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: بیشیا از     هیاار و   ۴وزیر ارشاد گفت
مشلشارد تومان برای تیمیلیشی  و      ۰۳۳

های ناتلام فرهنگی و بی    اتلام پروژه
هیای میلیومیی      ویژه بخا کتابخان 

تخصشص یافت  است کی  اییا اای ام    
یک برنام  مهم در راستای گسترش م الت فیرهینیگیی     

 است.

ب  گاارش فاطل  اس زاده خبرنگار شهرسیبیا از شیشیراز      
محل  مه ی اسلامشلی در آیشا اختتامش  ملی یازدهلشیا  
جشنواره کتابخوانی رضیوی بیا گیرامیشی اشیت   یر         
شاهچراغ)ع( اظهار داشت: مردم و ملوم اهالی فرهنگ و    
هنر با ایا ذوا  مق س یک رابط  ملشق و ماطفی دارن  
و در بسشاری از خاطرا  زیبایی ک  در روح و جان آنیهیا   
. وی با   مان گار ش ه ایا ارتباط با ذوا  مق س وجود دارد
بشان اینم  هشچ ایرانی مسللانی نشست ک  روح و جانیا  
آکن ه از مهر و ماطف  نسبت ب  امام رئوف نباش   افیاود:  
زن گی هر ک ام از محبشا اه  بشت)ع( در کشور  را مورد   
مطالع  ارار دهشم پشون های ملشیق درونیی را مشیاهی ه     

کنشم ایا در  الی است ک  ایا پشون  ملشیق ییشیای     می
ارزش بشیود   نشست ک  با برخی از کارهای ناشایست و بی

و بتوان ب  آن آسشب وارد کرد. وزییر فیرهینیگ و ارشیاد       
: با ورود ب  ده  کرامت کشور ما   اسالمی خاطرنشان کرد
آکن ه از ایا نور مق س است و برنامی  میفیصیلیی را در      
 مشییییهیییی  مییییقیییی س خییییواهییییشییییم داشییییت.  
اسلامشلی با اشاره ب  برگااری ایا جشینیواره در سیطی      
: بشا از یک مشلشون نیفیر در ااصیی نیقیاط        کشور گفت
کشور در ایا جشنواره شرکت و آثار خود را ارسال کردن . 

ای ما در بیازتیاچ یینیشیا       وی با بشان اینم  شبم  رسان 
: ایا تحقشق   موضوماتی کلی زبان آن نااص است  گفت
را ابول ن ارم ک  در موضوع فرهنگ کتاچ و کتابخوانیی  

گوین  مردم ایران کتابخوان نشستن  و یا سران  مطالع   می
آل آن فاصلی    پایشا است بلم  در ایا  وزه ب  شم  ای ه

 داریم.

وزیر ارشاد منوان کرد: فرمایشا  رهبر فیرزانی  انیقیالچ      

اسالمی بارها ما را نسبت ب  انجام نه ت کتیابیخیوانیی     
هایی ک  داریم بی  میعینیای اییا       دستور داده اما آن رام

نشست ک  کاری انجام نش ه است در آخریا پشلایا کی   
در مرکا ملی رص  تحت نظار  وزار  ارشاد انجیام داده  

درص  مردم ایران اه  مطالع  هستن  و ایا  4۴اریب ب  
های ادمش  و کتیاچ   مشاان ج ا از مطالع  خوانن گان کتاچ

های ارآنی است.  وی با اشاره ب  برگااری نیلیایشیگیاه      
اللللی کتاچ پس از دو سال واف  برگااری ب  دلیشی     بشا

بشلاری کرونا گفت: در آخریا سال برگااری نلیایشیگیاه     
مشلشارد تومان بود و امسال نشا  0۳مشاان فروش اریب ب  

با توج  ب  بشلاری کرونا در هر دو بخا ک  بی  صیور    
گیرفیت در      وری و مجازی فروش کتاچ صیور  میی  

بخا مجازی ایرانشان در هر نقط  از کشیور بیا ورود بی     
توانستن  اا ام ب  خری  کنن  ایا در  الی است  سامان  می

 05۳ک  با ا تساچ فروش در نلایشگاه مجازی بالی  بیر   
مشلشیارد   022مشلشارد تومان فروش کتاچ داشتشم ک  مبل  

تومان در بخا مجازی بود و ایا نشان دهن ه ایا است 
ک  مردم ب  ش   فرهنگی هستن . اسلامشلی افاود: اییا    
نمت  را بای  در نظر داشیت کی  میردم کشیور بی  شی         
فرهنگی و اه  کتاچ هستن  اما با توج  بی  مشیمیال     
موجود در  وزه ااتصادی تأثشرگذاری خری  آنها در سیبی    

 خری  کاالهای فرهنگی نلایان است.  

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره ب  اینم  هر ی  در 
گیذاری   ها سرمایی    وزه کتاچ و شبم  گسترش کتابخان 

کنشم اطعا با استقبال مردم مواج  است خاطرنشان کیرد:  
های ج ی دولت مردمی گسترش موضوع  امروز از برنام 

 ۰۳۳هیاار و   ۴کتابخوانیی در کشیور اسیت و بیشیا از      
هیای نیاتیلیام      مشلشارد تومان برای تملش  و اتلام پیروژه 

های ملومی و تقوییت   فرهنگی و ب  ویژه بخا کتابخان 

و گسترش ایا شبم  تخصشص یافتی   
است ک  ایا اا ام یک برنام  مهم در 
راستای گسترش م الیت فیرهینیگیی      
خواه  بود. اسلامشلی ادام  داد: میردم    
در هر نقط  از کشور ایا  ق را دارنی   
ک  دسترسی آسان ب  کتاچ داشت  باشن  و ایا موضوع را 
. در دوره دولت مردمی برنام  اصیلیی     فراهم خواهشم کرد
ما گسترش ایا رویمرد است تا اتفاایا  خیوبیی در اییا     
. وزیر ارشاد با اشاره ب  اینم  میحیتیوا و       وزه رام بخورد

هیای   های بسشار شاخصی توسط نهاد کتیابیخیانی      برنام 
: امش  است نهاد   ملومی کشور در دست تولش  است  گفت

هیا   با استفاده از رسان  ملی ایا  وزه بششتیر در خیانیواده   
ترویج ده . اسلامشلی هلچنشا خاطرنشیان کیرد: میا در      
وزار  فرهنگ و ارشاد اسیالمیی مسی یول صیشیانیت از        
مرزهای فرهنگ و هنر هستشم و با کسانی ک  بخواهینی    

نلایی و ب  آن تیعی ی    با ایا  وزه و مق سا  مردم سشاه
. ایا مقام مس ول هلیچینیشیا       کنن  برخورد خواهشم کرد

: از هل  اباارهای اانونی استفاده می  کنشم تا بیا   یادآور ش 
نلایی از افتخارا  کشور دنبال تیشیره و    کسانی ک  با سشاه

تار نشان دادن ف ای ملومی کشور هستن   برخورد شود 
هلچنشا با کسانی ک  پاس اران و نگهبانان امنشت کشیور  

ارزش زییر سیوال بیبیرنی   بیرخیورد         های بیی  را با بشانش 
. وی با طرح ایا سوال ک  میگیر میردم میاییا        می کنشم

آبادان غلخواری جا آ اد انقالبی مردم داشتنی   گیفیت:    
موضوع غفلتی بود ک  در دوره پشا اتفاق افتاده بیود    ایا

اما هل  پا ب  پای مردم   ور و هلراه بودن  و با افتخیار  
ای میتیوهیم بیا      ب  مردم آبادان خ مت کردن  اما اگر م ه

ای کاغذ پاره بخواهن  ب  ایا مردم توهیشیا کینینی         تم 
دهن  ایا سا ت پیا  بیا    اهالی فرهنگ و هنر اجازه نلی

ایا اا اما  آلوده شود و ما نشا در وزار  ارشاد  تلیا بیا   
دهشم و اجازه نخواهشم داد تا  ا ر  مسشر خود را ادام  می

امتقادا  و نهادهای مورد امتلاد مردم مورد آزار لفیظیی    
خبر از وااعیشیا     ای بی ارزش م ه های بی کالمی و نوشت 

 جامع  ارار بگشرد.

های حرم مطهر  ویژه برنامه
شاهچراغ )ع( در دهه کرامت 

 اعالم شد

اهلل طالییی   ب  گاارش فاطل  اس زاده خبرنگار شهرسبا از ششراز   جت
  امروز در نشست خبری با تبریک فرا رسش ن ایام مبار  دهی  کیرامیت   

ها در س  ممان مق س  رم مطهر ثاما الیحیجیج     اظهار داشت:ی برنام  
ملی ابا موسی الرضا )ع( مشه   ام و  رم مطهر   ر  شیاهیچیراغ      

( ششرازبرگاار و هلچنشا ویژه برنام    های ایا ده  در امتباچ مق س   )ع
. وی با بشان اینمی  میراسیم میشیالد بیا         ایران نشا گرامی داشت  می شود

خردادماه در شبستیان   22سعاد    ر  معصوم  )س( روز یهارشنب    
( هلراه با نلاز مغرچ و مشاء و سخنرانی  جت   )ره االسالم  امام خلشنی 

شود  افاود: با توج  ب  اینم  سومیشیا  یرم میطیهیر           ائق برگاار می
های آسان بوده  هلچنشا در روز والد  ایا بانوی  پششگام برای ازدواج
شود. طالییی    های جوان برگاار می های آسلانی زوج اسالم مراسم پشون 

در شبستان امام  22تا  0برگااری مح  انس با ارآن ویژه بانوان سامت 
2خلشنی در روز یهارشنب   خردادماه با هلماری اداره  یج و زییار      2

تجلع خ ام و  رکت ب  سلت مقبره   ر  ام ا یلی  میادر   یر      
داشق  و ارائت زیارتنامی   میراسیم جشیا      24:۰۳شاهچراغ )ع( سامت   

گلریاان برای آزادسازی زن انشان جرائم غشرمل  وگلباران  رم مطهر بیا  
. معاون فرهنگیی       ور دانا آموزان از دیگر برنام  های آن روز است

)ع( گفت: اجتلیاع      اجتلامی و تبلشغا  آستان مق س   ر  شاهچراغ 
مظشم دختران فاطلی ب  هلراه مراسم جشا و سرور با   ور دختیران  
فاطلی  دانشجویان  جوانان و بانوان و سخنرانی اساتش مجرچ از تهران 

شود. وی اظهار کرد:   برگاار می 20داشق  بع از ظهر تا  23:۰۳از سامت 
اجرای سرود   ر  ا ل ابا موسی شاهچراغ و خاطره گویی افیراد در  
خصوص گرایا ب  دیا اسالم  برگااری کارگیاه وییژه مشیاوره بیرای     

صبی     0بانوان با   ور  جت االسالم فر ااد در تاالر والیت سامت 
سخنرانی کارشناسان برنام  سلت خ ا  ارائت زیار  آل یاسشا هلیراه  

های روز ششم  با نلاز مغرچ و مشاء و تفسشر ارآن کریم از جلل  برنام 
خیردادمیاه در  یرم     24ذیعق ه روز بارگ اشت   ر  شاهیچیراغ )ع(     

: مراسم خ ام افتخاری هلیراه     مطهر است. طالیی هلچنشا منوان کرد
با مراسم خطب  خوانی  تلریا طواف در کعب  در  رم مطیهیر  پیخیا     

سشلا با سخنرانی  یجیت االسیالم     ۰زن ه برنام  سلت برنام  از شبم  
ماب ینی  نورافشانی  پخا نلاهنگ ویژه   ر  ا ل ابیا میوسیی از    

های سالروز برگ اشت   ر  ا ل ابیا   های سشلا از دیگر برنام  شبم 
 موسی شاهچراغ )ع( است.

... خامن     ای رهیبیر میعیظیم انیقیالچ           ر  آیت ا
اسالمی مصر روز دوشنب  در دی ار آاای امیامیعیلیی     
ر لان رئشس جلهور تاجشمستان و هش یت هیلیراه     

های دو  های گسترش هلماری تأکش  کردن :ی ظرفشت 
های مختلف بسشار فیراتیر از سیطی       کشور در زمشن 

کنونی است و بای  با توج  ب  سشاست دولیت اییران   
مبنی بر تقویت روابط با هلسایگان  روابط دو کشور 

 دیار تحول اساسی شود.
رهبر انقالچ اسالمی با اشاره ب  اشتراکا  میلیشیق    
تاریخی  دینی  فرهنگی و زبانیِ ایران و تاجشمستان  

 دو کشور را هلچون خویشاون  و برادر خوان ن .
ای از اا اما  رئشس جلهیور     ر  آیت اهلل خامن 

تاجشمستان در گسترش زبان فارسی تق یر و با اشاره 
ب  اولشا سفر خارجی آاای رئشسی ب  تاجشمیسیتیان    

دهینی ه اهیتیلیام       تأکش  کردن : انجام ایا سفر نشان 
دولت برای گسترش روابط با تاجشمستان اسیت و در  

سال گذشت  نشا سط  روابط افاایا یافت  اسیت   یک

اما با نقط  مطلوچ بسشار فیاصیلی     
. ایشان  ظرفشت  هیای فینیی و     دارد

مهن سی  صنعتی و مللی اییران را  
برای کلک ب  تاجشمستیان بسیشیار    
مستع  و مهیم ارزییابیی کیردنی  و      
: بیرای اسیتیفیاده از اییا         افاودنی 

هییا و گسییتییرش جیی ی  ظییرفییشییت
ها بای  کلشسشون مشتر   هلماری

صور  ج ی برای هلی  اسینیاد     ب 
ریییای و  ام ییاء شیی ه بییرنییامیی    

بن ی کن  تا ب  مر ل  مللشاتی  زمان
 برسن .

هیا و   رهبر انقالچ اسالمی االشم متنوع ایران و زمشا
های پهناور و پششرفتهای مللیی و فینیاوری و     دشت

صنعتی و شرکتهای دانا بنشان در ایران و هلچنشا 
آچ فراوان و معادن گستیرده در تیاجیشیمیسیتیان را        

های مشتر  برشلردنی  و   های ارتقاء هلماری زمشن 
: با وجود تحیرییم    هیا جیلیهیوری      خاطرنشان کردن 

هیای   اسالمی ایران پششرفتهای خیوبیی در زمیشینی      
هیا نیبیود  اییا      مختلف داشت  است و اگر تیحیرییم   

ها بامث ش  تا  آم  زیرا تحریم پششرفتها ب  دست نلی
.   ر    ب  نشرو و ظرفشت های داخلی خود اتما کنشم
ای تحریم را اسلح  ا رتها در مقابی    آیت اهلل خامن 

کشورها خوان ن  و تأکش  کردن : آن یشیای کی  اییا     
انی ازد  تیوجی  بی  نیشیروهیا و         اسلح  را از کیار میی  

. ایشان با تأکش  بر ایینیمی       ظرفشت های درونی است
فمری مشان ایران  های هلماری و هم یمی از مرص 

و تاجشمستان  مسائ  منطیقی  و بیوییژه وضیعیشیت        

هیای اییران و    افغانستان است  گیفیتینی : نیگیرانیی        
تاجشمستان درباره افغانستان مشتر  است و هیر دو  
کشور از گستیرش تیروریسیم و رشی  گیروهیهیای        
تمفشری در ایا کشور نگران هستن  و ما معتیقی ییم    
ک  آاایانی ک  اکنون در افغانستان برسر کار هستنی   
بای  بتوانن  با یک  مومت جامع و فراگشیر از هیلی     

. رهبر انقالچ اسالمی هلچنشا   گروه ها استفاده کنن 
با اشاره ب  سفر اخشر رئشس ستاد ک  نشروهای مسل  
کشورمان ب  تاجشمستان و افتتاح کارخیانی  تیولیشی       

ها را بسشار مهیم ارزییابیی و     پهپاد  اینگون  هلماری
: پهپاد امروز مام  مهلی در امنشت   خاطرنشان کردن 

 کشورها است.
در ایا دی ار ک  آاای رئشسی رئشس جیلیهیور نیشیا      
  ور داشت  آاای امامعلی ر لان با ابراز خرسن ی 
فراوان از   ور در تهران و دی ار با رهبیر انیقیالچ    
اسالمی ب  گفتگوهای خود با رئشس جلیهیور اییران    

: مذاکرا  خوبی در زمیشینی      هیای   اشاره کرد و گفت
مختلف از جلل  روابط تجاری و ااتصادی و صنعتیی  
انجام ش  و با توج  ب  اسناد ام اء ش ه امش  است با 

های جنابعالی  روابط دو کشور بشا از پشیا   ه ایت
. وی نگرانی  های امنشتی بوییژه دربیاره    گسترش یاب 

افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوما  مهیم  
: ما خواستار صیلی  و     مشان دو کشور برشلرد و افاود

هیا  در   آراما و  مومتی با   ور هیلی  ایومیشیت     
افغیانسیتیان هسیتیشیم و امیشی وارییم بیا افیااییا             

های امنشتی ایران و تاجشمستان  بتیوان بیر    هلماری
 ها غلب  کرد.  نگرانی

 جمهورتاجیکستان:رهبرمعظمانقالباسالمیدردیداررئیس

هایدرونیاسلحهتحریمراازکارتوجهبهظرفیت
 اندازدمی

 سرمقاله

های انقالب، بهترین  ارزش
 سنجه مسیر طی شده

 مهدی صنعتی

خوچ مش انشم ک  سال های گذشت  از انقالچ میان  ایرا ئیت هیای     
مختلف در اداره امور  از سوی مردم انتخاچ و جریان های مختیلیف   
اجتلامی  فرصت ارای  برنام  و راهبری اجرایی انقالچ مان را داشت  
ان  و از ظا خود در مسشر دستشابی ب  آرمان هیای انیقیالچ تیالش     
های کرده ان  اما مردم ب  منوان صا بان اصلی انیقیالچ اسیالمیی     
مان  مهلتریا ااضشان بایست  های پشا گفت  و مشاان میوفیقیشیت     
. تام  و تعلشق بر خواست  ها و مطالبا    جریان های مختلف هستن 
نس  انقالچ کرده و در ادام  نس  متول  جلهوری اسالمی  دل ادگی 
و وفاداری بشا از    آنان ب  آرمان ها و ارزش های انقالچ مان را 
. ی  آنم  هنوز  م الت خواهی  استقالل طلبیی  آزادی    فریاد می زن 
خواهی  تالش برای ارزش های معنوی  ایثار و از خود گذشتگیی از  
جلل  مطالبا  و رو شا  نس  های مختلف است و با هلشا نیگیاه    

 مللمرد مسوولشا را مورد ارزیابی ارار می دهن . 

فرصت ایام ر لت امام خلشنی ره  بهترییا زمیان بیرای ارزییابیی و      
آسشب شناسی مسشر گذشت  و ه ف گذاری برای مسشر پشا روست. 
اینم  در ایا م   فاصل  مان با تحقق آرمان های انقیالچ تیا یی     
ان ازه کم ش ه است  سشاست گذاری ها دست یابی ب  ی  ال  هاییی  
را ه ف گرفت  ان  و نسبت  مسشرهای متع دی ک  در ایا سالهیا رو  
ب  سشاست  فرهنگ و اجتلاع ما توسط دولت های مختلیف گشیوده   
.  وااعشت   ش ه است در ی  نسبتی با ارزش های اسالم ناچ ارار دارد
آنم   هرجا از آن آرمان ها و اه اف فاصل  گرفت  ایم  نارضاییتیی و   
امتراض مردم نشا افاایا پش ا کرده است و آنها در نقا ناهیشیان از   
منمر  ایا فاصل  را فریاد زده ان . مرص  هاییی میثی  پیاکی سیتیی         
م یریتی  شایست  ساالری و پرهشا از فامش  ساالری  تعه  فیراگیشیر    
مسووالن ب  بایست  های تفمر انقالبی و اسالم ناچ در  یوزه هیای   
مختلف فرهنگی  اجتلامی و سشاسی  اخالق می اری  دوری از رییا    
مردم داری و در نهایت پایبن ی کام  ب  س  شعار اصلی استیقیالل    
آزادی و جلهوری اسالمی جاو پربسام تریا امتیراضیا  یشیلیان     

 بش ار و صا بان اصلی انقالچ یعنی مردم مایامان است. 

ناگفت  پش است  هل  ایا امور از جلل  انتیظیارا  میردم از انیقیالچ      
مایاان از آغازیا روزهای آن تا کنون بوده است و مطالب  ایا امور  
پایبن ی روز افاون مردم مایامان ب  آن ارزش ها را نشان می دهی   
و اگر فردی از مسوولشا خود را مص اق ایا امتراضا  می بشن   ق 
آن است ک  مسشر رفت  خویا را اصالح و خود را سپاس گذار مردم 
.  بی شک  سنج  ارزیابی پشا گفت   بهتریا میال     مایامان ب ان 

 برای مسشر پشا رو خواه  بود.

 وزیرارشاددرشیراز:
 گسترشعدالتفرهنگیاولویتدولتاست

ابالغ پیام رهیر معظم 
 انقالب اسالمی به پاپ

های مللش  کشور در دی ار بیا   اهلل امرافی م یر  وزه آیت
رهبر مسشحشان کاتولشک در واتشمان  پشام شفاهی رهبیر  
. بی  گیاارش ایسینیا        معظم انقالچ را ب  پاپ ابالغ کرد

اهلل امرافی در ایا دی ار گفت: پس از اینمی  رهیبیر      آیت
معظم انقالچ اسالمی از سفر بن ه مطلع ش ن  ب  شیلیا   
سالم رسان ن  و پشششن  شلا و ارتباط تان با آمیرییمیای    
التشا را ستوده و برخی از مواضعی ک  در تلطشف روابط 
بشا اسالم و مسشحشیت و دفیاع از میظیلیومیان اتیخیاذ         

ای  را تحسشا و تأکش  نلودن  ما انتظیار دارییم    نلوده
ک  شلا هلچنان در دفاع از مظلومان مالم و بوییژه  
فلسطشا و یلا تالش کنیشی  و میواضیع روشیا و      

ا...امیرافیی افیاود: رهیبیر           شفافی داشت  باشش . آیت 
معظم انقالچ انتیظیار دارنی  کی  در دفیاع از میردم       
فلسطشا اا ام شود و    آن بر اساس آرای مردم و 
انتخابا  مشان هل  مردم اصش  و فلسطشنشان امم از 
پشروان هل  ادیان نظام  اکم بر فلسطیشیا شیمی      
بگشرد. پاپ نشا اظهار کرد: سالم مرا ب  رهبر انقالچ   
اسالمی ایران و میراجیع و بیارگیان دیینیی اییران        
برسانش ؛ ما هم مطالبی را ک  رهبر انقالچ اسالمیی  

. الزم ب  ذکر است پاپ فرانسشس   گوین   می ابول داریم
 آیرس )پایتخت آرژانتشا( بوده است.متول  آرژانتشا است و م تی سراسقف شیهیر بیویینیس      
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های کینیشیگیری در      ها و فرصت یالا«نشست تخصصی 
بیا   یور جیلیعیی از      »های پریشیان و بیخیتیگیان      تاالچ

دانشگاهشان  متخصصان  کنشگران و مالالن ان ب  مسائی   
زیست و برخی از مس والن استانی و میلیی در سیالیا      محشط

 کنفرانس دانشگاه سللان فارسی کازرون برگاار ش .  
اللل  دانشگاه سللان  بنا ب  گاارش روابط ملومی و امور بشا

نشا  رئشس دانشگاه سللان  فارسی کازرون  دکتر غریب فاض 
فیارسییی کییازرون  در ابیتیی ای ایییا نشییسیت بییا اشییاره بیی     

زیستی شهرستان کازرون و تأکشی    های باالی محشط ظرفشت
های مللی و تخصصی دانشگاهیشیان در    آفرینی بر لاوم نقا

: دانشیگیاه     کلک ب     مسائ  ایا  وزه  خاطر نشان نلود
های متیعی د خیود     سللان فارسی کازرون با تمش  ب  ظرفشت

های کیالن   ایا آمادگی را دارد ک  در راستای اجرای سشاست
وزار  ملوم  تحقشقا  و فناوری در جهت کیلیک بی   ی      
مسائ  مختلف جامع  ب  ایفای نقا بپردازد. خوشبختان  ایا  

من ی از ام اء هش ت مللی توانلن  و  دانشگاه مالوه بر بهره
ساختارهای متع دی ک  ایجاد ش ه است  از   ور و فعالشت 

های فرهنگی و  دانشجویان مستع ی ب  ویژه در االب کانون
انی    های دانشجویی برخوردار است ک  نشان داده سایر تشم 

هاییی  یتیی در     ریای و اجرای طرح توانایی مطلوبی در طرح
. طرا ی و اجرای س  دوره طرح ملی   سطوح ملی را نشا دارن 

های ایران  نشان دهن ه ایا توانلن ی اسیت   گفتگوی تاالچ
هیا در جیهیت تیقیوییت        رییای  ایم رون  برنام  و تالش کرده

ها برای کلک ب    لایت از ایا دانشجویان و تقویت ظرفشت
   مسائ  جامع  دنبیال شیود ییراکی  میعیتیقی ییم ورود          

تیوانی     دانشجویان و دانشگاهشان ب     مسائ  جامعی   میی  
هیای    ی   امش های م امفی را درخصوص دستشابیی بی  راه  

پای ار و بهشن  ایجاد نلایی .  فیرزاد پیوالدی  دبیشیر کیانیون         
زیستی بلوط سبا دانشگاه سللان فارسی کازرون نیشیا    محشط

رییای پیروژه    در ایا نشست ضلیا تشیریی  اهی اف طیرح     
های ایران از سوی ایا کانیون  خیاطیر     گفتگوی ملی تاالچ
های صیور  گیرفیتی  از      ها و پشتشبانی نشان نلود: با  لایت 

طرح دانشگاه سللان فارسی کازرون  طی دو سال گیذشیتی     
اییم سی  دوره گیفیتیگیو از اییا پیروژه را بیشیا            موفق ش ه

های پریشان ی ارومش   پریشیان یی  لی  و پیریشیان ی       تاالچ
. در االب ایا پروژه تالش می  کنشم تا با  بختگان برگاار کنشم

ها و نهادهای دولتی و غشردولیتیی    براراری تعام  با دانشگاه
های مختلف کشور  شرایط گفتگو بشیا   فعال در  وزه تاالچ

ها را ایجیاد نیلیوده و بسیتیر       کنشگران و متخصصان تاالچ
هیای   ها و ییالیا   تری برای اطالع طرفشا از فرصت مناسب

هل یگر ب  وجود آوریم و فرصتی را ایجاد کنشم تا از طرییق  
ها  رون  تالش در جهیت  یفیاظیت و      ایا گفتگوها و ارتباط

 های کشور تقویت شود.  ا شاء تاالچ
*تاالب پریشا  با هویت و فرهنگ مردم کازرو   

 عجین شده است* 
در ادام  ایا نشست  محلودرضا پوالدی  فرهنگی و کنشگر 

زیست  با ارای  سخنانی ب  جایگاه و اهلشت ویژه   وزه محشط
تاالچ پریشان در بشا اهالی شهرسیتیان کیازرون و در هیم     
تنش ه ش ن ایا تاالچ با مبا ث هویتی و فرهنگی منیطیقی     
: هااران سال است ک  پشون ی   اشاره کرد و خاطر نشان نلود
ناگسستنی مشان دریای  پریشان و باورها و فرهینیگ میردم    
. ایا دریای  الهیام بیخیا شیعیر        کازرون وجود داشت  است

هیای   ها  افسان  های مادربارگ شامران  الالیی مادران  اص 
محلی و... مردم کازرون بوده است.  اییا کینیشیگیر  یوزه           

زیست در ادام  با مقایس  تطبشقیی وضیعیشیت تیاالچ       محشط
پریشان در طول دو ده  گذشت   ب  مرور پشششن  کنشیگیری   

هیای   پشرامون ایا تاالچ پرداخت و با بیرشیلیردن فیرصیت     
: افاایا سط  آگاهی میلیومیی و      پشا رو خاطر نشان نلود

هیای    ساسشت ااشار مختلف میردم و افیااییا مشیارکیت     
مردمی از جلل  مواردی هستن  ک  توانسیتی  در میجیلیوع       
مسائ  تاالچ پریشان را ب  یک مطالب  ملومی تب ی  کنی .  
با ارتباط موثر و نافع با جوامع محلی ب  منظور هلیشیاری در   
جهت  فظ و ا شای تاالچ و هلچنشا مطرح نلودن مسائ  

توان استیفیاده بیهیتیری از       تاالچ پریشان در سط  ملی  می
های موجود در جهت ا شاء تیاالچ پیریشیان نیلیود.        فرصت

روی  هیای پیشیا    پوالدی هلچنشا با بیرشیلیردن ییالیا     
های طیبیشیعیی       کنشگری در تاالچ پریشان از جلل  یالا

های خارج از ضابطی     ها و توسع  برداری اانونی و برخی بهره
افاود: موضوع معششت  مهلتریا دغ غی  جیوامیع میحیلیی        
. کلبود اممانا  رفاهی  به اشتیی     تاالچ پریشان بوده است
تفریحی و... از دیگر مسائ  ایا جیوامیع اسیت. بینیابیراییا            
کنشگران بایستی ب  دنبال یافتا معیشیشیت جیاییگیاییا و        
هلچنشا ااناع مس والن و جوامع محلی در جهت  رکیت از  

ور و پیایی ار    ور ب  سلت معششت بهره سلت کشاورزی نابهره
باشن  ک  گری  کاری دشوار اسیت  امیا بیا راهیمیارهیاییی        
هلچون براراری ارتباط منطقی و م اوم با جوامع میحیلیی     

زیست و  شناسایی نشروهای توانلن  و ماشق در مرص  محشط
ها و ایجاد تعام  سازن ه و موثر با مس والن  تشمش  کارگروه

توان ب  تحقق آنها و بازگشت دوبیاره   گشرن گان  می و تصلشم
 مان امش  داشت.   های سرزمشا پریشان  بختگان و سایر تاالچ
زیستی، فرصتی مناسد    *مجموعه قوانین محیط 
 ها هستند* برای کنشررا  تاالب

پس از ایشان سش  سا طباطبیاییی  رئیشیس پیار  میلیی        
بختگان نشا طی سخنانی ضلا معرفی تاالچ بیخیتیگیان و     
تشری  وضعشت ایا تاالچ در دو ده  اخشر  بیا تصیریی  بیر     

های ایران  مشاب  هل یگیر   اینم  بسشاری از مشمال  تاالچ
هیای   هستن  ب  برشلردن برخی دالی  خشک شی ن تیاالچ  

: اییرانیشیان در      طشک و بختگان پرداخت و خاطر نشان نلود
هایی هلچون  طول تاریخ با م یریت پای ار آچ در االب سازه

برداری پای اری از مینیابیع آبیی      انا   موفق ش ه بودن  بهره
. اما تغششر رون  بهره  برداری از مینیابیع آبیی کی        داشت  باشن 

هایی کی  بی ون    های آن را در ا  اث س ها و  فر یاه نلون 
ان   بامیث   زیست صور  گرفت  در نظر گرفتا پای اری محشط

هیای زیسیتیی و از جیللی        بروز مشمالتی برای هل  مرص 
ها ش ه است تا آنجا ک  ما امروز شاه  هستیشیم افیت     تاالچ

5ساالن  آبهای زیرزمشنی در  وزه بختگان ب   متر تا  سانتی ۳
.  رئشس پار  ملی بختگان در ادام  بیا    یک متر رسش ه است

ها  های ب  وجود آم ه برای تاالچ اشاره ب  اینم  برخی یالا
هایی جهانی مانن  تغششرا  االشلی هستن   بر  نشا در اثر پ ی ه

. در       نقا کلش ی ساز و کارهای م یریت منیابیع آچ نی اانی 
ها و هلچنیشیا کیلیک بی  ا یشیاء         کاها اثرا  ایا پ ی ه

هیا بی     ها و جلوگشری از تیبی یی  مشیمیال  تیاالچ       تاالچ
پشام های نامطلوبی هلچون فرونشست  ایجاد ریاگیردهیا و   
هلچنشا تبعا  اجتلامی هلچون مهاجر  جوامع  یاشیشی     

.. اشاره کرد و افاود: از مل ه     تاالچ هیای   تریا فیرصیت   ها و.
های ایران  مجلومی  ایوانیشینیی       روی کنشگران تاالچ پشا

تیوانی     زیست کشور وجود دارد و می است ک  در  وزه محشط
. ایانیون        در رون  مطالبا   قوای مورد استفاده ایرار گیشیرد
توزیع مادالن  آچ و اانون  یفیاظیت  ا یشیاء و می ییرییت         

های اجرایی ایا اوانشا از جللی    نام  های ایران و آیشا تاالچ
توانن  در ایا  وزه مورد استفاده ایرار   مواردی هستن  ک  می

.  طباطبایی هلچنشا با تصری  بر اینیمی  راه نیجیا        گشرن 
ها نشست  بلم  در  وزه آبخشا اسیت    ها در بستر تاالچ تاالچ

: یالا  های پریشان  بختیگیان    های تاالچ خاطر نشان نلود
. یک شب  اتفاق نشفتاده است و بنابراییا بیرای بیرطیرف         . . و

می   بیود.    هیای کیوتیاه       کردن آنها نبایستی ب  دنبال راه
بایستی گفتگو و تعام  بشا تلامی کنشگیران و ذیینیفیعیان      

هیای   ت اوم یاب  تا با در  مشتر  و در نظر گیرفیتیا افیق    
هیای میحیشیط      بلن م   و پای ار ک  مت لا  فظ ظرفیشیت  

. فعالشیت    زیستی باش   بتوان در جهت ا شاء آنها گام برداشت
دانشگاه سللان فارسی کازرون و رویمردی ک  ایا دانشگیاه  

محشطی در پشا گیرفیتی       برای کلک ب     مسائ  زیست
محشیطیی ییک     های زیست برای شهرستان کازرون و مرص 

توان  کلک شایان توجهی در ایا  فرصت مطلوچ است و می
 مسشر نلای .  

 
تاالب کشور برنامه مدیریدت جدامد      83*برای  

 تدوین شده است*
هیای   مشری  م یر ملی طرح  فاظیت از تیاالچ   مهری اثنی

ایران نشا در ایا نشست تخصصی  بیا تیقی ییر از روییمیرد       
محور دانشگاه سیلیلیان فیارسیی کیازرون و        تعاملی و جامع 

های مخیتیلیف     های فرهنگی ایا دانشگاه ک  ظرفشت کانون
انی    خود را در جهت کلک ب  ا شاء تاالچ پریشان فعال کرده

های ایران ک  از سوی ایا  و با اشاره ب  طرح گفتگوی تاالچ
دانشگاه در  ال اجرا اسیت  تیوجی  جی ی و میبیتینیی بیر          

ها  بی    رویمردهای مللی و تعاملی ب  مسائ  مرتبط با تاالچ
های زیستی و اجتلامی را  دلش  اثرگذاری آنها در سایر مرص 

: در گیاارش      0۳02 ائا اهلشت برشلرد و خاطر نشان کیرد
ها در دنشا بشیا از سی     کنوانسشون رامسر  نرخ نابودی تاالچ

ها  ها امالم ش ه است و از آنجا ک  نابودی تاالچ برابر جنگ 
کینی   اثیرا      مالوه بر آنم  تنوع زیستی را دیار مشم  می

مستقشم و بسشار نامطلوچ اجیتیلیامیی را نیشیا در پیی دارد         
هیا   بنابرایا بایستی تالش شود تا با استفاده از هل  ظرفشیت 
 ب  سلت ا شاء و پای ار نلودن شرایط آنها  رکت کرد.  

هیای اییران در ادامی  بیا      م یر ملی طرح  فاظیت از تیاالچ  
ها بایستیی بی     گذاری ها و ه ف ریای تصری  بر اینم  برنام 

ها و هم  صورتی باشن  ک  اثرا  بلن م   را هم برای تاالچ
برای مناطق هلجوار آنها در نظر بگشرن   از تالش سیازمیان   

زیست برای تحقق ایا مس ل  در االب ت ویا   فاظت محشط
ها خبر داد و خاطر نشان نیلیود:    برنام  م یریت جامع تاالچ

۰تاکنون برای  تاالچ کشور برنام  م یریت جامع تی وییا    3
بیرداران و   هیا نیقیا هیلی  بیهیره        ش ه است. در ایا برنام  

هیا دخیشی      رییای  اثرگذاران شناسایی ش ه و آنها را در برنام 
کن  و در ادام  بی  ییک سیری اهی اف اسیتیراتیژییک و          می

رسشم ک  براسیاس شیراییط هیر      ان ازهای مشتر  می یشم
.  اثنی  مشری هلچنشا با تأکیشی  بیر     تاالچ ایجاد ش ه است

ضرور  ب  روز نگ  داشتا اطالما  و آشنیاییی کیامی  بیا      
مجلوم  اوانشا باالدستی و سایر اوانشا و مقررا  جاری در 

محشطی توسط کنشگیران فیعیال در  یوزه      های زیست پهن 
: در استان فارس تشمی    تاالچ هیای غیشیردولیتیی       ها  افاود

توانن  در  سازمان یافت  و با بلوغ سازمانی خوبی داریم ک  می
ها برای اجرایی کردن مس ولشیتیشیان     گری از دستگاه مطالب 

. در بع ی جاها برنام   هیای بیخیشیی در      رییای  کلک کنن 
ها صی می  زده    ان  و ایا موضوع ب  تاالچ اولویت ارار گرفت 

هییا و  ریییای اسییت  ایییا در صییورتییی اسییت کیی  بییرنییامیی  
توان  کلک کن  فشیار در   های بشا بخشی می گذاری سشاست

ی ایا فشار فقط  ها توزیع شود و هل   وزه  بشا هل  بخا
. بای  راه  بر روی تاالچ هاییی پیشی ا کینیشیم تیا هیم          ها نشای 

ای در زمان منیاسیب و بیا     های توسع  ها و پروژه برداری بهره
ها در  یابی مناسب انجام شون  و هم کارکردهای تاالچ ممان

بلن م    فظ شون .  در ادام  ایا نشسیت کی  بی  صیور       
  وری و با استفاده از بستر مجیازی بیرگیاار گیردیی         نشل 

کنن گان ب  بحث و گفتگو پشرامون مسیائی  میطیرح      شرکت
نیظیرا  خیود را     ها پرداختن  و نقیطی    ش ه از سوی سخنران

 مطرح کردن .    
هیای اییران از    گفتنی است اجرای طرح ملی گفتگوی تاالچ

زیستی بلوط سبا دانشگاه سللان فارسیی   سوی کانون محشط
و با  لایت و پشتشبانی معاونت فرهنگی و اجتیلیامیی اییا     

 ریای و اجرا ش ه است.   دانشگاه طرح

                                                                                                                                بییی  گیییاارش سیییروییییس ورزشیییی شیییهیییرسیییبیییا:                                                                                                  
در خصوص باشگاه هن بال نشروی زمشنی شهش  شیامیلیی    

ک  موفق ب   ۴۳۳-00کازرون و کسب مقام اهرمانی سال 
کسب سهیلیشی  آسیشیاییی شی  کی  در واایع تیا پیاییان             

وات داشت تا جهت شرکیت در اییا    ۴۳2ماه  بهشت اردی
شیود امیالم    مسابقا  ک  در اطر و در خردادماه برگاار می

امادگی و مبل  ورودی را پرداخت کن  ک  متاسفانی  آایای   
مهن س مهرتاش شاملی مالک باشگاه شیهیشی  شیامیلیی       
کازرون ب  ملت مشمال  مالی انصراف خود را از شرکیت  

های آسشا بی  فی راسیشیون      در ایا دوره از مسابقا  باشگاه
کی  نیشیروی     ۴۳2  -۴۳۳ینشیا در فصی     امالم کرد  هم

زمشنی شهش  شاملی نایب اهرمان مسابقا  لشگ برتر شی   
برای سال آین ه سهلشی  آسیشیاییی را کسیب کیرده  امیا        
متاسفان  هلچنان  مشمال  مالی گریبانگشر ایا باشیگیاه   
می باش  کی   
تنها با هلت و 
مسیییامییی   
مسییی یییوالن 
شییهییرسییتییان 
واسییییتییییان 
وخییشیییرییییا  

وورزش 
دوستان  اییا  
باشگاه افبخار 
آفریا را میی  
تییوانیی  راهییی 
مسییابییقییا    

. ایا  تیوانی     ک  ک ام مسوول یا ک ام نهاد میی  آسشائی شود
ایا مشم  را    کن  تا مهن س شاملیی بیتیوانی  تیشیم       
اهرمان هن بال ایران از شهیرسیتیان کیازرون کی  میهی         
هن بال است راهی مسابقا  آسشایی سال آین ه کنی  و بیا   

تری در لشگ فص  آین ه شرکت داشت  باش  ب   ا ر  بشا
رس  ک  نلاین ه محترم شهرستان وفرمانی ار وییژه    نظر می

شهرستان با رایانی با وزار  ورزش و  تی شخص وزیر و 
تالش در متقام  کردن استان ار محترم فارس برای کلک 
مالی ب  هن بیال کیازرون کی  ورزش اول اسیتیان اسیت       
بنلاین ک  دروااع هن  بال کازرون از افیتیخیارا  ورزشیی     

درص  نفت است  0استان هم می باش  یمی از منابع دیگر 
ک  در اختشار فرمان ار  می باش  وشای  با تالش فرمیانی ار   
نلاین ه محترم با گرفتا مجوز بتوانن مبالغی ب  ایا باشگاه 

خاطر داشت  باششم ک  مهن س شاملیی   کلک کنن . بای  ب  
گذاری برای جوانان ایا شهرسیتیان در    کازرونی با سرمای 

بخا بانوان و آاایان توانست  است ضلا کسب افتخارا  
اهرمانی و مقام سومی بانوان باشگیاه   مهلی از جلل  نایب

شهش شاملی در دو فص  پشاپی و اهرمانی و نایب اهرمانی 
آاایان در لشگ برتر ب  نومی بامث شیادی و غیرور میردم    
کازرون شود و نام کازرون را سر تشتر اخبار ورزشی صی ا و  

های داخلی و خارجی کن  بی ون شیک اییا     سشلا و رسان 
ها یمی از شاخص  های مهم معرفی شهیرسیتیان     موفقشت

توان  ب  منوان توریسم ورزشی میورد تیوجی      است ک  می
 ارار بگشری  و درآم زایی داشت  باش .

رود کی  مسیووالن میحیتیرم اسیتیانیی و          پس انتظار میی 
ی ورزشیی   شهرستان تا    اممان از ایا تشم و ایا رشتی  

 جانب  داشت  باشن . م ال آور  لایت هل 

 های ایران صورت پذیرفت؛ با برگزاری سومین دور از طرح ملی گفتگوی تاالب

 های پریشان و بختگان مورد بررسی قرار گرفت های کنشگری در تاالب ها و فرصت چالش

اول: در خصیییوص مییی م            
های الزم از بیاشیگیاه             لایت

هن بال افتخارآفریا نشروی زمشنی    
شهش  شاملی کازرون و اهیرمیان       

و  ۴۳۳  –00های  دور )فص ( سال   
ی  ک  مفتخر ب  کسب سهلش  ۴۳2  –۴۳۳نایب اهرمان فص     

آسشایی ش  ولی ب  ملت م م توانایی مالی  مجبور ب  انصیراف    
 و م م شرکت در ایا دور مسابقا  آسشایی گردی . 

من ی و اظهار نارضایتلن ی از مسی یولیشیا            وااعاً ک  جای گل    
بیاشی .     ربط می   شهرستانی و استانی  ب  خصوص مس ولشا ذی      

ی شور  ی موام  و ورزشمارانا با هل      واتی باشگاهی با هل    
و شوق و امش   تحلی  ز یلیا  زییاد و صیرف اوایا                      

ی تالش و کوشا غشرتلن ان   مفتخر        گرانبهایشان  و با هل    
شون    ب  کسب مقام اهرمانی و نایب اهرمانی در لشگ برتر می          

گردن  و موجب شور  اشتشاق و افیتیخیار     و در کشور سرآم  می   
ها خود ومیلیت میاییامیان            استانی ها و هم    هلشهرستانشهای

های مسی یولیشیا        توجهی  گردن   سااوار نشست تا در اثر کم        می
داران در شهرستان و استیان  بی            اثرگذار و متلولشا و سرمای     

ها مجبور ب  انصراف و می م          ملت م م توانایی مالی و هاین      
 شرکت در مسابقا    آُسشایی شون .

ی    ایا تشم ن  فقط مربوط ب  کازرون بوده است  بلم  نلاین ه          
ی   منوان نلاین ه   های آسشایی هم ب      استان در کشور و در بازی     

کرد  بنابرایا از شخیص آایای وزییر              کشور بای  شرکت می   
ی محترم و... اینچنشا تواع نبود و              استان ار فرمان ار و نلاین ه  

نلی بایست ب  انصراف وم م شرکت ایا باشگاه در بازیهیای           
دوسیتیان      آسشائی و تأثشر منفی آن ک  روی بازیمنان و ورزش         

های بیرخیی       ش ن ؛ البت  ک  ابال از مسام         دارد  راضی می  
 خشریا  تق یر  می شود

دوم: در خصوص سالنام  )تقویم( کازرون کی  میربیوط بی                   
با تالش و کوشا محیقیق و      2۴۳۳کازرون است و در سال     

االسالم و     پژوهشگر جوان کازرونی  برادر ارجلن  جناچ  ج       
اللسللشا رضا صنعتی و با هلماری هلیراهیی جیلیعیی از                

نظران کازرونی با ز لا  و صرف وایت          متخصصشا و صا ب  

بیار   زیاد و دات وافر  برای اولشا    
اطالما  ریاودرشت تارییخیی      
جغرافشایی  فرهنگی  سشیاسیی      
اجتلامی و اطالمیا  نسیبیتیاً         

آوری  مورد    جامعی از شه ا جلع   
ها و نیهیادهیای رسیلیی             مطالع   داوری و یا ب  تأیش  ارگان      

رسان ن  وب  صور  سررسش با منوان سالنام )تقویم کیازرون(          
ی گیرانسینیگیی        مای   در بشا هلشهریان توزیع گردی  و دست      

 هایی در آین ه ش . برای نلون 
طبشعی است ک  تا کاری انجام نش ه  انتقیادی هیم بیر آن           

هیاییی      نشست و تا کاری انجام ش   ملما است دارای ضعف         
هم باش  و پذیرش انتقاد صحش   منصفان  و مخلصیانی  هیم              

 شود. موجب کلال می
باتوج  ب  انتقادها و پشیشینیهیادهیا             2۴۳2انتظار بود تا یاپ     

نقص و هرسال  با اضاف  ش ن موارد ج ی  و بششتر موجیب              بی
 بالن گی شهرستان تاریخی کازرون گردد.

ولی خبر یاپ نش ن آن در سال جاری ب  ملت برخیوردهیای             
های الزم    نظران  و م م  لایت     غشرمللی  کارناشناسان  و تنگ   

ی کاغذ و یاپ بسشار سنگشا اسیت           ها ک  هاین      در ایا سال  
های میعینیوی و          موجب تأسف گردی . امش  است ک   لایت       
مادی بخا خصوصیی  خیشیرییا و           

ربط بامث شیود      ها و نهادهای ذی     ارگان
های آین ه با کشفشت وکلشیت        تا در سال  

هری  بششتر  یاپ و ب  صور  سررسش     
های کیازرونیی      در اختشار هلشهرستانی  

 ارار گشرد.
انتظار است کی  هیرکسیی کیاری و             

ی میردم و اثیر          خ متی جهت استفاده  
مان گاری جهت افتخار و بیالینی گیی           

ده  مورد تشویق      هلشهریان انجام می  
ی مردم  جانب  های هل  ترغشب و  لایت 

دوسیتیلیان      شریف و انقالبی و فرهنگ    
 ارار گشرد.

 هاگریهاومطالبهمندیگله
 علیاسدزاده

انصرافباشگاههندبالنیرویزمینیشهیدشاملیکازروناز
 هایآسیا،چرا؟شرکتدرمسابقاتباشگاه
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پروژه  6اجرا و وکمیل همزما  
عمران  و بهسازی دا پااک 

 مردان 
شهرداری کازرون همزمانمان شمو همرو        
عزرانی و بهسازی را در همار  نمردانمی در    

 دست اجرا و تکزیل دارد.
به گاارش روابط عزونی شهرداری کازرون، 
هس از آنکه سال گذشتمه، اماز دوو و سموو    

سازی  هار  نردانی کلنگ زنی شد، نحوطه
همایمی از همار ،     و نوزائیک امرش بم مو   

هزچنین احداث هیست دوچرخه سمواری و  
تقویت روشنایی این هار  در دسمتمور کمار    

 قرار گرات. 
شهردار کازرون با بیان اینکه طراحمی ایمن   
هرو   هس از بازنگری توسط تمیمع عمزمران     
ر در بمودجمه        شهرداری، نهایمی شمد، ااماود

ای کمه بمرای    انسال، عالو  بر اعتبار اولمیمه  

طرح در نظمر  
گراتمه شمد    
بود، اعمتمبمار    
جدیمدی نمیما    
نصمممممممو  و 
ت صیم  داد   

 شد.
نهنمد  راما   

ر بر این اسا ، در حال حاار و به طور هزمانمان     نوذری ادانه داد
سواری، نموزایمیمک امرش      نحوطه سازی، احداث هیست دوچرخه

هیاد  رو و احداث سرویس بهداشتی جدید در حال اجرا و تکزیمل  
است. به گفته او، هزچنین بهسازی ساختزان ارهنگسرای نردانی  
و احداث صحن تئاتر رو باز نیا طبق وعد  قبلی در ااز عزلمیماتمی    
. شهردار کازرون نصب هایه چراغ و تقویت روشمنمایمی را      قرار دارد

 دیگر برنانه شهرداری برای هار  نردانی عنوان کرد.
نهند  نوذری یادآور شدر هار  نردانی یکی از بارگتریمن همار     
های کازرون نحسو  نی شود و با توجه به اینکمه ایمن همار  در    
ورودی شهر قراردارد، جدا از استفاد  شهروندان، هرساله همذیمرای   
نسااران و گردشگران زیادی است که به هزیمن دلمیمل نمیماز بمه       

 تغییرات اساسی در زنینه بهسازی و زیباسازی داشت.

فرصتاستثناییفقط
 تاپایانتیرماهماه

 
میی رسیانید،بهاطالعشهروندانگرامی

رفیاه و شهرداریکازرونجهتتشیوییق
شهروندانوبااستنادبهمصوبهشورایاسالمی

 شهر:

 فقطتاپایانتیرماهماه

 عوارض3۰۳کاهش

 رادرنظرگرفتهاست.

 
بیه شهروندانمحترممیتوانندبامراجعیه
شهرداریازاینفرصتاستثناییبهرهمینید

 گردند.

 خدمات شهرداری کازرون در یک قاب
 تکمیل نقاشی دیواری) برجسته( ورودی پارک باغ نظر

 خدمات شهرداری کازرون در یک قاب
 نصب گوی نوری در میدان روبروی ساختمان 

 اخبار شهرداری کازرون



5صفحه 9199م   19/  9001ش ال  91/  9019درداد  91شنبع  سع/  555/ شمااه  91سال   

 پس از انقالچ
انی  کی     ها بوده ده  پس از انقالچ اسالمی  ایا دولت 5در 

. بایی  آگیاه بیود کی  بیا        های خود را ب  کار بست  سشاست ان 
پشروزی انقالچ  مردم بر خالف پشا  دولت و انقیالچ را از  

دانستن  و بشا از پشا یشم امش  ب  آن داشیتینی .     خود می
دانست کی    دولت نشا ک  برآم ه از مردم بود  وظشف  خود می

در هل  امور کشور دخالت کن ؛ از ایا رو اشتغال  ااتیصیاد    
را رسلاً از کارکردهیای خیود   …  مسما  به اشت  فرهنگ و

خوان . ایا خوانا نو از زمام اری ک  دولت موات و سیران   
آموختن   انتظارا  مردم را بششتیر کیرد؛    انقالچ ب  مردم می

انتظاراتی ک  گاه در ان ازه  توان و کارکرد هشچ دولتی تا آن 
 هنگام نبود.

 بخا آورد: 2۳ااتصاد ایران پس از انقالچ را بایستی در 
: با پشروزی انقیالچ   2۰4۳تا  2۰53های درگشری: از  سال-2

اسالمی  هرین  دولت موات هل  تالش خود را بیرای آرام  
کردن کشور ب  سبک گفتگو در پشا گیرفیت  هیر روز بیر     

. دولیت میوایت       های درونی  افاوده میی  آتا درگشری شی 
درص  نیگی     2۳  تورم را نادیک ب  2۰53توانست در سال 

. با ایا هل  با کینیاره    گیشیری میهینی س بیازرگیان از         دارد
وزیری موات جیلیهیوری اسیالمیی اییران  سیشی           نخست

ش  دکترای ااتصاد خیود را   ص ر ک  گفت  می ابوالحسشا بنی
از دانشگاهی در فرانس  گرفت  است  ب  م یوییت شیورای    
انقالچ در آم  و سرپرست وزار  ااتصیاد و داراییی شی . او     
توانست از مردم ایران ب  ریاست جلهوری برگیایی ه شیود.    

وزییر و   ایا دو سال ریاست جلهوری او  هرین  با نخیسیت  
دولت ک  جایگاه اجرایی کشیور را در دسیت داشیت و ایوه     
ا ایش  و اوه مقنن  درگشر بود  نتوانست اایتیصیاد را سیر و     

 درص  رسش . 0۰سامان ده  و بار دیگر تورم ب  باالی 
صی ر در خیرداد    : با برکنیار بینیی    2۰4۴تا  2۰4۳جنگ:  -0

و برگای ه ش ن شهش  محل ملیی رجیاییی  نسیشیم       2۰4۳
میاه   0خوش یمپاریگی وزی ن گرفت. هرین  رجایی تنهیا   
ای بی    رئشس جلهور بود  پس از شهادتا  سش  ملی خامن 

. اییا    ریاست جلهوری برگای ه ش  و راه رجایی ادام  یافت
آم  ک   ای ب  اجرا درمی های ااتصادی در هنگام  بار سشاست

کشور از یک سو درگشری جنگ با دشلا بشگیانی  بیود و از    
های درونی بی    ها و سازمان سوی دیگر درگشری با گروهک

. با ایا هل  تورم رون  کاها پش ا کرد و   ش   ادام  داشت
بی    42درص  رسش . ایا رون  در سال   00ب   2۰4۳در سال 

 درص  رسش . 3ب   4۴و  2۳ب   4۰  25ب   40  20
: ایا بار  2۰43تا  2۰4۴جنگ و درگشری سشاسی داخلی:  -۰

ای از سوی مردم برای تشمش  دولت برگای ه ش .  نشا خامن 
های سشاسی درونی روبرو  دولتی ک  از هلان آغاز با درگشری

. ایا درگشری  های سشاسیی   ها ن  تنها برپای  دیگرگونگی ش 
. ب  گون   ای ک  بار  ک  ب  ااتصاد و جنگ نشا آسشب بسشار زد

و در  0۴بی    2۰45دیگر تورم رو ب  افاایا نهاد و در سال 
 00و سال پایان جنگ نادیک ب   03نادیک ب   2۰44سال 

بی    2۰55درص ی سال  03درص  ش . یرایی ایا ک  تورم  
ب  هلبستگی بشیشیتیر     2۰45انقالچ کشش ه ش  و در سال 

در  2۰55ها جست. کشیور    انجامش  را بای  در رخ ادهای آن
یک ثبا  و پای اری و درآم  نفتی بسشار ب  آن تورم رسشی ه  
بود و کشور ده سال پس از آن  درگشری جنگی جیهیانیی و    

  سیران کشیور را در   2۰55تحریم بود. هلچنشا مردم سال  
دی ن  و مردم  ها و خود را کوخ و ن اری می ناز و تنعم و کاخ

یک دهی  پیس از آن  سیران را ییون خیود  در لیبیاس و        
 یافتن . هایی یون خود می خان 

دار  وزیر و مه ه سال  مشر سشا موسوی  نخست 3هل  ایا 
دولت بود و دی گاهی سوسشالشستی را برای گیذر از جینیگ     

هیای پیس از    ها  ب  وییژه سیال   پشاده کرد. در هل  ایا سال 
جنگ  بسشاری بر ایا باور بودن  ک  سبک سوسشالیشیسیتیی     
پاسخگوی کشور نشست ب  ویژه اییا کی  جینیگ خیواهی        
گذشت و بای  ااتصاد و اشتغال مردم ب  دسیت خیود میردم    

 باش  و ن  دولت.
وزیری مشر سشا  درست یا  های نخست کنترل تورم در سال

 نادرست از دوران درخشان جلهوری اسالمی است.
و درگیذشیت    2۰43: در سیال   2۰34تا  2۰43سازن گی:  -۴

(  آیت   )ره ای  اهلل خامن  رهبری انقالچ اسالمی  امام خلشنی 
از سوی مجلس خبرگان رهبری  رهبری کشور را در دسیت  

. در هلشا سال نشا آییت   اکیبیر هیاشیلیی       اهلل میلیی   گرفت
رفسنجانی بهرمانی نشا از سوی مردم ب  ریاست جلیهیوری   
برگای ه ش . دی گاه هاشلی رفسنحجانیی از هیلیان آغیاز       

گرایان  موسوی ن اشت  و با ایا نگیاه   باوری ب  دی گاه یپ
ای را برای سازن گیی   ک  جنگ نشا پایان یافت  است  برنام 

. در ایا برنامی   کشیور     کشور برون آم ه از جنگ پی ریخت
پلی  پیاییشیا      بایستی از پلمان کوپا و ااتصاد اشتراکی  پلی  

گذاران برای پویایی ااتصاد  صنعت و  آم  و دست سرمای  می
 ش . کشاورزی باز می

و  2۰43هیای   ایا دی گاه نخست با کاهیا تیورمیی سیال    
درص ی خیود را نشیان داد. در سیال      0و  23با تورم  2۰40
رسشی  و بیار دییگیر از هیر       03بار دیگر ایا تورم ب   2۰3۳

ای نوای امتراض بلن  ش ؛ بیا اییا هیلی  هیاشیلیی         گوش 
دییی گییاهییا ایییا بییود کیی  بیی  سییخییتییی  کشییور بییاییی   

. او کلی از رون    زیرساخت هایا را بسازد و ااتصاد آزاد شود
توانست تورم  2۰30و  2۰32های  تن  خود کاست و در سال

 درص  برسان . 0۰و  0۴را ب  
  بیشیشیتیر     2۰30جلهوری سیال   در کارزار انتخابا  ریاست

گفتگوهای نامادهای انتخاباتی و هیواداران آنیان هیلیشیا      
نیامیاد  میبی اهلل      ۴مس ل  ااتصاد بود. در ایا انتخیابیا  از    

جاسبی  رئشس دانشگاه آزاد اسالمی تنیهیا کسیی بیود کی       
کرد از سوی دیگر مهنی س   کلتریا انتقاد را ب  هاشلی می

های ویژه ااتیصیادی  از ریشی  و     رجبعلی طاهری با دی گاه
دانست و راه درمیان آن را   ساختار  ااتصاد ایران را بشلار می

فروریختا ساختاری و برآوردن ساختاری نو بر پای  ان یشی   
دانست. او بر ایا باور بیود کی  ییراییی       ااتصادی اسالم می

گیذاری و   بشلاری ااتصاد  ب  ساختار پولی ک  خود بی  ارزش 
گردد. در کنار او دکتر   انجام   برمی یگونگی گردش پول می

ا ل  توکلی  ناماد دیگری بود ک  با  لل  آرام ب  هاشلیی  
 دانست. های ااتصادی وی را ناکارآم  می رفسنجانی سشاست

هاشلی رفسنجانی ک  توانست  بود بار دییگیر بی  رییاسیت      
جلهوری برس   بشا از پشا بر رون  توسع  و پیشیشیرفیت     

 ۴0و  ۰5بی    2۰3۴و  2۰3۰هیای   افاود تیا تیورم در سیال   
سال پیس از آن   0۳درص  برس ؛ نرخی ک  پشا از آن و تا 

. ایا افاایا بی  نشا بی روی  و یمتای تورم  هلگان  هلتا بود
 را ب  تنگ آورد و  تی رهبری  نشا بر آن فریاد کشش .

شای  ایا بلن  ش ن فریادها بود ک  رون  توسعی  هیاشیلیی     
 0۰بی    2۰35تر ش  و ب  هلراه آن نشیا تیورم در سیال     آرام

. کاری ک  از خشم مردم نماست و تا بیرآمی ن     درص  رسش 
 دولت اصال ا  در ایران  بلن  و بلن تر ش .

: اییا بیار خشیم میردمیی از       2۰3۴تا  2۰34اصال ا :  -5
آور گرانی و تورم  ب  جای خشابان و انقیالچ   افاایا سرسام

بییر سییر صیینیی وق رحی و اصییال ییا  خییود را نشییان داد و 
االسالم سش  محل  خاتلی ک  گاین  روبروی گاینی     جت

مورد پشتشبانی هاشلی بود  با آرای بسشار زیاد  برگای ه ش . 
در ایا انتخابا   بشا از ااتصاد  فرهنگ و سشاسیت میورد   

 توج  ارار گرفت  بود.
2خاتلی ک  توانست تورم را ب   درص  برگردان ؛ هرین  با  3

آغاز تن روی برخی هواداران و مخالفانا  بار دیگر گرفیتیار   
. اییا درگیشیری     بازی سشاست هیای   های یک ده  پشا ش 

سشاسی در دو سال پس از آن  فشارهای ااتصادی درونی را 
درصی    0۳و  2۰33درص  در سال  23بششتر کرد و تورم را 

 رسان . 2۰33در سال 
هیای   رییای  خاتلی در ایا دوره با زیرپا گذاشیتیا بیرنیامی      

 اکلشت برای رهاسازی ااتصاد از یاران   تالش داشت تا بیا  
. اییا     داشت یاران  بر روی اشلت نگ  ها  بازار را تنظشم کنی 

داشیت فینیری     داشت بازار و ااتصاد  تنها ب  نگی   سبک نگ 
ها هر سال بایستیی   مان ؛ یرا ک  دولت فشرده در ااتصاد می

. از سیوی    های بسشاری را برای آن پرداخت می هاین  کردن 
دیگر  با فروکا کردن تب انقالچ و جنیگ از ییک سیو و    
آغاز زن گی تجلالتی برخی مس والن و آشمار شی ن آن از  
سوی دیگر و افاایا فاصل  آشمار طبقاتی  ااییاق هیم از   

 مرزها ب  مرکا آم .
با ورود یاران خاتلی ب  مجلس شورای اسالمی  هلسویی و 

هیای   میمیا   هلاهنگی دو اوه  آراما نسبی پس از کیا 
بی    2۰3۳و در سال  20ب   2۰30تورم در سال …  سشاسی و

 درص  رسش . 22
ب  بع   با افاایا درآم های نفیتیی  از ییک     2۰3۳از سال 

های جیهیانیی  نیرخ      سو  آراما درونی و دوری از تن گویی
آرام گرفت. تثبشت تورم  زمشنی  را بیرای     25تورم بر شلاره 

. خیاتیلیی         برنام  ریای و افاایا توان خریی  فیراهیم آورد
توانست  بود با جهان ب  زبانی برای گفتگو بیرسی ؛ بیا اییا     
هل   دردسرهای رژیم صهشونشستی و منافقشا درباره انرژی 

ها    آغاز ش   خط نویی از تحریم2۰30ای ک  از سال  هست 
 را بر ایران گشود.

در ایا بازه کاالهای یشنی ارزان با زیباییی و گیونیاگیونیی      
 کم هل  جای بازار را گرفتن . تر کم بششتر و کشفشت پایشا

ای  : در انیتیخیابیا  دو دوره     2۰00تا  2۰3۴نژاد:   ا ل ی-4
نژاد تیوانسیت پیس از       مهن س محلود ا ل ی2۰3۴سال 

0نادیک ب   جلهوری دانشیگیاهیی     سال  نخستشا رئشس 5
. ا لی ی   گیشیری از    نیژاد در اییا دوره بیا بیهیره      ایران شود

آموختگان دانشگاهی ک  بششتر از دانشگاه امشرکبشیر و   دانا
 ای را پی گشرد. ملم و صنعت تهران بودن   رون  تازه

آمیوخیتی      جعیفیری  دانیا    نژاد نخست داوود دانا ا ل ی
دکترای ااتصاد از دانشگاه مالم  طباطبایی  را برای وزار  

جعفری تیوانسیت در هیلیان      ااتصاد و دارایی برگای . دانا 
 2۳درص ی تورم دولت دوم خیاتیلیی را بی       25سال  نرخ 

. با ایا هلی   فشیارهیای میجیلیس شیورای          درص  برسان 
هیای اایتیصیادی و      اسالمی برای اجرایی کردن سیشیاسیت   

برداشت  ش ن یاران   آُسشبی ج ی را برای کشور ب  دنیبیال   
. ا ل ی  نژاد  سرانجام ب  ایا کار تیا داد تیا پیس از     داشت

سال  ااتصاد ایران را رها سازد. اییا کیار آن     05نادیک ب  
ان ازه تن  انجام ش  ک  هل  بازار ایران را ب  زیر فشار برد و 

درصی ی   23و  2۰35درص ی سال  20زمشن  را برای تورم 
 فراهم آورد. 2۰34سال 

نژاد با  های ا ل ی درگشری
تشم ااتصادی خیود روز بی    
روز بییاال گییرفییت تییا بیی    

جعیفیری    گشری دانا کناره
 انجامش .

آم ن کاالهیای ایاییاق و    
غشراایاق ارزان از زمیشیا    

هوا و دریا یک سوی داستان بود و سوی دیگر آن  بیشیرون   
ای هلچون بنایا  نفت  نان   رفتا کاالهای ضروری یاران 

. از سوی دیگیر   … آرد و   کشور را دیار فرسایشی بششتر کرد
رفت تا با ب  سیرانیجیام رسیشی ن پیرونی ه         در  الی ک  می

هیا کیلیتیر شیود  بیا        سیال  تیحیرییم     2۳ای پس از  هست 
جیعیفیری و درگیشیری       گشری پر سر و صی ای دانیا   کناره

  تیورم  2۰33نژاد با اصحاچ ا ر  و ثرو   در سال  ا ل ی
 درص  رسش . 05سال ب   20پس از 

هیا بیشیا از     درص ی در اییا سیال   05و  23افاایا تورم 
نژاد با اصحیاچ ای ر  و ثیرو      هریشا ب  درگشری ا ل ی

. ایا رزان وزان تازه ب  ثرو  رسش ه  کسانی بیودنی      می رس 
  با زد و بن هیای سیشیاسیی بی  نیام       2۰3۳ک  در آغاز ده  

ایانیون اسیاسیی  بسیشیاری از        ۴۴سازی و اصی    خصوصی
های سینیگیشیا ییا       های دولتی را با وام ها و مؤسس  شرکت

ارض از دولت  ب  ینگ آورده بودن ؛ هلیان کیاری کی  در    
بیا   2۰5۳انجام ش ه بیود و بیرآورد آن در دهی      2۰۴۳ده  

بی  بیار نشیسیت؛ بیا اییا        2۰55افیااییا تیورم در سیال     
دیگرگونگی ک  در آن ده   دولت هنوز یینی ان سیرمیایی       

هیای   صنعتی از خود ن اشت و بششتیر آن بیر دوش بیازاری   
داری بود ک  با زد و بن های سشاسی یا ااتصیادی در   سرمای 

دولت و  اکلشت  توانست  بودن  میجیوزهیای انیحیصیاری       
. در تینی بیاد        بگشرن  یا بر بخشی از بازار  فرمانروایی کنینی 

های نقی ی   دار  برخی سرمای  انقالچ ایا زران وزان سرمای 
ب  ینگ …  ها و ها  رباخواری ها  دزدی خود را ک  از اختالس

آوردن   از کشور بشرون بردن  و با آن ب  پویایی اایتیصیادی    
هایی هلچون ملک را گذاشتن  تیا   خود ادام  دادن  و سرمای 

ب  نام مردم مصادره ش ؛ برخی میانی نی  و رنیگ خیوییا       
دگرگون کردن  یا نمردن   با انقالچ هلراه ش ن  و از پویایی 
ااتصادی خود نماستن  و برخی هل  سرمای  خود را باختنی .  

داران و  شبی  را نیبیایی  بیا سیرمیایی          داران یک ایا سرمای 
ها با تالش و کیوشیا خیود و     های شریفی ک  سال بازاری
ای رسش ه بودن  و کینیار میردم و بی       شان ب  سرمای  خانواده

ویژه در دوران جنگ  هل  سرمای  خود را برای انیقیالچ و   
 کشور هاین  کردن   یمی دانست.

شب   بیر میال میردم سیوار شی ه        اکنون ایا زران وزان یک
 کردن . تازی می یم 

پس از ین ی  م یرییت اایتیصیاد دولیت بیر دوش سیشی          
آموخت  دکترای گذاشتی  شی . او     ال یا  سشنی  دانا شلس

 2۳بی    2۰33نشا توانست با م یریت تیورم  آن را در سیال   
و  2۰33درصیی  بییرسییانیی . هییرییینیی  رخیی ادهییای سییال    

شی ه و   هیای شینیاخیتی       های بیرخیی از ییهیره     نگاری نام 
داشتنی مردم ایران در هنر و فلسف  ب  کنگره آمریما   دوست

اتحادی  اروپا و برخی نهادهای جهانی برای تحریم ایران از 
یک سو و از سرگشری دوباره و هلراه با تن ی بششتر پرون ه 

هیای   ای ایران  بار دیگیر کشیور را دییار گیرفیتیاری       هست 
رسش . ایا پایان   20  تورم ب  2۰30ااتصادی کرد و در سال 
تر ش ن ؛ بی    ها پررنگ   تحریم2۰0۳کار نبود و با آغاز ده  

 02ب   2۰0۳ای ک  در شک نخست تورمی  تورم سال  گون 
جانب  ک  پس از  های هل  با افاایا تحریم 2۰02و در سال 

درص  رسش . )گفتینیی      ۰۳داد  تورم ب   دولت مص ق رخ می
جیانیبی      است دولت مص ق توانست در زیر فشارهای هلی  

درصی ی می ییرییت      3و  3بشرونی و درونی  تورم را با نرخ 
. درباره یرایی ایا کنیتیرل تیورمیی میی       می تیوان بی     کرد

هلراهی مردم  هلچون دوران دفاع میقی س  اشیاره کیرد.     
هلچنشا وابستگی بسشار پایشا ااتصادی ب  بازار جیهیانیی     

توان ب   از دیگر مواردی است ک  می…  سبک زن گی مردم و
بی    2۰02آن اشاره کرد.( ایا شک تحریلی ک  در دی ماه   

اوج خود رسش   تنها پششواز سربازان ااتیصیادی دشیلیا در     
 درون کشور بود؛ و هنوز هشچ تحریلی کاربردی نش ه بود.

: فشارهای ااتصادی  سشیاسیی     2۴۳۳تا  2۰00رو انی:  -3
نیژاد    فرهنگی  اجتلامی و گاه مقش تی بی  دولیت ا یلی ی    

االسیالم   آورد ایا فشارها  برآم ن  جیت  بسشار زیاد بود؛ راه
 ششخ  سا رو انی از صن وق رحی بود.
هیای اصیال یا  و     رو انی با تشم ااتصادی مرکب از دولت

. دولتی ک  هیریینی  سیال       سازن گی  دولت ت بشر را ساخت
درص ی پشت سرگذاشت  با کلرنیگ   ۰۴نخست را با تورم 

های سشاسی در دولت نخست خود تورم رون   ش ن درگشری
کاهشی یافت و با تثبشت بششتر نرخ کاالها و خ ما   تیورم  

درصی  و   20بی    2۰0۴درص   سیال   25ب   2۰0۰در سال 
 سال برس . 00درص  پس از  0ب   2۰05سال 

درص  نادییک شی  و در    2۳ابا نرخ ترم ب   2۰04در سال 
درصی  رسیشی .     03بی    2۰03شک بارگ ااتصادی  سیال  
سال پشا یا بهتر بگویشم  05نرخی ک  ایا بار نشا هلچون 

سال پشا از آن  فریادهای مردمی را بلینی  کیرد. اییا       ۴۳
 ۰برابری تورم  هشجانا  خود را با افااییا نیرخ    ۰افاایا 

بن ی دوبیاره آن  هیلیچیون      برابری بنایا هلراه با سهلش 

ای کوتاه  کشیور   فشانی بر پشمر کشور ریخت و در بازه آتا
 مانن ی ش . بار بی های خشونت دیار درگشری

درص  نادیک شی   امیا    ۰5ب   03هرین  نرخ تورم در سال 
تیر را   کم بودن اختالف با سال پشا  ف ایی ب  نسبیت آرام 

نشا نرخ تورم با ان کی کاها   00ب  هلراه داشت. در سال  
۰ب   درص  رسش  تا رو انی  کشور را ب  برگای ه انتخابا   ۴

 ریاست جلهوری پشا رو ده .
تا کنون: برای نیخیسیتیشیا بیار پیس از          2۴۳۳رئشسی:  -3

انقالچ  سرخوردگی بشا از ان ازه مردم ب  ویژه در زمشینی    
ااتصادی  بستری را ساخت تا تنیور انیتیخیابیا  رییاسیت        

ک  هلچون هلشش  در خردادمیاه بیرگیاار     2۴۳۳جلهوری 
درص   ۴3رونق باش . انتخاباتی کلرنگ ک  تنها   ش   کم می

های رحی آم ن  ک  رایشیب اصیلیی      واج یا ب  پای صن وق
های سفش  و آرای باطل  بود. انتخاباتیی    برن ه انتخابا   برگ 

ک  بششتریا دموای و گفتگوهای نامادها و هواداران آنیان   
 پشرامون مس ل  ااتصاد و معششت مردم بود.

ای   رئشسی هنگامی دولت را در دست گرفت ک  آمار نقیطی   
داد.  نشیان میی   2۴۳۳درص ی را در شهرییور میاه    5۴تورم 

رئشسی برای سامان دادن ب  ااتصاد  سش  ا سان خانی وزی   
م و هش ت مللی دانشیمی ه… اایتیصیاد دانشیگیاه میالمی           

اهلل  طباطبایی را ب  وزار  ااتصیاد و امیور داراییی   یجیت     
مب اللالمی  م و هش ت مللی دانشگاه امام صادق و معاون 
سابق اشتغال و خودکفایی کلشت  ام اد امام خلشنیی  سیشی     

آموخت  مهنی سیی الیمیتیرونیشیک          امشا  دانا رضا فاطلی
های ااتصیادی و اجیتیلیامیی و دکیتیرای         مهن سی سامان 

تخصصی م یریت راهبردی دانا را بی  وزار  صینیعیت      
آموخت  و م و هیشی یت     مع ن و تجار   جواد اوجی  دانا

امنای دانشگاه صنعت نفت را ب  وزار  نفت اییران  سیردار   
آمیوخیتی  اایتیصیاد از        دکتر محسا رضایی مشراائ   دانیا 

دانشگاه تهران و فرمان ه دوران جینیگ سیپیاه پیاسی اران       
انقالچ اسالمی را ب  دبشری شورای میالیی هیلیاهینیگیی        
ااتصادی سران اوا و دبشر ستاد ااتصادی دولت  سش  مسعود 

آموخت  دکترای میهینی سیی صینیاییع از         مشرکاظلی  دانا
های امیام  سیشیا      دانشگاه تربشت م رس  م رس دانشگاه

ملم و صنعت ایران و امام صادق و وزیر بازرگیانیی و وزییر    
نژاد را ب  ریاست سازمان برنام  و بودج   مشثیم   نفت ا ل ی
آموخت … دکتری م یرییت مینیابیع انسیانیی و        لطشفی  دانا

دانششار دانشگاه امام صادق را ب  ریاسیت سیازمیان اداری و    
استخ امی کشور  فرهاد رهبر  استاد و م و هش ت میلیلیی    
دانشم ه ااتصاد دانشگاه تهران  مشاور ااتیصیادی و دبیشیر     
کارگروه ااتصادی آستان ا س رضوی  کارشناس ااتصادی 

وزیری مشر سشا موسوی  م یرک   وزیری در نخست نخست
جلهوری در دولت  های استراتژیک نهاد ریاست مرکا بررسی

سازن گی  معاون ااتصادی وزار  اطالما  در دولت سیشی    
رییای و   محل  خاتلی  ریاست سازمان م یریت و بیرنیامی    

سپس شیا سیال رییاسیت دانشیگیاه تیهیران در دولیت          
نژاد  م و و نایب رئشس شیورای راهیبیردی نیظیام       ا ل ی

مالشاتی کشور در دولیت رو یانیی را دسیتیشیار اایتیصیادی          
آموخت  دکترای مهن سیی   جلهور  سعش  محل   دانا رئشس

ملران از دانشگاه تربشت م رس  م یو هیشی یت میلیلیی        
االنبشیا   دانشگاه امام  سشا و فرمان ه ارارگاه سازن گی خاتم

صنعتیی  –جلهور در امور مناطق آزاد تجاری را مشاور رئشس
-مالی مناطق آزاد تیجیاری    و ویژه ااتصادی و دبشر شورای

آمیوخیتی      صنعتی و ویژه ااتصادی و دکتر مادل آذر  دانیا 
دکترای م یریت از دانشگاه تهران و از اساتش  و نویسن گان 

های می ییرییت و آمیار و      ش ه رشت  برتر  برجست  و شناخت 
رئشس پشششا مرکا آمار ایران و دیوان محاسبیا  کشیور را   
ب  ریاست مؤسس  مالی آمیوزش و پیژوهیا می ییرییت و       

 ریای برگای . برنام 
هیای   ایا ین  تا ک  هر ک ام برای خود راهبردها و دی گاه

ان   کنار هم نشان ه ش نی    گاه ااتصادی مت اد با هم  داشت 
. ین  تنی ک    تا ااتصاد بشلار و  ال وخشم آن را درمان کنن 
کنار هم نشان ن آنان برای رسش ن ب  یک راهبرد ااتصادی  
از هلان آغاز بسشاری را ب  گلان شمست ااتصیادی دولیت   

خیود را   2۴۳۳درص ی سیال   ۴۳کشان . یشای ک  در تورم  
 ۴0درص ی و  ۰5های  نشان داد. نرخ تورمی ک  یادآور تورم 

 درص ی دولت سازن گی است.
 2۴ماه نخست  تورم را بیا   4هرین  دولت توانست  است در 

درص  برسان  کی  کیاری بیس بیارگ      ۴۳درص  کاها ب  
ان از خیوبیی را بیرای     نلای   یشنا تشم ااتصادی  یشم می

هیای خیود بی      مردم و کشور ن ارد؛ یرا ک  با آوردن دی گاه
بشننی  و نی     ها و مردم ک  محسوسا  ااتصادی را می رسان 

. از     ها می دانا ااتصاد را  تنها بر افاایا گرفتاری افاایینی 
های اایتیصیادی آنیان  تیا       سوی دیگر  دیگرگونگی دی گاه

 داشت  است. کنون نوی  خوبی برای کشور را در پی ن

 )قسمت دوم(پیشینه تورم در ایران 
 محمدمهدی اسدزاده کارشناس ارشد مدیریت اجرایی



 کشتی ِ انقالب 
 سشالشمر ِشب  ب  گردِ دیوِ 

 کرد  لق  در لق  های و هو می
 تا ک  خونِ فلق  شود جاری

 کرد بر تفنگ و گلول   رو می
 

 بر گلویِ شفق  غلی سنگشا
 القلر ب  شب جاری خونِ شَقّ

 جع ِ شب  با نفشرِ و شتنا 
 از دلِ کاخ  مستِ خونخواری

 
 یِ و شی هایِ گرسن  کوس 

 بشاِ دریایِ مردم ِ ایران
 ها  سرودِ آزادی بر زبان

 در خشابان  گلویِ  ق  اربان
 

 بادهای ِ سلومِ پایشای
 هایِ بهار خشمان ن  شاخ 

 هایِ سشا کاخِ ششطان  کالغ
 خوان ن  دست  دست   تران  می

 
 در شبِ و شت و شبِ آشوچ

 زارِ ابراهشم مردی از  الل 
 یِ ا ل  شما  ازسُالل  بُت

 آم  از غرچِ دور  ایا االشم
 

 کوی  در کوی   یلچراغان ش 
 بویِ یاسشا و یاسلشا آم 
 بر دو بالِ مقاچِ آها پَر

 یک خلشنی  سویِ وطا آم 
 

 رس  با مصایِ موسایی می
 تازد در سپش ه  ب  نش  می

 هایِ طغشانگر تا ک  فرمون
 غرق در موجِ معصشت سازد

 
 ایا مسشحایِ ارنِ پوالد است

 بخش  ها را  شا  می مُرده
 تشنگانِ طریقتِ مرفان

 بخش  آچِ ناچِ  شا  می
 

 یِ اشراق دَم  از کران  می
 زِ اجتهادش  نفوسِ دین اری است

 شب  زِ باغِ  ریمِ او کویش 
 بخاِ بهارِ بش اری است روح

 
 درسپش ه  ب  شوقِ آزادی
 مردی از جنسِ آفتاچ آم 

 یِ اخالص مردی از البِ سوره
 فجر انقالچ آم  از دلِ

 
 یِ نور است انقالبا  طلشع 

 انفجاری ب  وسعتِ هستی
 ض ّ ِظللت  مبانیِ بش اد

 ض ّ ِششطان  نلادِ هر پستی
 

 کشتیِ انقالچ  بر دریاست
 رویِ موجِ دما   مشلان 

 ناخ ایِ  مشمِ کشتیِ مشق
 رهبری هوشلن  و فرزان 

 
 شاه نور و چلچراغ
 آی شاه نور و یلچراغ
 آاوی آاام یا شایراغ

 یِ  کِا دیگ  جارم بان
 بما ص ام یا شایراغ
 از در بگی با پا مشام
 از دار بگی با پر مشام

 خوام ب  پابوست بشام می
 با سر مشام یا شایراغ
 بستت منم  خستت منم
 پابن  گل ستت منم

 زنجشر مشقت هل  جو
 بست  ب  پام یا شایراغ
 دنشا ی  بی مهر و وفان

 ذوق و صفان مردم ی  بی
 ششرازیا تو رو دارن

 کاکوی کاکام یا شایراغ
 ششراز ما یو ایلون داره
 اهلا ب  تو ایلون داره
  فظا بما نشذور بچاد
 نشذور بچاد یا شایراغ

 باش  ششرازیا رو دوشت 
 هوای ایا رو دوشت  باش

 بب  ببم  بووای باوام
 آاوی آاام یا شایراغ
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 کازرون-محمدحسینبرزویی

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
 های فاقد سند رسمی ثبتی اراضی و ساختمان

نواوع قانون تعیین تکلیف        0410/ 11/ 01نورخ    41001000111111104برابر آرای شزار       
های ااقد سند رسزی نستقر در واحد ثبتی حوز  ثبت نلک کازرون              واعیت ثبتی اراای و ساختزان    

صادر    0011تصراات نالکانه بالنعارض نتقاای آقای بهراو ا دری ارزند اردو  بشزار  شناسنانه             
اصلی نفروز    59از    1/0نترنربع هال  ارعی   12//11کازرون در ششدانگ یکبا  انباری به نساحت  

اار  کازرون خریداری از نالک رسزی         /واقع در ب و      0اصلی قطعه     59و نجای شد  از هال        
 09آقای اردو  ا دری نحرز گردید  است. لذا به ننظور اطالع عزوو نراتب در دو نوبت به ااصله                     

شود در صورتی که اش اص نسبت به صدور سند نالکیت نتقاای اعتراای داشته                   روز آگهی نی  
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به ندت دو نا  اعتراض خود را به این ادار  تسلیشع و                       باشند نی 

هس از اخذ رسید، ظرف ندت یک نا  از تاریخ تسلیع اعتراض، دادخواست خود را به نراجع قضایی                    
تقدیع نزایند. بدیهی است در صورت انقضای ندت نذکور و عدو وصول اعتراض طبق نقررات سند                  

 نالکیت صادر خواهد شد.

 0410/ 10/ 01تاریخ انتشار نوبت اولر 

 0410/ 10/ 19تاریخ انتشار نوبت دوور 

 زاد  راا رجبی

 رئیس ثبت اسناد و انال 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
 های فاقد سند رسمی ثبتی اراضی و ساختمان

نواوع قانون تعیین تکلیف       0410/ 11/ 14نورخ  041001000111111150برابر آرای شزار         
های ااقد سند رسزی نستقر در واحد ثبتی حوز  ثبت نلک کازرون              واعیت ثبتی اراای و ساختزان    

 0415تصراات نالکانه بالنعارض نتقاای آقای انیر بذرااشان ارزند احزدعلی بشزار  شناسنانه                
اصلی نفروز و  01ارعی از  2نترنربع هال   0202صادر  کازرون ششدانگ یک قطعه باغ به نساحت 

اار  کازرون خریداری از نالک        /واقع در ب و      9اصلی قطعه     09الی    01نجای شد  از هال       
رسزی آقای ایرچ غفاری نحرز گردید  است. لذا به ننظور اطالع عزوو نراتب در دو نوبت به ااصله                    

شود در صورتی که اش اص نسبت به صدور سند نالکیت نتقاای اعتراای داشته                روز آگهی نی    09
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به ندت دو نا  اعتراض خود را به این ادار  تسلیع و هس                     باشند نی 

از اخذ رسید، ظرف ندت یک نا  از تاریخ تسلیع اعتراض، دادخواست خود را به نراجع قضایی تقدیع                  
نزایند. بدیهی است در صورت انقضای ندت نذکور و عدو وصول اعتراض طبق نقررات سند نالکیت                 

 صادر خواهد شد.

 0410/ 10/ 01تاریخ انتشار نوبت اولر 

 0410/ 10/ 19تاریخ انتشار نوبت دوور 

 زاد  راا رجبی

 رئیس ثبت اسناد و انال 

 آمدی خواهرم ...
 زین  اسدزاده

 آم ی
 خواهران 
 ماشقان   

 محبتت را نثار جان ایران کردی
 زینب امام رضایی

 و بار دیگر 
 نام خواهر را  

یون زینب)س( تیا میرش بی  دوش              
 کشش ی 

 ستاره دنبال  دار شبهای بلن !
 تو روزیِ ک ام آرزو بودی 

 ک  اینگون  در دل ایران جا گرفتی
 ب  ف ای گام های پرصالبتت

 ب  ف ای مناجا  و راز های مستور 
 ب  ف ای گره گشایی دستهای مهربانت

 ب  ف ای معصومان  یشلهایت
 ک  سوسوی آن  

 اخترانی یون یرخ ادچ را نشا  
 ب  بالشا می کش 

 آه! پرویا...
 ی  خوچ منجلی

 ک  ینشا ستاره ای 
 برای ارار یافتی
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 محمدرضا پوالدی

 اسلت : سوم 
 گام نخست و دوم  نبرد بشت اللق س

ای در آن جا افتاد و یک شهش  و س  زخلی بر جای               خلپاره
 گذاشت.

کردم.   هنگام اذان ظهر بود و داشتم از دوستان سرکشی می         
دانم نیلیاز    یمی از برادران تبریای ب  نلاز ایستاده بود؛ نلی        

مستحبی بود یا واجب   ال خوشی داشیت و از شیشیوه                
ش  فهلش  ک  غرق در راز و نشاز بیا            ایستادن و  االتا می   

معبود خویا است... ب   ال خوشا غبط  خیوردم... در               
 ال انو  بود... شای  از خ ا درخواست شهاد  داشیت...                

خواست... هیریی          شای  هم از خ ا پشروزی رزمن گان را می       
بود خود بود و خ ا... ده متری بششتر از او دور نش ه بیودم                  

ای در نادیمشا فرود آم ... برگشتم و در دود و            ک  خلپاره 
گرد و غبار برخاست  از انفجار ب  سویا رفتم... گرد و غبار               

کم کنار رفت... آن جوان رمنا و خوش ا  و اامت کی                    کم
در  ال انو  بود را کلی آن سوتر  ب ون هشچ واکینیشیی              
درازکا دی م... باالی سرش رفتم... ترکا  پششانی او را                

خواه  سر را نصف کن   بری ه بیود...             ای ک  می    هلانن  اره 
های درونی سر  ب  بشرون سیرازییر          ها و شریان    خون از رگ  

شناختم  دانستم جیوان پیا  و        ش ... هرین  او را نلی         می
 الیقی بود ک  در نلاز ب  شهاد  رسش .

روز گذشت   در یمی از سینیگیرهیای گیروهیی میا                  از نشم 
جی منفجر ش  کی  میحیلی              گلول  آرپی   ها  یک     کازرونی
در ایا رخ اد زخلی ش . یمی از کسانی ک  در              02انبری  

درپی دشیلیا       جبه  شناخت  ش ه بود  آن روز زیر آتا پی        
دیار ترس و لرز ش  و ین  بار درخواست برگشتا کیرد  و              

ام و    ام را از دست داده      ما نپذیرفتم. تا ایا ک  گفت: رو ش         
توانم شلا را هلراهی کنم. اگر بششتر بلانم  شای             دیگر نلی 

روی دیگر رزمن گان  اثر منفی داشت  باشم. با ایا سیخیا             
صاداان   از روی اجبار و  فظ آبرویا  او را با تیرفینی ی               

ش را ن ان . )بع ها هم از اییا             برگردان نم تا کسی داستان   
ها داشتشم(. با هل  ایا ک  ما کاری از پشا نیبیرده                 داستان

گفت. با شینیشی ن         ها از پشروزی رزمن گان می      بودیم  شنش ه 
گوی : خی ا      پشروزی رزمن گان  ب  یاد ایا شعر افتادم ک  می        

 گر ز  ملت ببن د دری  ز ر لت گشای  در دیگری.
 اللق س گام دوم نبرد بشت

هایی درباره پشروزی دیگر رزمن گان  گذر از کیارون            شنش ه
و پششروی جاده اهواز ب  خرمشهر  فرمان هان ایرارگیاه    00

ا س و تشپ ماشورا را بر آن داشت تا هر ی  زودتر میا را                
برای یاری رسان ن آن رزمن گان و ادام  کار آنیان  راهیی          

 اهواز نلاین . -جاده خرمشهر
های ده تا  ب  راه افتادییم. بی          سوار بر کامشون   2۰/0/42

ک  روی کیارون      0۰رودخان  کارون رسش یم و از پ  شناور        
هیای آن       ان اخت  بودن   گذشتشم و شب را در کنار نیخی           

سوی کارون  مثالً استرا ت کردیم؛ ی  استرا تی  ما کی    
تا بام اد با گذاشتا دو پا در آچ کارون و شستا دسیت و               

های کارون بش ار بودم و از پذییراییی آنیان              صور  با پش   
خوابی را بردم. برخی از دوستان هم با ما هلنیوا              کلال بی 

 درد بودن . و هم
در پگاه روز  جاده اهواز ب  خرمشهر را پی گرفتشم. بلینی ی              

های دشلا بود. با روشا        گاه خوبی از بلباران توپ      آن  پناه 
ش ن هوا  هواپشلاهای زیاد مراای برای شناسایی  بلبیاران         

های ویژه خودشان در پرواز بودنی  تیا ییمیی از                  و شمار 
ها یار نبود و      های ما شون . هلشش  هم بخت با آن          سرگرمی

گاه با پ افن  رزمن گان ما یا تشر غشب الیهیی  سیرنیگیون                
آوردنی .    ش ن  و زمشن  خوشحالی رزمن گان را فراهم می         می

برگشت  مراای ک  بسشیار       ناگهان یمی از دو هواپشلای بخت     
آم نی   پیاییشیا و          کردن  و ب  سوی ما می       پایشا پرواز می  

تر آم ؛ تا جائی ک  گلیان کیردییم روی سیرمیان                   پایشا
میان بی       های سرنگون خواهن  ش ... در یک آن  جلو یشم   

زمشا خورد... هر تم  هواپشلا         
ب  سوییی پیراکینی ه شی ؛           

های هواپشلا بسشار دور از       تم 
افتادن ؛ آن    هم روی زمشا می   

ینان ک  ما با موتورسشملیت      
های   سختم بود تا ب  هل  تم      

 ۰هواپشلا سر بانم و تینیهیا          
تر هواپیشیلیا را         بخا بارگ 

 دی م واش  دی ن مابقی تم  های هواپشلا زدم.
 

 اسلت : یهارم 
 گام دوم نبرد بشت اللق س

از دور  خلبان را دی یم ک  با یتر ب  سوی زمشا آمی ؛ آن                
خلبان مراای نشا ب  اسار  رزمن گان ما درآم . ییک بیار               
دیگر آتا گرفتا هواپشلای مراای را از دور دی یم؛ هرین           
با هل  دوری  باز هم آتا گرفتا هواپشلا و بارگیی کیار              
رزمن گان در سرنگونی یک هواپشلاهای م رن  دی ن دارد.        
در روز  پشرامون مسائ  گوناگونی با دوسیتیان گیفیتیگیو            

ک  ب  تازگی طیلیبی      0۴کردیم هلچون محل  راسخی   می
های مرگ گفتگو کردییم. او بیاور             ش ه بود و درباره گون     

داشت ک  شهاد   مرگی انتخابی است ک  شهش  خود آن           
هاییی    را برگای ه و خواهان آن است. شب  سوار بر کامشون          
رفتنی      ک  گاه با یراغ روشا و گاه خاموش  روی جاده می          

راهی ش یم. در راه با راسخی درباره مرگ و ایا ک  رزمن ه          
رود و      با آم نا ب  جبه  و نبرد  خود ب  سوی مرگ میی           

گاین   گفتگیو میی        مرگ را ک  هلان شهاد  است  برمی      
ها  ب   کردیم... گفتگو باال گرفت  بود ک  کاتشوشاهای مراای        

ها باری ن گرفت. ینان از تیرس بی  کیف               سوی کامشون 
کردیم هلچون آگهی بی    کامشون یسبش یم ک  ا ساس می  

برابر اجیر     0گوین  اجر شهش  در دریا         ایم. می    دیوار یسبش ه 
شهش  در خشمی است؛ یرا  یون در آن جا تیوان میانیور               
ن ارد و اختشارش دست خودش نشست. ما نشا در کیامیشیون              

توانستشم بمنشم و آن گفیتیا         ینشا بودیم؛ تنها یک کار می     
شهادتشا  استغفراهلل  یا اهلل  یا ر لا  یا  سشا  یا مهی ی           
و ینشا ذکرهایی بود... آماده بودیم ک  ی  هنگام  یمی از               

تیر از اییا          کنم خالص   خورد. گلان می     ها ب  ما می     گلول 
میان شی ؛ میگیر            ذکرها  در هل  ملر کلیتیر نصیشیب          

ای ک  مرگ     هایی اینچنشا پشا آم ه باش . لحظ         گرفتاری
ببشنشم و نتوانشم کاری کنشم. مرگ آن          را پشا روی خود می    

هم از گون  خودخوان ه  و یا ب  گفت  راسخی  مرگ انتخابی           
یا شهاد   ایا بار هم از ما فراری بود و دوست ن اشت میا              

 را در آغوش بگشرد.
های شب بود ک  رسش یم... از خاکریاهای پیاکسیازی           نشل 

ش ه و نش ه گذشتشم. با روشا ش ن هوا و سیرکشیی بی                 
های بجامان ه از شیب  تسیلیشیم              برخی سنگرها  مراای  

ش ن ... و ما در پشت خاکریای ک  جلو آن نهر سشلانیی     می
آچ بود  جا گرفتشم. شای  اگر دل و دماغ داشتشم و از میرگ   

زدیم و     داد  تنی ب  آچ می      ترسش یم و شرایط اجازه می      نلی
کردیم. بای  تا شب در ایا خاکیرییاهیا     در آن گرما  شنا می 

تاختشم؛ پیس بیرای در          مانش م و شبانگاه بر دشلا می       می
های   ویژه بلباران   های مراای  ب     امان مان ن از تشر و ترکا     

هوایی ک  افاون بر موشک  از کالشبر هم بیرای زدن میا               
ساختشم.   05گرفتن   برای خود  سنگرهای تعجشلی        بهره می 
بام اد  کار ساخت سنگر پایان یافیت. نصیراهلل             2۳سامت  

ایلانی و محل  راسخی  با هم ب  یمی از ایا سنیگیرهیای        
تعجشلی  رفتن  تا برای نبرد پشا رو  خستگی از تا برکنن .      

ها ب  زمشا     ین ی ک  گذشت  گلول  توپی در یک متری آن        
تر بودم و خود را بی          ها نادیک   خورد... ما از دیگران ب  آن        

شان رسان م... یون تا گردن در سنگر بودن               تن ی بر بالشا  
ها نشست  بود؛ هرین  نیادییمیی       ها  تنها در سر آن     ترکا

ها  زمشن  ایا را داشت ک  تینیهیا            جای برخورد گلول  با آن    
توانست هر دو را از پیا درآورد... صی ای                  موج انفجار  می  

آم   بی      ها ک  ب  سختی از گلو باال می         های آن   خرخر نفس 
هیا   ها بنگر... ایا     رسش . با خودم گفتم خوچ ب  آن         گوش می 

کشیشی نی ... سیخیا              تا ین ی پشا هلانن  تو نفس میی   
رزمش ن  و اکنون دارن  ب  وج         جنگش ن ... می      گفتن ... می      می

دهن  و جیانیان را      ... دارن  جان را می      04کنن     اهلل نظر می  
گشرن ... گفتم آنان در کشاکا نیبیرد  رزمیشی نی  و                     می

های خطر  جان در کف اخالص نهادنی    نترسش ن . در لحظ  

هیای     و آن را ب  خ ا سپردن ... دور از یشم هلی  انسیان                
متظاهر  بشرون از شهر و تل ن کیاذبیا... بیا انی یشی                     

شیونی ...        بسشجی  ف ایی راه سرخ محل )ص( و آل او میی       
بشت تأسی کردن ... دنشا       گفتم اینان ب  خان ان با کرامت اه       

و مرگ را ب  بازی گرفتن ... از هل  یشا گذشتنی ... میبی                      
ش ن  و خود را ب  خ ا منتسب کردن ... ی  زیبا شهادتی و                 
زیباتر ایا ک  شهش  آین ه بشای  و از شهاد  دوستان ممس           

آم ...     دیگر کاری از دست کسی بر نلی        03یادگاری بگشرد.    
شان را     ها خودشان مرگ    هلانگون  ک  محل  گفت  بود  آن     

خواستن  در دنشا بلانن  تیا بیا میرگ              برگای ه بودن  و نلی   
طبشعی یا رخ ادها  ب  دی ار مرگ برون ... ب  یاد سیخینیان                

کیردم...       محل  افتادم و در ان یشگاهم آن را بازخوانی میی         
خواهن  ره ب  کجا ببرنی  ...          ان  و می    اینان ب  ک  اات ا کرده    

بشاد آوردم  آن هنگام ک  سرور و میوالیشیان  سیشیا)ع(               
فرمود: اگر دیا محل )ص( جا با کشت  ش ن ما کیامی                 

شود  پس ای شلششرها بشایش  و مرا در آغوش بگشری              نلی
اینان مرگ را در آغوش گرفتن  و ب  آن لیبیخینی  زدنی .                 

ماه  خود را از جنگ گرفت... رفتن  تا من     0۳نصراهلل  ماد  
 شون ... 03ربهم یرزاون 

گفت: ما ب  جیای نصیراهلل           00تر ایا ک  ماللشان       شگفت
ش م. گفتم: یطور  گفت: یک داشق  پشا از             بای  شهش  می  

برخورد توپ ب  زمشا  ما و محل   در هلشا سنگر با هیم             
کردیم ک  نصراهلل آم  و گفت بلن  شو و بیرو...             گفتگو می 

ها را با برانمارد بی  میقیب             می خواهم با محل  باشم. آن      
ای    فرستادیم... تا شای  ملرشان ب  دنشا باش  و میعیجیاه               

گفتن  ک  دوستیان نصیراهلل و           ها می   بشود... هرین  نشان      
ها واسیطی       ها بودن ... یراک  آن        محل   مشتااان  منتظر آن   

ان  و نوبتی هم باش         فشض خشلی از آنان با معشواشان بوده      
هاست ک  دنشا را بگذارنی  و خیود را بی                   دیگر نوبت آن  

معشوق برسانن . مالوه برمحل ونصراهلل    لش ا وسی هم        
مجروح ش  ک  با آنان ب  مقب فرستاده ش . هواپشلیاهیای             
مراای  پشوست  ما را زیر رگبار تشربارهای خود داشیتینی ...               
برخی از رزمن گان ما هلچون  سشنعلی سباواری  با اییا           
تشربارها زخلی ش ن  و برای درمان  راهی مقیب شی نی .             

های مراای هم در دست یپ ما  پشوست  در      هلامان تانک 
رفت و آم  و تشران ازی بودن . دست راست ما  دشلا روی            
دژ بلن  و پای اری  ک  شای  دژ مرزی بود  جا گرفتی  بیود.               

سیازی آن      ها پشا از ایا  روی استحماما  و آماده         مراای
کار کرده بودن . )یشای ک  شب  هنگام نبرد  بششتر آشمیار           

هایی ک  ش ه بود  با تاریک ش ن هیوا            ریای  ش (. با برنام     
پشاده و با تجهشاا  انفرادی خودمان ب  راه افتادیم. هرینی            
برخی از یاران شهش  و زخلی ش ه بودن   با گروه السابقیون      
تشپ ماشورا ک  ب  ما پشوست  بودن   ب  ان ازه دو دست  نشیرو          

رفیتینی . میا و           های ما پششاپشا گردان می     داشتشم. بچ   
رضایی )فرمان ه گردان( هم پششآهنگ گردان  با هم بودیم. 

های دشلا رسش یم... نادیک     ب  پشت خاکریا و در نادیمی 
ص  متری از آنان دور بودیم... اکنون کانالی پر آچ  پیشیا              

دی یم ک  یون اممانا  ن اشتشم  گذر از آن         روی خود می  
ش ؛ هرین  کلی جلوتر  پلی را روی کانال          بسشار سخت می  

دی م کی       دی م ک  پناهگاه ن اشت و مرااشها را می         آچ  می 
ان  و آماده     ابراق و سر  ال  روی دژ و پشرامون پ   نشست          

ش ؛ هرین  بیا       ما هستن ... ب ون منور هم دشلا دی ه می          
 ش . می ۰۳منور  دی  ما نور ملی نور 

ای ک   ین  سامتی پشت ایا خاکریا مان یم تا بر پای  برنام     
هیای خیودی  از        بلا داده ش ه بود  نخست یمی از گردان    

دست راست ما  بر دشلا بتازد؛ سپس آنان بیا شیلیشیک                
ها    منورب  ما امالن  لل  نلاین   ما نشا برای پشوستا ب  آن          

بر دشلا بتازیم. هری  مان یم  از دست راست ما  نشیانیی             
ها هوس    برای یورش خود ن ی یم. در ایا بازه  یمی از بچ           

ها بشن ازد؛ از ایا رو  سرش را بیاال           کرد تا نگاهی ب  مراای    
برد و با رفتا سرش  ینان کاله آهنشا آماج گلول  شی               

ک  برق از یشلانا پری  و دیگر نگاه نمرد. ین ی پس از             
او  ما با ششوه خودم  ک  گذاشتا دو کلوخ و یا گ  بیارگ              

هیا      روی خاکریا و پس از ین ی نگریستا در کینیار آن            
ها ایا بود ک  سر میرا         نگاهی ب  آنان ان اختم. ویژگی کلوخ      

پوشان ن . دی م آنان یون جشنی دور هم گیرد            بشا خود می  
ان . )گفتنی است هشچ خطری   ان  و روی خاکریا نشست   آم ه

از توپخان   خلپاره و... از سوی نشروهای ایران نی اشیتینی ؛          
ها ن اشتشیم   یراک  ما مهلا  زیاد و کافی برای سرکوچ آن       

گرفتشم( دورتر از      و شای  هم ما از اص  غافلگشری بهره می        
ها  دارد بی  سیوی         مراای  2۳4دی م ک  جشپ      آنان هم می  

کن ؛ فرمیانی ه      های ما  در دشت روبرویا شلشک می        تانک
توانستشم ببشنشم.  داد  را نشا می آنان ک  دستور شلشک هم می

های پگاه  آماده بودیم ک  امشا شیرییعیتیی بیا                تا نادیمی 
سشم ب  رضایی گفت: ب  دشلا  لل  کنش ... رضایی هم              بی

ها و وضعشت منطق  آگاهی داشیت           ک  از توان ما و مراای     
ب  شریعتی گفت: اراربر ایا بوده ک  نخست سلت راسیت            
ما رزمن گان  لل  کنن  و سپس ما  تا بتوانشم ب  هم ملحق          
شویم... شریعتی گفت: شلا کاری ب  کار نشروهای سیلیت                
راست ن اشت  باشش  و خودتان  لل  کنش . رضایی دیی گیاه            

دانستم ک  بششتر ما      ما را هم خواست؛ ما هم هر ین  می        
دانستم  یراک     رسشم و پشروزی را ضعشف می       ب  شهاد  می  

ها پیر   ن  از راست و ن  از یپ هشچ نشرویی نبود و دژ مراای     
از نشروی مجها آماده ما بود  گفتم: ما تنها دستور را اجیرا               

کنشم... اگر شلا دستور دهش   ما جلودار گیردان شیلیا                   می
درنگ و با هل  خطرها و ریسمی ک  وجیود دارد  بیر             بی

تازیم... با ایا هل  رضایی  بای   یرف آخیر را             دشلا می 
شیان را      ها هم دی گاه    زد؛ پس از دیگر فرمان ه گروهان       می

 خواست.
هوا رو ب  روشا ش ن بود ک  در آخریا هلیاهینیگیی بیا                 
شریعتی  درخواست برگشتا داد؛ یراک  اگر یک سیامیت           

ش ن   دیگر    ها متوج    ور ما می      مان یم و مراای    دیگر می 
معلوم نبود ی  رخ ده . با روشا شی ن هیوا  و در راه                

گشتشم و از آن        برگشت  ما آخریا کسانی بودیم ک  برمی      
جا ک  برخی از نشروها یون خست  و کوفت  بودنی   دییگیر         
توان برگردان ن هل  اممانا  خود را ن اشتن   ما میجیبیور            
بودیم با هل  خستگی  برخی از ااالم نظامی بجا مانی ه از         

ها جیلیوگیشیری      نشروها را با خود بشاوریم تا از تلف ش ن آن   
ها دور ش یم  در دی  آنیان ایرار             کنشم. کلی ک  از مراای     

ها  گرفتشم. ما ک  آخریا نفر بودم  متوج  تماپوهای مراای     
ش م. آنان ستون نشروهای ما را دی ن  و با یک تشربار ب                می

رفتشم    سوی ما تشران ازی کردن ؛ یون ما ب  یک ستون می         
خواست تا ستون را بان ؛ هرین  خی ا           تشرباریی مراای می  

متر در دست راست ستون  ب         2۳تا    5خواست و تشرها      نلی
. خوشبختان  در ایا جا ب  رزمن گان میا   ۰2خورد  بشابان می 

آسشبی نرسش  و ایا تنها لطف خ ا بود. در ین  روزی کی                
آن جا بودیم  برخی هلرزمان غشرکازرونی هلچون شهیشی           

اهلل تا   در یک رزم شناسایی  شهش  و میفیقیود و                  ولی
کسانی یون ر شم نوبهار  ا ل  مبادی  ماللشان   سشنعلی        

 نشا جانباز ش ن . ۰0سباواری و غالمحسشا زارع 
اللق س هم پایان یافت و خط بای  نیگی             گام دوم نبرد بشت   

  در خیط         ۰۰ش ؛ از ایا رو داداش  سشنیی           داشت  می 
پ افن ی با ما و فرزان  درباره فرمان هان تشپ میاشیورا (             
گروه السابقون ( ک  ب  ما پشوست  بودن   گفتگو کرد . وی                
بر ایا باور بود ک  گروه شلا  بای  از بشا برود تا افرادی ک               

های خودشان برگردن   و ما نشا پستیی   پست دارن   ب  پست  
را در تشپ بگشریم و ادام  کار دهشم. ماابول نمردیم وتنها و     
تنها ب نبال مللشا  وخط شمنی بودیم . ب  هلشا دلش  کار            
ما با ایشان ب  مشاجره و درگشری لفظی کشش ؛ در پیاییان              
هم  ریف ما نش  وما از گیروه السیابیقیون جی اشی ییم                  

  ساچ گرفتشم و روان  اهواز ش یم وتسوی 
 ادام  دارد....

نراسع گرانیداشت چهلزین سالروز حزاسمه     
آزاد سازی خرنشهر در سالن اجمتمزماعمات          
سردار شهید سلیزانی شرکت توزیع نیمروی       

برق استان اار  برگاارگردید. ندیرعمانمل شمرکمت            
توزیع نیروی برق استان اار  دراین نراسع با تجلیل         
از نقاو شانخ شهدای انقال  اسالنمی، دوران داماع            
نقد ، شهدای ندااع حرو و سردار دلها ، شهید حاج       
قاسع سلیزانی بر زند  نگه داشتن یاد و خاطر  شهمدا           
و آشنایی هر چه بیشتر با زندگمی ایمن بمارگمواران               

 تاکیدکرد.

حزیدراا کریزی ارد، با بیان اینکه سوو خرداد سمال          
و حزاسه آزادسازی خرنشهر روز بارگی بمرای          0000

نردو ایران بودگفتر عزلیات و اتح بارگ خرنشمهمر،           
سبب شد تا دنیا برای نظاو نقد  جزهوری اسالنمی          
ایران حسا  جداگانه ای بمازکمنمد. وی حمزماسمه                 

آزادسازی خرنشهر را نتیجه عینی نصرت و حزمایمت          
خداوند به نلت ایران عنوان کرد و بیان داشمتر ایمن              
حزایت در جزله حکیزانه حضرت اناو خزینمی رر             
نبنی بر اینکه خرنشهر را خدا آزاد کرد، نشهود نمی      
باشد. کریزی ارد در ب و دیگری از س نان خود بما            
بیان اینکه هع زنانی انتصا  وی به سزت ندیرعانلی         
شرکت توزیع نیروی برق استان امار  بما سمالمروز              
حزاسه آزادسازی خرنشهر را باید به اال نیک گرات،         
یادآورشدر هزگی نا بایستی با تأسی به اناو و شمهمدا،    
ن لصانه و نجدانه در نسیر خدنت به نردو شمریمف        
استان اار  گاو برداشته و انجاو وظیفه نزاییمع. وی      
ننابع انسانی را سرنایه های اصلی هر سازنان عنموان          
نزود و ابراز انیدواری کرد با هزکاری و نشارکت کلیه          

کارکنان در حوز  ستادی و ندیریمت همای          
توزیع نیروی برق شهرستان ها، بتوان بیمو        
ازهیو در انر خدنت رسانی نمطملمو  بمه            
نشترکان و تحقق اهداف سازنانمی نموامق          
بود. کریزی ارد، تحول گمرایمی، بمهمبمود              
سالنت اداری در سازنان، شایسته سمارری،       
عدالت نحوری و تعانل نثبت با ذی نفعمان         

شرکت را ازجزله رئو  برنانمه همای کماری خمود               
برشزرد و اظهار داشتر درچمارچمو  قمراردادهمای             
ایزابین از ذینفعان حزایت خواهیع کرد. این نمقماو            
نسئول بر ایجاد ارتباط و تعانل نثبت بما نسمئمورن             
ارشد استانی و شهرستانها نیا تاکید کرد وگمفمتر بما              
برقراری تعانل سازند  نی توان گاو های نهمزمی در            

جهت جلب راایت نردو و خدنت به آنان بمرداشمت.           
ارائه س نرانی توسط حجت ارسمالو حماجمی همور،             
نسئول نهاد نزایندگی ولی اقیه در ناحمیمه بسمیم              
حضرت رسولرص  و انیرالزوننینرع  هیرانون جهماد           
تبیین و حزاسه آزادسازی خرنشهر ب و دیگری از         

 این نراسع بود.

 سالروزعملیاتپیروزمندانهوغرورآفرینبیتالمقدسگرامیباد.

 هایدفاعمقدسبهروایتسرداردکترحاجکاظمپدیدارخاطراتعملیات

 )قسمتسوموچهارم(عملیاتبیتالمقدس

 برگزاریمراسمگرامیداشتچهلمینسالروزحماسهآزادسازیخرمشهر
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 با سپاهی از شهیدان خواهد آند ...
کسانی   در دوران دااع نقد  سر         
از ها نشناخته در صفوف دااع نقد         

کردند، ننتظران حقیقی        شرکت نی  
 بودند. 
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ظهر روز  سوم خردادماه  هلیامیان بیا          
سالروز آزادسازی خرمشیهیر  نشیسیت         
روایتگران دفاع مق س  با   ور جلعی      
از دانشگاهشان  رزمن گان گردان فیجیر       
شهرستان کازرون و برخیی دییگیر از           
رزمن گان و اییثیارگیران  مسی یوالن           
شهرستان و جلعی از مالالینی ان  بیا          

اهلل    سخنرانی سردار پاس ار دکتر ف ی      
نوذری  جانششا مللشا  ارارگاه مرکای 
خاتم االنبشا)ص(  ب  مشابانی دانشیگیاه         
سللان فارسی کیازرون و در سیالیا            

 اجتلاما  ایا دانشگاه برگاار گردی . 
بنا ب  گاارش روابط ملیومیی و امیور            

اللل  دانشگاه سللان فارسی کازرون  دکتر غریب         بشا
النشا  رئشس دانشگاه سللان فارسی کازرون  در         فاض 

ابت ای ایا نشست با گرامش اشت یاد و خاطره شه ا و          
رزمن گان هشت سال دفاع مق س و ب  ویژه شه ا و           
ایثارگرانی ک  در آزادسازی خرمشهر   ور داشتن   بر 
اهلشت ت ویا و تبششا داشق وجوه مخیتیلیف دوران            
دفاع مق س از سوی دانشگاهشان و در ف یاهیای             
مللی و دانشگاهی تصری  نلود و خاطر نشان کیرد:           

های گرانق ر آنیهیا  در         روایتگری ایثارگران و خانواده   
های معظم شهی ا  ییمیی از            کنار روایتگری خانواده  

توان  تصوییری     مصادیق جهاد تبششا است ک  هم می      
هیای    روی نس    داشق را از دوران جنگ تحلشلی پشا      

های واالیی    جوانتر بگذارد و هم اینم  آنها را با ارزش        
هلچون فرهنگ جهاد و شهاد  آشناتر سیازد. بیر             
هلشا اساس در دانشگاه سللان فیارسیی کیازرون            

هایی برای ثبت و ضبط خاطرا  خانیواده          ریای  برنام 
هایی ک  بیتیوانی          شه ا و هلچنشا برگااری نشست    

زمشن  روایتگری رزمن گان را فراهم آورد در دسیتیور           
ایم و در تالش هستشم با اسیتیفیاده از               کار ارار داده  

 ها را تقویت کنشم.  های ملی  ایا برنام  ظرفشت

رئشس دانشگاه سللان فارسی کازرون هلچنیشیا بیا           
تق یر از رزمن گان کازرونیی و هیلیسینیگیرهیا و                 

رزمانا در دوران دفاع میقی س کی  در رونی                  هم
های زیادی داشتنی  و        برگااری ایا نشست هلراهی   

ضلا تأکش  بر اینم  ت اوم ارتبیاط اییثیارگیران بیا               
هیای    توان  موجب غنای بششتر فعالشت      دانشگاهشان می 

ی جهاد تبششا شیود  بیا          دانشگاهی ب  ویژه در  وزه    
اشاره ب  پشام وزیر ملوم  تیحیقیشیقیا  و فینیاوری                 
درخصوص سالروز آزادسازی خرمشهر  خاطر نشیان        

گ   مقام مالیی وزار         نلود: هلانطور ک  دکتر زلفی     
ان   وزار  ملوم  تحقشقا  و فینیاوری          نشا تأکش  کرده  

دان  ک  در شناخیت       بشا از هلشش  خود را مملف می      
هیای     آموزی از مجاهی       ی مظشم  و درس     آن وااع  

ی مقاومت  الیگیوسیازی         پشروزمن ان  و ترویج رو ش    
نلای  و با تأکش  بر جهاد مللی در نیظیام آمیوزشیی               
روی ادی متلایا بشافرین . ما نشا در دانشگاه سیلیلیان            
فارسی کازرون  ب  منوان اطب مللی مینیطیقی  در             

 تالش برای تحقق ایا راهبردها هستشم. 
ال  نیوذری       در ایا نشست  سردار پاس ار دکتر ف        

جانششا مللشا  ارارگاه مرکای خاتم االنیبیشیا)ص(            

طی سخنانی ب  بررسی مل  و موام        
جنگ تحلشیلیی  تشیریی  بیرخیی            

ها و هلچنشا پیشیامی هیا و            مللشا 
دستاوردهای دوران دفیاع میقی س         
پرداخت و با تأکش  بر جایگاه و اهلشت 

ها و دانشگاهشان در تبیشیشیا          دانشگاه
داشق دوران دفاع مق س خاطر نشان      
نلود: اگر تاریخ توسط افرادی ک  در         

سیازی     ان  و تیارییخ      آن   ور داشت   
ان   روایت نشیود  دییگیرانیی            کرده

کینینی  بیا          خواهن  آم  و سعی میی     
های متفاوتیی را       افمنی  روایت   شبه 

بنویسن . بر هلشا اساس هم میقیام          
انی  و       معظم رهبری بر جهاد تبششا تیأکیشی  کیرده           

ها بایستی ثبت ش ه و ب  درستی         ان  ایا روایت    فرموده
 تر ارار گشرد.  های جوان در اختشار نس 

جانششا مللشا  ارارگاه مرکای خاتم االنیبیشیا)ص(         
هلچنشا با تق یر از تالش دانشگاه سللان فیارسیی           

هیای     کازرون برای  رکت در مسشر ثیبیت رواییت           
ی    هیای شیهی ا  بی  ارایی               ایثارگران و خیانیواده    

هایی در ایا خصوص پرداخت و خاطر نشان          رهنلون
کرد: دانشگاه سللان فیارسیی کیازرون و سیاییر                 

ساایی در جهاد تبششا و       توانن  نقا ب     دانشگاهشان می 
جلوگشری از تحریف واایع تاریخی داشت  باشن  و بیا           

های   انتقال درست و اصولی تاریخ و واایع آن ب  نس          
های آین ه  ب  معان یا و دشلنان اجیازه          جوان و نس   

 ها را ن هن .  وارون  جلوه دادن وااعشت
سردار نوذری هلچنشا در بخا دیگری از سخینیان          
خود ب  سابق  تاریخی اشغال خرمشهر پرداخت و بیا           

یابی موام  تاریخی  لل  مراق ب  اییران  بی               ریش 
های پیشیا از آزادسیازی            تشری  برخی از مللشا    

الق س و میلیلیشیا          خرمشهر از جلل  مللشا  طریق    
اللبشا پرداخت و سپس با اشاره ب  مرا   مختلف  فت 

اللق س  ب    ور رزمن گان کازرونی در        مللشا  بشت 
های آنها اشیاره کیرد و           ایا مللشا  و برخی فعالشت    

خاطر نشان نلود: مللشا  آزادسازی خرمشهر  یمی از  
نقاط مطف تاریخی بود ک  ب  خوبی ای ر  لشیمیر             

های رزمن گان    اسالم را ب  دشلنان نشان داد. رشاد        
اسالم در طول هشت سال دفاع مق س و از جلل  در           
آزادسازی خرمشهر ک  برای دشلنان با هشچ منطقیی         
ااب  فهم نبود  بامث ش  ک  با تمش  ب  ایلیاِن اییا              
رزمن گان و ملشرغم وجود مشمال  متع د تسلشحاتی       

های سشاسی  در نهایت دست باال را در          ان ازی  و سنگ 
هیای     جنگ داشت  باششم و اجازه نی هیشیم تیوافیق            

سوی  را ب  ما تحلش  کنن . در نیهیاییت هیم                   یک
های بر ق ایران از جلل  شناخت  ش ن میراق      خواست 

ب  منوان تجاوزگر جنگ  محیمیومیشیت میراق در              
پرداخت غرامت  برگشتا ب  مرزها و... مورد پذییرش            
جامع  جهانی ارار گرفت.  گفتنی است در ایا برنام            
ک  از سوی معاونت فرهنگی و اجتلامیی دانشیگیاه            
سللان فارسی کازرون برگاار گردی   مباس روسیتیا           
کارشناس فرهنگی دانشگاه سللان فارسی کازرون و        

های شهیشی  اییا دانشیگیاه  بی                 از ام اء خانواده  
شعرخوانی پرداخت. هلچنشا در پایان ایا برنام  کی           

گری مصطفی خسروی  یمی از رزمنی گیان          با مجری 
کازرونی برگاار گردی   لوح تق یری بی  میحیسیا              

کازرونی  ب  نلاین گی از رزمن گان کازرونیی         رستلشان
  اضر در مللشا  آزادسازی خرمشهر اه ا گردی . 

اهلل نوذری  پشا از      شایان ذکر است سردار دکتر ف       
  ور در ایا نشست  از سایت پیردییس دانشیگیاه             

برداری و     سللان فارسی کازرون و بناهای آماده بهره      
های فعال ایا سایت بازدی  نلود و پس از آن             کارگاه

با   ور در جلع دانشگاهشان دانشگاه سللان فارسی        
 کازرون ب  گلباران ابور مطهر شه ای گلنام پرداخت. 

 سردارنوذریدرنشستروایتگراندفاعمقدسبهمیزبانیدانشگاهسلمانفارسیکازرون:

مستندسازیوروایتگریخاطراترزمندگانوخانوادهمعززشهدابرای
 دانشجویانونسلجدید،یکیازمصادیقجهادتبییناست

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهیرسیتیان    
: ایا  قشقت را از نادیک للس کرده ام   کازرون گفت
ک  شه ا زن ه ان  و نسبت ب  ما زنی گیان ظیاهیری      

 دستشان در مح ر خ اون  ب  مراتب بازتر است.
ب  گاارش روابط ملیومیی اداره فیرهینیگ و ارشیاد       
اسالمی شهرستان کازرون   سشا فروزن ه در آئیشیا   
تج ی  مشثاق و ادای ا ترام ب  میقیام و آرمیان هیای     
شه ای واال مقام ایا شهرستان تصری  کرد: باور ما  

بر ایا است ک  هرجا کار گره خورده ای 
 هست  شه ا راهگشایی می کنن .

ایا مقام مس ول با تشمر از مسی یوالن   
انجلا های هینیری اداره فیرهینیگ و      
ارشاد اسالمی شهرستان کازرون و بسشج هنرمینی ان   
ایا شهرستان برای هلراهی در آئشا مذکیور اظیهیار    
: اکنون در سط  استان و شهرستان مس ووالنیی    کرد
توانلن  و آگاه ب  ویژگی های فعالشت فیرهینیگیی در     

 راس امور ارار دارن .
وی با تاکش  بر اینم  خ ا را شاکر اسیت کی  در اییا    
شرایط مطلوچ برای خ مت ب  جامع  فرهنگ و هنیر  
: امش    شهرستان کازرون منصوچ ش ه است  ابراز کرد

است با تالش مجلوم  اداره فیرهینیگ و    
ارشاد کازرون بتوانشم ب  نتایج درخشیانیی   

 دست یابشم.
: با نگاه م الت محیوری    فروزن ه بشان کرد

ک  م یر ک  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمیی اسیتیان    
فارس فرا راه ایا مجلوم  ایرار داده اسیت  امیمیان     
تخصشص منابع جهت فعالشت های بیرنیامی  میحیور      

 فرهنگی و هنری بشا از پشا فراهم ش ه است.
در ایا مراسم گلاار شه ای سش  محل  نیوربیخیا     
بهشت زهرا و آرامگاه شه ای گلینیام زییار  شی  و     
کاظم دهقانشان فرد مس ول انجلیا اهی  ایلیم اداره     
فرهنگ و ارشاد اسالمی کازرون غالی در رثای شهش  

 محل  خرسن  امام جلع  پشششا کازرون ارائت کرد.
  ور بر ماار زن ه یاد محل  مر لتی رئشس اسیبیق   
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرسیتیان کیازرون و    
گرامش اشت یاد و خاطره ایا پشیشیمیسیو  میرصی        
فرهنگ با ارائت فاتح  یمی دیگر از بیرنیامی  هیای     
فرهنگی در  اشش  آئشا تج ی  مشثاق و ادای ا تیرام  
ب  مقام و آرمان های شه ای واال مقام شهیرسیتیان    

 کازرون بود.

 فروزنده در میثاق با شهدا:

 دستان شهدا در محضر خداوند باز است 


