
 با موافقت فرمانده کل قوا؛

زاده به سمت  سردار فالح
جانشین فرمانده نیروی قدس 

 سپاه منصوب شد

 سخنگوی وزارت بهداشت در بابل:

مردم همچنان مراقب 
اجتماعات خانوادگی 

 خود باشند
مردم مراقب اجتماعات خانوادگی خوود      
به جهت شدت باالی سرایوت ییوری          

 انگلیسی باشند

دکترالری به ییری  جهو  یواهوتوه          
انگلیسی اشاره کرده ی اهووید  ایو             
ییری  اکنون در کشور گسترش پویودا       
کرده است ی قدرت سرایت بوه شودت          
باالیی دارد. معاین درمان دانشگاه علوم       
پوشکی بابل در گوارش خود اشاره کورد        
 ۰۲که در یک مجلس عریسی که تنهوا          

نفر مهمان داشته است، یوک نواقول           
نفر دیگر را مبتال کنود   ۷۱توانسته است  

که ای  خطر در اجتماعات خانوادگی نیو       
یجود دارد که موجب ابتالی اکثر اهوراد        

 شود.   خانواده می

سخنگو ی معاین هرهنگی دانشجوویوی       
یزارت بهداشت ی ناظر عوایوی یزارت          
بهداشت در اجرای طرح شهیود اوا          

های شموایوی،      قاسم سلیمانی در استان   
گفت  مردم به خوبی طوی یوک مواه             
گذشته ای  نکته را یمس کوردنود کوه           
زمانی که عادی انگاری در کشور صورت       

گیرد، سرعت ابتال به ییری  کرینوا           می
 شود. چندی  برابر می

منبع  سایت یزارت بهداشت، درمان ی        
 آموزش پوشکی جمهوری اسالمی ایران
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ی سرافراز عبدالخالق فرهادپور را در شهر سبز دنبال کنید خاطرات آزاده  

عملیات  
 5کربالی 

 قسمت هفتم

دکتر حاج کاظم 
 پدیدار 
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عملیات 
 کربالی هشت

 قسمت اول

 به روایت: 

 زاده  حسن ملک
7 

 آنسوی تکریت
 هایی از اسارت(   )ناگفته 

 قسمت پانزدهم

سردار عبدالخالق 
 فرهادپور
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به یاد نعمت های خدا 
 باش !

 محمد بارونی  
2 

جمهوری  اعالم کاندیداتوری ریاست
 دو دانشمند کازرونی

دکتر شاهین محمد صادقی ، نماینده 
اسبق مردم کازرون و دکتر فریدون 

عباسی نماینده فعلی و مردمی کازرون 
 در مجلس شورای اسالمی
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 پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی در پی درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی؛

عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از 
 سره در خدمت اسالم و انقالب ایمان و یک
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 اناهلل و اناالیه راجعون

برادران ارجمند آقایان محمدجواد،  
 خسرو، اصغر، بهرام و بهمن غالمیان

های وارده تسلیت عرض نموده،رحمت و  با تأسف مصیبت
غفران الهی برای آن مرحومتین و صبر جمیل و سالمتی 

 بازماندگان از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

 علی اسدزاده                
 مدیرمسئول هفته نامه شهرسبز

 خانواده محترم حاج احمدیان 
 هیئت عزاداران کوی مصلی

ی درگذشت دوست دیرین، ذاکر و پیرغالم حضرت اباعبدا...  با تأسف ضایعه
ی  اکبر احمدیان را به خانواده السالم مرحوم مغفور حاج علی الحسین علیه

محترم و و ابستگانش و هیئت عزاداران کوی مصلی تسلیت و تعزیت عرض 
نموده ، رحمت و غفران الهی را برای آن فقید سعید و سالمت و سعادت 

 بازماندگان را از درگاه ایزد منان مسألت دارم.

 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

های محترم یمعظم  خانواده
 خسری یاصغر غالمیان

بانهایت تاسف وتاثر، ضایعه دلخراش درگذشت 
همسران مکرمه تان را بشما ومنسوبین محترمتان 
تسلیت عرض نموده برای آن بانوان سفرکرده علو 
درجات وبرای بازماندگان صبر وسالمتی راازدرگاه 

 .خداوندبزرگ طلب مینماییم

 هیئت دعای ندبه مهدییون

خانواده معظم یمعوز 
اامدیان،هیئت عواداران کوی 

 مصلی 
ضایعه تاسف بار درگذشت پیرغالم اضرت 
اباعبداهلل ایحسی  )ع(،زنده یاد اا  علی اکبر 
اامدیان،که از پیشکسوتان یخادمی  صدیق اهل 
بیت علیهم ایسالم بود صمیمانه ی صادقانه تسلیت 

 یتعویت میگوییم

هیئت مهدییون دعای ندبه، هیئت عواداران  
 کوی علیا

 انا هلل انااییه راجعون
 خانواده محترم بحرانی

خبر درگذشت معلم زامتک  یدیسوزمراوم 
 مغفورجالل بحرانی موجب تاثر یتایم گردید

ای  مصیبت رابه آن خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده،برای آن هقید سعیدرامت ی غفران ایهی 
 یصبرجمیل یاجرجویل برای بازماندگان ازدر

 گاه ایودمنان مسایت دارم
 علی اسدزاده         

 نامه شهرسبو مدیر مسئول هفته

 خانواده محترم احمدیان 

 سالم علیکم و بما صبرتم
بانهایت تاسف وتاثر خبر درگذشت زنده یاد شادروان حاج علی 
اکبر احمدیان  مرد ایمان و عمل ؛ مرد اخالص و صداقت را 

دریافت کردیم او ازبنیانگذاران صندوق ذخیره قائم عح کازرون بود 
کرد  این ضایعه را سپری که عمر پر برکت خود را در امور خیر 

بشما و خاندان احمدیان تسلیت  عرض نموده بقا عمر بازماندگان و 
 شادی روح آن مرحوم  را از خداوند منان مسئلت مینماییم. 

ازطرف هیات امنا  ؛ هیات مدیره و کارکنان صندوق 
 ذخیره فایم عح  کازرون

 علی اصغر دریاب



ای در پیییامیی        اهلل خامنه   حضرت آیت 
درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد     

 حجازی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این       
 شرح است:

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

با تأسف فراوان خبر درگذشت سیردار       
پر افتخار، سردار سیدمحمد حجیازی      

علیه را درییافیت کیردم.            اهلل  رضوان
عمری سراپا مجاهدت، فکری پیوییا،        
دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده       
از انگیزه و عزم راسی،، و نیییروئیی             
یکسره در خدمت اسالم و انیقیالب،          

ئی از شخصیت این مجاهد فی        خالصه
هیای    سبیل اهلل است. او در مسئولیت      

بزرگ و اثرگذار در سپیاه پیاسیداران          
انقالب اسالمی خدمت کرده و در      

ی آنها، سربلند و موفق بیوده         همه
 است.

ی تیأسیف و         فقدان او حقاً مایه   
دانیم بیه        اندوه است. الزم میی      

همسر گرامی و فرزندان و دییگیر        
افراد خاندان و بیه دوسیتیان و           
همکاران ایشان صمیمانه تسلیت    
عرض کنم و صبر و تسّلیا بیرای          
آنان از خداوند متعیا  مسیألیت         
نمایم. رحمت و مغفرت و رضوان       

 الهی بر این برادر فقید باد.

 ای سیّدعلی خامنه

 فروردین 03

پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی در پی درگذشت سردار پر افتخار 
 سیدمحمد حجازی؛

عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از 
 سره در خدمت اسالم و انقالب ایمان و یک

ماه مبارک رمضان بهار 
قرآن و بهار تدبر در مفاهیم 

بلند و نورانی آیات این 
 کتاب  آسمانی است 

 اصغر دریاب علی
دراولین سوره آن ) البقره( خواندیم خصیوصیییات             
متقین و مومنین را که با زیباترین واژه هیا بیییان              
شده است  ونیز خواندیم صفات کافران وعینیاد و             
لجاجت آن ها دربرابر منطق قیرآن و هشیداربیه              
مسلمانان که چه بترسانی یا نیتیرسیانیی اییمیان               
نخواهند آورد . اما قرآن صفات هردوگروه مسیلیم            
وکافررا به اختصار بیان کرده وآن عبورمیی کینید              
لیکن  نکته جالبی که در این آیات  مشاهیده میی              
شود برجسته کردن خطر منافقین و پرداختین بیه        
جزییات  وتوضیح مغصل صفات رذیله ایین گیروه           
است که درطو  تاری،  چه فتنه ها که برپا نکردند           

بود کیه در صیدر        3و همین صفت نفاق و دورویی  
اسالم مسیر این دین الهی را تغییر داد وشدآنیهیه           
شد .َاگر ما درصدر اسالم نبودیم وندیدیم آن صحنه 
های درد ناک  و زجرآوری که بعد از پیامبر اسیام             
ص بر علی ع  و فاطمه س وبعد ها بیر ائیمیه ی                  
معصومین علیهم السالم گذشت امیا در انیقیالب            
اسالمی از نزدیک مشاهده کردیم که منافقیین بیا           
انقالب اسالمی نوپای ایران چگونه رفیتیارکیردنید           
وبرای نابودی این انقالب مردمی  چقدر سیرمیاییه        
گذاری کردند و تا کها پیش رفتند  ، بیا میردم                 
انقالبی کوچه وبازار وعوام الناس بیی گینیاه چیه              

نفراز شخصیت های انقالبی نظام کیه          27کردند.       
همفکر آن ها نبودند را چگونه میللیه کیردنید                    
ودرجنگ هشت ساله  با چه کسانی  بیرای درهیم             
کوبید ارکان نظام  اسالمی  هم پیمیان شیدنید                   

سا  چگونه با دشمینیان قسیم           03واینک پس از    
خورده ملت ایران همکاری تنگا تنگی دارند ودست        

 از توطئه ونیرنگ برنمی دارند.

اخیرًا کلیپی درفضای مجازی پخش شیده بیود و            
تصویری ازجلسه منافقین دراردوگاهی در تیییرانیا          
پایتخت کشور آلبانی دیده می شد که جمیعیی از            
منافقین فراری را نشان می داد که درحا  آمیوزش          
نحوه انواع توطئه ها علیه جمهوری  بودند .  دراین            
اردوگاه واحد جنگ سایبری گروهک تیروریسیتیی         

نفر نیروهای آموزش دییده       0033منافقین بیش از    
به خدمت گرفته و شبانه روز به صورت شیییفیتیی             
مشغو  تولید محتوای کاماًل حیرفیه ای عیلیییه               
مفاهیمی مانند اسالم ، والیت فقیه ، حیجیاب ،              
بزرگنمایی مفاسد اقتصادی  خرافه نمایی مقدسات       
مذهبی ،  نفرت پراکنی علیه رهبر انقالب  ،علما  ،            
سپاه و بسیج  ، صدا و  سیما ، فرماندهان ومدییران             
جهادی کشور و....هستند تا ذهن مردم  بخیصیوص              
جوانان را به این اراجیف مشغو  کرده و روح  و              
رونشان را  به هم بریزند بعضی از این شیییاطییین              

اکانت فیک ) مطالب غیرواقعی و          73بعضاً تاحدود   
تقلبی( را مدیریت می کنند واگر هرکدام از این ها           
روزانه فقط یک پست درهیرییک از اکیانیت هیا                

 هزارمطلب می شودَ 03منتشرکنند حدود  

حا  تصورکنید درفضای مجازی ایران که متاسفانه       
درو پیکری هم  ندارد واین کانا  تنها یک شاخه از           
توطئه ها ست چه غوغایی برپاست و میردم کیم              
اطالع کوچه و بازار  وجوانان  بی  خبر از گذشیتیه              
انقالب از دست دشمنان بی انصاف چه می کشند      
واین بد بینی ها  و انتقاد ها از کجیا نشیات میی                  

 گیرد .

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، به نقل از سپاه نیوز؛ در            
پی شهادت سردار رشید اسالم جانباز سرافراز سرلشکیر پیاسیدار             
سید محمد حسین زاده حجازی، به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و            

ای )مدظلیه      با موافقت و تصویب فرمانده معظم کل قوا امام خامنه         
العالی(، سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا فالح زاده بیه سیمیت                

 "جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه" منصوب شد.

سردار محمدرضا فالح زاده پیش از این عهده دار مسیئیولیییت                
 معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه بود.

 0۱المهدی، فرماندهی لشکیر        00وی همهنین فرماندهی لشکر     
های یزد، اصفهان، فارس و نیییز           فجر و فرماندهی سپاه در استان     

 فرماندهی قرارگاه سازندگی کربال را در کارنامه خود دارد.

 با موافقت فرمانده کل قوا؛

 زاده به سمت جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب شد سردار فالح

 یادداشت مدیر مسئول

یَا أَی ُّهَا الَُّذِینَ آمَننونوا      
اذْکورووا نِعْمَتَ النلَُّنهِ      

 عَلَیْكومْ
ای کسانی که ایمان    
آورده اید نعمتی کنه     

 11 –خدا به شما بخشیده است، به یاد آورید. مائده 
خداوند در قرآن، مرتبًا انسان ها را به یاد ننعنمنت هنای                
گوناگونی که به آنان داده است، دعوت می کند. چرا کنه              
یاد نعمت های الهی، روح ایمان و حس شكرگزاری را در            
انسان ها بر می انگیزد و سبب صبر و شكیبایی در بنرابنر              
مشكالت و مصیبت ها می گردد. لذا پروردگار عالم بنرای            
پرورش این روحیه در بندگان خود، مومنین را مورد خطاب          
قرار می دهد و می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید             

 نعمتی که خدا به شما بخشیده است، به یاد آورید.
********** 

ای انسان مومن ! به یاد آور نعمت با عظمت قرآن، قرآننی      
که خداوند رحمان برای تعلیم و رشد و تعالی تو بر پیامبنر             
گرامی اسالم حضرت محمد )ص( نازل کرده است. قرآنی            
که راهنمای تو برای رسیدن به سعادت همیشگی اسنت.           
قرآنی که بیان کننده حقایق و روشنگر حق از باطل است.           
قرآنی که به استوارترین راه ها تو را هدایت منی کننند.                
قرآنی که مایه شفا و رحمت برای تو و منومنننان اسنت،                
قرآنی که می تواند درهای حكمت را به روی تو و همه ی            

 انسان ها بگشاید.
ای انسان مومن ! به یاد آور نعمت آفرینش خنودت، بنه                
اعضای بدن خود نگاهی همراه با تامل و اندیشه بینداز، به           
چشم وگوش، زبان و بینی ، دست و پا ، قلنب و کنبند،                  
پوست و استخوان، رگ ها و مویرگ ها، دستنگناه هنای              
گوارشی و تنفسی، تارهای صوتی و عصبی و ... . نگاه کن              
که هر کدام دارای خلقتی عجیب و نعمت کثیری دارنند،             
تو هم مانند دیگر انسان ها از یک نطفنه بنی ارزش و                 
موجودی ذره بینی آفریده شده ای، اما اگر در سایه تعلینم             
پروردگارت تربیت شوی، آن چنان می تنواننی منراحنل              
تكامل را طی کنی که به مقام شریف ترین موجود عنالنم             

 دست یابی. 
ای انسان مومن ! به یاد آور نعمت آسمان و زمنینن. بنه                  

خورشید کنه تنامنینن        
کننده حرارت و نور در      
منظومه شمسی اسنت،    
به مناه تنابناننی کنه           

بخش شنب     -روشنایی
های ظلمانی است، به حرکت دقیق ماه و خورشنیند کنه              
سبب پیدایش شب و روز ، سال و مناه و فصنل هنای                  
مختلف می شود، به حرکت دقیق و منننظنم کنرات و                 
ستارگان آسمانی، به آسمان که چون سپری زمینن را در         
برابر اشعه های زیانبار و سنگ های آسمانی حفظ می کند           
و محلی برای تشكیل ابرها و نزول بارش های الهی است، 
به زمین که قرارگاهی آرام و آماده برای زندگی تو و دیگر            
انسان هاست، به انواع پوشش های گیاهی و مینوه هنای        
متنوع، به دانه های غذایی، به گل ها و گیاهان خوشبو و             
معطر که در هر برگ و دانه ای آیاتی از عظمت و عنلنم                
پروردگار وجود دارد.  ای انسان مومن ! به یاد آور نعنمنت                
کوه های برافراشته، که نشانگاه ابهت، عظمت، صالبت و        
مایه خیر و برکت اند. کوه هایی که هنمنننون زره ای                 
قدرتمند، زمین را فراگرفته اند و آن را در برابر لرزش ها و             
مواد مذاب مواظبت می کنند، کوه هایی که پنناهنگناهنی             
مطمئن و سپری محكم در برابر طوفان ها می باشند، کوه           
هایی که نگهدارنده آب ها و منشا چشمه ها و جویبارها و             
سبب نشاط، حیات، سرسبزی و خرمی زمین هستند.  ای            
انسان مومن ! به یاد آور نعمت دریاها و اقیانوس های بنی         
کران ، نعمت دریاهایی که جایگاه بسیار مهم برای حینات           
و زندگی هستند، دریاهایی که منبعی برای گوشت هنای           
تازه و رایگان، و محلی برای مواد زینتی، و مسیری بنرای            
حرکت کشتی ها و حمل و نقل انسان هاست.  ای انسنان           
مومن ! به یاد آور نعمت های خدا را، تا کمبود ها را کمتنر              
احساس کنی و از بیماری ها و مصیبنت هنا گنالینه و                  
شكایت نداشته باشی و در سختی ها و طوفان های زندگی 
گرفتار یاس، نومیدی، اضطراب و ناراحتی نشنوی و بنا              
روحی آرام و قلبی مطمئن در مبارزه با مشكالت پینروزی           
شوی.     خداوندا ! نعمت هایت بیش از آن است که بتوان 
آن را بازگو کرد، آن ها را از ما مگیر و بر بخشنش خنود                 

 بیفزا. آمین یا رب العالمین

 به یاد نعمت های خدا باش !
 محمد بارونی  

پیام تسلیت دکتر شاهین محمد 
صادقی درپی درگذشت سردار 

حجازی جانشین نیروی  قدس سپاه 
 پاسداران انقالب اسالمی 

 انا هلل و انا الیه راجعون
سردار با اخالص و مجاهد ایلارگیر سیرتیییپ          

زاده حجازی، تیاب       پاسدار سید محمد حسین   
دوری همرزمان شهیدش را برنیتیافیت و در            
پنجمین روز از ماه مبارک رمضان دعوت حیق         

های دفیاع     را لبیک گفت. مجاهد شاخص سا       
های دفیاع از حیرم          مقدس و مرد دلیر جبهه    

اهل بیت که سابقه درخشانی در سازمانیدهیی         
های نبرد حق علییه       رزمندگان اسالم در جبهه   

باطل در عرصه بزرگی از جهان اسالم داشیت،         
در حالی به همرزمان شهیدش پیوست که هر        
روز از عمر شریف خیود را بیرای تیعیالیی                 

های نظام مقدس جمیهیوری اسیالمیی            آرمان
ایران سپری کرد. سردار شیرییف اسیالم در             

های عمر خود در سمت جانشییین          آخرین ماه 
فرماندهی نیروی قدس سپاه، بخشی از دیین         
خود به اهل بیت عصمت و طهارت را در راه            
مبارزه با متحجران تکفییری تیروریسیت ادا           

 نمود.

اینجانب ضمن تسلیت درگذشت این سیردار        
رشید اسالم خدمت مقام میعیظیم رهیبیری،            
جامعه ایلارگران و نیز مردم قدرشناس اییران         
اسالمی، یقین دارم سربازان و همیرزمیان آن          
مرد بزرگ، هرگز اجازه نخواهند داد امر دفیاع         
از حق و شکوفایی سبیل ا... خللی ایجاد شود.            
امید آن دارم که هموطنان قدرشناس، ییاد و          

هیای     خاطره آن سردار دلیر اسالم را در شیب        
گرانقدر ماه رمضان به ویژه در لیییالیی قیدر              

 گرامی خواهند داشت.
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به گزارش دریافتی کازرون نما، رییس شبکه           
بهداشت و درمان این شهرستان گفت: با               

، مجموع  0۱بیمار مبتال به کووید      ۹۱شناسایی  
 03آمار مبتالیان از ابتدای اپیدمی کرونا تا             

نفر افزایش    030به هفت هزار و       0033فروردین  
 یافت.

دکتر بندر برامکی افزود: از این تعداد بیمار              
نفر   77نفر ساکن کازرون،       02شناسایی شده،   

نفر،   7در بخش ها و روستاها )بخش خشت            
 0نفر، دریس 0باالده و حسن آباد باالده هر کدام 

نفر،   0نفر، خسروآباد      0نفر، احمدآباد دریس     

نفر،   7نفر، بناف     0بلیان  
نفر، حاجی آباد        0پل آبگینه     

نفر،    0نفر، ناصرآباد        0موزی   
نفر،    0نفر، کمارج        0چمران   
نفر، زوالی    0نفر، شاپور     0مشای،  

( هستند. او      نفر  0نفر و جروق      0
نفر دیگر از     0اضافه کرد: با فوت      

 0نفر ساکن خشت و       7بیماران )   
نفر ساکن روستای کمانکشی(،       
مجموع آمار فوتی های قطعی         

نفر افزایش      0۹7کرونا نیز به       
بیمار مشکوک و مبتال به       07۹برامکی ادامه داد:     یافت.

در بیمارستان ولیعصر )عج( بستری         0۱کووید
نفر از آنها        03هستند که شرایط جسمی         

 نامساعد گزارش شده است.

این مقام مسوو  شبکه بهداشت و درمان با             
تاکید بر انجام جدی اقدامات پیشگیرانه نظیر          
استفاده مداوم از ماسک، شستشو و ضدعفونی          
کردن مکرر دست ها، حفظ فاصله فیزیکی،            
پرهیز از حضور در تجمعات و دورهمی های             
خانوادگی، از مردم خواست تا در صورت بیمار           
شدن یا داشتن نشانه های سرماخوردگی، به           
پزشک خانواده مراجعه کنند تا برای ارزیابی           

 دقیق و آغاز به موقع درمان اقدام شود.

در  ۹۶بیمار مبتال به کووید ۹۶فوتی و شناسایی  ۳ثبت 
فروردین ۳3شهرستان کازرون در   

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از اجیرای طیرح          
ارتقاء امنیت اجتماعی در مناطق جرم خیز و آلوده و          

 خرده فروش و معتاد خبر داد. 7۱دستگیری 

با اعالم خبیر گیفیت:        ”  اسماعیل زراعتیان ”  سرهنگ
طرح جمع آوری پاتوق های مواد مخدر و پیاکسیازی       
نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان کازرون با محوریت         
پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان در سه هیفیتیه            

 گذشته به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی ماموران ضمن          
پاتوق استیعیمیا  میواد میخیدر و              00جمع آوری   
کیلو   00خرده فروش و معتاد ، مقدار         7۱دستگیری  

 گرم انواع مواد مخدر کشف کردند. ۱33و 

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از همکاری خوب       
شهروندان با پلیس تشکر و خاطرنشان کرد: پلیس در 
راه برقراری نظم و امنیت و برخورد بیا سیوداگیران              

 مرگ از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

 خرده فروش مواد مخدر در کازرون 2۶دستگیری 

با سالم و با آرزوی قبولی طیاعیات هیمیه ی               
عزیزان در این ماه میبیارک و بیا تشیکیر از                   
مجموعه ی کارکنان شهرداری ،از آنیجیا کیه            
عمومی ترین  و پر استفاده ترین اماکن، در هیر    
شهری ،معابر و خیابانهای آن شهر است ونیییز           
مهمترین عامل تصادفات غیرمنتظره با شاخص      
خطای انسانی، تغییر مسیر ناگهیانیی اسیت ،            
ایجاب مینماید ،که شهرداری محیتیرم، بیرای          
امنیت جان و ما  مردم و رانندگی کم خطر تر          
، به موضوع چاله ها و حفاریهای رها شده ی و         
خاکی و گودالی در سطح بعضی ازخیابیانیهیای          
شهر، توجه خاص نمایند. که نمونه هائی از آن           

جزیره ی خاکی نسبتا بزرگی       -0ها عبارتند از:     
در وسط خیابان امام رضا )ع( که ییا وسیاییل               
نقلیه در حا  سرعت ،غافلیگیییرانیه روی آن             
گذشته و پس از تحمل چند  تالتم آسیب سیاز         
و ایجاد گرد وغبار زییاد ، آنیرا پشیت سیر                  
میگذارند و یا رانندگان با یک تغییییر مسیییر             
ناگهانی حادثه ساز و مارپیچ وار، از برخورد بیا           
آن ضایعه خیابانی ن میگیرند که حقیر نیز در          

،در چندیین     0033این خصوص،  قبل از نوروز       

گروه اجتماعی  که بسیاری از مسوولین مربوطه 
هم ،از اعضای محترم آن گروه هیا  بیوده و                
هستند، موضوع را مطرح نموده که متاسفیانیه،         

شرق میییدان      -7مورد بی توجهی قرار گرفت .        
بسیج )یا میدان سرباز( حدودًا جلو اداره کیار              

عقب نشینی جدولی جنوب همین میدان به  -0
خیابان طالقیانیی،      -0سمت خیابان حمیدی  .       

خیابان شهدای شمالی     -0خرداد    00جلو بنیاد   
جینیوب      -۹جلو ورودی محوطه ی مخابرات         
چند نقطه  -2فلکه باهنر،به سمت باهنر جنوبی  

متفرق،درخیابان قدمگاه شمالی، در واقع، محل      
جنیوب    -۸بیرون آوردن پایه های اضافی برق         

میدان عالمه دوانی نزدیک غذا فروشی و بیرون        
بر رسو  که بصورت دست انداز آسیب رسانیی          
آنهم ،درست در قوس خارجی همان مییدان ،          
درآمده و نیز در سایر نقاط مشابه دییگیری در            
دیگر معابر شهر که مسوولین مربوطه یا از آنهیا          
خبر دارند و یا  از وجود آنها باید خبر داشیتیه              
باشند. که چنین نقایص جزئی اما نیاپسینید و             
خطر آفرین، با مقادیری آسفالت ترمیم و رفیع          

 نقص و رفع حوادث خواهند شد. 

 قابل توجه واحد محترم عمران شهرداری
 محمد عباسی

مدیر آموزش و پرورش کازرون از کسب دو رتبه برتر          
استانی در جشنواره تولید محتوای آموزشی تیوسیط          

  فرهنگیان این شهر خبر داد.

به گزارش دریافتی شهرسبز، امیرحسین جمشیدی با       
اعالم این خبر افزود: دو نفر از هنرآموزان هنرسیتیان            
فنی فاطمه زهرا)س( این شهر موفق به کسب رتیبیه             
های او  و دوم استان در جشنواره تولید میحیتیوای             

وی ادامه داد: هنرآموزان خیالق و             آموزشی شدند.  
تالشگر هنرستان دخترانه فنی فیاطیمیه زهیرا)س(             
کازرون خانم ها هما حبیبی رتبه او  و زهرا علی نژاد 
مقام دوم این جشنواره را در استان فارس بیه خیود             

معاون مدیرکل و مدییر آمیوزش و           اختصاص دادند.  
پرورش کازرون ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و        
پرورش توانمندی های معلمان در تولید مواد و رسانه         
یادگیری متناسب با نیاز معلمان و دانش آمیوزان و            
استفاده از آنها در فرایند تدریس را از اهیداف ایین              

وی در پایان از تمام کسانی که          جشنواره عنوان کرد.   
از هیچ کوشش و تالشی در به بیار نشیسیتین ایین                 
موفقیت دریغ نکردند و همواره یاری گر آمیوزش و            
پرورش بودند تقدیر کرد و ایین میوفیقیییت را بیه                  

 فرهنگیان کازرون تبریک گفت.

 نما. منبع: کازرون 

 مدیر آموزش و پرورش کازرون خبر داد:

کسب دو رتبه برتر استانی در جشنواره تولید 
 محتوای آموزشی توسط فرهنگیان کازرون

دانش آموز هنرستان دخترانه امیام رضیا)ع(           
مقام سوم جشنواره طراحی پوستر را در استان        

   کسب کرد.

به گزارش دریافتی کازرون نما، امیییرحسییین       
جمشیدی با اعالم این خبر افزود: در جشنواره         
طراحی پوستر، با موضوع روز جهانی گرافیک،       
دانش آموز ملیکا صادق زاده از هنرستان کیار          
دانش امام رضا)ع( توانست حائز رتیبیه سیوم             

  استان شود.

مدیریت آموزش و پیرورش کیازرون ضیمین            
قدردانی فراوان از زحیمیات و تیالش هیای              
معلمان و دانش آموزان عزیز و نیز هیمیراهیی           
ارزشمند خانواده ها در آموزش هیای دوران          
همه گیری کرونا، این موفقیت ارزشیمینید را           

 صمیمانه تبریک می گوید.

 نما. منبع: کازرون

 مدیر آموزش و پرورش کازرون خبر داد:

کسب دو رتبه برتر استانی در جشنواره تولید 
 محتوای آموزشی توسط فرهنگیان کازرون

۳صفحه  ۰۲۰۷آیریل  ۰۷/  ۷55۰رمضان  1/  ۷5۲۲ اردیبهشت ۷چهارشنبه /  4۰5/ شماره  ۷1سال   شهرسبز 



 رساند: به اطالع شهروندان گرامی می

شهرداری کازرون جهت تشویق و رفاه 
شهروندان و با استناد به مصوبه شورای اسالمی 

 شهر

 فقط تا پایان خرداد ماه در نظر دارد نسبت به:
% کاهش کلیه عوارض به استثنای عوارض  ۳5

 خودرو و نوسازی اقدام نماید. 

لذا شهروندان محترم می توانند با مراجعه به 
شهرداری از این فرصت استثنایی بهرمند 

 گردند. 

 شهرداری و شورای اسالمی شهر کازرون

***** 

شهردار کازرین در اییی  جلسه با 
 خبرنگاران در سال جدید 

درصدی درآمد ی بودجه  ۷۲4یصول 
/ سال  ۷911شهرداری کازرین در سال 

، سال زیباسازی مبلمان ی سیمای شهر ۷5۲۲
 توام با تشدید کارهای عمرانی

درصدی بودجه این      030شهردار کازرون از  تحقق        
شهرداری در سا  گذشته خبر داد و گفت: در سا               
جدید، عالوه بر افزایش کار عمرانی در شهر زیباسازی          
مبلمان و سیمای شهر نیز در دستور کار شهرداری             
قرار دارد. به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون          
محمدامین مهرورز در اولین نشست خبری با در سا           

تولید، »جدید با اشاره به نامگذاری امسا  به نام               
توسط رهبر انقالب، اظهار     «ها  زدایی  ها و مانع    پشتیبانی

کرد: بر اساس این شعار، همه ارکان اجرایی در سطوح           
ملی استانی و شهرستانی باید تالش کنند که این شعار        
 تحقق پیدا کند و کشور در مسیر تولید قدم بردارد.            
وی به تشریح عملکرد شهرداری در سا  گذشته              

باعث شد که     ۱۱پرداخت و گفت: شیوع کرونا در سا         
بسیاری از کسب و کارها در کشور تعلیق وتعطیل              
شوند، به عالوه تورم افسارگسیخته و مشکالت               
اقتصادی بدنه شهرداری و پروژه های عمرانی را تحت          

 تاثیر قرار داد.  

شهردار کازرون ادامه داد: در سا  گذشته بسیاری از           
پیمانکاران ما درخواست افزایش قیمت پیمان یا تعلیق        
و یا خاتمه پیمان دادند که ما با روشهای مختلف سعی           
کردیم هم پیمانکارها را راضی نگه داریم و هم پروژه            
های  عمرانی را تعطیل نکنیم. وی بیان کرد: واحد              

عملکرد خوب و     ۱۱های مختلف شهرداری در سا         
قابل قبولی داشتند به عنوان ملا  واحد حقوقی ما             

هایی که علیه        درصد از پرونده       ۸3توانست در        
شهرداری در حوزه های قضایی مطرح شده بود، توفیق         
یابد و یکی از موفقیت های کم نظیر  واحد حقوقی               
موفقیت در پرونده ساختمان جهاد قدیم و خیابان             
کارگر شمالی بود که رای دادگاه تجدید نظر از دیوان            
عالی کشور به نفع شهرداری صار شد. وی با بیان اینکه        
در حوزه فرهنگی برنامه های متنوع تری نسبت به             
سا  های گذشته تهیه شد، عنوان کرد: در  واحدهای           
روابط عمومی و فرهنگی ما سعی کردیم به تناسب             
فضای موجود و با در نظر گرفتن وضعیت همه گیری            

های خود را ادامه دهیم       کرونا، در فضای مجازی فعالیت    
که تولیدات متعدد و خوبی در این زمینه با همکاری            
این دو واحد انجام و منتشر شد و حتی بعضی از                 
گشایش هایی هنری در کارهای فرهنگی پیش آمد که         
برای اولین بار در بستر فضای مجازی در سطح                 

 شهرستان شاهد آن بودیم.

محمدامین مهرورز در خصوص فعالیتهای حوزه عمران       
نیز گفت: در بخش عمران، ما فعالیت های سه برابری           
را در شهرداری پی ریزی کرده بودیم که خوشبختانه           

 033توانستیم مطابق برنامه ریزی های انجام شده            
درصد آنها را انجام دهیم.  وی به وصو  درآمد پیش             

 00۱۱درصدی بودجه سا       030بینی شده و تحقق       
اشاره و تصریح کرد: به لطف خدا و با تالش پرسنل              
خدوم و زحمتکش شهرداری بودجه شهرداری کازرون        
نه تنها به طور کامل تحقق یافت، بلکه بیشتر از آن              

 ۱0درصد وصو  درآمد داشتیم و بودجه           030یعنی  
 733میلیارد و     ۱0میلیارد تومانی مصوب را به میزان        

میلیون تومان وصو  کردیم که این موفقیتی بی نظیر          

به     ۱۸میلیاردی در سا       07بود که نسبت به بودجه      
 یک رشد تقریباً تقریبا دو برابری رسیدیم.

 ۱۱محمدامین مهرورز با بیان اینکه شهرداری درسا          
بیشتر بر فعالیت های عمرانی متمرکز بود، افزود:در           

سعی خواهیم کرد عالوه بر تشدید فعالیت         0033سا   
های عمرانی، به طور ویژه به زیباسازی مبلمان و سیما          
و منظر شهر بپردازیم.  شهردار کازرون بودجه سا              

میلیاردتومان عنوان کرد     00۸این شهرداری را        0033
میلیاردتومان صرف هزینه      20و گفت: از این مبلغ،        

میلیاردتومان در  پروژه های عمرانی         02های جاری و  
هزینه خواهدشد که سعی می کنیم بیش از این رقم را           

های   محقق کنیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: فعالیت       
شهرداری از ماه فروردین با تالش همکارانم آغاز شده          
و در حا  انعقاد قراردادهای جدید عمرانی و تامین             
مصالح با پیمانکاران مختلف هستیم و طبق                  

ریزی ها، فعالیت های عمرانی شهرداری از              برنامه
اردیبهشت ماه با شدت و حدت بیشتر آغاز می شود و            
در سا  جدید سعی خواهیم کرد چندین پروژه مهم را          
در شهر اجرا کنییم. محمدامین مهرورز از  آغاز                
بهسازی و ترمیم میدان شهدا با یک طراحی بسیار زیبا          
در سا  جاری خبر داد و افزود: تالش می کنیم                 
زیباسازی بازار اصلی شهر و سردر بازار میدان شهدا را           
 در اردیبهشت ماه آغاز کنیم.                              
به گفته او، اجرای فاز دوم پارک بعلت نیز در دستور             
کار شهرداری قرار دارد و تا پایان تابستان به حد                
پیشرفت قابل توجهی خواهد رسید. مهرورز بهسازی          

های شهدای شمالی، شهدای جنوبی،        پیاده رو خیابان  
خیابان ابوذر، ژاندارمری، کمربندی خرمشهر و ادامه و         
تکمیل عملیات پیاده روسازی خیابان حافظ را از جمله      
برنامه های آتی شهرداری کازرون در سا  جاری              

 عنوان کرد.  

اصالح و زیباسازی میدان انقالب، میدان فردوسی،           
میدان امام حسین)ع(،میدان امام رضا)ع( و مبلمان           
ورودی شهر از دیگر برنامه های شهرداری کازرون در           

بود که شهردار کازرون به آنها اشاره کرد.           0033سا   
وی بهسازی و تکمیل پارک های شهر از جمله پارک و           
فرهنگسرای مردانی، بوستان رفیع، تکمیل پارک باغ          
نظر، سلمان وطالقانی را از دیگر برنامه های پیش روی          
شهرداری برشمرد و اضافه کرد: در نظر داریم امسا  با          
توجه به درخواست مکرر شهروندان المان نام کازرون          
را طراحی  و نصب کنیم، همهنین پروژه پارک سه              
هکتاری پردیس را که یکی از مطالبات به حق اهالی            
این منطقه است را استارت خواهیم زد و در حوزه               
نورپردازی بلوارها، میادین و پیاده روها هم طرح های          
خوبی در نظر گرفته شده است. شهردار کازرون               
دربخش دیگری از سخنان خود به افزایش پنج برابری          
هزینه آسفالت اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این              
خصوص هیچ گونه حمایت و یا بودجه دولتی به                
شهرداری اختصاص داده نشده، اما امیدواریم با کمک         
و رایزنی نماینده محترم مردم این شهرستان در               
مجلس شورای اسالمی بتوانیم بر مشکالت عدیده در          
حوزه تامین قیر و آسفالت فائق شویم. وی رقم                 
پیشنهادی بودجه بهسازی و آسفالت معابر را به شورای       

میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در فاز او              ۸شهر  
میلیارد تومانی را به        0اجرای آسفالت ما قرارداد        

مناقصه گذاشتیم که با مشخص شدن پیمانکار،              
آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر را در برنامه               
خواهیم داشت و در مرحله او  اولویت با کوچه هایی            
است که از قبل آماده سازی شده اند و ان شاءاهلل سعی          
می کنیم در بازده زمانی بهار و تابستان تا حد قابل               
قبولی این کار را به سرانجام برسانیم.  شهردارکازرون           
درپایان تصریح کرد:درسالی که گذشت تمام مطالبات        
و حقوق پرسنل وافرادی که به نوعی در مجموعه               
شهرداری اشتغا  داشتند وهم چنین  تمامی مطالبات        
پیمانکارانی که ظرف یک سا  گذشته قرارداد بسته           
اند، به طور کامل پرداخت شده و هیچ گونه عقب               
افتادگی حقوق ومطالبات نداریم که همین امر نقطه           

 قوتی برای مجموعه شهرداری کازرون است.

بازدید میدانی مشترک شهردار کازرین ی 
رئیس اداره میراث هرهنگی از ملک قدیمی 

 تخریب شده با اضور خبرنگاران

شهردار کازرون: برای صدور مجوز هر گونه تخرییب و            
نوسازی امالک قدیمی، ابتدا از اداره میراث فرهینیگیی           

استعالم می شود/ شهرداری هیهگونه مجیوزی        
برای تخریب خانه قدیمی مختاری صادر نکرده       
است/ متولی شناسایی، نظارت و حیراسیت از            
بناهای تاریخی شهر اداره میراث فرهینیگیی و           
گردشگری است رئیس اداره میراث فرهنیگیی:        
تیم کارشناسی میراث فرهنگی و تیم اجرائیات       
شهرداری عملیات تخریب را متوقیف کیردنید/       
میراث فرهنگی و شهرداری با هم در تیعیامیل           

هستند در پی تخریب یک ملک قدیمی و تارییخیی و             
انتشار خبر آن در فضای مجازی و ایجاد شائبه دخالیت     
شهرداری در این موضوع، شهردار کازرون ظهر امروز با         
حضور رئیس اداره میراث فرهنیگیی و گیردشیگیری              
شهرستان کازرون از این بنا بازدید کرد. بیه گیزارش              
روابط عمومی شهرداری کازرون، محمدامین مهرورز در       
حاشیه این بازدید که اصحاب رسانه شهرستیان نیییز            
حضور داشتند، ضمن تقدیر از دغدغه و حسیاسیییت            
مردم نسبت به تاری، و هویت شهر، گفت: بازدید امروز           
با حضور اصحاب رسانه به عنوان نماینده افکار عمومیی        
و منعکس کننده مطالبات مردم، با هدف شفاف سازی         
و پاسخگویی به خواسته و پرسشگری مردم انجام شده         
است. وی اظهار کرد: در پی وصو  گزارش تیخیرییب               
یکی از خانه های قدیمی و تاریخی کازرون، میامیوران           
واحد اجرائیات شهرداری فورا وارد عمیل شیده و در              
حضور کارشناسان اداره میراث فرهنگی میانیع ادامیه            

 عملیات تخریب این بنا شدند.

شهردار کازرون با اشاره به خبر کذب منتشر شیده در            
فضای مجازی مبنی بر تخریب این بینیا بیا میجیوز                 
شهرداری، تصریح کرد:  هیچ گونه مجیوزی از سیوی              
 شهرداری برای تخریب این بنا صیادر نشیده اسیت.             
محمدامین مهرورز با بیان اینکه برای صیدور میجیوز             
هرگونه تخریب و نوسازی امالک قدیمی، حتما از اداره         
میراث فرهنگی استعالم می شود، افزود: میتیاسیفیانیه             
مالک بدون تکمیل مراحل استعالم و اخذ مجوز، راسیا          
اقدام به تخریب کرده و بر همییین اسیاس، پیس از                 
رسیدن ماموران اجرائیات شهرداری و کیارشینیاسیان           
میراث فرهنگی، صورتجلسه ای در خصیوص تیخیلیف        

 انجام شده تنظیم شد. 

شهردار کازرون همهنین خطاب به مالک که در محیل          
بازدید حضور پیدا کرده بود، گفت: با توجه به تیخیلیف      

ساعت باید دیواری با مشخیصیات       0۸انجام شده ظرف    
مورد نظر و تایید اداره میراث فرهنگی کشیده شود تیا           
پرونده تخلف به مراجع قضایی ارسا  شده و تعییییین            
تکلیف گردد. وی همهنین خاطرنشان کرد: متولیی و            
مرجع شناسایی، نظارت و حراست از بناهای تارییخیی          
شهر اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان است        
و با هماهنگی انجام شده میان طرفین، شهرداری نیییز           
قبل از صدور مجوز تخریب و نوسازی امالک قدییمیی،           
ابتدا مراتب را از این اداره استعالم می کند. شیهیردار              
کازرون همهنین به رئیس اداره میییراث فیرهینیگیی              
پیشنهاد کرد برای پیشگیری از اتفاقات مشیابیه، اداره           
میراث فرهنگی و گردشگری، پس از شناسایی امیالک     
با ارزش تاریخی و میراثی سطح شهر، ضمن دعوت از           
مالکان این مناز  و تفهیم موضوع به آنان، از آنها تعهد           
بگیرد که هر گونه تخریب و دستکاری در این بینیاهیا              
باید با مجوز این اداره باشد. وی همهنین از رئیییس               
اداره میراث فرهنگی شهرستان درخواست کیرد ایین           
اداره از مراجع ملی و استانی نسبت به تامین اعیتیبیار              
برای تملک اینگونه بناها و ثبت در آثار تاریخی و ملیی            

 اقدام نماید.

محمدامین مهرورز در ادامه به همکیاری بییین اداره             
میراث فرهنگی با شهرداری کازرون در خصوص حفیظ         
و نگهداری امالک تاریخی اشاره کرد و گفت: قیطیعیًا              
شهرداری و اداره میراث فرهنگی نسبت به حیفیظ و             
نگهداری این گونه امالک مصمم هستند چرا که ایین           
امالک جزو هویت شهر محسوب می شوند.  همهنیین           
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شیهیرسیتیان           
کازرون نیز ضمن تایید تخلف انجام شده گفت: تیییم             
کارشناسی میراث فرهنگی و تیم اجرائیات شیهیرداری         
بالفاصله پس از اطالع از موضوع، با همکاری یکدییگیر           

 در اسرع وقت عملیات تخریب را متوقف کردند. 

محمدجواد جوکاری با بیان اینکه شهرداری و میییراث          
فرهنگی تعامل خوبی با هم دارند، افزود: اداره میییراث            
فرهنگ خانه هایی که ارزش تاریخی دارند را شناسایی         
و از بافت فرسوده جدا و به ادارات ذی ربط شهر ارسا             

کرده است، اما بهتر است جلسه ای مشترک با حضیور           
دادستانی برگزار شود و صاحبان ماشین آالت و ادوات          
تخریب توجیه شوند که بدون داشتین میجیوز، حیق              
تخریب چنین امالکی را ندارند، در غیر این صورت بیا            
آنها نیز برخورد خواهد شد. به گفته او در حا  حیاضیر        

بنای با ارزش تاریخی و میراثی در سطیح شیهیر       000
 شناسایی شده که از بافت فرسوده جدا هستند.

دیدار شهردار ی اعضای شورای اسالمی شهر 
ارت   ۲۱کازرین با هرمانده مرکو آموزش 

هریردی  ریز ارت   ۰1کازرینبه مناسبت 
 جمهوری اسالمی ایران ی نیریی زمینی 

عمومی شهرداری کازرون صبح امروز        به گزارش روابط  
فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی        7۱به مناسبت   

ایران شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کازرون با          
ارتش    32سرهنگ واحدی فرمانده مرکز آموزش           

کازرون دیدار و گفتگو کردند. شهردار کازرون ضمن           
تبریک روز ارتش جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد؛          
بزرگ قهرمانان ملی ما از ارتش بودند که همیشه با             
شایستگی در عرصه های دفاع از حریم و ناموس و              
وطن حضور داشتند و در دوران دفاع مقدس با                 

فشانی ها از کیان انقالب سرافرازانه           رشادتها و جان   
دفاع کردند. مهرورز در ادامه ارتش جمهوری اسالمی          
را باعث افتخار و سربلندی مردم کشورمان دانست و            
گفت: قطعا همه مردم قدردان زحمات و تالش های            
ارتشیان عزیز در دفاع از خاک مقدسمان هستند و ان           
شاهلل خداوند توفیق دهد که ادامه دهنده راه شهیدان          
 باشیم و بتوانیم در کنار همدیگر به مردم خدمت کنیم. 

شهردار کازرون حضور سرهنگ واحدی را در کازرون و         
ارتش مایه    32در کسوت فرماندهی مرکز آموزش           

خیر وبرکت دانست و تصریح کرد؛ مواقعی که ایشان را          
مالقات می کردیم شیفته معرفت و اخالق خوب او می          
شدیم.  مهرورز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار           
کرد: هر دفاع نیاز به آموزش و توسعه زیرساخت ها              
دارد که خوشبختانه ارتش مقدس جمهوری اسالمی          
در زمان صلح قطعا برنامه ها و زیرساخت ها را آماده             
کرده تا در زمان جنگ  با اقتدار و آمادگی کامل در               

 مقابل تعرضات دشمن بایستد.  

همهنین سخنگوی شورای اسالمی شهر نیز در این           
جلسه ضمن تبریک این روز، به جایگاه و سبقه ارتش           
اشاره کرد و گفت: حضور دالوردمردان ارتش مایه             
دلگرمی و اطمینان خاطر مردم است. بهادر ریاضی            
همهنین به حمایت نیروی زمینی ارتش از تیم هندبا      
شهید شاملی کازرون اشاره و اظهار کرد: این حسن            
توجه شایسته تقدیر است و بدون شک مردم نیز               
 حمایت ارتش از تیم محبوبشان را فراموش نمی کنند.

در ادامه سرهنگ مجتبی واحدی فرمانده مرکز آموزش        
ارتش کازرون ضمن خوشامدگویی به شهردار،            32

نمایندگان شورا و همراهان گفت: پیرو منویات مقام           
معظم رهبری ارتش جمهوری اسالمی خودش را             
خدمتگزار نظام و مردم می داند و تمام تالش و فعالیت        
ما براساس همین رهنمود مقام معظم رهبری است.           
وی با اشاره به اینکه شاید در زمان صلح بخشی از                

: ما    خدمات ارتش از دید مردم مغفو  بماند، اظهار کرد        
هر روز در حا  آموزش و آماده سازی نیروها و                  
تجهیزات هستیم تا در زمان جنگ از آنها استفاده              
کنیم چرا که در زمان گذشته نبود ارتش قوی باعث             
شد که روس ها از شما  و انگلیسی ها از جنوب کشور          
ما را اشغا  کنند، اما پس از آمادگی ارتش، دشمن              
جرات تعرض به خاک کشورمان را نخواهد داشت.             

ها و حوادث ها      سرهنگ واحدی ادامه داد: ما در بحران      
همواره در کنار مردم هستیم و جهت همکاری با               
شهرداری و شورای اسالمی شهر از هیچ تالشی               

 فروگذار نخواهیم کرد.

 اخبار شهرداری کازرون
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نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 فاقد سند رسمی

 ۱۱/  00/  0۱میور      00۱۱۹3000337330000برابر رأی شماره    

هیای     موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت میلیک کیازرون               

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر نامیجیوفیرد فیرزنید          

صادره از کازرون در شیشیدانیگ          70302محمد بشماره شناسنامه    

فیرعیی از        027مترمربع پالک     ۹3/00یک باب مغازه به مساحت      

اصیلیی      000فرعی از    7اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  000

فارس کازرون خریداری از مالک رسیمیی          2واقع در بخش      0قطعه  

آقای غالمحسین خواجه  محرز گردیده است. لذا به منظور اطیالع              

شیود و در         روز آگهی میی     00عموم مراتب در دو نوبت به فاصله        

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی          

توانند از تاری، انتشار اولین آگهی به مدت دو میاه             داشته باشند می  

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

یک ماه از تاری، تسلیم اعتراض، دادخواست خود را بیه میراجیع                 

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

 عدم وصو  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت حصادر خواهد شد.

 0033/ 0/ 02تاری، انتشار نوبت او : 

 0033/ 7/ 0تاری، 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

 ۱۱/  07/  0۸میور       00۱۱۹30003373300۱7برابر رأی شماره    

هیای     موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت میلیک کیازرون               

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیزه غیفیاری فیرزنید               

صادره از کازرون ششدانیگ ییک          0000محمود بشماره شناسنامه    

 00مترمربع پیالک       0۱0000/20قطعه زمین مزروعی به مساحت      

 2اصلی قطعه      0۹اصلی مفروز و مجزی شده از پالک          0۹فرعی از   

فارس کازرون خریداری از مالک رسمی آقای )قدر           2واقع در بخش    

الحصه متقاضی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطیالع عیمیوم                 

شود و در صورتی که       روز آگهی می    00مراتب در دو نوبت به فاصله       

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتیراضیی داشیتیه              

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

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

از تاری، تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم           

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

 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت حصادر خواهد شد.

 0033/ 0/ 02تاری، انتشار نوبت او : 

 0033/ 7/ 0تاری، 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

 ۱۱/  07/  0۸میور       00۱۱۹30003373300۸۱برابر رأی شماره    

هیای     موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت میلیک کیازرون               

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیزه غیفیاری فیرزنید               

صادره از کازرون در ششدانگ یک        0000محمود بشماره شناسنامه    

 00مترمربع پیالک       73000۱/02قطعه زمین مزروعی به مساحت      

 2اصلی قطعه      0۹اصلی مفروز و مجزی شده از پالک          0۹فرعی از   

فارس کازرون خریداری از مالک رسیمیی آقیای              2واقع در بخش    

)سهم الحصه متقاضی( محرز گردیده است. لذا به منیظیور اطیالع                 

شیود و در         روز آگهی میی    00عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی          

توانند از تاری، انتشار اولین آگهی به مدت دو میاه              داشته باشند می  

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

یک ماه از تاری، تسلیم اعتراض، دادخواست خود را بیه میراجیع                 

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

 عدم وصو  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت حصادر خواهد شد.

 0033/ 0/ 02تاری، انتشار نوبت او : 

 0033/ 7/ 0تاری، انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

 ضیاهت ا...
 ها این پیام دمد در گوش جان می

 ای مسلمان آمده ماه صیام
 ی ماه کرامت بازشد سفره
 ماه تکریم خدا آغازشد 

 ماه توحیدوحیات ناب ناب
 ماه فتح قله های آفتاب
 ماه اخالص عمل؛ ماه نماز
 باخداگشتن؛ شب رازونیاز
 ماه احسان وگذشت و اتصا 
 ماه استیالی د ؛ سمت کما 
 ماه بخشش؛ ماه تقواداشتن
 شرق د ؛ باغ محبت کاشتن
 سیر از آفاق؛ با عشق خدا
 پرزدن درباغ انفس با دعا

 ماه برکت؛ ماه رحمت ماه نور
 ماه استغفار؛ باقلب شکور
 ماه آیات خداوند حکیم
 ماه بینش؛ ماه قرآن کریم
 ماه تدبیر و بهار معرفت
 ماه قرب وانتشارمعرفت

 خواندن یک آیه درماه عظیم
 ختم قرآن است نزد آن حکیم

 ماه تقدیروقضاوحکم حق
 لیله القدر و ادای مستحق
 ماه استغفاروگلگشت دعا

 ماه نورانی شدن در لحظه ها
 ماه دوری از حیات منجمد

 ماه جان بخشی؛ سلوک مستعد
 ماه رقص جان به بستان وجود 
 غرق در دریای معنی باسجود
 ماه اکرام یتیم ومستمند

 ماه شیطان راکشیدن درکمند
 ذره؛ دراین ماه جوید آفتاب
 در فضای آیه های ناب ناب
 بوستان د  معطرکن به فکر
 با جمودفکربگشایش به ذکر

 رمضان،ماه مهمانی خدا بر شما مبارکباد

 مهدی زهرا بیا، عالم سر و سامان بده

 درد منحوسی در این گیتیِ فانی سرزده

 یا اباصالح قسم بر حنجر سلطان دین

 هر کجا هستی بیا اوضاع امت را ببین

 ا... اعظم حجت پروردگار ای ولی

 آمده ماه ضیافت ای شه واالتبار

 کنی، اوضاع دنیا در هم است هر طرف رو می

 تعالی مبهم است اقتصاد بندگان حق

 آید به گوش در مساجد صوت ربانی نمی

 بیت ا... الصمد از هر نظر گشته خموش

 ای عزیز فاطمه ای صاحب تیغ دو دم

 کن نظاره سوی امت از ره جود و کرم

 کو دعای جوشن و کو آن جماعات عظیم

 ی امن خداوند کریم از میان خانه

 از خدا بنما طلب رفع چنین درد عجیب

 الکرسی و با امن یجیب با نوای آیت

 صاحب گیتی تو هستی بعد ا... الصمد

 کن دعا از بهر ما با قل هو ا... احد

 رفته قدرت از کف ما بندگان ناتوان

 از بالیی که فکنده سایه در کل جهان

 منجی عالم بیا، قشر اطبا را ببین

 در کنار آن پرستاران خونگرم و متین

 کارشان مشکل شده ای حامی درماندگان

ها ای امام انس و جان کن تفضل بهر آن  

 با همان دست مبارک این بال را دور کن

ی زیبای خود مسرور کن قلب ما با چهره  

های قدر بارالها حرمت این ماه و آن شب  

 این بالی ناگهانی از سر امت ببر

ایحسی  رستمیان ایتما  دعا. خادم  

 محمدحسین برزویی-کازرون

 محمدجعفر رستمیان-کازرون
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 دکتر عباسی در نطق میان دستور 

منطقه کازرین از دیرباز محل اقتدار ایرانیان 
بوده است/ آنچه تاکنون ایجاد شده،ااصل 
ای  مشارکت مردم ی دیسوزی مدیران منطقه
است ی در مقایسه با سایر شهرستان ها 

 ها نمایان است کاستی

در  فریدون عبیاسیی دوانیی       به گزارش کازرون نما،   
فیروردیین میاه(         7۱نشست علنی امروز )یکشنبه      

مجلس شورای اسالمی،در نطق میان دستور خیود          
گفت: با سالم به همه مردم مقاوم و همیراه کشیور              
عزیزم و مردم بزرگوار کازرون و کوههنار که فرصت         

و قانونگذاری، حضور در مجلیس شیورای          مشارکت
انید.     اسالمی و کمیسیون انرژی را به اینجانب داده        

وی ادامه داد: با یاد امام راحل )رضوان اهلل تیعیالیی               
علیه( و آرزوی باالترین درجات در درگاه خیداونید            
متعا  برای ایشان ،از خداوند متعا  طو  عمیر بیا            
عزت برای مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا کیه           

استحکام بخش کشور و                   سا ،  03در طو  بیش از     
هیای اسیالم       باعث حفظ وحدت در چارچوب ارزش     

 بودند را خواستارم.

چنار در مجلس با اشاره       نماینده مردم کازرون و کوه    
از هیمیه    به روز ارتش جمهوری اسالمی مطرح کرد:  

امیران، افسران و درجه داران، کارمندان و سربیازان         
کینینید       فشانی می   که در حفظ مرزهای کشور جان     

،سپاسگزارم.رئیس کمیسیون انرژی مجلس شیورای       
اسالمی ادامه داد: منطقه کازرون از دیربیاز میحیل             
اقتدار ایرانیان بوده و آثار زیادی از دوران تیمیدن             
باستان را در خود دارد، در مقابیل هیجیوم قیوای               
مهاجم انگلیس به عنوان سد مقاومت ایسیتیادگیی           

شیاهیی جیزء اولییین            کرده و در دوران رژیم ستم     
شهرهایی بود که حکومت نظامی را تجربه نموده و          
در دوران دفاع مقدس در دفاع از مرزهای جمهوری         
اسالمی و تلبیت انقالب اسالمی ،شهدای زیادی را         
تقدیم نموده است. عباسی تاکید کرد: در اینجا الزم           

های معزز شهدا ،جیانیبیازان          است از تمامی خانواده   
سرافراز و خانواده آنها سپیاسیگیزاری میی کینیم.               
شییهییرسییتییان کییازرون و شییهییرسییتییان تییازه           

مانند بسیاری از مناطق کشور بیا         کوههنار تاسیس

پشتوانه فرهنگی ،مذهبی و    
تاریخی خود بینیییه الزم        
رشد و پیشرفت را با همت      
مردم غیییرتیمینید خیود          

 اند. داشته

اییین نییمییاییینییده مییردم      
درمجلس مطرح کیرد: از        
آثار بهره مندی مردم دوست داشتنی این منطقه از     
برکات انقالب؛ رشد شهرنشینی، اسکان عشایر غیور       

تر آنان،استفاده از خانه های مقاوم تر و          و کوچ آسان  
بییهییتییرشییدن مسیییییرهییا و جییاده هییای درون            

ای،باالرفتن سطح بیهیداشیت عیمیومیی و               منطقه
باالرفتن سطح تعامالت فرهنگی و تجاری است. وی         
افزود: آنهه تاکنون ایجاد شده،حیاصیل مشیارکیت            

ای و اسیتیانیی           مردم و دلسوزی مدیران منطیقیه      
است.در مقیایسیه بیا سیاییر شیهیرسیتیان هیا                     

نمایان است و الزم است اقدامات زییر در           ها  کاستی
 اولویت قرار گیرند.

عباسی ادامه داد:اصل درآمید میردم کیازرون و               
،از کشاورزی و باغداری بوده و نیاز اسیت           کوههنار

که آب الزم تامین شود .آب منطقه ما مدتهاست که       
به استان بوشهر داده شده حا  که بوشهر توانمینید           
شده و امکان تامییین آب از درییا وجیود دارد،                  

آسیبی به هموطنان در        اختصاص آب به این حوزه    
 استان مجاور نخواهد زد.

نیازمند بازسازی باهت های  کازرین ی کوهچنار
  شهرسازی هرسوده ی ایگوهای جدید

نماینده مردم کیازرون در میجیلیس ادامیه داد:                
شهرستان کازرون در بن بست قرار گرفته است، بیا         
احداث تونل مقاومت و تکمیل تونل محرم، این ظلم         

ساله برطرف خواهد شد و مردم خود خسیارت            00
اقتصادی را جبران خواهند کرد. وی خیاطیرنشیان            

نیازمند بازسازی و نوسیازی      کرد:کازرون و کوههنار   
بافت های فرسوده، استفاده از الگوهای جیدیید در           
شهرسازی هستند. محیط زیست منطقه در خیطیر       
است و حفظ محیط زیست کار لیوکیس نیییسیت.              

 خواهند. بانان ابزار کار ،خودرو و امنیت می محیط

اایای دریاچه پریشان نیازمند اندکی اراده ی 
 است نگاه مسوالن

چنار در مجلس میطیرح       نماینده مردم کازرون و کوه    
کرد: دریاچه پریشان مدتهاست خشک شده، احیای        
آن نیازمند اندکی نگاه مسوالن و اعما  اراده اسیت.          
رسیدگی به سالمت مردم منطقه، سرمایه انسانی را        
حفظ و به آینده امیدوار می سازد.بیمارستان هیای           
نیمه تمام سرمایه معطل مانده است مردم کیمیک           

خواهند کرد؛ دولت گذشته را جبران کنید        
تا بیش از این متضرر نشویم. عباسی دوانی         
در ادامه با اشاره به حوزه میراث فرهنیگیی          
افزود: در حیوزه میییراث فیرهینیگیی و                 
گردشگری در هر آنهه که ثبت جیهیانیی           

اند و باید کاوش و یا حیفیظ شیونید                شده
 ،رسیدگی و توجه نشده است.

آب مناسب ی پایدار برای آبیاری نخیالت با 
 ااداث سد چریم قابل ال است

وی تاکید کرد: درآمد مردم روستاهای کوههنار از          
های بین باغی احداث      باغات انجیر دیم است. اگر راه      

شود، تحولی در زندگی مردم ایجاد خواهد شد. شهر         
باالده و روستاهای آن نیازمند رسیدگی بیشتیر در          
تمامی ابعاد زندگی شهری و روستایی است. عباسی         
با بیان اینکه بازگشایی راهی به سمیت شیییراز از              
تقاضاهای دیرینه مردم این بخش است، خاطرنشان       

شهر خشت دو مشکل عمده دارد؛ آب مناسیب     کرد: 
و پایدار برای آبیاری نخیالت در معرض خطر ایین           

قابل حل اسیت ؛دوم       سد چروم  بخش که با احداث   
خارج شدن از بن بست با احداث راه خشیت بیه               

 گناوه ممکن می شود .

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکییید کیرد:            
برای توسعه نیاز به تغییر نقشه فعلیی و          شهر نودان 

های اطراف در جهت ساخت وسیاز         آزاد کردن زمین  
ای    مندی از مشاغل کینیار جیاده           استاندارد و بهره  

دارد.شهرستان قائمیه مرکز شهرستان کوههنار نیاز       
ها در شان مرکز شیهیرسیتیان            به توسعه زیرساخت  
ماه گذشته مسئوالن دولتیی      00دارد . وی افزود:در       

و استانی تعامل بسیاری در جهیت رفیع             ،کشوری
 اند؛ از همه آنها سپاسگزارم. ها داشته کاستی

 

 باید تعریفمان را از دیپلماسی عوض کنیم

باید تعریفمان را از دیپلماسی عیوض کینیییم؛ در              
دیپلماسی اگر قدرت سخت را نادییده بیگیییرییم،             
چیزی در مذاکره عایدمان نخواهد شد. اتفاقی هیم           
که در نطنز افتاده اسیت، ارزشیی نیدارد، فیقیط                

خواهد ما را در مذاکره مرعوب کند. جوابش باید            می
هیاییمیان       یک جواب سخت باشد. باید به دانشگیاه        

اهمیت بیشتری دهیم سرمایه ملی نیروی انسانی ما        
هستند نه سانتریفیوژها. معیشت مردم وقیتیی بیه            

افتد که نخبه ما به دسیت خیارجیی هیا                خطر می 
شود جایگزین کیرد ولیی      افتد. سانتریفیوژ را می   می

میا را از         انسان را نه. این سرمایه و تجارب قبیلیی          
ها به سالمت عبور خواهد داد. ترور شیهییید              گذرگاه
زاده زمینه شروع کار بایدن بود و انیفیجیارات             فخری

هاست. آنیهیا       نطنز در ادامه آن؛ این شیوه دموکرات    
همراه با فشار اقتصادی به دنبا  اییجیاد رعیب و               
وحشت و سایه"جنگ خیالی در کشوراند، تا جریان         
غربگرای داخلی بتواند بهره انتخاباتی بیبیرد و در          

 مذاکرات، کشور را به ثمن بخس بفروشد. 

 

بررسی ابعاد ی عاملی  اوادث اخیر در 
ای نطنو با اضور دکتر  تاسیسات هسته

 هریدین عباسی دیانی

برنامه پرونده ویژه با حضور دکتر فریدون عیبیاسیی           
هیای کیازرون و          دوانی نماینده مردم شهرسیتیان     

چنار از شبکه سه سیما به روی آنتن رفیت. در               کوه
این قسمت از برنامه به تحلیل و برسی حوادث اخیر          

ای نطنز و عاملین این کیار بیا             در تاسیسات هسته  
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی اییران و رئیییس             
فعلی کمیسیون انرژی مجلیس شیورای اسیالمیی            

 گفتگو شد.

دکتر فریدون عباسی در واکینیش بیه اقیدامیات               
مسولین کشور گفت: جریانی در کشور وجیود دارد           

ها را تطهیر کند،      ها و اروپایی    خواهد امریکایی   که می 
دوستانی در داخل کشور دیپلماسی را فیقیط در             

دانند و قیدرت سیخیت را در نیظیر                   مذاکره می 
گیرند. وی ادامه داد: ملال آلمان و ژاپن را الگیو               نمی

دهند  بدون اینکه توجه کنینید کیه ایین                قرار می 
کشورها وقتی در جنگ جیهیانیی دوم شیکیسیت               
خوردند به پای مذاکره رفتند و  هر امیتیییازی را               

ها گرفتینید،چیون ایین          ها خواستند از آن     آمریکایی
 کشورها قدرت سخت نظامی و توان مقابله نداشتند. 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: ما باید تعریف         
مان را از دیپلماسی عیوض کینیییم،اگیر میا در                  

قدرت سخت نداشته باشیم چیییزی در             دیپلماسی
مذاکره عایدمان نخواهد شد. عباسی دوانیی بیییان            

های   کرد؛ بنظر بنده جمع آور اطالعات و عامل ترور        
انگلستان بوده اسیت و در اجیرا رژییم               MI6ما  

 کیینیید.   صییهیییییونیییییسییتییی پییادوی کییار را مییی        
ما نباید امریکا و اروپا را فراموش کنیم این کشورهیا      

ها و ترورهیا در کشیور میا              مسئو  این خرابکاری  
 هستند.

 از آقای نماینده چه خبر؟

مسئو  سابق سازمان بسیج جامعه پزشکیی کشیور در            
نشستی خبری از قصد خود بیرای کیانیدییداتیوری در               

 انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش ایسنا، شاهین محمد صادقی صبح شنیبیه در            
نشستی خبری که در محل ستاد انتخابات وی در خیابان          
سرافراز تهران بیرگیزار شید، اعیالم کیرد کیه قصید                    
کاندیداتوری در انتخابات سیزدهیمییین دوره رییاسیت             

 جمهوری را دارد.

محمدصادقی خرداد ماه سا  گذشته طی حیکیمیی از             
سوی سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران        
انقالب اسالمی به عنوان مسئو  سازمان بسیج جیامیعیه           

 پزشکی کشور منصوب شد.

با حکم سعید نمکی      00۱۸وی همهنین خرداد ماه سا       
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مشیاور     

 وزیر در امور گردشگری سالمت، منصوب شد.

نمکی همهنین در فروردین ماه سا  گذشتیه میحیمید             
صادقی را به عنوان مشاور خود در امور خیرین منیصیوب            

نیز در حکمی دیگر      00۱۱کرد. وزیر بهداشت اسفند ماه       
برای محمد صادقی، وی را به عضویت کمیتیه اجیراییی             

در مبارزه بیا      «سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی    »طرح  
 ویروس کرونا منصوب کرد.

محمد صادقی دارای مدرک فوق تیخیصیص جیراحیی              
پالستیک از کالج سلطنتی لندن و عضو هیات عیلیمیی             
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. وی سابقه دو           

های هفتم و نهم( و ریاست         دوره نمایندگی مجلس)دوره     
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در کارنامیه خیود            

های پزشکی در جبهه مقاومت       دارد و از اعضای فعا  تیم     
 است.

 جمهوری دو دانشمند کازرونی اعالم کاندیداتوری ریاست

دکتر شاهین محمد صادقی ، نماینده اسبق مردم کازرون و دکتر فریدون 
 عباسی نماینده فعلی و مردمی کازرون در مجلس شورای اسالمی

در پی شهادت سردار سرلشکر پاسدار سییید          
پیییشینیهیاد         زاده حجازی، بیه      محمد حسین 

کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بیا          فرمانده
فرمانده معظیم کیل قیوا،            موافقت و تصویب  

زاده بیه      سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا فالح    
سمت جانشین فرمانده نیروی قیدس سیپیاه          

 منصوب شد.

جا و شایسته را خیدمیت         این انتصاب مهم و به    
سردار عزیز حاج محمیدرضیا فیالح زاده از             

سا  دفاع مقدس  کیه       ۸همرزمان و یادگاران    
الهادی در مینیاطیق        0۹توفیق خدمت درتیپ    

عملیاتی جنوب جزاییر میجینیون ارونیدرود            
شیر و جزیره مجنون و شلمهه با سیردار           بهمن

شهید اسکندری، شهید عبدالنبی میرزاییی و         
دیگرپ یشکسوتان همهون اسدزاده، فیاضیل،       

جمالپور، داراب اسکندری و خلیل انصیاری و         
حاج اسد مختاری و عد  هاشمی و علیزاده و          
کیهان احمدی و داراب اسکندری و قوچیی و          
مسلم رمضانی و رحیمی و نوراهلل انصیاری و           
دیگر دوستان داشتیه ایم. از طیرف خیودم و        

الهادی بیاالخیص گیردان         0۹رزمندگان تیپ   
عملیاتی و پیروز امام حسین نورآباد ممسینیی         
صمیمانه و خالصانه تبریک عرض می نمیاییم.         
آرزوی موفقیت و سربلنیدی و تیوفیییق در              

رو وا دامه راه شهید حیاج          های پیش   مأموریت
قاسم سلیمانی را برایتان از خیداونید بیزرگ            

 آرزومندم .

 الهادی 0۹رزمنده دوران دفاع مقدس تیپ 

 حمداهلل شایانی
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 قسمت هفتم:

صبح و با روشن شدن هوا، محل استقرار میادر دیید              
وتیر دشمن قرار گرفت.البته ما هم از وضیعیییت و                

کسب کردیم. آتیش بیازی          موقعیت خودمان اطالعاتی  
دشمن روی خطوط محل استقرار ما شروع شید. در             

در یک نقطه از خط ما که کامالً در          همان ابتدای صبح  
ها بود دو نفرشیهییید         های عراقی   دید و تیر رس قناسه    

اییم     دادیم و چند مجروح. مشخص گردید که ما رفته         
ها هنوز اطیراف میا در حیا                ها و آن    در د  عراقی  

های عراق از همان محیلیی         مقاومت هستند. قناسه زن    
کردندو تقیرییبیاً       بولدوزر شلیک می    که شب گذشته به   

زدند. خیلی     های ما را می     حالت پشت سرما داشت بهه    
ها را پییدا      تالش کردیم تا محل دقیق تیراندازی عراقی      

گیاهی و وجود نخیلیسیتیان          کنیم ولی به دلیل پوشش    
امکان پیدا کردن جای دقیق مییسیر نیبیود. فیقیط                 

 کنند. از کجا شلیک می شدحدس زد که می

ای از خاکریز کیه در          تدبیری اندیشیده شد و آن تکه     
ها بود خالی کردیم. در همان اوایل صیبیح              تیررس آن 

حاج کاظم)حسینعلی پور( را دیدم. خوشحا  شدم که           
هنوز سالم است و سرپا. دو ساعتی با هم بودیم.  ایین                 

کنار ما به زمین خورد که  های خمپاره و توپ  قدر گلوله 
در نهایت حاج کاظم گفت فالنی من موج خوردم. من           
هم ازخدا خواسته سریع او را به عقب فرستادم. بعدهیا           

 است. شنیدم که در برگشت مجروح شده 

تعدادی از فرماندهان و مسؤوالن لشکر به ما میلیحیق            

برادر محمد شکیبا یکیی از         شدند. طولی نکشید که      
برادران مسئو  محور توسط تیراندازهای عراقی تیییر         
خورد و مجبور شد به عقب برگردد.درموقع بیرگشیت           
گفتم آقای شکیبا کجا  گفت من تییرخیوردم ودارم           
میروم عقب. برادر مؤمن باقری از برادران اطیالعیات            
لشکر و واقعًا مؤمن جنگ پا به پای ما ایستاده بود و             

علیی   کرد.  تعدادی دیگر از جمله برادر حاج       کمک می 
قنبر زاده آمده بودند تا منطقه را شناسایی کیرده و             

توسط گردان ایشیان)گیردان        شب هنگام ادامه عملیات   
امام مهدی)عج(( صورت گیردکه ایشان هم میجیروح             
گردیدند.برادرجعفر عباسی از فرماندهان گیردان امیام      
مهدی هم درهمین جاشهیدشد.  مسئولیت خط را بیه         
برادر هرمز)دهقان( دادم و سری به گروهان برادر امین           

 افشار زدم. 

کمتر از یک ساعت بعد برگشتم دیدم هرمز با تیر تک           
تیراندازان از ناحیه سر به شدت مجیروح شیده وبیی              

بردند. او را بیوسیییدم و             می  هوش بود و او را به عقب      
دانستم بیا      دیدار را به قیامت موکو  کردم چرا که می        

این جراحت امیدی به بهبودی نیست. به فاصله چینید      
بسیجی را با بیرانیکیار         دقیقه بعد یکی دیگر از برادران       

آوردند. ایشان به شدت مجروح شده بود و از تمام سیر            
 ریخت. و صورتش خون می

با دیدن من، شروع به حرف زدن کرد. خالصه کالمش           
این بود که مرا حال  کن، مرا ببخش و اصرار داشیت             

کنم و ترا بخشیدم. دست میرا          که بگو که ترا حال  می     
کرد. به او گفتم که شما باید میا            گرفته بود و اصرار می    

ها او را راضیی        را ببخشید و حال  کنید. اما این حرف        
بخشیدمیت،    کرد. چند بار با صدای بلند گفتم که            نمی

حاللت کردم. آن وقت راضی شد که دست میرا رهیا               
کند. از شدت جراحات وارده معلوم بود کیه او هیم                

 پیوندد. قریب به جمع دوستان شهیدش می عن

ها کیه از وضیعیییت            پیش از ظهر بود؛ ناگهان عراقی     
منطقه بهتر از ما اطالعات داشتند از سمت وسط جاده       

هیا    به ما حمله کردند.آن      
ها و شیارهیا و        از گودا  

 73ها تیا        در پناه نخل  
ها نشده  ما آمده بودند و ما متوجه حضور آن      متری خط 
های ما پشت جاده و درسنگرهای تعجیلیی          بودیم. بهه  

شود مسیتیقیر       یعنی سنگرهایی که با عجله ساخته می      
را که آمد روی جیاده دییدم.              عراقی  بودند.  من اولین    

جیا     ابتدا تعجب کردم که این فرد کیییسیت و ایین              
کند. بعد دیدم که سراسلحه را رو به سنگرهیای             می  چه

بسیجی را که از فیرط        تعجیلی گرفت و یکی از برادران     
خستگی خوابش برده بود بیا تیییر زد. هیمیزمیان                   

هیا میا از          های دیگر هم آمدند. با دیدن عراقی           عراقی
فرماندهی   سمت راست و گردان امام محمد باقر)ع( به           

هیا     برادر حاج منوچهر رنجبر از سمت چپ به عراقیی         
ها فرار را بیر        ی شدید ما، عراقی     حمله کردیم. با حمله    

بیودنید      قرار ترجیح دادند و از همان راهی کیه آمیده           
ی حضور آنان را علیرغم دید کیافیی            برگشتند. منطقه  

زیر آتش شدید خود قراردادیم ولی از تعداد تیلیفیات             
 آنان بی خبر بودیم. 

ها بیه اسیارت میا            در این درگیری تعدادی از عراقی     
ییک     درآمدند. یکی از آنان یک سرهنگ عراقی بود که      

قبضه کلت هم همراه خود داشت. کیلیت ایشیان را                
هایشان رابامکافاتیی بسیتیییم،آخیرمیا            گرفتیم. دست  

امکانات دست بستن نداشتیم و توسط یکی از نیروهیا          
به عقب فرستادیم. )بعدها کلت غنیمتی را تیحیوییل              
حفاظت لشکردادم(.بعداز یکساعت باموتور رفتیم کیه           
بروم عقب وبرگردم.کمی عقب تر دیدم سه اسیری که          
فرستاده بودیم عقب درسینه خاکریزافتیاده وکشیتیه          
شده بودند.اسلحه رامسیلیح کیرده وگیفیتیم کیدام                 
ازخدابیخبری اینهاراکشته.آن برادری که کینیارشیان          
ایستاده بودفورا گفت یکی از بسیییجیییان بیود ،زد                
ورفت.راستش ناراحت نبودم که عراقیها کشتیه شیده           
بودند،ناراحت بودم که ما یکساعت معطل شیدییم تیا            
توانستیم طنابی پیداکنیم ودستهای اینهاراببندیم،ومی     

گفتم اگرقرار برکشتن بود خب هیمیانیجیا خیودمیان              
آنهارامی کشتیم. برادر علی باقری برادر شهید ابراهییم          

هیم     0ی او  کیربیالی        باقری)که در عملیات مرحله    
مفقود شده بود( و هنوز از سرنوشت برادرش خیبیری             
نداشت به سختی مجروح شد. نگران بودیم که نکند او           
هم مانند ابراهیم شهید شود، او را بدون فیوت وقیت              

 توسط برادر محمود رززازان به عقب فرستادیم.

پس از نهار و نماز کمی آرامش بر مینیطیقیه حیاکیم                 
گردید. گفتیم خوب است کمی اسیتیراحیت کینیییم               
وچُرتی بزنیم. همه رزمندگان در خط برای خیودشیان           

 یک سنگر تعجیلی داشتند.  

گرفتار بودم. یک پیکی هیم داشیتیم از           من که خودم  
خودم بدتر. )برادر محمد علی عسیکیری از بیرادران               
مرودشتی( ایشان برادری نترس و شجاع بیودنید کیه             
اعتقادی به سنگر و جان پناه نداشتند و برای خودشان        
هم کاری نکرده بود. ناراحت شدم و با عصبانیت به او             
گفتم ؛ اگر به فکر خودت نیستی الاقل کمی به فکر ما            
باش. به سرعت یک گودا  کوچکی برای من درسیت            
کرد. هنوز در گودا  مستقر نشده بودم که میتیوجیه              

لرزد. تا بلند شدم دیدم یک تانیک           شدم زمین دارد می   
عراقی خواسته یا ناخواسته، بی هدف ییا بیا هیدف               

 آید. مستقیم به سمت ما می

داد که تانک بیهاره خبر از حضیور     ظاهر امر نشان می   
ما نداشت. تا بلند شدیم و آماده شدیم مالحظه کردیم           
که تانک روی سرمان ایستاده است. هم ما غافیلیگیییر              
شده بودیم و هم راننده و خدمه تانک. راننده و ییک               

ی تانک به سرعت از تانک خارج شدند و قصید              خدمه
ها هم رفت و      از بهه   ها را زدیم. یکی      فرار داشتند که آن   

از باالی تانک یک نارنجک به درون تانیک انیداخیت.             
شانس با ما یار بود که تانک منفجر نگردید وگرنه موج           

سر ایین      کرد. پشت      ی ما را تلف می      و ترکش آن، همه   
های دیگری هم بودند که قصد داشتند بیه           تانک، تانک 

کردیم و زود بیه سیمیت         سمت ما بیایند. کمی عجله     
ها شلیک کردیم. با کمی فاصله مقابل ما ایستادنید             آن

 و شروع به شلیک کردند. 

شد. نیاز مبیرم بیه          ها بیشتر می    رفته رفته تعداد تانک   
هفت داشتیم. در همین اثینیا بیرادر           موشک آرپی جی  

ماشاءا... امین افشار که پیک ما هم بیود از طیرییق                   
 بیسیم مرا صدا زد.کاظم ،کاظم،ماشاءاهلل 
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برای آمادگی نیروهای گردان ثاراهلل ییک          ۹۹نوروز  
مانور در منطقه شمریه نزدیک اردوگاه گردان، کنیار    

بینی شده  رود کارون انجام شد. بعد در خطوط پیش        
 مستقر شدیم.

به دالیلی عملیات اصلی انجام نشد و بیه کیازرون             
هیای    فروردین با بهه    00جای سیزده بدر،      آمدیم. به  

  مسجد سید ابراهیم به دریاچه پریشان رفتیم.

ها آمد و گفت از لشکر الیمیهیدی             عصر یکی از بهه   
 زنگ زدند که به منطقه برگردید.

فروردین به طرف اهواز حرکت کردیم. از ارکیان           00
گروهان، کسی نبود جز علی باباجانی؛ گیروهیان را           

 مسلح کردم و تا عصر کمبودها رفع شد!

ها گفتم گردان خط شکنه و گروهیان ییک،             به بهه 
نوک پیکان این حمله است. هرکس آمادگی نیداره،          

 نیاد.

شب با چند لندکروز حرکت کردیم. گروهان ما جزو          
ها بودند که سوار شدند و حرکت کردیم. چون            اولین

عبدالخالق فرهادپور و قاسم زارع نبودند )از کیازرون     
ها با اکبر شیییروانیی شیییراز             که حرکت کردیم آن   

بودند( تصمیم بر این شد که من و جال  نوبهار کیه             
جانشین گردان بود با گروهان یک باشیم. گیروهیان           
را او  از شمریه به طرف مقر تاکتیکی المهدی بیه            

های معروف که سنگرهای بزرگ و میحیکیمیی            نونی
داشت بردیم. خسته بودیم. گفتیم بخوابیم. هینیوز             
درست خوابم نبرده بود. دیدم جال  جایی خیلیوت         

خواند. گفتم اینم رفتنی شید.          کرده و نماز شب می    
زد. اگرچه تا حیاال بیه شیوخیی                کامال نور باال می   

زنی ولی واقعا نیور بیاال          گفتیم جال  نور باال می      می

زد. صبح زود با دسته او  گروهان ییک            می
با تویوتا به خط او  رفتیم. بقییه هیم بیا               
فاصله آمدند. در سنگرهای اجتماعی خیط        

هیای     نفر جا داشیت بیهیه       03نا    0که حدودا بین    
گروهان را جا دادیم و نکات الزم را گفتیم که کسی           

جهت از سنگرها بیرون نیاید و خط را حسیاس              بی
نکنید و کامال استراحت کنید. گروهان بعیدی هیم            
یک خط پشت سر ما مستقر شدند. بعد فیرمیانیده              

شان دادیم. معیبیر    ها را آوردیم و معبر را نشان  دسته
جا کیه مسیتیقیییم بیود              کامل مشخص نبود تا آن    

مشخص بود. یک تانک سوخیتیه بیود کیه بیایید                  
رفتیم سمت چپ. هنوز منتظر خالق و قیاسیم               می

چیی کیه        سیم  بودم که بیایند. رفتم سراغ دو تا بی        
هیای فیارس        ها که از بهیه  چی  سیم  بی   داشتیم، به 

بودند گفتم با کد و رمز بخوایم صبحت کنیم تو این           
کنه فعال چیییزهیای         تاریکی کلی مشکل ایجاد می    

ها کیه      چی  سیم  اساسی را حفظ کنید که یکی از بی       
کم هم شیطون و زبر و زرنگ بود گفت: او  ایین               یه

هاتون. چه زود       را بگم که خیلی خوشم آمده از بهه       
کنید و چه جو صمیمی دارید مین           رابطه برقرار می  

دیگه همیشه با شما هستم. گفتم لطف داری بیذار            
دم تا بعد. حاال بقیییه          ببین امشب زنده تحویلت می    

حرفت را هم بگو. گفت من بهه فارسم ولی وقیتیی             
زنیید اصیال مین          شما با هم تند کازرونی حرف می      

گید فکر کنم کازرونی حرف بزنییید    فهم چه می   نمی
کس نتونه شنود کنه. گفتم فیرمیانیده گیردان               هیچ

گیم عیقیرب        آقای قنبری است که بعضی اوقات می      
سیاه. هر چیز هم قرار شد به تعداد بیگیییم دسیت              
راست من را نگاه کنید سه تا انگشت داره هیمییین             

  گیم دست راست حسن. رمز عددی است که می

عصر عبدالخالق هم به ما پیوست که همه از ته د             
خوشحا  شدیم و شاید من بیشتر از همه. بیعید از              
حا  و احوا ، گفتم آخه من امشب دلم خوش بیود           

که سیردار رشییید        
اسالم هسیتیم آخیر       

خودت را رسوندی  گفت: نه هنوزم هستی. گفیتیم            
دیگه نه بیا تحویل بگیر. کل کارها را که انجام داده     

چی هم آوردم بیه خیالیق           سیم  بودم بهش گفتم. بی    
هیای     چی گفتم سر قیدم       سیم  معرفی کردم و به بی    

ری، حواسیت بیاشیه        خالق بلند است پا به پاش می      
ره. یه مرتبیه دییدی الزم شید                 خیلی تند راه می   

جی بزنه، جنب و جوشش زیاده، اصیال ولیش           آرپی
نکن! همه منتظر فرمان بودیم. مهتاب فضا را روشن           

کردیم تا ماه پنهان بشیه و           کرده بود؛ باید صبر می    
هوا تاریک! هدف عملیات تسخیر خط و خیاکیرییز             

بود که عراق بعد از عملیات کربیالی پینیج              0333
ایجاد کرده بود، تا مانع پیشروی نیییروهیای اییران            

  رفتیم! ها می به طرف آن 033بشه. باید از خط 

های دیگه هم پشت سرمون بودند.        های گروهان   بهه
برای خداحافظی و آخرین دیدار سری بهشون زدم.         

هیا    موقع شام بود. کنسرو ماهی و لوبیا داشتیم. بهه          
گشتند. اصغر امام دوسیت گیفیت:            دنبا  آبلیمو می  

گذاشت آبلیمو بیخیوریید،         ام بود نمی    ها اگر ننه    بهه
ها زدند زیر خنیده       کنید! بهه    گه اعراض می    چون می 

  و بعد باهم وداع کردند و حاللیت طلبیدند!

فروردین، دستور حمله صادر و عملیییات آغیاز             0۸
  شد

 کادر گردان ثاراهلل:

 فرمانده گردان: رحیم قنبری

اهلل نوذری، جال  نوبهار، ابیوالیحیسین       معاونان: فضل  
 طبیبی

 دوست ها: احد باستان، جعفر امام پیک

 تعاون: جعفر آدین

  تبلیغات: احمد عبادی

 پرسنلی: صالحی

 نژاد، مجید پناه گروهان پشتیبانی: ابراهیم علی

 های رزم  گریهان

گروهان یک: عبدالخالق فرهادپور، قاسم زارع، حسن   
 زاده ملک

 پیک: علی باباجانی، اکبر شیروانی

 اردشیری  اله زاده، هیبت گروهان دو: جعفر کتویی

ها: علی محمدی، قاسم انیجیام اسیمیاعیییل                 پیک
 رضاییان، وحید اسماعیلی

اله )عزیز( شاملیی،      گروهان سه: مسعود کبیری، عین     
 محمد راسته

 پیک: شاپور)منصور( بزمی

گروهان یکم آماده حرکت شد. با دسیتیه او  کیه               
های فسا بودند به فرماندهی ناصر سیار هیمیراه            بهه

من و خالق فرهادپور وارد معبر شدیم. بیخیشیی از              
معبر باز و با نوار سفید مشخص شده بود. تو مسییر             
یه تیر به دست سیار خورد. کمی خراش بیرداشیت.            

ری  گفت: نه کلی مینیتیظیر             مونی یا می    گفتم می 
ها بفهمینید. بیا          امشب بودم. سطحی است نذار بهه      

همون وضع از معبر گذشتیم تا به یک تانک سوخته          
رسیدیم. سمت چپ حرکت کردیم رسیییدییم بیه             
چندین حلقه سیم خاردار حلقوی و میدان میین و           
سیم خاردار فرشی. خط دشمن و سنگرهای تیربیار          

شد. راه نیبیود. سیییم             و نگهبان به وضوح دیده می     
دادییم     خاردارها را بررسی کردیم. هرچه تکون میی        

که بیو بیرده        راهی پیدا کنیم نشد. دشمن ملل این       
زد. معبر را به تیر بست. به خالق گفتم             بود؛ منور می  

روی معبر را بزنیییم،        کنی  گفت: تیربار روبه      چه می 
های تخریب بیان اژدر بندازند شاید بشه تینید             بهه

کرد. ییه تیییربیار          بریم. تیربار هم داشت شلیک می      
روی معبر بود. خالق گفت بیایید ایین               درست روبه 

 تیربار را بزنیم. 
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 امام زمان )عج( در کالم  رهبری       

اجت خدا در بی  مردم زنده اسوت         
کند    موجود است  با مردم زندگی می     

هواسوت       بیند  بوا آن      مردم را می  
ها را اوس       ها، آالم آن    دردهای آن 

 کند. می
 بیانانت مقام معظم رهبری  

۰۱ /۲4 /1۱ 

)قسیمیت       قسمت پانیزدهیم 
 پایانی (

  »پایان فراق « 

پییس از ورود بییه فییرودگییاه   
،   c130شیراز  با هواپیمیای  

یکی از همراهان گفت فیکیر   
کنم باید هر کدام با اتوبوس یا میاشییین کیراییه ای و      
مسافرکش به شهرهای خود برویم ، اما متوجه شدییم  
که مردم و مسئولین ذیربط و نهادها زحمت  کشیییده   
اند  و انگار باید با تشریفاتی خاص و ماشینهیاییی کیه    
گل کاری شده بودند، و پارچه نوشته هاییی در خیییر    
مقدم به آزادگان که بر روی آنها نصب شیده بیود، بیه    
محل هایی که از پیش تعیین شده بود بروییم، کیه در   

های شهیدا   شیراز هم مورد محبت آحاد مردم ، خانواده
، جانبازان و ایلارگران قرار گرفتیم و حتیی فیرمیانیده     
عزیز و جانباز سیدرحیم بازیار هم با ویلهر آمیده بیود،   
پس از عبور از میان خیل مردم استقبا  کینینیده ،در    
جایی که برای دیدار با خانواده های آزادگان در نیظیر   
گرفته بودند پیاده شدیم و جمعیت زیادی میا را میورد   
محبت خود قرار دادند، هرکس سیراسیییمیه بیرای در      
آغوش  کشیدن عزیزان خود تیالش میی کیرد،  ییادم     
هست یکی از خواهران با حیالیت هیییجیان زده و پیر       
استرس صدا میزد عبدالخالق فرهادپیور ، و پشیت سیر    
هم تکرار می کرد، دیدم انگیار خیواهیر بیزرگ خیودم      
هست و هنگامی که با عجلیه از کینیارم  عیبیور کیرد       
،متوجه شدم مرا نشینیاخیت و سیوا  خیود را تیکیرار        

کرد، آرام گفتم من عبدالخالق هستم و همیین کیه    می
نگاهش به من افتاد از هوش رفت، چه اوضاعیی شید و   
به کمک دامادمان و آشنایان کمک کردیم تیا حیالیش    
بهتر شد ، از قیافه من تعجب می کرد کیه انیگیار نیان     
سوخته و آفریقایی ها شده بودیم و برای لحظیاتیی بیا    
خودم گفتم خدا بفریاد آزادگان قدییمیی کیه سیالیهیا       
بیشتر از ما در اسارت بوده اند برسد ،مخصوصاً آنها که 
متاهل و دارای فرزند بوده اند قطعا فرزندانشان آنهیا را  
. خالصه از آنجا هم به پارک نزدییک    نخواهند شناخت
دروازه قران شیراز رفتیم که پیدر و میادرمیان را بیرای     
دیدار آنجا آورده بودند ، نگاهم به چهره آنها که افیتیاد   
اسارت خودم فراموشم شد، چون دیکته میی کیرد کیه    

 اند و.. چه زجر ها و خون دلهایی خورده

خیلی شرمنده شدم و با تمام وجیود حیس کیردم کیه      
زجر کشیده های اصلی واقعاً خیانیواده هیای آزادگیان     
هستند که صبوری کردند و در راه خداوند، غیم دوری  
و فراق و طعنه های ناکسان را به جان خریده بودند، و 
مقتدرانه اعالم کرده بودند که ما فیرزنیدان خیود را در    

اییم ،   راه خدا و سید الشهدا علیه السالم تقدییم کیرده  
مخصوصاً متوجه شدم که مادرم بارها در زمان اسیارت  
من حتی در یک مصاحبه گفته بود، عبدالخیالیق را در   
راه خدا و سیدالشهدا ع تقدیم کیرده ام و االن کیه در   
اسارت است ناراحتم که یک سرباز از جمیع سیربیازان    
اسالم و ایران کم شده است هرچنید بیرادرش حیامید     

ها شده،  واقعیا و بیدون تیعیارف      جایگزین او در جبهه
بسیار بی ادعا و گمنام و خالصانه با خداونید میعیاملیه     
کرده بودند، و خواهران و برادرانم و اعضای خانواده هم 
. پس از ساعاتی که در جوار پدر و   زجرها کشیده بودند
مادر و سایر عزیزان بودیم، جهت استراحت بیه مینیز     
دایی مان در چهارراه تحویلی شیراز رفتیم و دوسیتیان   
عزیز و همرزمان هیم زحیمیت  کشیییده بیودنید و از        
کازرون آمده بودند، و چه شب به یاد ماندنیی بیا ایین    
عزیزان گذراندیم و قرار شد فردا عصر به کازرون برویم 
،  دو اتفاق هم افتاد که جالب بود ، یکی اینکه عده ای 
از اعضای خانواده و آشنایان و فامیل ها و دوستیان در  
منز  پدری ما در کازرون جمع بودند و بیی صیبیرانیه     
منتظر شنیدن صدای ما از طریق تلفن بودنید ، آقیای   
قنبری فرمانده گردان ثاراهلل هم که ظاهیراً دو هیفیتیه     
زودتر از ما آزاد شده بود و از شنیدن این خبر بسیییار   
خوشحا  شده بودم ، منز  پدری ما تشریف داشتنید.  
قرار شد تماس تلفنی از منز  دایی بینیده بیا کیازرون     
برقرار شود، وقتی تماس برقرار شد و بنا شد من با آنها 

ای صحبت کنم، پناه به خدا گوشی تلفین را   چند کلمه
آقای قنبری برداشت، که معروف اسیت بیه بیاالتیریین      
درجه خونسردی و البته همراه با مقداری شیطینیت و   
شو  مزاجی همیشگی، وقتی گفتم الو، دییدم صیدای   
آقای قنبری است و ابتیدا شیروع کیردییم بیه  احیوا        
پرسی و خوش آمد گویی، و اینکه بیعید از انیتیقیا  از      

کوپتر به بغداد برای بازجویی کجا رفتییید    بصره با هلی
. پس از توضیحاتی در این مورد معلوم بود که همیه      . و.
اهالی که در منز  پدری ما جمع شده بودند و ازدحام 
جمعیت زیاد بود، آنهیا شیاکیی هسیتینید و خیواهیان         
صحبت کردن با من بودند، شیطنت و شیو  طیبیعیی     
آقای قنبری هیم گیل کیرد و حیدوداً ییک سیاعیت از        
اتفاقات بغداد و زندانهای استخبارات و چگونگی ثیبیت   
نام شدن ایشان توسط صلیب سر  ، و انتیقیالیش بیه     
اردوگاه و در جمع حاج آقا ابوترابی و... توضیح دادنید!!      
خدا می داند که چقدر عزیزان ما در انتظار مکالیمیه و   
صحبت با من حرص خورده بودنید کیه اشیکیشیان در      
آمده بود، و مخصوصاً که می گفتند آقای قنیبیری کیه    

بیند، خونسرد تر  این شرایط  و التماس های آنها را می
دهد،  خالیصیه بیا ییک      از قبل به گفت و گو ادامه می

مصیبتی باالخره گوشی را به بقیه داد تا صحبت کنند، 
 و این خاطره در یاد آن عزیزان برای همیشه ماند.

یکی دیگر از اتفاقات آن شب در شییراز ایین بیود کیه     
خواسیتیم    بخاطر مشکالت و بیماری داخلی، چون نمی

کسی متوجه شود با دوست عزیز و همیرزم قیدییمیی     
خودم آقای محمد جواد گلستانفرد، اورژانسیی بیییرون    
رفتیم و ایشان در آخر، مرا به منز  دایی خیودش کیه   

کرد برد ، دایی نظر پییرمیرد    او را دایی نظر خطاب می
بزرگوار و مهربانی بود که تبسم خاصی هم بیر چیهیره    
داشت، بخاطر خونریزی داخلی که داشتم فورا مقداری 
ماست کیسه مخصوص آورد و گفت این برایتان خیوب  
است و خالصه خیلی مارا مورد محبت خود قیرار داد ،   
و بعد برگشتیم به منز  دایی خیودم نیزد دوسیتیان و     
آشنایان. به هر حا  شب را به صبح رساندییم و چیون    
قرار بود که به کازرون برویم، عیده ای از دوسیتیان  از    
جمله احد باستان،مسعود کبیری ،محسن خداپیرسیت   
،فضل اهلل نوذری ،مجید پناه ، سید طبیبی، ابیراهیییم    
.، محبت کردند و ما را به حمام عیمیومیی        . . علی نژاد و
کوشش که روبروی کوچه دایی ما بود بردند و اتفیاقیی   
افتاد که بماند، اما از بس بدنم کلیف بود،  بیعیضیی از    
این دوستان حسابی پوست مرا کندند تیا بیاالخیره بیا     
. بعد از ظهر به اتفیاق    اعما  شاقه ،تمیز و پاکیزه شدم
پدر و مادر و خانواده و دوستان همیشه در صحینیه بیا    
معرفت خود ، با ماشین هایی که تدارک دیده بودند به 
سمت زادگاه خودمان کازرون حرکت کردیم، در مسیر 
تا رسیدن به کازرون چندین محل تجمع ایجیاد شیده   
بود که مردم و آشنایان عزیز، جمع چینید نیفیری میا      

های خود کردند. چه شیور و    آزادگان را شرمنده محبت
غوغایی بود، با اینکه ما بعد از خیییلیی از آزادگیان بیه      
ایران و به شهرمان آمده بودیم، اما شیور و هیییجیان و     
استقبا  مردم چندان تغیییری نیکیرده بیود و بسیییار       

های خود کردند،   پرشور و باشکوه ما را شرمنده محبت
. هیمیه     چقدر ماشین و موتور سوار مارا همراهی کردند
آمده بودند از همه اقشار، وقتی به خییابیان دارالسیالم    
که پشت منز  پدری ما هست رسیدییم دییدییم چیه     
تجمعی شده و طوری بود که نمی توانسیتیییم پیییاده      
شویم و از سر خیابان و داخل کوچه شهید اندیشگیر و  
تا منز  ما که حسابی آذین بندی کرده بودند، تجمیع  
فشرده مردم بامرام و باوفا بیود کیه میلیل هیمیییشیه         
سربازان خود را مورد حمایت و محبت قرار می دادنید،  
چقدر این مردم مهربان ما را غرق بوسه کردند، نقیل و  

کردند و قربانی کردند، و همهنییین    شیرینی پخش می
مردم و نیرو های برگزار کننده مراسم استقبا  و بهیه  
های سپاه و بسیج زحمت کشیدند تا باالخیره بیعید از    
معطلی زیاد موفق شدیم  به منز  پیدری وارد شیوییم     
،حیاط منز  مملو از جمعیت بود که با زحمت زییاد و  
به هر طریق، ما را به سمت پشت بام هدایت کردنید و  
مجبور شدم از آن باال به ابراز احساسات میردم پیاسی،    
بدهم ، چه وضعیت غیر قابل توصیفی بود، و تیا میدت   
ها این دید و بازدیدها ادامه داشیت و صیورتیم از بیس     
بوسه باران شده بود تا مدتها سیوزش شیدیید داشیت،     
چقدر دوستان و رزمندگان و همرزمان قدیمی زحمت 
کشیدند و ملل پروانه دور ما چرخیدند، یکی از جالیب  
ترین اتفاقات هم تماس های مکرر از شهرهای مختلف  
توسط آزادگان هم بند به منز  پیدری میا بیا شیمیاره      

بند،  با شمیاره   تلفن معروف و مشهور  بین آزادگان هم
بود که به یاد ماندنی شده بیود و   0بند   0۱۸قطعنامه 

صدای یاران با وفای روزگاران سخت را کیه شینیییدم     
انگار همه دنیا را به من دادند و خیییلیی خیوشیحیا        
. خالصه تا مدت ها در منز  پیدری،  بیا میردم،      شدیم
دوستان آشنایان و همرزمان در حا  دیدار و گیفیت و   

گو بودیم و با دعوت ستاد لشکر الیمیهیدی عیج نیییز       
،سفری هم به اتفاق آقای قنبری بیه اهیواز و پیادگیان     
امام داشتیم و مورد استقبا  فرماندهان و رزمنیدگیان   
لشکر قرار گرفتیم، سپس در مراسمی در نیمیازخیانیه     
)ره( اهواز ، باتیفیاق آقیای       بزرگ لشکر در پادگان امام 

و نیجیات    2قنبری  به تشریح عملیات بیت المیقیدس   
نیروها از محاصره ونحوه اسارت  پرداختیم ، بگیذرییم.    
بعد از مدتی هیم جیهیت میداوا و درمیان و دییدار بیا        
دوستان هم بند آزاده، راهی تهران شدم و یادش بخیر 
با حمزه و کاظم نیکدم، رضا منصیوری،  جیواد صییید     
افکن مدتی در تهران با هم گذراندیم و به مرقید امیام   
. سری هم به دوستان آزاده قدیمیی میان     ره هم رفتیم

بیا هیم    0۹و  07هیای   که از او  اسارت و در اردوگیاه 
بودیم، ملل حاج مهدی محبی عزیز، حاج آقا ساعدی، 
سعید رحمتی و دیگر عیزییزان زدییم و دییداری تیازه      
. سپس با حمزه پیگیر وضعیت سعیید زنیدی و     کردیم
همدست بلوچ او بودیم که آن خائن میعیروف اردوگیاه    
. خوشبختیانیه     خودشان را به قتل رسانده بودند شدیم
آنها هم آزاد شدند و مورد استقبا  ویژه قرار گرفتنید،  
و با توجه به اقدام قهرمانانه و جسورانه و قتل ییکیی از   
خائن ترین جاسوسان که همکار و همدسیت دشیمین    
بود، مورد تشویق مسئولیین هیمیراه بیا لیوح تیقیدییر         
مخصوص و جوایز و هدایا قرار گرفتند و دیدارشیان بیا   
رهبری و رئیس جمهور هم از تلویزیون پیخیش شید و    
. محمد   پرونده آنان منور و برای همیشه جاودانه شدند
زردشت ) احسانیان ( یا همیان میحیمید کیوچیولیوی          
بزرگوار هم در شیراز دیدم که بیعیداً هیم میا را میورد      
محبت خود قرارداد و چون در شهرستان نی ریز فارس 
تولید صنایع دستی ملل چاقیوی میعیروف نیی رییزی      
معروف بود، سفارش یک چاقوی مخصیوص و زییبیای    
کم نظیر داده بود و برای یادگاری ،شعری زیبا هیم در  
وصف اسارت بر روی دسته چاقو حک کرده بودند کیه  
هر وقت چشمم به چاقو می افتد محمید احسیانیییان     

 عزیز را یاد می کنم و...  

اما پس از حدود سه سا  از آزادی اسرا  یکی از ییاران  
باوفا و دوست داشتنی که در اردوگاه های مختلیف بیا   
هم بودیم و از اعضای فعا  ارتش سری مخصیوصیا در   

بود، و از نیروهای کمیته سابیق و نیییروی     73اردوگاه 
انتظامی بود، یعنی جواد صید افکن عیزییز و میقیاوم ،     
متاسفانه در حین ماموریت به شهادت رسید که خیلی 
ناگهانی اتفاق افتاد و دوستان آزاده را غصه دار کیرد، و  
چقدر در تشییع پیکر جواد عزیز اشک ماتم ریخیتینید    
. یادم هست در تهران و منز  شهیید      . . دوستان آزاده و
جواد صید افکن به اتفاق دوستان، شیب جیمیع شیده     
بودیم، با عباس آقا یا همان عبیاس پیاسیدار ،حیمیزه،      
کاظم نیکدم  و سایر دوستان آزاده که اتفاقا حیاج آقیا   
ابوترابی هم تشریف آوردند و تا پاسی از شب همیگیی   
در منز  آن عزیز عروج کرده بودیم و مجاهیدت هیا و   
خاطراتش را بیان کردیم برای خانواده محیتیرمشیان و    

 بازماندگان و...

به هر حا  هرچند آسمانیی شیدن عیزییزانیی کیه در       
ترین روزگیاران در کینیار هیم بیودییم طیاقیت          سخت

فرساست، اما چاره ای جز تسلیم در مقیابیل مشیییت     
الهی نیست و این مصائب نیز باید ملیل اسیارت بیرای    
خدا تحمل کرد، و متاسفانه بعدا هم عزییزان دییگیری    
       .. . ملل مهندس خالدی و حسن طالبی و قیربیانیپیور و
آسمانی شدند و دوستان آزاده را در سوگ خود داغدار 
. به هر حا ، هرچند اسارت سخت و غییرقیابیل      کردند
توصیف بوده است و پس از سالها سکیوت، گیوشیه ای    
کوچک از ناگفته ها را گفتم تا مردم بدانند ، و بمیانید   
در تاری، برای همیشه، مخصوصاً بیرای مسیئیولییین و      
نسل های آینده، اینها امانتی باشد که به آنها سپردیم، 
از جنگ و درگیری ، از عشق و صفا ، مردانگی و ایلار ، 
از محاصره و غیرت و پایداری ، از اسیارت و حیبیس و    
زجر و شکنجه، از تنهیاییی و غیربیت و بیی بیاکیی، و        
( ماننید آنیان      )ره باالخره از جوانانی که به فرموده امام 
در صدر اسالم هم وجود نداشته و نوشیتیم تینیهیا بیه       
خاطر مظلومیت بهه های جنگ و آزادگیان تیا شیایید     
کمی ادا کرده باشم پیمان دوستی را در حق بهتیریین   
. سالها گذشت و االن که پس از قریب بیه    بندگان خدا
سی سا  آزادی از اسارت، این میطیالیب را هیرچینید       
خالصه ، روزانه و با قلم ناقص و ناتیوان مین نیوشیتیه      

شود، اما شاید در باور کسی نگنجد که دلتنیگ آن   می
روزگاران مردانگی و ایلار و صداقت و صیمیییمیییت و      

. از لطف و عناییت و    برادری و یکرنگی و خدایی هستم
بزرگواری تمامی رزمندگان، همسینیگیران جیانیبیازان       
آزادگان و خانواده معزز شهدا و تمیامیی میردم کشیور     
سربلند ایران که با مطالعیه رواییت هیای ایین سیربیاز       
کوچک، هم تل، شدند هم گریه کردند و  دلشیان  بیه   
درد آمد، هم خندییدنید و هیم خیوشیحیا  شیدنید و         
مخصوصاً این برادر کوچک خودشان را مورد میحیبیت    
.. تشکر و قدردانی می کنم ، چون بیعیداز       قرار دادند و.

شود قطعا خیییلیی از     سی سا  این خاطرات روایت می
اتفاقات آن دوران بصورت جامع و کامل، بدون حضیور  
جمعی دوستان آزاده میسر نیست، و مطمئنا خیلیی از  
اتفاقات و افراد از قلم افتیاده و ییا ایینیکیه خیییلیی از         

توان بیان کرد و به هر عنوان  های اسارت را نمی ناگفته
کمی و کاستی های مرا دوستان هم بینید و شیهیدا و     
 رزمندگان و جانبازان و آزادگان و... انشااهلل ببخشند.

همهنین سپاس ویژه از همسر و فرزندانیم  کیه ییار و    
یاورم بودند، و تحمل نمودند زندگی و سختی هیای بیا   
من بودن را... و مخصوصاً با تایپ و تدوین نوشته هیای     
من، حتی خواهران و برادران و سایر اعضای خانواده ام 

سیا  آزادی از   03، باالخره برای اولییین بیار  پیس از     
اسارت، تازه متوجه بعضی از وقایع در دوران اسارت ما 
شدند و متاسفانه باعث آالم و رنج و درد و غصیه آنیهیا    
شدم و شاید پشیمان، که عذرخواهی  می کنم از آنهیا  
و انشااهلل که همگی مرا حال  کنند مخصوصیاً فیرزنید    
ارشدم که همراه با تایپ کامل نوشته های پدر،  زجیر  

 کشید و گریه کرد و ...

درود خداوند بر غریب ترین و مظلوم ترین شهیداییی    
که در سیاه چاله های مخوف و کم نظییر تیاریی، و در    

هیای صیدام میلیعیون بیه شیهیادت          ها و اردوگاه زندان
فرستم به روح پاک پدرومیادر بیی    رسیدند، و درود می

توقع و مظلوم و بی ادعیاییم ، کیه سیالیهیا غیم دوری        
فرزندان خود را چه در دوران دفاع میقیدس و چیه در    
زمان اسارت، با عزت نفس تحمل نمودند،  همهنییین   

ای که پس از آزادی از اسارت از مییان   بر عزیزان آزاده
ما عروج کردند و آسمانی شدند که انشاءاهلل هیمیگیی    
آنها با شهدای کربال محشور باشند، و درود خداوند بیر  
خانواده هیای میعیظیم شیهیدا جیانیبیازان آزادگیان و           
رزمندگان و مخصوصاً مفقوداالثرها که هنوز هم آثاری 
از آنها پیدا نشده، که به جرات میی تیوان گیفیت ایین      
خانواده های معظم و واالمقام بدون شک، با زجر هایی 

اند شهید و شاهد تاری،  که در فراق عزیزانشان  کشیده
هستند، و من هنوز شرمنده شهیدان تشنه لب گیردان  
ثاراهلل هستم و افسوس میخورم که لیییاقیت شیهیادت      
نداشتم و از اسارت طاقت فرسا برگشتم اما بدون آنهیا،  
و مخصوصا که پیکیر شیهییید عیطیشیان و دالورمیان         
عبدالرحمن شجاع الدین هنوز در کربیالی شیلیمیهیه      
مفقوداالثر مانده که خداوند صبر و اجر شهدای کربیال  

 را به خانواده صبور و بزرگوارشان عنایت فرماید،

)ی ما و مجنون همسفر بودیم در صحیرای عشیق ،،،، او    
 ها رسید و ما هنوز آواره ایم ،،،( به منز 

و در پایان ، خداوندا تو شاهد باش... که عبیدالیخیالیق        
هرچیه در تیوان   
داشت گذاشیت،   

 قبو  فرما...

به پیاییان آمید     
ایییین دفیییتیییر  
حکایت همهنان 

 باقیست

بییییرادرتییییان   
 عبدالخالق.

کییییییییازرون ،  
00۱۱/۹/07 
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