راهنمای پیشگیری و کنترل
ویروس کرونا در ادارات
توصیه ها برای بخش نگهداری و توزیع مواد غذایی و سرویس های
بهداشتی
 نصب تابلوهای آموزش پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی به تعداد کافییدر محل
 نصب دستورعمل شستن دست ها برای پیشگیری از انتقال بیییمیارییهیایتنفسی به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس های بهداشتی
 وجود مواد شوینده ،گندزدا ،امکانات و تجهیزات نظافت به مقدار کافی و الزمدر محل
 استفاده از هواکش و سیستم تهویه مناسب در آشپزخیانیه و رسیتیورا وسرویس های بهداشتی
 ممانعت از ادامه فعالیت پرسنل بیمار و مشکوک به بیماریهای تنفسی استفاده از پرسنل مخصوص به عنوا مسئول نظافت و استفاده از میاسی ،دستکش ،چکمه و لباس کار در هنگام نظافت
 نظافت و گندزدایی دستگیرههای در ،نرده پله ها و سرویس های بهداشیتییبه صورت مستمر و سایر سطوح مانند
کف اتاق ها ،راهروها ،سالن های بخش تولید و ..
 جداسازی سطل دستمال ها ،وسائل نظافت و گنیدزداییی سیروییس هیایبهداشتی از وسایل مکا های دیگر از جمله آبخوری
 جمع آوری دستمال کاغذی های استفاده شده و همچنین وساییل ییکیبیارمصرف نظافت در کیسه های پالستیکی
محکم و سطح های درب دار پدالی و دفع آنها در آخر هر نوبت کاری تیوسی
مسئول نظافت هما شیفت
 مجزا بود کلیه لوازم مورد استفاده بهداشتی برای هر فرد مقیم و پرسنل استفاده از چادر نماز ،مهر و سجاده شخصی در نمازخانه شستشو ،نظافت و گندزدایی مستمر سرویس های بهداشتی نظافت ،شستشو و گندزدایی تمام سطوح سرویس های بهداشتی بعد از هیرشیفت به طور مرتب
 وجود سیستم لوله کشی صابو مایع و یا حداقل ظرف هیمیراه بیا میاییعدستشویی در محل سرویس های بهداشتی
 ترجیحا شیرهای سرویس های بهداشتی از نوع اتوماتی باشد تا نیییاز بیهتماس دست برای قطع و وصل آب هنگام شستشوی دستها نباشد.
 بعد از درب خروجی سرویس های بهداشتی محلول شستشوی دست نصیبگردد.تا پس از بستن در سرویس بهداشتی امکا ضد عفونیی دسیت وجیود
داشته باشد.
 شستشو و گندزدایی مستمر کلیه قسمت های آشپزخانه و یا میحیل هیایجانبی
 آموزش های الزم به پرسنل آشپزخانه و پرسنل خدمات جهت استیفیاده ازدستکش ی بار مصرف در هنگام کارآموزش نحوه شستن دسیت هیا بیرای
پیشگیری از انتقال ویروس به پرسنل آشپزخانه و سایر پرسنل به طور خاص -
 سرو نم  ،فلفل ،سماق و آب خورد در بوفه ،آبدارخانه یا آشپزخانه و سالنپذیرایی در بسته بندی های یکبار
مصرف و یا در غیر اینصورت گندزدایی مناسب ظروف حاوی آنها
رعایت مسایل بهداشت فردی
 پرهیز از دست داد به یکدیگر به دلیل مسایل بهداشتی استفاده از دستمالکاغذی هنگام عطسه یا سرفه کرد و شستن مرتب دست ها با آب و صابو
 استفاده از شوینده های با پایه الکل بدو نیاز به آب توصیه می شوئد. استفاده از هواکش و بازگذاشتن درها و در صورت امکا پنجره هانکات مهم در زمان نظافت و گندزدایی
 گندزدایی در پایا هر شیفت کار و در میانه شیفت انجام گردد. نظافت سطوح دارای تماس مشترک شامل :میله های افیقیی و عیمیودی،دستگیره ها ،پشتی صندلی ها و وسایل حمل و نقل عمومی با کیمی میواد
شوینده و سپس توس ماده گندزدای مایع الکلی بر پایه کواترنر آمونیوم و با
کم دستمال تمیز دیگری گندزدایی انجام گردد.
 هنگام گندزدایی و نظافت ،مکا اداره باید خالی از کارمندا بوده و درها وپنجره ها باز گذاشته شوند و هواکش جهت تهویه بهتر هوا نیز روشن باشد.
 در مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختاللییبین شوینده و گندزدا انجام گیرد.
 محلول گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود. گندزدا باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد. فرد /افراد مسئول نظارت در هنگام نظافت باید از وسایل حیفیاظیت فیردیشامل ماس  ،دستکش و لباس کار مناسب و مقاومت در برابر خیوردگیی آب
ژاول استفاده نمایند.
 الزم است در حین کار با ترکیبات گندزدای پایه کلره از جریا مناسب هیوادر محل گندزدایی استفاده کرد تا انتشار ترکیبات کلر در فضای بسته بیاعیی
مسمومیت افراد گردد.
 در حین کار با ترکیبات کلر و اسیدی الزم است از میاسی صیورت و بیاکارتریج مناسب برای گاز و بخارهای اسیدی استفاده شود.
 در حین کاربرد موادشیمیایی الزم است از دستکش های مقیاوم در بیرابیرخوردگی اسیدی استفاده شود.
 ماده مناسب برای گندزدائی)بر پایه آب ،الکل و یا هیپوکلریت سدیم 1.0 -درصد ( می باشد.
  4قاشق مرباخوری از محلول وایتکس در چهار لیوا اب سیرد در ظیرفپالستیکی در دار تهیه شود.
 برای نظافت سطوح در ادارات الزم است دستمال مجزا استفاده شود و پیساز هر بار نظافت دستمال ها حتم ًا شسته و گندزدایی شوند تا برای نوبت بعدی
استفاده آماده گردند.
 جهت زدود و کاهش بار آلودگی سطوح از عامل بیماریزا ،ابتدا سطیوح بیادستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده نظافت می گردد.
 گندزدایی توس دستمالی جداگانه که با محلول گندزدا مرطوب و خیییسشده برای سطوح انجام می شود.
 در این قسمت دستمال در سطل یا ظرفی که محتوی محلول گندزدا اسیتغوطه ور شده و پس از فشرد و زدود محلول اضافی بر روی کلیه سطوحیی
که تماس مشترک برای آنها وجود دارد کشیده می شود.
 در نظر داشته باشید که رطوبت ناشی از آغشته شد سطیوح )مییلیه هیا،دستگیره ها و سایر سطوح( به مواد گندزدا باید در معرض هوا خش شده و از
خش کرد سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر خودداری نمایید.
 مدت زما حدود  01دقیقه ماندگاری برای اثربخشی مواد گندزدا بیر رویسطوح پیش بینی می شود.
 الزم است نظافت از ی نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایا برسد. دستمال ها و وسایلی که برای نظافت کارگاه ها استفاده می شود بیایید ازوسایلی که برای شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی بکار می رود جیدا
بوده و در هیچ شرایطی مشترکاً استفاده نگردد.
 محل نگهداری مواد شوینده و گندزدا ،لباس و وسایل حفاظتی مربوطه باییدپیش بینی شود.
 الزم است همواره در ادارات جعبه کم های اولیه مشتمل بر حداقل میواردذیل باشد :ی جعبه دستکش یکبار مصرف ،ماده چشم شوی ،ی شیشه ماده
ضدعفونی کننده پوست و محل جراحت ،ماده شوینده نظیر صابو و
ترجیح ًا صابو مایع یا صابو با پایه الکلی بدو نیاز به شستشو بیا آب01 ،
عدد گاز استریل 01 ،رول باند ،ی پماد سوختگی ،ی عدد قیچی ،پنبه بیه
مقدار کافی و ده عدد چسب زخم.

توسل به خدا با واسطههای
بینظیر
محمد بارونی
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فرمانده سپاه فجر استان فارس اعالم کرد:

برخورد قاطع با محتکران کاالهای
اساسی /استفاده از ظرفیت بسیج برای
نظارت بر بازار و انبارهای کاال
2
دکتر فاضلنیا در آیین استقبال غیرحضوری از دانشجویان
ورودی جدید دانشگاه سلمان فارسی کازرون:

نماینده ولی فقیه در فارس :

امت پیامبر (ص) میتواند بحرانهای بزرگ را مدیریت کند
آنسوی تکریت

بچه های کازرون؛ از
هویزه تا سوسنگرد
4

(ناگفتههایی از اسارت)
قسمت دوم

خاطراتی از
حاج عبدالحسین پیروان

سردار عبدالخالق فرهادپور

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  020001200113111910مورخ  00 /10 /31موضوع قانو
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت مل کازرو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقیای
ایوب اله وردی فرزند عوضعلی بشماره شناسنامه  41صادره از کازرو در 009
سهم مشاع از  001سهم سهام از ششدان ی باب مجتمع تجاری به مساحت
 000/30مترمربع پالک  010فرعی از  040اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 040اصلی قطعه  3واقع در بخش  0فارس کازرو خریداری از مال رسیمیی
(قدرالسهم متقاضی) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتیب در
دو نوبت به فاصله  01روز آگهی میشود .درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولییین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسییید،
ظرف مدت ی ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را بیه میراجیع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول0200 /19 /10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم0200 /19 /30 :
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 33
آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  020001200113111243مورخ 04
 00 /14 /و رأی اصیییالحیییی بیییه شیییمیییاره
 020001200113111021میییورخ 00 /10 /11
موضوع قانو تعیین تکلیف وضعیت ثبیتیی اراضیی و
ساختما های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبیتیی
حوزه ثبت مل کازرو تصرفات مالکانیه بیالمیعیارض
متقاضی آقای کریم رحیم پور فرزند میحیمید رحیییم
بشماره شناسنامه  212صادره از کازرو در ششیدانی
ی باب خانه به مساحت  090 .11مترمربع پیالک 9
فرعی از  230اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 230
اصلی قطعه  3واقع در بخش  0فارس کازرو خریداری
از مالکین رسمی (آقایا بهادر و سلطا ربی و خیانیم
فاطمه نعل بند زاده) محرز گردیده است .لذا به منظیور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  01روز آگهیی
میشود .درصورتی که اشخاص نسبت به صیدور سینید
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تیوانینید از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خیود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف میدت
ی ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را بیه
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسیت در صیورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصیول اعیتیراض طیبیق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول0200 /19 /10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم0200 /19 /30 :
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امالک
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در دانشگاه سلمان فارسی کازرون،
بسترهای مناسبی برای فعالیتهای
علمی ،فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
فراهم شده است
2
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  020001200113111900مورخ  00 /10 /32میوضیوع قیانیو
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما های فاقد سند رسمی مسیتیقیر در
واحد ثبتی حوزه ثبت مل کازرو تصرفات مالکانه بالمعارض میتیقیاضیی آقیای
صدراله عالی زاده فرزند عبداله بشماره شناسنامه  3صادره از کازرو در ششیدانی
ی قطعه باغ به مساحت  34000مترمربع پالک  030فرعی از  0اصلی میفیروز و
مجزی شده از پالک  0اصلی قطعه  00واقع در بخش  0فارس کازرو خریداری از
مال رسمی (سهم الحصه متقاضی) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عمیوم
مراتب در دو نوبت به فاصله  01روز آگهی میشود .درصورتیکه اشخاص نسبت بیه
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولییین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظیرف
مدت ی ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تیقیدییم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعیتیراض طیبیق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول0200 /19 /10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم0200 /19 /30 :
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امالک

اطالعیه مهم و فوری
قابل توجه شهروندان گرامی
با توجه به وضعیت قرمز شیوع به کرونا در استان فارس ،افزایش آمار ابتال و تلفاات
ویروس کووید ،91 -هشدارهای وزارت بهداشت و مصوبه اخیر نشست اضاطاراری
قرارگاه شهرستانی مقابله با کروناویروس ،به استحضار شهروندان محترم می رساناد
تجمع و شرکت در کلیه مراسم تدفین در سطح شهر ممنوع است؛ لذا برگزاری مراسم
تدفین در آرامستان های بهشت زهرا و سیدمحمد نوربخش صرفا با حضور وابستگااه
درجه یک به صورت حداقلی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی مجاز است .در صاورت
مشاهده هر گونه تجمع یا تخطی از این دستورالعمل اعالمی از برگزاری ماراسام
تدفین جلوگیری خواهد شد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میگردند.
ضمناً این دستورالعمل مختص جانباختگان غیرکرونایی است و در مورد جانباختگان
کرونا ،تدفین بدون مراسم و تشریفات و بر اساس ضوابط بهداشتی انجام خواهد شد.
در پایان موکدا از شهروندان فهیم کازرون خواهشمند است از هر گاوناه تاردد
غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده ،از شرکت در تجمعات و دور همی هاای
خانوادگی اکیدا خودداری نموده ،حتیاالمکان در خانه بمانند و خارج از مانازل
پروتکلهای بهداشتی را به صورت کامل رعایت نمایند.

روابط عمومی شهرداری کازرون

از آقای نماینده چه خبر؟
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  020001200113111900مورخ  00 /10 /33موضیوع قیانیو
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما های فاقد سند رسمی مستیقیر در
واحد ثبتی حوزه ثبت مل کازرو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرهاد
ایالنی فرزند شهنواز به شماره ملی  3201119320صادره از کازرو در ششدانی
اعیا به انضمام چهار دان از شش دان عرصه به مساحت  9001/00متیرمیربیع
پالک  4فرعی از  30اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  30اصلی قطعه  0واقع در
بخش  0فارس کازرو خریداری از مال رسمی آقای حسن ایالنی محرز گردییده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  01روز آگهی میشود.
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به ایین اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت ی ماه از تیارییخ تسیلیییم اعیتیراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضیای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول0200 /19 /10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم0200 /19 /30 :
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
بییرابییر آرای شییمییاره  020001200113111003مییورخ  00 /10 /01و
 020001200113111002مورخ  00 /10 /00و 020001200113111004
مورخ  00 /10 /00موضوع قانو تعیین تکلیییف وضیعیییت ثیبیتیی اراضیی و
ساختما های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت میلی کیازرو
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیا خانم فاطمه نوذری فرزند احیمید بشیمیاره
شناسنامه  30صادره از کازرو نسبت به ی دان و نیم مشاع و آقایا ضیرغیام
هوشنگی فرزند عباس به شماره شناسنامه  0403صادره از کازرو نسبت به سیه
دان مشاع و حسینقلی هوشنگی فرزند ولی به شماره شناسنیامیه  0صیادره از
کازرو نسبت به ی دان و نیم مشاع همگی از ششدان ی قطعه زمین و بیاغ
به مساحت  11003/01مترمربع پالک  0314فرعی از  0اصلی مفروز و میجیزی
شده از پالک  0اصلی قطعه  00واقع در بخش  0فارس کازرو سهیمیییه خیانیم
فاطمه نوذری و حسینقلی هوشنگی خریداری از مال رسمی آقیای (ولیی خیا
هوشنگی) و سهمیه ضرغام هوشنگی خریداری از مال رسمی (منیوچیهیر خیا
هوشنگی) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نیوبیت بیه
فاصله  01روز آگهی میشود .درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیییت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به میدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت ی ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بیدییهیی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق میقیررات سینید
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول0200 /19 /10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم0200 /19 /30 :
توضیحات:
نام و نام خانوادگی متقاضی فاطمه نوذری صحیح میباشد.
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امالک

خاطرات آزادهی سرافراز عبدالخالق فرهادپور را در شهر سبز دنبال کنید

صفحه 2

شهرسبز

توسل به خدا با
واسطههای بینظیر
محمد بارونی
در حدیث کساء می خوانیم ،آ روزکه پیامبرعظییم
الشا اسالم حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علییه
و آله با خویشا خود زیر کساء(عباء) جیمیع شیده
بودند ،حضرت دست راست میبیارکیش را بسیوی
آسما بلند کرد و فرمود  :خدایا ! اینا خانیدا و
خواص و نزدیکا من هستند .گوشتشا  ،گیوشیت
من و خونشا  ،خو من است .هرکس که اینیا را
آزار دهد گویا مرا آزرده است و هرکس کیه بیاعیث
اندوه اینا شود گویا مرا اندوهگین نموده است .من
با کسانی که با اینا در جن و ستیز بیاشینید در
جن و ستیزم و با کسانی که با اینا در صیلیح و
آشتی باشند ،در صلح و آشتی هسیتیم  .مین بیا
دشمنا اینا دشمنم و دوستدارانشا را دوسیت
می دارم ،چرا که اینا از وجود من هستند و من از
وجود اینا .
خدایا ! سالم و درودت ،و برکیات و احسیانیت ،و
رحمت و محبتت ،وآمرزش و خشنودیت را نصیییب
من و اینا بگردا و اینا را از هرگونیه رجیس و
پلیدی پاکیزه بگردا .
در این هنگام خداوند صاحب عزت و جالل ،ندا داد
که ای فرشتگا من و ای ساکنا آسما  ،بدانید که
من آسما را بنا نکردم ،و زمین را گسترده ننمودم،
و ماه را منیر و تابا نیافریدم ،و خورشید را پرفیروغ
و درخشا قرار ندادم  ،و افیالک را بیه حیرکیت
وانداشتم ،و دریاها را جاری نکردم ،و کشتی های را
بر روی آب  ،روا نکردم ،مگر به خاطر این پنج نفر!
کسانی که اکنو زیر کساء جمع شده اند !!!.
حضرت جبرائیل عرض کرد  :پروردگارا ! مگر آنیا
چه کسانی هستند که زیر کساء جمع شده اند ؟
خدای بزر فرمود :آنا خاندا نبیوت و میعید
رسالت هستند ،آنا فاطمه و پدرش و شوهیرش و
دو فرزندش می باشند.
آری خداندا نبوت و ورسالت در نزد خدای متعیال
آنچنا عزیز و ارزشمند هستند که خدای بزر می
فرماید من تمامی عالم هستی را به خاطر محبت و
دوستی با این افراد آفریده ام.
و چقدر زیباست که ما هم درهمه اوقات ،در خوشی
ها و ناخوشی ها ،در شادی ها و نیاشیادی هیا ،در
نعمت ها و نقمت ها و در کامیابی ها و ناکامیی هیا
آنا را فراموش نکنیم و برای رفع غم و انیدوه هیا،
درد و بیماری ها  ،ذلت و نکبت ها و  ...و بیرای
کسب کسب نعمت ها و بهره مندی و بهره گیری از
مواهب الهی دست به دعا بردارییم و آنیا را در
پیشگاه حضرت دوست واسطه قراردهیم ،تا خداونید
رحما و رحیم به برکت دوستی و محبت بیه ایین
خاندا پاک و پاکیزه  ،ما را از مورد عناییت خیاص
خودش قرار دهد.
خدایا ! اقرار می کنیم که نسبت به نعمت هایی کیه
به ما ارزانی داشته ای ناسپاسی کرده ایم ،اما اکنو
عاجزانه از تو می خواهیم به احترام بانوی نیمیونیه
خلقت ،حضرت زهرای بتول(س) ،و به حرمت پیامبر
خاتم ،حضرت رسول (ص) و به حق حضرت عیلیی
(ع) اولین جانشین آ حضرت و دو جوا اهل جنت
 حضرت امام حسن(ع) و امام حسیین(ع) -هیمیهبندگانت را از شر همه دردهیا و گیرفیتیاری هیا،
بخصوص این ویروس منحوس که عالم را فرا گرفتیه
است نجات بده .
آمین یا رب العالمین – صلوات.

هفتهنامه و پایگاه اینترنتی
شهرسبز
اخبار ،تحلیلها ،یادداشتها
و...
خبرنگار افتخاری میپذیرد
shahresabz@gmail.com

منتظر همکاری شما
هستیم

سال  / 81شماره  / 905چهارشنبه  18آّبان  19 / 8955ربیعاالول  88 / 8441نوامبر 1010
نماینده ولی فقیه در فارس :

امت پیامبر (ص) میتواند بحرانهای بزرگ را مدیریت کند
آیت اهلل دژکام با اشاره به اینکه برای مهار بحرا کرونا و
تعالی اجتماعی باید مواسات را به خوبی در سطح جامعیه
تبلیغ کنیم ،افزود :ما باید نشا دهیم امت پیامبر اکیرم
(ص) اعم از شیعه و سنی ،میتواند بحرا های بیزر را
به خوبی مدیریت کند و پشت سر بگذارد.
به گزارش خبرنگار شهرسبز در نهاد نماینده ولی فقیه در
فارس و امام جمعه شیراز ،آیت اهلل دژکیام در نشیسیت
مشترک با امام جمعه اهل سنت شیراز و اعضای هییی ت
امنا مسجد حضرت رسول اکرم(ص) با بیا ایینیکیه در
شزای فعلی باید مقوله مواسات و همدلی را دنبال کیرد،
اظهار داشت :اگر میخواهیم ویروس منیحیوس کیرونیا و
حاشیه هایش که کسادی و تعطیلی کسب و کارها بیوده،
از سطح جمع شود ،رسمش این است که بندگا خیدا
دست یکدیگر را بگیرند و به هم کم نمایند.
وی بیا کرد :شما بزرگوارا اقدام کنیید و از طیرییق
علمای مناطق خود بخواهید و به زبا خیوب میردم را
تشویق کنید تا کم های مردمی را جهت کیمی بیه
نیازمندا ارسال کنند.
امام جمعه شیراز تاکید کرد :اگر خداوند متعال ،همدلی و

کم به همنوع و رحم یه یکدیگر را در نوع بشر ببیینید
به آدمی رحم می کند و بال و آزمایش را از سر او رفیع
می نماید.

آیت اهلل دژکام با اشاره به اینکه برای مهار بحرا کرونا و
پیشرفت و تعالی اجتماعی باید مواسات را به خیوبیی در
سطح جامعه تبلیغ کنیم ،افزود :ما باید نشا دهیم امیت

پیامبر اکرم(ص) اعم از شیعه و سنی ،می تواند بیحیرا
های بزر را به خوبی مدیریت کند و پشت سر بگذارد.
وی خاطرنشا کرد :در کشورهای غیراسالمی صحنههای
شبه جن بر سر کاال و یا غارت مغازههای بزر به وفور
اتفاق افتاده اما ما به لطف اسالم این اتفاقات را شیاهید
نیستیم و شاهد بذل و بخشش داوطلبانه مردم هستیییم
چو ما پیرو پیامبر رحمت هستیم.
نماینده ولی فقیه در فارس گفت :همه ما به دنبال احترام
به پیامبر هستیم و وحدت داریم اما امروز به پیامبر ما بی
احترامی شده است؛ اتفاقی که در فرانسه افتاد و بی ادبی
که به ساحت پیامبر کردند را بیایید بیه بیهیتیریین و
منطقیترین شکل ممکن پاسخ دهیم.
آیت اهلل دژکام اظهار داشت :به دنبال دعوا و حرکت های
افراط گونه نیستیم بلکه بهتر این است که با هیمیراهیی
هم ،بزر منشی و رحمت پیامبر اسالم را نشا دهیم و
این امر را جلوهگر نماییم.

دوقطبیسازی کاذب مذاکره /معیشت برای کسب قدرت در انتخابات آینده
به گزارش سرویس سیاسی شیرازه ،غالمرضا صفرپور در
گفتگو با این رسانه به بررسی انیتیخیابیات آمیرییکیا و
خوشحالی عدهای در داخل به پیروزی جو باید پرداخت
و اظهار داشت :هما طور که رهبر معظم انقالب فرمودند
سیاست ایرا مشخص است و با رفتن ییکیی و آمید
دیگری ،هیچ تغییری در سیاستهای کال جیمیهیو.ری
اسالمی به وجود نخواهد آمد .ولی متاسفانه اما در داخیل
کشور عده ای از آمد جو باید ذوق زده شیده انید و
اخیرا در برخی رسانهها همچو سال ها  03و  00تییتیر
زدند که با آمد باید  ،امید به ایرا بازگشت همانطیور
که در زما ابوما دموکراتی بعد از برجام تییتیر زدنید:
ایرا بدو تحریم
وی با بیا اینکه باید به سیاست واقعبینانه نیگیاه کیرد،
افزود :در این مدت  43سال چه جمهوری خواه و چیه
دموکرات هر دو در مورد سرنگونی ،مهار و فشیار نیظیام
جمهوری اسالمی ایرا متفق القول بوده اند.
مسؤول معاونت بررسی و گفتما سازی سازما بسیییج
اساتید فارس تصریح کرد :هرچند که دو حزب مسیلی
جمهوری خواه و دموکرات در سیاستهای داخلی آمریکا

اختالفاتی دارند ،اما در سیاست خارجی به وی ه در چنید
اصل برای دو حزب خ قرمز محسوب میشود.
به گفته صفرپور؛ فروپاشی و یا تغییر رفیتیار در نیظیام
جمهوری اسالمی ،حماییت هیمیه جیانیبیه از رژییم
صهیونیستی ،در اختیار داشتن نفت و تجارت اسلحه در
منطقه و گسترش ارزشهای لیبرالیستی از خطوط قرمیز
سیاست خارجی آمریکا است.
وی ادامه داد :هر چند که ترامپ فرد مینیفیوری بییین
انسا های جها به وی ه ایرانیا بهدلیل شهادت سیردار
دلها شهید حاج قاسم سلیمانی است اما این نفرتها از
ترامپ که چهره عریا آمریکا را به نمایش گیذاشیت و
پنجه چدنی خودش را به رخ کشید ،عالقه ای بیه جیو
باید نیست.
به اذعا این تحلیلگر سیاست خارجه؛ جو باید به نوعی
هما ترامپ بزک شده است و دستکش مخملی بر روی
پنجه چدنی است .حتی به نوعی می توا گفیت خیطیر
باید خیلی به مراتب بیشتر از ترامپ است ،زیرا ترامیپ
مقبولیت جهانی چندانی نداشت و از قدرت اجماعسیازی
بینالمللی بر علیه ایرا برخوردار نبود ،اما باید با ادعای

برگشت به برجام با هما  03شرط پمپئو دارد و شیایید
در کوتاهمدت به کم نفوذیهای داخلی شاهد کیاهیش
ارزش دالر و سکه باشیم ولی در بلندمدت بیه دنیبیال
برجام  3و  2خواهند بود و به وضوح ایین میوضیوع را
مطرح کردند.
صفرپور با تصریح بر این موضوع کیه طیبیییعیی اسیت
اروپایی ها در این قضیه باید را همراهی خواهند کیرد،
بیا داشت :به گفته جو باید فشار هوشمندانه را بیرای
ایرا در نظر گرفته است و این خوش خیالی اسیت کیه
عده ای در داخل برای کسب قدرت و دو قطبیی سیازی
کاذب «مذاکره_معیشت »در انتخابیات ،بیا تیطیهیییر
دموکرات ها و تقبیح جمهوری خواها در حال راه اندازی
پلیس خوب و بد هستند.
وی تصریح کرد :این عده کار را به جایی رسیانیده کیه
استکبارستیزی امامین انقالب و میلیت اییرا را بیه
ترامپستیزی تقلیل دادهاند.
مسؤول معاونت بررسی و گفتما سازی سازما بسیییج
اساتید فارس بیا کرد :همین باید معاو اوباما رئییس
جمهور اسبق آمریکا بود و آزموده را آزمو خطا اسیت؛

پس از اجرای برجام در هما دولت دموکراتهیا هیییچ
تحریمی که برداشته نشد بلکه تحریمها نیز اضافه شد.
این تحلیلگر سیاست خارجی با یادآوری این موضوع کیه
در دورا دموکرات ها بود که داعش به وجیود آمید و
مشکالتی را برای منطقه غرب آسیا و مسلمیین اییجیاد
کردند ،اضافه کرد :هرچند که تحریم و ترامپ مشکالتیی
را برای ایرا به وجود آوردند اما عامل اصلی مشیکیالت
اقتصادی امروز کشور ،ضعف مدیریت و ناکارآمدی طیفی
است که تعمدا اوضاع معیشتی و اقتصادی را به مرحلهای
از التهاب رساندهاند که با فرافکنی میخواهند تقصییر را
به گرد خارج از کشور بیاندازند.
صفرپور گفت :به نوعی به دنبال مدیریت افکار عیمیومیی
مردم هستند اما مردم فهیم ایرا از تجربه تلخ برجام بیه
درستی دریافته اند که رویکرد نسبت به غرب و این نیوع
نگاه که باعث ایجاد مشکالت کال در سطح کشور شیده
است ،عبور کنند.

تسهیالتی با کارمزد  4درصد ،ویژه کسب و کارهای آسیبدیده قرآنی ،فرهنگی و هنری
به گزارش محمدمهدی اسدزاده خبرنگار شهرسبز؛ بهروز مرامی
جدیدی ،معاو هنری و سینمایی اداره کل فرهن و ارشیاد
اسالمی فارس با اشاره به همه گیری بیمیاری کیرونیا گیفیت:
گسترش بیماری کرونا در  0ماه گذشته ،بیشترین آسیب را بیه
کسب و کارهای فرهنگی و هنری وارد کرد.
بهروز مرامی جدیدی ادامه داد :وزارت فرهن و ارشاد اسالمیی
در راستای جبرا این خسارت ها ،برای دومین بیار در سیال
جاری ،تسهیالت کمکی خود را به فعاال فرهن و هینیر بیا
کارمزد  4درصد اعالم کرد .فعاال قیرآنیی ،هینیرمینیدا و
فرهن ورانی که میخواهند از این تسهیالت استفاده کنند باید
با مراجعه به سامانه تحفه ،درخواست خود را ثبت نمایند.
معاو هنری و سینمایی اداره کل فرهن و ارشیاد اسیالمیی

فارس بیا داشت :فراخوا این تسهیالت چندی پییش اعیالم
شده بود که تا کنو  40پرونده از صاحبا مشاغل و کسیب
وکارهای فرهنگی وهنری دارای مجوز از فیرهینی و ارشیاد
اسالمی در استا فارس درخواست خود را در سامانه مربیوطیه
ثبت کردهاند؛ که تنها  % 31از سهمیه استا فارس است.
وی افزود :همه اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای خصوصیی
و تعاونی فعال در زمینه های قرآنی ،فرهنگی و هینیری دارای
مجوز رسمی از وزارت فرهن و ارشیاد اسیالمیی هیمیچیو
«نمایش»« ،آموزش»« ،موسیقی»« ،تجیسیمیی»« ،مید و
لباس»« ،فرهنگی»« ،رسانه »و «قرآنی »میتواننید از ایین
تسهیالت استفاده نمایند.
گفتنی است فعاال فرهنگی ،هنری ،قرآنی و رسانه خیواهیا

فرمانده سپاه فجر استان فارس اعالم کرد:

برخورد قاطع با محتکران کاالهای اساسی /استفاده از ظرفیت
بسیج برای نظارت بر بازار و انبارهای کاال
فرمانده سپاه فجر استا فارس گفت :تمام ظرفیتهای موجیود
در سپاه و بسیج فارس در راستای همافزایی با دسیتیگیاه هیای
نظارتی و برخورد با محتکرا کاال های اسیاسیی بیه میییدا
میآیند.
به گزارش فاطمه اسدزاده خبرنگار شهرسبز ،آیییین انیعیقیاد
تفاهمنامه سپاه فارس ،دستگاه قضائی و نهادهای اجرایی بیرای
مقابله با احتکار کاال های اساسی و اخاللگرا بیازار بیا حضیور
سردار یداله بوعلی فرمانده سپاه فجر ،حیدر آسیابی دادسیتیا
عمومی و انقالب مرکز استا و مسئوال سازما های تعزییرات،
صمت ،جهاد کشاورزی و اتاق اصناف فارس برگزار شد.
سردار یداهلل بوعلی در این مراسم با بیا اینکه این تفاهمنیامیه
در راستای مطالبات و فرامین مقام معظم رهیبیری و فیرمیا
ایشا مبنی بر نقش آفرینی بسیج در موضوع نظارت بیر بیازار
تنظیم شده است گفت :تمام ظرفیت های موجود در سیپیاه و
بسیج فارس در راستیای
همافزایی با دستگاههیای
نظارتی ،سازما تعزیرات
و برخورد بیا میوضیوع
احتکار کاال های اساسیی
به میدا خواهند آمد.
وی با بییا ایینیکیه از
حداکثر ظرفیت بسیییج
برای کم به بازرسییین
اصناف و نیظیارت بیر

انبار های کاال استفاده خواهد شد ،گفت :براساس این تفاهمنامه
نظارت بر بازار از مرحله تولید ،نگهداری و توزیع تا زما فروش
کاال خواهد بود و نیرو های داوطلب بسیجی به عنوا هیمیییار
بازرس در موضوع نظارت بر بازار نقشآفرینی خواهند کرد.
فرمانده سپاه فجر با بیا اینکه سازما اطالعات سیپیاه فیجیر
برخورد قاطعی با محتکرا کاالهای موردنیاز مردم میی کینید،
گفت :سامانه  004اطالعات سپاه فجر آماده دریافت گیزارشیات
مردمی در رابطه با احنکار کاالهای اساسی و انبارهای غیرمجیاز
و ثبت نشده است و بدو ش برخورد قاطعی با میحیتیکیرا
کاالهای اساسی و مسببین گرانی انجام خواهد شد.
حیدر آسیابی دادستا عمومی و انقالب مرکز استا فارس نییز
در این مراسم با تاکید بر حمایت تمام قد دستگاه قضیاییی از
بازرسا و ضابطین قضایی در این طرح گفت :عالوه بیر صیدور
مجوزهای الزم دستورالعملی نیز شامل  31بند به دادستا های
سراسر استا فیارس ابیالغ
شده و با همافزایی که بییین
سپاه ،بسیج ،دستگاه قضاییی
و نهادهای اجرایی فیارس در
این تفاهم نیامیه بیه وجیود
خواهد آمد شاهید افیزاییش
محسوس برخورد با متخلفیا
بازار کاال و گیرانیفیروشیا
خواهیم بود.

اسییتییفییاده از اییین تسییهیییییالت بییایسییتییی بییه سییامییانییه
tohfeh.farhang.gov.irمراجعه و پس از خوانش شرایی
پرداخت تسهیالت با کارمزد  4درصد که از سیوی صینیدوق
کارآفرین امید نسبت به ثبت درخواست خود اقیدام کینینید.
سامانه الکترونیکی برخ مستقر در وزارت فرهنی و ارشیاد
اسالمی به آدرس ww.tohfeh.farhang.gov.irبرای اجرا
و نظارت بر حسن اجرای برنامههای موضوع این تفیاهیم نیامیه
مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در آ  ،تمام اطالعات مربوط
به مراحل پذیرش ،بررسی و پرداخت تسهیالت به طیرح هیای
موضوع این شیوه نامه ثبت شده است .تسهیالت حماییتیی بیه
کسب کارهای فرهنگی ،هنری و رسانهای طبق برش اسیتیانیی
اختصاص داده شده است .همچنین چگونگی این تخصیص در

شیوهنامهها و کاربر های معاونتها ،سازما سینمایی و مرکیز
رسانه های دیجیتال آمده و بر روی سامانه تحفه بارگذاری شده
است و جذب بهنگام این تسهیالت امکا تیجیدیید درییافیت
تسهیالتی دیگر را فراهم میکند و رعایت مفاد شیوهنامه ابالغی
صندوق کارآفرینی امید که در پی ارسال میی شیود ،ضیروری
است.
ضمن ًا متقاضیا میتوانند با مطالعه راهنمای ذیل نسیبیت بیه
ثبت درخواست خود اقدام نمایند

دکتر فاضلنیا در آیین استقبال غیرحضوری از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه سلمان فارسی کازرون:

در دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،بسترهای مناسبی برای
فعالیتهای علمی ،فرهنگی و اجتماعی دانشجویان فراهم شده است
ظهر روز 00 ،آبا ماه ،طی برگزاری مراسمی مبیتیکیرانیه ،آیییین
استقبال غیرحضوری از دانشجویا ورودی جدید دانشگاه سیلیمیا
فارسی کازرو  ،با حضور هیئت رئیسه و جمعی از مدیرا دانشگاه و
با شرکت دانشجویا ورودی جدید مقاطع کارشناسی ،کارشنیاسیی
ارشد و دکتری دانشگاه سلما فارسی کازرو در بسترهای مجیازی
برگزار گردید .بنا به گزارش رواب عمومی و امور بینالملل دانشگاه
سلما فارسی کازرو  ،دکتر غریب فاضلنیا ،رئیس دانشگاه سلمیا
فارسی کازرو  ،طی سخنانی در این مراسم با تبری شیروع سیال
تحصیلی جدید به دانشجویا ورودی جدید و همچنین اساتییید و
دانشگاهیا  ،خاطر نشا نمود :ترجیح قلبی ما بر حضور شیمیا در
دانشگاه و ایجاد نمود فضایی زنده و پر از نشاط در جهت تحصییل
علم و دانش در کالس های درس است ،منتهی به دلیییل ضیرورت
رعایت دستورالعملهای بهداشتی و عمل به مسئولیت اجتماعیمیا
در برابر جامعه ،تا زما اعالم مراجع رسمی ،فعالیتهای دانشگاه را
در بسترهای مجازی دنبال مینماییم .رئیس دانشیگیاه سیلیمیا
فارسی کازرو در ادامه با تصریح بر اینکه موقعیت به وجود آمده را
علیرغم سختی هایی که به همراه دارد ،می توا به فرصتی منیاسیب
برای توا افزایی و رشد هرچه بیشتر تبدیل نمود ،خاطر نشا کیرد:
شما اولین نسل از دانشجویا ایرانی هستید که در حیالیی پیا بیه
محی دانشگاه میگذارید که ترم تحصیلی تمام دانشگاههای کشیور
و بسیاری از دانشگاههای دنیا به صورت مجازی برگزار میشود .ایین
مسئله هم رسالت شما را سنگینتر مینماید و هم زمینیه بیازتیری
برای نمایش توانمندیهایتا را به وجود میآورد؛ چراکه شما نسل
پیشرویی هستید که تالشهایتا میتواند معنای جدییدی را بیه
ساختار دانشگاهی کشور بدهد .دکتر فاضلنیا در ادامه با ت کید بیر

لزوم در نظر داشتن افقهای بلند مدت در طول تحصیل بیه ویی ه
برای دانشجوهای دوره ی کارشناسی ،بر مهییا بیود بسیتیرهیای
مختلف دانشگاه سلما فارسی کازرو جهت فعالیتهای مخیتیلیف
علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و ...دانشجویا تصریح نمود و ابراز
امیدواری کرد :با توجه نمود همزما به کسب دانش و تالش برای
اعتالی جامعه و فرهن  ،بتوا محی دانشگاه را به محیطی هرچیه
زندهتر ،شادابتر و پویاتر در خدمت رسانی به جامعه و مردم تبدییل
نمود .ایشا همچنین با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب ،به فرازهای
مربوط به رسالت دانشگاه و دانشجویا در رهنمو های مقام معظیم
رهبری اشاره نمود و بر ضرورت توجه وی ه به این بییانیییه و گیام
برداشتن متعهدانه در مسیر رشد دانشگاه سلما فارسی کازرو در
تراز باالی علمی کشور ،ت کید نمود و افزود :در دانشگیاه سیلیمیا
فارسی کازرو بسترهای مناسبی برای شادابی و ارتقا توانمندیهای
علمی و فعالیت های مختلف علمی ،فرهنگی و اجتماعی برای تمامی
دانشجویا فراهم شده است و امیدواریم شما دانشجیوییا ورودی
جدید نیز بتوانید از این ظرفیتها به خوبی استفاده نموده و بیهیره
ببرید .گفتنی است در ادامه این نشست که از طیرییق adobe
connectو پخش زنده در اینستاگرام دانشگاه سیلیمیا فیارسیی
کازرو برگزار گردید ،دکتر خسروپور معاو آموزشی و پی وهشیی،
دکتر غفارپناه مدیر امور فرهنگی و اجتماعیی ،خیاتیمیی میعیاو
دانشجویی و دکتر خواجوی مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه ،با ارایه صحبتهایی ضمن خوشآمدگویی به دانشیجیوییا
ورودی جدید به معرفی بخش های مختلف دانشگیاه پیرداخیتیه و
پیرامو چگونگی برگزاری کالس ها در ترم جاری ،توضییحیاتیی را
ارایه نمودند.
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اخبار شهرداری کازرون

شهردار کازرون در حاشیه بازدید از پارک
خانواده:
توسعه فضای سبز با هدف تقویت روحیه و
نشاط خانواده ها از اهمیت باالیی برخوردار
است
شهردار کازرو بر اهمیت گسترش و توسعیه فضیای
سبز شهری با هدف تقویت روحیه و نشاط شهرونیدا
خانوادهها تاکید کرد.
به گزارش رواب عمومیی شیهیرداری کیازرو  ،روز
گذشته شهردار و اعضای شورای اسیالمیی از پیارک
خانواده بازدید کردند و از نزدی در جریا پیشرفیت
فیزیکی این دو پروژه قرار گرفتند.
محمد امین مهرورز در حاشیه این بازدید در خصیوص
نقش فضای سبز شهری بر شهروندا  ،گفت :گسترش
و توسعه فضای سبز شهری با هدف تقویت روحییه و
نشاط خانواده ها از اهمیت باالیی برخیوردار اسیت و
شهرداری جهت تحقق آ عزمی جدی دارد.
در ادامه شهردار کازرو ضمن بازدید از پارک خانواده،
بر لزوم تسریع در روند اجرایی این پروژه تاکید کرد و
گفت :ما در بودجه شهرداری حدود  2میلییارد رییال
جهت تکمیل این پارک اختصاص دادهایم.
وی ادامه داد :عمارت ورودی و همچنیین میحیوطیه
ورودی این پارک را بازسازی و زیباسازی کردهاییم و
ا شاءهلل در زما باقیمانده تا پایا سال ،نسیبیت بیه
تکمیل این پارک با توجه به بودجه تعریف شده اقیدام
خواهیم کرد.
تقدیر شهردار کازرون از رئیس پلیس راهور
شهرستان/

حضور دکتر عباسی در جمع آتشنشانان کازرون و
بررسی خواستههای این مجموعه
به گزارش رواب عمومی دفتر نماینده مردم شریف کیازرو و
کوه چنار ،دکتر فریدو عباسی دوانی نماینده مردم این منطقیه
به همراه جمعی از مسوولین در جمع آتش نشیانیا سیازمیا
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرو جهت بیررسیی
مسائل مربوط به این مجموعه حضور یافت .در ایین بیازدیید
محمدامین مهرورز شهردار کازرو با اشاره به پوشش حوادث و
عملیات سطح شهرستا از سوی آتش نشانی کازرو گفت :این
امر موجب استهالک بیشتر و فیرسیوده شید خیودروهیا و
تجهیزات سازما آتش نشانی شده است و نیاز به ایستگاههیای
آتش نشانی بیشتر ،تجهیزات جدید و خیودروی بیاالبیر بیرای
خدماتدهی بهتر به همشهریا را نشا می دهید .نیمیایینیده
کازرو و کوهچنار در ادامه با بیا اینکه به روز بود تجهییزات
و دانش فنی کارکنا در کیفیت کار و بیهیتیر انیجیام داد
عملیاتها ضروری و تاثیرگذار است ،گفت :پیگیر درخواست هیا
و مشکالت سازما آتش نشانی و خدمات اییمینیی شیهیرداری
کازرو در مرکز استا و پایتخت هستم.
دیدار رئیس و کارشناسان درمانگاه تامین اجتماعی
کازرون با نماینده مردم
به گزارش رواب عمومی دفتر نماینده کازرو و کوهچنار ،پییرو
دیدارهای پیشین منتصری رئیس اداره تیامییین اجیتیمیاعیی
شهرستا کازرو با نماینده مردم پیرامو بهیبیود وضیعیییت
درمانگاه تامین اجتماعی این شهیر ،رئیییس و جیمیعیی از
کارشناسا این درمانگاه طی جلسه ای با دکتر فریدو عباسیی
نماینده کازرو و کوه چنار درباره مسائل مربیوطیه هیمیچیو
درخواست پیگیری مجوز جهت ارتقاء درمانگاه به پلی کلینیی
با توجه به امکا مجهز شد به دستگاه هیای رادییولیوژی و
اکوکاردیوگرافی گفتگو کردند.
بازدید نماینده کازرون و کوهچنار از مجموعه تاریخی
بیشاپور و بررسی مسائل حوزه میراث فرهنگی و
گردشگری منطقه
به گزارش رواب عمومی دفیتیر نیمیایینیده میردم شیرییف
شهرستا های کازرو و کوهچنار ،دکتر فریدو عباسی نماینده
مردم این منطقه ضمن بازدید از شهر تاریخی بیشاپور و آثیار
تاریخی دوره ساسانیا  ،مسائل مربوط به حوزه میراث فرهنگیی
و گردشگری را ارزیابی کرد .در خالل این بازدید و جلسه دکتیر
عباسی که با جمعی از فعالین اجتماعی و کیارگیروه میییراث
فرهنگی و گردشگری دفتر نماینده مردم و همچنین با حضیور
جمعی از مسوولین کازرو از جمله رئیس اداره میراث فرهنگی
و گردشگری ،فرمانده ناحیه بسیج سپاه ،رئیییس اداره راه و
شهرسازی و شهردار کازرو برگزار شد به مباحثی هیمیچیو
تهیه وسیله نقلیه و اعتبار برای کاوش در مجموعیه تیارییخیی
بیشاپور ،تامین بودجه جهت مرمت اماکن تاریخیی و میییراث
فرهنگی همچو حمام مالبابا ،حمایت از تولیدکنندگا صناییع
دستی مانند دولچهدوزی و پیگیری تهیه ساختما اداره میراث
فرهنگی پرداخته شد .همچنین مقرر شد طیی بیررسیی سیه

شهردار کازرون :تالش میکنیم به پروژههای
ترافیک شهر نگاه ویژه داشته باشیم
شهردار کازرو پیش از ظهر دیروز به همراه میعیاو
خدمات شهری و روسای سازمانهای مدیریت حمل و
نقل و آتش نشانی با حضور در دفتر رئیس پلیس راهور
شهرستا  ،از سرهن خیراله کمانی و پرسنل پلییس
راهنمایی و رانندگی شهرستا تقدیر کرد.
به گزارش رواب عمومی شهرداری کازرو  ،محمدامین
مهرورز در این دیدار با اشاره به اینکه نیروی انتظامیی
وظایف و ماموریتهای مختلفی را پیگیری میی کینید،
گفت :در حوزه مدیریت شهری ،راهنمایی و راننیدگیی
جایگاه وی های دارد و پلیس راهور میتواند یار و کم
حال بزرگی در بحث کنترل ترافی برای شیهیرداری
باشد.
شهردار کازرو همچنین به نقش نیروی انتظامیی در
حمایت از ماشین آالت شهرداری و خدمات متیعیددی
که شهرداری به شهروندا ارائه می دهد اشاره و اظهار
کرد :اگر این همکاریها نباشد ،کار ما بسیار مشیکیل
خواهد بود و شاید ادامه مسیر بعضی کارها میمیکین
نباشد.
وی ادامه داد :انتظار داریم این همکاریها بیا هیدف
تسهیل کار و عبور و مرور شهروندا ماننید قیبیل و
حتی بیشتر از گذشته ادامه داشته باشد.
محمدامین مهرورز با اشاره حجیم و تیعیداد بیاالی
فعالیتها و خدمات شهرداری ،گفت :بعضی وقتهیا بیه
دلیل این حجم باالی کار ممکن است قصور یا نقصانی
از جانب شهرداری به وجود بیاید که ایین مشیکیالت
ناشی از تراکنش زیاد فعالیتهای شهرداری است.
او با اشاره به لزوم اجرای بعضی اصالح مسیییرهیا و
اصالح هندسی میادین و خیابا ها گفت :میداینم کیه
این اصالحات میتواند در باز کرد گرههای ترافیکی و
رفع مشکالت این حوزه تاثیرگذار باشد ،اما امیروز در

شرایطی هستیم که هزینهها روز به روز باالتر میرود و
بعضا ناچار به لغو بعضی پروژه ها یا ادغام چند پیروژه
میشویم.
شهردار کازرو اضافه کرد :بنابراین ممکن است بعضی
از پروژه های ترافیکی به همین دلیل با تاخیر میواجیه
شده و یا معوق شده و بعضی از قولیهیای شیهیرداری
محقق نشود ،اما تالش می کنیم به پروژه های ترافی
شهر نگاه وی ه ای داشتیم و ایین پیروژه هیا را در
اولویتبندیها مورد توجه قرار دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد همکاری و تعامل تنیگیاتینی
شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی بیرای میردم
منشا خیر بوده و رضایت آنها و خداوند متعال را بیه
همراه داشته باشد.
انجام بسیاری از ماموریتهای راهور بیدو هیمیکیاری
شهرداری ممکن نخواهد بود
سرهن خیراله کمانی نیز در ایین دییدار ضیمین
خوشامدگویی به شهردار کازرو و هیییئیت هیمیراه،
گفت :پلیس راهور نمی تواند از عهده همه ماموریتهای
محوله ناجا به تنهایی برآید ،بنابراین در این زمییینیه
نیازمند کم و همراهی شهرداری هستیم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستا کیازرو ،
کمکهای شهرداری را در حوزه کنترل ترافی بسیییار
موثر دانست و افزود :هدف نهایی ما در این ارتباطات و
تعامالت ،تسهیل کار و خدماتدهی به مردم و برآورده
کرد مطالبات آنهاست.
وی با اشاره به قدیمی بود و فرسودگی بیعیضیی از
خیابانها و مسیرهای شهر ،خاطرنشا کرد :به دلیییل
اینکه در زما اجرای این مسیرها آیندهنگری انیجیام
نشده ،شاید بعضی تعریضها و اقدامات عملی نبیاشید،
اما با تعامل می توا به هدف نهایی که کم به عبیور
و مرور مردم ،تامین ایمنی و ارائه خدمات شایسته بیه
آنا است ،رسید.

ماهه ی کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری دفتر نیمیایینیده
کازرو و کوهچنار ،مسائل و راهحلهایی جهت حمایت و رونیق
بیشتر در این حوزه مشخص شود.

از آقای نماینده چه خبر؟

بررسی مسائل زیست محیطی در جلسه کارگروه محیط
زیست دفتر نماینده با دکتر عباسی
به گزارش رواب عمومی دفتر نماینده کازرو و کیوه چینیار،
جمعی از اعضای کارگروه محی زیست این دفیتیر هیمیچیو
خداپرست رئیس این اداره و کاظمینی عضیو شیورای شیهیر
کازرو و عضو ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالبهای کشور
در جلسه با دکتر فریدو عباسی نماینده مردم منطقه به بییا
خواسته های موجود در حوزه محی زیست کیازرو و اداره
مربوطه پرداخته و پیرامو مباحثی همچو اتخاذ سریعتیریین
راهبرد احیای پریشا  ،توسعه کشاورزی پایدار و تیوجیه بیه
معیشت بومیا مناطق حفاظتی محی زیستی و ایجاد اشتغال
پایدار برای آنها ،گفتگو کردند .در این جلسه اعضای کارگروه و
اتاق فکر محی زیست دفتر نماینده مردم کازرو و کوهچینیار،
طی بررسی مسائل حوزه محی زیست منطقه و اشاره به مشکل
اخیر رها شد آب شور که منجر به تلف شد میاهیی هیای
بسیاری در جره شد ،به رفع بیرخیی کیمیبیودهیا در حیوزه
استحفاظی از جمله تامین بودجه برای برق کشی در منیطیقیه
حفاظتی میا کتل ،چند موتورسیکلت و خودرو بیرای گشیت
زنی ،نیروی انسانی و محی با اشاره کردند.
رابطه بازار جهانی نفت و نتیجه انتخابات امریکا/فقط
هنرپیشهها تغییر میکنند
رئیس کمیسیو انرژی مجلس با بیا اینکه سیییاسیت هیای
مرتب با انرژی کشورها با تغییر روئسای دولیت هیا چینیدا
دستخوش تغییر نمیشود ،گفت :سیاستهای آمریکا در قبضیه
کرد جها هیچگاه تغییر نکرده اما تاکتی ها متفیاوت شیده
است .فریدو عباسی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملیت ،در
رابطه با اینکه پیروزی باید در انتخابات آمریکا میتوانید چیه
تغییراتی در بازار جهانی نفت ایجاد میکند ،گفت :سیاستهای
مرتب با انرژی کشورها با تغییر روسیای دولیت هیا چینیدا
دستخوش تغییر نمیشود چراکه اگر کشورها در اقتصاد ،توسعه
اجتماعی و ایجاد رفاه اجتماعی میردم شیا  ،دارای راهیبیرد
مشخصی باشند قاعدتا باید براساس برنامه ثابتی پیش میروند.
وی گفت:بهعنوا مثال میزا نصب و راهاندازی نییروگیاه هیای
برق آ ها مطابق برنامه طوالنی مدت اسیت بینیابیرایین ایین
سیاستها با تغییر ی رئیسجمهور تغییر نمیکنند .نمایینیده
مردم کازرو و کوهچنار در مجلس شورای اسالمی ادامیه داد:
ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نماینده حزب
دموکرات پیروز شود و ظاهرا عضو و همراه پیما های میحییی
زیستی بوده اما ترامپ یا حزب جمهوریخواه از آ خارج شیده
است که در این شرای ممکن است حزب دموکرات -که پییروز
شده -مصرف زغال سن را پایین آورند ،در حالی که یکیی از
اهرمهای رای آوری ترامپ باال برد مصرف زغال سن بود لیذا
زمانی که حزب مقابل به سمت افزایش مصرف زغیال سینی
میرود به یقین میزا مصرف آ در گازوئیل ،مازوت و بینیزیین

حزب میتواند در

متفاوت می شود و در این شرای پیروزی ی
بازار تاثیر گذارد.
وی ادامه داد :در تحلیلها باید به دنبال بررسی سیاسیت هیای
مرتب با رفاه اجتماعی و محی زیستی احزاب باشیم چیراکیه
اگر این سیاستهای احزاب با هم متفاوت باشند رئیس جمهیور
جدید نیز باید بر نظریه حزب خود پایبند باشد اما بیه ییقییین
نظریه جدید که می خواهد جایگزین نظریه قبلی شود در کوتیاه
مدت تاثیرگذار نخواهد بود .همچنین اگر پارامترهایی در آمریکا
تغییر کند ،این پارمترها در چین و روسیه نیز تغیییر خیواهید
کرد ،بنابراین تغییر این پارامترها در کنار هم میتوا در بیازار
جهانی نفت تاثیرگذارشود .عباسی توضیح داد :محسوس شید
تغییرات به زما نیاز دارد چراکه اکنو بازار نیفیت امیرییکیا
براساس ی نظریه -که قالب در حزب جمهوریخیواه اسیت-
اداره میشود و ترامپ مجری آ است لذا تا دو ماه آینده -کیه
همینها برسر کار هستند -تغییری در سیاستها ایجاد نخواهد
شد و قاعدتا در این دو ماه نباید تغییری به وجود آید امیا اگیر
بخواهیم بازه ی ساله را در نظر بگیریم یعنی سییاسیت هیای
آمریکا در برخورد با چین تغییر کند ،مصرف چین تغییر خواهد
کرد .این نماینده مجلس تصریح کرد :سیاستهای امریکا با جیا
به جایی احزاب تغییر نمیکند ،چیراکیه آ هیا یی نیظیام
سیاست گذاری ثابت دارند آ نظام برای اداره داخلی و بیازی
داد جها سبب می شود حزب دموکرات و جیمیهیوری خیواه
دست به دست هم دهند و سیاستی -که در جها برای کنترل
دالر و انرژی دنبال میشود -ثابت است و فق هنرپیشیه هیای
آ تغییر می کنند .رئیس کمیسیو انرژی میجیلیس شیورای
اسالمی معتقد است سیاست های آمریکا در قبضه کرد دنیییا
هیچگاه تغییر نکرده اما تاکتی ها متفاوت شده است.

سرهن کمانی همچنین خواستار تسریع در مکاتبات
و فرایندهای بین طرفین شد و گفت :حذف بیعیضیی
فرایندهای اداری و جلوگیری از اطاله آنها ،در نهیاییت
میتواند به افزایش رضایتمندی منجر شود.
ابالغ پروتکلهای بهداشتی به تاکسیهای
کازرون/
با متخلفان برخورد میشود
سرپرست سازما مدیریت حمل و نیقیل شیهیرداری
کازرو از ابالغ پروتکلهای بهداشتی بیه رانینیدگیا
تاکسیها خبر داد.
به گزارش رواب عمومی شهرداری کازرو  ،مهینیدس
محسن یزدانی در این باره گفت :مطابق این پروتکلهیا،
رانندگا تاکسی مجاز به سوار کرد حیداکیثیر سیه
مسافر (ی نفر صندلی جلو و دونفر صندلی عیقیب)
هستند.
وی با بیا اینکه این ابالغیه با هدف پییشیگیییری از
شیوع ویروس کرونا و در راسیتیای طیرح رعیاییت
فاصلهگذاری اجتماعی اجرا میشود ،افزود :راننیدگیا
تاکسی حق سوار کرد مسافر بدو ماس را ندارنید،
همچنین زد ماس برای رانندگا نیز الزامی است.
به گفته سرپرست سازما مدیریت حیمیل و نیقیل
شهرداری کازرو  ،با رانندگانی که در اجیرای ایین
پروتکلها تخلف کنند ،برابر قانو برخورد خواهد شد.
مهندس یزدانی همچنین اظهار کیرد :بیه مینیظیور
پیشگیری از شیییوع وییروس کیرونیا تیعیدادی از
تاکسی های درو شهری مجهز به دستگاه کارتیخیوا
شده اند و ا شاءاهلل با پیگیری های صورت گرفتیه بیه
زودی کلیه تاکسی های درو شهری به کیارتیخیوا
مجهز خواهند شد.
او اضافه کرد :همچنین در صدد اجرای طرح دییگیری
هستیم که طی آ  ،امکا پرداخت کرایه تاکسی ها به

آرامش روحی و روانی منابع انسانی نفت بهبود یابد .به گیزارش
نفت آنالین دکتر فریدو عباسی نماینده کازرو و کوهچنار بیا
بیا اینکه جمعی از نمایندگا روز گذشته به دعوت شیرکیت
نفت فالت قاره ایرا در بازدید از شناور پیاالییش کیوروش از
نزدی شاهد تالش کارکنا زحمتکش و متخصص این شرکت
بودند ،گفت :امیدواریم که بازدیدهایی از این دست ،به همراهی
و همفکری بیشتر میا کمیسیو انیرژی میجیلیس شیورای
اسالمی با ارکا صنعت نفت و بهبود قانونگذاری و نظارت بهینه
بر قوانین در این حوزه منتج شود .دکتر عباسی به مباحثی کیه
در جلسه الوا مطرح شده اشاره کرد و گفت :ییکیی از ایین
مباحث ،ت کید بر ضرورت مستندسازی دستاوردهای متخصصا
صنعت نفت در حوزه های مختلف و ارائه آ در قالب میبیاحیث
درسی در دانشگاه صنعت نفت است .دانشگاه صنعت نفت ایین
ظرفیت را دارد که به عنوا دانشگاه حاکمیییتیی در پیرورش
نیروی انسانی صنعت نفت کشور و همین طیور دانشیجیوییا
خارجی کشورهای همسو نقش اساسی اییفیا کینید .رئیییس
کمیسیو انرژی مجلس شورای اسالمی ،سیامیانیدهیی وضیع
قراردادی نیروهای انسانی صنعت نفت را از دیگر مباحث میورد
ت کید این کمیسیو خواند و افزود :امیدواریم با دراییت وزییر
نفت و بهره مندی از ی نظام واحد ،وضع قراردادی کیارکینیا
بهبود یابد تا ضمن حفظ آرامش روحی و روانی سرمایه انسانی،
وزارت نفت نیز بتواند در ایفای مسئولیت های محویلیه میوفیق
عمل کند و به الگویی مناسب برای ساختارهای منابع انسیانیی
دیگر دستگاههای اجرایی کشور تبدیل شود.
افزایش قیمت ارز انگیزه افراد برای قاچاق بنزین را
افزایش داد؛ تفکر رئیس جمهور آینده باید بر مبنای
مقاومت باشد نه براساس سازش
رئیس کمیسیو انرژی مجلس با بیا اینکه تیاکینیو هیییچ
اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین نشنیده اسیت ،گیفیت:
تعیین قیمت بنزین در بودجه سال آینده به میزا نیرخ تیورم
بستگی دارد اما تا کنو هیچ موضوعی درباره وضعیت قیییمیت
بنزین در سال آینده در کمیسیو انرژی مجلس مطرح نشیده
است .دکتر فریدو عباسی در گفت و گو با ایلنا با اشیاره بیه
اینکه در صورتی که کارت سوخت ها درست کنترل شیود میی
تواند میزا مصرف سوخت هر اتومبیل را بیه صیورت دقیییق
مشخص کند ،افزود :بی ش این کنترل از مصرف زییاد افیراد
جلوگیری می کند و مشخص شد خودروهای پر مصیرف از
دیگر مزایای کنترل کارت های سوخت است .نمایینیده میردم
کازرو و کوه چنار با اشاره به اینکه بی ش کنیتیرل دقیییق
کارت های سوخت تاثیر زیادی بر وضعیت قاچاق سوخت دارد
ادامه داد :نباید فراموش کرد که تعیین قیمت بنزین به میییزا
هزینه تمام شده این میحیصیول در کشیور بیازمیی گیردد.

حمایت مجدد رییس کمیسیون انرژی مجلس از

ارزش فروش بنزین در دیگر کشورها بیشتر از ایران است

کارکنان نفت /بازدید رییس و جمعی از اعضای

رئیس کمیسیو انرژی مجلس با اشاره به اینکه ارزش فیروش
بنزین در دیگر کشورها به مراتب بیشتر از فروش این محصیول
در جایگاه های داخل کشور است ،ادامه داد :افزایش بیی روییه
نرخ دالر باعث شده که قیمت بنزین در بیرو از کشیور زییاد
شود .این نماینده مجلس یازدهم بیا کرد :افزایش قیمیت ارز

کمیسیون انرژی مجلس از شناور پاالیشی کوروش
دکتر فریدو عباسی رییس کمیسیو انرژی مجلیس گیفیت:
امیدواریم با بهتر شد وضعیت قراردادهای کیارکینیا نیفیت

شهرسبز

صفحه 3

صورت تمام الکترونی و از طریق کد رمزیینیه (qr-
)codeفراهم خواهد شد.
مهندس محسن یزدانی خاطرنشا کرد :ضدعیفیونیی
تاکسی های درو شهری نیز با هدف جیلیوگیییری از
شیوع ویروس کرونا به صورت مستمر ادامیه دارد و
تمام تاکسی های درو شهری و نیز محوطه ترمینیال
مسافربری به صورت روزانه ضدعفونی می شوند.
آغاز عملیات عمرانی در شهرک عباس آباد/
عباس آباد،آباد میشود
آغاز عملیات کانیوگذاری و آسیفیالیت تیعیدادی از
کوچههای شهرک عباسآباد ،پس از سالها محرومییت،
نویدبخش آبادی این شهرک است.
به گزارش روابی عیمیومیی شیهیرداری کیازرو ،
محمدامین مهرورز شهردار کازرو گیفیت :پیس از
سال ها محرومیت شهرک عبیاس آبیاد از خیدمیات
عمرانی ،اجرای فعالیت های عمرانی و ساماندهی ایین
منطقه در دستور کار شهرداری قرار گرفته و عملییات
کانیوگذاری تعدادی از کوچههای آ هیم در حیال
اجراست.
وی اظهار کرد :یکی از سیاست های اصلی شهرداری و
شورای اسالمی شهر کازرو عدالت محوری و اجیرای
پروژه های عمرانی در تمام نقاط شهر به وی ه منیاطیق
کم تر برخوردار است.
شهردار کازرو تصریح کرد :متاسفانه این مینیطیقیه
مدتها بود از خدمات عمرانی شهرداری بیبهره میانیده
بود که پس از بازدید میدانی و بررسی آ  ،ساماندهیی
و رسیدگی به این منطقه را در دستور کار قرار دادییم
و هم اکنو کانیو گذاری تعدادی از کوچههای آ در
حال انجام است و ا شاءهلل به زودی نسبت به آسفالت
این کوچهها اقدام خواهد شد.
به گزارش رواب عمومی شهرداری کازرو  ،به دنیبیال
بازدید ماه قبل شهردار و رئیس شورای اسالمی شیهیر
کازرو از وضعیت کوچه های شهرک عیبیاس آبیاد،
کانیو گذاری و آسفالت تعدادی از کوچیه هیای ایین
منطقه در دستور کار شهرداری قرار گرفته بود.

انگیزه افراد برای قاچاق بنزین را افزایش می دهد چرا که افراد
با فروختن بنزین در خارج از کشور می توانند درآمد مناسیبیی
کسب کنند و به تبع آ ریال بیشتری هم در داخیل کشیور
کسب می کنند .رئیس کمیسیو انرژی مجلس در ادامیه بیا
اشاره به اینکه وسعت زیاد مرزهای کشور کشور باعث می شیود
تا تخلفاتی در بعضی از نقاط انجام شود بیا کرد :متاسفانه در
گذشته شاهدیم که مسئوال و کارشناسا این بخش تخلفاتیی
را در موضوع قاچاق سوخت انجام دادند .عباسی با اشیاره بیه
اینکه تا زمانی که نرخ ارز کنترل نشود و قیمیت میحیصیوالت
داخلی مطابق با نرخ ارز نباشد بی ش شاهد قاچاق کیاال بیه
دیگر کشورها هستیم ،گفت :از این رو دسترسی راحت مردم به
سوخت باعث می شود تا افراد به راحتی بتواننید از ایین کیاال
درآمد کسب کنند .عباسی با اشاره به اینکه در حال حاضیر در
ی جن اقتصادی قرار داریم و به محاصره در آمدهایم ادامیه
داد :تحریم بیشتر کاالها و عدم بازگشت پول حاصل از صادرات
به داخل کشور باعث شده تا در شرای سخت و جنگی قیرار
گیریم .رئیس کمیسیو انرژی مجلس در ادامه بیا اشیاره بیه
اینکه طبیعی است که در شرای جن دیگر کشیورهیا اجیازه
ورود هر کاالیی را به ما ندهند گفت :بیی شی در چینییین
شرایطی تنها کاالهایی که مورد نظر کشور های مقصد صادرات
ما است و باعث رونق بازار های آنها می شود را میتوانییم وارد
کنیم .او با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت های داخلی بیایید
مشکالت را در درو کشور حل کنیم افزود :بی ش تا زمیانیی
که مسئوال اجرائی برای حل مشکالت به کشورهای خیارجیی
نگاه می کنند ما با این مشکالت مواجه خواهیم بود .عباسی بیا
اشاره به اینکه در جهت بهبود این وضعیت نیاز است مینیتیظیر
بمانیم تا تفکر حاکم بر دستگاه های اجرائی تغییر کند ،افیزود:
به عنوا مثال مردم نباید در انتخابات  0411به شخصیی رای
دهند که تفکرش مشابه با رئیس جمهور فعلی است چیرا کیه
تفکر رئیس جمهور آینده باید بر مبنای مقاومت و نه بر اسیاس
سازش و تنش زدایی باشد .وی با بیا اینکه بی ش رئیییس
جمهور آینده باید تمام تالشش را بر روی تهدید زدایی معطوف
کند ،افزود :مشکالتی که در برنامه های  1سیالیه وجیود دارد
اجازه رشد و توسعه را نمی دهد .عباسی با اشاره به اینکیه بیی
ش درست نوشته شد برنامههای  1ساله و اجرایی بود این
برنامه می تواند باعث رشد و توسعه کشور شود ادامیه داد :در
جهت پاسخ به این پرسش ها باید میزا تحقق برنامه هیای 1
ساله پنجم و ششم توسعه را مورد ارزیابی قیرار دهیییم .ایین
نماینده مجلس یازدهم گفت :متاسفانه عوض شد دولت ها و
روی کارآمد تیم جدید باعث می شود که تیم اجرایی جیدیید
برنامه های  1ساله ای را که دولت قبل نوشته است ،اجرا نکند.
رئیس کمیسیو انرژی مجلس با اشاره به اینکه نداشتن نظرییه
ثابت در حاکمیت از دالیل اصلی عملیاتی نشد برنامه های 1
ساله است افزود :بی ش حاکمیت کشور بر مبنای ی نظرییه
ثابت حرکت نمی کند به طوری که نظریه های بخش رهبری با
بخش اجرایی متفاوت است و این در حالی است که تا زمیانیی
که نظریه های رهبری و دولت یکسا نشود نمیتیوا شیاهید
توسعه بود.

امام زمان در کالم امام خمینی (ره)

هما طور که رسول اکرم به حسب واقع حاکم بر جمیع موجودات است ،حضیرت
مهدی هما طور حاکم بر جمیع موجودات است ،آ خاتم رسل است ،و این خاتیم
والیت ،آ خاتم والیت کلی باالصاله است و این خاتم والیت کلی به تبعیت است.
امام خمینی ،صحیفه امام (مجموعه آثار امام) ،ج  ،31ص
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فرهنگ ایثار و شهادت
آنسوی تکریت (ناگفتههایی از اسارت) قسمت دوم
»ارتش سری«
خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

قسمت دوم
»ارتش سری«
وقتی عباس پاسدار گفت که فالنی را زیر نظر بگیرید که
اوهم همراه با عراقیها مرا شکنجه میکردند خیلیی جیا
خوردیم و مدتی او را تحت نظر گرفتیم وبرای ایینیجیور
کارها و طرحریزی های مختلیف میثیل فیرار ،شیورش ،
تحصن ،کم به افراد ضعیف و مریض و مجروح  ،کسب
اطالعات از وضیعیییت سیاییر اردوگیاههیای دییگیر ،و .. .
تشکیالت مخفی خاصی داشتیم که البته اینهیا حیاصیل
تجارب بدست آمده در اسارت بود و در همه اردوگیاههیا
این تشکیالت مخفی وجود داشت و از بچههای مطمئین
و کارآزموده و مقاوم و البته داوطلب و شهادت طلیب بیا
توانمندیهای مختلف که بنده در این نوشیتیار نیام آنیرا
ارتش سری گذاشته ام تشکیل شده بود،
به یکی دو تا از بچه های ارتش سری که کارهای فنی و
خدماتی انجام میدادند و به سیاخیتیمیا و اطیاق هیای
نگهبانا و مسئولین اردوگاه برای تعمییرات و  ...رفیت و
آمد داشتند و البته مورد اعتماد بودند گفیتیییم اورا زییر
نظر بگیرند و اطالعاتی در موردش به ما بدهند ،
خالصه بعد از مدتی متوجه شدیم که ایین خیائین را بیا
ظاهر اسیر قاطی اسرا کرده اند و اطیالع میوثیق کسیب
کردیم که حتی افسرا و درجه دارا مسیئیول اردوگیاه
هم از او می ترسند و گزارش آنهیا را بیه اسیتیخیبیارات

محمدحسین برزویی

خدای حکیم

بنام خدای رئوف ورحیم
خداوندِ رحما  ،خدای حکیم
خداوندِ رزاق روزیرسا
خداوند رحمت ،خدای نعیم
خداوند خالق لیل النهار
خدای فصول و بهار کریم
خداوندِ دریا و طوفا و موج
خداوند کشتی ،خدای حلیم
خداوند رزاق کل جها
خداوند یکتا ،خدای علیم
خداوندِ فضل و خدای کَرم
خداوندِ دانا ،وَ قلب سلیم
خداوند نورُ علی نور و مهر
خداوند مهتاب ویارحمیم
خداوندِ دریا و دشت و کویر
خداوند آتش ،خدای جحیم
خدای رواسی ،خدای سبیل
خداوندِ مسکن ،مکا مقیم
خداوندِ ساقیِّ جام شراب
خداوند جنت ،خدای وسیم
مسخّر کند ،آسما زمین
وَدریا و ساحل ،خدای نعیم
من و شکرنعمت،خدای شکور
بعید است ازشکرنعمت ،لئیم

میدهند که مثال اینها در شکینیجیه کیرد و
اذیت و آزار بیشتر در حیق اسیرا در اردوگیاه کیوتیاهیی
میکنند و حتی آنها هیم از ایین جیاسیوس دل خیوشیی
نداشتند !! ...خالصه تصمیم گرفته شد کیه او را در یی
فرصت مناسب و در خلوت مثل دستشویی و  . .به سیزای
اعمالش برسانند ،مدتها مثل ساییه دنیبیال او بیودییم و
وسیله ای ابتکاری و آلت قتاله ای جالب هیم کیه بیچیه
های فنی و خدماتی ارتش سری از اطاق عراقی ها کیش
رفته بودند با زحمت زیاد توس یکی از بهیتیریین افیراد
ارتش سری که همه فن حریف و بسیار کاربلد و شجاع و
جسور بود بنام حمزه که از بچههای محله فیالح تیهیرا
بود درست کرده بودیم که در نوع خودش کم نظیر بیود
 ،اما سخت تر از آ  ،پنها کرد ایین وسییلیه از دیید
عراقی ها بود که واقعا کار خطرناکی بود چو اگر کشف
میشد مصائب زیادی گریبیا بیچیه هیا و میخیصیوصیا
پاسدارا و فرماندها و شورشیا لو رفته را میگرفت و...
از بس بچه ها در تعقیب این خائن کثیف بودند تا اقیدام
کنند و او را به درک واصل کنند خسته شده بودند چو
هربار به دالیلی و به هنگام اقدام علیه او اتفاقی می افتاد
که میسر نمیشد که کار او را تمام کنند و آ خائن هم
بسیار محطاط و مراقب بود ،
با آقا حمزه که بسیار فکور و طراح این مدل نقشه ها بود
مشورت کردیم که چه کنیم با این عامل نفوذی ؟ و این
عزیز که خودش از عوامل اجرای عملیات هم بود گیفیت
به این نتیجه رسیدم که این خواست خداونید بیوده کیه
نقشه قتل آ خائن تا کنو عملی نشده اسیت ،و ادامیه
داد که اگر به این شیوه او را بزنیم و یا احتماال به قیتیل
برسد قطعا به سراغ افراد شاخص خواهند رفت و آنهیا را
به استخبارات منتقل و عباس آقا هم قطعا اعدام خواهید
شد و خالصه به این نتیجه رسیدیم که این طرح منتفی
و نقشه ای دیگر طراحی شود،
قرار شد مثال در پوشش ی دعوای ساختگی و شخصی
او را از بین ببریم و...
اوضاع و شرای حاکم بر اردوگاه روز به روز وخیم تیر و
شکنجه ها و محدودیت های آب و غذایی و بهداشتیی و
فشارهای روحی و روانی بر اسرا بیشتر شده بود ،طراحی
جدید صورت گرفت و قرار شد بچیه هیا در قیالیب یی
درگیری ساختگی به آ خائن حمله کنند و اورا از پیای
در آورند  .ارتباط و هماهنگیی و گیرفیتین اذ جیهیاد و

در کنار شهید خسروی
ساعت تقریباً  0بعد از ظهر بود که شایعه عقب نشینی در
خاکریز پیچید .برای عقب رفتن به شهید حمید خسروی
رسیدم که او در ی جای حساس نشسته بیود و یی
آرپیجی و ی تیربار داشت و گاهی از هر کدام استفیاده
می کرد .به من گفت :همین جا باش و کیمیکیم کین.
پهلویش ماندم و گفتم اعالم عقب نشینی کرده اند! گفت:
اینجا بهترین جایی است که میتوا با دشمن جنگید و
لذا عقب نشینی معنا ندارد! با هم تا ساعت  4تیر انیدازی
میکردیم تا اینکه گلوله آرپیجی تمام شد .گفتم :بیرای
آرپی جی بروم؟ گفت :نه! بما  .در همین حیال نصیراهلل
ایمانی آمد .تعدادی گلوله درشت از او گرفتم و نصیراهلل
برای آورد گلوله آرپی جی به عقب رفت و من با شهیید
خسروی ماندم تا اینکه آ گلولهها نیز تمام شد .سیاعیت
 1بود که گفتم اگر قرار باشد بجنگیم باید گلوله داشیتیه
باشیم لذا باید برای آورد گلوله به عیقیب بیروم و او
رضایت داد .البته یکی از بچه های تهرا بیرای کیمی
پهلوی او نشست .تقریباً  011تا 311متر به خاکریز عقب
آمدم .داشت خشکم می زد .هیچکس در خاکریز نیبیود.
خودم تنها بودم .بدنبال گلوله آر.پی.جی گشتم اما چیزی
ندیدم! بطرف شهید خسروی برگشتم که بگویم نه گلوله
است و نه هیچ نیرویی ،بنابراین بیا تا بیروییم .قیبیل از
رسید ی تفن پیدا کردم .بر روی خاکریز رفیتیم و
چند تیر انداختم و برگشتم تا شاید دشمن خیال کینید
هنوز خاکریز پر از تیر است .فاصلهام تا خسروی ی پیچ
بود که دیدم آ رزمنده ی تهرانی که در کنارش بود بیه
طرفم آمد .گفت :کجا می روی؟ گفتم :رفیقم منتظر من
است .باید به او خبر دهم .گفت :بیا بیروییم .بیا اصیرار

محمدحسین برزویی
غزل لوالک
ای جلوه ی هستی،ز تو از نور فراتر
لوالک لما خلقتُ االفالک پیامبر
هستی ز تو،پیراهن سرسبز بپوشید
درمرکز هستی،قَد تو سَرو صنوبر
خورشیدِ وجود تو که :برخلق بتابد
از شعشعه ی نور تو ،هستی است منوُر
ای جا جها  ،روح روا ،حضرت خاتم
خُلق توعظیم است وخَلق تو مطهّر
قرآ تو ،تا قلّه ی جا فتح نماید
آیینه ی دل نقش جها گیرد و دلبر
آ دشمن صهیونی تو ،مکرو منحوس
باهمسر سیر و سفرش ،تالی انتر
ای مظهراسمای خدا ،گوهر هستی
ای منبع احسا و شرف ،روح مظفّر
رحما که الم نشرح ل صدرکَ دادت

عملیات از فرمانده ارشد و بزرگوارمیا ییعینیی عیبیاس
پاسدار هم بدلیل محدودیت های مضاعف کیه داشیت و
مدام امثال او را زیر نظیر داشیتینید و میعیمیوال هیم در
مقاطعی آنها را ممنوع المالقات و صحبت میکیردنید بیا
سختی انجام میشد  ،یادم هسیت در ایین اردوگیاه هیم
یکی از اسرای میانسال و مذهبی که نگیرا عیبیاس آقیا
شده بود آمد و به ایشا گفت چرا شما تقیه نمیکنید و
احتماال با این شکنجهها شما را خواهند کشت و به ظاهر
هم که شده دست از مقاومت بردارید و ...عباس آقیا هیم
که خودش واقعا در مسائل شرعی در حد ی مجتیهید
بود گفت تقیه بر من حرام است و چو من با لباس فرم
سپاه اسیر شده ام جایز نیست که تقیه کنم و تا اینجا به
فضل پروردگار ایستادگی کرده ام و بعداز این هیم خیدا
بزر است و شهادت هم سعادت و ..و برعکس ییکیی از
اسرای مغرض هم با پرخاش و ناسزا از عباس آقا خواست
از مقاومت دست بردارد که با برخورد بچهها روبرو شد ،
واقعا انسا حیرا میماند از اینهمه ایما و اعتقیادات و
مقاومت و پایبندی به احکام و اینکه چنین افرادی چطور
سیمای واقعی شیعه و مسلما و پاسدار و فیرمیانیده و
آزادمرد بود واقعیی را بیه دوسیت و دشیمین دییکیتیه
میکنند که باعث افتخار و آبروی اییرا و اسیالم بیود ،و
آدم یاد ابوذر و سلما و مسلم ابن عقیل و ...می افتیاد و
حاال هم به عینه دیدیم که در عصر خمینی کبیییر نیییز
چنین مردانی بدو دید پیامبر اکرم و امیام میعیصیوم
اینگونه در راه خدا جهاد و مقاومت کردند ...
به هر مصیبتی بود با آقا حمزه توانستیم عباس آقا را در
جریا امور قرار دهیم ،قرار شد عباس آقا لیدر قومیییت
هارا توجیه کند تا آنها اسرای همشهری و دوستا خیود
را برای اجرای عملیاتی هماهن و شورشی همه جانبیه
برای خروج از خفقا و جو غیر قابل تحمیل حیاکیم بیر
اردوگاه آماده کنند  ،مثال بچه های شمیال ،بیچیه هیای
کرما ،بچه های تهرا  ،فیارس ،لیر هیای غیییور و داش
مشتی های جوانمرد هر کدام در ی گروه سازمانیدهیی
مخفی و آماده عملیات و ماموریت های محوله باشینید و
چو عباس آقا در مقاومت و ایستیادگیی بیطیور خیاص
حرف اول را میزد بنابراین همه احترام خاصیی بیراییش
قائل بودند و آماده اجرای عملیات بودند،
حتی عراقی ها که او را شکنجه میکردند بعضا با احترام
و حالت خاصی می گفتند عباس حرس مومن و اعتیراف

میکردندکه ایما قوی و عجیبی دارد و...
خالصه مدتی بچه ها به امر شناساییی افیراد
داوطلب و با انگیزه و فراخوانی و سازماندهی
آنها بصورت کامال محرمانه و مخفی مخصوصا
در مواقع هواخوری در محوطه اردوگیاه و بیه
بهانیه قیدم زد و حیرف زد و ...مشیغیول
بودند و من و آقا حیمیزه هیم آنیهیا را چی
میکردیم و لیدر های گروه هیا هیم بیه میا و
عباس آقا بصورت شفاهیی گیزارش و اطیالع
می دادند که در چه وضعیتی از نظر کیفییت
و کمیت و آمادگی بسر میبرند،
مدتی گذشت و آ مزدور و آدم فیروش و خیائین هیم
حاال دیگر شمشیر را از رو بسته بود و بخاطر وضیعیییت
حاکم و فشارهای مضاعف به اسرا ،اقیدام بیه تیهیدیید و
اذیت و آزار بچه ها و تیوهییین هیای زشیت بیه اسیرا و
مخصوصا افراد شاخص و عباس آقا میکرد و با پررویی به
ما هم گفت شما چه کاره هستید ؟ حتما پاسدار هستید
و ...گفت حتی یکی از شماها را زنده نمی گذاریم و عقده
و کینه عجیبی داشت.
قرار شد استارت شورش و عملیات را سه چیهیار نیفیر از
بچه ها بزنند و با درگیری ساختگی با آ مزدور خائن او
را کله پا کنند و سپس گروه های دییگیر هیر کیدام بیه
تناسب حالشا به چند مزدور و منافق دیگر و یا حتی با
عراقی ها درگیر شیونید و در پیاییا بیا ورود افسیرا و
مسئولین رده باالی عراقی  ،خواسته های خود را مطیرح
و به وضعیت مرگبار اردوگاه اعتراض کنینید  ،امیا بیرای
زد ضربه کاری و برق آسا نییاز بیه وسییلیه ای خیاص
داشتیم که با توجه به محدودیت های شدید برای اسرا و
مخصوصا اسرای ثبت نام نشده ،حتی داشتن ی نصفیه
مداد هم ممنوع بود چه رسد به تهیه و نگیهیداری آالت
قتاله و...
به هر حال مدتی با آقا حمزه و بچه ها بدنبال پیدا کرد
وسیله ای برای حمله و از پا در آورد آ خائن نفیوذی
وقت صرف کردیم و باالخره یکی از بچه های نوجوا که
در اسارت سیزده سال و نیم بیشتر سن نداشت و بسییار
مقاوم و زیرک و باهوش بود و از اردوگاه  03و سپس 00
با ما بود و اهل شهرستا نی ریز فیارس بینیام میحیمید
زردشت ( احسانیا ) موفق شد ی لیویلیه آهینیی کیه
یکطرف آ سنگینی خاصی داشت و با تکه آهنی دیگیر

بچه های کازرون؛ از هویزه تا سوسنگرد
(قسمت دوم)

خاطراتی از حاج عبدالحسین پیروان
خواستم بروم که نگذاشت گفت :دوستت هنگام عبیور از
پیچ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شهید شد .دیگر الزم
نیست بروی .با کوله باری از غم شهیادت پیییروییا و
خسروی به عقب برگشتم.
شهیدی که کفشش را شناختم!
حاال دیگر تنها بودم و آ رزمنده ی تهرانی نیز رفته بود.
یواش یواش به عقب میآمدم و جسدهای تکه تکه شیده
را مینگریستم تا اینکه به شهیدی رسیدم که سر در بد
نداشت.
احساس می کردم که او را میشناسم .با کمی دقیت از
روی کفش اش او را شناختم .او شهید احمد داوودی بود.
چند روز قبل از شهادتش همراه با شهید حمزه نحیاسیی
دو کفش اسپرت زرد رن خریده بودند.
بازگشت به سوسنگرد
با ناراحتی بیشتر بدو اینکه کاری از دستم بیرآیید بیه
عقب میآمدم تا اینکه به جاده سوسینیگیرد  -هیوییزه
رسیدم .وقتی میخواستم بطرف شهر بروم از دور دو نفیر
را دیدم که بطرف شهر میآیند .اول احساس کردم عراقی
هستند لذا با اسلحهای که دیگر کار نمیکرد در گوشهای
سنگر گرفتم .به من نزدی شدند وقیتیی بیه چینید
متری ام رسیدند ،دیدم بچههای کازرو هستند .گفیتیم:
کجا بودید؟ گفتند :اآل باید برویم .وقت سئوال و جواب
در قلب تو ،اسرارجها  ،گشت مکرر
فی احسن تقویم بود قَد رسایت
ای منظرعالم ز تو در نور ،سراسر

لقدکان لکم فی رسواهلل اُسوهٌ حسنه
طبیب دل وجا ،رسول امین
رفیق صداقت،امام مبین
من از جاده ی عاشقا آمدم
ببوسم،لب غنچه ی نازنین
جمال تو،زیباترازآفتاب
کمال تو ،سرمایه ی مُل ودین
خیال تودرخواب دیدم،رئوف
لبت غنچه،گلبوسه هایت متین
تویی،رحمت ونوربی انتها
تویی،اُسوه ی حُسن برعالمین
هزارآفرین،برجها آفرین
وَصلّواعلی،خاتم المرسلین
زقرآ توشدجها ،بوستا

نیست .گفتم :آخر شیمیا از
کجا می آیید؟ گفتند :ساعیت
 03اعالم کردند که باید عقب
نشینی کنیم و ما اشتباه ًا بطرف هویزه رفته اییم و اآل
داریم برمیگردیم .با هم بطرف ژاندارمری سیوسینیگیرد
آمدیم .در اطراف مسجد ،پل و ژاندارمری خیلی شیلیوغ
بود .هر کسی برای اینکه بداند چه باید بکند و چه کاری
انجام دهد به ژاندارمری مراجعه کرده بیود .نیییروهیای
بسیجی که شاید عدهای از آنها م یوس شده بودند بدنبال
پناهگاه امیدی بودند .تنها جوابی که شنیده میشد ایین
بود که هر کس باید از شهر به طرف تپههای اهلل اکیبیر
فرار کند تا بتواند خود را نجات دهد!
اسلحهخانه ی قفل شده و حل مشکل شرعی آن!
من برای مدتی در ژاندارمری ماندم و چو اسلحهام کیار
نمیکرد ،برای یافتن اسلحه سراغ اسلحه خانه رفتیم .در
اسلحه خانه قفل بود و عدهای هم مثل مین ییا بیدو
اسلحه یا با اسلحههایی که از کار افتاده بود آنجا ایستیاده
بودند .شاید کسی جرأت نداشت این کار را بکینید ولیی
گفتم چه کسی کلید اسلحه خانه را دارد؟ گیفیتینید:
مسوولش نیست و از نظر شیرعیی گینیاه دارد کیه از
اسلحه هایی که در اختیار ژاندارمری است استفاده شیود!
عصبانی شدم! با داد بچه ها را به طرف اسیلیحیه خیانیه

وَگلشن زقرآ ،دل مؤمنین
وجودتولبریز خُلق عظیم
هدایتگر لشکر متقین
تویی،مستِ صهبای صبح اَلست
به جام خداوندحیّ مبین
به تکریم تو ،الت وعزّی،هُبل
فروریخت،بُت های این مشرکین
یقین،مکر مکرو به جانش کمین
خدادرکمین،بهترین ماکرین
رسول امین وشفیع وکریم
تویی،اُسوه ی حُسن برعالمین

جوشکاری شده بود در اطراف آسایشگاه ها پیدا کینید ،
وقتی بچه ها این خبر را آوردند با آقا حمزه آنیرا نیظیاره
کردیم و دیدیم که عجب وسیله خوبی است و کار میا را
در این امر خیر راه می اندازد !!
حاال مانده بودیم چگونه این میله آهنی را برای استفیاده
در دسترس قرار دهیم .این ماموریت را به یکیی دوتیا از
بچه ها سپردیم که یکی از آنها عزیزی بود بنام آقا جواد
صیدافکن و اهل ورامین تهرا بود و دیگری نوجوا کم
سن و سال و زبل اما بسیار دالور و باهیوش ییعینیی آقیا
محمد زردشت و هما کسی که آ وسیله آهنی را پیدا
کرده بود و توضیح دادم و اتفاقا با جسیارت و دراییت آ
لوله اهنی را زیر لباسهای خود پنها کرد و آورد تحویل
ما داد!!
چه حسین فهمیده هایی داشتیم در اسارت و در اغلیب
اردوگاههای اسرا نوجوانا از این دست که از ده ساله تیا
پانزده شانزده ساله کم نداشتیم و در اردوگاه  0 3تکریت
و  0 0هم زیاد دیده بودیم و چقدر مظلوم و معصیوم امیا
مقاوم و دالور تا آخر ایستادند تا ایرا اشغال و تیجیزییه
نشود و سربلند بماند ،
همین آقا محمد زردشت عزیز بخاطر زیرکی و هیوش
و استعداد خاصی که داشت راب بین عباس آقا و فردی
بنام آقا رحیم اهل شهرستا فسا بود که فکیر کینیم در
بان مسکن فسا خدمت میکرد و در آشپزخانه اردوگاه
مشغول کار بود و اطالعات الزم را از عیراقیی هیا کسیب
میکرد و به وسیله محمد کوچولوی بزرگوار بیه عیبیاس
پاسدار فرمانده می رساند ( ...اصطالح کوچولوی بزرگیوار
را هم عباس پاسدار به محمد آقای زردشت داد )......
*ادامه دارد ...
شوراندم و در را باز کردیم .وارد شیدم و اسیلیحیه را
برداشتم .هنوز عده ای بر سر مسائل شرعی آ مشیکیل
داشتند! گفتم :ما هیچ نداریم! اگر اسلحه خانیه بیدسیت
دشمن بیفتد و ما بدو تجهیزات باشیم اشکال نیدارد؟!
بقیه نیز برای گرفتن اسلحه وارد شدند و هر کیدام یی
اسلحه گرفتند .به حیاط ژاندارمری آمیدم و زییر یی
درخت نخل نشستم و مشغول تمیز کرد اسلحه شیدم.
ضمن ًا از هما اسلحه خانه دو ،سه تا نارنج گیر آوردم
که گفتم در هنگام زیارت جمعییت عیراقیی هیا از آ
استفاده کنم!
سردرگمی ما
عدهای میرفتند ،عدهای میآمدند امّا ناامیدانه! کم کم تا
غروب همه رفتند .از بچههای کیازرو تینیهیا مین و
عبدالرحمن جوانبخت مانده بودیم .او اصرار میکرد بیا تا
ما هم به جایی برویم و خود را نجات بدهیم .گفتم :مین
اینجا هستم و جایی نخواهم رفت! اگر قرار اسیت شیهیر
توس نیروهای عراقی فتح شود بهتر است ما کشته شده
باشیم و حضور نداشته باشیم تا این صحنه را ببییینیییم.
باالخره عده ای از بچه های اهواز که با ما در هویزه بودنید
با ی ماشین جیپ آمدند .آنها هم با خیودشیا حیرف
می زدند .دوباره جوانبخت گفت :بیا برویم ،همه رفتینید.
تنها ما دو تا هستیم .گفتم :بگذار شاید اهوازیها راهیی
بلد باشند و بخواهند به اهواز بروند ما نیز با آنا میرویم.
زهی خیال باطل!
آنها نیز از ما پریشا تر و سردرگمتر بودند! از آنها شهید
رضا پیرزاده ،حسن رکابی ،حسین احتییاطیی و ییونیس
شریفی را به یاد می آورم.
ادامه دارد....

