وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-
(91کرونا ویروس) فاصلهگذاری
اجتماعی و الزامات سالمت محیط و
کاردر جایگاههای سوخت درون
شهری و برون شهری
 آمادهسازیمحیطکاروتغییرشرایطومحیطکاربهصورتیکه
برایانجامکارفاصلهایمن(حداقل1متر)بییین کیارکیویا و
همچوینکارکوا ومراجعهکوودگا وجودداشتهباشد.
 کاهشمواجههیچهرهبهچهرهکارکوا واستفادهیحداکثری
ازتلفن،شبکههایاجتماعیبرایبرگزاریجلساتحتی بیرای
کارکوانیکهدرداخلیکساختما کارمیکوود.
 درصورتیکهمواجههیچهرهبهچهرهناگزیرباشد،مواجهه در
حداقلزما ممکنورعایتفاصلهیحداقل1مترصورتپذیرد.
 حتیاالمکا دورههایآموزشیحضوریوکارگاهیبیه زمیا 
بعدیموکولگردد.
 ازتجمعدراتاقهایاستراحت،آبدارخانه،نمازخانه،ساختیمیا 
اداریوهرجاییکهکارکوا میتوانودتجمعنمایودخیودداری
شود.
 ترجیحاًثبتحضوروغیاببهصورتتشخیصچیهیره انیجیام
پذیرد.درصورتوجودسیستمباثبتاثرانگشت،تیمیهیییدات
الزمجهتضدعفونیکرد دستدرنظرگرفتهشود.
ایبرنامهریزیشودکهازتجمعافراد


هایاستراحتبهگونه
 زما 
دراتاقهایاستراحتجلوگیریشود.

 بهموظوراجتوابازتجمعپرسولدرسالنغذاخوری،ترجییحی ًا
زما استفادهازسالنغذاخوریافزایشوافرادفاصلهیحداقیل
1متریازیکدیگررارعایتنمایود.
 کلیهشاغلینهرقسمتفقطدرقسمتهایخودمشغولانجیام
وظیفهباشودوازترددبیمورددرزما کاریخوددارینمایود.

 استفادهازکاغذبهموظورجلوگیریازانتشاراحتمالیبییمیاری
بهحداقلکاهشیابد.
 پرداختهزیوهیسوختبهصورتالکترونیکوبااستیفیاده از
کارتصورتپذیرد.
 درخصوصعملیاتسوختگیریخودرودرپمپهایبویزیین و
جایگاهسوخت،بهتراستمراجعهکوودگا شخصاًنسبتبهبازو

بستهکرد درباخودرووهمچوینکشید کارتاقدامنمایوید
ومتصدیا جایگاهعملیاتسوختگیریوواردنمود رمزکارت
جهتپرداختهزیوهراانجامدهود.
 درصورتیکهکلیهیعملیاتسوختگیریوپرداخت هیزییویه
توسطمتصدیجایگاهصورتپذیرد،مراجعهکوودگا نسبتبیه
گودزداییسوییچوکارتاقدامنمایود.
 درصورتاستفادهازاتوبوسومیویبوس جیهیت جیابیجیاییی
کارکوا حتمابایدتعدادسرنشینهایاینوسایلنقلیهکمتراز
05درصدظرفیتاسمیوسیلهنقلیهباشدوحداقیل فیاصیلیه
1متریبینسرنشیوا رعایتشود.درمورداستفادهازخودروی
سواریبااحتسابرانودهنبایدسرنشینوسیلهنقلیهاز 3نیفیر
بیشترباشود.

یادداشت مدیر مسئول:

فرمانده سپاه ناحیه کازرون در جلسه نشست خبری به
مناسبت هفتهی بسیج:

بسیج؛ بسیج مستضعفین

 ۰۸۴برنامه ویژه هفته بسیج در

فراملی و جهانی است

شهرستان کازرون اجرا میشود

 2علی اسدزاده

2

چه فرزندانی باید تربیت کنیم؟
محمد بارونی

2

آیندهی اقتصاد کشور
قسمت دوم
علیاصغر دریاب

4

در نشست آموزشی آشنایی با سازوکارهای راهاندازی

آنسوی تکریت

بچه های کازرون؛ از
هویزه تا سوسنگرد

مشاغل خانگی مطرح شد:

ظرفیتهای بومی کازرون ،فرصتی مناسب برای

(ناگفتههایی از اسارت)
قسمت سوم

خاطراتی از
حاج عبدالحسین پیروان

سردار عبدالخالق فرهادپور

3

4

تحقق طرح ملی توسعه مشاغل خانگی اختصاص
سهمیه  0۴۴نفری به شهرستان کازرون

2

اناهلل وانا الیه راجعون
برادر ارجمند جناب سرهنگ رحیم بارونی وخانواده محترم
خبر درگذشت برادر عزیز تان جانباز شیمیائی مرحوم محمدبارونی موجب تاثر وتالم گردید .فقدان آن مرحوم
مغفورکه بعدازسالها تحمل درد ورنج به آسمان پرکشید و به یاران همرزمش پیوست به جنابعالی ،مادر صبورش،
برادران ،خواهران ،فرزندان ،همسر و منصوبینش تسلیت عرض نموده علو درجات برای آن فقید سعید و حشر با
برادر شهیدش مجید بارونی و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

علی اسدزاده

مدیرمسئول هفته نامه شهرسبز

غربالگری ،مراقبت و بازتوانی

غربالگری شاغلین در همهگیری کووید91-

الزماستبراساسطرحفاصلهگذاریاجتماعی،پیشاز ورود بیه
محلکار،فعالیتهایزیرانجامپذیرد:

-1همهموظفهستوددربدوورودبهمحلکار/تحیصیییل فیرم
خوداظهاریرامبویبرعدموجودعالئمتوفسیمرتبطباکوویید-
11یاوجودتماسنزدیکبابیمارراتکمیلنمایود.
-2بررسیروزانهیعالئمشاغلین:نمایودهکارفیرمیا ییا میدییر/
کارشواسبهداشتحرفهای/کارشواسHSEصوعتشاغلیین را
بهصورتتصادفیوروزانه،تاپایا همهگیری،ازحیییع عیالئیم
توگینفسوسایرعالئمتوفسیموردارزیابیقراردهد.همچویین
چوانچهبراسدداسارزیابیسددامانه salamat.gov.irنییاز بیه
قرنطیوهیخانگیوجودداشت،فردازورودبهمحلکاریاتحصیل
خودداریوکارفرما/مدیررامطلعنماید.در غیییر ایین صیورت
کارفرما/مدیرازورودبیماربهمحلکار/تحصیلجلوگیرینماید.

اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار
بهداشت و حفاظت فردی

 افرادازدستداد وروبوسیکرد بایکدیگرپرهیزنمایود.
 افرادازتماسدستهاباچشم،بیویودها اجتوابنمایود.
 برایتماسبادکمههایآسانسور،ازوسایل ییکیبیار مصیر 
(گوشپاککن،خاللدندا ،دستمالکاغذیو )...اسیتیفیاده
شود(درصورتوجود).
 متصدیا جایگاه،جهتکاهشتماسدرهوگیام میحیاوره بیا
مراجعهکوودگا ،ضمنرعایتفاصلهحداقل1متریازوسیاییل
حفاظتفردیمانودماسکمواسبودستکشاستفادهکوود.
 شستشویمرتبدستهاباآبوصابو ویابااستفادهاز میواد
کوودهبرپایهیالکلصورتپذیرد.


ضدعفونی
 دریافتوجهنقدیوپرداختغیرالکترونیکیدرجایگیاه هیای
سوختممووعاست.
 داشتنکارتبهداشتبرایکلیهیدستاندرکارا موادغیذاییی
(درصورتوجود)الزامیاست.
 استفادهازدستمالکاغذیهوگامعطسهییا سیرفیه ،الیزامیی
است،درصورتیکهدستمالوجودنداشتازقسمتداخلیآرنج
موقعسرفهوعطسهاستفادهگردد.
 درصورتوجودرختکنوحمام،استفادهازوسایلبهیداشیتیی
شخصیضروریاست.
 درنمازخانهازلوازممشترکاعمازمهر،تسبیح،سیجیاده و ...
استفادهنشود،همچوینرعایتفاصلهیحداقل1متیری بییین
افرادنمازگذارضرورتدارد.
 نیروهایخدماتیدرهوگامنظافتبایدازلیبیاس حیفیاظیتیی،
ماسکودستکشاستفادهنمایود.
 ازاستعمالدخانیاتبهدلیلتأثیرآ برتضعیفسیستمایموی
بد ومستعدنمود افراددرابتالبهویروسخودداریشود.

برادران گرامی جناب آقایان دکتر

اناهلل واناالیه راجعون

محمد سلیمانی ،سردار حاج موسی

برادرگرامی جناب آقای حاج غالمحسین

سلیمانی و خانوادهی محترم
با تأثر و تألم ضایعهی درگذشت برادر
گرامیتان مرحوم حاج علی سلیمانی را
تسلیت و تعزیت عرض نموده ،رحمت و
مغفرت واسعهی الهی را برای آن فقد
سعید و صبر جمیل و اجر جزیل را برای
بازماندگان از درگاه خداوند رحمن و رحیم
مسئلت دارم.

چوبینی دبیرمحترم حزب مؤتلفه اسالمی
استان فارس
ضایعه درگذشت همسرمومنه و مکرمه تان رابه
جنابعالی وجناب اقای مهندس محمدعلی چوبینه
تسلیت عرض نموده،برای آن مرحومه رحمت و
مغفرت وبرای بازماندگان صبرجمیل واجرجزیل
ازدرگاه ازدرگاه خداوند رحمان ورحیم مسئلت دارم.
علی اسدزاده

علی اسدزاده

مدیرمسئول هفته نامه شهرسبز

مدیر مسئول هفتهنامهی شهرسبز

سرکار خانم رستگارمقدم

پیام شهردار کازرون به مناسبت
هفته بسیج

پوجمآذرماهسالروزصدورفرما تاریخیبویانگذارجمهیوری
اسالمیحضرتامامخمیوی(ره)مبویبرتشیکیییل ارتیش
بیستمیلیونیبسیجاست؛سازمانیکهباگذشتچهاردهه،
روزبهروزبالودهشدهواینتاریخپرافتخار 05سیالیه گیواه
بیوشهوشمودانهوتصمیممدبرانهآ پیرفرزانهاست.
بسیجتجلیعیویتشکیالتیبهبزرگییکملت،وسعتییک
سرزمینوعمقاندیشهایمتعالیاست؛تفکروتشکیالتیکه
مولودمبارکانقالباسالمیاستودرتماماینسیالیهیا در
عرصههاگوناگو افتخارآفریویوافتخارآفریویکردهاست.

هفتهگرامیداشتبسیج،مجالیاستمغتومبیرای تیجیدیید
پیما باآرما  هایبلودحضرتامامخمیوی(ره)،بوییانیگیذار
ت اهلل امیام خیامیوی ه ای
جمهوریاسالمیو حضیرت آیی 
(مدظله العالی)رهبرفرزانهانقالب،ارجنهاد به زحیمیات و
فعالیت هایتمامیبسیجیا جا برکفوتالشبرایاشاعیه
اینفرهوگارزشمودوصدورجهانیاینتفکرمتعالی.
ایوجانبفرارسید هفتهگرامیداشتبسیییج را بیه هیمیه
بسیجیا مخلصومتعهدتبریکعیر نیمیوده ،تیوفیییق
روزافزو همهعزیزا رادرراهتحققاهدا متعالی انیقیالب
اسالمیازخداوندمتعالمسئلتدارم.

محمدامین مهرورز شهردار کازرون

مسئول محترم بخش خواهران اتحادیهی انجمنهای اسالمی دانشآموزان کازرون
با تأسف درگذشت مرحومه مادربزرگ مؤمنه و مکرمهتان را تسلیت گفته و رحمت و غفران
الهی برای آن فقیده سعیده و سالمت و سعادت بازماندگان را از درگاه خداوند متعال
خواهانم.
علی اسدزاده
مدیر مسئول هفتهنامه شهرسبز

خاطرات آزادهی سرافراز عبدالخالق فرهادپور را در شهر سبز دنبال کنید

صفحه 2

شهرسبز

یادداشت مدیر مسئول

بسیج؛ بسیج مستضعفین،
فراملی و جهانی است
علیاسدزاده-ابتداضمنگرامیداشتچهلویکیمییین
سالگردتأسیسشجرهیطیبهیبسیجبهفرمیا امیام
راحل(ر )،یادوخاطرهیشهدایبسیج را گیرامیی
داشتهوراهشا پرروهروآرزومیشود.
درچهلویکمینسالگردتأسیساینشجرهیطیبیه-
بسیج-درفکرپرداختنمختیصیر بیه میوضیوعیی از
موضوعاتاینمهمکهتابهحالمغفولماندهیاکمتیر
بهآ پرداختهشدهاست،بودم.بامروریاجمیالیی بیه
سخوا مؤسسآ رهبرکبیرانقالبامامخمیوی (ره)
ومقاممعظمرهبری،توجهمبهفراملیوجهانی بیود 
بسیججلبشد.
دراینبارهازفرازیازسخوا مقاممعظمرهبیری در
استفادهمیشودکهفرمودند»:اسمبسیج...

سال1318
نیرویمقاومتبسیجمستضعفیناست«.مستضعفچه
کسانیهستود؟مستضعفرابدمیعیویا میی کیویوید؛
مستضعفینرابهافرادفرودستیاحاالاخیراً،اینچوید
سالاخیربابشده،اقشارآسیبپذیرمعوامی کیویوید؛
یعویآسیبپذیرا .نه،قرآ مستضعفراایننمیدانید.
قرآ میگوید»:وَنُریدُأَ نَمُنَّعَلَىالَّذینَاستُضعِفوافِی
األَر ِوَنَجعَلَهُمأَئِمَّةًوَنَجعَلَهُمُالوارِثینَ  «.مستضعفیین
یعویائمهوپیشوایا بالقوهیعالمبشریت،اینمعویای
مستضعفیناست،کسانیکهوارثا زمین و هیمیه ی
موجودیزمینخواهودبود.مستضعفیعویآ کسیی
کهبالقوهصاحبوراثتعالماست،بالقوهخلیفیه ا ...در
زمیناست،بالقوهاماموپیشوایبشریتاست.
رهبرمعظمانقالبدرفرازدیگردرهمینسیخیویرانیی
میفرمایود»:بسیجمستضعفیندرجمهوری اسیالمیی
هیچنظیریدردنیانداشت،آ روزیکهبهوجودآمد،
هیچمشابهیدردنیانداشت،هیچچیزبسیج وارداتیی
نیستکهیکبخشیازآ یک گیوشیه ای از دنیییا
گونهبرداریشدهباشد؛ابداً!یکحرکتکامالًوصد در
صدمتکیبهاندیشهیانقالبیواندیشهیاسالمی بیود
کهخدایمتعالبهقلبمبارکامامبزرگوارما(ره) آ 
راواردکردواین[پدیده]تحققپیداکرد.
شایدبتوا گفتکهبسیجبزرگترینشبکهیفرهوگیی
واجتماعیونظامیدرهمهیدنیااست.بودهدرهییچ
نقطهازنقاطعالمیکشبکهیعظیممردمی بیا ایین
وسعت،بااینجمعیتسراغندارم.اینموحصربهبسیج
مستضعفیناست.درکشورما اینبزرگترین شیبیکیه
است،هورامامبزرگواراینبودکهاینپدیدهرا شیکیل
داد،اینحقیقتزیباومجسمازمتنمردم  ...از دل
مردم،ازمیا خانههایمردمجوشید.تشکییل بسیییج
مصداقتاموتمامتبدیلتهدیدبهفرصتبود...،درست
درسیزدهآبا 08ماجرایالنهیجاسوسیاتفاقافتاد،
آمریکاییهادراینماجراتحقیرشدند.شروعکردندبیه
تهدیدکرد ،واکوشنشا داد ،همتیهیدیید زبیانیی
(کردند)وهمناوهایآ هابهطر خلیجفارسسرازیر
شدند؛یعویتهدیدعملی...ناوهای آمیرییکیا آراییش
جوگیبهخودگرفتوخطرحملهیآمریکاجدیشید.
باتوجهبهاینتهدیدهایآمریکا،امامخمیوی(ره) بیر
خال تصوربرخیسیاسیو کهبهنظرشا امام بیایید
عقبنشیویمیکردوکوارمیآمید ،امیام در کیمیال
شجاعتواهدا درازمدتیکهداشتتهدیدهارافرصت
دانستودرسخوانیدرجمعاعضیای سیپیاه خیطیر
حملهیآمریکاراجدیدانستودستورتشکیلبسییج
راصادرکردوبرای اجیراییی کیرد آ اییده هیم
راهکارهاییمطرحساختکهمهمترین راهیکیار امیام
جذبنیرویمردمیبرایعضویتدربسیجاز طیرییق
مساجدبود،اینطرحبسیاریازکارهایمساجدراهیم
احیاکرد.
هما طورکهگفتهشدموضوعفراملیبود بسیییج و
رسالتجهانیداشتنآ ،نشأتگرفته از اییده هیای
انقالبیاسالمیخودامامراحل(ر )وازاهدا بزرگ
آ بهحقپیوستهبودهاست،چوانچه در سیخیویانیی
میفرماید:باتشکروتقدیرازاقداماتخداپسودانهبسیج

مستضعفیندرراههد مقدساسالمواستقاللکشور
وآزادیملتهایدربودوباتشکرازکوششهای آنیا 
درکوتاهکرد دستچپاولگرا ،امیداستباتحصیییل
اخالصدرهمهیامور،چهتعلیموتعلیم و تیقیوییت
فرهوگاسالمیوآموزشکافیفوو مختلفنظامی و
چهدرراهبسیجتودههایمظلومومستضعفجها بیر
ضداستکبارجهانخوار،تاقطعطمعآنا نه تیویهیا از
کشورهایاسالمیکهازهمهیممالک تیحیت سیتیم
جها وچهدرراهتقویتهرچهبیشتر بسیییج بیرای
حراستازاسالمبزرگوایرا عیزییز و بیا صیبیر و
شکیباییدراینمقاصدبزرگخدمتگرانقدررا رنیگ
الهیدادهوازعبادتبزرگقراردهود(صحیفهی نیور،
ج،11ص.)91
بابسیجیا جها اسالمدرفکرایجادحکومیت بیزرگ
اسالمیباشیدواینشدنیاست،چراکهبسیج تیویهیا
موحصربهایرا اسالمینیست.بایدهستههایمقاومت
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فرمانده سپاه ناحیه کازرون در جلسه نشست خبری به مناسبت هفتهی بسیج:

 ۰۸۴برنامه ویژه هفته بسیج در شهرستان کازرون اجرا میشود
بهگزارشخبرنگارشهرسبیز؛ فیرمیانیده
ناحیهمقاومتبسیجسپاه شیهیرسیتیا 
کازرو گفت:بهمواسبتچچهلویکمین
سالروزتشکییل بسیییج درایین هیفیتیه،
085برنامهدربخشهایمختلففرهوگی،
سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،بهیداشیتیی،
عمرانیو....درشهرستا اجرامی شیود.
سرهوگغالمرضاتوکلچهارشیویبیه در
نشستخبریاظهارداشت:هفتهبسیییج
امسالاز35آبا ماهتا۶آذرماهبهمیدت
یکهفتهباشعارمحوریبسیج،پیییشیرو
خدمتوامیدآفرینآغازمی شود.وی افیزود :امسیال نیییز
همانودسالهایقبلبرنامه هایمتعددیبارویکیردنیهیضیت
خدمتخالصانهوصادقانه،کمکهایموموانهورزمایشدفیاع
زیستیمقابلهباکروناوبااجرایبیشاز085ویژهبرنامهدر
سطحشهرستا کازرو برگزارخواهدشد.ویحضوربسییج
درصحوه هایخدمترسانیرابیمیویت عیویوا کیرد و
افزود :شجره طیبهبسیجیادگارحضرتامامخمیییویی (ره)
برایحفظوحراستازآرما  هایانقالباسالمیو اییجیاد
همهاعتقادداریمکهقرآ کتابهدایتوبیا کیویویده
حقازباطلوآشکارکوودهراهسعادتوپیروزىونجات
ازگمراهىاست.دستوراتاینکتابباعظمتبیایید در
زندگیسرلوحههمهماباشدواگرخواها بهترینزندگی
دردنیاوآخرتهستیمالزماستبهاینکیتیاب الیهیی
چوگبزنیموبهآ متمسکشویم.درقرآ حدود 1۶5
دعاازسویپیامبرا ،صالحا ،فرشتگا و...آمدهاستو
مادرایننوشتهفقطبهتعدادیازایندرخواستها کیه
دربارهتربیتفرزنداست،اشارهمیکویم،باشدباپیروی
ازکالموحیبکوشیمنسلیپرورش دهیییم کیه میورد
رضایتخداباشد.
حضرتابراهیم(ع)َ :ربِّ َهبْلِی ِمنَالصّا ِلحِینَ؛پروردگیارا !
(فرزندی)ازگروهصالحا بهمنببخش».صافات«.155-
ح ْقوِی بِیالصّیالِیحِییینَ.
سلِماًوَ َأ ْل ِ
حضرتیوسف(ع)َ :ت َو َّفوِی ُم ْ
حضرتیوسفمیگوید:خدایامرامسلما بمیرا ومرا بیه
شایستگا ملحقفرما».یوسف«151-
ک
ک فِیی عِیبیا ِد َ
خ ْلوِی ِب َرحْیمَیتِی َ
حضرتسلیما (ع):وَ َأ ْد ِ
الصّا ِلحِینَ.حضرتسلیما میفرماید:پروردگارا!درسیاییه
رحمتخود،مرادرزمرهیبودگا شایسته ات وارد کین.
(نمل.)11-براساسآیه 110سورهآل عیمیرا صیالیحیا 
کسانیهستودکهبهخداوروزقیامتایما دارندوامر بیه
معرو ونهیازموکرمیکوودودرکارهایخییر شیتیاب
می ورزند.آریاوالدصالح،هدیهالهیوییکیی از دعیاهیای
انبیاست،وآ چهبایدبرایفرزندمحورباشد،صالیح بیود 
استنهاموردیگر،چراکهفرزندصالح،بهترینیاوردرمسیر
حرکتخانوادهبسویخداست،باایما میرد و در زمیره
صالحا قرارگرفتن،آرزویپاکا استو صیالیحیا دارای
باالترینمقامدرآخرتهستودوهرکس،درهرشیراییطیی
بایدبهرحمتالهیمتوسّلشود،حتّیپیامبرا .
حضرتزکریا(ع):قالَ َربِّ َهبْلِی ِمنْ َل ُد ْنکَ ُذ ِّر َّیهًطَییِّیبَیهً؛
حضرتزکریّامیفرماید:پروردگارا!ازجانبخودنسلیپاک
وپسودیدهبهمنعطاکن ( .آل عیمیرا  .)38-بیلیی،
درخواستفرزندپاکونسلپاک،سوّتوروشانبیاسیت و
ارزشذریّهوفرزندا ،بهپاکیآنهاست.
حضرتابراهیم(ع):رَبِّ...وَاجْوُبْوِیوَبَوِیَّأَ ْنَعْبُدَالْأَصْویامَ؛
حضرتابراهیممیفرماید:پروردگارا!ومنوفرزندانمرا از
ایوکهبتهارابپرستیمدوربدار).ابراهیم.)30-دعا بیرای

روحیهجهادیدربینمردمایجادشدهاست.فرماندهسیپیاه
ناحیهکازرو بهشیوعویروس کرونا درکشورهمیزمیا بیا
سراسرجها وایجادمشکالتاقتصادیبرای میردم اشیاره
کردوگفت:بسیجدرخدمترسانیبهمردمدرزمیا  هیای
مختلفآمادگیی کیامیل داشیتیه و از اولییین روزهیای
شیوع کرونا درصفمقدممقابلهبااینوییروس قیرار دارد.
توکلازبرگزاریمجازیوغیرحضوریمراسمهفتهبسیییج
امسالبهخاطرشیوع کرونا خبردادوگفت:اعزاماکیپهیای

چه فرزندانی باید تربیت کنیم؟
محمد بارونی

حفظفکروعقیدهیصحیح،ازبهتریندعاهاستودردعاها،
دیگرا بهخصوصفرزندا خودرانیزازیادنبریم.حضیرت
س َک ْوتُ ِمنْ ُذ ِّر َّیتِیبِوادٍ َغیْی ِر ذِی  َزرْع
ابراهیم(ع)َ :ربَّوا ِإنِّی َأ ْ
ح َّرمِ َربَّوا ِل ُیقِیمُواالصَّالهَ؛پروردگارا!من(ییکیی)
ِع ْودَ َب ْی ِتکَا ْل ُم َ
ازذ ّریّهامرادروادی(ودرّهایبیآبو)بیگیاه،درکیویار
خانهگرامیوباحرمتتوساکنساختم.پروردگارا!(چیوییین
کردم)تانمازبرپادارند(...ابراهیم.) 39-محیور و میقیصید
حرکتابراهیمنمازاستواهلنماز،بایدمحبوبباشد.
ک
س ِل َم ْینِ َل َ
ج َعلْوا ُم ْ
 -9حضرتابراهیمواسماعیل(ع)َ :ربَّواوَا ْ
س ِل َمهً َلکَ؛حضرتابراهیم واسیمیاعیییل:
وَ ِمنْ ُذ ِّر َّیتِوا ُأ َّمهً ُم ْ
پروردگارا!ماراتسلیمفرما خودقراردهوازنسلمیا نیییز
امّتیکهتسلیم توباشودقراربده(.بقره)128-؛توجّهبهنسل
وفرزندا ،یکدورنگریعاقالنهوخداپسودانیه اسیت کیه
حاکیازوسعتنظروسوزوعشقدرونیاسیت وبیارهیا در
دعاهایحضرتابراهیمآمدهاست.
 -8حضرتابراهیم(ع)َ :ربَّواوَا ْب َععْفِی ِهمْ َرسُوالً ِم ْو ُهمْیَیتْیلُیوا
م ، ...
ح ْک َمهَوَیُی َزکِّیییهِی ْ
َع َل ْی ِهمْآیا ِتکَوَ ُی َع ِّل ُم ُهمُا ْلکِتابَوَا ْل ِ
حضرتابراهیم(ع)میفرماید:پروردگارا! در میییا آنیا 
(مردموذریّهمن)پیامبریازخودشا مبعوثکنتا آییات
تورابرآنهابخواندوبهآنا کتابوحکمتبیامیوزد و( از
مفاسدفکری،اخالقیوعملی)پاکیزهشا نماید(....،بقره -
)121
علمودانشزمانینتیجهمیدهدکههمراه بیا بیییویش و
حکمت،وهمراهباتزکیهوتقواباشد.
ب
خ ْفتُا ْلمَوا ِلیَ ِمنْوَرائِیَ ........فهَی ْ
 -1حضرتزکریا(ع)ِ :إنِّی ِ
لِیمِنْلَدُنْکَوَلِیًّا.

ویزیترایگا بهمیویاطیق نیییازمیوید
،نذرخو واهدایداوطلبانهخو دهیی
برایافرادنیازمودونیزتوزیعبستههیای
معیشتی،اقالمبهداشتیبرایپیشگیری
ازکروناازبرنامههایاینهفته خیواهید
بود.ویایجادامیددربینمیردم را از
اهدا برنامههایبسیجعویوا کیرد و
افزود:درشرایطسختاقتصادیونیییز
تحریم هایظالمانه دشیمیویا  ،میردم
نیازمودبهحمایتتمامدستیگیاه هیای
اجراییونهادهایحمایتیهستود کیه
بسیجنیزهمراهبادیگرنهادهادرخطمقدمیاریرسیانید 
بهمردمقراردارد.فرماندهسپاهناحیییه کیازرو  تیوزییع
بستههایمعیشتیدربینخانوادههایکمبرخوردار ،دییدار
باخانواده هایشهداوایثارگرا وهمچوینبرگزاریمسابقات
فرهوگیوکتابخوانیبامحوریتتبیینبیانیهگامدومانقیالب.
آبرویمحلهوافتخارکوچه هابهصورتآنالیین ،تیجیلیییل
ازفرماندها ومدیرا بسیج،مدافعیا سیالمیت را عیمیده
برنامههایهفتهبسیجشهرستا کازرو عووا کرد.

حضرتزکریا(ع)میفرماید:همانامن بیرای پیس از
(مرگ)خود،ازبستگانمبیمواکم........،پس از جیانیب
خودجانشیوی(فرزندی)بهمنعطابفرما« .مریم» 0-
مراداز«وَلِیًّا » دراینآیه،فرزند صیالیحیی اسیت کیه
جانشینپدرباشد.چراکهمردا خدا،ازوارثبید میی
ترسود.
ب
ج َعلْی ُه  َر ِّ
-15حضرتزکریا(ع):رَبِّ َ ....ی ِر ُثوِیَ....وَا ْ
ضیًّا(.خداوندا!بهمنجانشیویعطاکنکه وارث مین
َر ِ
باشد....پروردگارا!اوراپسودیدهقراربده(.مریم)۶-
ح َمنِا َّلذِینَ َیقُولُو َ َربَّوا َهبْلَوا ِمنْ َأزْواجِویا
َ -11و ِعبَادُال َّر ْ
ج َعلْوا ِل ْل ُم َّتقِینَإِماماً؛ و بیویدگیا 
وَ ُذ ِّریّاتِوا ُق َّرهَ َأ ْعیُنوَا ْ
خدایرحما کسانیهستودکهمیگویود:پروردگارا!بهمیا
ازناحیههمسرا وفرزندانما مایهروشویچشمعطاکن و
ماراپیشوایپرهیزگارا قراربده(.فرقا )90-
آری،انسا دربرابرهمسروفرزندونسلخودمتعهّداسیت
وبایدبرایعاقبتنیکویآنهاتالشودعاکود.ودرتربیییت
آنا عالوهبرعلموتالشبایدازخدانیزکمکبخواهد.چو 
فرزندصالح،نورچشماست.تشکیلخانوادهوداشتنهمسیر
وفرزندودعابرایبدستآورد آنها،موردتوجّهاسالماست
وعهدهدارشد امامتورهبریمتّقین،ارزشموداستودر
دعاودرخواستهابایدبهحداقلاکتفانکردوبلود هیمّیت
باشیم.
ن
 -12مادرحضرتمریم(ع)ِ :إنِّی ُأعِیذُها ِبکَوَ ُذ ِّر َّیتَهیا مِی َ
شیْطا ِال َّرجِیمِ؛مادرحضرتمریم(ع):پروردگارا!مناوراو
ال َّ
فرزندانشرااز(وسوسه هاى)شیطا راندهشده،درپواه تیو
قرارمىدهم(.آلعمرا .) 3۶-بلیبایدبرایفرزنیدا  ،نیام
نیکوانتخابکویدوقبلازهرچیز،بهفکرسالمتیفرزنداز
شرّشیطا باشید.توهافرزندا بالفصلرادرنظرنگیریدوبا
دوراندیشی،نسلهایبعدیرانیزدرنظرداشتیه بیاشییید،
برایتأمینسعادتفرزند،توهابهتربیتخودمتّکینباشیم،
اورابهخدابسپاریمچونکهتواناییهایمامحدودوعیوامیل
انحرا زیاداست.وهموارهبدانیمکهشیطا ،دشمندیریوه
نسلبشراست.
بارالها!اینافتخاربزرگىراکهبهمامرحمتفیرمیودى کیه
مدعیا آئینپاکتوباشیمهرگزازماسلبمکن.
موبع:تفسیرسورهنمونهآیتاهللمکارمشیرازیوتفسیرنور
استادقرائتی

در نشست آموزشی آشنایی با سازوکارهای راهاندازی مشاغل خانگی مطرح شد:

ظرفیتهای بومی کازرون ،فرصتی مناسب برای تحقق طرح ملی توسعه مشاغل
خانگی اختصاص سهمیه  0۴۴نفری به شهرستان کازرون
بهدنبالعملیاتینمود تفاهمنامههمکاریهایمشیتیرک
بیندانشگاهسلما فارسیکازرو وجیهیاد دانشیگیاهیی
استا فارسوشهرستا کازرو وباهد ایجادزمیوههای
شغلیبرایدانشجویا واعضاخانوادههایکارکوا دانشگاه
سلما فارسیکازرو ،صبحامروز28 ،آبا ماه ،نشیسیت
آموزشیآشواییباسازوکارهایراهاندازیمشاغلخانگیدر
سالنکوفرانسدانشگاهسلما فارسیکازرو وباهمکاری
مشترکبینایندانشگاهوجهاددانشگاهی شیهیرسیتیا 
کازرو برگزارگردید.بوابهگزارشروابطعمیومیی و امیور
بین المللدانشگاهسلما فارسیکازرو ،دکترغریبفاضلنیا،
رئیسدانشگاهسلما فارسیکازرو ،درایننشستبا اشیاره
بهنتایجمطالعاتعلمیمرتبطبامشاغل خیانیگیی ،ضیمین
ضروریدانستنلزومحمایتازاجرایمواسیب طیرح میلیی
توسعهمشاغلخانگیواستفادهازظرفیتآ بیرای کیاهیش
مشکلاشتغالدرسطحشهرستا کازرو ،خاطرنشا نمیود:
یکیازپایدارترینزمیوههایاشتغالدرسطحکشوروبهوییژه
درمواطقمستعدیمانودکازرو ،مشاغلخانگیاست.دراین
شهرستا حوزههایمتعددیمانودصوایعدستی،تولیییدات و
فرآوریهایمتعددحوزههایکشاورزیودامیدرکوار میوارد
پرشماردیگریازگذشته هایدورتابهامروز وجیود داشیتیه
است.باساماندهیاینمشاغلدرقالبطرحمیلیی تیوسیعیه
مشاغلخانگیمی توا عالوهبربسترسازیدرجهت کیاهیش
مشکلاشتغال،ازظرفیتهایموطقهدرجهتتوسعهسطیوح
محلینیزبهرهگرفت.دکترفاضل نیادرادامهباتصیرییح بیر
ایوکهاستفادهازظرفیتهایاینطرحمیتواندامکا مواسبیی
رادرجهتکارآفریویبرایدانشجویا واعضاخانوادهکارکوا 
دانشگاهسلما فارسیکازرو بهدنبالداشتهباشد،بیرپیاییی

ایننشستراگامیعملیاتیدرجهتهمافزاییواستفیاده از
ظرفیتهایمشترکدستگاه هایمختلفبرشیمیرد و افیزود:
امیدوارمدانشجویا وسایرمتقاضیا محترمبتوانودازسهمیه
درنظرگرفتهشدهبرایدانشگاهسلیمیا فیارسیی کیازرو 
استفادهکوود.تمامیخدماتطرح،رایگا استدرادامهاین
نشست،ایما والی،مدیرجهاددانشیگیاهیی کیازرو  ،طیی
سخوانیبااشارهبهتعاملصورتگرفتهمیا جهاددانشگاهیی
فارسودانشگاهسلما فارسیکازرو ،ازاختصاصسهمیهبه
ایندانشگاهخبردادوخاطرنشا نمود:بوا بیه درخیواسیت
رئیسدانشگاهسلما فارسیکازرو درجهتزمییوی ه سیازی
برایایجاداشتغالبرایدانشجویا و اعضیا خیانیواد ه هیای
کارکوا ایندانشگاه،سهمیه ایازطرحملیتوسعه مشیاغیل
خانگیبهایندانشگاهاختصاصدادهشدهاست.باتیوجیه بیه
ظرفیت هایمواسباینطرحبرایکمکبهحوزه اشیتیغیال،
می توا ازاینبسترجهتکسبوارتقاءتجاربکارآفریوی از
سویدانشجویا استفادهنمود.والیهمچوینبهروندتصویب
طرحملیتوسعهمشاغلخانگیاشارهنمودوبا تصیرییح بیر
ایوکهاینطرحپسازتصویبدرمجلس،در31استا کشیور
اجراییشدهکهدرکل 00هزارنفرسهمیهداردوازاینتعداد

 3هزارسهمیهبهاستا فارساختیصیاص داده شید و
شهرستا کازرو 355سهمیهدارد،خاطرنشا نیمیود:
اینطرحدرکلیهمراحلآ کهشاملثبتنام ،آمیوزش،
مشاورهوخریدتضمیویمحصولمیشیود ،بیه صیورت
کامالًرایگا است.مدیرجهاددانشگاهیی کیازرو بیه
برخیازمزایایاجرایطرحملیتوسعهمشاغلخانیگیی
اشارهکردوخاطرنشا نمود:عدمنیازمیتیقیاضیی بیه
مدرکمهارتی،ارزیابیواستعدادسوجیمتقاضیقبل از
ورودبهطرح،ارائهآموزش هایکاربیردی ،اتصیال بیه بیازار،
آشواییمتقاضیبانیازبازار،کمکبهمتقاضیبیرای تیولییید
استانداردوبرندسازی،کمکبهفروشمحصوالت از طیرییق
بازارچه هایمختلفو...ازجملهمزایایاینطرحاستکیه در
تماممراحل،افرادمتخصصومشاورا درکوارمتقاضیا قیرار
دارند.والیدرادامهافزود:تمامیمتقاضیانیکه سین آنیهیا
حداقل 18سالباشدوبیمهکارفرمایی نیداشیتیه بیاشیوید،
میتوانودبامراجعهبهآدرسایوترنتی inhb.irبیرای کسیب
آموزشدرشهرستا خود،ثبتناماولیهراانجامدهود.پس از
آ ازخدماتمشاورهتخصصیبهره مودخواهوید شید و بیه
کالسهایآموزشیارجاعدادهمی  شیونید .پیس از اتیمیام
کالس هایآموزشی،متقاضیا بهسمتتولیدهدایتمیشوند
ودرنهایتهممحصوالتآنهابهصورتتضمیوی خیرییداری
خواهدشد.درپایا ایننشستنیزمدیرجهاد دانشیگیاهیی
کازرو ،بهپرسش هایشرکتکوودگا پاسخداد .گیفیتیویی
ل هیای
استایننشستآموزشی،بهدلیلرعایتدستورالعمی 
بهداشتی،بهصورتغیرحضوریوبااستفیاده از بسیتیرهیای
مجازیازجملهبرنامه  adobe connectو پیخیش زنیده
ایوستاگرامدانشگاهسلما فارسیکازرو برگزارگردید.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه اهلل شیراز خبر داد:

آمادگی نیروهای بسیجی در کمک
به کادر درمان /بهره برداری از
مرکز فضای مجازی و بازی های
رایانهای معراج در محله سنگ سیاه

بهگزارشفاطمهاسدزادهخبرنگارشهرسبز؛فرمانده سیپیاه
ناحیهبقیهاهللشیرازگفت:مرکزفضایمجازیوبازیهیای
رایانهایمعراجدرمحلهسوگسیاهشیرازشبگذشته بیه
بهرهبرداریرسید.
سرهوگمجیدعلیپورفرماندهسپاهناحیهبیقیییه اهلل(عیج)
شیرازدرگفتگوباخبرنگارتسویمدرشیرازاظهارداشت:بیا
توجهبهایوکهمحلهسوگسیاهیکیازمحالتجامعههد 
قرارگاهمحرومیتزداییسپاهاست،درموضوعاتعیمیرانیی
فعالیتهایمتووعیداشته؛همچو ساختومرمتمیویزل
محروم،ساختهخانهعالم،مسجد،ومجتمعهایورزشی.
بهگفتهوی،یکیازفعالیتهاییکهسالگذشتهبهصورت
متفاوتدراینمحلهبرایپرکرد اوقاتفراغتنوجوانا و
جوانا انجامشد،احداثپارکمحلهایبودکهدرادامهآ ،
امسالبرایپرکرد اوقاتفراغتوبازینوجوانا وجوانا 
اینمحله،فعالیتهاراسمتوسودادیمبهسمتافیتیتیاح
یکمرکزآموزشرایانهوبازیهایرایانهای.
علیپورتصریحکرد:اینکاربههمتیکیازپیاییگیاه هیای
مقاومت،بااعتباربسیجسازندگی،ومشارکتبخشبیخیش
خصوصیبهسرانجامرسیدو"مرکزفضایمجازیو بیازی
هایرایانهایمعراج"،شبگذشتهدرمحلهسویگ سیییاه
شیییییراز مییورد بییهییره بییرداری قییرار گییرفییت.
فرماندهسپاهناحیهبقیهاهلل(عج)شیرازبابیا ایویکیه ایین
مرکزدرمتراژحدود 35متردرکوارمسجدمحلبیا آورده
حدود85میلیو موردبهرهبرداریقرارگرفتهاست،گیفیت:
بخشخصوصیهماینمبلغرابرایگاماولهزیویه کیرده
است.
ویبابیا ایوکهتصمیمبهتوسعهاینطرحداریم،تصیرییح
کرد:اینمرکزمیتواندمشوقیباشدبرایبچههایمیحیل
درارتباطبامسجد،پایگاه،وهیئت؛وبهانهایاسیت بیرای
تشویقبچههابهحضوردرجمعهایمذهبیوعقیدتی.

هایرایانهایامکا آلودهشید 

علیپورگفت:ازآنجاکهبازی
برایکودکا ونوجوانا ،بهخصوصدرچوینمحلهمحالتی
رادارد،برآ شدیمتاباراه اندازیمکا سالمواستفیاده از
بازیهایمواسب،کودکا ونوجوانا رابهاینمکا جیذب
کویمتابهجایوقتگذاریگذراند درمحیطهایناسالم،
دراینمرکزباسالمتکاملوقتبگذراند.
فرماندهسپاهناحیهبقیهاهلل(عج)شیرازدرادامه،بااشارهبیه
آمادگینیروهایجهادیبسیجیدرکمکبهکادردرما ،و
پشتیانیاینناحیهازبیمارستا نمازیشیراز،اظهارداشیت:
دراینراستا،درجلسه ایبارئیسبیمارستا نمازی اعیالم
آمادگیکردیمکهبههرتعدادنیروکهبیمارستیا نیمیازی
اعییالم کییویید ،نیییییروی جییهییادی اعییزام مییی کییویییییم.
بهگفتهوی،فعالیتایننیروهاالبتهبهصورتتیخیصیصیی
نیست،چراکهفعالیتتخصصیرابسیججامیعیه پیزشیکیی
استا انجاممیدهد؛امافعالیتبسیجیا درامرکمک بیه
کادردرما کمک،بهبیمارا ،یاهمراهبیمارا ،فعالیتهای
تاسیساتی،فوی،اداری،یاهرکاردیگریکهنیازاست ،میی
باشد.
فرماندهسپاهناحیهبقیهاهلل(عج)شیرازادامهداد :از دکیتیر
مسعودیخواستیملیستیازمواردیکهنیازبه هیمیکیاری
نیروهایبسیجیدربیمارستا استرابهمااعالمکوود تیا
درآ موارد،نیرویبسیجیبهبیمارستیا اعیزام کیویییم.
علیپور،اینفعالیت هاازچودجوبهارزشموددانستوگفیت:
ت هیای
وقتیکادردرما خستهمی شوند،بادید فیعیالییی 
نیروهایجهادی،یکانرژیمضاعفبیرای ارائیه خیدمیت
می گیرند؛حسندیگرایناستکهبخشیازکیار از دوش
کادربیمارستا برداشتهمی شود؛ومزیتدیگیر ،تیقیوییت
روحیهایثاروازخودگذشتگیوخدمتبهمردمبرایتربیت
نیروهایخدومانقالبیاست.
ویگفت:درحالحاضر 35نیفیر نیییروی جیهیادی در
بیمارستا نمازیشیرازازناحیهبقیهاهلل(عج)مشیغیول بیه
خدمتهستود.

ادامهی یادداشت مدیر مسئول
رادرتمامیجها بهوجودآیدو در میقیابیل
شرقوغربایستاد(صحیفهینور،ج،21ص.)03

امروزشکلگیریبسیججهانیمستضعفینعالمبهعویوا 
راهبرداصلیپایهگذاریساختاربسیج،میتواندعالوهبیر
فعالکرد ظرفیتفراوا مسلمانا درسراسر جیهیا ،
جبههیمتحدیرادرحهتساختتمد اسیالمیی بیر
پایهیتعاو اجتماعیاسالمایجادکیرده و عیالوه بیر
کارکرددرونیدررفعبحرا هاوآسیبهایاجتماعیی و
ارائهیخدماتاجتماعیبهاقشارمختلفجامعه،دربعید
بینالمللینیزبافعالکرد ظرفیتهاینهفتهیاسیالم،
جبههیواحدجهانیرادرراستایرفعمیحیرومیییت از
کشورهایاسالمیوهمچوینمبارزهبااستکبارواستعمار
تشکیلدهد.
درپایا بایدیادآورشدکهبسیجبهعیویوا شیجیره ی
طیبهایکهازسویروحخدانهالآ کاشتهشدهاسیت،
امروزبهدرختتوومودیتبدیلشدهاستکهشاخههای
آ درسرزمینهایاسالمیسایهافکودهوثمراتآ در
حوزههایمختلفسیاسی-اجتماعی-فرهوگی-امویتیو
اقتصادیازسویملتهایمسلما چیدهمیشود .و بیا
وجودبسیجیا لبوا ،سوریه،عراق،افغانستا وپاکستا 
ویمنایندشمنغدارواستکبارجهانیبهسیرکیردگیی
آمریکایجهانخواروایادیووابستگانشا در میویطیقیه
ذلیلوزبو شدهاند.بهامیدتقویتوتوسعهوگستیرش
بسیجوبسیجیا مخلصجهانیتحیت امیر ولیی امیر
مسلمینبرایتعجیلدرامرفرجصاحبعصیر و زمیا 
(عج).

شهرسبز
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شمارش معکوس برای بازگشایی خیابان کارگر
شمالی و اتصال به خیابان مطهری /تملک سه پالک
و تخریب یکی دیگر از امالک مورد مسیر خیابان
کارگر شمالی
باتملکسهپالکوتخریبیکیدیگرازامالکمورد مسیییر
خیابا کارگرشمالی،شمارشمعکوسبرایبازگشیاییی ایین
خیابا واتصالبهخیابا مطهریآغازشد.
بهگزارشروابطعمومیشهرداریکازرو ،محمدامینمهیرورز
ی هیای
شهردارکازرو بااعالماینخبرگفت:درادامهپیگییر 
مستمروبی وقفهبرایتحققوعدهبازگشاییخیابیا کیارگیر
شمالی،باتالشهاورایزنیهایصورتگرفته،ازچهارمیلیک
باقیماندهاینخیابا ،سهپالکدیگرنیزتملکشد.
ویبیا کرد:امروزعملیاتتخریبیکیازایین سیه پیالک
تملکشدهبهانجامرسیدظر یکماهآیودهدوپالکدییگیر
نیزتخریبخواهدشد.
محمدامینمهرورزبااشارهبهایوکهبازگشاییاینمحورهزیویه
مالیسوگیویبردوششهرداریگذاشتهاست،افزود:باتوجیه
بهایوکهاینموضوعیکیازمطالبات میهیم شیهیرونیدا از
شهرداریبوده،تالشکردیمعلیرغممشکالتاقتصادی،ایین
خواستهمهمرابهسرانجامبرسانیم.
ویبااشارهبهایوکهتوهاتملکیک میلیک دییگیر جیهیت
بازگشاییاینمسیرباقیمانده،افزود:ایننویدرابهشهروندا 
عزیزمیدهیمکها  شاءاهللتاپایا سالجاریایین مسیییر
بازگشاییخواهدشد.
محمدامینمهرورزخاطرنشا کرد:ازحدودیکماه قیبیل و
پسازرسید بهپیشرفت 85درصدیدرتملکو تیخیرییب
امالکموردمسیر،عملیاتخاکبرداریخیابا کارگرشمیالیی
دردستورکارقرارگرفتکهباتوجهبهاختال سطحموجیود،
همکارا مادرواحدعمرا درحالنقشهبرداریوخاکبیرداری
برایتسطیحاینخیابا هستودوعملیاتعمرانیاین پیروژه
بهصورتبی وقفهبرایتحققوعدهبازگشاییتاانتهیای سیال
ادامهخواهدداشت.
گفتویاستبابازگشاییاینمسیربار تیرافیییکیی خیییابیا 
مطهری،بلوارخرمشهروخیابا ژاندارمریکاهشیافتهوعبیور
ومرورشهروندا همازنظرروانیترافییک و هیم از نیظیر
صرفهجوییدرزما ،تسهیلخواهدشد.


سنجش و ارزیابی تیمهای عملیاتی بحران
شهرداری در مانور ساعت صفر
درجریا جلسهکارگروهمدیریتبحرا شیهیرداری کیه بیه
ریاستمهودسبرزوییمعاو خدماتشهیری بیرگیزار شید،
عملکردتیمهایعملیاتیاینکارگروهدریکمانورساعتصفر
موردسوجشوارزیابیقرارگرفت.

بهگزارشروابطعمومیشهرداریکازرو ،سواریویاینمانیور
کهبدو اطالعقبلیودرجریا جلسهکارگروهاعالمو اجیرا
شد،سیلوآبگرفتگیدریکیازنقاطشهربود.
درجریا اینمانور،نیروهایعملیاتیازواحدخدماتشهری،
سازما آتش وشانیوخدماتایموی،واحدعمرا ،واحدفضای
سبز،واحدموتوری،اجرائیات،تاسیساتوتخلفاتهیمیراه بیا
تجهیزاتمخصوصدرصحوهحاضرشدند.
درجلسهروزگذشتهکارگروهکههمزما باآغیاز بیارشیهیای
فصلپاییزبرگزارشد،مصوباتجلسهقبلمروزوگزارشیی از
اقداماتانجامشده،ارائهشد.
بهگزارشروابطعمومیشهرداریکازرو ،مانورهایعملییاتیی
موسومبهساعتصفر،بدو اطالعقبلیوباهد محک زد 
سطحآمادگیواحصایایراداتومشکالتاجرامیشود.


برگزاری جلسه ویژه ستاد پیشگیری از کرونا در
شهرداری کازرون؛
از تدابیر ویژه در آرامستانها تا تشکیل تیمهای
ضدعفونی
جلسهویژهستادهماهوگیپیشگیریازکرونادرشهرداری بیا
اتخاذتصمیماتیبرایتشدیدفعالیتهادرموجسومکروناپاییا 
یافت.
بهگزارشروابط عمومیشهرداریکازرو ،دراینجلسهکهبیا
توجهبهاعالمشرایطهشداردراسیتیا و کشیور و پیییرو
ابالغیه هایستادهایاستانیوکشوریکرونابرگزارشد،تدابیر
ویژه ایبرایتدفینوتغسیل درگیذشیتیگیا کیرونیاییی و
ت هیای
غیرکروناییمصوبشدوبرضرورتاستمرارمحدودیی 
تجمعاتمراسمتشییعوتدفینتاکیدشد.
همچویندراینجلسهتیم هاییازواحدخدماتشهری بیرای
ضدعفونیسطحشهر،مراکزتجمعوپررفتوآمدو میعیابیر
تعیینشده،ساماندهیشد.
مطابقصورتجلسهپایانی،تیم هایدیگرینیزازواحید فضیای
سبزبرایضدعفونیپارکها،آبسردکنها و آبیخیوری هیا و
سرویسهایبهداشتیتعیینشد.
بهگزارشروابطعمومیشهرداریکازرو ،ادامهتعطیلیاماکن
عمومیزیرنظرشهرداریمانودپارکهاوافزایشاطالعرسانیو
آموزشعمومیبهمردمازدیگرمصوباتاینجلسهبود.

شهردار کازرون در دیدار با فرمانده آمادگاه شهید
چمران:
بازگشایی و تعریض بلوار شهید قاسم سلیمانی
ضروری است /آمادگاه شهید چمران با همکاری در
اجرای این طرح ،خدمتی بزرگ به مردم انجام دهد
شهردارکازرو دردیداربافرماندهآمادگاهشیهییید چیمیرا 
برضرورتبازگشاییوتعریضبلوارشهیدحاجقاسمسلیمیانیی
تاکیدکرد.
بهگزارشروابطعمومیشهرداریکازرو روزگذشتهشهردار،
معاو فویوعمرانیورئیسادارهحقوقیشهرداریبافرمانده
آمادگاهشهیدچمرا کازرو دیداروگفتگوکردند.
شهردارکازرو درایندیداراحداث پیارک حیاشیییه ای و
همچوینامویتترددخودروهاراازضروریاتطرحبازگشاییو
تعریضاینبلوارعووا کردوگفت:باتوجهبهایوکهاینمسیر

اقتصادیودالال وواسطههیا را
مردمیکهدراینچیوید سیال
بگیرندخودشا مهرتیأیییید بیر
اخیرازسیاسیت هیای دولیت
قسمت دوم
گرانیهامی زنود.چرا...؟آیاعیلیت
تدبیروامیددرشکوفاساختین
اینتورمهای کیاذب کیم کیاری

اقتصادکشورمایوسوناامییید
علیاصغر دریاب
مسئیولییین دولیتیی و ضیعیف
شدهو وعیده و وعیییدهیای
برجامیدولترابربادرفتهدیدند،برای جیبیرا میافیات و دستگاه هاینظارتیاست؟آیامقصراینقضایا عیدم نیظیارت
اشتباهاتگذشتههمکهشدهدرانتخاباتاخیییر دسیت بیه کافیمجلسیا است؟آیااینمشکالت،نتیجهیتحرییم هیای
انتخابچهره هایجدیدوانقالبیزدندونمایویدگیانیی بیرای خارجیاست؟آیانوساناتدالروارزباععایننابسامانی هیای
مجلسبرگزیدندکهاغلبمردمی،سادهزیست و بیه دور از اقتصادیشده؟هرچههستمردمازمسئیولییین بیخیصیوص
اشرافیگریورفاهطلبیهستود.بهاینامیدکهدلسوزیِآ هیا نمایودگانیمجلسکهاینروزهاشعارهایخوبیهممیدهود
واقداماتمثبتومؤثرشا گرهایازمشکالتاقتصادیکشیور انتظاردارندکهدستبهحرکتیانقالبیومؤثرزدهوجلوایین
راگشودهوحرکتینوآغازشود.وظاهراًهمبرایحمیاییت از گرانی هایافسارگسیختهرابگیرند.مردمازمجیلیسیی کیه
مردمواقشارآسیبپذیرآستین ها را بیاال زده و مشیغیول ظاهراًبایددررأسامورباشدتوقعبیشتریدارنید .اگیر ایین
فعالیت اند.امادرعملاثرمثبتوقابلتوجهیازاقداماتاین مجلسهمنتواندگرهکوراقتصادیکشورراگشوده و راهیی
عزیزا درجامعهمشاهدهنمی شودوایوککهبیشاز شیش برایبرو رفتازاینمخمصهپیداکودمردمبهکیجیا پیویاه
ماهازفعالیتاینمجلسمی گذردواقداماتوکیالی جیدیید ببرند؟اینروزهابهنظرمیرسددولتی هاهمقصددارنید در
بایدواردفازعملیاتیشدهونتیجه یآ رامیردم بیه چشیم مدتباقی ماندهعمرایندولتخودینشا داده و حیرکیت
ببیوود،متأسفانهبازهمحرکتقابلتوجهیدرکوترلومهیار مثبتیانجامدهود.وشواهدیهرچوید انیدک هیم از ایین
گرانیهادرکشورمشاهدهنمی شودونیرخ کیاال و خیدمیات اقداماتمشاهدهمی شود.ماهماینحرکتجدیدرا بیه فیال
عمومیهمچوا قوسصعودیداردوهرروز بیه بیهیانی ه ای نیکگرفتهوازمجلسیا انتظارداریمدرتعامل بیا دولیت و
اجواسگرا وگرا ترمی شود.وحتیاخیراًافزایشقیییمیت مسئولیناجرایی،تمهیداتیمؤثرومثبتوقابلتوجهیی بیه
بعضیکاالهاتوسطدستگاه هاینظارتیی تصیوییب و ابیالغ کارگرفتهوبهسرانجامبرسانود.انشااله...
می شود.وکسانیکهبایدبهدادمردمبرسودویقهیمفسدا 

آیندهی اقتصاد کشور

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأیشماره1311۶5311552555813مورخ11/59/22ورأیاصالحی بیه
شماره1311۶5311552555930مورخ11/59/50موضوعقانو تعیینتکلیییف
وضعیتثبتیاراضیوساختما  هایفاقدسودرسمیمستقردرواحدثبتی حیوزه
ثبتملککازرو تصرفاتمالکانهبالمعار متقاضیآقایمرتضیطهماسبیفرزند
مصطفیبشمارهشواسوامه 11صادرهازکازرو درششدانگیک قیطیعیه زمییین
مزروعیبهمساحت11208/20مترمربعپالک3فرعیاز0اصلیمفروزومیجیزی
شدهازپالک0اصلیقطعه9واقعدربخش 9فارسکازرو خریداری از میالیک
رسمیآقایا (علیطهماسبیوسروعلیکاظمیودرویشطهماسبی و میرتضیی
طهماسبی)محرزگردیدهاست.لذابهموظوراطالععموممراتبدردو نیوبیت بیه
فاصله10روزآگهیمیشود.درصورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسودمیالیکیییت
متقاضیاعتراضیداشتهباشودمی توانودازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدومیاه
اعترا خودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظر مدتیکماهازتارییخ
تسلیماعترا ،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایود.بدیهیاسیت در
صورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعترا طبقمقرراتسودمالکیت صیادر
خواهدشد.
تاریخانتشارنوبتاول11/1/3:
تاریخانتشارنوبتدوم11/1/18:
داودانصاری
رئیسثبتاسوادوامالک

اخبار شهرداری کازرون
یکیازپرتردترینمسیرهایشهرکازرو استویکیازمعابیر
مسافرا شهرهاواستا هایدیگراست،بازگشاییاینمسییر
میتواندجلوهزیباییبهاینقسمتازشهربدهد.
محمدامینمهرورزدرادامهخواستارعقبنشیوی آمیادگیاه و
برداشتنسیمخاردارمشر بهبلوارشدواظهارکرد:باتوجیه
بهایوکهاینقسمتجزومحدودهشهراستوبراسیاس طیرح
تفصیلی،شهرداریارائهخدماتوبازگشاییوبهیسیازی ایین
مسیرراجزووظیفهقانونیخودمیدانید ،انیجیام ایین کیار
ضروریاست.
ویهمچویننیرویهایانقالبیسپاه را از جیویس میردم
توصیفکردوافزود:نیروهایسپاههمیشهودرعیرصی ه هیای
مختلفازجملهدربحرا هاییمثلسیلوزلزلهومهمتیر از
همهدفاعازانقالبوامویتکشور،درکیویار میردم بیوده و
هستود.
شهردارکازرو نسبتبههمکاریآمادگاهباشهرداریجیهیت
بازگشاییوتعریضاینمسیرابرازامیدواریکردوگفت:بااین
کارخدمتیبزرگوماندگاربهمردمکازرو انجاممی شیود و
مطمئومخواستهشماغیرازایننیست.
سپسسرهوگحبیبزادهفرماندهآمادگاهشهیدچمرا ضمن
تشکرازشهرداربهخاطرفعالیتهایعمرانیگستردهدرسطح
شهراظهارکرد:ماهمبااحترامبهخواستهمردمازاین طیرح
استقبالمی کویمودراینخصوصهرکاریازدستمابرآیید
انجامخواهیمداد.
ویبااشارهبهایوکهبرایعقبنشیویاینمسیرالزماست از
مقاماتباالتعیینتکلیفکویم،گفت:باتوجهبیه سیلیسیلیه
مراتبیکهدرنیروهایمسلحوجوددارد،الزماستجلسات و
مکاتباتیباتهرا صورتگیردوسعیوتالشخودرا جیهیت
برداشتنموانعازسرراهاینطرحوتسهیلدرعبیور و میرور
مردمانجامخواهمداد.

شهردار کازرون در جلسه هماندیشی مجمع
خیرین شهرساز و فرهنگساز:
کازرون میتواند با حمایت و مشارکت خیرین در
امر شهرسازی ،به جایگاه واقعی خود برسد/
مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز به زودی آغاز
به کار میکند  /شهر ،تشنه عمران و آبادانی است
شهردارکازرو درجلسههماندیشیمجمعخیرینشهرسیازی
وفرهوگ سازازآغازبهکاراینمجمعدرآیودهنزدیک خیبیر
دادوگفت:کازرو می تواندباحمایتومشارکتخیییرا در
امرشهرسازی،بهجایگاهواقعیخودبرسد.
بهگزارشروابطعمومیشهرداریکازرو جلسهایباحضیور
امامجمعهشهر،شهردار،اعضایشورایاسالمیوجمیعیی از
خیرینشهرکازرو بارعایتپروتکلهایبهداشتیورعیاییت
فاصلهگذاریاجتماعیدرسالناجتماعاتشهرداری بیرگیزار
شد.
سپسشهردارکازرو درسخوانیگفت:ازسال12کهافتخیار
حضوروخدمتگزاریدرشوراراداشتم،باهد گذاریتالش
کردیمدرراستایشعارشهرخوب،یافتوی نیییسیت بیلیکیه

آغاز عملیات اجرایی بیمارستان  2۴۲تختخوابی
کازرون پس از  9۴سال رکود در آینده نزدیک با
پیگیری دکتر عباسی
بهگزارششهرسبز؛نمایودهمردمشریف شیهیرسیتیا  هیای
کازرو وکوهچوار،درچارچوبراهبردجهادخیدمیت دکیتیر
فریدو عباسینمایودهاینحوزهانتخابیه بیرای تیوسیعیه و
خدماتدرمانیبهتربهشهروندا کازرو وکوهچوار،پیگییری
جدیراهاندازیعملیاتاجراییبیمارستا 25۶تختیخیوابیی
سالازکلوگزنی آ تیوسیط

پردیسکازرو کهبیشاز15
وزیربهداشتودرما وقتمیگذردوتوها19درصدپیشرفت
فیزیکیداشته،ازابتدایفعالیتدکترعباسیبهعووا نمایوده
مردم،دردستورکارایشا قرارگرفتهاست.باتوجهبهتشکیل
جلساتمتعددومستمرنمایودهمردمکازرو وکوهچیویار از
ماه هایگذشتهتاکوو بامقاماتمربوطهدرسیطیح وزییر و
معاونینوزارتراهوشهرسازیبهعووا مجریپروژه،رییسو
معاونینسازما برنامهوبودجهکلکشورومعیاونییین وزارت
بهداشتودرما ،خوشبختانهبعدازیکدورهبلودمدت،ایین
پروژهدرمسیراحیاقرارگرفتهاستوبراساسآخرینموافقت
نمایودهمردمومعاو وزیرراهوشهرسازیو میدییر عیامیل
شرکتمجریساختمانهایدولتی،مقررشدباتخصیصاعتبار
اولیه 95میلیاردریالی،طیآیودهنزدیکپیمانکاراین پیروژه
مشخصشدهوفعالیتعمرانیآ ازسرگرفتهشود.درهمین
رابطهمحمدرضانکویی بخشرییساداره راه و شیهیرسیازی

ساختویاستکاریکویمتاهمخداوهممردمراضیباشود.
محمدامینمهرورزهد ازتشکیلمجمعخیرینراخدمتبه
مردموساختنشهریزیباوآرمانیعووا کردوگفت:عزمما
درشهرداریوشورایاسالمیشهربرایاینهد جدیاست؛
درشرایطسختاقتصادیکوونی،ماتعدادیاز پیروژ ه هیا را
شروعکردیموتعدادیدیگرهمدرحالشروعشد هستیوید
کهالبتهتاکوو باکمکخداوندوعلیرغممشکالتسیخیت
اقتصادی،موفقبودهایمپروژههاراجلوببریم.

شهر،تشوهعمرا وآبادانیاست
ویدربخشدیگریازسخوا خودکازرو راتشوهعمرا و
آبادانیتوصیفکردوافزود:امروزپروژههایخوبی در شیهیر
شروعشده؛ازجملهبهسازیمعابرکهشایداصلیترینپیروژه
بوده،جداولفرسودهشهرکهسالهایسالمحلتجمعموش
هاوجانورا موذیبود،همچوینپروژهبازگشیاییی خیییابیا 
کارگرشمالیکهباتالششهردارا گذشتهنیزدییک بیه 05
درصدانجامشدهبودوباپیگیری هاییکیه انیجیام دادییم و
حمایتاعضایشورایاسالمی،هماکوو بهپیییشیرفیت 85
درصدیرسیدهوا  شاهللظر یکماهآیودهشاهدتکیمیییل
صددرصدیآ خواهیمبود.
شهردارکازرو احداثبزرگتیریین پیروژه پیارک تیپیه ای
شهرکازرو روبرویمیدا بعثتراازدیگیر پیروژه هیای در
دستاجرایشهرداریعووا کردوگفت:باتوجهبه اییویکیه
بیشترزمینهایشهرکازرو وقفیهستودانتظارداریمجهت
اجرایبیشترطرحهایعمرانیباپادرمیانیامیام جیمیعیه و
بزرگا شهرمشکالتبرطر شودچراکهبرای رسییید بیه
توسعهشهریورفعمشکالتهمهمابایددستدردستهیم
بدهیموکازرو راباتوجهبهایوکهقدمتبلدیهشهر کیازرو 
یکسالبیشترازشیرازبودهبهجایگاهواقعیخودبرسانیم.
ویاحداثپلهواییراازدیگرنیازهایضروریشهردانستو
اظهارکرد:اگربود یکپلهواییدرجاییالزماست،بیاعیع
زندهماند یکیاچودشهروندکهممکناستدراثرتصادفات
ازبینبروند،شود،آیااینکارخیرنیستیاایوکهیکمعلولبا
ویلچربعلتوضعیتپیادروههانتوانددرپیادروهها عیبیور و
مرورکود،آیاکمکبهشهرسازینمیتواندیککار خیییر و
ماندگارباشد؟
محمدامینمهرورزبااشارهبهتقبلهزیوههایالما سیییمیرغ
توسطیکیازشهروندا خیرگفت:قصددارییم الیمیانیی در
میدا انقالبباتوجهبهمطالبهشهروندا و میتیویاسیب بیا
فرهوگهما محلهبهنامآهوگربسازیمودرمیدا انیقیالب
نصبکویمکها شاهللتا22بهمنآمادهبهرهبرداریخواهید
شد.
ویدربخشدیگریازسخوا خودازخیرینوسرمایهگذارا 
دعوتکردتادرحوزههایشهرسازیازجملهپارکیوگابیوذر
وبازارچهآبزیا کهازمشکالتاساسیشهراست ،مشیارکیت
کوود.
شهردارکازرو ازپارکمردانیبهعیویوا ییکیی دییگیر از
مصادیقیکهخیرا میتوانودبهآ ورودکوود،نامبردوافزود:
پارکمردانیپتانسیلتبدیلشد بهیکمکا فرهیویگیی را
داردچراکهفرهوگسرایشهرداریکازرو ومیقیبیره شیاعیر
برجستهشهرما مرحوممردانیدرآنجاواقعشدهاست.
گ سیاز
اوخاطرنشا کرد:کارمجمعخیرینشهرسازوفرهیوی 
صرفاموحصربهجذبخیریننیست،بلکهکارگروههایمتعدد

از آقای نماینده چه خبر؟

صفحه 0

ومتووعیبرایجذبسرمایهگذارا وهمیارا دربخش هیای
مختلفمانودطراحیفضاهایشهری،اقداماتفرهوگیوغیره
تشکیلخواهدشد.
امامجمعه کیازرو  :خیال میجیمیع خیییریین ،ییکیی از
ماندگیهایکازرو بودهاست


عقب
درابتدایاینجلسهحجتاالسالموالمسلمینصباحی امیام
جمعهکازرو نبودمجمعخیریندرشهرکازرو راییکیی از
عقبماندگیهایشهرعووا کرد.
ویبااشارهبهایوکهبهنقشمعماریوبوادرتربیتانسانهادر
روانشواسیاسالمیتاکیدشدهاستگفت:حرممطهرامامرضا
(ع)نمونهایازمعماریاسالمیسوتیاستکهوقتیی انسیا 
واردحرممیشوداحساسآرامشمیکود
امامجمعهکازرو نورپردازیهایانجامشدهتوسطشهیرداری
درسطحشهررابهعووا نمونی ه ای دییگیر از جیلیو ه هیای
آرامش دهودهنامبردوگفت:نورپردازیخیابا امامخمیییویی
(ره)،میدا بعثتومیدا شهدادرشادابیوروحیهوتفیرییح
شهروندا موثراستو اقیدام شیهیرداری در اجیرای ایین
نورپردازیهاشایستهتقدیراست.

حاجآقاصباحیدربخشدیگریازسخوا خودگفت :بیرای
تشکیلمجمعخیرینچودینشرطوجوددارد،شرطاولایین
استکهشهرداریوشوراحمایت155درصدی از میجیمیع
داشتهباشدوشرطبعدیایناستکهبیایید بیه طیراحیا ،
بازاریا ودیگرشهروندا اجازهدهیمکهخودشا پیای کیار
باشود.
ویهمچوینبرقراریعدالتراازدیگرشروطتشکیلمجیمیع
عووا کردوگفت:امکاناتبایدبهطورمساویدرتمامنیقیاط
شهروجودداشتهباشد.
امامجمعهکازرو بااشارهبهلزومتوجهبهتجربیاتگذشیتیه،
تاکیدکرد:بایدازتجربهشهردارا ،فرماندارا وروسایادارات
بازنشستهکهدرشهرسازیوفرهوگشهریتجربیات زییادی
دارند،درشهرسازیومسائلمختلفاستفادهکرد.
سخوگویشورایاسالمیشهرکازرو  :خیییرا بیه عیرصیه
شهرسازیوشهروندیورودکوود
درادامهسخوگویشورایاسالمیشهرکازرو آیاتیاز قیرآ 
کریمدرموردکارخیررامطرحکردوگفت:ازشما خیییریین
عزیزتوقعداریمکههمانطورکهدر عیرصیه هیای ورزشیی،
سالمت،مدرسهسازیو..کمکمیکویددرعرصهشهرسیازی
وشهروندیوطرحهایعامالموفعهنیزورودکوید.
اوساختونصبالما سیمرغتوسطیکیازهمشهریا خییر
رابهعووا نمونه ایازآثارماندگاردرحوزهشهرسازینامبیرد
وازخیریندعوتکردکهدرحوزهشهرسازیواشاعهفرهوگ
شهروندی،شهرداریرایاریکوود.
دراینجلسهمدعوینوخیرینحاضردرجلسه،نقطهنظیرات
خودرابیا کردهچودنفرازخیرا نیزبرایتقبلهزیوههیای
برخیازپروژههااعالمآمادگیکردند.

همچوینازدکترصمددهقا خیروحامیمالیساختالمیا 
سیمرغوروحاهللادریسیوامیدامیدواریهورمودا کازرونیی
کهساختالما سیمرغرابرعهدهداشتود،ازطر شهیردار و
اعضایشورایاسالمیشهرتجلیلشد.
بهگزارشروابطعمومیشهرداریکازرو جلسهمجمععمومی
خیرینشهرسازوفرهوگسازکازرو جهتانتخابهیئتامویا
بهزودیبرگزارخواهدشد.

پایانیرسیدهاستامابیمارستا پردیسکازرو تاکوو راکید
ماندهبودکهاکوو مستودبهمصوبهجلسهاخیرنمایودهمردم
ومعاو وزیرراهباانتخابپیمانکارتوانمود،اینپروژهکهیکی
ازانتظاراتومطالباتبهحقمردمموطقهبیوده ،در مسیییر
ساختوراهاندازیقرارمی گیردوگامیموثردرارتقاسالمیت
مردمبرداشتهخواهدشد.

عملیات اجرایی و حفاری تونل محرم دوباره
شروع شد

کازرو وکوه چوار،بااشارهبهایوکهاینپروژهمهیم میلیی از
ابتدایاجرایآ دراختیاروزارتراهوشهرسازیقرارداشتیه
لیکندربرهه ایدراختیاروزارتبهداشتقرارگرفتکیه بیه
تعطیلیکارانجامید،اظهارکرد:گرهاینپروژهبههمتدکیتیر
عباسینمایودهمحترممردمدرحالباز شید اسیت و بیا
پیگیری هایمجدانهدرتهرا وابالغتخصیصاعتبارالزم،گام
نخستعملیبرایشروعپروژهمذکورکهمدتهاتعطیلبوده،
برداشتهشدهاست.رئیسادارهراهوشیهیرسیازی کیازرو و
کوه چوارافزود:متاسفانهپروژههایمشابهاینبیمارسیتیا در
دیگرشهرستا  هایاستا فارسنیزوجودداردکهدریکروز
همزما بااینبیمارستا کلوگزنیشدهوایوکبه میراحیل

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
-1رأیشماره11/53/21–1311۶5311538555253هیأتموضوعقانو تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختما هایفاقدسودرسمیدر واحید
ثبتیخشتوکمارجتصرفاتمالکانهوبالمعار متقاضیآقایامرالهساالریفرفرزندعلیبهشمارهملی0091858133وشمارهشواسویامیه  0۶صیادره
اصلیمفروزومجزاشدهازپالک8/1اصلیواقعدرقطعیه ۶

خشتششدانگغارسییکقطعهباغبهمساحت12981مترمربعتحتپالک209فرعیاز8
بخش9فارسخریداریازمالکرسمیمحرزگردیدهاست.
-2رأیشماره11/53/21–1311۶5311538555250هیأتموضوعقانو تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختما هایفاقدسودرسمیدر واحید
ثبتیخشتوکمارجتصرفاتمالکانهوبالمعار متقاضیخانممدیوهباباساالریفرزندعلیبهشمارهملی0091۶813۶3وشمارهشواسویامیه  10صیادره
خشتششدانگغارسییکقطعهباغبهمساحت۶103مترمربعتحتپالک20۶فرعیاز8اصلیمفروزومجزاشدهازپالک8/1اصلیواقعدرقطیعیه ۶
بخش9فارسخریداریازمالکرسمیمحرزگردیدهاست.
-3رأیشماره18/51/50–1318۶53115385550۶۶هیأتموضوعقانو تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختما هایفاقدسودرسمیدر واحید
ثبتیخشتوکمارجتصرفاتمالکانهوبالمعار متقاضیآقایوحیدساالریزادهفرزندسهراببهشمارهملی23۶5108118وشمارهشواسوامه 5صیادره
اصلیمفروزومجزاشدهازپالک8/1اصیلیی واقیع در

کازرو ششدانگغارسییکقطعهباغبهمساحت23088،93مترمربعتحتپالک200فرعیاز8
قطعه۶بخش9فارسخریداریازمالکرسمیمحرزگردیدهاست.
روزآگهیمیشود.درصورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسودمالکیتمتقاضیاعیتیراضیی داشیتیه

لذامراتببهموظوراطالععمومدردونوبتبهفاصله10
باشودمی توانودازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدت ۶5روزاعترا خودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظر مدتیکماه از تیارییخ تسیلیییم
اعترا ،دادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمایدوگواهیتقدیمدادخواسترابهادارهثبتتحویلدهد.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمیذکیور
وعدموصولاعترا طبقمقرراتسودمالکیتصادرخواهدشد.
تاریخانتشارنوبتاول11/1/3:
تاریخانتشارنوبتدوم11/1/18:
علیرضاکشوری
رئیسادارهثبتاسوادوامالکخشتوکمارج

پسازتالش هایدکترفریدو عباسینمایودهمردم شیرییف
شهرستا هایکازرو وکوه چواردرراستایپیگیییری پیروژه
تونلمحرمکازرو وانجاماقداماتمتعددیازجملهجلسهبیا
مهودساسالمیوزیرراهوشهرسازی،دکترنوبیخیت رئیییس
سازما برنامهوبودجهکشورودعوتازخادمیمعیاو وزییر
راهبرایبازدیدازتونلمحرم،بودجهچودمیلیاردتومانیبرای
اینتونلدریافت،وباپیگیرینمایودهمردمصبحپوجشیویبیه
22آبا  11پسازوقفهدوساله،عملیاتاجرایی و حیفیاری
تونلمحرمکهدرجووبکازرو قراردارد و از میطیالیبیات
عمومیمردمبهشمارمی رود،مجدداشروعشد.اینتونیل در
کوتاهترکرد مسیرکازرو بهبخشهایخشت،کوارتختیه و
کمارجشهرستا کازرو ودرادامهشهرهایبرازجا وبوشهیر
موثرخواهدبود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
-1رأیشماره1311/58/20–1311۶5311538555091هیأتموضوعقانو 
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختما هایفاقدسودرسمیدرواحدثبتی
خشتوکمارجتصرفاتمالکانهوبالمعار متقاضیآقایجهانبخیش دهیقیانیی
فرزندحسنبهشمارهملی0091۶01050وشمارهشواسیویامیه  1902صیادره
خشتششدانگیکقطعهباغبهمساحت38901،10مترمربعتحتپالک1289
فرعیاز 19اصلیمفروزومجزیشدهازپالک19اصلیواقعدرقطعه۶بخش9
فارسخریداریازمالکرسمیمحرزگردیدهاست.
لذامراتببهموظوراطالععمومدردونوبتبهفاصله10روزآگیهیی میی شیود.
درصورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسودمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشوید
می توانودازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدت ۶5روزاعترا خودرابهایین اداره
تسلیموپسازاخذرسید،ظر مدتیکماهازتاریختسلیماعترا ،دادخواست
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایدوگواهیتقدیمدادخواسترابهاداره ثیبیت
تحویلدهد.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصیول اعیتیرا 
طبقمقرراتسودمالکیتصادرخواهدشد.
تاریخانتشارنوبتاول11/1/3:
تاریخانتشارنوبتدوم11/1/18:
علیرضاکشوری
رئیسادارهثبتاسوادوامالکخشتوکمارج

امام زمان در کالم امام خمینی (ره)
مهدیموعودسالم اهللعلیهکهخداوندذخیرهکردهاستاورا...حضرتعدالترادرتمامعالمگستیرش
می دهدوآ چیزیکهانبیاءموفقنشدند،خدایتعالیایشا راذخیرهکردهاستاجرابکوید و هیمیه
اولیاءآرزوداشتودلکنموانعاسباباینشدکهنتوانستوداجراکوود،بدستآ بزرگواراجرابشود ،ایین
کهاوراطولعمردادهبرایهمچومعواییبعدازانبیاءواولیایبزرگمهدیموعودیکموجودی اسیت
کهذخیرهشدهاستبراییکهمچومطلبی
امامخمیوی،صحیفهامام(مجموعهآثارامام)،ج،12ص .082

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :علی اسدزاده
سردبیر و صفحهآرا :صدیقه طاهره اسدزاده
هیئت تحریریه :محمد بارونی ،سجاد زارع ،فاطمه اسدزاده ،علیاکبر فرشتهحکمت
آدرس :شیراز -چهارراه گمرک -ساختمان نادر -طبقه دوم-واحد832
کازرون -شهرسبز را از نشر امامت خیابان شریعتی یا کتاب فروشی آمالی خیابان شهداء جنوبی بگیرید
شماره تماس :شیراز 31900893090 :و  / 02882222کازرون31900893090 :
رایانامهshahresabz@gmail.com :
کانال سروش و ایتا@shahresabzma :
Shahr-sabz.ir
چچاپخانه :نشر فرهنگ اهواز

شماره ثبت کتابخانه ملی(8332-1309 : )ISSN

سال هجدهم-شماره 015
دوشنبه  3آذر ماه 1311

فرهنگ ایثار و شهادت
آنسوی تکریت (ناگفتههایی از اسارت) قسمت سوم

»شمشیر ذوالفقار«

خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

قسمتسوم
شمشیرذوالفقار«
خالصهروزموعودفرارسیدوهماهوگیهایالزمصورت
گرفت،عباسآقایگلزاریاهیمیا عیبیاسپیاسیدار،بیه
لیدرهافرما آمادهشد برایاجرایماموریتهایگروه
هایخودرادادومنوحمزههممدامدرتیکیاپیوبیرای
چککرد واطمیوا حاصلکرد ازآمادگیبیچیههیا
برایاجرایاینشورشپرافتخاربودیمچیراکیهدرایین
نبردسختترازجوگ،نمییخیواسیتیمزییربیارذلیتو
تحمیلارادهدشمنباشیمواسیراآزادگییراازمیکیتیب
حسین(ع)آموختهبودندودرآ شرایطواقعیامیرگبیا
عزتبهترازتنداد بهخواستههاوذلتدشمینبیود.
(هیهاتمنالذله).باهرکدامازلییدرهیاکیهصیحیبیت
میکردیمبهنحویآمادگیخودرااعالمکردند.مثاللیدر
بچههایبسیجیوسپاهیوحزبالهییمییگیفیتیوید
برادرا انشااهللبهیاریخیداونیدو...آمیادهعیمیلیییاتو
شهادتهستود،گروهدرجهدارا وسربازا ارتشیهیم
بهروشخودشا اعالمآمادگیکردندومخصیوصیاعیده
ایازایندرجهدارا کهنامبعضیازآنهابخاطرزحمات
وکمکهایخوبیکهبهمحورمقاومیتوارتیشسیری
کردنددرذهومماندهمثلآقایمحمیدپیورکیهازتیییپ
تکاورا ارتشواهلموطقهکوارتختهنزدیکبوشهربیود،
آقایپواهیکهترکزبا وآذریبودو...همچیوییینلیر
هایغیور،کردهاکهیکیازلیدرهایبامرامآنیهیابیویام
آقایحیدرویسیبودوخیلیکمککردنید،تیرکیهیای
آذریهمهمیوطور.گروهجوانیمیردا مشیتییولیوطیی
صفتهموقتیبیاآقیاحیمیزهکیهاوهیممیثیللیییدر
جوانمردا اهلجووبتهرا بودباآنهاصحبتمیکردیم
وباحالتیخاصوالتیلیدرآنهاممدجعفریکهاسمو
لقبخاصخودشا راهمداشتگفت:خیالتیو راحیت
باشهوبروبیچآمیادهانیدتیادهیناییویاروسیروییس
کوودو...چودتاهیمدریوریآبیدارنیثیارعیراقییهیاو
بخشهفتم:نخستینشبمحاصره
هواروبهتاریکیمیرفت.بچههایاهوازیکهدرهیوییزه
بامابودندبایکجیپآمدند.پیادهشدندونگیاهیی بیه
ژاندارمریانداختودودیدندکسینیست.بهعربیباخیود
گفتودومننفهمیدمچهمیگویود.


سخنمی
دوبارهجوانبختگفت:بیابرویم.همهرفتودوتوهامیا دو
نفرهستیم.
گفتم:بگذارشایدبچه هایاهوازراهیبلدباشیوید .چیو 
آ هابهموطقهآشواییبیشتریدارند.
آ  هانیزبرنامهوشواختیبرایبیرو رفیتین از شیهیر
نداشتود.امروزهماصغرگودمکار(فیرمیانیده نیییروهیای
اهوازی)وهمعلی اکبرپیروییا (فیرمیانیده نیییروهیای
کازرونی)راازدستدادهبودیمواکوو بدو فیرمیانیده
بایدتصمیمگرفت.
مانیزبهآ  هاکهسوارماشینجیپشدنید روی جیای
بکسلجیپ،بایکپاایستادیمتاببیویییم آنیهیا کیجیا
می روند.پسازچودیوبادورزد در شیهیر ،نیزدییک
خانه ایایستادند.هوگامپیادهشد ،مارادیدندوتعجیب
کردند؛راهینداشتودچو مامهما شا بودیم.
واردخانهشدیم.
گفتودوضوبگیریدولیآبنخورید.شایددشمین آب را
مسمومکردهباشد.هرچودهووزدشمنواردشهر نشیده
است،بایداحتیاطکرد.
بهاندازهیکوضوزما گذشتکهگفتودبیرو بیروییم.
دوبارهآ  هادرو جیپوماپشتجیییپ روی میحیل

خائوینکردندکهبماند.
یادآوریکومکهانگیزههایاسیرابیرایهیرگیونیه
اقدامیمثلشورشوسرپیچییازخیواسیتیههیای
دشمنواعترا و...متفاوتبودومعجونییبیوداز
عرقملیومیهوی،دیویوعقیدتیوایدئیولیوژییک
،قومیواستانیولوطیگریوجوانمردیوزیربیار
دشمنوذلتنرفتنو...کههمگیبرایمیا پیاکو
مقدسوخروجیآ باعیععیزتوسیربیلیویدیو
افتخاربرایایرا واسالموشیعهبودوهمچیوییین
درسودستاوردیبزرگبهدنبالخودداشیت،هیم
برایخودیهاکهبدانیموبیدانیویدومیخیصیوصیا
نسلهایآیودهاینامانتخونباررامطالعهکوویدکیه
چطوراسرایایرانیدرچوگالدشمنودردلخاک
دشمنسوگدلوتادنیدا مسیلیحتیوانسیتیویددر
اردوگاههایمرگاسارت،جمهوریاسالمیکوچکی
راایجادکوودآنهیمدرتیکیرییتوزادگیاهصیدامو
جوالنگاهبعثیهایدوآتیشهوفدائیا سرسخیتو
وفاداربهصدام!!وبهچهقیمتیزیربارذلتنرفتوید
وآزادهوسرافرازانهدشمنرابامبارزاتخیودوزییر
بدترینشکوجههاوفشارهایغیرقابلتوصیییفخیوارو
ذلیلوشکستدادندبهگونهایکهبارهاوبارهاعیراقیی
هااعترا کردندکه(مااسیرشماهستیمنهشمیااسیییر
ما)و...وهمبرایدشمنوشکوجهگیرا وصیدامیییا و
خائوینتاابداثراتاینمبارزاتآزادگیا بیهییادگیاردر
تاریخآ کشورماندتابدانودباطیلوظیلیموخیییانیت
هیچوقتبقاندارندوهیچگاهنتوانسیتیویدروحآزادگییو
ذلتناپذیریآزادگا راتسخیرکویویدودرییککیالم
هیچگاهنتوانستودارادهباطلونامشروعخودراحتیزیر
شدیدترینشکوجههابهآزادگا ایرا اسالمیتحمیییل
کوود...البتهایوگونهمبارزاتمخصوصادرچوگدشمین
هزیوههاوعواقببسیارسختوسوگییوییبیههیمیراه
داشتولیارزشهاودستاوردهایآ مایهعزتوشیر 
وسربلودیبودوارزشریسیکتیاسیرحیدشیهیادترا
داشت.
بگذریم،عصرروزمیوعیودفیرارسیییدوسیاعیتاجیرای
عملیاترابامشورتسهنفرهبینفرماندهبزرگ (عبیاس
پاسدار )وآقاحمزهوبوده،حدودعصروقبیلازسیوت
آمارورفتنبهداخلزندا هایاآسایشگاهتعیینکردییم
کهدالیلخاصوعملییاتییداشیت...قیرارشیدپیساز
شروعدرگیریوزد آ عوصرخائنوارزیابینتییجیهو
بازتابوواکوشهاتوسطعراقیهانسبتبیهاییناقیدام،
مراحلبعدیبرایشورشوعمیلیییاتهیایبیعیدیدر
اردوگاهآغازشودتابتوانیمبهاهدافیمیا بیرسیییم،ودر
صورتیکهاوضاعباهمینمرحلهاولبهنتیجیهدلیخیواه
رسیدکهبهتروفقطبایدفکریبراینیروهاییکهپساز
زد ویابهقتلرساند احتمیالییآ خیائینگیرفیتیار
شوندوشکوجهمیشوندبکویمکهالبتهمعیمیوالاگیر


می
قتلیرخمیداد،قاتلینراپسازشکوجهوبازجویییهیای
وحشتواکبهبغدادوبهزندا مخصیوصهیمییینافیراد
موتقلمیکردندوپسازمحاکمهنظامیوتشکیلپرونده
آنهارادرهما زندا دربغدادنگهداریمیکردند.

هرلحظهکهبهشروععملییاتنیزدییکتیرمییشیدییم
دلشورهخاصیوجودما راگرفتهبودوبیشتیربیخیاطیر
نگرانیازاجرایدرستودقیقعملیاتطبقطیراحییو
برنامهریزیقبلیبودوایوکهخداخدامیکردیمکههمیه
چیزهمانطوریکهمیخواستیمپیشبرود،شوروهیجا 

خاصیدربینبچههایارتشسریودرمحوطهاردوگیاه

حاکمبودوآنهابهظاهردرحالقدمزد باهمبیودنیدو
دراصلدرحالآخرینهماهوگیهاوآمادگیبیییشیتیر
برایشورشبودندوبخصوصباتمیامتیوا بیهحیفیظ
اطالعاتومخفینگهداشتنومراقیبیتازآ بیودنیدتیا
خداینکردهدراثرسهلانگاریو...برنامهشورشتوسیط
عواملخائنونفوذیویاعراقیهالونرودو...همیوطیور
کهبهآغازعملیاتنزدیکمیشدیمبهمامیورانیتیقیالو

تحویلآ میلهآهویوآلتقتالهکیهکسیینیبیودجیز
محمدآقایزردشت (احسانیییا  )ییاهیمیا میحیمید
کوچولویبزرگوارزبلاهلنیریزفارسکهظاهیرآرامو
متینومظلوماوباععشدهبودعراقیهااصالبهاوشیک

نکوود،گفتمکهمیلهرابیاوردواوهمکهازقبلبرنیامیه
ریزیکردهبودرفتوآ میلیهکیهحیدودا 35الیی05
سانتبودزیرلباسخودبطرزماهرانهایقاییمکیردودر

یکمکا وفرصتمواسببهمندادکهگفیتیویشاال 
آسا استامابدو تعار واغراقاینکاربهشجاعیتو
درایتوتدبیرخاصینییازداشیتواییننیوجیوا دالور
سیزدهسالهبخوبیازعهدهاینکاربرآمدهبیود،کیهمین
همفوراآ میلهاهویرابهتیمعملیاتیمربوطهتحیوییل
دادموتوصیههایالزمرابهآنهاکردموتاکیدکیردمدر
اینوضعیتخفقا وجهومیحاکمبراردوگاهکهنیفیس
کشید همسختشدهبودوبرایشورشوبرو رفتاز
اینوضعیتاستارتعملیاتدستشمااستوانشاهللبیا
توکلبهخداوعوایتاهلبیت(ع)بایدشروعطوفانییو
باقدرتبرقآساانجامشودو...اینتیمعملیییاتییکیه
مسئولیتآ راآقاحمزهبیگدلیبعهیدهگیرفیتیهبیودو
بهمراهایشا آقایا کاظمنیکدمکهازبسیجیا مخلیص
ودالورلشکر 1 5سیدالشهداتهرا بودوبیرادربیزرگیوار
ایشا همازفرماندها شهیدبودوخییلییدرکیارهیای
ارتشسریمجاهدتکردوجوادصیدافکنکهازاردوگاه
12همبامابودندواهلورامینتهرا بودوخیلیپابکیار
بودوزحمتکشیدودیگریهممجیدافخمینامداشت
ازاهالیکرجوازبسیجیا لشکرسیدالشهدابودکیهقیرار
بودآقاحمزهرادراینعملیاتهمراهیوکمککوود.
همیوطورکهباحمزهکهخودشمسئولییتاجیرایایین
مرحلهحساسعملیاترابعهدهگرفتهبودبااینعزیزا 
صحبتمیکردیموروحیاتوواکوشهایآنهیاراچیک

میکردیمبوظرمآمدکهاگرچهروحیاتآنهیاخیوبوبیا
ایما بودنداماچو عواقببسیاروحشتواکیدرانتیظیار
افرادشورشیبودوشکوجههایغیرقابلتحملیتوسیط
گشتاپویاهما استخباراتبررویآنیهیااجیرامییشید،
وضعیتجسمیوآستانهتحملآنا رامواسبایینکیار
ندیدمودراینواپسینلحظاتنگرانیخاصیوجیودمیا 
رافراگرفتمخصوصابهقیافهمظلومومعصومجوادسیید
افکنوکاظمنیکدموافخمیکهنگاهمیکردمبخاطرکم


بکسل،خودراآویزا نگیه
داشتیم.اگیر در حیالیت
عادیمیگفتودایویگیونیه
(قسمت دوم)
پشتجیب روی میحیل
خاطراتی از حاج عبدالحسین پیروان
بکسلبایستید ،از تیرس
افتاد وپرتشد ایوکیار
نمی کردیم؛اماگریزینیست 155...مترجلیوتیر پیییاده باشدنهدرخوابوغافلگیری...
خانهتاریکبودوهیچصدایینمیآمد.قرار شید حیر 
شدیم.
چو درمحاصرهبودیم،ازرفتنبهخانههاهراس دارییم .نزنیمتادشمنشواسایی ما نکود.باصدایتوفسباهیم
واردخانه ایشدیم.بهنمازایستادم...نخستیننمازیکیه حر می زدیموبادستزد بیه ییکیدییگیر پیییام را
هوگامباخداحر زد ،گما میکویصدایخودت بیا می رساندیم.اگرچههمدیگررانیزبدرستینمیدیدیم.هر
خدارامیشوویوخدانجوایترامیشوود..برایمن،آ  کسدرذهوشتصویرهاییرابرایامشبوفردامیکشید
وخیاالتیدرسرمیپروراند.

شبخدابهزمینآمدهبودودلداریما میداد...وقیتیی
جدیباخداسخننگفتهباشی،حاالهمباورتنمیشیود اضطراب،دلهره،تاریکیوکمیسرما،دردمشتیرک ایین
کهاونزدیک ترینکسبهتواست...تاریکی،گیرسیویگیی ،چودنفربود؛ومننیزدرافکارمختلف:اگردشیمین بیه
تشوگی،اضطراب...همهامشبجمعودتاشبرابهصبیح خانهحملهکود؟اگرمحلاستراحتما لورود؟اگرکسی
برسانیم.همهنیروهایاعقبنشیویکردهاندیا بیه درو  بیتوجهیکودوبیپرواشلیککود؟اگرگلولهایبرسقف
شهرپواهبردهاند.کسیچیزینمیداند.همهمبهوتود در خانهفرودآیدوبچه هادرزیرآواردفنشوند؟اگیر فیردا
ایوکهچهبایدبکوودوچگونهراهیبرایرهاییخویشاز نتوانیمازخانهبیرو رویم؟اگرهوگامبییرو رفیتین از
محاصرهدشمنبیابود؛ومننیزدراینقافله،سیردرگیم ،خانههد تیرباردشمنقرارگیریم؟واگرشیهیر بیدو 
هیچحرکتیازمابدستدشمنبیییافیتید؟ و اگیرهیای
همراهشبمیرومتابهصبحبرسم.اگرصبحیباشد؟!

براییافتنجائیامنتاصبح،پسازچودبارجابجاییدر زیادی...کهتوهاذهنرادرگیریکمبارزهدرونیباخودو
محیطمیکرد.

چودخانه،سرانجامدرخانهایمسکنگزیدیم.

قرارما بهنگهبانیشدتادشمنماراغافلگیرنکودواگیر نگهبا اولبهپشتبامرفت.پسازاومنبایدبروم.
تقدیرما بهرفتناستدربیداریوشهادت در جیویگ درپشتبامِتاریکوساکت،چیزیعایدتنمیشد.گاهی

بچه های کازرون؛ از هویزه تا سوسنگرد

محمدحسین برزویی
رقصموّورهابوفشوسرخمادو
آرامآرامآمدمتاعرش لیلی
شاهدترینمجوو شدمبارویگلگو
***
شوق پرواز
باشوقپروازآمدمآ سویکارو
دریابهدریا،موجدیدمتابههامو 
باقایقیدرامتدادخطخورشید
میآمدمسمتجزیره،قلبمجوو

ایسالکا لحظههایسبزهستی
دردشتآتش،سوختمتامشرقخو
ازکربالیپوج،بربالمالیک
دیدمخروشماهیا سرخجیحو
وقتیبهباغآسما پرراگشودم

تجربگیونداشتنسابقهدعواودرگیییریبیا
اشرارواراذلواوباش،برنگرانیمیا افیزوده
شد.
ازآنهافاصلهگرفتیموباآقاحیمیزهفیکیورو
مقاوموسرسختودالوربهشیورومشیورت
پرداختیموآقاحمزههمبادرکنگرانیبوده،
گفتکهنگرا عواقیبکیاربیرایایینگیروه
هستموحداقلمطمئومتجربهکماینگیروه
برایدعواودرگییریهیرچیویدبیااییمیا و
استقامتهستودنتواندبهنتیییجیهدلیخیواه
موجرشودوممکناستآ خائنکهبسییار
شروروپرروهمهستدریکواکوشسریعموفیقشیود
عملیاتوضربهاصلیراخوثیکود...ثانیههابهسرعیت
میگذشتوفرصتاندکبودوبایدتصمیممیگرفتیمو

چارهاندیشیمی شد.بهعباسپاسیدارفیرمیانیدهمیحیور

مقاومتنگرانیخودراسریعامویتیقیلکیردییمواوهیم
پذیرفتاماگفتپیشوهادتا چیست؟کهفوراگفتممن
بهمراهحمزهخودما دونفریاینعمیلیییاتراانیجیام
میدهیموچارهایدیگرنیستفعالً.

عباسآقاگفتراهکاردیگریپیداکوییدچیو شیمیادر
اینبرنامههامسئولینعملیاتوهماهوگیهاو...هستید
وبهمشکلبرمیخوریمبرایادامیهکیاروشیورشو. .
چو قبالًودرماهمبارکرمضا همباتفاقعباسآقیاو
حمزهو . .طرحریزیییکفیراربیزرگراکیردهبیودییمو
متاسفانهدرآخرینلحظهاجرا،اتفاقیغیرموتظرهافتادو
تمامزحماتوبرنامهکمنظیرفرارازاردوگاهکوسلشده
بودکهخودکتابیخاطرهاستوبماند،ایوجادیگرنمیی
توانستیمبههیچقیمتیعملییاترامیتیوقیفکیویییمو
وضعیتاسرابسیارغمانگیزوغیرقابلتحملشدهبودو
زوروفشارهاازطر عراقیهاکامالیکطرفهشدهبیودو
بایدبرایتغییروضعیتو...حتمیادرآ شیراییطاقیدام
میکردیم،بهعباسآقاگفتیمدقیقهنیوداسیتوهیییچ

راهیممکننیستومیتوا تصورکردکهاگرایناقدام

باموفقیتانجامنشودویاخداینکردهیکیازاینبچهها

زیرشکوجهدوامنیاورندقطعاعیدهایازجیملیهجیویاب
عالیاعدامیاتبعیدمیشویدواوضاعبحرانیترودشمن

پرروترمیشودوشکستعملیاتغیرقابلقیبیولاسیت

و...باالخرهعباسآقاهرچودبیااکیراهقیبیولکیردوبیا
حالتیغمواکونگرا مارادعاومشیاییعیتکیردوبیه
ایشا گفتیماگرماراکشتودیاتبعیدو...چودنفرازبچه
هاراکهخودتصالحمیدانیدرکارهاواموراتبیعیدی
جایگزینماکنو...
سریعازاوجداشدیمورفتیمبهطر آ عزیزانییکیه
قراربودهمراهآقاحمزهعملیاترابازد آ خائینآغیاز
کوودوبهآنهاگفتیمبرنامهعو شدهوآ لولهآهویرا
بهمابدهیدوبرویدازدورمراقبماباشید،تعجبکردند
واصرارکهچرا؟وخالصهگفتیمفیرمیا والییتاسیتو
عباسآقاایوطورصالحدیدهاندومواظبعباسباشییدو
امرایشا راتاحصولکاملنتیجهاجراکویدواوراتوهیا
نگذارید...میلهآهویراازآنهاگرفتهودرآستییینخیود
قراردادموبانوکانگشتآ رانگهداشتم،حمیزهدالور
شلیکگلولهایازسویدشمن،
آسما راروشین میی کیرد و
سکوترامیشکست.

ندانستنایوکهگلوله از کیدام
سوست،نگرانیی را بیییشیتیر
میکرد.

پایینآمدمتانیگیهیبیا بیعیدی
جایگزینشود.اماکسیآمیادگیی
نداشت.نمیدانمچرا؟

ترس،خستگی،نیازبهخواب،گرسوگی...شایدچیو آ 
روز،تمامقدجلونفوذدشمنبهشهرایستادهبودیم.

دوبارهبرگشتمباهزارا فکردیگر.
نهخیابا رامیبیوی،نهکوچهای،نهرهگذری،نهصدایی
ونهجهتیبرایآ کهجایدشمنکجاست.
همسرماوهمترس.ترسوسرمابدحالیتیی در انسیا 
ایجادمیکود.

گاهیبهفکرافراددرو ساختمانم.همرزمانیکهمیدانیم
بیدارندامابامننیستود.
گاهیاگرحرکتگربهاینیزدرکوچهیاخیابا پرسهزند
راصدایگامدشمنمیشووم.

گ هیای
بادنیزبهکمکدشمنآمدهبودتابالیرزش بیر 
درختا مانیزبلرزیم.
همهچیزدردستدشمنبود...یکمحاصرهتمامعیار.

جالبایوکه،ازخورد آبدرو خانهنیزترسداشتیییم.
نکوددشمندرآبسمریختهباشدوبمیریم.گاهیبرای

شهید
زیباترین،حماسهیِخو آفریدهایم

دردشتهایسرخِشفق،آرمیدهایم

ماسرنوشتِعزّتانسا ،رقمزدیم
در ابتالیسختیِدورا ،کشیدهایم
برتاقِآسما ِزِبرجَد،نوشتهاند
ماروسپیدِخاکوشکوهِسپیدهایم
درعشق،پایدارومتینتابهپایجا
همچو شقایقیمکه:درآتشدمیدهایم
ازسیمِخاردارِدروغونفاقوزَرق
ازاختالسورانتوحرامی،بریدهایم

مالحظههایِسبزشکفتن،بهباغعمر

طوبیگزیدهایم

دادیموجلوهیِ


همچهارچشمیآ خائنرازیرنظرداشتورفتییمبیه
سمتاو،ازشانسخوبوالبتهلطفخداونیدآ خیائین
کثیفآمدوچو اوضاعحاکمبراردوگاهبسیارخیفیقیا 
آوربودوبهنفععراقیهاوخائوینبودایینمیزدورهیم
جوگیرشدهبودوشمشیرراازروبستهودرستآمدجلو
اطاقنگهبانا عراقیداخلاردوگاهایسیتیادواسیرارابیا
حالتیمتکبرانهوتوهینآمیزنظارهمیکرد،گفتیمعجیب
جاییایستادهواگرجلواطاقعراقیهااورابزنیماثیرات
وبازتابآ صدهابرابرمیشودوخیلیبهتروبیشیتیراز
پیشبیویهایما پیروزیبدنبیالداردانشیااهلل،درایین
لحظاتازآقاامیرالموموینعلییعیلیییهالسیالمکیمیک
خواستمچو قبالًهمدراردوگاه12یکیازافرادخیائین
بوامرستمراکهمجبورشدمگوشمالیدهمواتفاقاآنجیا
همجلوعبداهللعراقیبیرحمبودباگفتنیاعلیچیویا 

چارچرخشباالرفتومحکمبهزمیینخیوردکیهبیجیز
معجزهوعوایتموالعلیعهیچچیزدیگربرایممتیصیور
نبودوحاالهمدراینشرایطحساسازآ بزرگواربیرای
موفقیتما کمکخواستم،
نزدیکآ خائنشدیموطوریوانمودکردیمکهداریم
قدممیزنیم،نگاهیبهماانداختوماهیمکیامیالعیادی
رفتارکردیمواتفاقاروبهآقاحمیزهکیردوازدورگیفیت
چطوریحمزه؟اوهمگفتای،بدنیستیم،وباهیمییین
حرفهاخوببهاونزدیکشدیم،ناگها بافریادونعرهای
بسیاربلودبهاسمکوچکاوراطوریصدازدمکهتقریبیا
اردوگاهدرجایخودمیخکوبشدوهمزما لولهآهویی
راکهیکطر آ همسوگیویخاصیداشتوانگاربیرای
اینعیمیلیییاتخیداونیدبیهوسییلیهمیحیمیدزردشیت
(احسانیا )بهمارساندهبودراازآستییینآزادکیردمو
انتهایآنراگرفیتیموچیویا ضیربیهحیییدریبیهفیرق
نامبارکشواردکردمکهکامیالشیکیافیتیهشیدوانیگیار
رعدوبرقایجادشدومثلفیواره،خیو ازهیمیا طیر 
سرشکهضربهخوردهبیودفیورا کیردوفیرییادجیگیر
خراشیزدکهفورییکضربهدیگرحیوالیهاشکیردمو
چو تعادلشدریکچشمبهیمزد بیهیمخیوردهبیود
ضربهدومبهگرد وکتفشخوردوآقیاحیمیزههیمبیا
حرکتیرزمیاورانقشبرزمینکردواولینمیرحلیهاز
عملیاتکهفرماندهدالورعباسپاسداریابقولعراقییهیا
حرسخمیوی،نامآنراعملیاتشمشیرذوالفقارگذاشیت
تاایوجایکارباموفقیتانجامشد..
*ادامهدارد..
ت بیام
تسکینخودمسریبهپایینمیزدموبازبیه پشی 
رفتم.نهدراتاقآرامداشتمونهرویپشتبامقرار...


می
نخستینشبیلدایجبههرانهبانقل،شیریوی،آجیییل،
دوستا وخانوادهگرمو ،...کیه بیا تیرس ،اضیطیراب،
گرسوگی،تشوگیوبی خوابیو...گذراندم.ییک بیار کیه
پایینآمدمتاکسدیگریبهنگهبانیبپردازد ،بیه رضیا
پیرزادهبرخوردکردمکهآ روزآرپیجیزیادیشلیییک
ی شیوییید .در
کردهوگوششکرشدهبودوچیزینیمی 
تاریکیگفت:چهشده؟دشمنآمده؟تانکنزدیکاست؟
تازهفهمیدمکهشلیکآرپی جیپساز چیویدیین بیار،
گوشهاراناشووامی کود.آرامشکردموبهادامهنگهبانی
پرداختم.
اذا صبحپایینآمدموبچههارابیدارکردم.تابا خیدای
خویشنجواوتکلیفروزما راروشنکویم.
(بعدهاشویدمکهنصراهللایمانی(شهیدعملیییات فیتیح
خرمشهر)،باآرددرو خانه،برایشا بچههانا پیخیتیه
استتاگرسوگیروزرافراموشکوود.دیگر اییویکیه در
بخشیکواررودخانه،عبدالرحمنرضازاده(شهیدعملیات
11شهریور) ۶5درآ سرمایپاییزیروزهیای پیاییانیی
آبا ،بهآبمیزندوبهآ سویرودخانهمیرودوقایقی
کودوبرمیگرددوباابراهیمصفری(از شیهیدای

پیدامی
شلمچه)وشکراهللپیروا (شهیدعملیاتفتحالمبین)،که
هرسهباهمپسرخالهبودند،ازرودخانهمیگذرنید و تیا
پیادهتاروشوایبامدادیبهسویحمیدیهمیروند.


شبتاسپیدهبهشوقِلقاییار
شادابیقیاموقعودش،چشیدهایم

ازشرقِمعرفت،بهبلودایِبامِعشق
گلگو بد ،فتادهیِدرخو تپیدهایم
درشطیازشکوفهیِخو ،غوطهوَرشدیم

تاقلههایرفیعِشهادت،رسیدهایم

دلرا،بهخالقِدل،دادهایموبس
عاشقترین،خالیقِپاکپدیدهایم


***
هفته بسیج مستضعفان مبارکباد
***

