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 خائنومزدورداخلیهستند
خیوار     اگر تا دیروز از طرف عوامل مزدور و جیریره             -علی اسدزاده 

آمرز به ساحت مقدسات اسیممیی    استکبار با چاپ کاریکاتور توهرن 
خواهیان عیا یا را          شد و قلوب مسلمانان و آزادی       هتک حرمت می  

هیای     نمود و سران استکبار در راستیای سیریاسیت             دار می   جریحه
هیا     سترزیشان به طور غررمستیقیریا از آن            هراسی و اسمم    اسمم

کردند، امروز با نهایت ضعف و بدبختی از به          حمایت و پشتربانی می   
های شرطانرشان و به هدر رفتین آن           نترجه نرسردن آن همه نقشه    

هیای     گذاری در به وجود آوردن و پرورش و حمیاییت            همه سرمایه 
رحا و مروت، میلیل        های دژخرا و جمد و بی       ی گروهک   جانبه  همه

رحمیانیه و      داعش و ا نصره و ... که باعث آن همه قتل و کشتار بی       
های مسیلیمیانیان         ها و زیرساخت    غارت و به آتش کشردن سرمایه     

های  ی اسمم و جذب انسان شدند، از یک طرف و گسترش و توسعه
اند و تحمیل    پاک و آزاده به آن، برش از هر زمان ناراحت و عصبانی           

پروا خود را  یو       اند؛ این است که بی      دیپلماسی خود را از دست داده     
اند ملل آقای ترامپ که  در انیایار           داده و دست خود را رو کرده      

ی مقررات واصول    شود و مستقرماً خمف همه      عا مران وارد ترور می   
ی مالومرن از دست  دهنده ها؛ نجات  ا مللی، سردار دل    انسانی و برن  

های نبرد حق علره باطل، سردار سلرمانی را          تروریستها، مرد مردان  
نیوازنید و        کند و کوس رسوایی خودشان را می        با نامردی ترور می   

جمهور   ی صهرونرست، رئرس    امروز عامل دیگر استکبار و سرسپرده     
فرانسه با اهانت به ساحت قدسی اشرف مخلوقات، گل سیر سیبید          

ی انبرای ا هی، پرامبر رحمت و میودت، حریرت میحیمید                   همه
 مصطفی )ص( خود را رسوای عا ا کرد.

ی مها دیگری که موجبات این گستاخی و          اما در این مختصر نکته    
 شرمی شده است الزم به یاد آوری است  بی

هیا     ترین دالیل این گستاخی و جرأت و جسارت         یقرناً یکی از مها   
فروش و مزدور داخلی هستند، هیا در کشیور              عوامل خائن، وطن  

عزیز ما و ها دیگر کشورهای اسممی و یکی ها حکام سرسیپیرده           
باشند. چنانچه رهبر کبریر انیقیمب، امیام               کشورهای اسممی می  

ی گرفتاری اسمم و مسیلیمیرین از           خمرنی )ره( فرمودند: که همه       
 باشد )قریب به این مرمون(.  سران و حاکمان سرسپرده می

به عنوان نمونه همرن چندی قبل بود که در مرگ مرحوم شجریان         
زده و  ای عوامل خائن، روشنفکرمآب، غرب همه شاهد بودیا که عده

کشریدنید،تیا بیرای         برخی مزدور که مرگ آن مرحوم را انتاار می        
انجام مأموریتشان وخوشایندمعاندین وجبهه استکبار، چگیونیه در          
برن جمعرت نفوذ کرده وبا اقدامات وشعارهای هینیجیارشیکین و               
ساختارشکن چگونه سوءاستفاده کرذهوبهیره بیرداری سیریاسیی             
نمایند، وهمه دیدندکه  در سر قبر هنگام تلقرن وتدفرن موقعی که            

کند، بیه     مجری برنامه برای شادی روح آن مرحوم طلب صلوات می         
جای صلوات کف زدند وهلهله کردندو جمعرت احسیاسیاتیی هیا              

فهمینید کیه چیه          ها زود می    دنبال نمودند که یقرناً بسراری از آن      
ها و میرگ آن میرحیوم چیه            کمهی سرشان رفت و از حرور آن    

هایی در جهت خواست دشمنان و استکبار جهانی شید            سوءاستفاده
ی دشمنان ایران و ایرانی ملل سردمداران         و موجب خوشحا ی همه   

فیروشیان و        ها و وطین       کش  استکبار، صهونرستها، خائنرن و آدم    
گیذران     طلب و فراریان عراش و خوش       چپاو گران منافق و سلطنت   

گردیدو این کف و سوت توهرن به ساحت اسمم عزیز و پیریامیبیر                
 پرستی بود.  سترزی و برگانه اعاا و رحمت و در راستای اسمم

آیااینها همانهایی بودند که می گفتندمیاه رمریانیبیدون ربینیای                
استادصفانداردواصمافطار به دل نمی چسبد؟ گمان نمی رود بعرید          

 است
های اخررش ایین کیارهیا و اقیدامیات جیز                   با توجه به مصاحبه   

سوءاستفاده و ظلا در حق آن مرحوم نبود.معلوم بودکه برخیی از              
های به ظاهر مردمی، اما سراسی در حال سوءاسیتیفیاده و                جریان

ای بود که  ها به گونه    کاسبی از مرگ آن مرحوم بودند، نوع رفتار آن        
کردند تا بتوانند به شانتاژ و  شماری می گویا برای درگذشت او  حاه

ای از مرگ وی بپردازند. هیمیه بیایید                کشی سراسی و رسانه     بهره
طلب نرفتنید     هوشرار باشند که دردام این جریانات خزنده و فرصت        

ها پرهرز کننید،      و مخصوصًا در فرای مجازی از توجه به فراسازی        
 ی ما را برامرزد و مشمول رحمت خود گرداند.  خدا او را و همه
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نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
موضوع قانون تعررن تکلرف وضعرت ثبتیی   00/  90/  33مورخ  120009211993999911برابر رأی شماره    

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفیات میا یکیانیه              اراضی و ساختمان  

صیادره از کیازرون در            3209909321بممعارض متقاضی آقای فرهاد ایمنی فرزند شهنواز به شماره ملی  

فرعیی از     4مترمربع پمک  9019/00ششدانگ اعران به انرمام چهار دانگ از شش دانگ عرصه به مساحت  

فارس کازرون خریداری از ما یک        0واقع در بخش      0اصلی قطعه     30اصلی مفروز و مجزی شده از پمک          30

روز    10رسمی آقای حسن ایمنی محرز گردیده است.  ذا به مناور اطمع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله          

توانینید    که اشخاص نسبت به صدور سند ما کرت متقاضی اعتراضی داشته باشند می شود. درصورتی   آگهی می 

از تاریخ انتشار او رن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلرا و پس از اخذ رسیرید، ظیرف                          

مدت یک ماه از تاریخ تسلرا اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قرایی تقدیا نمایند. بدیهیی اسیت در                       

 صورت انقرای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند ما کرت صادر خواهد شد.

 1200/ 99/ 90تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1200/ 99/ 31تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئرس ثبت اسناد و اممک

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
میورخ     120009211993999243برابر رأی شماره    

و رأی اصییمحییی بییه شییمییاره                00/  94/  14

 00/  90/  90مییورخ       120009211993999020

موضوع قانون تعررن تکلرف وضعرت ثبتی اراضیی و           

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی          ساختمان

حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات ما کانه بیممیعیارض          

متقاضی آقای کریا رحرا پور فرزند محمید رحیریا            

صادره از کازرون در ششدانگ       202بشماره شناسنامه   

 9مترمربع پمک      090.  09یک باب خانه به مساحت      

اصلی مفروز و مجزی شیده از پیمک          230فرعی از   

فیارس کیازرون      0واقع در بخش     3اصلی قطعه     230

خریداری از ما کرن رسمی )آقایان بهادر و سیلیطیان             

ربی و خانا فاطمه نعل بند زاده( محرز گردیده اسیت.         

 ذا به مناور اطمع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله           

که اشخاص نسبت به      شود. درصورتی    روز آگهی می    10

صدور سند ما کرت متقاضی اعتراضی داشته بیاشینید          

توانند از تاریخ انتشار او رن آگهی به مدت دو میاه             می

اعتراض خود را به این اداره تسلرا و پیس از اخیذ                

رسرد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلرا اعیتیراض،            

دادخواست خود را به مراجع قرایی تقدیا نیمیایینید.      

بدیهی است در صورت انقرای مدت مذکور و عیدم            

وصول اعتراض طبق مقررات سند میا یکیریت صیادر             

 خواهد شد.

 1200/ 99/ 90تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1200/ 99/ 31تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئرس ثبت اسناد و اممک

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

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
موضوع قانون تعررن تکلرف وضعرت ثبیتیی    00/  90/  39مورخ  120009211993999990برابر رأی شماره    

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصیرفیات میا یکیانیه                    اراضی و ساختمان  

سهیا   019صادره از کازرون در  40بممعارض متقاضی آقای ایوب ا ه وردی فرزند عوضعلی بشماره شناسنامه           

فرعی  190مترمربع پمک  011/31سها سهام از ششدانگ یک باب مجتمع تجاری به مساحت       009مشاع از   

فارس کازرون خیرییداری از         0واقع در بخش      3اصلی قطعه     040اصلی مفروز و مجزی شده از پمک          040از  

ما ک رسمی )قدرا سها متقاضی( محرز گردیده است.  ذا به مناور اطمع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلیه                      

که اشخاص نسبت به صدور سند ما کرت متقاضی اعتراضی داشته بیاشینید                 شود. درصورتی    روز آگهی می    10

توانند از تاریخ انتشار او رن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلرا و پس از اخذ رسیرید،                    می

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلرا اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قرایی تقدیا نمایند. بدیهی اسیت                     

 در صورت انقرای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند ما کرت صادر خواهد شد.

 1200/ 99/ 90تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1200/ 99/ 31تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئرس ثبت اسناد و اممک

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

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
موضوع قانون تعررن تکلرف وضعیریت    00/  90/  32مورخ  120009211993999910برابر رأی شماره  

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصیرفیات                 ثبتی اراضی و ساختمان   

صادره از کیازرون       3ما کانه بممعارض متقاضی آقای صدرا ه عا ی زاده فرزند عبدا ه بشماره شناسنامه            

اصلی مفروز و میجیزی      1فرعی از  031مترمربع پمک  34000در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت        

فارس کازرون خریداری از ما ک رسمی )سها ا حصیه    0واقع در بخش  11اصلی قطعه     1شده از پمک    

روز آگیهیی        10متقاضی( محرز گردیده است.  ذا به مناور اطمع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله                   

توانند از    که اشخاص نسبت به صدور سند ما کرت متقاضی اعتراضی داشته باشند می             شود. درصورتی    می

تاریخ انتشار او رن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلرا و پس از اخذ رسرد، ظیرف                      

مدت یک ماه از تاریخ تسلرا اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قرایی تقدیا نمایند. بدیهی اسیت                    

 در صورت انقرای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند ما کرت صادر خواهد شد.

 1200/ 99/ 90تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1200/ 99/ 31تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئرس ثبت اسناد و اممک

نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
برابر رأی شماره موضوع قانون تعررن تکلرف وضعیریت ثیبیتیی               

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبیتیی            اراضی و ساختمان  

حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات ما کانه بممعارض متقیاضیریان           

صادره از     31خانا فاطمه نوذری فرزند احمد بشماره شناسنامه        

کازرون نسبت به یک دانگ و نرا مشیاع و آقیاییان ضیرغیام                    

صیادره از       1413هوشنگی فرزند عباس به شماره شناسنامیه         

کازرون نسبت به سه دانگ مشاع و حسرنقلی هوشنگی فیرزنید             

صادره از کازرون نسبت به یک دانیگ   0و ی به شماره شناسنامه     

و نرا مشاع همگی از ششدانگ یک قطعه زمیرین و بیاغ بیه                    

اصیلیی      0فرعی از      1394مترمربع پمک     09103/00مساحت  

 0واقع در بخش      11اصلی قطعه     0مفروز و مجزی شده از پمک       

فارس کازرون سهمره خانا فاطمه نوذری و حسرنقلی هوشنگیی          

خریداری از ما ک رسمی آقای )و ی خان هوشنگی( و سهیمیریه             

ضرغام هوشنگی خریداری از ما ک رسمیی )مینیوچیهیر خیان             

هوشنگی( محرز گردیده است.  ذا به مناور اطمع عموم مراتیب             

کیه     شیود. درصیورتیی         روز آگهی می    10در دو نوبت به فاصله      

اشخاص نسبت به صدور سند ما کرت متقاضی اعتراضی داشیتیه           

توانند از تاریخ انتشار او رن آگهی بیه میدت دو میاه               باشند می 

اعتراض خود را به این اداره تسلرا و پس از اخذ رسرید، ظیرف                

مدت یک ماه از تاریخ تسلرا اعتراض، دادخواست خیود را بیه             

مراجع قرایی تقدیا نمایند. بدیهی است در صیورت انیقیریای               

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند ما یکیریت            

 صادر خواهد شد.

 1200/ 99/ 90تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1200/ 99/ 31تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 توضرحات:

 باشد.   نام و نام خانوادگی متقاضی فاطمه نوذری صحرح می

 داود انصاری

 رئرس ثبت اسناد و اممک

بچههایکازرون؛از
 هویزهتاسوسنگرد

 خاطراتیاز
 4 حاجعبدالحسینپیروان

 آنسویتکریت
 هاییازاسارت()ناگفته

 قسمتاول

 4 سردارعبدالخالقفرهادپور

 یادداشتمدیرمسئول

هایآمیزجامعهروحانیتشیرازبهسیاستبیانیهاعتراض 
 ستیزانهمکروناسالم

جمهور فرانسه و توهرن وی نسبت به ساحت میقیدس حریرت                در پی اظهارات کفرآ ود اخرر مکرون، رئرس      
 آمرز در محکومرت این اظهارات صادر کرد. ای اعتراض محمد مصطفی )ص(، جامعه روحانرت شرراز برانره

 در این برانره آمده است:
 بسا اهلل ا رحمن ا رحرا

جمهور سبک مغز فرانسه و اهانت به ساحت قدسی پرامبر اعیایا حریرت                   اظهارات کفرآ ود ماکرون رئرس   
اهلل علره و آ ه و سلا نشانگر عناد و کرنه ورزی دشمنان اسمم است. اهانت به پرامیبیر         محمد مصطفی صلوات  

های انسانی و اخمقی و همه انیبیریا و               ها و فرایل اهانت به همه ارزش        اعاا )ص( این عصاره اخمق، خوبی       
هیا پیریش،         جمهور فرانسه است که از سیال      های پاک است. این یک اقدام حساب شده از سوی رئرس             انسان

ها شروه و هزاران ابزار تبلرغاتیی         سترزی را در دستور کار خود قرار داده و با صد            هراسی و اسمم    سراست اسمم 
 و عملراتی به مبارزه با اسمم و قرآن پرداخته و در واقع خط سرر نفاق و دشمنی را پرش گرفته است.

حمایت یک مقام بلندپایه که ادعای آزادی بران، آزادی افکار و ادیان آسمانی را دارد از انتشار مطا ب موهین                    
حاکی از ضعف منطق و برهان و فقر فکری آنان در مقابل مکتب پرامبر اعاا )ص( و عصبانرت آنان از میو                      

 گرایش به اسمم است.
جامعه روحانرت شرراز ضمن محکومرت شدید این اقدام سخرف و سراسر توهرن رئرس جمهور فیرانسیه از                    

تر با احرار سفرر این کشور هتیاک          دستگاه دیپلماسی ایران اسممی مجدانه درخواست دارد که هر چه سریع          
مراتب اعتراض و خشا مردم ایران اسممی و سایر مسلمانان جهان را ابمغ کرده و از همه مسلمانان جیهیان                  
خصوصًا ایران اسممی درخواست دارد که با اعتراض همه جانبه اعمم خشا و نفرت خود را نسبت بیه ایین                       

 سترزی اعمم کرد. های پلرد اسمم های کفرآ ود و سراست قبرل هتاکی
 منبع: شررازه.



ای رهبر معاا انقمب اسممی صیبیح امیروز         ا... خامنه      حررت آیت 

جمهور و اعرای ستاد ملی مقابله        )شنبه( در دیدار حروری با رئرس       

های مهیمیی را        با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این ستاد، توصره        

های قاطع و حاکمرتی، اقینیاع افیکیار              بران و بر  زوم اتخاذ تصمرا     

ها و آحاد مردم بیرای میقیابلیه بیا                عمومی و همکاری همه دستگاه    

گرر کرونا تأکرد کردند. رهبر انیقیمب           بار ویروس عا ا    وضعرت تأسف 

ها در برخورد  اسممی همچنرن با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی    

جمهور و هتک حرمت ایشان، گفتند: هتک حرمیت            با دو ت و رئرس   

حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینیکیه امیروز             

کشور برش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیریاز                 

شان، هدف از تشکیریل        دارد. رهبر انقمب اسممی در ابتدای سخنان       

بیار     این جلسه را که به دعوت ایشان تشکرل شد، وضعرت تیأسیف             

برماری کرونا در کشور و  زوم تمش مراعف و بکارگرری ابتیکیارات             

ی با این ویروس، بران کردند و افزودند: ا یبیتیه              جدید برای مواجهه  

اصل این موضوع و همچنرن او  پایرزی آن در همه دنرا فیراگیریر                 

ای با اشاره  ا... خامنه    است و فقط مخصوص ایران نرست. حررت آیت       

ی مدیریت مقابله با این ویروس در کشورهیای میخیتیلیف،                 به نحوه 

خاطرنشان کردند: در برخی کشورها همانند آمریکا بدترین مدیریت          

اعمال شده است و ی ما باید تمش کنرا از این حادثه که با جان و                

سممت مردم و امنرت و اقتصاد آنها در ارتباط است، بیا بیهیتیریین           

ی اِعمال مدیریت صحرح و مناسب        مدیریت عبور کنرا. ایشان الزمه     

های قاطع حاکمرتی، اقناع افکار عمومی و همکیاری           را اتخاذ تصمرا  

ها و همچنرن همکاری مردم دانستند و افزودند: ا بیتیه              همه دستگاه 

ی    این همکاری فقط مختص مقابله با کرونا نرست بلکه باید در همه       

مسائل بخصوص مسائل سراسی وجود داشته باشد زیرا کشیور کیه             

طیور     دارای ملتی قدرتمند، ناام نوپدید و سخن جدید اسیت، بیه             

طبرعی با مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است. رهبر             

انقمب اسممی با تأکرد بر  زوم اتحاد و انسجام درونی در کشور، بیه              

جیمیهیور       ی با دو ت و شخص رئرس       ها در مواجهه    اقدام اخرر برخی  

اشاره کردند و گفتند: اگرچه در مران این برادران، افراد خوبی هیا               

هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را بطور صیرییح اعیمم                  

ای، انتقاد را غرر از هیتیک حیرمیت          ا... خامنه     کنا. حررت آیت     می

دانستند و افزودند: هتک حرمت در مران مردم حرام است و نسبیت              

به مسئوالن برشتر، بخصوص در مران مسئوالن باالی کشور. ایشیان            

خاطرنشان کردند: ممکن است انتقاد درستی داشته باشرد، انیتیقیاد             

کنرد اشکا ی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت اسیت              

هیا اسیت کیه در             اینگونه رفتارها و هتک حرمت، روش آمریکایی      

اند تا جایی  ها و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنرا رسوا کرده      مناظره

که یک شخصرت برجسته سراسی آنها می گوید، دنرا بیا هیراس و        

کند. رهبر انقمب اسممی تأکرد کردند: روش ما            تحقرر به ما نگاه می    

اسممی و قرآنی است، یعنی انتقاد بران می شود اما هتک حیرمیت               

ای در جمع بندی این موضوع        ا... خامنه      گررد. حررت آیت     انجام نمی 

گفتند: باید حرمت رؤسای سه قوه و مسئوالن کشور که در عیرصیه               

خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود. ایشان بعد از بریان ایین         

هیای     نکته مها، به بحث کرونا بازگشتند و با اشیاره بیه جینیبیه                  

ها درباره این برماری،      گرری  محور، امنرتی و اقتصادی تصمرا      سممت

و احتمال تعارض این جنبه ها با یکدیگر، تأکرد کردند: از آنجا کیه                

های امنرتی و اقتصادی نرز نشأت گرفته از همرین بیریمیاری                 جنبه

ها، سممت مردم است.      گرری  است، بنابراین اصل و او ویت در تصمرا      

رهبر انقمب اسممی با قدردانی از اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونیا             

و کمرته های وابسته به آن، عملکرد کادر درمان و سممت را بسریار              

های مهمی    اهلل خواندند و در ادامه توصره       درخشان و جهاد فی سبرل    

را بران کردند:  زوم راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملراتیی              

 «ی با کرونا و ناارت بر اجرا برای اجرای تصمرمات ستاد ملی مقابله

ای بود. توصره بیعیدی ایشیان             اهلل خامنه   او رن توصره حررت آیت   

هیا     درباره محوریت وزارت بهداشت برای تعررن مصادیق محدودییت   

 بود.

رهبر انقمب اسممی گفتند: هنگامی که وزارت بهداشت، مصیادییق            

ها باید بدون در نار گرفتن        ی دستگاه   محدودیت را تعررن کرد، بقره    

ای  اهلل خامنه ممحاات دیگر، آنها را رعایت و اجرا کنند. حررت آیت   

افزودند: کنترل دقرق مبادی ورودی کشور، محدودییت تیرددهیای             

گیریرانیه       غررضرور برن شهری به همراه اقناع مردم و اِعمال سخیت          

های عمومی، از جمله      ضوابط در ناوگان حمل و نقل شهری و محرط        

ها است که مسئو رت اصلی اجرا و نیایارت، بیا               مصادیق محدودیت 

شورای امنرت کشور و نرروی انتاامی است. آمیوزش هیمیگیانیی                 

محور و  های پرشگرری به صورت محله   های شروع و شروه     ی راه   درباره

با استفاده از ظرفرت مساجد و بسرج و ا بته بیا میحیورییت وزارت                 

بهداشت و همکاری وزارت ارشاد و صداوسرما و  زوم تصویب جرائیا            

سختگررانه برای افرادی که مرتکب تخلیفیات بیزرگ از ضیوابیط                 

های دیگر رهبیر انیقیمب اسیممیی بیه                 شوند توصره   بهداشتی می 

ای با اشیاره     ا... خامنه  مسئوالن برای مقابله با کرونا بود. حررت آیت 

تر شدن شرایط زندگی برخی افراد و مشاغیل بیا اجیرای                 به سخت 

گررانه، خاطرنشان کردند: در این زمرنه دو یت بیایید                جرائا سخت 

های حمایتی را در نار بگررد، ضمن آنکه خّررین و مردم نیریز                بسته

باید وارد مردان شوند و به کمک این افراد برایند چرا که ایین کیار                 

جزو بهترین کارها و برترین وسایل نزدیک شدن بیه خیدا اسیت.                 

ایشان همچنرن با اشاره به اهمرت مقابله با برماری در روزهای اول             

ی متخصصان اگر در یکیی دو روز اول،              آن، گفتند: بر اساس گفته     

مبتمیان شناسایی و برای معا جه آنها اقدام شود، تلیفیات کیاهیش               

جدی خواهد یافت که این کار بسرار الزم است. رهبر انقمب اسممی  

های اجیراییی بیا         با تأکرد بر به حداقل رساندن مراجعات به دستگاه        

افزایش خدمات ا کترونرک، مسئوالن را به رعایت حداکلری ضوابیط          

بهداشتی توصره کردند و افزودند: متأسفانه گاهی برخی از مسئوالن           

ی صحرح ییا رعیاییت           در رعایت مواردی ملل ماسک زدن به شروه       

های عمومیی     ها بر رعایت    اعتنایی  کنند که این بی     فاصله، کوتاهی می  

گذارد. ایشان همچنرن با تأکیرید بیر  یزوم                مردم ها اثر منفی می    

استخدام نرروی انسانی مورد نراز وزارت بهداشت، از تیحیقیریقیات               

پژوهشگران برای دسترابی به دارو و واکسِن مقابله با کرونا صمرمانه           

و عمرقًا تقدیر کردند. شنرده شدن یک حرف واحد از جلسه سیتیاد               

ای    ا... خامینیه        ملی مقابله با کرونا توصره بعدی و مؤکد حررت آیت         

بود. رهبر انقمب اسممی همچنرن با اشاره به حریور پیر شیمیار                   

های اول شروع برماری و خدمات مؤثر آنیان         نرروهای داوطلب در ماه   

ها و میعیابیر،          همانند کمک به پرستاران، ضدعفونی کردن دستگاه      

هیا    ها و کمک به افراد سا مند، استمرار این فعا رت          راهنمایی خانواده 

را مورد تأکرد قرار دادند و از نرروهای داوطلِب مخلص و جیوانیان                

اهلل    مؤمن و صا ح خواستند بار دیگر وارد مردان شوند. حررت آییت           

ای با اشاره به اینکه برخی افراد برکار شده در اثیر کیرونیا،                    خامنه

ی برکاری ندارند، گفتند: تأمرن اجتماعی موظف اسیت بیرای               برمه

حل این مشکل اقدام کند که ا بته در این قرره نرز ورود خّررین از         

شیان،     ها است. رهبر انقمب اسممی در پایان سخینیان            برترین انفاق 

وار دعا، توسل و استغفار را برای دفع بم مورد تأکیرید             اهمرت معجزه 

ی آنچه گفته شد در حکا ابیزار اسیت و               قرار دادند و افزودند: همه     

بخشد پروردگار متعال است کیه     آنچه به این ابزارها، جان و روح می      

باید با دعا و تررع، نار  طف ا هی را که همواره شامل حال میلیت                 

ایران بوده است، برای عبور از این گردنه نرز جیلیب کیرد. ایشیان                   

خاطرنشان کردند: کارهای بزرگی در کشور در جریان اسیت و بیه                

ای نتوانسته جمهوری اسممی را متوقف کند         توفرق ا هی هرچ حادثه   

شود، هیر چیه      اما باید این موانع را که موجب کُند شدن حرکت می          

 زودتر برطرف کرد.

جمهور بیا     پرش از سخنان رهبر انقمب اسممی، آقای روحانی رئرس        

های مقابله با کرونا در هشت ماه گیذشیتیه،           بران گزارشی از فعا رت   

گفت: برای مقابله با این ویروس فعًم راهی جیز رعیاییت ضیوابیط                   

جمهور افزود: همانند دوران     بهداشتی و پرشگرری وجود ندارد. رئرس      

دادند، در ابیتیدای        جنگ که اجازه خرید تجهرزات جنگی به ما نمی        

کس تجهرزات مورد نراز میلیل کیریت              شروع کرونا نرز تقریباً هرچ    

ییو و حیتیی          سی  تشخرص، دستگاه تنفس، امکانات و تجهرزات آی      

های دانش بینیریان، ایین        ماسک را به ما نداد و ی با اتکاء به شرکت 

تجهرزات را به سرعت تو رد کردیا و اکنون هرچ مشکلیی نیدارییا.        

آقای روحانی ادامه داد: در ماجرای کرونا برای ما روشن شد که تکره    

بر توان و امکانات داخلی و نگاه نکردن به دست دیگران تا چه حید                

برای ما مها است و ما فهمردیا که در روزهای مبادا باید روی پیای               

خودمان بایسترا چرا که دیگران ما را حتی در مسائل میربیوط بیه                

کنند،   ها یاری نمی    حقوق بشر، بهداشت و درمان و نجات جان انسان        

دهند. آقای روحانی با اشاره به تفاوت ماهیریت             اگرچه شعارش را می   

ویروس کرونای فعلی با ویرس زمان اسفندماه که کشور را درگیریر              

گویند وییروس      کرد، افزود: ها وزارت بهداشت و ها متخصصان می         

ی اروپایی است که سرعت و قدرت         یافته  های اخرر ویروس جهش     ماه

برابر شده است. آقای روحانی گفت: برای کیمیک بیه                 0انتقال آن،   

تهره و توزیع مایحتا  افراد در قرنطرنه به کمک مساجد و بسیریج               

جمهور همچنرن در خصوص تأمیرین         مردمی نرازمند هسترا. رئرس    

های نرازمند  ما ی تحقرقات دارو و واکسن، کمکهای دو ت به خانواده       

ی کادر درمان گزارش      هایی از کارانه    در دوران کرونا و پرداخت بخش     

 داد.

در ادامه دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکر       

ی رهبر انیقیمب اسیممیی و          کننده بدیل و د گرم   های بی   از حمایت 

زحمات کلره مسئوالن و جهاد کادر درمان برای مقابله بیا کیرونیا،                

ها را بیه بیریمیاران             یو برمارستان   سی  های آی   گفت: نرمی از تخت    

کرونایی اختصاص دادیا اما هرچ برمار غرر کروناییِ نرازمنِد تیخیت          

یو را نرز معطل نگذاشترا. وزیر بهداشت افزود: در هرچ جیای           سی  آی

گرر را با خواهش و توصره کنترل کیرد و             توان برماری همه    دنرا نمی 

های قانونی، این برماری را        باید با اِعمال ضوابط و تشدید محدودیت      

 مهار کنرا.  
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یاقتصادیکشورآینده

 وهمتمسئوالن
 اصغردریابعلی

اوضاع اقتصادی حاکا بر کشور و  مسائل پریچیریده و              

ای که بخصوص در یک سال  اخرر بر اقتیصیاد      سابقه  بی

ها را نگران کیرده و اغیلیب             کشور  حاکا شده  خرلی     

پرسند این روند افزایشیی بیه کیجیا              مردم از خود می   

های  جام گسرختیه اجینیاس و            خواهد  رسرد. گرانی    

ها چرز  کاالها و عدم ناارت کافی بر روند افزایش قرمت

ای نرست، اما شدت و شتاب آن هریچ           سابقه  جدید و بی  

ها هرچگاه تا این اندازه از      گاه به این حد نبوده و کنترل      

دست دو ت و مسئوالن خار  نشده بود. آشفتگی  بازار           

ی این کیاال، و         رویه و هر روزه     ارز و  سکه و افزایش بی      

تم طا شدید بازار خودرو و زمرن و مسکن تا سیقیف              

چندین برابر و افزایش باور نکردنی  قرمت این کاالهیا،           

ی مردم احساس خطر      کار را به جایی رسانده که قاطبه      

کنند و هرکس به فراخور حال خود نفسرر بیدی از              می

 آینده اقتصادی کشور دارد. 

ی ماست که هر      های ملموس جامعه    ها واقعرت   آری! این  

خورند   رو هستند و خون دل می       روزه  مردم  با آن روبه      

و چشمشان به دهان مسئو رن است تا چه گلی بر سیر            

ها بزند و با کدام شروه و روش معقول جلو این سرل               آن

کن را بگررد.  بله! واقعرت این است که ما با ییک                 بنران

جنگ رسمی و علنی اقتصادی و سراسی از پرش اعمم           

رو هستریا. آن هیا از نیوع                شده به نام تحریا روبه    

اش و دشمنانی داریا که با تجهرزات کامل به  کننده فلج

های مادی و ارزی میا را            اند و سرمایه    ور شده   ما حمله 

دهند و برش از همه ارزش پیول          همچنان  به تارا   می     

ی    اند. پو ی که پشتوانیه     ملی ما را مورد هدف قرار داده      

اقتصاد هرکشوری است و اگر ارزش آن کا شیود بیر              

همه چرز اثر خواهد گذاشت و در نهایت اقتصاد را فلیج        

های اقتصادی هیر روزه و          خواهد کرد. اما این بمباران     

روزی نباید بدون جیواب       های سراسی شبانه    موشکباران

تر شیود.       ی جنایات خود جری     بماند تا دشمن در ادامه    

بلکه پدافند غرر عامل ما ها باید به موازات حیمیمت             

ها بدهد. بانک   دشمن فعال شوند و پاسخ مناسبی به آن 

مرکزی ما  باید از انفعال بررون آمده و کمی بیه خیود         

هیا دسیت        براید و از شلختگی و این پا و آن پا کردن          

بردارد. فروش دالر در بازار وکسب درآمد برای دو یت            

کینید.      ای نرست و دردی از ملت دوا نیمیی           کار عاقمنه 

متأسفانه  بعری از مسئو رن ما این هیمیه دشیمینیی               

ی جیدی هیا          دشمنان را باور ندارند و به فکر چیاره        

نرستند و پدافند غرر عاملی به نام اقتصاد مقاومتیی و            

های خمق و انرژی      تکره بر تو رد داخلی و توجه به ایده       

گررند. بیخیواهیریا ییا             جوانان مبتکر ما را جدی نمی     

نخواهرا ما دریک جنگ اقتصادی و سراسی به معنیای          

ایا و دشمنان ما را آرام نخواهند         واقعی کلمه وارد شده   

گذاشت و به جنگی که رسمًا اعمم شیده هیمیچینیان           

 دهند. ادامه  می

هیا کیه        ی کشورهای غربی بخصوص آمریکایی      عمده 

ی این شگردهای سراسی و اقتصیادی      مبتکر و گرداننده  

هستند و بطور کامل و جدی در پی فلج کردن اقتصیاد            

باشند، درطول تاریخ معاصر ها هرچگاه دوست و          ما می 

اند و دل بستن به وعده و وعردهیای           یاور ملت ما نبوده   

ی کار روی پیای   ها کاری عبث و برهوده است.  چاره     آن

خود ایستادن و تکره بر توان داخلی است. همانگونه که         

در جنگ فرزیکی هشت سا ه نشان دادیا و صیدام و             

اعوان و انصارش را عقب راندیا، درجنگ اقتصادی هیا          

 ها مقابله کنرا. قادریا با آن

ای فعال شده و با کمیک         این روزها مجلس ها تا اندازه     

اند کیه     مسئو رن اقتصادی دو ت دست به اقداماتی زده      

گران باشد و بتواند کیاری         امرد است آبی بر آتش فتنه     

 صورت دهد.  

 انشاءا....     

 ادامه دارد 

سایت عصراسمم به نقل از علررضا قزوه:کلرپی را دیدم که           

کنند به سوت     ای شروع می    وقت تلقرن استاد شجریان عده    

 ترین توهرن به شجریان است. و کف زدن. این بزرگ

دقرقا دکتر شفرعی کدکنی نمی دانا سر قبر کدام یک از            

بله کنیار     -این بزرگان بود که با چنرن رفتاری مواجه شد          

قبر اخوان در همان جا که شجریان را ها دفن کردند کیه             

با سر و صدای عده ای روشنفکر مواجه شد که تلقیرین و               

نماز نباشد و خرلی ناراحت شد و گفت بایسترد همه نمیاز            

  بخوانرد و تلقرن بدهرد...

تلقرن از آداب مسلمانی و کفن و دفن است. مسلمان هیا         

که نباشرا ایرانی که هسترا ... انسان که هسترا... میریت       

ها مسلمان است. این کارها بسرار سخرف است و مطمئنا           

یک مارمو کی در برن این آدمها حساب شده یک غلیطیی            

کرده و سوت و کف زده و مردم احساساتی ها همان خطا            

انید    را تکرار کردند. ا بته این دیکته ها را جای دیگر نوشته           

هایی از جنس همان مارمیوز و میارمیو یک دارنید                 و آدم 

  کنند. اجرایش می

قبم ها شعارهای انحرافی دادند و در مورد زنده باد معاویه      

و زنده باد یزید در کراچی پاکستان در چند هفته قبل ها            

همرن کار را در اجتماع بزرگی کردند و بعد خرلی از آن              

مردم فهمردند که چه کمهی سرشان رفته است و بعیدهیا            

در فرای مجازی خودشان واکنش نشان دادند . امیا دییر              

 شده بود و کمه گشادی سرشان رفته بود!

کاش عوض این خبط و خطای بزرگ الاقل این جمیاعیت            

وقتی به خانه هایشان رفتند یک فاتحه ای بیرای شیادی              

روح استاد شجریان بخوانند. طرفداران یزید این روزها همه 

جا هستند ... من همرنجا وصرت می کنا اگر روزی مُیردم               

جنازه ام را حاضرم جلوی سگ ها و گرگ ها برندازند امیا             

تشررع کنندگانی از این جنس نداشته باشا... این توهیرین     

به صلوات است . توهرن به اشرف مخلوقات محمد مصطفی

 )ص( و پرام آور رحمت است...

خدا محمدرضا شجریان را برامرزد. او ها محمد بود و هیا             

رضا بود و ها قاری قرآن بود و ها ربنیا خیوانیده بیود...                    

حقش این نبود... راستی مگر شجریان چه گناهی کرده بود 

که این آدم ها باید دور جنازه اش را بیگیریرنید؟ بیایید                    

مان باشد که یک عمر امام حسرنیی بیودییا ییک                حواس

مان نکنند ... نکته دیگر این که روشنفیکیری                حاه یزیدی 

خود نبیود کیه عیمیو جیمل               بد دردیه... بد کوفتره... بی          

خودمان آن همه از دست این جماعت روشنفکیر کیفیری             

 بود..
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مدتی است که شهرداری کازرون به مناور تزیرن َبیر           

پیردازی،     ورودی شهر، برش از گذشتیه بیه چیهیره            

روهیا و اقیدامیات           فرش پیریاده     بندی، موزائرک   آذین

چنرنی پرداخته است که صد ا بته با رعایت قانون           این

االهاُّ فی االها، الزم و ضروری و قابل تقیدییر اسیت.       

های عمرانی خیود       ی فعا رت   این نهاد شهری در ادامه    

نسبت به تعریض برخی معابر شهر ها اقیدام کیرده             

ا یایاهیر       ای که در انجام تعریض علیی        است. اما نکته   

مغفول مانده این که هدف اصلی و اساسًا چه اهدافیی           

های به ظاهر باریک و اغلیب         در تعریض معابر و خرابان    

شود کیه      ا قاعده گفته می    شود؟ علی   قدیمی دنبال می  

به مناور تسهرل تردد خودروها در سطیح شیهیر و              

بندان، باید معابر تعریض گردد. حیال           پرشگرری از راه  

آید که عرض خیریابیان و هیر               این پرسش پرش می   

معبری به  حاظ روان بیودن تیردد خیودرو در آن                

بایست چه اندازه باشد؟ شاید با رجوع به کیتیب و              می

جزوات قوانرن امور شهری، مقراسی برای مناور فیوق         

ارائه گردد. اما با توجه به تعریض معبر، در شهیرهیای             

بزرگ و کوچک کشورمان و بررسی مردانی وضعیریت          

ا معمول به خاطر ازدحام بیریش از            تردد، در آن علی   

ها و عدم رعایت قوانرن، تیوسیط          ظرفرت سطح خرابان  

رانندگان و عابرین پراده و علل دیگر معریل تیرددی            

ی ناهنجار  )ترافرکی( کاهش نرافته، بلکه مدام با پدیده        

های طوالنی ها مواجه هستیریا. نیتیریجیه                بندان  راه

ی اول تعریض معابر مشکل رفیت و            شود در وهله    می

کنید. از       آمد سریع در سطح شهر را حل نکرده و نمی         

نگاه دیگر برای تعریض میعیابیر عیموه بیر صیرف                  

های هنگفت ما ی بیه       هزینه

خاطر قطع تعداد زیاد درختان تنومند و مسن حواشی         

ناپذیری   محرطی خسارات جبران    معابر، به  حاظ زیست   

گردد. اعرای محترم      ی شهری وارد می     به محرط آ وده  

شورای شهر نباید فراموش کرده باشند که بزرگترین و         

ترین شعار انتخاباترشان همانا اهتمام ویژه بیه          برجسته

محرطی شهیر بیوده        حفظ فراهای سبز و امور زیست     

تیریین     است و به رغا این رویکرد بزرگترین و گسترده        

های درون و اطراف شهر و نیریز             های تپه   سوزی  آتش

برشترین قطع و تلف شدن اشجار معابر در هیمیرین          

دوره اتفاق افتاده است! خرابان فلسطرن که به جهیت           

ای مملو از درختان تنومینید بیود،            فرای سبز حاشره  

روح مبدل گشیتیه        اندازی خشک و بی     اکنون به چشا  

های شهرد حمردی و برخی معابر دیگر         است و خرابان  

طور به محرطی خشک و خا ی از درخت تبدیل           همرن

ی جا ب معابری که در آن تیعیرییض            شده است! نکته   

انجام گرفته است، همانا گشایش پیدیید آمیده بیه               

های   توقفگاه عمودی خودروها اختصاص یافته و باغچه      

نو تأسرس شده ها به  حاظ وسعت و عمق برشتر بیه            

ماند.  ذا در آینده نبیایید انیتیایار               تر می   گلدان شبره 

های درختان تینیومینید و           داشت که در چنرن باغچه    

دار رشد یابد؛ در این خصوص حرف برای گفیتین           سایه

ی شهرداری و      زیاد است. اما دوستان باید در مجموعه       

شورای شهر، متوجه باشند که َبَزک اندام شیهیر بیه              

شرطی مطلوب است که به صورت باری به هر جیهیت            

ای تیعیرییف و           انجام نگررد و برای این امور برنیامیه        

 شده باشد.     مدون

بَزَکاندامشهربهشرطپرهیزاز
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در دیدار فرمانده انتاامی استان فارس بیا میدییر کیل و                  حکمتاکبرفرشتهعلی

معاونان صداوسرمای مرکز فارس بر ضیرورت تیعیامیل و               

 همکاری برشتر برن این دو مجموعه در استان تأکرد شد.

به گزارش فاطمه اسدزاده خبرنگار شهیرسیبیز از شیریراز؛               

فرمانده انتاامی استان فارس با مدییر کیل و میعیاونیان                 

صداوسرمای مرکز فارس و بر ضرورت تعامل و هیمیکیاری             

 برشتر برن این دو مجموعه در استان تاکرد کرد.

در این دیدار، سردار رهام بخش حبربی فرمانده انتیایامیی            

فارس با اشاره به نقش پررنگ صداوسرمای مرکز فارس در           

فرهنگ سازی و تامرن ناا و امنرت در استان گیفیت: در                

حال حاضر که دشمنان جدا از جنگ سرد برشترین سرمایه          

گذاری خودراروی جنگ نرم گذاشته انید صیداوسیریمیای             

مرکزفارس توانسته با کمک مدیران آگاه و آشنیا بیه امیور               

 نقش رسانه ای خود را به خوبی ایفا کند .

حبربی افزود: امروزه دشمنان انقمب در حیال اسیتیفیاده               

حداکلری  از ظرفرت های فرای مجازی برای رسریدن بیه             

اهداف خود هستند و متاسفانه در این فرا به دور از هرگونه            

اخمق حرفه ای به دنبال  شبهه افکنی  می باشند که بیرای          

خار  کردن دشمن از این مردان نرروی انتاامی و بیرنیامیه             

سازان صداوسرمای مرکز فارس می توانند  با اسیتیفیاده از              

مستندات موجود زمرنه ی آگاهی بخشی در جامعه را فراها       

 کنند .

وی در ادامه از آمادگی فرماندهی انتاامی اسیتیان بیرای               

تشکرل اتاق فکر رسانه ای خبرداد و گفت : تشکیریل ایین                

اتاق فکر می تواند دستاوردهای خوبی از جملیه  انیتیشیار             

صحرح  و سریع اخبار و اطمعات حوزه ی پلرسی استیان و              

آموزش رسانه ای همکاران ما در نرروی انتیایامیی را بیه                 

 ارمغان آورد .

فرماندهی انتاامی استان افزود: تعامل رسانه بیا پیلیریس               

پرروزی و موفقرت درجنگ نرم و رسانه ای دشیمینیان  را            

چندین برابر می کند و فرماندهی انتاامی استان از هیریچ             

 کوششی در این زمرنه دریغ نخواهد کرد .

مدیر کل صداوسرمای فارس ها دراین دیدار با اشیاره بیه              

این موضوع که امروزه هر اقدام و فعا رتی  درجامعه نرازمند           

به یک پروست رسانه ای است گفت :اگر به فکر پروند رسانه             

ای موضوعات و حوادث و وقایع نبیاشیریا دشیمینیان بیا                  

پروندهای رسانه ای ساختگی و جعلی خیود بیه سیمیت                

اهدافشان حرکت و ذهن مخاطبان را با اهداف خود درگیریر            

 می کنند .

سهرابی با تاکرد بر  زوم ها افزایی و تعامل رسانه ای رسانیه    

ملی با پلرس گفت:  تعامل  قوی تر  نرروی انتاامی و رسانه   

ملی است که اقدامات و فعا رت های نرروی انتاامی را در             

کوتاهترین زمان ممکن  در معرض دید و قراوت مخاطبیان           

قرار می دهد و فرصت شرطنت را  از رسانه های برگیانیه و                

 معاند می گررد.

وی گفت : رسانه های برگانه در انتشار اخبار و اطیمعیات                

حوادث و وقایع به هرچ اصلی پایبند نمی باشند و همواره از            

زاویه ای به حوادث و وقایع می پردازند که مطلوب آنهاسیت          

، بنابراین تغررر نگرش ها  از سنتی به روش های نوین  کیه               

الزمه ی کار امروز نرروهای پلرس و رسانه ملی است در این            

 زمرنه می تواند توطئه های رسانه های برگانه را خنلی کند.

مدیر کل صداوسرمای فارس همچنرن  با تاکرد بر ضرورت           

این موضوع که باید به سمت و سویی حرکت کنرا کیه در              

موضوعات  پلرسی و اخبار و اطمعات مربوط به این حیوزه              

موضوع  کاشت پرام در ذهن مخاطب و رواییتیگیری اول                

موضوع ابتدا توسط رسانه ی ملی صورت پذیرد گفت : ایین             

موضوع باعث می شود  فرصت شبه افکنی  و فرافکینیی از                

رسانه های برگانه و معاند گرفته شود و مخاطبان هیا بیه               

 درستی در جریان اخبار و اطمعات قرار گررند .

در ادامه این جلسه فرماندهان انتاامی و معاونان و مدییران           

صداوسرمای مرکز فارس به  بران نارات و پرشنهادات خود          

 در راستای تعامل برشتر این مجموعه ها پرداختند.

 دردیدارفرماندهانتظامیبامدیرکلومعاونانصداوسیمایمرکزفارسمطرحشد:

 برنامهریزیبرایتعاملبیشترپلیسبارسانهاستانی

 اینکارتوهینبهشجریانبود!
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 به مناسبت هفته نیروی انتظامی انجام شد؛
دیدار شهردار و اعضای شورای شهر کازرون با 

 فرمانده نیروی انتظامی شهرستان
شهردار، رئرس و چند تن از اعرای شورای اسممیی شیهیر             
کازرون پرش از ظهر دیروز با حرور در دفتر فرمانده نرروی           
انتاامی شهرستان کازرون، با او دییدار و از خیدمیات و                 

 تمشهای فرماندهی و پرسنل نرروی انتاامی تقدیر کردند.
شهردار کازرون: همراهی و قرابت قلبی و فکری پیلیریس و               

 مردم، موهبت ا هی و دستاورد جمهوری اسممی است
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازررون، محیمیدامیرین           
مهرورز شهردار کازرون در این دیدار ضمن تبریک هیفیتیه             
نرروی انتاامی به سرهنگ زراعتران و مجموعه فرمانیدهیی          
انتاامی شهرستان گفت: به خاطر ایین هیمیه تیمش و                  
فداکاری شما در راستای ایجاد امنرت و اقتدار قدردان شمیا           
هسترا و بدانرد که زحمات شما و آرامشی که در جیامیعیه              

کنرا، برکسی پوشرده نرست. وی با بیریان            همه احساس می  
اینکه در سایه دموکراسی در کشور ما به عرنرت قابل درک            
است، افزود: این همراهی و قرابت قلبی و فکری پیلیریس و               
مردم موهبت ا هی و از دستاوردهای ناام جمهوری اسممی         

 است. 
شهردار کازرون با اشاره به اینکه امروز نرروی انتاامی ابعیاد           

تری پردا کرده، گفت: تخصصی شدن پلرس نشان از            گسترده
 تییوانییمیینییدی روز افییزون اییین نییرییرو دارد.                       

های جدید فناوری میانینید         به گفته او، ورود پلرس به عرصه      
روز بیودن و         فرای سایبر، در راستای تیمش بیرای بیه            

 تر شدن وظایف آنهاست.   گسترده
محمدامرن مهرورز همچنرن با اشاره اهمرت و نقش پلریس          
راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: تمش مستمر پلیریس           
راهور به ویژه در روزهای پرک سال برای مدیریت ترافرک و           
عبور و مرور قابل تقدیر است، چرا که پرسنل پلرس راهیور             
نرز وقت و آسایش خود را مصروف حفظ ایمنی و سیممیت            

 کند.  مردم می
شاءاهلل بتوانریا در میجیوعیه            شهردار کازرون بران کرد: ان     

شهرداری و شورای شهر مسرری را که باید در همکاری دو            

جانبه مورد نراز است،طی کنرا. محمدامرن مهرورز با اذعان          
به اینکه شهرداری قطعا نراز به همکاری نرروی انیتیایامیی             
دارد، اظهار کرد: حرور پلرس در کنار شهرداری، این اقتدار           

دهد که از ترررع حقوق شهروندی جلیوگیریری            را به ما می   
کنرا وی ابراز امردواری کرد با هدف خدمت برشتر و بهیتیر          

تیر از قیبیل          به شهروندان، تعاممت برن دو مجموعه افزون      
 باشد.

رئرس شورای اسممی شهر کازرون: حرور پلرس به میردم            
دهد رئرس شورای اسممی شهر هیا در           احساس امنرت می  

این دیدار ضمن تبریک هفته نرروی انتاامی، گفت: امیروز            
پلرس با برخوردی که با عامه مردم در جامعه دارد، نشیان              

شیود     داده مایه امنرت و آرامش است و این بیاعیلیت میی              
 احساس امنرت را در مردم ایجاد شود.

فر ادامه داد: این سراست خوبی بوده کیه            مهندس رضا آذین  
از سا های گذشته در سطح کمن به اجرا در آمده است و بیا              
حرور فرماندهانی مانند شما در شهرستانها ها به خیوبیی            

کنرا که فرزندانمان همیریار        اجرا شده و ما امروز افتخار می      
پلرس هستند. وی محقق شدن شناخت واقعی درست مران          
مردم و پلرس را مایه خرسندی دانست و گفت: مردم درک             

کنند اگر پلرس جاهایی در برخورد با متخلفان سیخیت              می
است، هدف تامرن امنرت خود آنهاست. آثیار اقیدامیات و                
خدمات شهرداری و شورا متفاوت از قبل، قیابیل مشیاهیده              

 است
فرمانده نرروی انتاامی شهرستان کازرون نرز در ادامه ایین          

گویا که مردم کازرون      دیدار گفت: حقرقتا از صمرا قلب می       
مردم خوبی هستند و در این مدت کوتاهی عهده دار ایین              
مسئو رت هستا، ابزار  طف و محبت مردم باعث شیده تیا              

تر شود بنابراین بایید       مسئو رت و وظرفه بر دوش ما سنگرن      
با توانی مراعف برای خدمت به مردم تمش کنرا. سرهنگ           
اسماعرل زراعتران، شهردار کازرون را مدیری جوان، مومن و         
انقمبی توصرف کرد و گفت: آثیار اقیدامیات و خیدمیات                   
شهرداری آن ها در شرایط اقتصادی فعلی، بیه وضیوح و               
متفاوت از قبل برای همه قابل مشاهده اسیت. وی اذعیان               

ماندگی در شهر وجود دارد، اما شهیرداری و            کرد: یک عقب   
شورا با ترا ساعی خود در تیمش بیرای جیبیران ایین                    

 ها هستند. ماندگی عقب
فرمانده انتاامی شهرستان کازرون با بران اینکیه نیگیاهیی             
تعاملی دارد، بران کرد: یک مو  ملیبیت از شیهیرداری و               

رسد و این نگاه وجود دارد که در بحث   شورای شهر به ما می    

تیوانیریا روی         ارتقای امنرت و احساس امنرت در شهر می       
کمک آنها حساب کنرا. او با بران اینکه تو رد امنرت امیروز             

تواند کمک    بسرار سخت است، گفت: اشراف شما به شهر می         
 بزرگی به ما کند.

سرهنگ زراعتران در پایان با تقدیر از تمشیهیای شیهیردار              
کازرون، گفت: ما آمادگی داریا هر جایی که احساس کردید          

 توانرا منشأ اثر باشرا، حرور پردا کنرا. می
خبر خوش شهردار کازرون در آغازین روز ماه 

 االول؛ ربیع
مطهری به  –بازگشایی مسیر کارگر شمالی 

 درصدی رسید 10پیشرفت 
با تملک و تخریب سه پمک دیگر در خرابان کارگر شما یی            
از آغازین روز هفته قبل، مرزان پرشرفت پروژه بیازگشیاییی            

 درصد رسرد. 99مطهری به  –مسرر کارگر شما ی 
عمومی شهرداری، محمدامرن میهیرورز از           به گزارش روابط  

تملک و تخریب سه ملک دیگر از اممک مورد مسرر پیروژه             
بازگشایی کارگر شما ی به مطهری خبر داد و اظهار کرد: بیا             

ای کیه       تخریب این سه پمک، گام بلندی در راستای وعده        
پرش از این به مردم شریف کازرون داده بودیا، بیرداشیتیه              

 شود. می
وی ضمن تشکر از حمایت های بی دریغ شورای اسیممیی             
شهر، گفت: خوشبختانه بعد از تملک و بازگشیاییی میلیک               
سابق جهاد، توانسترا پنج پمک دیگر از پمک هیای میورد             

 مسرر این پروژه را تملک و تخریب کنرا.
بیا     1209دی      30شهردار کازرون یادآور شد: در میورخ          

هماهنگی اعرای محترم شورای اسممی شهر، برای تحیقیق          
این خواسته غمومی و مها مردم شریف کازرون علیی رغیا       
بار ما ی سنگرن، عزمی جدی برای بیه پیاییان رسیانیدن                 

درصد پریشیرفیت       49سال گذشته تنها      10ای که در      پروژه
داشت، گذاشترا و توانسترا در این مدت کوتاه پریشیرفیت            

شیاءاهلل تیا        در صد برسانرا و ان       99تملک و تخریب را به      
پایان سال جاری، بازگشایی این مسرر به طور کامل انیجیام            

 خواهد شد. 
در ادامه رئرس شورای اسممی شهر کازرون نیریز گیفیت:               
بازگشایی این مسرر از وعده های شورای اسممی شهر بیوده           
که با هدف بهبود وضعرت عمران و آبادانی و هیمیچینیرین                
بهسازی و بازسازی مسررهای ترافرکی به زودی میحیقیق             

 خواهد شد.

مهندس رضا آذین فر ضمن تقدیر از زحمیات شیهیردار و               
مجموعه شهرداری به ویژه پرسنل واحدهای حقوقی، فنی و         
عمران افزود: در دوره شورای چهارم تعداد چهار پمک و در             
ابتدای شورای پنجا دو پمک و در این میدت کیوتیاه کیه           

انید، پینیج         مهندس مهرورز به عنوان شهردار انتخاب شیده    
شاءاهلل تا انتهای سیال        پمک از این خانه ها تملک شد و ان        

 این مسرر بازگشایی خواهد شد.
های شهرداری  تحقق یکی دیگر از وعده

 کازرون؛
های خیابان   شروع عملیات آسفالت کوچه

 کوهنورد
های خرابان کوهنورد، ییکیی         با آغاز عملرات آسفا ت کوچه    

های شهرداری و شورای اسممی شهر کیازرون          دیگر از وعده  
 محقق شد.

عمومی شهرداری کازرون، شهردار که همراه       به گزارش روابط  
اکبر کاظمرنی رئیریس       فر رئرس و علی     با مهندس رضا آذین   

کمرسرون محرط زیست شورای اسممی شهیر کیازرون از            
کیرد،     پروژه آسفا ت کوچه های خرابان کوهنورد بازدید می       

بر عزم و اراده محکا شهرداری و شورای اسیممیی شیهیر                
کازرون جهت خدمت رسانی مطلیوب بیراسیاس عیدا یت              
محوری تاکرد و اظهار کرد: به دنبال بازدیدهای قبلی که از             
این کوچه ها داشترا، آسفا ت این کوچه ها را در در دستور            
کار قرار دادیا که به  طف خدا ها اکنون عملرات آسفیا یت             

 این کوچه ها در حال انجام است.
محمدامرن مهرورز ضمن تشکر از صیبیر و شیکیریبیاییی                 
شهروندان، خواستار همکاری برش از پرش همه همشهرییان    

های عمیرانیی      با مجموعه شهرداری در راستای اجرای پروژه      
 شد.

در از وضعرت خرابان و کوچه روبروی برمارستان و ریعیصیر            
)عج( بازدید به عمل آمد و آسفا ت این منطقه در دسیتیور                

 کار قرار گرفت.
پروژه موزایرک فرش پراده رو خرابان فلسیطیرین، میریدان              
انقمب و پراده رو خرابان قدمگاه از جمله دیگر مواردی بیود            
که در برنامه بازدید امروز قرار داشت. محمدامرن میهیرورز             
ضمن بررسی این خرابانها از نزدیک در جریان پیریشیرفیت             
فرزیکی قرار گرفت و  زوم ساماندهی و تسیرییع در رونید                

 ها را مورد تاکرد قرار داد. اجرایی این پروژه

 غاز طرح رایگان بازدید از دودکش منازل و اداراتآ
 تشکیل کارگروه ویژه مقابله با قاتل خاموش

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیهیرداری           
کازرون از آغاز اجرای طرح رایگان بازدید از دودکش منیازل           

 روز خبر داد. 10و ادارات شهر کازرون به مدت 
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانیی و خیدمیات              
ایمنی شهرداری کازرون، صبح امروز جلسه کارگیروه وییژه           
مقابله با قاتل خاموش با حرور نمایندگان اورژانس، نریروی          
انتاامی و اداره گاز شهرستان و با محوریت سازمیان آتیش             

 نشانی برگزار شد.
نشانی و خدمات ایمنیی شیهیرداری          سرپرست سازمان آتش  

کازرون در تشریح جزئرات این طرح گفت: شیهیرونیدان و               
توانند در ساعات اداری از طریق تماس بیا واحید              ادارت می 

نشانی درخواست بیازدیید از دودکیش            اداری سازمان آتش  
نشانان در کیمیتیریین         ساختمان خود را ثبت نمایند تا آتش      

زمان کار بازرسی انجام شود. به گفته او این طرح راییگیان               
است و با هدف کاهش آمار تلفات ناشی از مسمومریت گیاز         

 شود. منوکسرد کربن اجرا می
حامد پشنگران در این جلسه اظهار کرد:با توجه به نیزدییک             
شدن فصل سرما، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش پیریدا           
می کند که در صورت رعایت نکردن نکات ایمنیی، بیاعیث              
بروز حوادث ناگواری خواهد شد. وی تصریح کرد: الزم است            
شهروندان قبل از نصب و استفاده از وسایل سیرمیایشیی از              
آزاد بودن راه دودکش اطمرنان حاصل کنند چرا که مسدود          
بودن دودکش ها یکی از عمده ترین دالیل انتشار گیازهیای            
خطرناک و مسمومرت ناشی از آن است. سرپرست سازمیان           

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون از حیاضیران            آتش
در جلسه خواست در این زمرنه و به ویژه در بحث آمیوزش         
شهروندان، نهایت همکاری را با سازمان آتش نشانی داشتیه          

 باشند. 
به گفته پشنگران همچنرن مقرر شد نیریروی انیتیایامیی               
دودکشها و وسایل گرمایشی تمامی پاسگاهها و واحیدهیای           
زیرمجموعه خود را بازرسی کرده تا حیوادث میربیوط بیه                
مسمومرت با گاز به حداقل برسد.  او در پایان خاطر نشیان               

توانند در صورت بروز مشیکیل در ایین              کرد: شهروندان می   
سازمان آتش نشیانیی و خیدمیات             130خصوص با سامانه    

ایمنی شهرداری تماس حاصل نمایند؛ ضمن اینیکیه طیرح            
روز از    10بازدید رایگان از دودکش منازل و ادارات به مدت          

وقیت     13ا یی       9آبان ماه و از ساعت    10 غایت    1تاریخ  
آمیاده ثیبیت         43330101اداری اجرا می شود و تلیفین          

 درخواستهای شهروندان است.

قبل از هیر      

چریز بیایید      

بابیت اصیل     

ایده تقیوییا    

تشکر کنا و   

تیییبیییرییییک 

. و یی     بگویا

بهتیر اسیت     

در تقوییمیی    

بییا عیینییوان   

کلی تقویا کازرون، تا جایی که ممکن است رعایت بیی            

طرفی انجام شود تا با همه جانب نگری، وزن تیارییخیی              

رویدادها و اشخاص به سمت و سوی خاصی سنگرن تیر            

 نشود. 

شیاءا...      اما در بخش عکس، پرشنهاد او ا این است که ان         

برای سال های بعد یک نفر به عنوان کارشناس بیخیش             

عکس مشخص شود و ایشان با همکاری بقره دوسیتیان،            

 این بخش را مدیریت کند.

پرشنهاد دیگر، به جای اینکه عکس ها به صورت پراکنده          

برن صفحه های تقویا چاپ شود، آخر تقویا و در قا یب            

یک آ بوم عکس با دسته بندی موضوعی اشخاص، مکیان          

ها، مناظر و... قرار گررد. ا بته این در صورتی امکان پذیر               

است که مشکلی با افزایش حجا تقویا وجود نیداشیتیه             

 باشد.

در مورد انتخاب عکس ها ها نکاتی هست که بهتر است           

  رعایت شود:

به طور کل بهتر است سها عکس هایی که وجه اسنادی           

قویتری دارند برشتر باشد تا عکس ها صرفا یک عینیصیر             

تزئرنی نباشند و ها راستا با بقرۀ محتوای تقویا بتواننید           

 اطمعات برشتری به مخاطب بدهند.

بعری از عکس ها از منابع نامشخص گرفته شده، میلیم      

عکس انار گاوکشک که نام عکاس ها ناشناس ثبت شده          

است. قطعًا مناظر بهتری از گاوکشک توسیط دوسیتیان             

عکاس کازرونی ثبت شده که می تیوانسیت جیای ایین               

 عکس قرار بگررد.

یا عکس نرگسزار که از سایت کجیارو! گیرفیتیه شیده،                 

نرگسزار از آن موضوعاتی است کیه دوسیتیان عیکیاس               

اند. چرا بایید از چینیرین              کازرونی، فراوان عکاسی کرده   

 سایتی عکس گرفته شود؟!

بعری از عکس ها ها بهتر بود اصم چاپ نمی شدند و              

 از موضوعات بهتری به جای اونها استفاده می شد.

ی   در مورد عکس اشخاص، بعری پرتره ها بهتر بود پرتره         

محرطی باشند تا اطمعات برشتری از آن شخص بیه میا             

می دادند؛ ملم به جای عکس ناصر دیوان که بیا پیس                

زمرنه ی گرافرکی ارائه شده، بهتر بود از عیکیس هیای               

شید، ییا        مستندی که از ایشان وجود دارد استفاده میی        

عکس آقای طاهری که جدای از این موضیوع، از نیایر               

تکنرکی ها اصم عکس خوبی نرست. یا عکیس جینیاب         

ملک زاده  

که پایرن  

عیییکیییس 

 حذف و سفرد شده بهتر بود کامل چاپ می شد.

به نار می رسد اگر بتوان با در نار گرفتن زمان کیافیی،              

پرش از مرحلۀ طراحی و چاپ، آرشروی از عکس هیا بیا          

موضوعات مختلف تشکرل داد، به طوری که بیتیوانیریا             

قدرت انتخاب برشتری داشته باشرا، کرفرت کار بیاالتیر          

 می رود. 

نکته دیگر اینکه در اطمعات عکس اول )عیکیس بیهیار               

نارنج(، نوشته شده: بهار نارنج، کازرون، خرابان طا قانیی.           

ذکر مکان ثبت عکس در این عکِس خاص، نیه تینیهیا                

اهمرتی ندارد و حذفش چرزی از اطمعات عیکیس کیا             

نمی کند، بلکه به نسبت دادن بهار نارنج به کل کیازرون     

 در ذهن مخاطب ها کمک می نماید.

و نکته ی آخر ها اینکه، به نار بنده سها عکس هیای              

تنگ چوگان که اتفاقًا عکاسش ها خود آقای صنیعیتیی            

هستند در این تقویا زیاد است؛ می شد از تیعیداد ایین               

عکس ها که مکان شناخته شده ای را معرفی می کنینید    

کاست و به مکان ها و آثار کمتر دیده و شناختیه شیده               

 تری ملل قلعه پوسکان و املال آن اختصاص داد.

 نما. منبع: کازرون

های عیمیومیی        اهلل منوچهری، مدیرکل کتابخانه     روح
استان فارس در ادامه دیدارهای خود با نمایینیدگیان           
منتخب مردم فارس، با هدف بررسی تناقرات قانونی        

های عمومی، حل مشکمت معریشیتیی          نهاد کتابخانه 
های عیمیومیی        کتابداران و بررسی وضعرت کتابخانه    

چنار، ضمن حریور در         های کازرون و کوه     شهرستان
کازرون، با دکتر فریدون عباسی دوانیی نیمیایینیده              

چنار در مجلس شیورای        منتخب مردم کازرون و کوه    
 اسممی دیدار و گفتگو کرد.

منوچهری کمبود اعتبارات را بیزرگیتیریین چیا یش             
های عمومی عنوان و تصیرییح کیرد: اگیر                 کتابخانه

مشکمت بودجه این سازمان برطیرف شیود، نیهیاد             
تواند، برش از پرش و با انیرژی           های عمومی می    کتابخانه

تر به رسا ت اصلی خود که همان ترویج فرهنگ و             افزون
 رسانی به عموم است بپردازد. خدمت

وی تصریح کرد: قانون تأسرس و نیحیوه اداره نیهیاد                   
های عمومی کشور دارای تعارضات و تناقریاتیی           کتابخانه

است که امرد داریا با همکاری نمایندگان مجلس شورای  
اسممی این مشکمت حل شود. از جیملیه در قیانیون،                 

هیای عیمیومیی         ساخت کتابخانه از وظایف نهاد کتابخانه     
ای برای این مناور در نار گرفته نشیده            است اما بودجه  

است.  دکتر فریدون عباسی دوانیی، نیمیایینیده میردم                 

چنار نرز در این دییدار        های کازرون و کوه     شهرستان
با تأکرد بر رفع مشکمت قانیونیی نیهیاد، گیفیت:                

های عمیومیی و        نمایندگان مردم از حقوق کتابخانه    
کنند. وی همچنرن با       کتابداران عمومی حمایت می   

ای در    هیای کیتیابیخیانیه         تأکرد بر اتیمیام پیروژه       
چنار گفت: اتیمیام و           های کازرون و کوه     شهرستان

برداری از کتابخانه مرکزی کازرون نریاز میردم           بهره
 تر به نترجه برسد. این شهر است و باید هرچه سریع

از مباحث مطرح شده در این جلسه می تیوان بیه              
رفع مشکمت تخصرص کد کارمنیدی و افیزاییش            

درصید از درآمید          حقوق کارکنان، دریافت نیریا      
ها و تامرن زمیرین    ها برای بودجه کتابخانه   شهرداری

 ایجاد کتابخانه، اشاره کرد.
طی این جلسه همچنرن وضعرت معرشت کیتیابیداران،           

اندازی کتابخانه سرار، کتابخانه میرکیزی کیازرون و              راه
 همچنرن ساخت سا ن مطا عه در باالده بررسی شد.

 منبع: ایبنا.

 چنارهایفارسبانمایندهکازرونوکوهبرداریازکتابخانهمرکزیکازروندردیدارمدیرکلکتابخانهلزومتسریعدرتکمیلوبهره

به گزارش شهرسبز به نقل از      
املل   روابط عمومی و امور برن    

دانشگاه سلمان فارسی؛ صبح    
مهرماه، دکتر نادگران،    29روز

رئرس دانشگاه شیریراز بیه         
همراه دکتر زبرجد، میعیاون       
پژوهشی و دکتر تشخورییان،     
مدیر حوزه ریاست و روابیط       

عمومی این دانشگاه، با حرور در دانشگاه سلمان فیارسیی            
کازرون، ضمن دیدار و گفتگو با هرئت رئیریسیه دانشیگیاه          
سلمان فارسی کازرون، با حائز اهمرت توصرف نمودن ایین      
دانشگاه برای مردم منطقه، بر ثبرت هویت سیازمیانیی آن             

هیای     سازی علا را یکی از ضیرورت         تأکرد نموده و مردمی   
های آنها    ها و عمل به مأموریت      اساسی برای اعتمی دانشگاه   

ا یمیلیل       برشمرد. بنا به گزارش روابط عمومی و امور بیرین           
دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر نادگران در نشیسیت           
مشترک با هرئت رئرسه دانشگاه سلمان فارسی کازرون، بیا          

ها نسبت بیه گیذشیتیه، بیه               اشاره به ارتقا نسلی دانشگاه    
های مطرح دنرا اشیاره       های به دست آمده در دانشگاه       تجربه

ها براساس نراز جامعیه       کرد و اصمح جهت و مسرر دانشگاه      
و مردم را حائز اهمرت دانست و خاطر نشان نمود: مطا بات            
مردم از یک سو و مطا بات دو ت از سوی دییگیر اییجیاب                

ها در کشور ما هیا         های دانشگاه   کند که تغررر مأموریت     می
هایی مانند دانشگیاه   باید اتفاق برفتد و در این مران دانشگاه    

سلمان فارسی کازرون که ساختاری جیوان دارد، امیکیان             
 ی مناسبی را برای تحقق هرچه بهتر این مقو ه دارد.    با قوه

هیای آمیوزشیی،        رئرس دانشگاه شرراز با اشاره به مأموریت      
ها و با بیرشیمیردن          پژوهشی، کارآفرینی و نوآوری دانشگاه    

ی جامعه امروز اییران در مسیائیلیی               های برجسته   چا ش
های اجتماعیی و...         زیست، آسرب   همچون حوزه آب، محرط   

خاطر نشان نمود: این دست از مسائل را در جیاییی جیز                 
توان حل کرد و اساساً مردم نرز چنرن انتااری     دانشگاه نمی 

ها به جامعه ورود نکننید و          را از دانشگاه دارند. اگر دانشگاه      
های علمی بررسی نکنند، میردم        مسائل جامعه را در محرط    

زنند. بنابرایین    ها را پس می شوند و دانشگاه  با آنها برگانه می   
نباید امرد مردم را ناامرد کنرا. دانشگاه سلیمیان فیارسیی               

سازی علا را شروع کینید و           تواند فرای مردمی    کازرون می 
علا و دانش را مردمی کند که خوشبختانیه در دییدار و                

نرا، روییکیرد       گفتگوهای امروز مشهود است که دکتر فاضل      
های مرتبط با این مها       مناسبی به این مقو ه دارد و فعا رت      

های مدیریتی دانشگاه سلیمیان فیارسیی            ریزی  را در برنامه  
کازرون آغاز کرده است.  دکتر نادگران همچنرن با تصرییح            
بر اینکه دانشگاهی که در برن مردم باشد و مسائلش را از              
جامعه بگررد، کارآیی برشتری ها دارد، بیر ضیرورت بیه              
کارگرری نرروهای متخصص و ماهر در همه سطوح دانشگاه         
اعا از اعرا هرئت علمی و کارمندی تصریح کرد و خیاطیر           
نشان نمود: مسائل و مشکمت کشور، با اتکا به نیریروهیای         

ها ها    متخصص و ماهر قابل حل هستند و بنابراین دانشگاه        
بایستی در جذب نرروهای جدید دقت زیادی داشته باشنید          

هیای جیذب و بیه             های الزم، زمرینیه      تا با ایجاد انگرزش   
کارگرری نرروهای متخصصی را فراها آورند کیه امیکیان             

ای برای اعتمی هرچه برشتر دانشگاه و تبدیل نمودن           با قوه

آن به برندی علمی در نیایام        
دانشگاهی را فراها آورند. در       
ادامه این نشست، دکتر غریب     

نرا، رئیریس دانشیگیاه           فاضل
سلمان فارسی کازرون، ضمن    
خررمقدم به دکتر نادگران و      
هرئت همراه، بیا اشیاره بیه          

هییا و       ریییزی   بییرنییامییه  
هایی که در دانشگاه سلمان فارسی کازرون آغیاز           گذاری  ریل

شده است، خاطر نشان نمود: بینیده اسیاسیًا بیا هیدف                    
محور کردن دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در ایین            جامعه

ام تا در تداوم خدمیاتیی کیه            دانشگاه قبول مسئو رت کرده   
هیای     اند، بتوان از ظیرفیریت        روسای پرشرن دانشگاه داشته   

ی خدمات مطلوب علیمیی،        مختلف این دانشگاه جهت ارائه    
پژوهشی، کارآفرینی و... به جامعه و مردم برش از پیریش                 
استفاده نمود.  رئرس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، ضمن          
برشمردن برخی مصادیق از افزایش سطح تعاممت دانشگاه         
سلمان فارسی کازرون با فرای اجتماعی طی چینید میاه              

ی میردم       اخرر، خاطر نشان نمود: این دانشگاه به پشتوانیه         
کازرون تکره داده است و مردم منطقه مطا به و انتیایارات            

های عیلیمیی و          زیادی از آن دارند و از طرفی ها ظرفرت        
ی آن،      های موجود و در دست تیوسیعیه           برخی زیرساخت 

ای را برای خرزهای بلندتری در جهت پیریونید             امکان با قوه 
هرچه برشتر با جامعه به وجود آورده است، اما در عیرین               

هیای میورد       هایی از جمله در تنوع رشته       حال با محدودیت  
نراز منطقه و برخی مسائل دیگر مواجه هستریا. در ایین               
راستا امردواریا با همراهی تمامی د سوزان در سطح منطقه    

هیای     اندازهای آتی، بتوانرا گیام       و کشور و با اتکا به چشا      
مناسبی را برای کاهش و برطرف نمودن این موانع بردارییا           

های علمی جدید پاسخگوی بیخیشیی از            و با ایجاد ظرفرت   
مطا بات مردم منطقه در راستای عمل به مأموریت دانشگاه         

نرا در ادامه اظهار امردواری نیمیود بیا              باشرا. دکتر فاضل   
نامه مشترک با دانشگاه شرراز، بتوان از ظرفرت          انعقاد تفاها 

افزایی هرچه برشتر  این دو نهاد علمی استان فارس برای ها       
ی خدمات علمی مناسب به جامعه و میردم،            در جهت ارائه  

های مناسبی را برداشت. در ادامه این نشست معاونرن و         گام
مسئو رن دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکیتیر میهیدی            
رضایی، دکتر یحری گردانی، سردهاشا خاتمی، دکتر بهروز        

اکبر عارف و دکتر  رم شاملیی         االسمم علی   خسروپور، حجت 
با بران نقطه ناراتی پررامون مسائل مختلف از جمله ایجیاد   

های منطقه، مباحث مرتیبیط بیا           شبکه علمی برن دانشگاه   
جذب اعرا هرئت علمی و ارتقا رتبیه آنیهیا، مسیائیل و                  

ی کارمندی و  زوم بهبود شیراییط آنیهیا،               مشکمت حوزه 
های آموزش در دوران شروع کرونا و برخی مسیائیل              چا ش

ی   دیگر به بحث و تبادل نار پرداختند و بر ضرورت توسعه          
های علمی دوجانبه در جهت حل آنیهیا تیأکیرید                همکاری

نمودند.  گفتنی است در حاشره این نشست، دکتر نادگران           
و هرئت همراه، به اتفاق هرئت رئرسه دانشیگیاه سیلیمیان               

های موجود و در دست احیداث         فارسی کازرون از زیرساخت   
این دانشگاه دیدار و همچنرن با حرور در مجموعه تاریخی          

های تاریخی کیازرون      برشاپور به بازدید از بخشی از ظرفرت      
 های دانشگاهی مرتبط پرداختند.   ی رشته برای توسعه

یدانشگاهشیرازودانشگاهسلمانفارسیکازرونبرتفاهمدوسویه
 محورنمودننظامدانشگاهیجامعه

 اخبار شهرداری کازرون

 نگاهیبهعکسهایتقویمکازرون
 عبدا...حاجیپور
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اهلل علره باشید ییا         وا عصر ان االنسان  فی خسر، ی عصر ی ها محتمل است که در این زمان حررت سمم                 
اهلل علره اسیت.      انسان کامل که مصداق بزرگش رسول اکرم و ائمه هدی، و در عصر ما حررت مهدی سمم                

ای اسیت،       قسا به عصارۀ موجودات عصر، فشردۀ موجودات، این که فشردۀ همه عا ا است، یک نسیخیه               
نسخه تمام عا ا، همه عا ا در این موجود، در این انسان کامل عصاره است و خدا به ایین عصیاره قسیا            

 خورد.  می
 . 432، ص 13امام خمرنی، صحرفه امام )مجموعه آثار امام(،   

 قسمت اول  
 عباس پاسدار ، یا حرس خمینی

و سپیس   009با گذشت برش از دو سال از پذیرش قطعنامه 
اجرای آتش بس و اعمم پایان جنگ هشت سا ه مران اییران  

های فراوان و چانه زنی ها بیر سیر    و عراق و پس از کشمکش
که در برخی بندهای این قطعنامه  009اجرای مفاد قطعنامه 

بن بست بوجود آمده بود و تکلرف اسرا نیریز در هیا یه ای از     
ابهام بود به ناگاه حماقت دیگری از صیدام بیروز کیرد ، و در    
یک اقدام نسنجرده و احمقانه دیگر، صدام که بخاطر حمایت 
های ابرقدرتها و قدرتهای منطقه ای تا دندان مسلح شده بود 
و با پایان یافتن جنگ مران ایران و عراق  عمم این کشور به 
انبار سمح و مهمات و تجهرزات ناامی و  جسترکی پرشرفته 
و دارای ارتشی مجهز شده بود ، مغرورانه اقدام بیه حیملیه و    

پرمانیان و حیامیریان      تجاوز به همسایه ای دیگر و یکی از ها
مها و استراتژیک خود در جنگ ایران و عراق یعنی به کشور 
کویت کرد و این همسایه کوچک اما ثروتیمینید خیود را بیه      
اشغال درآورد ، آنها چه سریع و برق آسا و چیه جینیاییاتیی      

گیریر کشیور     مرتکب شدند که هنوز ها آثار شیوم آن دامین  
کویت است ،  هرچند صدام در این اقدام مغرورانه و احمقانیه  
استراتژی را فدای تاکترک در سطح کمن کرد و اربابان خود 
را نادیده گرفت و به رجز خوانی مقابل ابر قدرتها پرداخت اما 

! چیرا کیه        ! انگار برای ایران مالوم عدو سبب خرر شیده بیود
صدام پس از اشغال کویت و مواجه شیدن بیا واکینیش هیای      

منفی جهانی  بطور عام ، و مخا فت ابر قدرتیهیا و   
اربابانش  بطور خاص و پرش برنی رویاروئی ناامی با آنها بیا  
ارسال نامه ای به دو ت و مقیامیات اییران ، تیمیامیی میفیاد         

را پذیرفت و از تمامی خواسته های نیامشیروع    009قطعنامه 
ا جزایر کیه در آغیاز    1000خود دست کشرد و حتی قرارداد 

تحمرل جنگ به ایران به صورت نمادیین پیاره کیرده بیود را     
پذیرفت  و خمصه از مواضع خود عقب نشیرینیی کیرد تیا از      
جبهه ایران آسوده خاطر شود و تمام توان خود را به جبهه و 

پرمانان دیروز خیود میعیطیوف      نبردی جدید با حامران و ها
کینیا و قصید ورود     کند. بگذریا و به همرن مقدار بسنده می 

فنی و تخصصی و پژوهشی به اتفاقات و وقایع اشغال کویت و 
جنگ خلرج فارس یا جنگ نفت را ندارم ،و فقط همرن قیدر  
الزم دیدم اشاره ای به حال و هوا و فرای آن مقطع به د رل 
اثرات آن در پرروزی تمیام عیریار اییران و بیوییژه اثیرات آن        
اتفاقات در سرنوشت اسرای جنگ تحمریلیی کیرده بیاشیا و      

های پایانی اسارت و شرایط حاکا بیر   مقداری از خاطرات ماه
تکریت بران کنا ، هرچند که با گیذشیت چینید      39اردوگاه 

دهه خرلی از اتفاقات و خاطرات آن دوران را نمرتوان با قلیا  
ناقص و ناتوان بنده منعکس کرد و خرلی موارد ها فرامیوش  
شده که باید با حرور سایر آزادگان و بصورت جمعی به آنهیا  

 پرداخته شود تا تکمرل شود ،.....
وضعرت اسرا مخصوصاً اسرای ثبت نام نشده از نار جسیمیی   
بد رل تداوم شبانه روزی رفتارهای غرر انسانی عیراقیی هیا و    
بروز برماری های مختلف از جمله برماری های گوارشی ملل 
.  در            . . اسهال خونی شدید، سل ،بیریمیاری هیای کیلیریوی و
اردوگاه های مرگ اسرای ثبت نام نشیده و میفیقیوداالثیر در      
تکریت بسرار وخرا بود و بد رل سراست فشار ظا مانه صدام 
در مخفی نگهداشتن اطمعات و آمار ایین اسیرای میایلیوم،      
بشدت ها آنها را در مررقه و محدودیت های برشماری قرار 
داده بودند و از کمترین امکانات الزم محروم شیده بیودییا و    

1آمار تلفات ها باال بود ملیمً در اردوگیاه    تیکیرییت طیی      0
نفر در اثر برماریهای مختلف غریبانه به  209یکسال قریب به 

شهادت رسردند!! و هرچند بریش از دوسیال از آتیش بیس و       
گذشت، اما متاسفانه تا  حیایه آخیر حریور      پایان جنگ می

اسرای ایرانی در عراق بشدت فشار و شکنجه و گرسنیگیی و   
. ادامه داشت و حتی مورد داشترا     . تشنگی و عدم بهداشت و.

 که از شدت تشنگی کور شد ،،،،،
تکریت بودیا  39در اواخر اسارت ها که خودمان در اردوگاه 

اوضاع بسرار خراب تر از قبل شده بود و محدودیت ها توسط 
مسئو رن سنگدل اردوگاه برش از پریش شیده بیود و جیوی     
بشدت رعب آور و امنرتی با همکاری چنید نیفیر میعیدود از      
خائنرن که با انگرزه های مختلف با دشمن همکاری مرکردند 
. بعنوان ملال عموه بر محدودیت های آب و غذایی   حاکا بود
.. مدام از اسرا مرخواستینید بیه امیام و          . و بهداشت و حمام و.
مسئو رن جمهوری اسممی توهرن کنند و سرپرچیی از ایین   
خواسته ها شکنجه و اذیت و آزار زیادی در پی داشت، یا بیه  
افراد مبارز و مقاوم که به هرچ عنوان و تحت شیدیید تیریین     

رفتند و دشمن نتوانستیه بیود    شکنجه ها زیر بار دشمن نمی
دادند و بهانه تراشیی   اراده خود را به آنها تحمرل کند گرر می

بردند. بعینیوان     می 9کردند و آنها را مجددا بقول اسرا زیر  می
ملال یکی از پاسداران عزیز که با  باس فرم سپاه اسرر شیده  
بود و مقاومت را از رو برده بود و ایمان و تحمیل عیجیریب و     
ناباورانه ای داشت و از مسئو رن عملرات قرارگاه رمران بیود  
که بخاطر نجات نرروها و تعدادی از کادر عا ررتبیه قیرارگیاه    
رمران خودش را فدا کرده بود و آنها را نجات داده بیود کیه   

ها و مجاهدت های کا نارر او در قرارگیاه رمریان و    دالوری
عملرات های برون مرزی با مسئو رت فرماندهی عیمیلیریات     

شود و واقعا یک مغز متفکر و طیراح عیمیلیریات و       کتابها می
استاد تخریب و انفجارات بود، و این اسطوره دالور کا نایریر   
) حرس   که معروف شده بود به عباس پاسدار و عراقی ها اورا 

( بمعنی پاسدار خمرنی صیدا میی    زدنید ، از اهیا یی     خمرنی 
شمال و استان گرمن و قرافه ای ها شبره میریرزا کیوچیک     

تکریت به  13خان داشت ،  بنده ها پس از تبعرد از اردوگاه 
1اردوگاه  با این بزرگوار آشنا شدم و مدتها در این اردوگیاه   0

مرگ در جوار ایشان بودم و مخصوصا مدتی که به بیریمیاری    
سخت و کشنده و العم  دچار شده بودم با چند نفیر از هیا   
بندان عزیز ، محبت های زیادی در حق بنده کردنید و در آن  
وادی غربت و برکسی پرستاری شبانه روزی از من کیرد کیه   

عراقی ها ایشان را کیه قیدش بیلینید و       10بماند. در اردوگاه  
حتی کمی از من ها بلند تر بود و هرکلی و بیا رییش هیای    

.  رییش     بلند فرفری و زبر بود را شکنجه های سختی کردنید
های بلند او را با انبردست بصورت بررحمانه ای می کندنید و  

گذاشتند و دهها و  یا آتش سرگار روی بدنش می
گفتند  به امام خمرنی )ره(   صدها کابل و... و می   

کیرد   توهرن کن ، اما ایشان نه تنها توهرن نمیی 
بلکه با فریادهای بلنید درود بیر خیمیرینیی و ...         

گفت و اسرایی که قبمً بیا ایشیان در بیغیداد      می
کردند که وقتی آوازه مقیاومیت    بودند تعریف می

عباس پاسدار به گوش ژنرا هیای بیلینیدپیاییه و       
مسئول کل اسرا رسرده بود آنهیا آمیدنید و از او    
خواستند به امام توهرن کند اما او امتناع کیرد و  
دستور داده بودند اورا سخت شکنجه کنند و زیر 
شکنجه و در مقابل ژنرا های دشمن هرچیه از او  
خواسته بودند که از میقیاومیت دسیت بیردارد و      

گفتند  بار به امام ناسزا بگوید زیر بار نرفته بود و می حتی یک
صدای درود بر امام و اهلل اکبر ایشان در این منطیقیه بیغیداد     
طنرن انداز شده بود ! و از بغداد ها دستور بود که او را فعیم   
نکشند تا بقول خودشان قهرمان سازی نشود و با شیکینیجیه     
های مداوم سعی در شکستن مقاومت او داشیتینید تیا درس     
عبرتی برای سایر اسرا شود  رکن موفق نشدند و عبیاس آقیا   
چون بسرار مقرد به احکام شرعی ها بیود تیقیریه را جیاییز       

کرد چون با  باس سپاه اسرر شیده ام   دانست و تاکرد می نمی
و هویت من برای دشمن مشخص است تقریه حیرام اسیت و    
تکلرف من مقاومت در برابر خواسته های دشمن است، پیس  

ها از تغررر موضع عباس آقیا، بیاالخیره     از نا امرد شدن عراقی
بعد از مدتی همراه با عده ای دیگر از اسرا از جمله بنیده بیه   

تبعرد شدیا و در این اردوگاه نرز همه چرز از نیو   39اردوگاه 
 شروع شد. 

خواها به تمامی اوضاع و احوال و  اتفاقات  در این نوشتار نمی
3حاکا بر اردوگاه  تکریت بپردازم چون کتیابیهیا خیاطیره       9

هیای آخیر اسیارت     شود و به چند اتفاق مها آنجا در میاه  می
. در ابتدا اشاره کنا در این اردوگاه که اسرای   خواها پرداخت

شدند قیبیل از انیتیقیال میا ایین         ثبت نام نشده نگهداری می
اردوگاه فقط یک قسمیت بیود و از قیبیل عیده ای از اسیرای       
ایرانی در آنجا بودند و زمانی که ما را به این اردوگاه منتیقیل   

ییا قسیمیت دوم در     3کردند قسمت جدیدی بینیام قیاطیع     
اییجیاد شید و تیعیدادی از       1نزدیکی قسمت قبلی یا قاطیع  

اسرای آن قاطع را به جمع میان اضیافیه کیردنید کیه در دو       

قسمت مجزا و با فاصله کا  استیقیرار داشیتیریا و ییکیی از        
دانستریا ایین عیده کیه از آن      مشکمت مان این شد که نمی

قسمت به ما اضافه شدند چه افرادی هستند؟ آییا انیتیخیاب     
شده اند و در مران آنها افرادی جاسوس را برای شنیاسیاییی    

  برشتر ما و ... نفوذ داده اند ؟ و..
خمصه در این اردوگاه نرز اذیت و آزار و شکنجه هیا هیمیدم    
. مجددا در این اردوگاه میرگ    هرروز و شب اسرای مالوم بود
نرز عراقی ها به سراغ سرد عباس گلیزار ییا هیمیان عیبیاس       

ها عباس حرس خمرنیی آمیدنید و بیه      پاسدار یا بقول عراقی
تکرار همان خواسته ها پرداختند و از این مرد بزرگ و مقاوم 

. و بیارهیا او را         . . و شجاع خواستند که به امام توهرن کینید و
برای شکنجه بردند و شکنجه های غرر انسانی و وحشیریانیه    

ادامه داشت و این دالور عزیز و مالوم همچینیان میقیاومیت      
کرد، تا اینکه در یکی از روزها که ایشان را مجیددا بیرای    می

بصورت گروهی و ناجوانمردانه  شکنجه برده بودند و در اتاقی 
کردند برای  حایاتیی    با دستها و چشمهای بسته شکنجه می

پارچه ای که با آن چشمهای عباس آقا را بسته بودند بیر اثیر   
برند که یکی از  ضربات به سر ایشان کنار مررود و ناگهان می

اسرا که در زندان و باخودمان است ها همراه با عراقی هیا او  
! چرزی نمی گوید تا وقیتیی کیه او را بیه        ! را شکنجه مرکند 
زندان آوردند، در فرصتی مناسیب میرا صیدا زد و بیه آرامیی      
گفت عبدا خا ق فمنی را تحت نار بگررید و مشاهدات خیود  

 را در اطاق شکنجه برایا تعریف کرد !!...
 *ادامه دارد ...

 قسمتاولهاییازاسارت(آنسویتکریت)ناگفته
 عباسپاسدار،یاحرسخمینی

 خاطراتآزادهسرافرازعبدالخالقفرهادپور

 شهادتفرهنگایثارو

 نماز مغرب و عشا در بهبهان
شب به بهبهان رسردیا و در سپاه بهبهان بیه امیامیت آقیای              
انصاری روحانی اهل بلران که همراهمان بود نماز جمیاعیت را          

 برگزار کردیا و شام خوردیا و خوابردیا. 
 بچه های روستا در او رن گروه اعزامی به جنگ

های مختلفی بودند که همگیی بیعیلیت        افراد اعزام اول از سنخ 
داشتن روحره مبارزه طلبی و مقابله با دشمن و حمایت از دین            
مشترک بودند. در برن افراد اعزامی عده زییادی از روسیتیای              

ای از خشت و کنارتخته بودند و بقره از            بلران، مهرنجان و عده   
خود شهر کازرون تا یادم هست جواد ثمر بخش، سرد نصیراهلل            
بازیار، وحردی از مهرنجان و شاهرن محمد صادقی، قیاسیمیی،            

 باقر سلرمانی و... از خشت بودند.
 به اهواز رسردیا 

صبح بعد از خواندن نماز و خوردن صبحانه به سیمیت اهیواز                
ظهر بود به اهواز رسردیا بیه          13حرکت کردیا ساعت تقریباً     

مدرسه پروین اعتصامی پایرِن تر از چهار راه نادری در اهیواز              
رفترا. شهر اهواز حا ت خاصی داشت. سکوت و خلوتی خیاص             
همه جا را فرا گرفته بود. به همرن علت ها وقتی قصد داشترا              

کردیا، اگر از این مدرسه دور        گشتی در شهر بزنرا احساس می     
شویا به علت اینکه کسی نرست تا ما را راهنمائی کند ممکین             

 ذا تنها به چند کوچه و خرابان نزدیک بسنیده           است گا شویا  
کردیا. نرروهای تحت آموزش آیت اهلل خامنه ای و شیهیرید                

ای نررو از تهران آمده بیودنید تیا             چمران در مدرسه فجر، عده    
های الزم توسط شهرد چمران، برای کمیک بیه             ضمن آموزش 

های خرمشهر اعزام شوند این عده توسط شهرد چمیران و          بچه
ی ما آنقدر قدییمیی        ای به اهواز آمده بودند. اسلحه        آقای خامنه 

را می شناختند و از بازوکا و تفنیگ        «ام یک  »بود که آنها تنها     
دادنید    ها ها در حد معمول پاسخ می        بچه   کردند.   سؤال می   00

و به علت اینکه بازوکا در هنگام ترراندازی تمرینیی؛ شیلیریک        
نکرده بود یادم می آید حمرد دیوانی که مسئو رت ییکیی از               

گیفیت ایین         بازوکاها را داشت به سؤال کنندگان تهرانی میی        
ها را صدا کرده و هینیگیام             ای است که بواسطه آن بچه       وسرله

شوند یعنی در واقع کار بلینیدگیوی           جنگ در یک جا جمع می     
 دستی را انجام می دهد!

 خبر درگرری در خرمشهر و بی تابی بچه ها
ها در آنروز خبر درگرری در خرمشهر را شنرده بودند و بی              بچه

خواستند که به خرمشهر بروند و به کمک نرروهیای            صبرانه می 
بومی شهر بپردازند و یا به نرروهای چریکی شهیرید چیمیران               

کردند نرروهای چریکیی شیهیرید           خرال می  ملحق شوند چون  
 جنگند. چمران در خرمشهر می

 نفر در یک کمس  99
بعد از ظیهیر        4باالخره علی اکبر پررویان )فرمانده ما( ساعت  

همه را فراخواند تا در یکی از کمس های مدرسه جمع شوییا.             
وارد یکی از کمسها شدیا و همه بر روی نرمکت های کیمس              

نفر در یک کمس. یکی از برادران اهوازی برای            99 جا گرفترا.  
توجره منطقه و محل های استقرار نرروهای عراقی در خیاک             
ایران به کمس آمد که بعد از جلسه فهمردیا آن شخص شهرد   
حسرن علا ا هدی که آن روز مسئو رت محورهیای جینیوبیی              

 جبهه را بر عهده داشت، بود.
 به سوی هویزه 

کشردن نقشه جنوب و منطقه ای که        پس از  شهرد علا ا هدی  
دشمن وارد خاک ایران شده است منطقه هویزه را با حساسرت           

ها برای حرور در آن منطقه  بچه خاصی توضرح داد و وظرفه ی
خواست به خرمشیهیر بیروییا امّیا           را گفت. اگر چه د مان می  

منطقه هیوییزه     تا به  توضرح شهرد علا ا هدی همه را قانع کرد       
های منطقه جنگ و مبارزه با  برویا. از این به بعد بود که صحنه 

دشمن با همان حا ت سنگرهای سنگی در ذهینیا میجیسیا               
شد. سوار بر ماشرن ها شده و با راهنمائی بیرادر کیوچیک                  می

سوسنگرد شده تا از آنجا بیه        شهرد علا ا هدی راهی منطقه ی     
 هویزه برویا.

 به سوی منطقه جنگی
سوسنگرد در   وقتی از سه راه سوسنگرد اهواز به طرف جاده ی         

حرکت بودیا در ابتدای شهر نرروهای ناامی و ارتیش پشیت             
سوسنگرد سنگر درست کرده و پدافینید کیرده             -ی اهواز   جاده

بودند و در هنگام عبور، بیراییمیان          
دست تکان می دادند و در واقیع           
خوشحال بودند. ما نرز خیوشیحیال         
بودیا که به منطقه جینیگیی وارد           

ایا.  در مسرر راه تعدادی تانک          شده
ای از این تانک هیا        سوخته بود. عده   

ای پشیت بیه         پشت به ایران و عده    
بوس بیا      عراق بودند. وقتی در مرنی     

کردیا به هیمیدییگیر         ها گفتگو می  
گفترا اینها تانک های عراقی است که منهدم شیده اسیت.             می

رسرد!   نمی دانا در برن راه این اطمعات از کجا به دست ما می            
و در    و ی بعدها فهمردم که خرلی از تانک ها ایرانی بوده انید            

اند.  بعد از چینید        هنگام مقاومت در مقابل دشمن منهدم شده      
 کرلومتر خط پدافندی، دیگر خبری از نرروی ناامی نبود. 

 در سوسنگرد
 به حردریه رسردیا و از آنجا گذشترا و به سوسنگرد رسردیا.

ای   هنگام غروب بود در جلوی سپاه سوسنگرد برای چند دقرقه         
گرفتند و عیده ای هیا           ای داشتند وضو می     توقف کردیا عده  

 برای آشامردن آب و قرای حاجت به سپاه سوسنگرد رفتند.
سریع وارد ماشرن شده تا خود را به هویزه رساندیا. بیعید از                 

هایی به شهر خورده بود خصوصیاً         حرکت ما از سوسنگرد گلو ه    
ها   روزها به گلو ه    هایی که ما مستقر بودیا. آن        در همان نزدیکی  

گفتند و دالئل شلرک آن را اینگونه عینیوان      خمسه خمسه می  
کردند که ستون پنجا در منطقه خبر ورود نرروها را داده               می

است و  ذا آنها برای ضربه زدن به ستون اعیزامیی اقیدام بیه                  
 شلرک گلو ه به همان منطقه کرده بودند.

 در هویزه 
های هویزه گذشیتیریا و در            شب شد که از کوچه پس کوچه      

مسجد جامع شهر مستقر شدیا. تاریکی خاصیی هیمیراه بیا                
ها، حاکا شده بود. صحبت از ستون پنجا و تیمش      سکوت بچه 

آنان برای خبر رسانی به نرروهای عراقی منجر به این شده بود            
 که تنها در مواقع الزم حرف زده شود آن ها با صدای کوتاه. 

در مسجد مستقر شده نماز مغرب و عشیاء را در تیارییکیی                   
خواندیا و سپس شام خوردیا. مقداری از شب گذشته بود کیه           

ای    ای از ما را صدا کردند که به مدرسیه           علت کمبود جا عده     به
که در مسجد ماندنید       در پشت استادیوم هویزه برویا. از کسانی       

آید.  با وسایل و         تنها نصراهلل ایمانی و رحمان رضازاده یادم می       
مقداری مهمات که هر دو نفر یا یک نفر بیر پشیت خیوییش                  

ها گذشترا و به مدرسه رسردیا. هر تعدادی در          داشت از کوچه  
یک کمس مستقر شدند.  ترس از ستون پنیجیا دشیمین و                  
ماجرای شرشه آبلرمو در مسجد راجع به ستون پنجا و  یزوم             

حتی درباره ی اینکه از کیجیا      ها گفته بودند که هوشراری بچه 
اید و چند نفر هسترا نرز به کسی نگوئریا.  وقیتیی در              آمده

تاریکی شب در یکی از کمس ها داشتا میحیل اسیتیراحیت                 
کردم بر روی سکوی زیر تخته سراه به تعدا           خویش را آماده می   

بطری خا ی آب  رمو برخورد کردم. ابتدا پتوی خود را پیهین               
کردم اّما یکی را بررون آوردم تا در نور ماه آن را ورانداز نماییا               
که دیدم روی بطری آبلرمو کلمه کازرون نوشته شیده اسیت              
برای چند  حاه بر جایا خشکا زد و خرلی ترسردم! سپس به             

انید میا        ها گفتا که احتماالً اینها فهمرده       اطاق رفتا و به بچه    
اند.   های آبلرمو گذاشته    خاطر همرن بطری    کازرونی هسترا و به   

آن شب برای استراحتی همراه با د هره و ترس او یرین شیب                
هیا     حرور در جنگ را گذراندیا. صبح متوجه شدم که بطیری           

انید و       مربوط به آبلرموی کازرون است که به آن مناطق آورده         
کازرونی بیودن میا        ارتباطی با ستون پنجا دشمن و اطمع از       

کازرون بیه جیاهیای        ندارد. تازه آن وقت فهمردم که آبلرموی       
 شده است! دیگر ها صادر می
 روزهای اول هویزه

روز اول شهر ساکت و بی تردد بود. گویی کسی در آنجا زندگی        
کرد. با حرور ما روزهای بعد شهر به تحرک در آمد و کیا                 نمی

کا زندگی در آنجا شروع شد.  در این مدتی کیه در هیوییزه                   
هیا   ای از بچه دادیا عده مستقر بودیا کارهای مختلفی انجام می  

خریدند. مین       که تهره نکرده بودند را می      وسایل مورد نرازشان  
نرز یک چفره بزرگ برای حو ه و روانداز خیوییش خیرییدم.                  

حرور در پمپ بنزین و ناارت بر توزیع بنزین و تقسرا نیفیت              
در شهر و همچنرن توزیع آرد از کارهایی بیود کیه در آنیهیا            

ها نریز     رفترا.  شب     مشارکت کرده و به کمک متو ی انبارها می       
پرداخترا.  چند      ها به نگهبانی می     در بررون شهر و در پشت بام      

روز اول در مدرسه بودیا که دوباره ما را تقسرا کردند و بیه                
 -هوییزه     جهاد سازندگی هویزه که بعد از پل در کنار جاده ی          

هیا در سیه          سوسنگرد قرار داشت مستقل شدیا.  حاال بچیه         
قسمت شهر تقسرا شده بودند و کیارهیای خیود را انیجیام                  

دادند. وفتی در محل جهادسازندگی مستقر شدیا حسیرین             می
یونس شریفی )تعدادی     احتراطی، حسن رکابی، رضا مهرزاده و     

های اهواز( به فرماندهی اصغر گندمکار به هویزه آمدند و             از بچه 
ای    کار هماهنگی و شناسایی محل را بر عهده گرفتینید. عیده         

رفتند تا کار شناسایی منطیقیه را انیجیام              روزانه به اطراف می   
 دهند. 

 تفنگ ها عوض شد
شهرد پررویان همراه با شهرد گندمکار نرز بیا هیمیاهینیگیی                 

اسلحه و میهیمیات     نرروهای ژاندارمری و مردم مشغول تهره ی 
ها از ام      ها بودند و به همرن ترترب اسلحه بعری بچه          برای بچه 
ای    2تبدیل شد از جمله خود من که یک اسلحه ژ           2یک به ژ  

شید ایین        دست آوردم. گفته میی       که قنداقش شکسته بود، به    
علت اینکه نرروهای عراقی قصد       مردم هویزه به   را قبمً  ها  اسلحه

ژاندارمری تهیریه    داشتند به شهر حمله کنند از اسلحه خانه ی        
به فر  اسکندری رسرد. به شهرد بیاقیر            2کرده بودند. ترر بار ژ     

سلرمانی ها = یک نارنجک انداز رسرد.  جنگ به این زودی ها    
تمام نمی شود! تدارکات کل نرروها در مقر جهاد سازندگی بود            

که مسؤو رت آن به عهده باقر سلرمانی و نور اهلل داودی بیود.           
همرشه در تقسرا حتمًا سر و صدایی وجود داشت که ا یبیتیه              

دنبال نگهداری غذاها برای زمان برشتری بیود           باقر سلرمانی به  
چرا که ابتدا با این امرد به جنگ آمده بودیا که چند روز ییا                 
یک ماه جنگ را تمام کرده و برگردیا اما االن می دیدیا کیه               

هیای     شود! گاهی در جیاده         این جنگ چند ماه نرز تمام نمی      
اطراف از مو تورسرکلت هایی که در تیردد بیودنید بیازرسیی                 

هیا بیا چیراغ قیوه بیرای                 ها در پشت بیام      کردیا و شب    می
دادیا تا آنهایی را که کار اطمعیات          موتورسرکلت ها عممت می   

دادند شناسایی و دستگرر      ستون پنجمی برای دشمن انجام می     
جای نارنجک، سه راهه آماده کرده بودیا و از کازرون            کنرا.  به   

همراه خود آورده بودیا تا از آن برای مقابله با تانک اسیتیفیاده         
 دانا! کنرا! چطوری؟ نمی

 ها دوباره شروع شد آموزش
های اهواز به شهر و مستقر شدن کیامیل بیعید از          با ورود بچه  

های مختلف شروع شد. یک روز ما          ده، پانزده روز آموزش    شاید
را برای آموزش واقعی نارنجک به استادیوم شهیر بیردنید. در                
وسط زمرن چمن؛ اکبر پررویان داشت آموزش چگونگی انفجار         

داد که یک  حاه صدای انفجار خمپاره در اطیراف            نارنجک می 
استادیوم به گوش رسرد. سریع متفرق شدیا نه تنها من بلکیه             

ها به خرال اینکه خمپاره نرز مانند ترر؛ مستقریا            ای از بچه    عده
آید، با ها به طرف دیوار استادیوم رفترا و در              به طرف ما می   

پشت دیوار سنگر گرفترا بعدها متوجه شدیا که راه فیرار از              
ترکش خمپاره یا خمسه خمسه دراز کشردن روی زمرن است.          

دسیت آورده       هایی که به    روز دیگری برای برای امتحان اسلحه     
و ییک       2و یک ترربار ژ     2بررون شهر رفترا.  چند ژ       بودیا به 

نارنجک انداز با مقدار کمی مهمات را امتحان کردیا. شیهیرید              
را مسلح کرد و با آن تک تک ترر اندازی می             2پررویان ترربار ژ  

توانست با ترربار تک تررانیدازی        کرد که آن روز کمتر کسی می      
کند. بعد از برگشت از ترراندازی افرادی که در میقیر جیهیاد                  
سازندگی بودند اعمم کردند اکلر مردم )حیتیی بیعیریی از                  

ها( از شهر رفتند! گفترا: چرا؟ گفتند: آنان خرال کردند              ژاندارم
 ذا خواستند از میحیاصیره و          که دوباره عراق حمله کرده است     

اسارت فرار کینینید.  فیردای آن              
بعد از اینکه متوجه شدند خبری       روز

بیه شیهیر       نرست، مردم کیا کیا       
برگشتند و زندگی حا ت عادی خود      
را گرفت.  گاهی روزها نریز اطیراف           
مقر جهاد سازندگی میورد اصیابیت         

قرار می گرفت. بعری علت آنیرا وجیود             گلو ه خمپاره و توپ   
دانسیتینید      زد می   فردی که گاهی سری به جهاد و اطرافش می        

شد. ا بته کسیی      آمد این اتفاق تکرار می     چون روزی که او نمی    
 مامون شدن به او نداشت. د رل محکمی برای به

 او رن نماز د چسب من
با ورود اصغر گندمکار و همراهانش نماز جماعت و دعا شراییط            
خاص دیگری به خود گرفته بود. او رن نماز جیمیاعیتیی کیه                 

کنا، نمازی بود که به امامیت         احساس کردم با خدا صحبت می     
کرد. شاید     اصغر گندمکار با آن صدا و صوت د نشرن قرائت می         

چرز دیگر در ذهنش نبود. با آراییش          سخن گفتن با خدا    غرر از 
آورد و برای ما که نیمیاز را بیه صیورت                   خاصی نماز بجا می   

خواندیا، آن نماز جا ب و د یچیسیب         و بدون توجه می    معمو ی
بود. بعد از نماز دعای حررت حجت)عج( و کا کا نماز شیب                 

زاده و شهرید حیمیرید           نرز متداول شد.  روزها با حسن صادق        
خواندیا و گاهی به معنای آن توجه داشته و           خسروی قرآن می  

کردیا.  جا ب بود سوره توبه و جیهیاد      برای خودمان تفسرر می   
کردیا. هجرت، جهاد، اییمیان و           را به راحتی درک و  مس می      

قابل فها شده بود. با آنکه سیال هیا قیرآن                 شهادت برایمان 
 خوانده بودیا. گروه دوم اعزامی از کیازرون هیا رسیریدنید                 

در این مدت کسانی که از کازرون در مرحله دوم اعیزام شیده               
 در سوسینیگیرد میانیدنید.           ای  بودند نرز به هویزه آمدند و عده      

توان از شیهیریدان         دوم آمدند می   در اعزام  از جمله افرادی که   
 امراهلل صفری، شکراهلل پرروان، عبدا رحمن خوانبخت یاد کیرد.         
دیگر به زندگی سخت و رزمندگی خو گرفته بودیا و به هوییزه    
عادت کرده بودیا. حوا ی غروبی مقر جهاد بیه شیدت میورد                
بارش خمپاره و توپ قرار گرفت بطوریکه دستور داده شد همه           

ها و گودال هایی که جلوی جهیاد          از مقرخار  شوند و در کانال     
بود سنگر بگرریا تا از ترکش ها در امان بیاشیریا. بیه میقیر                     

اّما این بار فرای دیگری بود. برگشت به مقیر بیرای               برگشترا
ماندن نبود همه برای آماده کردن تجهرزات و وسایلشان به مقر 
برگشتند.  آخرین نماز جماعت به امامت اصغر گندمکار برگذار           

جنگی که مقداری کشمش و انجیریر         شد و قرار شد با جرره ی      
ها در آن       به محل امنی که شب     بود آن شب را سپری کنرا و      

 مستقر شدیا، برویا و حا ت آماده باش داشته باشرا.
 باران خمپاره بر سر هویزه

)اوایل محرم( بود که شیهیر            00عصر یکی از روزهای آبان ماه       
هیا از میقیر          هویزه را با خمپاره گلو ه باران کردند. سریع بچه         

  در اطراف آن متفرق شیدنید.        و )جهاد سازندگی هویزه( خار      
ها با کلریه      وقتی آتش کا شد شهرد پررویان اعمم کرد که بچه         

وسایل و تجهرزات آماده شوند و بررون از مقیر، در چیا یه                 ی
تدارکات که توسط شهرد بیاقیر      ها سنگر بگررند. از طرف       چو ه

شد جرره جنیگیی میا کیه          نور اهلل داودی اداره می   سلرمانی و 
نرازی به شیام   مقداری نخود و کشمش و... بود به همه دادند تا        

نداشته باشرا!  بعد از نماز مغرب و عشاء به صورت آماده بیاش               
های قبل در آنجا از شهر هویزه نگهبانیی           هایی که شب    به محل 

 دادیا، رفترا.  می
 نفر در یک کانکس 99 

نرمه شب بود که از سر جیاده صیداییمیان              4تا2ساعت تقریباً   
کردند که برای سوار شدن برایرد. با تمام وسیاییل بیه طیرف               

 -ماشرن هجوم بردیا. محل استقرار ما در مسرر جاده هوییزه              
سوسنگرد بود. ماشرنی که برای جابجایی ما به سوسنگرد آمده           
بود یک خاور کانکسی بود.  احساس کردیا این ماشرن خیاور              

آن بیاز شید، دییدییا            برای تعداد ما زیاد است اّما وقتی در        
 19نفر( در آنجا هستند ما نرز کیه      09کلره نرروها )تقریباً   که

 99خواستند     نفر بودیا با زور و حل دادن سوار شدیا. اگر می           
ای بصورت ایستاده در آن کانکیس در           نفر را بدون هرچ وسرله    

رسد خرلیی     حا ت معمو ی و نه اضطراری جا بدهند به نار می         
و امکانات باعث شد تا بیا فشیار               مشکل بود امّا کمبود وسرله    

چینید    سخت و مشکمت زیاد ، آن شب را بگذرانرا. فاصله ی            
ها گذشت. آنیقیدر جیا           کرلومتری به اندازه چند ساعت به بچه      

ای  ای بر روی دوش دیگران نشسته بودند. عده  تنگ بود که عده 
شان بر پا و شکا و کیمیر             ای اسلحه   روی اسلحه دیگران، عده   

و  آورد. اوایل سوسنگرد ماشرن متیوقیف شید           دیگری فشار می  
ای    اعمم کردند که پراده شویا. به محض باز شدن در؛ عیده              

ای دیگر با عجله و حیول          بدون زحمت از ماشرن افتادند و عده      
شدند. شیب بیود.       شدن با تصادف به دیگران به پایرن پرت می        

ترس.  همه پراده شدند. من نیریز سیه          تاریکی، عجله، گلو ه و   
ام درآورده و از کنار دکمه        نارنجک تفنگی را از کنار کو ه پشتی      

بلوز وارد فرای شکا کرده و روانه خاکریز شدم و کو ه پشتیی             
 را پر کردم. 

 او رن نماز با ترما و بی قبله!
با راهنمایی شهرد اصغر گندمکار از فرماندهان اهیوازی میا و              
شهرد علی اکبر پررویان در خاکریزهایی که آن روز شاید تیازه            
 زده بودند و برشتر به صورت ماسه بادی بود مستقیر شیدییا.               

صبح اعمم کردند وقت نماز است، با ترما وضیو            در سپرده دم  
بگررید و نماز بخوانرد. او رن نمازی بود که با ترمیا و بیدون                 

شد و شیلیریک          شناسایی قبله خواندیا. هوا داشت روشن می       
های دشمن و حرکت تانک های آنها به سیمیت شیهیر                  گلو ه

 سوسنگرد شروع شده بود. 
 نبرد نابرابر

نریروهیای کیازرون در پشیت جیاده               محل استقرار او ره ی   
هویزه بود اّما به محض روشن شدن هوا شیهیرید               - سوسنگرد

ها را صدا کرد که به قسمتی از خاکریزی  ای از بچه   پررویان عده 
که جلوتر قرار داشت و نزدیک یک باغ بود جهت میقیابلیه بیا                 

افراد رحرا قنبری مسئول تفنگ      دشمن بروند. از جمله ی این      
اش حمرد سرروس و کرییا میلیک زاده،              بود با دو کمکی     00

اش نصراهلل بیازییار و فیر          شهرد نصراهلل )آرپی جی( و کمکی 
اش شهرد احمد داودی )ترربار چی( و شهرید             عسکری و کمکی  

 حمرد خسروی بود که اینها به جلیو فیرا خیوانیده شیدنید.                    
قینیداق      2بعد از مدتی من ها بدنبال آنها رفتا. من ییک ژ              

شکسته داشتا که قرار بود با نارنجک تفنگی آن به مقابلیه بیا               
بیرای   دشمن بروم و بقره نرز یک برنو داشتند. تجهیریزات میا              

جنگی جانانیه   بود و نوید مقابله با دشمن تا دندان مسلح جا ب     
را می داد. الزم است عنوان شود که ما بجای نارنجک نرز سیه             
راهه داشترا که به وسرله باروت پر شده بود و قرار بود هرگیاه              

   شد از آن استفاده کنرا. چگونیه؟!          تانک یا نفربر زرهی نزدیک      
رساندم و چند ترر      خاکریز می  گاهی با سختی خود را به  به ی       

گشتا. تنها از سه نارنجگ تفنگی یکیی    کردم و برمی    شلرک می 
 از آنها شلرک شد و دیگر تفنگ کار نکرد و از ترراندازی افتیاد.             

در یکی از مواقع که برای ترر اندازی بر روی خاکریز رفته بودم             
های اهواز( را      شهرد نصراهلل ایمانی و شهرد رضا پررزاده )از بچه         

دیدم که سرنه خرز بطرف محلی برای شکار تانک بیه جیلیو                
رفتند که چون توانستند چند ترر شلرک کنند، دشمن آنان            می

آنها برگشته، به سمت همان      را دید و منطقه را به ترر بست  ذا        
 ای که بصورت باغ بود برای شیکیار تیانیک رفیتینید.                   محوطه

ای شلرک میی   هر گاهی گلو ه 00همه در تحرک بودند. تفنگ       
کرد. من ها با آن تفنگ به این طرف و آن طیرف جیابیجیا                     

 شدم تا بهتر بتوانا ترراندازی کنا.   می
 ی شهرد پررویان را شکافت ی مستقرا تانک سرنه گلو ه

صبح بود که اصغر گندمکار فرمانده اهوازی       0/19حدوداً ساعت   
های اهوازی او را بیه پشیت خیط               ما به شهادت رسرد و بچه     

منتقل کردند و امردمان به شهرد پررویان بود کیه دائیا در                
داد و خود نرز به هیر         ها روحره می    حرکت و تمش بود و به بچه      

کرد تا اینیکیه در         رسرد شلرک می    ای که در دستش می      وسرله
ی مستقرا تانک سرنه او را شکافیت          یکی از این شلرکها، گلو ه    

متر بود که     19اش با من      و او نرز به شهادت رسرد. شاید فاصله        
او  ای فریاد زدند: فرمانده کازرونی به شهادت رسرد، برایرد           عده

ای که به او داشتا فقط یک نگیاه   را ببرید. من با توجه به عمقه 
ها او را در پتو گیذاشیتینید و        به جسد او کردم و برگشتا. بچه       

ای شوکه    چهار طرف او را گرفتند و به عقب بردند.  برای  حره            
 شدم اما دوباره به خود آمدم و مبارزه را ادامه دادم. 

 ادامه دارد ...

 بچههایکازرون؛ازهویزهتاسوسنگرد
 )قسمتدوم(
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