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 علی اسدزاده

 معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد:

اعمال محدودیت ها در شهرهای 
 قرمز

به گزارش وبدا به نقل از صدا و سیما، دکترت              
ای ج ح ی چی در ارتتاتات تیتییت   بتا             

دوشناه شب شاکه یت         12اسریدیی  خا    
سیما افزود: سف  با خیدرو غی  بتییتی بته              
شه ها  ق یز و خ وج ختیدرو بتییتی از             
شه ها  ق یز یمنیع یی باشد. و  با اشاره به          
اینکه در شه ها  ق یز کارکنان در یشتاغتل         
ض ور  تا ی  دوم ایکان حضیر دارند، ادایته         
داد: در یشاغل غی  ض ور  هم فقط ی  سیم          
کارکنان ایکان حضیر خیاهند داشت. دکترت          

نفت     21ح ی چی گفت: ه  گینه تجمع بیش از         
ب ا  جلسات غی  قانینی است. یعتاون کتل           
وزارت بهداشت تی یح ک د: سراد کت ونتا           
اسران ته ان ب ا  ته ان یحتدودیتت هتا           
بیشر   را خیاسرار شده است. و  دربتاره           
تغیی  رنگ بند  شه ها هم گتفتت: حضتیر            
وی وس جهش یافره و س عت افزایش ابرال در        
شه  و همچنین ییزان تست یثات که در آن          
شه سران انجام یی شید از جمله این عیایتل         
یی باشد که تمام این ش ایط پیشگی  ش ایط        
در آینده هسرند. او افزود: زیانی کته رنتگ             
بند  ها را فقط ب  یانا  بسر   انجتام یتی       
دهیم فاز س پایی بیمار  گذشره و به نیتمته          
دوم درگی   ایپدیی در آن شتهت سترتان            

ح ی چی دربتاره احترتمتا            رسیدیم. دکر   
روزه ته ان گفت: در حا  حاض  در          21تعطیلی  

شه  ته ان یحدودیت ها و تعطیلی یشتاغتل         
اعما  یی شید. و  با اشاره بته      4و    3،  1گ وه  

اینکه درخیاست فعالیت یشاغل گ وه ی  در       
ته ان را داده ایم، افزود: درخیاست شده بقیه         
یشاغل در تعطیلی کایل باشند و حترتمتا             
تیمیمی که یطابق با خ د جمعی و به نتفتع            
عمیم ی دم باشد در سراد یلی یقابله با ک ونتا          

 تیییب خیاهد شد. 

 یناع: سایت وزارت بهداشت ج.ا.ا.
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های ناتمام  تر پروژه پیگیری جدی
 شهرستان کازرون:

برگزاری اولین جلسه 
  »پیشران کازرون«کارگروه 

 با حضور دکتر عباسی
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سند همکاری ایران و 
 چین و ...
 2 علی اصغر دریاب

 اناهلل واناالیه راجعون

 برادران ارجمند بدرود وخانواده محترم

اسف درگذشت والده محترمه ومکرمه تان، مادرشهید واالمقام هاشم بدرودتسلیت بات
وتعزیت عرض نموده،برای آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت وعلودرجات وحشربافرزند 

 شهیدش وصبرجمیل واجرجزیل بازماندگان از خداوندحی سبحان مسئلت دارم.
 علی اسدزاده             

 ی شهرسبز نامه مدیر مسئول هفته

 دکتر برامکی خبر داد:

 رنگ قرمز کرونا بر چهره کازرون / 

 ساعت گذشته در شهرستان کازرون ۴0بیمار طی  ۱0شناسایی 
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۴صفحه  1112آوریل  6/  2441شعاان  13/   2411ف وردین  21شناه  سه/  113/ شماره  21سا    شهرسبز 
اعتراضات ظاهراً مردمی ومخالفتت     
های عمومی که این روزها عتلتیته         

ساله بیتن     52امضاء سند همکاری    
ایران و  چین مشاهده متی شتود           
چیزی فراتر از یک جریان طبیعتی       
ومخالفت هایی است کته افتکتار          

عمومی نسبت به آن واکنت  نشتان  دهتد .                  
وغیرعادی وساختگی بودن آن بسیار چشمتگتیتر          
وروشن است  اگر از کسانی که با ایتن رترارداد               
مخالفت می  کنند ستوا  شتود کته انتگتیتزه                  
مخالفت شما با این ررارداد چیست اغلب  به یک          
سری پاسخهای مشابه وکلیشه ای اشتاره متی            

 کنند

مثاًل میگویند  چین کشوری استعمارگر استت و          
میخواهد ایران را  اشغا  کند یا چین یک کشتور      
المذهب وکمونیست است و ممکن است متا را           
ازدین ومذهب  دورکند وبا این رترار داد متی               
خواهند ایران را بفروشند و از این ربیل اتهاماتتی          

 که هیچ پایه واساس منطقی  ندارد. 

دنیای کنونی دنیای کار، تالش ، فعالیت وررابتت         
است و چین کشوربزرگی است کته بتا هتمته               
کشورها ی دنیا ازجمله کشورهای همستایته متا            
نظیر  عربستان  امارات پاکستان و ترکیته  و....                 
سالهاست روابط تجاری دارد وباالتر از ایتن هتا            
اغلب کشورهای اروپایی با این کشتور متراودات          

تجاری وسیاسی دارند وحتتی آمتریتکتا          
بزرگترین شریک تجاری چین استت و         

حا  این        --------------ساالنه مبلغ 
سوا  مطرح است که چرا عقد رترارداد         
های بلند مدت وکوتاه مدت تجتاری بتا          

این کشوربرای سایرین خوب ومفید استت امتا             
برای ایران خطرناک و مشکل سازاست و  بتایتد            

 لغو شود  ؟ 

چگونه است که سایرکشورها مشکلی با چتیتن           
ندارند ولی  نوبت که به ایران می رسد این همته            
هیاهو برپا می شود و مخالفت ها اوج می گیترد.           
ومسوولین تحت فشار ررارمی گیرند تا  شتفتا             
سازی کنند و اسرار این ررارداد را به نفع رربتای           
تجاری چین افشا  کنند آیا درسایر کشورها هتم        

 همین شفافیت مطرح است ؟   

هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد کته ایتران یتک              
استثنا ء در جهان باشد وباید  ررار داد ختود را              
یکطرفه  لغو کند این خواسته رتطتعتًاختواستتته             
دشمنان است و  کسانی  هم که با این رترارداد              

مخالفت می کنند از  دوحا  خارج نتیتستت یتا               
وابستگان به اجانب و غرب زدگان هستند   کته            
تکلیف کشور  با آن ها روشن است و یا کستانتی             
هستند که آگاهی کامل از وضعیت متنتطتقته و             
جهان ومراوادات سیاسی وتجاری بین کشتورهتا         

 ندارند وباید توجیه شوند 

بنا  براین هیچ شکی باری  نمی  ماند کته ایتن                
مخالفت ها  ریشه خارجی دارد و چتون ایتران             
درمحاصره شدید ارتصادی وتحریم های سنگیتن       
آمریکاست وبا این ررارداد می  تواند تحریم  را            
شکسته وازآن عبورکند ورفاه نسبی شهروندانت        
فراهم آورد عده ای در داخل وخارج بسیج شتده          
تا با تبلیغات گمراه کننده و شانتازو پرگویی بته           
مسوولین فشار آورده وهر طورشده این رترار داد     

 لغوشود.

 سند همکاری ایران و چین و ...

 اصغر دریاب علی
: تولید، 0011سرمشق 

 زدایی پشتیبانی و موانع
طور که ملت شریف مستحتضترنتد،          همان  -علی اسدزاده 
ی انقالب امتام       ها از ابتکارات رهبر فرزانه      نامگذاری سا  

 0731ی      العالی( است کته از دهته           ای )مدظله    خامنه
 تاکنون هرساله شاهد آن هستیم.

ها بدون مطالعته و        پرواضح است که هرگز این نامگذاری     
ی آن از      گیرد و فلسفه    فقط از روی احساس  انجام نمی      
لته از       ی معظتم    جانبه  نگاه فاخر و شناخت عمیق و همه      

 شود. های کشور و جامعه منبعث می نیازها و ضرورت

ها و تعیین شعار سا ، نشان از         بدیهی است که نامگذاری   
اهمیتی است که موضوع آن دارد و مبتالبه جامعه و از             

ی ملی محسوب     های راه رشد و توسعه      ترین چال    عمده
ها توجه مسئولین و متردم          شود که با این نامگذاری      می

هتای     شود تا برمبنای این نامتگتذاری        معطو  به آن می   
استراتژیک توجه و اهتمام دولت و مسئوالن در اردامتات       

 ها مدنظر ررار گیرد. ریزی و برنامه

را ستا        -0011ستا       -مقام معظم رهبری این سا     
بسیار حساس، مهم و تأثیرگذار دانستند؛ او  به ختاطتر           

 –سازی که در خترداد امستا          انتخابات مهم و سرنوشت   
تواند تأثیتر     در پی  داریم، که این انتخابات می        -0011

ی آن بتگتذارد و         مهمی در اوضاع کشور و حوادث آینده      
های جدیدی که سر کار خواهند آمد، احتتمتاالً            مدیریت

شتاءا... وارد        های گوناگون و روی، ان     نفس و با انگیزه     تازه
 مدیریت کشور بشوند. 

بنابراین انتخابات این سا  را بسیار متهتم و حستاس               
یتک     99دانستند و هم به این جهت که تولید در سا            

تکانی خورد و در جه  تولید یک حرکتی بته وجتود              
آمد ... اگر چه در حد انتظار نه، ... و نتیجه آن در ارتصاد   
عمومی کشور و در معیشت مردم مشهود نشد. در حالی           
که انتظار ما این بود که جه  تولید بتواند گشایشی در           
وضع مردم به وجود بیاورد. البته شعار جه  تولید بته             
معنای وارعی کلمه، یک شعار به تمام معنا انقالبی است.          
شعار مهمی است که اگر به درستی در کشتور اتتفتا                

شاءا... خواهد افتاد، هم تأثتیترات عتمتیتق                 بیفتد که ان  
گذارد ... و عوارض مهم و منتافتع              ارتصادی در کشور می   
یک  -0011سا   -شود. و امسا  بزرگی بر آن محقق می

ی خوب برای شکوفایی جه  تولید وجتود دارد            زمینه
که از این باید حداکثر استفاده را کرد. باید این حرکت با  

های رانونی و      جدیت دنبا  شود و به طور عمده حمایت       
دولتی و حکومتی از همه سو نسبت به جه  تتولتیتد              
انجام بگیرد، چه این دولت تا ورتی که سر کار است، چه           
دولت آینده که از او  استقرار بایستی همت ختودش را     
بر این ررار بدهد که موانع را برطر  کند و حمایت الزم            

شاءا... جه  تولید به معنای وارتعتی             را انجام دهد و ان    
 کلمه در امسا  انجام بگیرد.

هتای    شک تکیه بر مسائل ارتصادی در نامگذاری سا          بی
بتا شتعتار        99با شعار رونق تولید، سا         99سا     -اخیر

ها و    با شعار تولید، پشتیبانی   0011جه  تولید و سا      
از طر  رهبر حتکتیتم انتقتالب کتامتالً             -ها زدایی  مانع

های درتیتق مشتکتالت و            کارشناسی شده و با بررسی    
کارهای انجام شده طی یک سا  و همچنیتن حتاصتل             
عملکرد مسئولین و دولتمردان در سا  سپری شتده و            

باشد. فتلتذا       نتایج اردامات صورت گرفته در آن سا  می    
 باشد. ها بدون مطالعه و احساسی  نمی هرگز نامگذاری

هتای     تر از شعار ستا       تر و کامل    لکن شعار امسا ، جامع   
باشد و شعار امسا  در تکمیل شتعتارهتای            می  99و    99

ربل به حمایت و پشتیبانی از صنایع، تولیدکنندگتان و           
زدایی و رفتع      کارآفرینان نیز تأکید کرده و خواستار مانع      

موانع از سر راه تولید و فعاالن ارتصادی نیز شده استت             
ی مسئتولتیتن       که در این راستا و برابر همین شعار، همه        

نظام بایدهمه هم و غم خود را در جهت تحقق )تولتیتد،              
 ها( به کار گیرند.  زدایی های و مانع پشتیبانی

ترین کارها و ارتدامتات        پرواضح است که بیشترین و مهم     
ی دولت آیتنتده        برعهده  0011جهت تحقق شعار سا      

باشد که حدودًا سه ماه دیگر توسط مردم عتزیتز و                می
فهیممان انتخاب و از مردادماه یعنی رریب به سه ماه و            

عنوان دولت سیزدهم آغاز  اندی دیگر رسماً کار خود را به
کند. و حساسیت زیاد و بسیتار متهتم بتودن ایتن                    می

رو    ی این نوشتار ذکر شد از ایتن          انتخابات که در طلیعه   
است که اگر انتخاب، انتخاب اصلح بر اساس معیارهایتی          

کننتد، انتجتام        که مقام معظم رهبری مطرح کرده و می       
گیرد و دولت مقتدری روی کار بیاید که ضمن ایتنتکته             

ی    شود، کشوررا از ورطته        موجب تحقق شعار سا  می    
یابد و    ها و تهدیدها نجات می      ی تحریم   تنگناهای ظالمانه 

های رهبری و هتمتراهتی         با پیروی از منویات و رهنمون     
مردمی دشمن را زبون و ملت و کشور را سرافراز و پیروز            

گرداند. و این ملت رشید و فهیم ایتران استت کته                می
ی ایتن       شاءا... با انتخاب اصلح، به خوبی از عتهتده                ان

ی    ختورده    امتحان بزرگ پیروز درآید و دشمنان رستم        
نشین را ناکام و رستوا        خارجی و مزدوران داخلی و خارج     

 نماید.

 و من ا... التوفیق.

رئیس سازمان بسیج هنرمتنتدان فتارس بتا اعتالم               
به عنوان شعار هفتته هتنتر          «هنرمتعهد به حقیقت  »

انقالب اسالمی در سا  جاری گفت: هنر فاخر انقالبی          
 ساز حرکت مطلوب در مسیر حق است. را زمینه

به گزارش فاطمه اسدزاده، خبرنگار شهرسبز؛ متجتیتد          
میکائیلی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان فتارس در          

تتا     09جمع خبرنگاران، با یادآوری اینکه بازه زمانی         
نام هفته هنتر انتقتالب استالمتی              ماه به   فروردین  52
هتای ایتن        گذاری شده است، در تشریح بترنتامته          نام

  سازمان به این منتاستبتت، اظتهتار داشتت: افتزود:                  
عنوان شعار هفتتته هتنتر           به «هنرمتعهد به حقیقت  »

 انتخاب شده است.   0011انقالب اسالمی در سا  

ماه نیز مصاد      فروردین  51وی، ضمن بیان اینکه روز      
با سالروز شهادت آوینی به نام روز بسیج هنترمتنتدان            

گذاری شده است، به تبیین اهدا  بزرگداشت هفته  نام
هنر انقالب اسالمی توسط سازمان بسیج هنترمتنتدان          
پرداخت و گفت: امتداد مسیر تولید با محتوای فرهنگ 
و هنر متعهد، رفع موانع موجود در توسعه فترهتنتگ             
ایرانی ت اسالمی، کمک به هنرمندان جهت ارتتقتا و             
کشف هنرمندان متعهد و غیتره از جتملته اهتدا                
 بزرگداشت هفته هنر انتقتالب استالمتی هستتتنتد.              
رئیس سازمان بسیج هنرمندان با بیان ایتنتکته ایتن             
سازمان، خط مقاومت هنری در دو عرصه ارائه هتنتر            
انقالبی و مقابله با تهاجم هنری غرب را در دستور کار           

کتنتیتم تتا بتا            ررار داده است، تاکید کرد: تالش می       
های مناسب هنر متعهتد را در ختدمتت               ریزی  برنامه

معنویت و رسیدن انسان به کما  اخالری درآوریتم و           
هنر انقالبی هم بتواند ایده ذهنی و متعالتی ختود را              

ساز حرکت    عرضه کند. وی، هنر فاخر انقالبی را زمینه        
هتا     مطلوب در مسیر حق دانست و گفت: عالوه بر این         

تکیه بر هنرمندان جوان انقالبی در جتهتت رشتد و              
اعتالی کشور و ارائه الگوی برتر هنر اسالمی در تمامی       

های اجتماعی از وظایف سازمان هنرمنتدان در           عرصه
های خود را  است که با این رویکرد فعالیت 0011سا   

کنیم. میکائیلی با تصریح اینکته جتلتستات              دنبا  می 
بزرگداشت هفته هنر انقالب اسالمی از سا  گذشته با         

ها برگزار    ها و انجام تقسیم کار میان آن        تشکیل کمیته 
گفت: در این جلسات شتهتیتد شتاخت                  شده است، 

را    0011سازمان بسیج هنرمندان فارس در ستا            
 شهید حسین فهیمی انتخاب کردیم.

 معرفی شهید هنرمند شاخ  ستا  استتتان فتارس             
رئیس سازمان بسیج هنرمندان فارس، شهید حستیتن        
فهیمی را شهید شاخ  بسیج هتنترمتنتدان فتارس             

 07معرفی کرد و افزود: شهید حسین فهیمی در سا            
 ۵2بهمن ماه سا       01در زرران متولد شد و در تاریخ        

در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترک  دچار رطع پای          
راست و مجروحیت از ناحیه دست راستت شتد کته              

 درصدی ایشان شد. 31موجب جانبازی 

به   92وی با بیان اینکه این شهید بزرگوار که در سا            
های سینمتایتی،      شهادت رسید، در عرصه ساخت فیلم     

داستانی و مستند فعالیت داشته است، گفت: شتهتیتد            
فهیمی دارای مدرک کارشناسی سینما از دانشتگتاه           
هنر، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیتت        

مدرس و دانشجوی دکتری پژوه  هنر دانشگاه هنتر         
متحتیتط    »توان به مستتنتد         بود و از جمله آثار او می      

، فیلم داستتانتی     «0737زیست کهکلویه و بویر احمد      
آواز جنگتل   «، فیلم داستانی    »0739آغاز یک پایان    «

، فیلم مستتتنتد      »0790ساحت  «، سینمایی   »0790
 »0792انتتظتار     «و فیلم مستند     »0797گمست  «

 اشاره کرد.

 ها تشریح برنامه

میکائیلی در بخ  دیگری از سخنان خود از اجترای           
برنامه شاخ  در هفته هنر       21برنامه عمومی و      511

انقالب اسالمی توسط سازمان بسیج هنرمندان استتان        
هایی  ها در شهرستان فارس خبر داد و گفت: این برنامه       

که در وضعیت ررمز و نارنجی شیوع کرونا هستتتنتد             
های با وضعیت زرد و       صورت مجازی و در شهرستان      به

صورت حضوری    های بهداشتی به    آبی با رعایت پروتکل   
 007اجرا خواهند شد. وی بیان کرد: سترکشتی از                

خانواده شهید هنرمند در سطح استان، غبتارروبتی و           
عطرافشانی ربور شهدا به ویژه شتهتدای هتنترمتنتد،              
فضاسازی محیطی، حضور هنرمندان در نتمتازهتای           

های بهداشتی، برگزاری عصر و       جمعه با رعایت پروتکل   
های مجتازی، بترگتزاری         شب خاطره، برگزاری کارگاه   

، 99آیین تجلیل از هنرمندان شاخ  استان در سا           
های فرهنگتی     برپایی نشست معاونین فرهنگی دستگاه    

ت هنری استان، بازدید رایگان اماکن گتردشتگتری و             
ها ویژه هنرمتنتدان، دیتدار          فرهنگی با رعایت پروتکل   

هنرمندان با استاندار و مسئوالن استان، افتتاح کانتون         
اهلل)ص( و غیره از         هنرمندان سپاه ناحیه محمد رسو     

 های عمومی این ایام هستند. جمله برنامه

رئیس سازمان بسیج هنرمندان فارس همچنتیتن بتا           
های شاخ  این ایتام تصتریتح کترد:          اشاره به برنامه  

برپایی جشنواره عصر انتظار، تشکیل دبیرخانه نگارش       
کتاب شهدای هنرمندان و کتاب مفاخر هنری فتارس،         

هفتته از      20رونمایی از برنامه تلویزیونی نافه که طی        
نتامته      شبکه استانی پخ  خواهد شد، انعقاد تفتاهتم        

منظور پترهتیتز از         های فرهنگی به    همکاری با دستگاه  
هتای     موازی کاری و ایجاد انسجام در انجام فعتالتیتت      

نتویستی،      فرهنگی و هنری، نقد و اکران فیلم، بتداهته         
بترنتامته       20ایجاد نگارخانه تخصصی هنر با اجترای         

هنری در طو  سا ، همای  بازخوانی هنر انقالب بتا          
حضور جمعی از هنرمندان، اجرای اکسپوی نتقتاشتی       

آثار  9خط برا ی آزادسازی زندانیان فارس، رونمایی از    
شهید آوینی با موضوع شهدای استان فارس کته بتا             

کنیم از جمله     مجموعه بنیاد حفظ آثار آن را دنبا  می       
های شاخ  این ایام هستند. به گتفتتته وی،                برنامه

کتاب شهدا، مفاخر و آثار هنتری راه     7تدوین و چاپ    
المللی، ساخت فیلم و  های ملی و بین  یافته به جشنواره  
گرافیک پرتره شهید شاخ  هنترمتنتد     کلیپ و موشن 

ستالته      01، برپایی همای  بازخوانی هنر      0011سا   
ها، افتتاح خانه هنترمتنتدان،      ها و ریزش    انقالب، روی  

گرافیک شهید شیرعلی ستلتطتانتی،          رونمایی از موشن  
شهید شاخ  هنرمندان سا  گذشته و کتاب ختانتم          
ماه، رونمایی از پوستر هفته هنر انقالب، رونمتایتی از            
آثار و تولیدات ادبی و هنری شامل آلبوم موسیقی، آثار 
تولیدی ادبی، تولیدی پژوهشی، برپایی کنگره شتعتر          

ملی مکتب گمنامی، پخ  جشنواره آواها از شتبتکته           
برنامه فرهنگی، هنری و آموزشتی        711فارس، اجرای   

های مؤمنانه به هتنترمتنتدان،          صورت مجازی، کمک    به
رونمایی از مجموعه شعر شهدای هنرمندان استتتان،          
اکران و نقد فیلم، افتتاح دبیرخانه فصل شیدایی، نقتد          
کتاب و تجلیل از خانواده هنرمندان سپاه فجر از دیگر          

های تدارک دیده در ایام هفته هتنتر انتقتالب                برنامه
 اسالمی در استان فارس هستند. 

برگزاری همای  بزرگ مرتضی علی عنوان یتکتی از            
های هفته هنر انتقتالب استالمتی             ترین برنامه   شاخ 

است که میکائیلی با اشاره به آن گفت: همتزمتان بتا               
هفته هنر انقالب اسالمی و سالروز شهتادت شتهتیتد             
آوینی و همزمانی این سالگرد با سالگرد سپهبد شهید         
علی صیاد شیرازی، همای  بتزرگ مترتضتی عتلتی              

همت سازمان بسیج هنرمندان فتارس در تتاریتخ               به
در شهرستتتان شتیتراز          0011فروردین    57دوشنبه،  
شود. وی ادامه داد: امیر سترتتیتپ ستتتاد                 برگزار می 

غالمحسین دربندی، از همرزمان شهید صیاد شیرازی؛       
صدیقه صیاد شیرازی، خواهر شهید؛ پرویز رمضتانتی،         
مستندساز گروه تلویزیونی روایت فتح و یتار هتمتراه            
شهید آوینی؛ راسم بخشی فیلمبردار و مستتتنتدستاز           

نتیتا، از        گروه تلویزیونی روایت فتح؛ شاهرخ کتیتوان        
مستندسازان و همسنگر شهید آویتنتی و ستازنتده              

هتای     مستندهایی چون تک آخر، شلمچه، موزه جنگ      
دنیا و مستندهای سوریه، از مهمانتان ایتن بترنتامته               

 خواهند بود.

نفر از فعاالن استان فارس مرتبط        9در این همای  از     
با گروه تلویزیونی روایت فتح و یاران شهتیتد صتیتاد              
شیرازی تجلیل خواهد شد، رئیس ستازمتان بستیتج             
هنرمندان فارس با اعالم این ختبتر گتفتت: صتاد                 

زادگان از مستتنتدستازان        مقدم و محمد یوسف     صادری
اکتبتر      گروه تلویزیونی روایت فتح؛ خانواده شهید علی      

مکان، یار و همراه شهید آوینی در جبهه آبادان و            ملک
های فیروزآباد استان فارس      سازنده مستند خان گزیده   

، خانواده مرحوم اکبر شریعت ختوانتنتده          29در سا    
آییم و غیتره از        نوحه معرو  کربال کربال ما داریم می      

جمله افرادی هستند که در این همتایت  تتجتلتیتل          
خواهند شد. وی بیان کرد: در این همای  برای اولین            

اثر تولیدی شهید آوینی با متوضتوع استتتان              9بار از   
ها تولیتد شتهتیتد          فارس از جمله مستند خان گزیده     

مربوط بته   29آوینی در گروه تلویزیونی جهاد در سا       
غائله خوانینی فیروزآباد، مستند شهید رضا جاویتدی،        
مستند شهید خلیل مطهرنیا، مستند شهید علی اکبتر         
رحمانیان، مستند شهید خلیل پرویزی، مستند شهید       

هتای بتعتد از           ور، مستند بلور باور که در ستا          دیده
شهادت شهید آوینی توسط گروه روایت فتح با موضوع 

المهدی استان فتارس در         77نق  رزمندگان لشکر    
تولید شده است، مستند سرباختتته         5عملیات والفجر   

کوی عشق ویژه سردار شهید خلیل مطهری و مستنتد    
شهیدی از ایل رشقاری شهید طمراس چتگتیتنتی از             
جمله آثاری هستند که در این هفته رونمایی خواهنتد    

 شد.

 رئیس سازمان بسیج هنرمندان فارس:
برنامه شاخص در هفته هنر انقالب اسالمی توسط  51برنامه عمومی و  ۴11اجرای 

ساز حرکت  سازمان بسیج هنرمندان استان فارس / هنر فاخر انقالبی را زمینه
 مطلوب در مسیر حق است

 یادداشت مدیر مسئول



3صفحه  شهرسبز 1112آوریل  6/  2441شعاان  13/  2411 ف وردین 21شناه  سه/  113/ شماره  21سا    

به گزارش کازرون نما و بر اساس جدیدترین            
رنگ بند های اعالم شده از سوی ستاد ملی              
کرونا، شهرستان کازرون در وضعیت ررمز             

 کرونایی ررار گرفت.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون 
، 09بیمار مبتال به کووید     30گفت: با شناسایی    

مجموع آمار مبتالیان از ابتدای اپیدمی کرونا تا         
نفر   309به پنج هزار و         0011فروردین    02

 افزای  یافت.

«بندر برامکی  »دکتر     
افزود: با فوت سه بیمار طی سه روز 
گذشته، مجموع آمار فوتی های        

نفر    002رطعی کرونا نیز به           
 افزای  یافت.

بیمار مشکوک و     30او اضافه کرد:    
در بیمارستان    09مبتال به کووید   

ولیعصر )عج( بستری هستند که        
نفر از آنها         9شرایط جسمی      

 نامساعد گزارش شده است.

برامکی با اشاره به روند رو به افزای  تعداد            
بیماران شناسایی و بستری، از شهروندان           
خواست ضمن جدی گرفتن شرایط با استفاده       
از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و پرهیز از           
حضور در تجمعات و دورهمی های خانوادگی،       
جان خود وعزیرانشان را در برابر خطرات این         

 بیماری حفظ کنند.

 نما. منبع: کازرون

 دکتر برامکی خبر داد:

 رنگ قرمز کرونا بر چهره کازرون / 

ساعت گذشته در شهرستان کازرون ۴0بیمار طی  ۱0شناسایی   

صبتح روز     به گزارش دریافتی کازرون نما؛      
با حفظ کتلتیته        001100002یکشنبه مورخ   

پروتکل های بهداشتی، رابط و اعضاء شورای       
حل اختال  شهرستان کازرون بتا حتجتت          
االسالم انصاری فرد رئیس دادگستری ایتن        

 شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار حجت االسالم انصتاری فترد           
رئیس دادگستری کازرون ضمن تتقتدیتر و          
تشکر از زحمات و تالش های اعضاء ختدوم         
شورای حل اختال  این شهرستان گتفتت:         
اعضاء این شورا باید در زمینه ایجاد صلح و          
سازش و پیشگیری از وروع جرم تتالش و           
کوش  بیشتری داشته باشند تا فترهتنتگ         

 صلح و سازش در بین مردم نهادینه شود.

همچنین حجت االسالم انصتاری فترد بتر           
ارجاع پرونده های مهم جهت ایجاد صلح و         
سازش به شورای حل اختال  تاکید کرد و         
اظهار داشت: با ایجاد دو شعبه مصتلتحتیتن           

ررآنی و همیاران شورا در دادگستری و بتا           
کمک پرسنل محترم شورای حل اختتتال          
در حل و فصل پرونده های مهم از جتملته            
رتل، نزاع و دیگر موضوعات مهم، عملتکترد         
مطلوبی داشته ایم و باید اعضاء شورای حتل    
اختال  در کاه  ورودی پترونتده هتای            
رضایی و کاه  جمعیت زندانیان تتالش و         

 مساعدت بیشتری داشته باشند.

در این دیدار آرای مهدی گلستان رابط شورا 
به ارائه گزارش عملکرد فعتالتیتت شتورا و           
همچنین تعدادی از اعضاء به ارائه نتقتطته           
نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود پیرامون 
فعالیتهای شتورای حتل اختتتال  ایتن              

 شهرستان پرداختند.

 نما. منبع: کازرون

 حجت االسالم انصاری در جمع اعضاء شورای حل اختالف شهرستان کازرون:

لزوم تالش بیشتر شوراهای حل اختالف باید در زمینه ایجاد 
هکتاری نرگس زار منطقه جره و باالده شتهترستتتان      51محدوده   صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم

 کازرون با فنس کشی مورد حفاظت و مراربت ویژه ررار گرفت.

دریافتی کازرون نما، سید مجتبی ایران محبوب رئیتس          به گزارش 
نرگتس   اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون، گفت:        

ترین نرگتس زارهتای طتبتیتعتی              جره کازرون از منحصربفرد    زار
گردشگری کازرون بوده که هتر ستالته پتذیترای                  و رطب    کشور

 گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور و استان است.

 نما. منبع: کازرون

حفاظت ویژه از 
 زارهای کازرون نرگس

به گزارش دریافتی کازرون نما؛ با حضور فریتدون         
چنتار و      دوانی نماینده مردم کازرون و کوه       عباسی

های   جمعی از مدیران شهرستان و مرتبط با پروژه       
نیمه تمام شهرستان، در چارچوب راهبرد جتهتاد         
خدمت و در راستای تحقق منویات مقام متعتظتم         

هتا،     رهبری پیرامون شعار سا  )تولید؛ پشتیبانی      
ها( با پیشنهاد نماینده مردم، کتارگتروه           زدایی  مانع

پشتیبانی و رفع موانع در شهرستان کازرون تحت        
در ایتن     «کارگروه پتیتشتران کتازرون        »عنوان  

شهرستان تشکیل و اولین جلسه ایتن کتارگتروه           
همزمان با روز جمهوری اسالمی ایران در دفتتتر           

 چنار برگزار گردید. نماینده کازرون و کوه

گفتنی است مطابق برنامه ریزی انجام گترفتتته،           
جلسات کارگروه پیشران بصورت منظم و هفتگتی        
با دستور کار مشخ  توسط دبتیترختانته ایتن              
کارگروه و به ریاست فرماندار ویژه کازرون جهتت         

هتا و بتا           حمایت از تولید، رفع موانع و پشتیبانی      

مشارکت نماینده  
کتتتتتازرون و      

چنار تشکیتل     کوه
  خواهد شد.

در اولین جلتسته     
پیشران، موضتوع   

هتای     رسیدگی و بررسی آخرین وضعیتت پتروژه     
حوزه بهداشت و درمان شهرستان کتازرون کته           

طبق نقشه راهبرد جهاد خدمت دکتر عتبتاستی           
طرح کالن و راهبردی در ایتن حتوزه              ۵تعداد  

طراحی شده است مورد بررسی رترار گترفتت و             
 . تصمیمات الزم اتخاذ گردید

همچنین در اولین جلسه کتارگتروه پتیتشتران،             
موضوعات "توسعه شهرک های صتنتعتتتی" و              
"توسعه شهرک های کشاورزی" با حضور مدیران 
مرتبط بررسی و تصمیمات الزم بر اساس برنتامته          
زمانبندی معین اتخاذ و متولتی امتر مشتخت              
گردید. در این جلسه یک طرح سرمایه گذاری در          
حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز تصویب و در           

 دستور کار شهرستان ررار گرفت.

مصوبه داشتت کته        09اولین جلسه این کارگروه     
مقرر گردید توسط فرماندار ویژه شتهترستتتان و            
رییس کارگروه ابالغ و مصوبات تا حصو  نتیتجته          
توسط دبیرخانه این کارگروه پیگیری و دنتبتا            

 شود.

 های ناتمام شهرستان کازرون: تر پروژه پیگیری جدی

  »پیشران کازرون«برگزاری اولین جلسه کارگروه 

 با حضور دکتر عباسی
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به گزارش روابط عتمتومتی دفتتتر نتمتایتنتده                 
شهرستانهای کازرون و کوه چنار،دکتر فتریتدون         
عباسی دوانی،طی مصاحبه تلفنی در مورد ررارداد 

هایی بیان کردند که به شرح        ایران و چین صحبت   
 زیر است:

نتویتس      فعال این ررارداد یک پیشنهاد یک پیت        

اولیه است که در راستای راهبردی شدن روابتط          
شود.  رشدی که چتیتن           ایران و چین مطرح می    

داشته باعث شده است که غربی ها این کشور را           
تحت فشار ررار دهند و بخواهند ضعیف کتنتنتد            
متعاربًا این کشور نیز نیاز به دوستان راهبردی به         
خصوص در آسیا دارد، چین به دنتبتا  رابتطته              

 طوالنی مدت با ایران است.

اگر در کشور ما نگاه به شر  تقویتت شتود متا               
میتوانیم یک باالنسی در محاسبات جدید جهانتی   
ایجاد بکنیم و نق  آفرین تر باشیم. ارتتبتاط بتا             
چین و روسیه با حفظ عزت ملی خواهد بود ایتن           
پی  نویس امضا شده باعث نزدیکی دو کشتور           

شتود.     می گردد و مناسبات راهبردی نهادینه می      
سفر وزیر چین در استمرار و پیام رهبری به رهبر          
چین است طبق رراردادهای رانون اساستی اگتر          

آیتد و       الزم شود این  پی  نویس به مجلس می        
 مجلس روی آن نظر خواهد داد.

 از آقای نماینده چه خبر؟
مصاحبه تلفنی دکتر فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و 

نماینده مردم شریف شهرستانهای کازرون و کوه چنار در رابطه با قرارداد ایران 

ررآن کتابی است که حتقتایتق را بترای هتمته                  
اندیشمندان و آزادگان جهان بیان می کند و وسیله 
ای است که مؤمنان را به پیمودن راه صتحتیتح و              
درست بشارت می دهد وهدایت می نمتایتد. ایتن             
کتاب ارزشمند که هدف  نجات همه انستان هتا            
وهدایت آنان به سوی نیکی هاست، مؤمنان را بته           
معاملعه ای سودمند دعوت کرده است که پایان آن         
نصرت و یاری خدا و پیروزی آنان می باشد. رترآن            

خطاب به مؤمنان می        01-07در سوره صف آیات     
اید! آیا شما را      اى کسانى که ایمان آورده  »فرماید: 

به تجارتى راهنمائى کنم که شتمتا را از عتذاب              
بخشد؟! ، به خدا و رستولت              دردناک رهایى می    

ایمان بیاورید و با اموا  و جانهایتان در راه ختدا              
جهاد کنید، این براى شما از هرچیز بهتر است اگر           
بدانید!،)و اگر چنین کنید( خدا گناهانتان را متی              

بخشد و شما را در باغ هایى از بهشت داختل متی                
کند که نهرها از زیر درختان  جارى استت و در               

مسکن هاى پاکیزه در بهشت جاویدان جتاى متی           

دهد و این پیروزى عظیم است!  و نعمت دیتگترى               
بختشتد، و آن         که آن را دوست دارید به شما می         

یارى خداوند و پیروزى نزدیک است و مؤمنان را به          
 این پیروزى بزرگ(.بشارت بده.

در این آیات ررآن به مؤمنان می گوید که اگر متی            
خواهید از عذاب دردناک روز ریامت رهایی یابید به      
شما دو پیشنهاد می شود: او  به خدا و فرستاده او            
ایمان داشته باشید و دیگری با ما  و جانتان در راه 
او جهاد و مبارزه کنید. ایمان به خدا و فترستتتاده        
اش یعنی این که پندار و گفتار و رفتار ما بر اساس            
دستورات خدا و پیامبرش باشد. چرا که خدا خالتق           
انسان هاست و اوست که بر تمام ختواستت هتا و           
نیازهای انسان ها آگاهی دارد  و اگر ما نیز اندیشته            
و بیان و عمل خود را بر اساس دستورات و اوامر او            

ررار دهتیتم،    -حضرت محمد)ص(    -و فرستاده اش    
هیچگاه از راه راست و درست منحر  نمی شویم و          
برای این که در مسیر هدایت ررار گیریم، باید جهد        

و تالش کنیم و این تالش وکوش  گاهی با متا ،            
 زمانی با جان و گاهی باهم خواهد بود.

بنابراین برای پیمودن راه حق و حقتیتقتت بتایتد              
زیربنای فکری و عملی ما، اطاعت از دستورات الهی    
و توصیه های رسو  خدا)ص( بتاشتد و اگتر در                 
رفتارهای فردی و اجتماعی همواره به رضایت او و          
پیامبرش بیندیشیم و بر اساس خواسته های آنتان          
عمل کنیم، خدا نیز پیروزی ما را در هر دو عتالتم              
تضمین خواهد نمود. لذا باید همواره ارتباط خود را          
با کتاب خداوند و سیره پیامبر اعظم )ص( و ائتمته              
اطهار)ع(حفظ کنیم، از بایدها و نبتایتدهتای آنتان        
آگاهی داشته باشیم، و بر اساس ایتن بتایتدهتا و               
نبایدها نقشه راهی برای خود تهیه کنیم و بکوشیم         
اعما  و رفتارمان براساس این امرها و نهی ها انجام 
گیرد. به نیت ها و کردارهای خود رنتگ ختدایتی              
بدهیم، در ختدمتت کتردن بته ختلتق ختدا                    
بکوشیم،مشکالت دیگران را حل کنتیتم، امتر بته             

معرو  و نهی از منکر را فراموش نکنیم، بکوشیم تا        
ارزش ها و نیکی ها در اجتماع ساری و جاری شود           
و در این راه با ما  و جان ختود بترای بتررتراری                 
حکومت الهی تالش نماییم، چرا که این کار بترای           
انسان های مؤمن بهتر و نیکوتر است . و کسانی که            
اینگونه در راه خدا مجاهدت و تالش نمایند، در آن          
روز که همه نگران اعما  گذشته خود هستند، خدا         
به آنان  پاداش های فراوانی خواهد داد، حضترت            
دوست گناهان و کاستی ها آنان را خواهد بخشید و 
مجاهدان را در بهشتی که نهرها از زیر درختتانت            
جارى است ، در مسکن هاى پاکیزه و جتاویتدان             
جاى خواهد داد، و یاری خود را که همانا نصتر و              
پیروزی در این جهان است، نصیب این انسان های          
مؤمن خواهد کرد  و البته  برای رسیدن بته ایتن               
پیروزی بزرگ، نباید از استمداد او و متجتاهتدت             

 خالصانه خود غفلت کنیم .  

 اِن شااهلل

با حضور نماینده وزیر علوم و همزمان با شروع به          
کار مجدد پژوهشکده تکنولوژی نتانتو و گتروه             
پژوهشی پیچیدگی و محاسبات، مرکز مطالتعتات        
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ستلتمتان فتارستی            

 کازرون افتتاح شد.

، طتی بترگتزاری        0011فروردین    00صبح روز   
االسالم دکتر ابتراهتیتمتی،         آیینی با حضور حجت   

نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هتیتئتت         
رئیسه دانشتگتاه ستلتمتان فتارستی کتازرون،                

االسالم صباحی، امام جمعه کازرون، عتلتی          حجت
مظفری، معاون استتتانتدار و فترمتانتدار ویتژه                
شهرستان کازرون، میرشکاری، مدیر دفتر نماینده   
مردم کازرون و کوهچنار در متجتلتس شتورای             
اسالمی، جمعی از روسا، معاونین و بترختی از             
مسئولین شهرستان کازرون، مرکتز متطتالتعتات           
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ستلتمتان فتارستی            
کازرون افتتاح و پژوهشکده تکنولوژی نانو و گروه        
پژوهشی پیچیدگی و محاسبات این دانشگاه، پس       
از گذشت چند سا  از تورف فعالیت آنها، مجتددًا          
شروع به فعالیت نمودند.  بنا به گتزارش روابتط           

الملل دانشگاه سلمان فتارستی        عمومی و امور بین   
االسالم دکتر ابراهیم ابراهتیتمتی،         کازرون، حجت 

های   نماینده وزیر علوم و مسئو  هماهنگی هیئت      
رسیدگی به تتختلتفتات اداری کتارمتنتدان و                 

های انتظامی اعضای هیئت      کننده هیئت   هماهنگ
علمی وزارت علوم، تحقیقات و فتنتاوری، طتی           
سخنانی با اشاره به تأکیدات مکرر ررآن بر رسالت 
دانشمندان و اهل رلم، خاطر نشان نمود: در ررآن        
کریم آمده است نون و القلم و منظور از این آیته             
شریفه سوگند به رلمی است که خدا را متعترفتی           
کند، رلمی که فرهنگ جامعه را باال ببرد، رلتمتی         
که علم را در جامعه نهادینه کند و محصو  ایتن     

هایی باشد که جامعته       ها و کتاب    رلم باید پژوه   
با تکیه به آنها بتواند بالندگی خود را بته دستت             

االسالم دکتر ابراهیمی ضمن تقدیر       بیاورد.  حجت   
نیا در     های مکرر و پیوسته دکتر فاضل       از پیگیری 

سطوح مختلف وزارت علوم، برای بهبود عملکترد        
دانشگاه سلمان فارسی کازرون، افتزود: در روز            

شود شمایی کته رئتیتس           ریامت از ما سوا  می    
دانشگاه بودید برای دانشگاه چه کردید و شمایتی         
که استاد دانشگاه بودید برای دانشجویانتان چته         
کردید؟ با انجام ارداماتی مانند افتتاح مراکزی که        
امروز شاهد شروع به کار آنهتا ختواهتیتم بتود،               

توانیم در روز ریامت نیز سربلند باشیم، منوط          می
به اینکه در ارایه خدمات آنها توجه شود که هد       

 غایی، خداوند تبارک و تعالی باشد. 

نیا، رئیتس دانشتگتاه       در ادامه، دکتر غریب فاضل  
سلمان فارسی کازرون نیز طی سخنانی با تشکتر         

های صورت گرفته از ستوی         ها و حمایت    از تالش 
دوانی، نماینده مردم شریتف       دکتر فریدون عباسی  

کازرون و کوهچنار در مجلس شتورای استالمتی           
اندازی این مراکز، خاطر نشتان         برای تجهیز و راه   

نمود: سه مرکزی که امروز افتتاح و مجددا شروع          
کنند، در راستای عمل به بتیتانتیته            به فعالیت می  

هتای کتالن        مأموریت دانشگاه و تحقق سیاستت     
وزارت علوم، تحقیقات و فتنتاوری در جتهتت               

ها هستند. امتیتدوارم        محور نمودن دانشگاه    جامعه
نهادهای مختلف دولتی و هتمتچتنتیتن بتخت               

مندی مناستب     خصوصی شهرستان بتوانند با بهره    
از ظرفیت علمی این سه مرکز و پژوهشکده، بته           
ویژه مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگتاه        
سلمان فارسی کازرون، نق  موثرتری در نتظتام          

های عمومی بترای      سازی  ها و تصمیم    گیری  تصمیم
نیا همچنین بتا       جامعه داشته باشند.  دکتر فاضل      

ارایه گزارشی از گروه پژوهشی پتیتچتیتدگتی و             
محاسبات و همچنین پژوهشکده فنتاوری نتانتو،          
خاطر نشان نمود: مرکز محاسبات و پیچتیتدگتی           
دانشگاه سلمان فارسی کازرون، پتس از مترکتز            

های پیچیده دانشگاه ختواجته         تحقیقات سیستم 
نصیرالدین طوسی، دومین مرکزی است کته بته          
طور خاص و با هد  بررسی پارادایم غتالتب در         

های پیچیده به بررسی و مطالعه طتیتف            سیستم
های مختلف علوم     ها در حوزه    ای از پدیده    گسترده

و فنون با استفاده از ابزار توسعه یافته در تئتوری           
پتردازد. پتژوهشتکتده           های پیچیده متی     سیستم

فناوری نانو دانشگاه سلمان فارسی کازرون نیز بتا         
هد  ایجاد تحو  و تحرک در آموزش و پژوه          

سلمان فارسی کتازرون        ای در دانشگاه    میان رشته 
ش  و اعتالی جایگاه این دانشگاه و همچنین گستر

المللی در حتوزه تتحتصتیتالت            های بین   همکاری
های کاربردی نانو فعالیت ختود   تکمیلی و پژوه   

را پس از چندین سا  تورف، مجددا آغاز خواهتد          
 نمود. 

االسالم صباحی، امام جمعته کتازرون، از            حجت
های این مراسم بود که با تقدیر از           دیگر سخنران 

های علمی و اجرایی مجموعه متدیتریتتتی            تالش
دانشگاه سلمان فارسی کازرون، خاطر نشان نمود:       

اندازی این سته      های عملی مانند افتتاح و راه       اردام
های ماندگار و ارزشمند برای تتغتیتیتر            مرکز، گام 

های آنها به     ذائقه عمومی مردم برای تغییر اولویت     
شوند چراکه    سمت مسائل دانشگاهی محسوب می    

نمایتنتد کته متردم           زمینه مناسبی را فراهم می    
ها را به وضوح در زنتدگتی        بتوانند نق  دانشگاه  

روزمره خود شاهد باشند. بنده از تتمتامتی ایتن              
کنم و امیدوارم مستئتولتیتن          ها حمایت می    تالش

مختلف شهرستان بتوانند از این ظترفتیتت بته             
 ای مناسب بهره ببرند.  گونه

گفتنی است مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعتی        
دانشگاه سلمان فارسی کتازرون، بتاتتکتیته بته              

تواند   توانمندی اعضا هیئت علمی این دانشگاه می      
های مختلف افکارسنجی، تهیه و تتنتظتیتم            پروژه

هتای     های اجتماعی و فرهنگی برای طرح       پیوست
هتای متختتتلتف           مختلف عمرانی، انجام پتروژه     

هتای     مطالعاتی و... را متناسب با نیاز دستتتگتاه             
مختلف اجرا نماید. با شتروع بته کتار متجتدد                 
پژوهشکده فنتاوری نتانتو و گتروه پتژوهشتی                
پیچیدگی و محاسبات این دانشگاه نیز کته طتی           

هتای     چند سا  گذشته متورف شده بود، طترح        
مطالعاتی و پژوهشی دانشجویان و پتژوهشتگتران         
مختلف شهرستان بدون نیاز به مراجعه به مراکتز         

ها، از این پس در شتهترستتتان              برخی از استان  
 کازرون رابل اجرا خواهد بود. 

 مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون افتتاح شد

 ای، پرسود و پر منفعت!  عجب معامله
 محمد بارونی    
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شه دار کازرون در ی اسم تجلیل از 
 یه تاش شایلی:

ییج رضایرمند  که حمایت یال  
ها  هندبا  در ییان  باشگاه از تیم

ی دم ایجاد ک د، بیش از ه  
دسرگاهی بیده است/ به دناا  
واگذار  زیین ب ا  احداث 

 ساخرمان ادار  باشگاه هسریم 

شهردار کازرون در مراسم تجلیل از مالک          
باشگاه نیروی زمینی شهید شاملی با بیان          
اینکه تالش همه ما برای جلب رضایت مردم        
است، گفت: آرای شاملی با مدیریت خود در         
باشگاه و حمایت از تیمهای مردان و بانوان          
هندبا ، باعث شدند موج رضایتمندی بی        
 از هر دستگاهی در مردم ایجاد شود.              
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون،       
محمدامین مهرورز که سخنران محفل           
تجلیل از مالک باشگاه نیروی زمینی شهید         
شاملی بود، افزود: ما ردردان تالشهای شما         
هستیم و دوست داریم که همچنان پرتوان         
 در کنار تیمهای هندبا  باشگاه بمانید.           
وی با تقدیر از دکتر پاکد  کازرونی رئیس          
فدراسیون هندبا  کشور، اظهار کرد: الحق و       
االنصا  ما امروز می توانیم ادعا کنیم که            

کازرون مهد هندبا  ایران است، چرا      
که هم چشم امید به درخش  تیم         
هندبا  مردان به عنوان نماینده          
کشور در آسیا پس از کسب عنوان         
رهرمانی کشور داریم، هم به نایب         
رهرمانی تیم بانوان در کشور افتخار       
می کنیم و هم به حضور یک کازرونی در            
عالی ترین مسند مدیریتی هنبا  کشور به         
خود می بالیم. شهردار کازرون ادامه داد:           
شورای اسالمی شهر و شهرداری هم خود را         

داند چرا    عضوی از تیم هندبا  کازرون می       
که دو تن از اعضای شورای شهر دست              
اندرکار هیئت هندبا  شهرستان و تیم            
هندبا  بانوان شهید شاملی هستند.  وی           
همچنین از نیروی زمینی ارت  به خاطر           
حمایت تیمهای مردان و بانوان شهید شاملی       
تشکر کرد.  محمدامین مهرورز خاطرنشان        
کرد: ما باید به طور ویژه از بازیکنان غیور و           
متعصب تیم حمایت کنیم چرا که نق             
آفرینی های آنها بوده که امروز این افتخارات        
را نصیب شهر کرده است.  به گفته او دکتر            
عباسی دوانی نماینده شهرستان هم همیشه       
دغدغه کمک به تیم را داشته و این مسئله را   
به مدیران گوشزد می کرده است و این امید          
وجود دارد که با حمایتها و پیگیری های            
ایشان کمکهای بیشتری نصیب تیمهای          
هندبا  شهید شاملی شود. شهردار کازرون        
همچنین در بخ  دیگری از سخنان خود از        
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان          
درخواست کرد با تدبیرخود، تا حد امکان          
منابع مالی را از محل اعتبارات استانی و ملی         
جهت حمایت بیشتر از تیمها در اختیار            

باشگاه ررار دهد. وی     
با اشاره به اینکه         
شهرداری کازرون در    
روزهایی که تیم در کازرون حضور داشت،          
هم مهمانسرا در اختیار تیم ررار داد و هم            
تجلیلی در حد بضاعت خود از تیم بانوان به          
عمل آورد، گفت: در حا  حاضر هم به دنبا          
در اختیار گذاشتن زمین به مالک محترم           
برای احداث ساختمان اداری باشگاه هستیم       
و با توجه به دغدغه اعضای محترم شورای          
اسالمی شهر، به زودی یک خیابان هم از            
طریق شورای شهر به نام هندبا  نامگذاری         
خواهد شد.در پایان مراسم با اهدای لوح           
تقدیر و گل از مهرتاش شاملی مالک باشگاه         
هندبا  نیروی زمینی شهید شاملی تجلیل        

 شد.

نشانی  دو خا  کیتاه از سازیان آتش
 و خدیات ایمنی شه دار  کازرون

 و آت  سوزی مغازه       012واژگونی خودروی   
به گزارش روابط عمومی سازمان آت  نشانی       
و خدمات ایمنی شهرداری کازرون، پشنگیان      
سرپرست سازمان اظهار کرد: حادثه واژگونی      

یک نفر مصدوم بر جای        012خودروی پژو   
گذاشت. وی افزود، در پی اعالم  این حادثه           
در تقاطع روستای جام بزرگی، آت  نشانان        

راننده مصدوم گرفتار در       0ایستگاه شماره    
را با استفاده از ست نجات          012خودروی  

هیدرولیک رهاسازی کرده و تحویل عوامل        
نشانی   امدادی دادند. سرپرست سازمان آت      

و خدمات ایمنی شهرداری کازرون، همچنین      
ادامه داد: در حادثه دیگری در خیابان              
حمیدی، آت  سوزی یک باب مغازه به            

اطالع داده شد که           5ایستگاه شماره     
نشانان پس از حضور، اردام به اطفاء            آت 

 حریق مغازه کردند. 

 اخبار شهرداری کازرون

 رنگ آمیزی سرعت گیر های سطح شهر



6صفحه  1112آوریل  6/  2441شعاان  13/   2411ف وردین  21شناه  سه/  113/ شماره  21سا    شهرسبز 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 فاقد سند رسمی

 099  000  09متورخ     0799۵1700115110702برابر رأی شماره    

هتای     موضوع رانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        

فارد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت متلتک کتازرون               

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آرای اکبر نامتجتوفترد فترزنتد          

صادره از کازرون در شتشتدانتگ          52123محمد بشماره شناسنامه    

فترعتی از        035مترمربع پالک     ۵1027یک باب مغازه به مساحت      

اصتلتی      077فرعی از    5اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  077

فارس کازرون خریداری از مالک رستمتی          3وارع در بخ       0رطعه  

آرای غالمحسین خواجه  محرز گردیده است. لذا به منظور اطتالع              

شتود و در         روز آگهی متی     02عموم مراتب در دو نوبت به فاصله        

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی          

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو متاه             داشته باشند می  

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظر  مدت              

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را بته متراجتع                 

رضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و            

 عدم وصو  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت حصادر خواهد شد.

 00011 00 03تاریخ انتشار نوبت او : 

 00011 05 0تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 فاقد سند رسمی

 099  005  09متورخ      0799۵1700115110295برابر رأی شماره    

هتای     موضوع رانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        

فارد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت متلتک کتازرون               

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آرای حمتزه غتفتاری فترزنتد               

صادره از کازرون ششدانتگ یتک          0270محمود بشماره شناسنامه    

 02مترمربع پتالک       097200030رطعه زمین مزروعی به مساحت      

 3اصلی رطعه      0۵اصلی مفروز و مجزی شده از پالک          0۵فرعی از   

فارس کازرون خریداری از مالک رسمی آرای )ردر           3وارع در بخ     

الحصه متقاضی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطتالع عتمتوم                 

شود و در صورتی که       روز آگهی می    02مراتب در دو نوبت به فاصله       

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتتراضتی داشتتته              

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض             باشند می 

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظر  مدت یک ماه               

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع رضایی تقدیم           

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصتو               

 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت حصادر خواهد شد.

 00011 00 03تاریخ انتشار نوبت او : 

 00011 05 0تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیشس ثبت اسناد و امالک

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 فاقد سند رسمی

 099  005  09متورخ      0799۵1700115110299برابر رأی شماره    

هتای     موضوع رانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        

فارد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت متلتک کتازرون               

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آرای حمتزه غتفتاری فترزنتد               

صادره از کازرون در ششدانگ یک        0270محمود بشماره شناسنامه    

 00مترمربع پتالک       512029003رطعه زمین مزروعی به مساحت      

 3اصلی رطعه      0۵اصلی مفروز و مجزی شده از پالک          0۵فرعی از   

فارس کازرون خریداری از مالک رستمتی آرتای              3وارع در بخ     

)سهم الحصه متقاضی( محرز گردیده است. لذا به منتظتور اطتالع                 

شتود و در         روز آگهی متی    02عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی          

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو متاه              داشته باشند می  

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظر  مدت              

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را بته متراجتع                 

رضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و            

 عدم وصو  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت حصادر خواهد شد.

 00011 00 03تاریخ انتشار نوبت او : 

 00011 05 0تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

 ی گِ تدبی 
 هوایِ شهرِ شکوفه، فضای تزویر است

 رفس،رناریِ تنها،ترانه، دلگیر است

 دروغ،پنجره دارد زکاخِ بدکاران

 وَ اختالس و رُبا در نمو و تکثیراست

 تَبر، بدستِ تبهکاروحرفه ها پَرپر

 خزان باغِ تفنّن و مرگِ تدبیراست

 وگرانیِ اَرزا   سقوط اَرز و طال

 نشانِ فکرکهنسا ِ جامدِ پیراست

 کجاست دستِ نوازشگرِ جوانمردان! 

 که: اشک وآهِ یتیمان،بدست تقدیراست

 چه شامِ تلخ وغم افزاست سفره خالی

 گرسنه، طفلِ صغیر و پدر زغم، سیراست

 زمانه حادث و آبستنِ بالیا باد

 بدست کاذب دانا، کلید تدبیر است

 بگو به غربگرایانِ یارِ آمریکا

 چه سود اَرز و طال وعدگاه زنجیراست

 بیا امام زمانه که: زندگی سخت است

 به دادِ مُرده رسیدن ترحمی، دیر است

***** 

 

 زیان ظهیر 
 کبوتران آب وگل، دام رفس رها کنید 

 با  به سمت آسمان، سپس هوس رها کنید

 ی ندا رسدگوش به نغمه ندا، زعرش می

 و در مسیر کاروان، بانگ جرس رها کنید

 هوس، تنارض درون، و ازدحام آرزو

گر، زین فرس رها  بحکم عقل چاره
 کنید

نفس نفس درآسمان، با  گشاده 
 کران  بی

ملتمس رها  دانه و دام و آشیان و
 کنید 

 دهد تو را، دوباره ابلیس پلید فریب می

نوش و شهوت هوس، رجس و مگس رها 
 کنید

 ها، عقل کشانده دررفس  خیل خیا  و جذبه

 به ذکر و حا  نیم شب، بندعسس رها کنید 

 و سیر سیمرغ نظر، زاوج کوه را  د  

به سمت منجی جهان، خاره و خس رها 
 کنید 

 زمان وصل آمده ظهورحجت خداست 

به با  عشق پرزنان،خود از رفس 
 رها کنید

***** 

 

تقدیم به شهید 
 سلیمانی 

آنشب که لبخندِ خدا، برلب 
 نشاندی 

های مردم، سمتِ وحدت  د 
 کشاندی می

 در صبحِ سیمایِ تو، انوار خدا بود

آیاتِ رحمان، برلب ما، 

 چشاندی می

***** 

 

 تقدیم به شهید سلیمانی
 روحِ بلندش، درعروجِ جاودان بود

 اش،باالترازسیرِ زمان بود اندیشه

 چکانید یاد شهیدان، اشکِ چشم  می

 رویِ زمین، امّا، ورایِ آسمان بود

 محمدحسین برزویی-کازرون



 قسمت ششم: 

ها محاسنی دارد و معتایتبتی.          حرکت در میان نخل   
حسن آن این است که اگر دیده نشوی تتا چتنتد              

توانی بروی و عیب آن این استت           می  متری دشمن 
شوی.   که اگر دیده شدی، بدون دفاع رلع و رمع می

خوشبختانه ما دیده نشدیم و به راحتی به ستمتت           
به تصر  ما     جاده به جلو رفتیم. با یک یورش جاده        

درآمدوعمده عراریهافرار را برررار ترجتیتح دادنتد.          
گروهان برادر نجف امین افشار جهت تأمین جاده و     

های احتمالی دشمتن بته جتلتو و               مقابله باپاتک 
گروهان برادر هرمز دهقان سمتت راستت جتاده            

ها و افتراد دشتمتن کته در             مستقرشدند. با تانک   
ها پراکنده و متفر  بودند پیوسته درحا  نبرد          نخل

بودیم. با حاج کاظم سری به برادر امتیتن افشتار               
ها مقاومتت     زدیم. تعدادی تانک و خودرو مقابل آن       

خواهتم کتنتار       کردند. حاج کاظم گفت: من می     می
و به گروهان هترمتز در       حاج نجف بمانم.  برگشتم 

کنار نهر هسجان ملحق شدم. خبر موفقیت گتردان    
را بتته بتترادررودکتتی دادم. ایشتتان بتتاورشتتان             

شد.هرچه می گفتم ربول  بترایت  ستختت              نمی
بودتااینکه هاشم آمد و خبر پیروزی گردان را بته            
ایشان داد.باخبرهاشم ،حاج نبی درپوست ختودش        
نمی گنجید.معلوم بود که باوراین موفقیت خیتلتی          

امتام     00سخت است. تعدادی از شهدای لشتکتر           
حسین)ع( پشت جاده مانده بودندکه دستور تخلیه         
شهدا داده شد. با هاشم مشغو  تدبیر اوضاع بودیم          

موشک آرپی جی هفت میان متن واو بته              که یک 
زمین خورد.موشک به هاشم نزدیک تر بتود. متوج       

 کرد. انفجار هاشم را نق  بر زمین

 نگران شدم که نکند اتفاری برای  افتتاده بتاشتد.           
ای   نگران نباش، چند دریقه       او خونسرد و آرام گفت    

شتوم. ستری بته           مانم بعد بلند می     همین طور می  
دیگر نیروها زدم و برگشتم. حا  هاشم بهتر شتده           
بود. بلند شد و سراغ نجف را گرفت. گفتم گروهان            

ها بروم.  خواهم به سراغ آن جلو است. گفت می      نجف
گروهان نجتف     او را تا یک مسیری که انتهای آن به        

ی    کردم. دیگر اجتازه ادامته         شد مشایعت   ختم می 
مسیر به من نداد و گفت: خودم راه را بتلتدم و                  

روم و شما بروید به نیروها برسید. نیم ساعتتتی              می
بیشتر نگذشته بود که برادر مجید سپاسی آمتد و             

رتلتگتاه    گفت هاشم شهید شد. به سرعت به سمت        
جایی که ما از هتم جتدا شتده              هاشم رفتم. از آن    

بی  نبود. ظاهتراً       متری  71بودیم تا محل شهادت     
در مسیر حرکت  وجود یک خودرو جیپ عترارتی          

ای جتهتت راه        دنبا  اندیشه   کند. به    جلب توجه میِ  
اندازی خودرو بوده که توسط یک عرارتی کته در          

ها مخفی شده بود مورد اصابتت تتیتر             یکی از خانه  
گیرد. همزمان با ایشان برادر محمد غیبتی           ررار می 

نیز که از فرماندهان وجانشین ایشتان متحتستوب            
رسد.  فرد عراری بالفتاصتلته           شد به شهادت می     می

گردد. ورتی متن        برادران به درک واصل می        توسط
رسیدم جسد مطهر هاشم درازک  افتاده بود.مثتل         
کسی که بعداز ماهها بیخوابی به خواب عمیقی فرو         
رفته باشد. به او گفتم که باالخره مزد زحمات خود           

بتی     را گرفتی. پس از چندین شبانه روز درگتیتری          
ورفه و بی امان با خصم دون، خسته و کوفته و در             

آید که:    ندا می   نمانده،      که دیگر رمقی در جان      حالی
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیته         «

 .»مرضیه فاالدخلی فی عبادی والدخلی جتنتتتی         
هاشم بیا، بیا و داخل شو در بهشت من. تو ازمنی و 

که به چتنتیتن         من خواهان تو. خوشا به حا  آنان       
هاشم دنیا در نتظترم         رسند. با شهادت     مقاماتی می 
باید کرد. هاشتم نته          آمد ولی چه می     تیره و تار می   

یار، یاور، دوست و فرمانده من بود نه آخریتن            اولین
باشم. کمی بعد از        آن که شاهد از دست دادن آنان      

که هنتوز چشتمتانتمتان           شهادت هاشم و در حالی    
اشکبار غم از دست دادن یکی از بهترین عزیزانمان         
و    بود، حاج کاظم را دیدم که خوشحا  و خندان           

خبر از همه جا از شتو  در پتوستت ختود                    بی
 گنجید. نمی

او در درگتتیتتری بتتا       
های مزدوران بعثی را بته         هایکی از تانک    عراری

آت  کشیده بود. اصرار داشتت کته مترا بتا                 
خودببرد و تانک منهدم شده و در حا  سوخته         

 ها را به من نشان بدهد. عراری

خواسته او را اجابت کردم. از هتمتان مستیتر               
شهادت هاشم به محل استقرار گروهان بترادر         

ها در حا  سوختتن       امین افشار رفتیم. تانک عراری     
که ایتن تتانتک          بود و حاج کاظم خوشحا  از این      
 توسط او زده شده است، برگشتم.

یک لودر و یک بولدوزر از جهاد فارس آمده بودنتد           
تا شبانه یک خاکریز سمت راست ما بزنند. تا صبح           
و با روشن شدن هوا از تیررس دشتمتن درامتان              
باشیم. بولدوزر شروع به زدن خاکریز کرد.بافاصتلته           
کمی لودر،خاکریز بولدوزر را بلندتر و تتکتمتیتل             

 کرد. می

ها بسیار بسیارکم بتود. صتدای            فاصله ما با عراری   
بولدوزر آن هم در شب به وضوح مورعتیتت او را              

ها شتروع بته         کرد. عراری    مشخ  می   برای دشمن 
دو    تیراندازی به سمت بولدوزر کردند. من و یتکتی          

نفر دیگر در پناه خاکریز بولدوزر او را هتمتراهتی           
کردیم. شدت آت  رگبار دشمتن زیتاد شتد.               می

ها با بدنه بولدوزر و صتدای تتولتیتد              برخورد گلوله 
داد. د        از برخورد حکایت از عمق فاجعه می        شده

ها را  خواست و ایمان محکم که سفیر گلوله   شیر می 
ی عزیز ما بتا هتمته            بشنود و باز ادامه دهد.راننده     

باالخره تسلیم ترس شد. پایین آمد و دیگتر            همت 
 ادامه نداد. 

یک راننده دیگر از جهاد شهرضای اصفهان، مردانه،        
یاعلی گفت و استارت زد. شروع به زدن ختاکتریتز             

کرد که تا حد ممکن خود را در پنتاه   می کرد. تالش  
جتا     زند محفوظ نگه دارد و تا آن         خاکریزی که می  

که ممکن است خاکریزها سپر تیرها شتونتد ولتی            
تیر به بتدنته      کار غیر ممکن بود.  صدای اصابت       این

ها ورتتتی       شد. عراری    بولدوزر به راحتی شنیده می    
جتی    شوند دست به آرپی     دیدند با رگبار حریف نمی    

بولدوزر   شدند و با موشک آرپی جی هفت به سمت          
 کردند. شلیک می

  تر بودیم و مشتو   من و بعضی از دوستان که پایین     
کردیم  راننده بودیم در امر زدن خاکریز مشاهده می 

ی سرخ و  همچون گلوله   که موشک آرپی جی هفت    
شتود؛ ختدا        آتشین از کنار برجک بولدوزر رد می      

داند که این راننده چته د  شتیتری داشتت.                 می
گتذشتت، چته         دانتم در د  او چته متی               نمی
خواند و چه ذکری بر لتب داشتت ولتی               می  وردی
دانم که یا جنس  از نوع جنس من بتوده ویتا               می

عمرش به سر نرسیده بود که از این همه موشتک،           
و نه در شتعتار         یکی به او اصابت نکرد. او در عمل          

گفت که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی؛  تا              می
در آغوش  بگیرم تنگ تنگ. وارعًا آفرین داشتت.           

شناسم ولی اگر زنده است خداوند        من که او را نمی    
یار و یاورش باشد و اگر هم شهید شده خداوند او            
را با اصحاب سرور و ساالر شهیتدان متحتشتورش             

 فرماید. 

ای را در روز روشتن        من یک بار دیگر چنین صحنه     
محمد رسو  ا...)ص( در طتالئتیته           53وتوسط لشکر 

)عملیات خیبر(بابرادرعالیکار دیده بودم. البته آنجتا        
راننده شهید شد و بالفتاصتلته رانتنتده دیتگتری                
جایگزین او گتردیتد و ادامته کتارداد.التبتتته                   
اینجاخطرکمترماراتهدیدمیکرد. بگتذریتم. ورتتتی          
مقداری کار جلو رفت راننده شجاع و نتتترس متا             

من حرفی ندارم ادامه بدهم ولی        پایین آمد و گفت     
ها اگر مرا هم نزنند دستگاه را از            مطمئنم که این  

اندازند و با روشن شدن هوا، حتتمتًا آن را             کار می 
نمایند.وادامه دادکه ریمت این دستتگتاه          منهدم می 

االن سه میلیون تومان است وحیف است تتوستط           
ها و افتراد       ما دستگاه   عراریها منهدم گردد. با توافق     

 به عقب برگشتند.

 ادامه دارد ...
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فجر رفتیم .داستتتان         09در یک اعزام به لشکر       

کامل  برای بعد بماند، احد از نیروی رتدیتمتی            
جبهه انهم در منتطتقته دشتت آزادگتان بتود،                
سوسنگرد و بستان و تنگ چزابه را در نتوردیتده            

  بود.

شب جمعه بود و در فضای معنوی دعای کمتیتل           
بودم نمی دانم چه کسی در گوشم گفت :به نیترو            
نیاز است باید سریع اماده شد. دعا را رهتا کتردم           
اصغر شجاعی دعا می خواند، او ورتی می ختوانتد           
تو را به دنیای دیگری می برد.برای خودش سبک          
خواندن دارد و صدای گرم  آدم را هوایتی متی            

  کند.

بلند شدم و سریع خود را به چادر گروهی ختود             
رساندم.عده ای آماده شده بودند، احد مستولتیتت     

نفره را داشت او مسولیتت گتردان           52این تعداد   
داشت ولی حاال نیاز شده است وباید این تعداد را          
سرپرستی کند تا به مقصد برسیم به او خبر داده           

 بودند که در جزیره مجنون نیاز به نیرو داریم .

تا نیمه شب تجهیزات و       
وسایل را گرفتیم .ستوار       
مینی بتوس  واز متقتر           
 پادگتان متعتاد ختارج شتدیتم             
ابتدا سری به پتادگتان شتهتیتد           
دستغیب اهواز متحتل استقترار          

فجتر زدیتم،       09فرماندهی لشکر   
باید کسی بعنوان راهنما همراهتی    
مان میکرد، بعد از خواندن نتمتاز         
صبح و سوار شدن در مینی بتوس      

  صبحانه را در بین راه خوردیم.

در هنگام گرفتن وسایتل اولتیته         
پوشاک ،احد نگرفت .گفتم :چترا         
نمی گیری؟ .گفت برای این سفتر        
چند روزه انچه بر تن دارم کتافتی         
است .اولین تلنگری که متتتوجته         
نشدم .نزدیکی ظهر به متنتطتقته          
جفیر رسیدیم و منتتظتر متجتوز          
ورود به جزیره بودیم .هوا گرم بود        
و هر کسی سر خوی  را به سایته         

 ای سپرده بود تا چرتی بزند .

من و احد نیز در زیر سایه مینتی         
بوس دراز کشتیتده بتودیتم و             

استتتتتتتتتراحتتتتت  
میکردیم .گرما اذیت 
میکرد .گفتم: احتد       
هوا چطوره ؟ انتگتار      

گرم است .گفت : نه اندازه جهنم .از جهنم خنتک            
تر است .اگرچه روحیه ای شاد وبا متزاح وشتوخ             
داشت وهمیشه نکات ظریف و با متعتنتی را بته               
شوخی می گفت، اما این دومطلب را نیز به همان          

 شوخی گرفتم .

 011چند روز در خط پدافندی پد جلو در فاصله          
متری با دشمن در  جزیره بتودیتم کته ختبتر                 

 شهادت  امد .

ظاهرا مسولیت محور پدافندی جزیره را بتعتهتده          
اش گذاشته بودند اما برای  داشتن مستولتیتت           
گردان و گروهان و دسته و حتی تک تیرانداز مهم    
  نبود .بته انتجتام وظتیتفته متی انتدیشتیتد.                     
بعدا نگرفتن لباس برای چند روز زندگی و گترم          
نبودن هوا در زیر سایه مینی بوس برایم تعتبتیتر            

 شد

 خدای  بیامرزد و روح  شاد
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انرظار ف ج در اسالم انرظار  ستازنتده و          
هم اه با ایید و تح ک و اقدام است و بته       

گینه که پیایا  خاتتم و         همین علت همان  
اند، انرظار ف ج جایگاه        هد  ف ییده    ائمه

 بسیار یهمی دارد و ب ت ین اعما  است.  

سخن انی تلییزیینی رها  انقالب به یناستاتت        
 2311/ 12/ 12والدت حض ت ایام زیان)عج( 

 رسمت چهاردهم 

»      .. ررنطینه در کرمتانشتاه و.
 »ایستگاه آخر

باالخره به کرمانشاه رسیدیتم  
ها بتنتام    و در یکی از  پادگان

پادگتان اهلل اکتبتر کته بترای      
ررنطینه اسرا در نظر گرفته بودند مستقر شدیم ، سپتاه  
و ارت  و نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولین محلتی  
و مردم خونگرم استقبا  و پذیرایی ختوبتی از آزادگتان    
. فرماندهان و مسئولین ررارگاه رمضان هم بترای    کردند
عباس آرای گلزار یا همون عباس پاسدار دالور، ستنتگ   
تمام گذاشتند و او را که در زمان اسارت از مسئتولتیتن     
ررارگاه برون مرزی رمضان بود، با خود به مقری دیتگتر   
بردند و حسابی از او استقبا  کردند. آزادگتان نتیتاز بته      
ریکاوری و چکاب های ویژه و تخصصی داشتند کته در  
اینجا بیشتر به چکاب عمتومتی از وضتعتیتت جستمتی        
پرداخته شد ، بدنها بسیار کثیف بود، و مخصوصا ما کته  
اسرای ثبت نام نشده بودیم اغلب حتمتام نتدیتده و یتا      
حمام با اعما  شاره با بدنهای شتپت  زده و رتارد زده    
و... یادم هست صورت و بدن خودم رارد های پوستتتی      
فراگرفته بود که صورتم را از ته تراشیتدنتد و داروهتای    
.. به صورت و بدنم مالیتدنتد، کته        مخصوص ضد رارد و.
البته هرچه اصرار کردند مانع شدیم ستبتیتلتهتا را هتم       
بتراشند، شور و حالی بپا بود و مستئتولتیتن و عتوامتل       

ربط مشغو  جمع آوری اطالعات و سواالت متعتدد   ذی
. درگیری هایی هم با خائنین بوجتود آمتد     از اسرا بودند
که البته از منطقه صفر مرزی شروع شده بود و اسرا بته  
تسویه حساب با عوامل خائن و آدم فتروش پترداختتته     
بودند،  یکی از اتفاراتی که ظاهراً چند روز ربل افتتتاده   
بود، کشته شدن جاسوستانتی بتود کته استرای هتمتان        

ها، آنها را دوره کرده بودند و کارشان را در مترز   اردوگاه
ساخته بودند ، همین مسائتل بتاعتث شتده بتود تتا بته        

شوند، فترم هتای    آزادگانی که جدیدا به پادگان وارد می
های  اطالعاتی بدهند تا با معرفی خائنین و شرح خیانت

آنان و جرم های ارتکابی ، شهتود الزم بترای تشتکتیتل      
پرونده مجازاتی متناسب با جرم خائنین برایشان اعما  

گفتنتد زدن ختائتنتیتن در       کنند، اما اغلب دوستان می
های عرا  مخصوصاً ربل از خبر آزادی وارعا چیز  اردوگاه

. البته با وساطت عوامل و مسئولین  کتمتپ     دیگری بود
اسرا ، و اعالم اینکه با رأفت اسالمی با آنها رفتار کنتیتد   
. اغلب این افراد که تعدادشان هم زیتاد نتبتود جتان         . . و
سالم بدر بردند ،  ورت پذیرایتی اوضتاعتی شتده بتود و      

کردیتم ...     ناباورانه به غذاها از نظر کمی و کیفی نگاه می
یک پرس غذای مشتی همراه با مخلفات و نوشابه، آنهم 
برای یک نفر و البته در صورت نیاز و توان خوردن، هتر  
چند پرس که می خواستیم آن میزبانان خونتگترم و بتا    

دادنتد ،.   معرفت در کرمانشاه در اختیار آزادگان ررار می
اما وارعیت این بود که بدن و معده اسرا بسیار ضعیف و 
ناتوان و اکثرا خونریزی داخلی داشتیم و... هرچند اغلب    
عزیزان آزاده حسابی دوپینگ کردنتد و بتدون  تتعتار      

شد از اولین غذای باحا  بعداز اسارت گذشت،  انگار نمی
و در جواب یکی از کسانی که توصیه به خوردن سوپ و 
آش بمدت یکماه، برای آماده شدن معده های ضعتیتف   

کرد ،یکی از دوستان مشتی با صتدای   شده آزادگان می
بلند گفت: داداش بیخیا  شو، حاال فکر کن ما فردا آزاد  

کنیم و  شیم و به روی چشم حتما از فردا رعایت می می
کلی شوخی و خنده و... اتفارا فردا هم نتهتار مشتتتی و        
سنگین و پر مالط آوردند و طوری جشن گرفته شد که 

گفت حالم بدجوری شد و هرچته فتریتاد زدم     حمزه می
کسی بدادم نرسید و همانجا ولو شدم روی زمتیتن و بتا    
تقال نگاه کردم ببینم بقیه کجا هستند، دیدم همه مثل 
خودم ولو شدن روی زمین و خالصه همانتجتا بتختواب     

هتای عترا ، در    رفتیم !! ) یادآوری کنم کته در اردوگتاه     
یک ظر  مستطیل شکل مقداری غذای بسیار نامطبوع 

شتد ،   و بی کیفیت که با کمترین مواد غذایی تهیه متی 
مثالً در یک  وعده نهار برای پانزده الی بیستت نتفتر در    

شد !! ( که سهم هر     همان ظر  سهمیه به اسرا داده می
شد، یک نوع نان هم بتنتام    اسیر چند راشق بیشتر نمی

ستاعتت بتود کته بته شتکتل نتان          50صمون، سهمیته  
ساندویچی کوچک بود و این اواخر هتم متختلتوطتی از      
خاک اره ، ماسه و سبوس شده بود و بسیار بی کیفیتت  
و افتضاح بود،  اتفارا حسین فرمانی ) حسین ختطتاط (     

گفت ورتی داشتم با صلیب سرخ در بعقوبه صحبتت   می
کردم و اعتراض کردم که شما تا کنون کجا بوده اید  می

و اصأل از وجود ما ثبت نام نشده ها خبر داشتید یا نه ؟  
هتا   ها تکه ای از نان یا بقو  عترارتی   ناگهان یکی از بچه

صمون که این اواخر غیر رابل خوردن شتده بتود را بته    
یکی از نیروهای صلیب سرخ نشان داد و گفت بخوریتد  

خوردیم تا حاال؟ ، که نیروی صلتیتب    ببینید ما چی می
 سرخ خودش را عقب کشیده و حیران مانده بود،، ،،

در همین حا  و هوا  بودیم که دیدیم  عباس گلتزار یتا   
همان عباس پاسدار رهرمان با جمعتی از فترمتانتدهتان      
ررارگاه رمضان که استقبا  گرمی از ایشان کرده بودند، 

های مارا متورد متحتبتت ختود رترار        آمدند و جمع بچه
دادند،  و فرمانده رترارگتاه ورتت رمضتان، بتا حتالتتتی         
سراسیمه با عباس آرای گتلتزار بتطتر  متن آمتدنتد و        
حسابی مرا در آغوش گرفت و گفت، که از استان فارس 
مدام پیگیر وضعیت شما هستند و آرای کریم مشتغتو   
)معاون ورت مخابرات لشکر المتهتدی)عتج( (،  متکتررا          

گیرد و چون اکثر اسرایتی کته بتا     سراغ شمارا از من می
شما بوده اند آزاد شده اند و خبری از شتمتا تتا کتنتون      
نبوده، بسیار نگران شما هستند و خالصه برای اطمینان 
آن عزیزان ، فرمانده ررارگتاه رمضتان، بتا آرتای کتریتم       
مشغو  تماس گرفتند و خبر آزادی مارا به ایشان دادند 
و چند کلمه ای هم خودم صحبت کردم تا ختیتالشتان    
راحت شود، که بعد هم آرای کریم مشغتو  بتزرگتوار ،    
. را در جریان آزادی متا رترار داده       . . دوستان و خانواده و
بودند ، ضمن اینتکته فترمتانتده رترارگتاه رمضتان هتم          
برادرشان در تک شلمچه مفقود االثر شده بتود، بته هتر    
حا  عباس آرای گلزار یا همان عباس پاسدار، گزارشتی  
از وضعیت اسرا به مسئولین ررار گاه رمضان که بخشتی  
از مسئولیت ساماندهی و تحویل اسرای ایرانی را بعهتده  
داشتند داده بود و مختصتوصتا از بتچته هتای اردوگتاه        
خودمان و مجاهدت های ارت  سری خیلتی تتعتریتف     
)جتوادی( و ستایتر           کرده بود،  چون ستردار جتعتفتری 
مسئولتیتن ایتن رترارگتاه تتا آن متدت دو روزه کته در         
کرمانشاه بودیم خیلی به ما محبت کردند و اتفارتا شتام   
هم باتفا  عباس آرا و فرمانده بزرگوار ررارگتاه رمضتان   
خوردیم و در یک جلسه، بنده در مورد مقتاومتت هتای    
بچه ها و متختصتوصتا عتبتاس آرتا بترای آن عتزیتزان           
توضیحاتی دادم که خیلی تحت تاثیر ررار گترفتتتنتد و     
گفتند با شناختی کته در دوران جتنتگ و در رترارگتاه      
رمضان از عبتاس آرتای گتلتزار داشتیتم، غتیتر از ایتن          
ایستادگی و سرسختی و مقتاومتت ،از ایشتان انتتتظتار       
نداشتیم، و تعجب کترده بتودنتد چتطتور ایشتان بترای        

ها شناسایی نشده بود، چون اظهتار داشتتتنتد در      عراری
هتا، بترای    منطقه کردستان عرا  و سلیمانیه و... عرارتی    

سر عباس آرا جایزه گذاشته بودند ، البته نحوه پنتهتان   
       .. . ماندن اسناد و مدارک شناسایتی و کتارت هتویتت و 
عباس آرا توضیح داده شد که چقدر هوشمنتدانته و در   
همان ابتدا و در فرصتی مناسب، هنگام اسارت آنها را با 

کند،، به هتر   اجیر کردن یکی از سربازان عراری امحا می
حا  با دوستان در پادگان کرمانشاه باهم بتودیتم و بته    
امورات مختلف پرداخته شد، تشریفات اداری و معاینات 
پزشکی در جریان بود  و کارت  هویت ایرانی و شتمتاره   
اختصاصی برای آزادگان گروه ما هم صادر شد ، برای ما 

بعنوان روز آزادی از استارت و ورود   07۵90۵051تاریخ  
به میهن اسالمی، در رالب گروه هفدهم آزادگان ثتبتت   
نام نشده ررم خورد و ثبت شد. شب که بترای ختواب و    
استراحت به محل خوابگاه رفتیم خیلی برایمان جتالتب   
بود ، شب و هنگام خوابیدن،  بچه ها  گفتتنتد چتقتدر     
جای زیادی هست برای خوابیدن ، دیگه مثل زندانها یتا  
آسایشگاه اردوگاهها، فشار ربر و کتمتبتود جتا نتداریتم       
)اشاره کنم که در اردوگاه های اسرای ثبت نام نشده در  
تکریت، که اغلب آنها بخشی از پادگانهای نظامی آنتجتا   
بودند ، طو  آسایشگاه ها که) راعه( نام داشتت، حتدود     

متتتر بتود و ستقتف و کتف        2و عرض آن حتدوداً    52
آسایشگاه ها بتونی و سیمانی و دارای چندین پتنتجتره    
کوچک رو به محوطه اردوگاه که بسیار ردیمی هم بتود  

نفر ( استیتر     091الی  0۵1ررار داشت ،تعداد متغیری)  
ایرانی را ظالمانه در این زندان یا آستایشتگتاه جتا داده     
بودند که سهم هر نفر برای خوابیدن و استراحتت یتک   
وجب و چهار انگشت عرض بود !!  شاید جهنمی تتریتن    
شکنجه های عمومی و مستمر که شامل تک تک استرا  

شد، همین تنگنا و فشار ربر بعلت کمبود جتا بتود ،    می
مخصوصا در اوایل اسارت و گرما و شرجی شدید، آنهتم  
با بدنهای مجروح و کرم زده و غر  بخون اسرا، همراه با 
تشنگی و عط  و شکنجه های وحشیانه شبتانته روزی   
که مثل سونای خشک، از شرجی و گرمای بی  از حتد  
و بخار بدنها، از سقف آنها رطرات تبختیتر شتده چتکته      

کرد،در فصل سرما و زمستان هم ، مصیبت لرزیتدن   می
بدنها از سرما، و چکه کتردن آب سترد در آن سترمتای     
استخوان سوز در زندانها یا آسایشگاه، با آن سقف و کف 
بتونی و سیمانی و بدون هیچ وسیله گرمایشی و با یتک  
پتوی کثیف و پر از شپ  و گرسنگی و ضعتف شتدیتد    
بدنهای رنجور و بهم خوردن دندانها از سرمتا و.... تصتور       
کنید در چه جهنم متختو  و غتیتر رتابتل تتحتمتل و          

شتدنتد ، .التبتتته        توصیفی، اسرای مظلوم نگهداری متی 
وضعیت در زندانهای الرشید و استخبارات بغداد بستیتار   
بدتر از این حرفها بود، جالب است که حتاال و هتنتگتام     
آزادی، ررآن چاپ شده توسط آ  سعتود بته ستفتارش     
صدام را، به همین اسرای زجر کشیتده از طتر  صتدام    
هدیه کردند، به رو  یکی از اسرای عزیز هرچقتدر ایتن   
ررآن را خواندیم ،نفهمیدیم کدام آیه ررآن نوشته که با 
اسیران جنگی چنین رفتارهای غیر انسانی و وحشیتانته   
انجام دهید، و اصال نفهمیدیم سنخیت صدام با رترآنتی   
! بگذریم، ورت خواب هتمته     که هدیه داده بود چیست؟
می گفتیم با فاصله زیاد بخوابیم تا باورمتان بشتود کته    
آزاد شده ایم و فشار ربر زندانها تتمتام شتده ، التبتتته       
هرچند آن شب را بظاهر و از نظتر وستعتت جتا راحتت      
خوابیدیم، اما اغلب عزیزان اسیر کته حتاال آزاده لتقتب     
گرفته بودیم تا صبح خواب همان زندانهتا و شتکتنتجته      
های شدید دیدیم و بارها با حا  مضطرب و پریشتان از  

 خواب پریدیم و...  

یکی از صحنه های جالب و بیادماندنتی از جتلتوه هتای     
ایثار، معرفت، و انسانیت مردمی، که انگار با وجود پایان 

جنگ و فداکاری ملت در دفاع مقدس، هتنتوز هتم بته     
خورد و خستگی را از تنمان بیرون کترد، ایتن    چشم می

ای از مردم با مرام و خونگرم کترمتانشتاه، از     بود که عده
بیرون و از پشت سیم خاردار های پادگان ، با حتالتتتی     

خواستند که شتمتاره    ملتمسانه و با تمنا ،از آزادگان می
تلفن منز  و نام شهرستان های خود را بگوینتد تتا بته    

های آنان اطالع رسانی کتنتنتد و ختبتر ختوش        خانواده
آزادی آنان را بدهند و آنان را از نگرانی بیرون بیاورنتد ،  
چه شور و شوری داشتند و هنگامی که در آن وضعیت، 

شدند که شماره تتلتفتن یتکتی از آزادگتان را        موفق می
یتتادداشتتت کتتنتتنتتد، ازختتوشتتحتتالتتی در پتتوستتت ختتود 

گنجیدند و بعضاً با اشک شو  و با عجله به سمتت   نمی
رفتند و تلفنی خانواده هتای آزادگتان را از    منزلشان می

کردند ، وارعتا چتقتدر ایتن       آزادی عزیزانشان مطلع  می
نوعدوستی و احساسات پاک، زیبا و بیادماندنی ، موجب 
عزت و افتختار ایتن متلتت استت ، ایتن دو روز هتم در        
ررنطینه و در کرمانشاه گذشت،  دستگاه هتای ذیتربتط    
پس از اتمام کارها، آزادگان را تقسیم بندی و هماهنگ 
کردند برای انتقا  به شهر و دیار خودشان ، چه لحظات 
سخت و تلخی  بود ، جدایی از عزیزانی کته در ستختت    
ترین شرایط و در تلخی ها و مصائب اسارت، عاشقانته و  

 برادرانه در کنار هم ایام را سپری کردیم، ..

خیلی سخت و جانسوز بود د  کنتدن و جتدایتی از آن    
آزادمردان و کسانی که در کمرشتکتن تتریتن بتالهتا و       
سخت ترین آزمای  الهی شرافتمندانه و سرافرازانه، هم 
ایران و ایرانی را سربلند نتمتودنتد ، هتم بته بترادری و       
دوستی و رفارت و عشق و ایثار معنایی دوباره بخشیده، 
)بتا     و هم اینکه حسین زمانه خوی  را تنها نگذاشتنتد، 
حسین از یا حسین یک نقتطته کتم دارد ولتی ،،،،،، بتا      
حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کتجتا ،،،، ( شتایتد      
بتوان بهترین و زیباترین تابلوی عشق و برادری را، ایتن  
لحظات خداحافظی و در آغوش کشیتدن یتاران بتاوفتا،     
همراه با اشک های بی امان تصور کرد ، هر چتنتد کته    
این جدایی ها مورت و اجتناب ناپذیر بود اما برای همته  
دوستان و عزیزان همین هم سخت و غیر رابل تحتمتل   
بود، به هر حا  با عباس آرای گلزار یا هتمتان عتبتاس     
پاسدار  ، حمزه و باند مشتی ها مخصوصاً ممد جعفتری  
و داش جلیل ، و همچنین حسین فرمانی عزیز هتمتان   
( و ستایتر        ) آرایشتگتر  حسین خطاط و هوشنگ حال  
عزیزان، خداحافظی طارت فرسایی کردیم و آنها را بخدا 
ستتپتتردیتتم و...  متتا هتتم بتته اتتتفتتا  متتحتتمتتد زردشتتت    
) احسانیان ( یا همان محمد کوچولوی بتزرگتوار کته از      
استان فارس و شهرستان نی ریز بود، علی بلوریان، علی 
بازدار، ردرت زارع دریسی،  رستمی و... ایستگاه آختر را     
ترک کردیم و از فرودگاه کرمانشاه با هواپیمای نظامتی  

C130          به سمت شیتراز پترواز کتردیتم،  التبتتته بترای
لحظاتی احساس کردم مجدداً به مأموریتی عمتلتیتاتتی     

شویم و انگار چترباز بودیم و ررار است با چتتر   اعزام می
به عمق مواضع دشمن فرود بیاییم چون هواپیما نظامی 
بود و... )جدایی تا نیفتد دوست ردر دوست کی دانتد،،،،   

 شکسته استخوان داند بهای مومیایی را( .....

 *ادامه دارد ..

 قسمت چهاردهم هایی از اسارت(   )ناگفتهآنسوی تکریت 

 »قرنطینه در کرمانشاه و... ایستگاه آخر «
 خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

در    9009سردار شهید حاج هدایت ا... مصلحیان در ساال               
خانواده ای مذهبی درشهرستان کازرون ماتاولاد و درسا               

سالگی، پدر خود را از دست داد و سرپرستی او باه عاهاده                0
 برادر بزرگش محوّل گردید.

وی تحصیالت خود را به دلیل شرایط و مشکالت زنادگای             
 نیمه تمام گذاشت و به کار مشغول گردید.

او عالقه خاصی به خاندان نبوت داشت و در جلسات مذهبی           
و مساجد شرکت می نمود و تا آنجا که خود یکی از بارگازار               
کنندگان جلسات مذهبی و ذاکری  اهل بیات شاد.شاهایاد               
بزرگوار در دوران رژیم ستم شاهی به اتفاق دیاگار بارادران        
مؤم  علیه رژیم طاغوت شروع به فعالیت نمود و ای  مباارزه            
تا پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ادامه داشت. با پیاروزی         
انقالب اسالمی شهید مصلحیان که بیش از پیاش خاود را              
مسئول می دید، شغل قبلی خود را رها نمود و کمر به خدمت        

در جهت انقالب و مردم محروم بست و با فرمان امام خمینی         
)ره( مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی به اتفاق دیگر بارادران،             
جهاد سازندگی شهرستان کازرون را تأسیس نمودند، عضویت        
شورای مرکزی جهاد و مسئولیت آبرسانی روستاها به عاهاده       

سال در ای  سمت مشغاول باه           2ایشان قرار داشت و مدت      
خدمت بود تا آنجا که در توران داشت در جهت بهتار شادن       
وضع آب آشامیدنی روستاهای محروم فعالیت نمود و در ایا            
زمینه مدتی نیز در مناطق محروم استان هرمزگان فعاالایات            
کرد و بعداً بنا به پیشنهاد مسئولی  شهر به سمات شاهاردار        
کازرون انتخاب گردید و با توجه به مشاکاالت فاراوان باا                
جّدیت به کار مشغول شد و در ای  زمینه هم خدمت شایانای             
انجام داد تا اینکه در پاسخ به ندای امام خمینی )ره( جاهات                
یاری رساندن به رزمندگان اسالم راهی جبهه گردید و بنا باه         
پیشنهاد مسئولی  جهاد استان فارس به عنوان فرمانده تیا           

 انصار جهاد فارس منسوب گردید.
وی به لحاظ خصوصیات اخالقی و جذابیتی کاه داشات از              
جایگاه خاصی در بی  فرمانده هان و مسئاولایا  قارارگااه               

، 2، کربالی    2برخوردار گردید و در عملیاتهای قادر، والفجر        
به عنوان فرمانده سهم بسازایای در      93و والفجر  9کربالی  

موفقیت واحد مهندسی جهاد فارس داشت که ای  امر حاصل          
مدیریت و از خودگذشتگی ایشان در قبول مسئولیت باود. از             

، می توان پیگیری  2جمله کارهای ایشان در عملیات و الفجر        
جهت احداث پل خیبر و همچنی  کاربر روی پیشناهااد پال          
لوله ای و تهیه قایق ویژه جهت حمل سوخت و دیگر وسایل            
تدارکاتی که در آن زمان از طرحهای فوری، مشاکال گشاا              
محسوب می شد، بود.زبان از بیان فعالیتها، از خود گذشتگای            

 و ایثارگریهای آن شهید عزیز قاصر است.
در منطقه حلبچه به علت   93وی سرانجام در عملیات والفجر      

بااامااابااااران 
شاایااماایااایاای 
دشم  بعاثای    
بااه شاادت     
مجروح و در     
تااااااریاااااخ 

در    98/9/20
بیمارستان باه   
فیض شهادت  

 نائل آمدند.
روحش شاد و    
راهااش پاار    

 رهرو باد.
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