موفق به الحاق با ما در  3۹لگکر 
عملیات نگده بودند و همی  امر باعث محاصره نیروهای 
ما شده بود  رفتیم و با سرعت از خاکریز باال رفتیام کاه   
تا نیم تنه مان از خاکریز باالتر قرار گرفت و خاکریز هام  

 دو جدار بود.
با نگاه به آنسوی خاکریز و روبرو ناگهان دیدیم عراقی ها 

و نفربر  و بصاورت ماناظام در       هستند که سوار بر تانک
حال استقرار پگت خاکریز و همینی  رخنه به عقباه از  

ثاراهلل هستند!!! به محض اینکه ماا را در      3۹محور لگکر 
ای  فاصله کم دیدند فورا نیروهائی که باالی تاناکاهاا و    

نفربرها و یا پیاده بودند ما را با اسلحه نگانه رفتند و باه  
عربی و با صدای بلند خواستند که تسلیم شویم ،در یک 

ها دوئل اجرا شد و چگام در   لحظه انگار بی  ما و عراقی
چگم به هم نگاه میکردیم و هیچ حرکتی نکردیم و فقط 
آرام لبهایم را تکان دادم و به رزمنده همراهم که کناارم  
قرار داشت و عراقی هارا نظاره میکرد گفتم یک لحاظاه   
سریع بنگی  و در همان حال نگاساتام و او را هام باه      
پگت خاکریز کگیدم که تیر مستقیم اصابت نکناد و رو  
به آن دو سه نفری که بر بالی  آقای پرنایاان خاو ماا را     
. و      . . نظاره میکردند فریاد زدم سریع به عقب فرار کنید و
خودمان هم بطرف آناهاا در حاال دویادن باودیام کاه        
چگمتان روز بد نبیند عراقی ها ما را بستند باه رگاباار    
گلوله آنهم چه گلوله بارانی و از بس شدت تیار انادازی   
زیاد بود هر کدام از ای  چند نفر  به سامات خااکاریاز      
. پناه بردند و م  هم با یکی از آناهاا        . . . ،گودال و چاله و 
بنام سید کاظم ابطحی که اهل شهرستان نی ریز فارس 
بود به پگت خاکریز بسیار کوچک و کوتاهی پناه بردیم، 
 3۹آت  و تیر اندازی دشم  هم از سمت محور لگاکار   

ثاراهلل و هم از محور خودمان که حاال دیگر به تعاقایاب    
برای کگت  و اسارت ما حرکت کرده بودند بسیار زیاد و 
حجیم بود و انگار دقیقا ما را سایابال هادف قارار داده      

 بودند.
از طرفی خورشید انگاار بایا  از پایا  ماا را در ایا         
ووعیت جزغاله میکرد و تگنگی و بای آبای و... هام باا        
دشم  تا دندان مسلح دست به دست هم داده بودناد و  
بدتر از همه روشنایی روز بود که مارا مستقیما در دید و 
تیر مستقیم دشم  قرار میداد ، یاه جاورایای احسااس     
کردم انگار جنگ و گریز ما توفیق اجبااری اسات چاون    

ها از سرعت و نفوذ برای رخنه بیگتر به عقاباه و    عراقی
شاد   تکمیل حلقه محاصره بازماندند و ای  کارباعاث مای  

عمده قوایی را که به عقب فرستااده باودیام ماوفاق باه       
خروج از تنها روزنه محاصره شوند و بعدها متوجه شادم  
. ووعیت هر لحاظاه     که خدارا شکر همینطور بوده است
پیییده و بحرانی تر میگد و ازبس تایارانادازی زیااد و     

 رسید و... حجیم بود صدا به صدا نمی
به سید کاظم گفتم عراقی ها تا چند لحظه دیگر باه ماا   
میرسند و باید سریعتر تغییر مووع دهیم و باه سامات    
عقب برویم تا شاید هنوز آخری  روزنه امید بسته نگاده  
باشد و احتماال نیروهائی که عقب هستاناد در ماقاابال      
دشم  مووع گرفته اند تا محاصره کاامال نگاود و باه     
تاخیر بیفتد و ماهم بتوانیم از ای  ووعیت خارج شویم ، 
سریع به سمت عقب شروع به دویدن کردیم ،تیرانادازی  
بیگتر و صدای عراقی ها واوح تر بگو  میرسید بخاطر 
تیر اندازی زیاد مجبور شدیم از چاله های بزرگی که بار  
اثر اصابت گلوله های توپ و خمپاره هاای ساناگایا  و      
. ایجاد شده بود استفاده کنیم و با خیز و نیم     . . کاتیوشا و
خیز سریع به درون چاله ها میرفتیم و تمام فضای باالی 
سرمان و لبه های چاله هایی که درونگان پناه گارفاتاه    
بودیم آماج گلوله های زیاد و مستقیم عاراقای هاا قارار     
داشت و حتی در ای  حفره ها هم در اماان ناباودیام و     
انگار گلوله ها مثل فوج زنبور های وحگی از همه جاای  
ما زوزه می کگیدند و... برای یک لحظاه  داشات بااورم       
میگد که شاید بعداز سالها که از دوستان شهیدمان و از 
قافله شهدا جا مانده بودیم انگار نصیب م  بی لیاقت هم  
واقعا داشت شهادت میگد و در شرایطی قارار گارفاتاه     

 بودیم که راه نجات ناممک  شده بود....

 قسمت سومالمقدس هفت(   هایی از عمليات بيت )ناگفتهاز بوبيان تا بصره 

 نجات نيروها از محاصره
 خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

 شهادتفرهنگ ایثار و 

 برای حاج ناصر حيدری  مردی از جنس صبر و بزرگواری  
 حاج حسين پيروان

 گون سلسبیل  سار سرخ ساقیا در چگمه
 ای ده، روح باور از مزاج زنجبیل  باده

 از می عگق علی سرمست ک  جام دلم 
 ام ده، در خمستان هست ک  جام دلم  هستی

 تا علی ساقی است سر مستند خیل عاشقان 
 مظهر باقی است سر مستند خیل عاشقان
 اسم اعظم، معنی روح عدالت مرتضی است 
 بعد هر سو، القضا، در آسمان. حس  القضاست

 های نور در توصیف سیمای علی است  آیه
 است “ ولی”یعنی علی برما “اکملت لکم”شرح 
 “محکمات”های   ا  سیمای یاسی  گام جلوه

 “والعادیات”آور   ذوالفقار و دلدل رزم
 بی  دست مصطفی “ یداهلل”دست و بازوی  

 عجب دستی! غیور و باوفا“ فوق ایدیهم”
 ها و دی  زادکعبه یعنی: قبله دل خانه

 عالم و عادل علی اعلم عالی یقی  
 البالغه، طعم گفتار  ملیح  راه او نهج

 و پندهای او فصیح “ الحرام بیت”ا   قبله
 حیدر خیبرشک ، باتاج ایمان و سریر

 “یوم الغدیر”آفتا  آمدبه دست آفتا  
 “مستطیر”تا لوجه اهلل، طعام آمد از آنان 

 “مسکیناً، یتیماً، با اسیر”شد رمز “ هل اتی”
 چون علی با حق مداوم، حق مداوم با علی است

 است“ ولی”هرکه: حق باور بود، پس مرتضی بر او 
 جان احمد ای  علی، عگق محمد ای  علی است

 در او منجلی است“ وجه اهلل”در شب معراج 
 “نور مبی ”ای  امام مهر و تقوی معنی 

 “هدی للمتقی ”علی یعنی: “ الریب فیه”
 گگاست  از ازل تا بر ابد، نام علی مگکل

 تا قیامت بر زمی ، نق  غدیرخم به پاست 

 آید می“ ولی”خبر آمد 
 محمدحسين برزویی 

 عازم کر  و بال گگته حسی  ب  علی
 بارالها شه دی ، آل پیمبر نبرد

 مکه را ترک نموده پسر ختم رسل 
 کا  دردانه رقیه مه انور نبرد
 کربال جای خطرناک بود یا ا...

 مددی ک  که حسی  زینب اطهر نبرد
 گر مقدر شده تا راه سفر طی بکند 

 اکبر نبرد کا  فرزند جوان  علی
 نیست یک ذره حیا در دل ب  سعد پلید 

 کا  عباس، علمدار دالور نبرد
 به سفر رفت  فرزند علی پر خطر است
 چه شود قاسم و عبدا... و جعفر نبرد
 جاده پر بیم و خطرناک بود یا غفار

 ی مادر نبرد کا  کلثوم جگرگوشه
 لگکر کفر در آن وادی غم منتظر است
 کا  هفتاد و دو ت  الله پرپر نبرد
 علقمه بسته شود از طرف قوم لعی 

 تگنه حسی  عترت حیدر نبرد کا  لب
 شمر آماده شده بهر جنایت کردن 
 کا  ای  لحظه دو نور دل خواهر نبرد
 حرمله تیر سه شعبه زده در پگت کمر

 اصغر نبرد کا  در دام  مادر علی
 رستمیّان تو بیا ای  همه اشعار مگو

 های معطر نبرد گر حسی  ای  همه گل
 دی  و آیی  برود از کف اوالد رسول

ی محمدجعفر  سروده
 رستميان در روز عرفه

به گزار  روابط عمومی دفتر نمایاناده   
هاای کاازرون و    مردم شریف شهرستاان 

چنار، در دیدار دکتر فریدون عباسی  کوه
دوانی نماینده ای  حوزه انتخابیه و رئیس کمایاسایاون     
انرژی مجلس با دکتر سورنا ستاری ماعااون عالامای و      

جمهور و رئیس بنیااد مالای ناخاباگاان،         فناوری رئیس
توانمندی، استعداد و ظرفیت های مناطاقاه کاازرون و     

چنار معرفی و تگریح شد و بر اهمیت توسعه علمای   کوه
 و استقرار صنایع نوی  در ای  منطقه تاکید گردید.

چنار با اشاره به اینکه ای  منطقاه   نماینده کازرون و کوه
در گذرگاه بوشهر، خوزستان و فارس قرار گرفتاه اسات،   
به اهمیت سرمایه گذاری در ای  منطقه و کمک به سایر 

. در ایا  جالاساه دکاتار         استان های همجوار اشاره کرد
عنوان یک شاهار دانگاگااهای        ستاری نیز کازرون را به

معرفی و بر لزوم همکاری و حمایت از تاوساعاه دانا      
. در ایا  جالاساه ماقارر شاد          بنیان کازرون تاکید کرد
معاونت علمی ریاست جمهوری، مرکز نوآوری زیساتای   
در دانگگاه آزاد کازرون و همینی  مرکز نوآوری انارژی  

 در دانگگاه سلمان فارسی را تاسیس کند.

انادازی ایا  ماراکاز، زمایاناه اجارای          با راه
های زیستی بویژه در زمیاناه دارویای،     طرح

پزشکی، بیوتکنولوژی، کگاورزی، ساالمات،   
ساخت قطعات و تجهیزات صنایع نفت، گاز، بارق، آ ،  
انرژی های نو و پسماند در سطح منطقه مورد حمایات  
دولت قرار خواهد گرفت و شرایط بهتری جهت اشتغال 
فارغ التحصیالن و فعالیت علمی اساتید و دانگجاویاان   

 ایجاد خواهد شد.
همینی  در ای  جلسه طرح پایلوت کگاورزی هساتاه   

چاناار باررسای و ماقارر شاد باا          ای در کازرون و کوه
مگارکت معاونت علمی ریاسات جاماهاوری، باخا        
خصوصی و وزارت جهاد کگاورزی، ای  طرح به عنوان 
پروژه کالن ملی در سرفصل برنامه های معاونت علمی 

 ریاست جمهوری قرار گیرد.
شود با اجرای ای  طرح های زیرساختی،  پی  بینی می

باار در لایاسات      چنار برای اولیا   منطقه کازرون و کوه
مناطق برخوردار از تسهیالت و امکانات معاونت علمای  

 ریاست جمهوری قرار بگیرد.

 صنعتی در کازرون اجرا خواهد شد -سه طرح مهم علمی


