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 برادرعزیزوگرامیجنابآقایمحمدجواد المیان
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 آنعزیزانازدسترفتههستیم.مارادر مخودشریکبدانید.

 اتحادیهانجمنهایاسالمیدان آموزانشهرستانکازرون

 هوالباقی

هنرمند گرامی و ارجمند جناب 
 آقای سید اسدا... زهرایی

 با سالم و احترام؛ 

ضمن آرزوی مغفرت از درگاه خداوند ممهمربمان،          
ضایعه درگذشت مادر مهربان و شهید پرورتان را از         
صمیم قلب تسلیت عرض می نمایم و همچنمیمن از            
حضرت باری تعالی، شادی روح و آمرزش ابدی آن         
بانوی مومنه به خدا پیوسته را مسئلت و از جمانمب            
بخشنده مهربان، صبر جلیل و اجر جمیمل بمرای           

 خانواده شریفتان آرزو دارم.

همانگونه كه بر همگان آشکار است، شهید سید هادی   
زهرایی كه در خرمشهر اروندرود و عملیات كربالی        
چهار به عنوان نوجوانی بسیجی به درجه رفمیم            
شهدات نایل شده است و در گلستان شهدای اممام           
زاده سید محمد نوربخش كازرون آرامیده، باعم         
سربلندی و افتخار اهالی و مردم شهمیمد پمرور            
شهرستان كازرون می باشد و از دامان همچون مادر         
فداكاری چنین فرزندانی موجب مباهات جاممعمه        

 ایران اسالمی و استان ادب پرور فارس است.

 صابر سهرابی

مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
 فارس



اگر بخواهیم از اهمیت انتخاباا  ر         
خوبی پی ببریام     جمهو ی اسالمی به  

بهتر است ابتدا به اصولی از قااناو          
 اساسی ر  این  ابطه  جوع کنیم.

: حاکمیت مطلق بر جها  و     65اصل  
انسا  از خداست و هم او  انسا   ا بر 
سرنوشت اجتماعی خویا  حااکام        

تواناد ایان      کس نمی ساخته ا . هیچ  
حق الهی  ا از او سلب کند و پاا ر             
خدمت منافع فرر یا گروهی خاا          
قرا  رهد و ملت این حق  ا از طریقی   

آیاد  اعاماال         که ر  اصول بعد مای     
 کند. می

پر واضح است که محتوای اصل فاو         
از مکتب جامع و ماتارقای اساال              

گرفته و از ماعاا د ریانای و              نشأ 
اعتقاری ماست و جمهو یت ناااا         

هاا     زره   قبل از اینکه بارخای بار         
آو ری از بار        بخواهند آ   ا به  ه  

صاو   واقاعای و           نسبت رهند  به  
ساار ی     عنوا  مارر     اعتقاری آ  به  

رینی از همین معا د جامع و مااناع         
گرفته و ر       رینی و اسالمیما  نشأ    

ی عمل به آ  هام  باا فاهام            عرصه
ر ست  عقالنی و اجاتامااعای باه            

طو  که ر        سیم. هما     انتخابا  می 
صد  اسال  با عنوا  بیاعات باه آ             

  سیدند.

و این موهبت بز گ الاهای یاعانای            
حاکمیت انسا  بر سرنوشت خویا       
و آزاری او ر  انتخا  ناا  اجتماعای   

یااباد.      خور  ر  انتخابا  تجلی مای      
توا  گفت که انتخااباا         بنابراین می 

تجلی حاکمیت انسا  بر سارناوشات        
ساار ی     مارر  «خوی  یا هاماا        

 7و      5است که از اصاول         »رینی
 شور. قانو  اساسی هم برراشت می

اصل ششم: ر  جمهاو ی اساالمای          
ایرا   امو  کشو  باید به اتکاا  آ ای         
عمومی ارا ه شور  از  اه انتاخااباا :         

جمهو   نماایانادگاا         انتخا   ئیس 
مجلس شاو ای اساالمای  اع اای          

هاا  یاا از  اه            شو اها و ناایر ایان    
پرسی ر  موا ری که ر  اصاول          همه

 گررر. ریگر این قانو  معین می

اصل هفتم: شو اها؛ طاباق رساتاو            
أمرهم شو ی بینهام     «قرآ  کریم:   

 (. 2  »شاو هام فای ارمار       «و  »(1
مجلس شاو ای اساالمای  شاو ای          
استا   شهرستا   شهر  محل  بخ       

هاا از ا کاا            وستا و ناایار ایان      
ی امو  کشو ناد.      گیری و ارا ه    تصمیم

موا ر طرز تشکیل و حدور اختیاا ا    
و وظایف شو اها  ا این قانو  و قانو         

 کند.  ناشی از آ  معین می

ی مهمی که اما  خمینای   ه(           نکته
عنوا  مرجع بز گ تقلیاد ر  آ            به

زما  قبل از پیروزی انقال  و  هابار         
معام انقال  اسالمی ر  این  اباطاه        
ر  بخشی از سخنا  خور مو ر اشا ه       

ی سایااسای         قرا  راره و ر  اندیشه    
های مهمی حول آ  ر  جریاا          بحث

ی    بوره و هنوز هم ارامه را ر  مسئله      
حقانیت و مقبولیت یا مشروعیات و        
مقبولیت است. اماا    ه( تاأکایاد              

کررند که حتی ر  صاو   حاق           می

رانسااااتاااان  
خورما  اجازه  

ندا یم خور  ا بر مرر  تحمیل کنیام        
و این مرر  هستند که اجازه و اختیا     
را ند نوع حکومت خور و کسانی کاه        

خواهند حکومت کنند  ا       ها می   بر آ  
 انتخا  کنند.

کند که اساال       و به صراحت اعال  می    
اجازه نداره کسی خور  ا بار مالات           
تحمیل کند. و این نکته هما  اسات         

های حقو  بشر با عنوا        که ر  بیانیه  
شانااخاتاه      »حق تعیین سرنوشت  «

شده است.  واضح است که با چنیان          
گونه تانااق ای مایاا            منطقی هیچ 

اسالمیت و جمهو یت وجور ندا ر و       
اصل یکصد و هفتار و هفت قااناو           
اساسی رو عاناصار اساالمایات و              
جمهو یت  ا عناصر ثابت و بالتغییار       
ناا  سیاسی موجور معارفای کارره       
است  معنا و مفهو  منطاقای پایادا           

کند ... ا اره جمهو  ملت کاه ر               می
جریا  انقال  نام کهن  ا فرو یخت      
و نامی نوین جایگزین آ  سااخات         
و ... جمهو یت خور  ا معطاود باه              
اسالمیت کرر. طبق قانو  اسااسای         
مبنای ناا  سیاسی جدید  جمهو ی      
اسالمی( و هم جریا  امو  و سااز و           
کا های آ  منبعث از منطق و  وح         

و    65   7   5جمهو یت است و اصول     
و ...      177و اصل     3اصل    8و بند     67

مبین همین منطق جاماهاو یات و          
طو ی که    سار ی رینی است. به      مرر 
چها  ماه پس از  1368خررار  26ر   

پیروزی انقال  اسالمی  اما  خمینی     

ی تا یخی جایگااه        ه( ر  یک جمله     
 أی مرر  ر  ناا  تاازه تاأسایاس           
جمهاو ی اساالمای  ا مشاخا             

مایازا   أی مالات         «کنند که:      می
و این بیانگر این است که ر     .»است

گذا  جمهو ی اسالمای      اندیشه بنیا  
حفظ اسالمیت ناا  بدو  جمهو یت     

پذیر نباشد  ر  حالی که برخی        امکا 
اطاالع فاکار         مغرضا  و افارار کام      

کنند. این رو ر  ماقاابال هام                می
هستند و قد   یافتن یکای ر گارو         

 ت عیف ریگری است

. به هوش باشایام کاه هامایاشاه                
شور  جریانای     ی انتخابا  می    هنگامه
بررا ی انتخاباتای     ای برای بهره    یا عده 

بی  از حد خور  ا رلسوز جمهو یت       
رهاناد و طاو ی شاعاا               نشا  می 

نویسند که جمهو یات      رهند و می    می
ها که خاور       ناا  ر  خطر است و آ      

رانناد ماخاالاف         تر می   اللهی   ا حز  
راناناد و        جمهو ی یعنی مرر  مای    
هاا بارای        معلو  است که عمل آ      

سااو اسااتاافاااره اساات و مصاادا         
 »حق  یارار باه الابااطال               کلمه«
 باشند. می

 ارامه را ر ...  
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خو  به یار را   که یکی از شیرینی هاای رو ا             
کورکی ما   ح و  ر  صف های به هم فشرره ی           
نماز جماعت مساجد و بهره مندی از افطا ی هاای          
مومنین ر  این شب های عزیز و بیدا ماند  های با        
مشقت شب های قد  بور؛ تصاویری که متاسفااناه          
رو سالی است از رید  شا  محرومیم و بای تاا              

 تکرا  آ  خاطراتیم. 

ر  این ایامی که بر ما به سختی می گاذ ر و هار         
کدا  ما  به رلیلی رل خوشی از این بایاماا ی و              
ف ای اجتماعی پیرامو  آ  ندا یم و بالب مارر            
عزیزما  به همین رلیل و بخاطر تعطیالای هاا و              
مصائب کرونا بی  از گذشته ر  خانه هستند  شاید      
بد نباشد که اندک زمانی  ا به طها    وح و جاا             
بپررازیم. فرصتی  ا برای تامل ر  مسیر طی شده و           
کا هایی که ر  آینده باید اناجاا  رهایام  کاناا                
بگذا یم و چه فرصتی بهتر از شب های ماه مبا ک          

  م ا  و شب های قد  پی   و؟ 

هر کدا  از ما  بسته به حواس پرتی ما   کاا هاای            
صحیِح نکرره و بلِط انجا  راره که نیازمند بازنگری        
هستند  کم ندا یم و تامل ر  آ  هاا و عاز  بار                 
اصالح شا   کم توفیق و منفعتی نیست؛ تاملی کاه       
به تعبیر برخی  وایا  از عبار  هازا  ساال هام              

 بیشتر است. 

خو  می رانم که اطراد ما   ا رریل حواس پرتی       
و بفلت فرا گرفته اند و اصال همه جهت رهی های           
جامعه و زندگی و... به سمتی بیر از آ  چاه را                  
پیشنهار می رهم هست ولی این  ا هم معتارفایام            
که عیا  هر انسانی به میزا  تعقل و تفکر و رانا             
اوست و از پی این هاست که انساا  باور  ماا                
شکل می گیرر و از پی انتخا  های ما  است کاه            

 نوع زندگی ما   ا می سازیم. 

سختی  وزگا  و ناکا آمدی مسوور  شاید برخی از        
ما  ا به نتایج بلطی چو   وی گررانی از ریان و              
آموزه های آ  هم کشانیده باشد  اما خورما  هام           
می رانیم که این  نه  سم تامل و تعقل است و ناه              
از پس انتخا  ر ستی برآمده اسات. نشااناه اش              
هما  که تا جا   ا ر  مسیر معنویت و طراو  مااه   
مبا ک  م ا  قرا  می رهیم  تا سیم های ا تباا           
ما  با خالق هستی وصال مای شاور  نشاا  و                 
سرزندگی فراوانی می یابیم به نحوی که گاویاا ر             
آبوش پد  و مار ما  هستیم و رل ر  اقایااناوس             

 محبت و نوازش شا   ها کرره ایم. 

بیایید با هم قرا  بگذا یم و کاله خورما   ا قاضای           
کنیم و به این نکا  بیندیشیم و ر  پی اناتاخاا               
ر ست و عالمانه باشیم و امیدوا  به ف ل و  حمت          
الهی. ساعاتی هر چند کوتاه  ا به اشتباهاا  ماا              
بیندیشیم و ر  مسیر پی   و به خاورماا  قاول             
رهیم که هر  وزما   ا به عید انانیت و اناتاخاا               

 های ر ست تبدیل کنیم. 

من با همه وجور  برا شما رعا می کنم که توفایاق      
تامل  انتخا  ر ست و بهره مندی از معنویا  مااه          
مبا ک  ا پیدا کنید و البته امیدوا  به رعای شاماا            

 هستم.

به گزا ش فاطمه اسدزاره خبرنگا  شهرسباز؛  باه            
نقل از  وابط عمومی بنیار مسکن استا  فا س  عطا         

تا کناو  ر       بنیار مسکن    اهلل زمانی اظها  راشت:      
خانوا  اساتاا        22 وستای باری     252یک هزا  و    

ر صاد از       62    طرح هاری اجرا کارره و        فا س  
خانوا  استا  از اجارای طارح          22 وستاهای باری   

 مند شده است. هاری بهره

مدیرکل بنیار مسکن استا  فا س با بیا  اینکاه         
طرح هاری ر  مناطاق   111ر  سالی که گذشت  

 وستایی این استا  بازنگری شد گفت: بازنگاری         
های هاری فرصتی برای تداو  تاوساعاه            ر  طرح 

ها   کا آفرینی  حمایت از اشتغال و  فع محرومیت      
 336است. زمانی با بیا  اینکه ر  سال گذشتاه         

طرح هاری نیز ر  مناطق  وستایی فا س اجارا          
ای       شده است  افزور: اجرای طرح هاری زمیان        

برای بروز استعدارهای توسعه  وستایی اسات و         
نقشه  اه توسعه  ا ر  مناطق  وستایی تارسایام           

ای ر  ایان         کند زیرا همه اقداما  توساعاه        می

مناطق باید ر  قالب طرح هاری اجرایی شاور. وی            
اعتبا  مصو  سال گذشته برای تهیه  باازناگاری و        

های هاری ر  استا  فا س  ا بیا  از            اجرای طرح 
کرر و گفت: از این اعتبا         میلیا ر توما  اعال       126

میلیا ر توما  تخصی  یافت و به  بام      28مصو   
های موثری ر  زمیناه       محدوریت منابع اعتبا ی گا    

توسعه  وستایی ر  استا  فا س برراشته شده است.        

مدیرکل بنیار مسکن استا  فا س افزور: از ریاگار            
اقداما  بنیار مسکن بارای تاوساعاه  وساتاایای               

گیری از اعتبا ا  قیر برای تاوساعاه ماعاابار                 بهره
میلیا ر تاوماا       23 وستایی است  ر  سال گذشته      

تا کناو      12ر  این حوزه هزینه شده است  از سال         
قاایاار کشااو     ر صااد       7.2بااا سااهاام قاایاار        

سطوح آسفالت و توسعه معابر کشاو  ر           ر صد  12
استا  فا س انجا  شده است. زمانی هامایانایان              
عملکرر ر  حوزه صدو  اسنار مالکیات شاهاری و             

و گفت: ر  سال گذشته          وستایی  ا نیز تشریح کرر    
 632هزا  و      2جلد سند  وستایی و       126هزا  و     2

هازا  نافار         26جلد سند شهری ر  شهرهای زیر        
جمعیت ر  استا  فا س با مشا کت و تعامل ثابات           

 33اسنار و امالک صار  شده است  از ابتدا تا کنو            
جلد سند شهری ر  استا  فا س صار          867هزا  و   
ر صد خانوا  شهری از مازایاای آ            18.8شده که   

 اند. مند شده بهره

 درصد روستاهای فارس اجرا شد 5۵طرح هادی در 

 یادداشت مدیر مسئول

به گزارش فاطمه اسدزاده    
خبرنگار شهرسبز؛ رئیس     

های جرائم    پلی  فتا استان فارس با بیان اینکه کشف پرونده        
اسس،         درصد در استان فارس افزایش داشستسه   ۷۲سایبری  
درصد جرائم فضای سایبری استان فارس مسربس       ۲۷گف،:   

به ح زه مالی و اقتصادی اس،. سرهنگ حشم، سلیمانی  از           
خبر داد  99درصدی وق ع جرائم سایبری در سال      ۷1کاهش  

های جرائم سسایسبسری        و اظهار داش،: در زمینه کشف پرونده       
ایم که در این راستا       درصد در استان فارس افزایش داشته       ۷۲

تعداد زیادی از مجرمین سایبری دستگیر شدند. وی با اشساره            
های جرائم سایبسری بسه تسرتسیس               به اینکه اول ی، پرونده   

کالهبرداری اینترن،  برداش، اینترنتی غیر مجاز و مزاحم،         
درصد از جرائم فضای مجازی       7۲اینترنتی ب ده اس،  افزود:      

های اینتسرنستسی  بسه           پارسال این استان مرب   کالهبرداری    
های آگهی مح ر از جمله دی ار و یا شیپس ر  و               واسطه سای، 

 درصد مرب   به برداش، غیرمجاز یا فیشینگ ب ده اس،. 73
درصد جرائسم     ۲۷رئی  پلی  فتا استان فارس با بیان اینکه         

فضای سایبری مرب   به ح زه مالی و اقتصادی اس،  گف،:          
درصد   ۷7همچنین سال گذشته هتک حیثی، و نشر اکاذی          

 درصد افزایش داشته اس،. ۷1ها  و تهدید  اخاذی و مزاحم،
انسدازی    سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه پلی  فتا استان با راه         

های هفته به صس ر         های سایبری در تمام روز      مرکز ف ری، 
ساعته آمادگی الزم برای رسیدگی به شکای، مسردم و              ۷3

ارائه مشاوره دارد  بیان کرد: شهروندان در ایسام تسعسطسیس             
ت انسنسد بسا تسمساس بسا               می

با کارشنساسسان    09790 شماره
 این پلی  ارتبا  برقرار کنند.

وی در ادامسه اظسهسار کسرد:           
رغم اینکه پارسال شاهسد       علی

کاهش عق بسا  در اسستسان         
ایم و با ت جه به شسیس ع           ب ده

بیماری کسرونسا  در بسحس            
سازی مردم با     پیشگیری و آگاه  

ت لید محت ا بسا مس عس عسا          
پیشگیرانه سایبری و انتشار در     

هسا     هسا و گسروه         بین کانال 

 های مهمی انجام شد. فعالی،
این مقام انتظامی در استان با تاکید بر اینکه کاربران فضسای            

ویژه بان ان از انتشسار اطسالعسا  خصس صسی و                 مجازی به 
های شخصی در فضای مجازی خ دداری کنند و ت جه      عک 

داشته باشند فضای مجازی حریم شخصی نیس،  تصسریس            
کرد: در ح زه انتشار فیلم      
 1و عک  شاهد افزایش     

 ایم. درصدی جرائم ب ده
سرهنگ سلیمانی گفس،:    
همچنین کسارشسنساسسان      
پلی  فتا این استان بسا       
رصد ویژه فضای مجازی    

سسایس، و کسانسال           71
تبلیغاتی شر  بنسدی و      
قمار با هماهنگی مسقسام      
قضایی در این اسستسان       
شنساسسایسی و مسسدود         

 کردند.
رئی  پلی  فتا استان فارس     

تفاهم نامه در جه، پیشسگسیسری          73ادامه داد: سال گذشته      
هسا      ها از جمله دانشگساه      ها و ارگان    جرائم سایبری با سازمان   

صدا وسیما  اداره کار  آم زش و پرورش  شهرداری و غیره به       
هسای   امضاء رسیده و در این راستا با برگزاری کالس  آم زش 

 الزم به افراد داده شده اس،.
های اینترنتی و س ء استفاده کسالهسبسرداران           وی درباره خرید  

دراین فضا به کاربران مجازی هشدار داد و گف،: با ت جه بسه         
گسترش شی ع ویروس کرونا  افزایش کس  و کار مجسازی           

های اینترنتی افزایش یافته که عروری اس، کساربسران            خرید
هسا مسطسلس          ها از ه ی، اصلی آن      هنگام خرید از این سای،    

 ش ند.
سرهنگ سلیمانی به همه کساربسران فضسای مسجسازی و                 

برداری صحی  از     های اجتماعی ت صیه کرد عمن بهره       شبکه
فضای سایبر از انتشار هرگ نه کلیپ ص تی و تصس یسری در             

های اجتماعی و فرهنگی به نحس ی   ها و هنجار    تضاد با ارزش  
دار شدن احساسا  عم مسی در         که باع  ت هین و یا جریحه     

 جامعه ش د  اکیدا خ دداری کنند.

 درصد افزایش یافت ۷۲های جرائم سایبری در استان فارس  كشف پرونده
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به گزا ش کاز و  نما   ییس شبکه بهداشت و           
بیما    51ر ما  این شهرستا  گفت: با شناسایی       

  مجموع آما  مبتالیا  از         11مبتال به کووید    
 1222ا ریبهشت    6ابتدای اپیدمی کرونا تا امروز      

 نفر افزای  یافت. 215و   به هفت هزا 

افزور: از این تعدار بیما         «بند  برامکی »رکتر  
نفر ر     22نفر ساکن کاز و        27شناسایی شده    

نفر    1بخ  ها و  وستاها   وستای مهرنجا           
نفر    2نفر  ز ین آبار      1نفر  مشتا      1خیرا  آبار   

نفر  رشت    3نفر  ناصر آبار      2نفر  شاپو      1کما ج  
نفر    1نفر  جا  بز گی       2نفر  قلعه سید       1بر   

خشت و      
کنا تخته هر  
 1کدا        

جره و     نفر 
نفر(   3بارره  
 هستند.

او اضافه      
کرر: با فو     
یک نفر       
ریگر از       

بیما ا  

ساکن کاز و   مجموع آما  فوتی های قطعی           
 نفر افزای  یافت. 172کرونا نیز به 

بیما  مشکوک و مبتال به       117برامکی ارامه رار:    
ر  بیما ستا  ولیعصر  عج( بستری          11کووید

نفر از آنها نامساعد      11هستند که شرایط جسمی     
 گزا ش شده است.

این مقا  مسوول شبکه بهداشت و ر ما  با اشا ه         
به  وند افزایشی موا ر ابتال  بستری و فو  ناشی          

  توصیه کرر: مرر  مسوولیت     11از بیما ی کووید  
پذیر شهرستا  کاز و  ر   استای حفظ سالمت        
خور و همکا ی با مجموعه سالمت  ر   عایت           
پروتکل های بهداشتی کوشا باشند تا بتوانیم            
مدیریت مطلو  تری ر  کنترل این بیما ی             

 راشته باشیم.

در  ۱۶بیمار مبتال به كووید ۹۶فوتی و شناسایی  ۱ثبت 
۱۵11اردیبهشت  5شهرستان كازرون در   

به گزا ش ر یافتی کاز و  نما  ر   استای افازایا           
تررر ایامان ر   اه هاای               سطح ترافیک و ایجار   

مواصالتی   عملیا  تعریض جاره کاز و  به سامات          
اباز گررید  پس از پیشارفات         18قائمیه که ر  سال     

قرا رار اول و گذشت رو سال از آباز عملیا            122۱
اجرایی   قرا رار رو  این پروژه نیاز ماناعاقاد              

 گرریده است.

محمد  ضا نکویی بخ   معاو  مادیار کال و             
 ییس ارا ه  اه و شهرسازی شهرساتاا  هاای           
کاز و  و کوهینا    ضمن اباراز  ضاایات از              
سرعت پروژه ر  خصو  تعریض جاره موصاود     

با تعریض ایان جااره مایازا               اظها  راشتند:  
تصارفا  جاره ای به طو  چشمگیری کااها           
پیدا خواهد کرر. همینین ابراز امیدوا ی کررند        
که میزا  باقیمانده از پروژه ر  سال اینده اتماا           
یافته و ا  شااهلل بتوانیم از جااره باه صاو                 

  سمی بهره بررا ی کنیم.

وی همینین افزور : پیگیری جدی و مستامار            
پروژه ر  ماه های اخیر و اقداما  خو  و مؤثار           
نماینده محتر  مرر  ر  مجلس شو ای اسالمای   
باعث تسریع هر چه بیشتر پروژه گرریده اسات.         

ایشا  تأکید راشتند: با توجه به نیماه کاا ه باور                
باه      محو  و عد  امکاا  جادا ساازی رو بااناد                 

همشهریا  عزیز توصیه می گررر ر  هنگا  آماد و            
شد از این مسیر  احتیا  رز   ا نموره و با سارعات             

 مجاز تررر نمایند.

انعقاد قرارداد دوم و ادامه عملیات پروژه تعریض 
 محور كازرون به قائمیه با سرعت بیشتر

مااحاامااد ضااا  جااباای    
کاپیتا  اسبق تیم ملای     
هندبال با عقدقارا راری    
یک ساله باه بااشاگااه         
نیروزمینی شهید شاملی   

  کاز و  پیوست.

مهرتاش شاملی ماالاک     
باشگاه پس از جلسه باا       
مااحاامااد ضااا  جااباای   
کاپیتا  اسبق تیم ملای     
هندبال وی  ا به عناوا       
کمک مربی به کار  فنی     
تیم هانادباال آقاایاا          
باشگاه نیروزمینی شهید   
شاملی کاز و  اضاافاه      

 کرر.

كاپیتان اسبق تیم ملی در كادرفنی قهرمان 
 هندبال
 پژوه مسلم دین

 
مسئول مرکز جهار کشاو زی خشت کناا تاخاتاه و           
کما ج شهرستا  کاز و  گفت: امسال برای اولین با          

هاکاتاا        12عملیا  گرره افشانی مکانیزه ر  سطح   
 بابا  خرما بخ  خشت این شهرستا  انجاا  شاد.     
به گزا ش  وابط عمومی معاونت سازما  و مدیریات         
جهار کشاو زی شهرستا  کاز و   ایرج ساعایادی          
اظها  راشت: استفاره از  وشهای نویان ر  باخا               
کشاو زی عالوه بر بازرهی بیشتر محصول  ماوجاب          
تسهیل کا  کشاو زا  نیز می شور و گرره افشاانای            
 نخیال  بصو   مکانیزه هم  یکی از این موا ر است.        
این مقا  مسئول با تاکید بر اینکه گرره افشانی خرما          
یکی از حساس ترین کا های نخل را ی و مهمتریان          
فرایند تولید خرما است تصریح کرر: هر چند تفاوتای     
میا  کیفیت میوه حاصل از گرره افشانی مکانیازه و           
سنتی وجور ندا ند اما به لحاظ کمیات ایان  وش             

تواند تا حد چشم گیری بر کامایات ماحاصاول                 می
 تاثیرگذا  باشد.

سعیدی با اشا ه به اینکه ر  گارره افشاانای زماا                
اجرای عملیا  محدور می باشد و گل های ماره تاا            
زما  مشخصی قابلیت پذیرش گرره  ا را ند  افازور:         
ر  گرره افشانی سنتی هر کا گر  وزانه قار  به تلقیح          

 362نخل می باشد ر   وش مکانیزه این میزا  تا     16
نخل و بیشتر نیز ممکن است. مسئول مرکز جاهاار             

کشاو زی خشت کنا تخته و کاماا ج شاهارساتاا           
کاز و  بیا  کرر : با گرره افشانی مکانیزه  افزو  بار            
کاه  مخاطرا  و سختی کا   بطو  متوسط حادور         

% ر  هزینه ها و نیاز کا گری برای اجرای عملیا  62
 صرفه جویی می شور.

هزا  تن انواع     22بر    شهرستا  کاز و  با تولید افزو       
خرما یکی از تولید کنندگا  بز گ خرما ر  اساتاا            

 فا س است.

گرده افشانی مکانیزه 
نخیالت برای 

معلم کاز ونی به مرحله کشاو ی جشاناوا ه            بار در كازرون اولین
الگوهای برتر تد یس ر س تفکار و ساباک            

 زندگی  اه یافت. 

معاو  مدیرکل و مدیار آماوزش و پارو ش             
کاز و  با اعال  این خبر افزور: با اعال  نتاایاج          
هفتمین جشنوا ه الگوهای برتر تد یس ر س       
تفکر و سبک اسالمی  سرکاا خاانام فارزاناه            
بهبهانی نژار  معاو  پرو شی ربیرستا  زیناب       
کبری س( این شهر  موفق به کسب مقا  برتر          
استا  و  اهایاابای باه مارحلاه کشاو ی                 

امیرحسین جمشیدی ضمن تبریک ایان         شد. 

موفقیت گفت: مهم ترین هدد برگزا ی ایان          
جشنوا ه ا تقای سطح علمی و آشنایی بیشتار        
مد سا  این ر س با  وش های نوین تد یاس         
ر س تفکر و سبک زندگی  انتقاال رانا  و            
تجا   و آشنایی با ران   وز ر  ا ائه محتوا و          

    اجرای مطلو  تد یس می باشد.

گفتنی است خانم فرزانه بهبهانی نژار  قبل از         
این ر   شته نمایشنامه نویسی هم مقاا  اول          

 کشو   ا کسب کرره بور.

 نما. منبع: کاز و 

معلم كازرونی به مرحله كشوری جشنواره 
 الگوهای برتر تدریس راه یافت
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شهردارکازروندردیداربافرمانده
ناحیهمقاومتبسیجسپاه

 شهرستان:

سپاهپاسداراندرعرصههای
سازندگی،اقتصادیومهمترازهمه
 امنیتوآرام مردمپیشتازاست

شهررا  کاز و  با اشا ه به اینکه ر خت تنومند          
انقال  توسط اما  خمینی  ه( بنا نهاره شد             
گفت: سپاه پاسدا ا  فراتر از یک نهار ناامی ر           
عرصه های سازندگی  اقتصاری و مهمتر از همه         

 امنیت و آ ام  مرر  پیشتاز است. 

به گزا ش  وابط عمومی شهررا ی کاز و    وز         
پنجشنبه شهررا  و اع ای شو ای اسالمی شهر        
کاز و  به مناسبت سالروز تاسیس سپاه               
پاسدا ا  انقال  اسالمی با فرمانده ناحیه مقاومت  
بسیج سپاه کاز و  ریدا  کرره و این  وز  ا               

 تبریک گفتند.  

ر  ابتدای این ریدا   شهررا  کاز و  ضمن             
تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسدا ا  انقال           
اسالمی به فرما  اما  خمینی  ه( اظها  کرر:           
سالروز تاسیس سپاه پاسدا ا  انقال  اسالمی          
بهانه ای شد تا یکبا  ریگر از  شارتها و جانفشانی 

 های  سپاه پاسدا ا  تقدیر و تشکر کنیم.

محمدامین مهرو ز افزور: امروز اگر اقتدا  و             
جسا تی ر  ناا  مقدس جمهو ی اسالمی ایرا         
وجور را ر به برکت سپاه پاسدا ا  انقال               
اسالمی و نیروهای بسیجی است که ما به وجور          

 این عزیزا  افتخا  می کنیم.

وی با اشا ه به این سخن مقا  معام  هبری که           
شهید حاج قاسم سلیمانی  یک شخ  نبور            
بلکه یک مکتب بور  گفت: ا  شا اهلل بتوانیم            
صارقانه و مجاهدانه ر  این  اه و مکتب ر  کنا             

 هم گا  بررا یم. 

ر  ارامه هر یک از اع ای شو ای اسالمی شهر           
نیز ضمن تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسدا ا         
ر با ه نق  برجسته سپاه پاسدا ا  انقال             
اسالمی ر  کشو  و حراست از ناا  و انقال              

 سخن گفتند.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کاز و : مرر              
کاز و  از عملکرر شهررا ی و شو ای شهر             

  ضایت را ند

ر  ارامه فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه             
شهرستا  ضمن خوشامدگویی به شهررا  و            
اع ای شو ای شهر گفت: ما و مرر  از عملکرر           
شهررا ی و شو ای شهر  ضایت را یم و ا               

 شا اهلل که خداوند هم از آنا   اضی باشد.

سرهنگ بالمرضا توکل با بیا  اینکه تالش ها و          
زحما  شهررا ی و شو ای اسالمی شهر ر             
سطح شهر مشهور است  افزور: خوشبختانه ر          
این یک سالی که ر  کاز و  بور   ندید  که             
کسی از شهررا ی و شو ای اسالمی شهر شکایت        

 کنند.

وی ارامه رار: خدما  عمرانی ر  سطح شهر و            
پرراخت به موقع حقو  کا مندا  و کا گرا            

مرهو  تالش های شهررا  جوا  و اع ای              
 شو ای اسالمی شهر است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیا  کرر:            
بسیج به عنوا  قلب تپنده سپاه برای حفظ و             

های    نگهدا ی انقال  اسالمی و حفظ ا زش          
مقدس انقال  است و نیروی های مررمی بسیج         
و اع ای شو ای اسالمی به عنوا  نماینده آنها ر  

 کنا  سپاه زحما  زیاری کشیده اند.

وی تصریح کرر: عز  و سربلندی امروز کشو            
عزیزما  مرهو  خو  شهدای گرانقد  است  آنها       
با خو  سرخ خور کتا  شهار   ا نگاشتند و ما           
باید با جوهر سیاه قلم هایما  بنویسم و بنگا یم          

 که آنها چه کررند.

سرهنگ توکل افزور؛ به فرموره مقا  معام             
 هبری ار  ر  گا  رو  انقال  قرا  را یم و ما            
ر  هر جایگاه و پستی که قرا  گرفتیم باید جهت          

 تحقق گا  رو  انقال  تالش کنیم. 

وی خاطرنشا  کرر: مرر  عزیزکشو  ما  علی          
 بم مشکال  شدید اقتصاری و تحریم های            
ظالمانه پای انقال  ماندند و همه ما وظیفه را یم         
با جا  و رل به آنها خدمت کنیم و آنها  ا جهت             

 ح و  ر  پای صندو  های  ای تربیب کنیم.

ر  پایا  این ریدا  شهررا  کاز و  با اهدای لوح          
سپاس و شاخه گل از فرمانده ناحیه مقاومت            

 بسیج سپاه کاز و  تجلیل کرر.

کویپمذهبی۰1تهیهونشربی از
ومناسبتیدرماهمیهمانیخدااز

 سویشهرداریکازرون
کلیپ مذهبی و مناسبتی ر  طول          52بی  از   

ایا  و لیالی ماه مبا ک  م ا  توسط سوی              
شهررا ی کاز و  تولید شده و ر  ف ای مجازی         

 ر  حال انتشا  است.

به گزا ش  وابط عمومی شهررا ی کاز و              
مسئول امو  فرهنگی اجتماعی شهررا ی گفت:        
باتوجه به شیوع موج چها   کرونا و لزو  ماند            
ر  خانه و ممنوعیت برگزا ی مراسم های              

های فرهنگی شهررا ی کاز و  ر        عمومی  برنامه 
ماه  م ا  با محو یت ف ای مجازی برگزا             

 شور. می

به گفته وی ر  همین  استا واحدهای فرهنگی          
اجتماعی و  وابط عمومی شهررا ی ر  طول ماه         

کلیپ مذهبی و      52مبا ک  م ا   بی  از          
 مناسبتی  ا تولید کرره و ر  رست انتشا  را ند.

جمال اژر ی کاز ونی ارامه رار: مجموعه کلیپ         
هر شب قبل از افطا  منتشر می          «ترنم وحی »

شور که شامل فرازی از قرآ  و ترجمه آ  با               
 طراحی گرافیکی زیبا و اختصاصی است

وی اضافه کرر: رعای هر  وز نیز به صو                 
گرافیکی و ر  قالب کلیپ یک رقیقه ای به               
 صو    وزانه ر  ف ای مجازی منتشر می شور.

اژر ی خاطرنشا  کرر: عالوه بر         
اینکه انتشا  این کلیپ ها به صو         
گسترره ر  ف ای مجازی و پیا          
 سا  ها انجا  می شور  شهروندا        
و عالقه مندا  می توانند با مراجعه        
به سایت شهررا ی یا کانال  سمی       
شهررا ی ر  آپا   به آر س            
h tt p s : / / a p a r a t . c o m /

kazeroon.ir       به کلیپ های
تولیدی واحد  وابط عمومی و واحد       
امو  فرهنگی اجتماعی با بارترین       

 کیفیت رسترسی راشته باشند.

بازدیدمیدانیمشترکشهردار
کازرونورئیسادارهمیراث

فرهنگیازموکقدیمیتخریب
 شدهباحضورخبرنگاران؛

شهردارکازرون:برایصدورمجوز
هرگونهتخریبونوسازیامالک

قدیمی،ابتداازادارهمیراثفرهنگی
استعالممیشود/شهرداری

هیچگونهمجوزیبرایتخریبخانه
قدیمیمختاریصادرنکردهاست/
متولیشناسایی،نظارتوحراستاز
بناهایتاریخیشهرادارهمیراث
 فرهنگیوگردشگریاست

 ئیس ارا ه میراث فرهنگی: تیم کا شناسی            
میراث فرهنگی و تیم اجرائیا  شهررا ی عملیا  
تخریب  ا متوقف کررند/ میراث فرهنگی و             

 شهررا ی با هم ر  تعامل هستند

ر  پی تخریب یک ملک قدیمی و تا یخی و              
انتشا  خبر آ  ر  ف ای مجازی و ایجار شائبه            
رخالت شهررا ی ر  این موضوع  شهررا  کاز و        
ظهر امروز با ح و   ئیس ارا ه میراث فرهنگی و         
گررشگری شهرستا  کاز و  از این بنا بازرید          

 کرر.

به گزا ش  وابط عمومی شهررا ی کاز و              
محمدامین مهرو ز ر  حاشیه این بازرید که            
اصحا   سانه شهرستا  نیز ح و  راشتند            
ضمن تقدیر از ربدبه و حساسیت مرر  نسبت          
به تا یخ و هویت شهر  گفت: بازرید امروز با              
ح و  اصحا   سانه به عنوا  نماینده افکا             
عمومی و منعکس کننده مطالبا  مرر   با هدد        
شفاد سازی و پاسخگویی به خواسته و                 

 پرسشگری مرر  انجا  شده است.

وی اظها  کرر: ر  پی وصول گزا ش تخریب یکی 
از خانه های قدیمی و تا یخی کاز و   مامو ا           
واحد اجرائیا  شهررا ی فو ا وا ر عمل شده و          
ر  ح و  کا شناسا  ارا ه میراث فرهنگی مانع        

 ارامه عملیا  تخریب این بنا شدند.

شهررا  کاز و  با اشا ه به خبر کذ  منتشر شده 
ر  ف ای مجازی مبنی بر تخریب این بنا با مجوز       
شهررا ی  تصریح کرر:  هیچ گونه مجوزی از            
سوی شهررا ی برای تخریب این بنا صار  نشده         

 است.

محمدامین مهرو ز با بیا  اینکه برای صدو             
مجوز هرگونه تخریب و نوسازی امالک قدیمی          
حتما از ارا ه میراث فرهنگی استعال  می شور           
افزور: متاسفانه مالک بدو  تکمیل مراحل             
استعال  و اخذ مجوز   اسا اقدا  به تخریب کرره          
و بر همین اساس  پس از  سید  مامو ا                
اجرائیا  شهررا ی و کا شناسا  میراث فرهنگی     
صو تجلسه ای ر  خصو  تخلف انجا  شده           

 تنایم شد.

شهررا  کاز و  همینین خطا     
به مالک که ر  محل بازرید           
ح و  پیدا کرره بور  گفت: با         
توجه به تخلف انجا  شده ظرد       

ساعت باید ریوا ی با              28
مشخصا  مو ر نار و تایید ارا ه      
میراث فرهنگی کشیده شور تا       
پرونده تخلف به مراجع ق ایی       
ا سال شده و تعیین تکلیف          

 گررر.

وی همینین خاطرنشا  کرر: متولی و مرجع           
شناسایی  ناا   و حراست از بناهای تا یخی          
شهر ارا ه میراث فرهنگی و گررشگری شهرستا      
است و با هماهنگی انجا  شده میا  طرفین             
شهررا ی نیز قبل از صدو  مجوز تخریب و              
نوسازی امالک قدیمی  ابتدا مراتب  ا از این ارا ه        

 استعال  می کند.

شهررا  کاز و  همینین به  ئیس ارا ه میراث         
فرهنگی پیشنهار کرر برای پیشگیری از اتفاقا         
مشابه  ارا ه میراث فرهنگی و گررشگری  پس از        
شناسایی امالک با ا زش تا یخی و میراثی سطح        
شهر  ضمن رعو  از مالکا  این منازل و تفهیم          
موضوع به آنا   از آنها تعهد بگیرر که هر گونه            
تخریب و رستکا ی ر  این بناها باید با مجوز این          

 ارا ه باشد.

وی همینین از  ئیس ارا ه میراث فرهنگی             
شهرستا  ر خواست کرر این ارا ه از مراجع ملی        
و استانی نسبت به تامین اعتبا  برای تملک             
اینگونه بناها و ثبت ر  آثا  تا یخی و ملی اقدا             

 نماید.

محمدامین مهرو ز ر  ارامه به همکا ی بین ارا ه        
میراث فرهنگی با شهررا ی کاز و  ر  خصو         
حفظ و نگهدا ی امالک تا یخی اشا ه کرر و            
گفت: قطعًا شهررا ی و ارا ه میراث فرهنگی            
نسبت به حفظ و نگهدا ی این گونه امالک              
مصمم هستند چرا که این امالک جزو هویت            

 شهر محسو  می شوند. 

همینین  ئیس ارا ه میراث فرهنگی و                
گررشگری شهرستا  کاز و  نیز ضمن تایید          
تخلف انجا  شده گفت: تیم کا شناسی میراث          
فرهنگی و تیم اجرائیا  شهررا ی بالفاصله پس        
از اطالع از موضوع  با همکا ی یکدیگر ر  اسرع          

 وقت عملیا  تخریب  ا متوقف کررند.

محمدجوار جوکا ی با بیا  اینکه شهررا ی و          
میراث فرهنگی تعامل خوبی با هم را ند  افزور:          
ارا ه میراث فرهنگ خانه هایی که ا زش تا یخی        
را ند  ا شناسایی و از بافت فرسوره جدا و به              
ارا ا  ذی  بط شهر ا سال کرره است  اما بهتر          
است جلسه ای مشترک با ح و  رارستانی             
برگزا  شور و صاحبا  ماشین آر  و اروا              
تخریب توجیه شوند که بدو  راشتن مجوز  حق        
تخریب چنین امالکی  ا ندا ند  ر  بیر این              

 صو   با آنها نیز برخو ر خواهد شد.

بنای با ا زش      213به گفته او ر  حال حاضر          
تا یخی و میراثی ر  سطح شهر شناسایی شده           

 که از بافت فرسوره جدا هستند.

 اخبار شهرداری کازرون

۵صفحه  ۲1۲9آوریل900۲/۲7رمضان9011/90اردیبهشت7شنبهسه/5۲5/شماره91سا   شهرسبز 



 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان

ماو خ     131152311222221362برابر  أی شما ه     

موضوع قانو  تعیین تکلیاف وضاعایات         11/  11/  11

های فاقد سند  سمی مستقار        ثبتی ا اضی و ساختما    

ر  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاز و  تصرفا  مالکانه         

بالمعا ض متقاضی خانم بد السعار  حسینی فارزناد         

صار ه از کاز و   21733سید جعفر بشما ه شناسنامه     

سهم سها  ششدانگ  32سهم مشاع از  27/6نسبت به  

متارمارباع پاالک        177/78یک با  خانه به مساحت      

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک      126فرعی از     375

فا س   7واقع ر  بخ       2اصلی قطعه     126فرعی از     3

کاز و  خریدا ی از مالک  سمی آقای  محامادتاقای            

امیرع دی( محرز گرریده است. لذا به مناو  اطاالع             

 وز آگاهای        16عمو  مراتب ر  رو نوبت به فاصلاه          

شور و ر  صو تی که اشخا  نسبت به صدو  سند            می

تواناناد از       مالکیت متقاضی اعتراضی راشته باشند می     

تا یخ انتشا  اولین آگهی به مد  رو ماه اعتراض خاور           

 ا به این ارا ه تسلیم و پس از اخذ  سید  ظرد ماد              

یک ماه از تا یخ تسلیم اعتراض  رارخواست خور  ا به           

مراجع ق ایی تقدیم نمایند. بدیهی است ر  صاو              

انق ای مد  مذکو  و عد  وصول اعاتاراض طاباق              

 مقر ا  سند مالکیت حصار  خواهد شد.

 1222/ 22/ 27تا یخ انتشا  نوبت اول: 

 1222/ 22/ 22تا یخ انتشا  نوبت رو : 

 راور انصا ی

  ئیس ثبت اسنار و امالک

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان

ماو خ     131152311222221671برابر  أی شما ه    

موضوع قانو  تعیین تکلیف وضاعایات         11/  12/  15

های فاقد سند  سمی مستقر       ثبتی ا اضی و ساختما    

ر  واحد ثبتی حوزه ثبت ملاک کااز و  تصارفاا               

مالکانه بالمعا ض متقاضی آقای سعید ایثا ی فارزناد         

صار ه از کاز و  نسبات       1فریدو  بشما ه شناسنامه    

سهم سها  ششداناگ یاک         32سهم مشاع از      22به  

متارمارباع      821/67قطعه زمین مز وعی به مساحت      

اصلی مفروز و مجزی شده از        81فرعی از     226پالک  

فاا س     7واقع ر  باخا         3اصلی قطعه  81پالک  

کاز و  خریدا ی از مالک  سمی آقایا   ماحاماد و             

امراله و کرامت اله امیرع دی( محرز گرریده اسات.           

لذا به مناو  اطالع عمو  مراتب ر  رو نوبت به فاصله           

شور و ر  صو تای کاه اشاخاا                وز آگهی می    16

نسبت به صدو  سند مالکیت متقاضی اعتراضی راشته   

توانند از تا یخ انتشا  اولین آگهی به ماد           باشند می 

رو ماه اعتراض خور  ا به این ارا ه تسلیم و پاس از               

اخذ  سید  ظرد مد  یک ماه از تاا یاخ تسالایام                

اعتراض  رارخواست خور  ا به مراجع ق ایی تقادیام          

نمایند. بدیهی است ر  صو   انق ای مد  مذکو  و          

عد  وصول اعتراض طبق مقر ا  سناد ماالاکایات             

 حصار  خواهد شد.

 1222/ 22/ 27تا یخ انتشا  نوبت اول: 

 1222/ 22/ 22تا یخ انتشا  نوبت رو : 

 راور انصا ی

  ئیشس ثبت اسنار و امالک

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آیین

های فاقد سند  ثبتی اراضی و ساختمان

 رسمی

مو خ   131152311222221621برابر  أی شما ه    

موضوع قانو  تعیین تکلیف وضعایات         11/  12/  12

های فاقد ساناد  سامای            ثبتی ا اضی و ساختما    

مستقر ر  واحد ثبتی حوزه ثبات مالاک کااز و               

تصرفا  مالکانه بالمعا ض متقاضی خانم مریم زا ع       

سیدی فرزند علی محمد بشما ه شنااسانااماه            قلعه

ر  ششدانگ یک با  مربدا ی به مسااحات            122

 113فرعای از        1527مترمربع پالک     11132/77

 113فرعی از      1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک      

فا س کاز و   سهم   7واقع ر  بخ    2اصلی قطعه   

الحصه متقاضی( گرریده است. لذا به مناو  اطاالع           

 وز آگاهای       16عمو  مراتب ر  رو نوبت به فاصله        

شور و ر  صو تی که اشخا  نسبت به صادو              می

سند مالکیت متقاضی اعتراضی راشاتاه بااشاناد             

توانند از تا یخ انتشا  اولین آگهی به ماد  رو              می

ماه اعتراض خور  ا به این ارا ه تسلیم و پس از اخذ      

 سید  ظرد مد  یک ماه از تا یخ تسلیم اعتاراض         

رارخواست خور  ا به مراجع ق ایی تقدیم نمایناد.         

بدیهی است ر  صو   انق ای مد  مذکو  و عاد           

وصول اعتراض طبق مقر ا  سند مالکیت حصاار          

 خواهد شد.

 1222/ 22/ 27تا یخ انتشا  نوبت اول: 

 1222/ 22/ 22تا یخ انتشا  نوبت رو : 

 راور انصا ی

  ئیس ثبت اسنار و امالک

 اماممجتبی

 گنبد خ رای تو  آقا تما  آسما  
 ای کریم اهل بیت  ای جا  بینای جها 

 ی زهرای هستی  ای اما  مجتبی زُهره
 نا  زیبایت حسن خ ُلقت حسن  آ ا  جا 

 ی پاک  سول نو  چشم مرت ی   یحانه
 آفتا  انجمن  ر  هرکرا  و بیکرا 
  وح ایثا  و سخا  مرر کریم اهل بیت
 ای مکا   از تو ر  پیمانه  پیدا و نها 

 ی خُلق حسن  مرر متین باشکیب اُسوه
 ای اما  مهربا   باامّت نامهربا 

 چرخ رو ا   نبض هستی  با تو ر  سازش نبور
 روست  رشمن ر  میا  لشکر تو سرگرا 
 کوفی پیما  شکن  با زو  و تزویر و طال
 ر  نماز جانفزا  شمشیر زر بر استخوا !!

 صلح  اگر تحمیل شد  ر  لشکر  بیر  نبور
 امّت رنیاطلب  ر  پوش  نامررما !

 
 صحبت تنهاییت  بعد از سفر همسر و هم

  یخت زهرآتشین و گوهر عمر  خزا 
 ها با ر حسین  برکینه وآشو  اشک می

 چشم زینب ر  حریم پیکر تو  خونفشا 
 بعد بابا اولین مالو  و مالو  بقیع
 گنبد خ رای تو  آقا تما  آسما !

 ها عطر عبایت پیییده ر  این کوچه 
 همراه با نجوای زیبای رعایت 

 های مدینه زر به پایت بوسه لب می
 های مدینه شب ای خوش به حال نیمه

 هایت یاکریما  رله را ند ر  رست
 وقت قنوتت قدسیا  پیمانه را ند

 هایت کوثری بور رید  هوای چشم
 ا   شال شکوه حید ی بور بر شانه

 نوشتم: عطر  رل از من برره بور و می
 سرمست آقای جوانا  بهشتم

 ی خاکی  ببا ش هم شرا  است میخانه
 حسا  است ا  هم بی الطاد صحن خاکی

 این مثنوی تا یار سررا  جمل کرر
 القدس  گویی هوای یک بزل کرر  وح
 شد »یا حسن«قرا  از شو  ذکر  رل بی

 یارِ قرا   با تو از  وز ازل کرر
 ی آ  لحاه هستم من ر  زما  آوا ه

 آ  ر  که رستا  تو قاسم  ا بغل کرر
 آ ی! چنا  شیرین ر  آبوش  کشیدی 
 تا بی تو بور   مرگ  ا پیش  عسل کرر
 پای تو  روش مصطفی  ا عرش کرره
 جبریل  بال   ا برایت فرش کرره

 آید به سویت پای پیاره کعبه می
 ی آ  وضویت های زمز   تشنه لب

 ی تو این یاکریما  جَلد با ِ خانه
 ی تو مثل علی  جای یتیما  شانه

  وح تو  ا از نو  زهرا آفریدند
 از اسم تو اسما  حُسنی آفریدند
 نا  حسن یعنی تما  حُسن رنیا

 طاها این ما و این رست کریم آل

 محمدحسین برزویی-كازرون
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 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان

/ 15مو خ    131152311222221672برابر  أی شما ه  

موضوع قانو  تعیین تکلیف وضعایات ثاباتای              11/  12

های فاقد سند  سمی مستقر ر  واحد         ا اضی و ساختما   

ثبتی حوزه ثبت ملک کاز و  تصرفا  مالکانه بالمعا ض        

متقاضی خانم مریم نیک بخت فرزند کرامت اله بشاماا ه     

صار ه از کاز و  ر  ششدانگ یک باا            162شناسنامه  

فارعای از       28مترمربع پالک     812/31خانه به مساحت    

 111فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  111

فا س کاز و  خریادا ی      7واقع ر  بخ       2اصلی قطعه   

و انتقال ملک با واسطه از مالک  سمی  و ثاه مارحاو                

محمد حسین طباطبایی محرز گرریده اسات. لاذا باه               

 وز    16مناو  اطالع عمو  مراتب ر  رو نوبت به فاصله          

شور و ر  صو تی که اشخا  نسبت به صادو             آگهی می 

توانند از    سند مالکیت متقاضی اعتراضی راشته باشند می      

تا یخ انتشا  اولین آگهی به مد  رو ماه اعتراض خور  ا          

به این ارا ه تسلیم و پس از اخذ  سید  ظرد مد  یاک             

ماه از تا یخ تسلیم اعتراض  رارخواست خور  ا به مراجع          

ق ایی تقدیم نمایند. بدیهی است ر  صو   اناقا اای             

مد  مذکو  و عد  وصول اعتراض طبق مقر ا  ساناد            

 مالکیت حصار  خواهد شد.

 1222/ 22/ 27تا یخ انتشا  نوبت اول: 

 1222/ 22/ 22تا یخ انتشا  نوبت رو : 

 راور انصا ی

  ئیشس ثبت اسنار و امالک

 قاسم صرافان



به گزا ش ر یافتی کاز و  نما  ر  چا چاو   اهابارر            
جهار خدمت رکتر فریدو  عباسی روانی نماینده مرر         
این منطقه  رو مرکز نوآو ی که ر  شهریو  مااه ساال             

مو ر توافق رکتر ستا ی معاو  علمی و فانااو ی             11
 ییس جمهو  و رکتر عباسی ناماایاناده کااز و  و                

چنا  قرا  گرفته بور  ایاناک پاس از یاک رو ه                   کوه
پیگیری و تامین الزاما  مو ر نیاز به نتیجاه ناهاایای              
 سید و قرا رار این رو مرکز ام ا شد. که اولین مارکاز       
با عنوا  مرکز نوآو ی زیستی ر  رانشگاه آزار اسالمای          
واحد کاز و  و رومین مرکز نیز با عنوا  مرکز ناوآو ی           
انرژی ر  رانشگاه سلما  فا سای کااز و  تااسایاس            

شوند. براساس رو قرا رار جداگانه که بین معااونات             می
علمی  یاست جمهو ی و  وساای رو رانشاگااه آزار              
اسالمی و سلما  فا سی کاز و  منعقد شده است  این         

بایست با بورجه معاونت علمی  یااسات          رو رانشگاه می  
ماه ساختما  مراکز نوآو ی ماذکاو      5جمهو ی  ظرد   

 ا تجهیز کنند و ر  اختیاا  فاا ا الاتاحاصایاال  و                   
 های ران  بنیا  قرا  رهند. شرکت

های صو   گرفته  رانشاگااه آزار           یزی  براساس برنامه 
اسالمی کاز و  ر  زمینه گارایا  زیسات فانااو ی              

های تشخیصی  تجهیزا  پزشکای        همیو  تولید کیت  
های گیاهی ر  حوزه سالمت و پزشاکای           را و و فرآو ره  

فعالیات خاواهاد کارر.         
همینین اساتید و فاا ا       
التحصیال  بومی رانشگااه    

توانند ر  اسرع وقات        می
نسبت به تاسیس استا      

شرکت نوپاا رانا       »آپ  
اقدا  نماایاناد و        «بنیا 

رانشگاه آزار نیز ف ای رفتر کاا   اماکااناا             
آزمایشگاهی  مشاو ه  تسهیال  و...  ا بصاو          

  ایگا  ر  اختیا  آنا  قرا  خواهد رار.

رالوند سرپرست رانشگاه آزار اسالمی کاز و  با بایاا            
اینکه این رانشگاه به همت رکتر عباسی اولین رانشگاه         
ر  جنو  کشو  است که مرکز نوآو ی زیستی خواهاد          
راشت اظها  کرر: این مرکز نوآو ی امکانا  رز  بارای           

نفر  ا مهیا خاواهاد        162شرکت و اشتغال      32فعالیت  
کرر که برای  شته های حوزه پزشکی  راماپازشاکای             
زا    زیست و میکروبیولوژی کاز و  یک اتافاا  تاحاول          

خواهد بور. گفتنی است مارکاز ناوآو ی انارژی ر                  
هاا و       رانشگاه سلما  فا سی نیز مایازباا  شارکات            

های حوزه گسترره مهندسی و انارژی ر              آپ  استا  
های صنایع نفت  گاز  پتروشیمی  بار   آ  و             گرای 

ای خواهد بور که این گستررگی قابالایات            انرژی هسته 
التحصیال  و اسااتایاد حاوزه           ایجار اشتغال برای فا ا   

مهندسی  ا به رنبال خواهد راشت. ر  همیان  اباطاه              
فاضل نیا  ئیس رانشگاه سلما  فا سی کاز و  با اعال          

اینکه هم اکنو  بورجه فاز اول تاسیس این مارکاز ر              
اختیا  رانشگاه قرا  گرفته است  بیا  راشت: با حمایت          
رکتر فریدو  عباسی  ئیس کمیسیو  انرژی مجالاس          

 32این رانشگاه ظرفیت و امکانا  رز   ا برای فعالیت          
آپ و شرکت ران  بنیا  فراهم خواهد ساخات           استا  

و معتقدیم کاز و  ر  جوا  صنایع انرژی جنو  کشاو           
های خدما  مهندسی و خال  ر      تواند یکی از قطب     می

تامین نیاز این صنایع باشد. ضمن تبریاک باه مارر                
چنا  به منااسابات        های کاز و  و کوه     شریف شهرستا  

تحقق این رو  ویدار مهم ر  توسعه زیرساخت منطقاه          
قابل ذکر است با الطاد الهی نقشه  اهبرری توسعه این    

های مختلف ترسیم شده است تا    رو شهرستا  ر  بخ    
هاای     با تالش مستمر نماینده مرر  و تاحاقاق طارح            

ها  مرکز مهاا        مختلف همیو  مراکز نوآو ی رانشگاه    
 نفت و گاز و... فرصت اشتغال جوانا  عزیز فراهم گررر.

با امضای قرارداد تاسیس مركز نوآوری زیستی دانشگاه آزاد و مركز نوآوری انرژی دانشگاه 
 سلمان فارسی صورت می پذیرد:

 كازرون آماده جهش علمی و اشتغالزایی در منطقه

 ئیس رانشگاه آزار اسالمی واحاد کااز و  گافات:  وناد                 
های بیما ستا  اما  علی ع( تاوساط            سازی زیرساخت   آماره

بخ  تأسیسا  رانشگاه برای تحویل به رانشاگااه عالاو               
اندازی و تست تجهیزا  با سرعت باریی         پزشکی با نصب   اه   

ر  حال انجا  است. به گزا ش کاز و  نما  محمد ضا رالوند           
سازی تأسیسا  بیما ساتاا        ر  حاشیه بازرید از  وند آماره     

علی ع( رانشگاه آزار اسالمی واحد کاز و  گفت: ایجاار           اما 
اندازی بیما ستا  ر  شرایط کاناونای و            مراکز ر مانی و  اه   

ها باید به ایان        بحرانی کشو  امری ضرو ی بوره و همه نگاه       
ویژه ر  این شهرستا  که به لاحااظ ف اای         سمت باشد به  

ر مانی با کمبورهایی مواجه است. وی افزور: این بیما ستا            
که با هزینه رانشگاه آزار اسالمی ر  کاز و  تأسیس شده و         

بررا ی و استفاره عمو       مناو  تجهیز و بهره     ای به   امتیاز ویژه 
های مجدانه و مسئورنه نماینده مارر          مرر  است با پیگیری   

کاز و  و کوهینا  ر  مجلاس شاو ای اساالمای  وزا                 
بهداشت  ر ما  و آموزش پزشکی و همکا ی رانشگاه علاو           

سرعت   پزشکی و خدما  بهداشتی و ر مانی استا  فا س به        
اندازی است.  ئیس رانشگاه آزار اسالمای واحاد             ر  حال  اه  

جانبه این واحد رانشگاهای       کاز و  با تأکید بر همکا ی همه     

ها قبل با رانشگاه علو  پزشکی و ریگار مسائاور                از مد  
تر بیما ساتاا       اندازی هرچه سریع    سازی و  اه    مناو  آماره   به
هاای ایان        سازی زیرساخات    علی ع( افزور:  وند آماره          اما 

بیما ستا  توسط بخ  تأسیسا  این واحد رانشگاهی برای        
تحویل به رانشگاه علو  پزشکی و ح و  کاا شانااساا  و               

انادازی و آزماور           های مو رنار با هدد نصب   اه       شرکت
 تجهیزا  با سرعت باریی ر  حال انجا  است.

هاای     رالوند بیا  کرر: امیدوا یم با این  وند و باا تاالش               
 وزی نماینده شهرستا  و  ئیس کمیاسایاو  انارژی         شبانه

مجلس و همکا ی وزا   بهداشت و مسئور  علو  پزشکای          
اندازی این بیما ستا  باشایام و          زوری شاهد تجهیز و  اه      به

خبر خوبی برای مرر  شهرستا  کاز و  باشد که از امکانا           
بهداشتی و ر ما  آ  استفاره کاناناد. وی هاماکاا ی و                   

انادازی     مساعد  ریگر نهارهای شاهارساتاا  بارای  اه             
بیما ستا  اما  علی  ع(  ا یارآو  شد و افزور: فارماانادا ی       
ویژه شهرستا  و شهررا ی کاز و  ر  همین  اساتاا قاول             

ساازی ف اای بایارو  ایان               مساعد رارند تا ر  محوطاه     
 بیما ستا  همکا ی رز   ا راشته باشند.

 دالوند خبر داد:

ای  اندازی بیمارستان امام علی)ع( كازرون در آینده راه
 نزدیک

اولین رفتر خدما  ق ایی کاز و  باا مادیاریات             
سیدعلی قائمی  با ح و   ییس رارگستاری  اماا           
جمعه  جمعی از مسئولین ارا ی و انتاامی باهاره           

 بررا ی و آباز به کا  کرر.

به گزا ش ر یافتی کاز و  نما؛ حاجات ارساال             
انصا ی فرر  ییس رارگستری شهرستاا  کااز و          
طی سخنانی اظها  راشت: از آنجا که شاهارساتاا              
کاز و  فاقد رفتر خدما  ق ایی باور  باراسااس            
رستو ا   ییس قوه ق اییه و معاونت انفو ماتیاک         
و با توجه به ربدبه  ییس محتر  کل رارگساتاری           
استا  فا س ر  خصو  مراجعا  مرر  کاز و  به         
رفاتر شهرها و شهرستانهای همجوا   به حاماداهلل          

این رفتر ر  شهر کاز و  باه باهاره            
 بررا ی  سید.

وی افزور: این رفتر هم امو  مربو  به         
خدما  ق ایی  ا انجا  می رهد و هم        
کا های مربو  به نیروی انتاامی و باا        

از مراجعاه باه       وجور این رفتر  مرر    
ارا ا  رولتی و رارگستری بی نیاز می    

 شوند.

انصا ی فرر ر خصو  نحوه فعالایات       
رفتر خدما  ق ایی گفت: شهرونادا        
با مراجعه به این رفتر  ر خواستاهاای        
خور  ا به صو   سیستمی به ارا ا         
ا ایه می رهاناد و پاروناده هاای               
رارگستری نیز بدو  نیاز به تشکایال        
پرونده و مراجعا  ح و ی  از طریاق       
سیستم انجا  خواهد شد که تاأثایار          
شایا  توجهی ر  کاه  ماراجاعاه و       

ازرحا  جمعیت ر  رارگستری  ارا ا  و ماراجاع           
   انتاامی را ر.

وی ضمن بیا  اینکه ر  نار را یم کاا شانااساا              
رارگستری  ا جهت آموزشهای رز  به این رفاتار           
اعزا  نماییم  به مدیریت و پرسنل رفتر توصیه کرر:         
خور  ا از آموزش  بی نیاز ندانید. هدد ایان اسات             
که برای مرر  مشکلی پی  نیاید و تسریع ر  کا  و      
 ضایت مراجعین حاصل گررر.  ییس رارگساتاری         
کاز و  گفت: باید با صبر و متانت با ا باا   جاوع              
 فتا  کرر و ر  تنایم رارخواستها بایساتای رقات            
کافی به کا  گرفته شور تا موجب سارگاررانای و              

 گرفتا ی مرر  و مراجعین نگررر.

۹صفحه  ۲1۲9آوریل900۲/۲7رمضان9011/90اردیبهشت7شنبهسه/5۲5/شماره91سا   شهرسبز 

 حجت االسالم انصاری فرد خبر داد:

افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در 
 شهرستان كازرون

به گزا ش کاز و  نما؛  ئیس رانشگااه آزار اساالمای             
نامه این رانشگااه      واحد کاز و  با اشا ه به ام ای تفاهم      

با معاونت علمی و فناو ی  یاست جماهاو ی گافات:             
های زیستای     ها و شرکت    عنوا  قطب نوآو ی    زوری به   به

ر  جنو  کشو  شناخته خواهیم شاد. ماحاماد ضاا               
سابقه هاماکاا ی      نامه کم   از ام ای سند موافقت      رالوند

بین رانشگاه آزار اسالمای     
کاز و  و معاونت علمی و     
فناو ی  یاست جمهاو ی    
خبر رار و بیا  کرر: ایان        
رانشگاه به لحاظ راشاتان      

خصاو     ظرفیت بالقوه به  
های علو  پایه و       ر  حوزه 

زیستی  علو  پزشاکای و      
مهندسی پازشاکای ر         
 استای  شد و شکوفایای     

هاای اسااسای        علمی گا  
باا     1222را ر. وی اضاافاه کارر: ر  ساال                     برمی

های فریادو  عابااسای          های رانشگاه  حمایت    پیگیری
روانی نماینده مرر  کاز و  و کوهینا  ر  ماجالاس             

رکتر ماحاماد      »های مفید     شو ای اسالمی و همکا ی   
بنیاا  فاا س        های ران     ئیس پرریس شرکت   «رالی

سابقه مرکز نوآو ی زیستی ر  ساطاح        نامه کم   موافقت

نایر ر  استا  فاا س ر          های آزار کشو  و بی      رانشگاه
های معاونت علمی و فنااو ی         استای اهداد و سیاست   

زوری واحاد        یاست جمهو ی تهیه و تنایم شد و باه   
های زیساتای    ها و شرکت    عنوا  قطب نوآو ی    کاز و  به 

 ر  جنو  کشو  شناخته خواهد شد.

حمایتدانشگاهآزاداسالمیکازرونازنوآوران
 خوّاق

 ئیس رانشگاه آزار اسالمی کاز و  با بیا  اهمیت  شد         
کارره    و شکوفایی این رانشگاه و حمایت از قشر تحصیل        

بانایاا       های ران    و خلّا  کشو  از طریق ایجار شرکت      
نامه   گیری این موافقت    افزور: هدد این رانشگاه از شکل      

جانبه ر   اساتاای جاذ             بسترسازی و حمایت همه   
گایاری از        مناو  باهاره      آموختگا  و استارا  به     ران 
های علمی و فناو انه اسات         های برگرفته از فعالیت     ایده

تا نخبگا  علمی بتوانند ر  ایان عارصاه  عاالوه بار                 

های پژوهشی  تحقیقاتی و نوآو انه و         پرراختن به طرح  
ایجار توسعه علم و تولید محصور  جدید  زمیاناه  ا            

بانایاا   گشاایا            های رانا     برای گسترش شرکت  
های شغلی و ر آمدهای پژوهشی رانشگاه فراهم         فرصت

کنند. رالوند با اشا ه به پشتیبانی موثار مسائاور  و               
آمارگی کامل رانشگاه آزار اسالمی کاز و  برای جاذ          

های   ها و پیگیری    جانبه نوآو ا  تبیین کرر: حمایت       همه
 ئیس کمیسیو  انرژی و نمایناده مارر  کااز و  و              

هاای     کوهینا  ر  مجلس شو ای اسالمی و هماکاا ی        
بنیا  فاا س ر  ایان        های ران    ئیس پرریس شرکت  

سابقه بور که از سوی معاونت علمی و          طرح حمایتی کم  
فناو ی  یاست جمهو ی مو ر موافقت قرا  گرفته و باه          
این رانشگاه تعلق گرفته است. وی توضیح رار: تاماا               
امکانا  مالی و ف اهای فیزیکی برای استقرا  سیستام         
ارا ی  ف اهای آزمایشگااهای مارتاباط  از جاملاه                

شناسی ر  اخاتایاا          های علو  پایه و زیست      آزمایشگاه
 نواندیشا  و خلّاقا  علمی قرا  گرفته خواهد شد.

 وگو با آنا خبر داد: دالوند در گفت

 ایجاد نخستین مركز نوآوری زیستی در دانشگاه آزاد اسالمی كازرون



 قسمت هشتم:

گفتم خدایا ماشا اهلل توبیسیم چکا میاکاناه واراماه          
رار  ماشا اهلل کاظم بگوشم. چکا  را ی؟ گفات: یاک           

رستم افاتااره      تویوتای پر از موشک آ پی جی هفت به       
چکا  کنم. گفتم کاش چیزبهتری از خادا خاواساتاه             
بوریم.لطف کن وهرچه سریعتر او  ا به سمت ما بیاو .           

ها  ا تخلیه کرریام. رو نافار از            تویوتا  سید. موشک  
برار ا  موشک  ا مهیاا و  وی آ پای جای ساوا                   

کررند. تا آنجا که یار  هست یکی از آناهاا بارار                  می
هم با    احمدیگانه از برار ا  پاسدا  فراشبندی بور.( من        

کرر . حرکت  و باه       ها شلیک می    رقت به سمت تانک   
ها متوقف شد. ما هم با فاصله و هار چاناد                 جلو تانک 

 فرستاریم. ها می رقیقه یک موشک به سمت آ 

برار  بالمرضا صفایی آمد پی  من و گفت کاه یاک             
واز عقب خا ج شده .کااله            ا  خو ره   تیر به کاله آهنی   

آهنی  ا که رید  تعجب کرر  حقیقتاً یک معجزه باور   
که تیر از یک طرد وا ر شده و از طرد ریگر خاا ج               
شده ولی به سر ایشا  اصابت نکرره بور وارامه رار که           

ا . گفتم کو؟جای تارکا  نشاانام             ترک  هم خو ره  
بده.ترک  به  ان  خو ره بور ولی کا ا واینکه او ا از            

ای    کا  بیندازر نبور.گفتم برو و تا وقتی از پا نیفاتااره            
باش.بعدهار جاهایی تعریف کرره باور         مشغول جنگ   

که ما اباش ر رما   ابه کی گفتیم.انگا نه انگاا  کاه            
ترک  خو ره بوریم. ر  هوای گرگ و میا  بارو              

کرر  که ناگهاا       ها  ا پرتا  می     راشتم آخرین موشک  
هنگا  شلیک یک انفجا  عایمی چشما  مرا خایاره             

کرر. احساس کرر  موشک آ پی جی  هفت سارلاول             
منفجر شده. بر  سنگینی چشمانم  ا گارفات و تاا               

تاوانساتام       توانستم جایی  ا ببینم و نمای        رقایقی نمی 
ا  بعداز مدتی حال شاد          چیزی بشنو . مشکل بینایی    

چنا  باقی ماند. از ایان باه            ا  هم   ولی مشکل شنوایی  
شانایاد  و فاقاط             بعد ریگر صداها  ا نامای       

توانستم لب خوانی کنم. با ها و با ها فرمانده           می
لشکر قصد راشت با بیسیم با من صحبت کاناد           

قار  به شنید  نبور . بیسیم چی مایاگافات              ولی من 
برار بنائیا  پشت خط است وبا شماکا را ر میگافاتام         
بگوپیغا  بدهد.هرچه بیسیم چی مایاگافات قاباول             
نمیکرروگوشی  ا اجبا ا بمن میدار.کلی وقت گاوشای          
ر  گوشم بور ولی اصال متوجه یک کال  هم نمیشاد            
و گوشی  ا برمیگارراناد . هامایانایان باا آقاای                    
 ورکی.همین  وز برار   ورکی وبرار  مسلم شیرافکان         
هم آمدند تاسری به ماوخطو  فتح شده بازنانادکاه             
هررو براثرحجم زیار آت  زخمی شده وبرگشتند.یاک         
تانک از تانکهای بنیمتی آمدوچندگلاوالاه شالایاک             
کرر.باشلیک تانک حال ما بدتار شادوحاجام آتا                
عراقیهابیشتر. فتم واز  اننده تانک خواه  کرر  کاه          
اگر امکا  را راینجاشلیک نکن واگر میخواهی شلیاک        
کنی راقل بروکمی آ  طرد تر.گفت چشام.زیارلاول             
تانک ایستاره بور  که با انصاد شلیاک کارر.زمایان              
وزما  بدو سر  چرخید یعنی اگررستم می آمادرلام         
میخواست خفه اش کنم.فقط آنهایی که ولو یاکاباا              
چنین سرنوشتی راشته اند می فهمند چه می گاویام           

 ور بیر. 

یک بیسیم چی با حال و با جرأ  راشتم که خیلی به            
ر ر  خو ر.کمک بسیا  خوبی بور. علیربم چانادباا              
مجروحیت خورش  مرا تنها نگذاشت و تاا آخاریان             

ی    تاوانسات باه باهااناه            رقایق ر  کنا ما  ماند. می     
هایم هم تا لحاه آخار        نرفت. پیک    مجروحیت برور ولی  

با من بورند  برار  محمدعلی عسکری از مارورشات         
برار  سعید رهقا  و برار  ماشاا اهلل امایان افشاا از              
کاز و (. وز وحشتناک پراضطرا  وبسایاا ساخاتای           

ی جادیادی از       اگذ اندیم با تا یکی هوا و آباز مرحله 
 سیاد کاه      های ریگر  به نار می  گررا   عملیا  توسط 

مأمو یت ما باه اتاماا         
 سیده است. تا سااعات       

بامدار ماندیم. وقاتای       2
ها وا ر عمل شدند  به رستو  فرماانادهای باه               گررا 

عقب برگشتیم.ر این مرحله گروها  یک مابرار نجاف        
امین افشا ونیروهای  وهمینین بارار  اسافانادیاا            

 رهقا  که شکا چی تانک بورخو  ر خشیدند. 

ر  برگشت وا ر مقر تاکتیکی لشکر شد .نزریک اذا           
صبح بور. برار  سید حسا  موسوی فرمااناده ساپااه              
فا س با حجت ارسال  عبدا... میثمی از  وحاانایاو                
برجسته سپاه( مشغول صحبت بور.آقای موساوی باه            
برار  میثمی میگفتند که مار  فا س ازطریاق بایاه            
های تعاو  پیگیر امو ا  ومشکال   زمندگانی که ر      
جبهه هستند هستیم.هم  است میگافات وهام ناه.             
چراکه ما انتاا  بیشتری از تعااو  وپشات جاباهاه               
راشتیم.ضمن اینکه همزما  با ایان حارد باه یاار                
مفقوری برار  ابراهیم باقری افتاره باور  و ر  رلام              
میگفتم چرا تعاو  لشکر خبری از اباراهایام باه ماا                
نمیدهد؟ اذا  صبح شده بور. وضو گرفتم و به نامااز              
ایستار . ریگر چیزی نفهمید . تقریباً بیهاوش شاد         

که فرمانده سپاه وقت استا  فا س        بعدها برار  موسوی  
بور ر  یک سخنرانی گفته بور که فالنی ازعامالایاا              

هاای     برگشته بوره و با سر و  وی خاک آلوره و لباس          
بر  ر  خو  به نماز ایستاره وقتی به سجده  فتاه از         

جاا خاوابا         شد  خستگی ریگر بلند نشده و هما       
برره و ارامه راره است که وقاتای بارار  عاالایاکاا                   

خواسته مرا جهت ارامه نماز بیدا  کند  او نگذاشته           می
و گفته است که اگر قرا  است نمازی مقبول بیافاتاد              
همین نمازاست امیدوا   این طو  باشد(. بعدها ایشا           

شدندفرمانده حفاظت سپاه فرورگاههای کشاو ویاار        
هست با سررا  علی نژارسری به ایشا  زریم.با ریاد       
ماخوشحال شدوگفت بروید وباه بارار  شافایاعای               
بگوئیدبیاید.وقتی برار  شفیعی آمد  وبمن کرر وگفات    
این هما  پدیدا یست که تعریف  برایتا  کرره بور .        
برار  شفیعی کلی ما ا تحویل گرفت ولی من فقط باه           
تحویل گرفتن ایشا  قانع نشد  وگفتم این معرفی چه         
خاصیتی برای من را ر.برار  شفیعی گفت هارکاا ی           
بگویی واز رستما  بر بیاید انجا  میدهم. گفتم اوضاع          
بلیط خرا  است وهربا  که میخواهایام باه تاهارا                
ویاشیراز برویم بلیط گیرما  نمی آید. شما ه ماحال            
کا ش  ا رار و چندبا  که کا ش راشاتام الاحاق و                 
ارنصاد انجا  رارو بلیط  برایم تهیه کرر.( فررا پیا              

ای پیدا شد و خور   ا ر  آییاناه            از ظهر که یک آیینه    
تعجب کرر . تما  صو تم رور و گارر و باباا             رید 

حاصله از انفجا  خمپا ه و توپ پوشانده بور. خاو  از             
 ا    هایم  وی پیراهنم  یخته بور و لبااسام     هر رو گوش  

کاماًل خونی کرره بور.به نوعی با گارروباباا  و رور                
حاصله از انفجا  خمپا ه وتوپ گریم کرره بور  وفقاط          

 محدوره شستشوی صو   سفیدبور.

اهواز گرریاد .    با اندک جماعت مانده از عملیا   اهی       
 تعداری از برار ا  قبل از ما به اهواز  فتاه باورناد(.                
بعداز قریب روهفته  ز  وپیکا  بی اما  فرصتی رست         
رار تا بابیه های گررا  به مرخصی برویام.و ورمااباه            
کاز و  مصارد بورباتشییع جنازه شهدای عامالایاا           

بویژه شهید علی نقی ابونصری.بعداز تشییاع        2کربالی  
شهید شب ر  منزل ایشا  برای قرائت فاتحه بور  که          
آقای قنبریا   ئیس آموزش وپرو ش کاز و  تشریاف        
آو رند.بعداز احوالپرسی گفت چه خبر؟من هم کمی از         
عملیا  وشهار  شهیدابونصری برای ایشا  تاعاریاف         
کرر .گفت اگر یاک خاواها  باکانام جاوا   ر                   
نمیدهی؟گفتم تاچه باشد.گفت از شماا مایاخاواهام             
فرراهمین تعریفها ار ربیرستا  شهیدبستاناپاو بارای      
ران  آموزا  بکن.گفتم  چشم.فرراصبح ر آ  هاوای          
سرربرای ران  آموزا  صحبت کرر . البته این مطالب      
کلی حرد را رکه به سرعت ازآ  مایاگاذ   تااباه                
خاطرا  اصلی برسیم(.بعداز اتما  صحبت بالفااصالاه           
باارار حاااج مااحااماادجاالاایاال پااو آماادوگاافاات:         
میشورفررابیائیدهنرستا  و برای هنرجویا  هنرستاا       
هم صحبت کنید. گفتم: چشم.  وز بعد قائمایاه.  وز                
بعد ربیرستا  ابواسحق.  وز بعد مد سه ح ر  زینب         
 س(و  وز آخر ربرستا  بهبهانی.ر حاشیه باگام کاه              

کشیده بور     6 وی یک نایلو  نقشه عملیاتی کربالی       
وباخور  به محلهای سخنرانی می برر  وگاهی از  وی         
آ  توضیح میادار .ر هامایان  وزهاا پایاکارپااک                 
شهیدمحمد حیم حق شناس هم آمدوافتخا ح و  ر       

 تشییع این شهیدبز گوا هم راشتم.

خالصه مرخصی مابدین منوال تماا  شادوباه اهاواز             
برگشتم.یکی یکی نیروها آمدندوکار گاررا  ر حاال         

 تکمیل شد  بور.

 ارامه را ر ...

 5عملیات كربالی 
 قسمت هشتم

 راوی: دكتر حاج كاظم پدیدار 

 

نامه رانشگاه سلما  فا سای       به رنبال انعقار تفاهم   
کاااز و  بااا مااعاااوناات عاالااماای و فااناااو ی            

هاای     ها و حمایات     جمهو ی که با پیگیری      یاست
روانی  نماینده مرر  شریاف       رکتر فریدو  عباسی  

های کاز و  و کوهینا  صو   گرفت و         شهرستا 
با هدد حمایت از نخبگا  و بارطارد ناماور               

التحصیال  جاوا      بخشی از مشکال  اشتغال فا ا    
رانشگاهی  به زوری و ر  فرصتی مناسب  مارکاز          
نوآو ی انرژی رانشگاه سلما  فاا سای کااز و            

نیا   ئایاس       شور. رکتر بریب فاضل      اندازی می    اه
رانشگاه سلما  فا سی کاز و   با اعال  این خبار         

اندازی این مرکز علمی ر  رانشاگااه            افزور: با  اه   
سلما  فا سی کاز و   عالوه بر آنکاه حاماایات            

بنیا    های ران    التحصیال  و شرکت    عملی از فا ا  
صو   خواهد گرفت  فرصت مانااسابای بارای             
اشتغال جوانا  و متخصصا  رانشگاهی منطقه نیز     

فراهم خواهاد   
شااد. ایاان      
مسئله عالوه بر آناکاه      
زماایاانااه رز  باارای     
حمایت از نخاباگاا        
اساتیاد رانشاگااه و        
رانشجویا   ا به رنبال    
خاااواهاااد راشااات     
بسترساز ایجار اشتغال   

 پایدا  ر  سطح منطقه نیز خواهد بور. 

 ئیس رانشگاه سلما  فا سی کاز و  همینین با       
هاای مساتامار و            ها و پیگیری    تقدیر از حمایت  

روانای   ئایاس         کلیدی رکتر فریدو  عابااسای      
کمیسیو  انرژی مجلس برای تحقق این مهم  باه         

های مناساب شاهارساتاا            ها و پتانسیل    ظرفیت
کاز و  برای استقرا  مرکز نوآو ی انارژی اشاا ه          
کرر و تحقق این  ویدار  ا پایه منااسابای بارای              
توسعه هرچه بیشتر شهرستا  قلامادار کارر و            
خاطر نشا  نمور: عالوه بار آناکاه ر  ساطاح                 
شهرستا  کاز و  حوزه نفتی خشت  ا را یم  این        

شهارساتاا  باه       
واسطه قرا گیاری   

هاای    کرانه  ر  پس 
خلیاج فاا س و       
موقعیت منااساب    
ا تباطی که با سه    
اسااتااا  فااا س     
کهاگایالاویاه و        
بویراحمد  بوشهار   

خیز جنوبی کشاو  را ر          های نفت   و سایر استا   
بنیاا     های ران    تواند ضمن حمایت از شرکت      می

های مختلف انارژی      و نیروهای متخص  ر  حوزه    
اعم از نفت  گاز  پتروشیمی  آ   بار   انارژی             

ای و...  بستر مناسبی  ا برای  شد و توسعه              هسته
تر منطقه نیز باه وجاور آو ر. ر                هرچه مناسب 

همین  استا معتقدیم کاز و  ر  جوا  صاناایاع           
هاای     تواند یکی از قاطاب       انرژی جنو  کشو  می   

خدما  مهندسی و خال  ر  تأمین نایااز ایان             
نیا هامایانایان         صنایع باشد.  رکتر بریب فاضل 

اندازی این مرکز  ا ر   استای عمل به بیانایاه              اه

مأمو یت رانشگاه سلما  فا سی کااز و  و ر            
مسیر تحقق افق  اهبرری این رانشگاه ا زیاابای          

های علمای مانااساب          نمور و با اشا ه به ظرفیت     
رانشگاه سلما  فا سی کاز و   اعم از فاعاالایات           
اع ا هیئت علمی توانمند و همایانایان وجاور             

های علو  پایه  فنی و مهندسی و فعالیت          رانشکده
مراکز علمی همیو  پژوهشکده نااناو و گاروه             
پژوهشی محاسبا  پیییده  افزور: بااتاوجاه باه            
اینکه رانشگاه سلما  فا سی کاز و  به عاناوا           

گاه توسعه این مناطاقاه         قطب علمی منطقه  تکیه   
شور و ر  بیانیه مأماو یات و افاق              محسو  می 

 اهبرری رانشگاه  بر ضرو   ا ایه خدما  علمای       
های شهرستا  کاز و  تأکید      و متناسب با ظرفیت   

شده است و همینین باتوجه به نق  کلیادی و           
های بلنادماد       تعیین کننده حوزه انرژی ر  افق     

 شد و توسعه هرمنطقه  مرکاز ناوآو ی انارژی            
تاواناد فصال        رانشگاه سلما  فا سی کاز و  می    

  وی توسعه پایدا  منطقه بگشاید.  ای  ا پی  تازه

گفتنی است مرکز نوآو ی انرژی رانشگاه سلماا         
فا سی کاز و   پس از شروع به کا   ظرفایات و            

آپ و      اساتاا      32امکانا  رز   ا برای فعالیت      
بنیا  به وجور خواهد آو ر و ایان            شرکت ران  

های حاوزه     آپ  ها و استا      رانشگاه میزبا  شرکت  
های صنایاع     گسترره مهندسی و انرژی ر  گرای      

ای    نفت  گاز  پتروشیمی  بر   آ   انرژی هستاه       
و... خواهد بور که این گستررگی  قابلیت ایاجاار         

التحصیال  و متخصصا  حاوزه        اشتغال برای فا ا  
 مهندسی و انرژی  ا به رنبال خواهد راشت. 

های  گام بزرگ توسعه علمی غرب استان فارس در حوزه
اندازی مركز نوآوری انرژی دانشگاه  مختلف انرژی با راه

 ای نزدیک  سلمان فارسی كازرون در آینده
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سیم خاا را  حالاقاوی     
شاد   بلند بور؛ سخت می

این کا   ا کارر. خاالاق     
خواست خم بشاه  و   می

سیام خاا را  یاکای از     
هاا  ا   کم بیه ها بره  وش شلیک کنه. یه  جی ز  آ پی

جی شلیک شد  تیربا  زره شد ولی  عقب آو ر  آ پی
. به خالق نازریاک شاد       بقیه تیربا ها کا  می کررند

اش خونی بور. منو  کاه زرناد ماتاوجاه        بازو و سینه
شااد . گاافااتاام زخااماای شاادی گاافاات: ولاا  کاان   
خراشیدگی است. با گررا  تماس گرفتیم که حتاماا    
. این قسمت سیام    واحد تخریب باید بیار اژر  بندازه

های تخریب میومدناد و   ها پاک بشه باید بیه خا را 
! عراقی  با اژر    اه  ا باز می ها فهمیده باورناد     کررند

. زخمی  بیه هاا   ها  ا پشت تانک سوخته جمع کرریم
. کاا      جا منتار بیه  ا آو ریم آ  های تخریب بوریام

سایام اطاالع رارناد      گره خو ره بور.ا از آ  طرد بی 
تاو . جاالل     کمی صبر کنایاد. جاالل مایاار طارد       

ای  خواست بیار شرایط  ا بر سی کنه؛ بلکه چاا ه  می
: نیا خور  میا ؛ از خالق که حسابای    بیندیشه؛ گفتم

اش خو  بیرو  زره و بلوزش  ا خیس کرره  از سینه
بور  جدا شد  و به سمت جالل  فتم؛ تیربا ها هماه  

کررند  ر  اثر اصاابات تایارشاا  باا        باهم شلیک می
خواست کاه   های زیاری برمی های خا را ؛ جرقه سیم

! جالل  ا رید  گفات: حسان تاا       زیبا و ترسناک بور
جا که  فتی علی یا   برو تا بریم.اا تاوضایاحاا       آ 

اولیه  ا که رار  گفت: حتما باید ببینم.  فاتایام تاا       
. ر  حالت ر ازک  راشتم توضیح   پشت سیم خا را 

زرند   هم تیراندازی بور. سنگر   رار . هم منو  می  می
رار  کاه باه طارد ماا      تیربا ها  ا به جالل نشا  می

. جالل فریاری کشید و صدای یا حسیان    شلیک شد
!  حیم قاناباری از پشات       که ر  گلو نیمه تما  ماند

سیم جالل  ا صدا زر  جالل پاسخ ندار. بعد ماناو     بی
؛ گافات:    صدا زر: حسن  حسن. گفتم: بگوشم بفرماا    

ره؟ با بغض گفتم: جالل رسات    چرا جالل پاسخ نمی
رار حسین کرمی گفت: مطمئنی؟ گفتم: بله گافات:     
رقت کن به سید  حیم یا حسین یه گلوله به سرش 

! بعد از این اتفا  بیه  های تخریب آمدند  اصابت کرره
. یه رساتاه از گاروهاا  ساو  کاه         یه اژر  انداختند

شو  محمد پرویزی بور هم هماراه باا    فرمانده رسته
مسعور و عزیز شاملی فرماندها  گروها  سو  آمدند 
و چند تا از تیربا ها  ا هم زرند ولی بااز هام هاماه     

. همه زخمی  ها  ا به هر زحمت  میدا  پاک نشده بور

 پشت تانک سوخته جمع  کرریم 

ها گفتیم هرکس  شد؛ به زخمی هوا راشت  وشن می
. مطمئن باشید تا آخرین   می تونه آ و  آ و  بره عقب

. فقط آ اما     ها  ا از معبر خا ج می نفر زخمی کنیم
هاای   راشته باشید مسعور کبیری هم یکی از زخمای 

  . گفتام    گفت من  ا بذا  آخر می بدحال بور که می
. خور  سبک بگیر بایاا  و     جو  خور  تعا د نکن
. تیر از پشت    کولم. کول  کرر  و به عقب برگرراند 

. فریار می  سرمو  می زر  گفتم نگرا  نباش تیر  با ید
! گفت: می   به من نمی رونم من  و سپر خاور    خو ه

کرری  رلت برا  نسوخته بور که از پشت خااکاریاز    
با   کرری بیا یم عقب! گفتم: زیار حرد ناز  بارای    
. رارم  رست امدارگرا ؛ بقیاه    زخمت خو  نیست

کاررناد.    ها  ا آو ره بورند و راشتند مداوا مای  زخمی
علی باباجانی هم یه ترک  به رست  خو ره باور و  

! گفت: حسن ننه   راشت  وش باند می ا   فتاه   پییید
برا  رعای تیربند گرفته گفته ببند  و بازو  تا تایار   
بهت نخو ه  ولی خو ر! گفتم: برار  ایان باا  باها        

 بند برا  بگیره ببند  و بازو .  بگو؛ تا رعای ترک 

رار. هاامااه روسااتاا    یااار جااالل از ر و  آزا   ماای
 راشتند.

ها  ا آهسته و با احتیا  از معبر بیرو  برریم.  زخمی
. یه خمپا ه خو ر تو میادو     چند با  وا ر معبر شد 
مین و یه ترک  مین آماد طارفام. جایاب خشاا         

ای راشتم خو ر به جیب و خشا   ا پا ه کارر   سینه
و خو ر تو خشا  که الحمداهلل باه خایار گاذشات.      
آخرین با   فتم شاپو  بزمی و ماحاماد پارویازی  ا      
. هر رو نفر به پشت  ونشو  ترک  خو ره بور.   بیا  
شاپو  راشت میومد عقب گفت: برو محمد پرویزی  ا  
بیا   محمد هم چا چنگولک میومد. خواستم کمک   

اهلل  اهلل کمک کن. رید  ف ال   کنم گفت: برو به ف ل 
. گافات:        هم یکی  و کول  است را ه میاا ه عاقاب
برگرر  ریگه زخمی تو معبر نیست؛ معبر هم نا امان  
. به خاطر آت  شدید طنا  معبر هم تاکاه     شده بور
تکه شده بور و بع ی از جاها مشاخا  ناباور. وا ر      

. کمک کارریام ماجاروح      هاا  ا از   خط خوری شدیم
 ابتدای معبر رو  کنیم که تو خط پراکنده باشند. 

جعفر آرین که پرسنلی گررا  بور تو خط کا  تعاو  
. هر زخمی میاوماد ازش اساما   ا        ا انجا  می رار

. طرد کلی خو  ازش  فته بور باید جوا    می پرسید
. گاقاتام بار  یاه سارکشای باه           آرین  ا هم می رار

ها بکنم. شاپو  و محمد پرویزی هر رو تاو یاه     زخمی
. محماد  اساتاه هام ایان       هاا  و اذیات    سنگر بورند

کرر. گفتم چه جو ید؟ گفت: محمد  استه  ا ببر     می
ما هیچ چیزمو  نیست. با جعفر آریان خاط  ا طای     

ها است اناجاا     کرریم که اگر کا ی برای مجروح می
بدیم. یه خمپا ه ر ست وسط سه نفر خو ر زمیان و   

. جعفار بااری     جی یکی خرج آ پی شو  آتی  گرفت
شاد   . صمد پورری راشت شهیاد مای    سرشو   سید
گفت؛ صداش نامفهو  بور  فاکار کانام      آ و  ذکر می
گفت. عبدالرزا  هم به پاش خو ره بور.   شهارتین می

هایی بور که پیا  از اناقاال  از     عبدالرزا  از عراقی
عرا  اخراج شاده باور و تاو باازا  کااز و  وساایال        

. کاظم فرحناک هام باه فاکا        خراطی می فروخت
. باه آریان        . تکلم براش مشکل شاده باور خو ره بور

گافات ناه! او هام       گفتم فرحناک است. های مای    می
خواست با اشا ه بگه بله. گفتم ریگاه ولا  کان.      می
رونستم آمبورنس تو خاط روماه زور  فاتام باه       می

ها  ا ببرید.  آمبورنس و امدارگر گفتم زور بیایید بیه
یه خمپا ه خو ر زمین چند ترکا   یاز باه خاور      
. گفتم ول کن    . امدارگر آمد طرفم باند ر  آو ر خو ر
زور باش کلای زخامای بادحاال را یام. زور آماد و         

ها  ا سوا  کرر و  فت. روبا ه آمد  اول معبار؛    زخمی
هاا   ها  ا هم با کمک بایاه   تعداری زخمی بورند؛ آ 

. به مسعور هم گفتم بشیان    عقب تویوتا سوا  کرریم
. چند قدمی  فتم؛ صدای انفجا  بلاناد شاد.      جلو برو
پشت سر   ا نگاه کرر  رید  مسعور لناگ لاناگاا      

افته. گفتم چی شد گفت: تاویاوتاا  ا       میار و را ه می
شو  باز چند نفار ریاگاه زخامای       زرند؛  فتم طرد

شدند؛ ابوالحسن طبیبی  معاو  گررا  ثا اهلل بدجاو   
آسیب ریده بور؛ کمک کرریم همشو   ا  یخاتایام    
. برار ش عبدالحسین کاه     وی هم ابوالحسن زیر بور
مسؤول محو  باور هام آناجاا باور گافات:اا کااکاا           
. ابوالحسن هم هوش نداشت. عبدالحسیان     ابوالحسن

ها  ا نریاز  و هام. یاه تانافاس باه          گفت: حسن این 
. گافاتام آقاا زناده        ابوالحسن رار  یه خرناس کشید
. پرید پشت فرمو ؛ مااشایان      است بپر پشت فرمو 

های جلوش ترک  خاو ره باور و  وی  یاناگ      چرخ
. فرما   ا محکم گرفت و با چرخ پنیر از ماحال     بور

. گفاتام بار  طارد       رو  شد این جا ریگه کسی نبور
اش بیاا   خاط اول.    گروها  جعفر اگر شد یه رسته

 فتم که  حیم قنبری  ا با ماوتاو  تاریال      راشتم می
. گفت: چیکا  می   کنی؟ گفتم آمد  به جاعافار     رید 

هاش  و برای جلوگیاری از پااتاک     بگم یکی از رسته

. متوجه شد  قبل از   عرا  بیا ه خط اول مستقر بشه
کا  آمده. جعفر  ا صدا کارر    من خورش هم برای این
که جعفار  سایاد و ساال        تا به  ابالا کنه؛ همین
مو    حیم به زمین افتاار   کرر  یه خمپا ه خو ر بین

. صداش زر  نمای   تاونسات حارد     و نفس  بند آمد
. رستاش  و به عالمت این  که سالمم تکاو  رار.   بزنه

خوشبختانه طو ی  نشده بور! ولی موتو ش افتار  و  
. اگازوز       جعفر که ترک   یزی به پااش خاو ره باور
موتو   گرر  جعفر  ا سوزاند و مان هام از نااحایاه      
. علی محامادی هام باه پااش        شکم  ترک  خو ر 
خو ر. همه  ا سوا  یه تویوتا کرر  و حرکت کرریام.   

کم برو  گفتیم یه پشت تویوتا یه بولدوز  بور به  می
. باه هازا       تو خاکریز تا ما  ر بشیم متوجه نمای  شاد

زحمت حالی  کرریم حار که کنا  گرفته بور شنی 
بولدوز   فته بور  و یه پلایات ساه ماتاری آ  هام       

. سبقت   همراش می چرخید که یه چرخ خو ر و افتار
. هماه     .  اننده تویوتا هم پست امدار بلد نبور گرفتیم
 ا آو ر تو نونی یه سو اخ تو پهلو  ایجاار شاده باور.    

تاونساتام     عمق  معلو  بور ولی بغلم بور خور  نمی
. به هرکی می  گافات    گفتم ببین چاجاو ه مای    ببینم

چیزی نیست ولی با فشا  رندون  و بستن چشم  
معلو  بور باید عمیق باشه. حاج قاسم آماد و گافات     

. آمدیم   ها  ا خور  با تویوتا می زخمی بر  پست امدار
هاای   طرد پست امدار به نگااه کارر  اکاثارا بایاه      

کارر. خاالاق باا       خورما  بورند. رلم خیلای ر ر مای   
پانسما  شده آمد باری سار  گافات:      رست و سینه

میر . مسعاور هام     چجو ی گفتم از رل ر ر را   می
. گفتم شاید از گشنگی باشاه    طرد یه تخت آ  تر بور

. شاب آخار کاه      آخه رو  وز بور چیزی نخو ره بور 
کنسرو ماهی بور گفتیم بخو یم باید تا صباح کالای    
. گفتم یه چیز بیا  بخو   بایاساکاویات        آ  بخو یم
آو رند. خواستم بخو   نشد. واکسن کزاز و مساکان     
. یه مو فین ریگاه هام     زرند ولی باز ر ر  شدید بور
. کا های اولیه انجا  رارند و با تعداری زخامای     زرند

مو  تو یه اتوبوس که صندلیاش هاماه    ریگه  یختن
ر  آو ره بورند و تشک فرش کرره باورناد حارکات     

 برر کم راشت خوابم می رارند. کم

 ارامه را ر ...

 عملیات كربالی هشت 

 )قسمت دوم و سوم(

 زاده  به روایت: حسن ملک

 شهید ماندنی پو 

آخرین برنامه  یزی های عملیا  والفجر یک  ا ر  مقر        
تیپ می کرریم. ساعت روازره شب بور که جلسه تما     
شد. مهدی بالفاصله  فت توی حیاا  شایار آ   ا                

چه خبره  چه وقت حما      »گرفت  وی خورش. گفتم:       
و روش گرفتنه! بخوابید  خستگی ر  کنید  صبح برای          

خندید و گفت: می خاواهام          حما   فتن وقت هست.    
بسل شهار  کنم  شاید خدا خواست و امشب شهیاد          

هنوز اذا  صبح نشده  یک ساتاو  پاناجامای          شد . 
رشمن  نا نجکی  ا ر  مقر فارماانادهاا  اناداخات.               
نا نجک قل خو ر و ر ست  فت زیار پاای ماهادی.               
شد  انفجا  زمین  ا گور کرره بور. بعا ای هاا باه                 
شد  زخمی شدند  مثل باقر سلیاماانای و هااشام               
اعتماری   بع ی ها هم شهید مثل مهدی ماندنی پو !          
نیم تنه پائین  کامل پور  شده بور.  فرصتی پایا               
آمده و خا ج از کا های جنگی و عملیاتی با ماهادی             
صحبت می کرر . مهدی  شته سخن  ا رست گرفات           

اسد  من تا یک هفته ریگر شهید می شاو       »و گفت:    
 وصیت و خواهشی از تو را  !

 حار شما شهید بشو  تا بعد!ً -

 جدی می گم. -

 خیلی خو  وصیتت  ا بگو!  -

بعد از شهارتم همین طو  که ار  با خااناواره مان               -

ا تبا  را ی و سرکشی می    
کنی  از آنها رلجویی کن و      
گاه گاهی به آناهاا ساری         

خنده ا  گرفته باور        بز ! 
خیلای   .گفتم: حار تو شهید بشو تا بعد هم خدا بز گه      
 جدی گفت: من جدی می گم  شوخی نگیر!

من هم جدی گفتم: برار  من  آخه اینجا شاهاره ناه               
عملیاتی است نه بمب و ترکشی! چه جاو  تاو مای                 

خندید و گفت: به هر صو   مان      خواهی شهید بشی؟  
هفته ریگر شهید می شو   شما هم به خااناواره ماا               

رید  حرف  خیلی جدی است و خیلای   سرکشی کن. 
هم پا فشا ی می کند  شر  و شروطی گاذاشاتام و              

به شرطی که رست بدهی  وز قایاامات مارا             »گفتم:   
شفاعت »رستم  ا محکم گرفت و گفت:         شفاعت کنی!  

هم می کنم  شما هم سعی کن که  اه خور   ا کاج              
 «نکنی و همین  اهی  ا که می  وی ارامه بدهی!

حرد از شوخی گذشته بور. رقیقا هفته بعد  هاماا              
 وز که خورش گفته بور شهید شد و مان مااناد  و                
قولی که به او راره بور . بیسات  وزی از شاهاار                  
مهدی می گذشت که به کاز و  برگشتم. اولین کا ی          
که کرر  به خانواره ایشا   پد  و مار  و هاماسار و                
فرزندا  ایشا  سری زر  و جریا   ا گفتم  آنها خیلی          
خوشحال شدند. اما چند ماهی که گذشت قاولام  ا              

ماه از شاهاار         5-6فراموش کرر  و کوتاهی کرر .       
مهدی می گذشت  برای مرخصی به کااز و  آماده             

بور . شبی مهدی    
 ا به خوا  رید .    
با نا احتی پایا      
من آمد. با تعجب     
گفتم: مگر شما شهید نشدی  پس  ا اینقد  نا احت و           

 بمگین هستید!

 بله من شهید شده ا ! -

 بعد از این همه وقت یار ما کرری! -

 چرا به خانه ما و ز  و بیه من سر نزری؟ -

روزا ی ا  افتار  چرا نا احت است. گفتم: بباخاشایاد         
 وز  معذ   می خواهم نرسید . حتمًا فررا مای  و .            

بعد به اتفا  خانمم به خانه شهید  فتیم. هما  شاب             
روبا ه به خوابم آمد و تشکر کرر و گافات: خایالای                  
خوشحالم کرری  بیه هایم خیلی خوشحال شادناد.          
سعی می کرر  همیشه سر قولم بمانم  گاهی وقت هاا       
هم که ریر می شد  بع ی از شهدا  ا می فرستار باه              
خوابم تا قول  ا یارآو ی کنند. یک با  شهیاد حاماد          

مهدی گفت خاور      »خو شیدی به خوابم آمد. گفت:        
نرسید  بیایم. به اسد بگو چرا این با  برای سارکشای             

 خانه ما نرفتی

از آ  به بعد نتوانستم      گفتم: چشم بگو صبح می  و .         
قولم  ا فراموش کنم و مرتب به خانه شهید ماندنیپاو            

 سر می زر  و احوال می گرفتم.

منبع: برار  شفیعم باش!   جلد چها   از مجاماوعاه                 
 همسفر تا بهشت(

 -هدیه به شهید عبدالمهدی مانادنای پاو  صالاوا              
 شهدای فا س

 کاز و  - 1335/ 1/7تولد:

تیپ فااطاماه        -سمت:فرمانده گررا  اما  حسین ع(      
 الزهرا س(
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 شهید عبدالمهدی ماندنی پور 


