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 7صفحه  مقاومت است

 فرماندار ویژه شهرستان کازرون:

ضرورت استفاده از ظرفیت 
دانشگاه سلمان فارسی و 

نخبگان دانشگاهی کازرون 
های  ریزی در برنامه

 ای بلندمدت توسعه
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وَبَشِِّرِ الصَِّابرِینَ الَِّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَِّا 
 لِلَِّهِ وَ إِنَِّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

های دوران دفاع و از دست دادن دوستان و یاران اینک به سوک همسر یکی از جانبببازان و  در ادامه مصیبت
ی دفباع مبسبد   نشینیم. این مصیبت را ابتدا به بازمبانبد  می »حاج کاظم غریبی«تالشگران عرصه جهاد 

کنیم و از خداوند عبلبو درجبا   جناب غریبی و سپس به فرزندان ایشان و خانواد  مرحومه تسلیت عرض می
 مرحومه و صبر و اجر عظیم و طول عمر با عز  برای ایشان و بازماندگان خواهانیم.   برای آن

 کانون معبر نور افالکیان ) منا ( پیشکسوتان جنگ و جبهه دفاع مقدس کازرونی های مقیم شیراز

 اناهلل واناالیه راجعون 
 برادرارجمند جانباز سرافراز

 جناب آقای حاج کاظم غریبی 
تان را تسلیت و تعزیت عرض نموده،  با تأسف وتأثر، درگذشت همسر مؤمنه و مکرمه

برای آن فقیده سعیده، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر و سالمتی از 
 درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

 هوالباقی 
 وجودش، سبز دراخالقِ نیک و مردِ ایمان بود

 قرآن بود »صوت«برمقامِ  »حافظ«معلم بود و
 دین »محمودیان«بود بخشنده وَ از »یدا...«

 وَ در تکریمِ انسان بود »مُخلص«میانِ مومنان
 یادش خرّم وراهش پایدار

 *شعر از محمدحسین برزویی*

 اناهلل واناالیه راجعون 

 خانواده محترم مر حوم محمودیان

استادو قاری قرآن کریم مررحروم  باتأسف وتأثر درگذشت همکارمؤمن و فرهنگی، 
حاج یدا... محمودیان تسلیت عرض نموده، برای آن فقید سعید غفران و رحرمرت 

ی الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند رحمان و  واسعه
 رحیم مسئلت دارم. 

 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

 پویش بزرگ افق روشن
مسابقه آشنایی دانش آموزان عزیز و 

والدین گرامی با مفهوم و اهمیت 
 مدیریت مصرف انرژی برق

توانند هر محتوایی اعم از  دانش آموزان می 
عکس، نقاشی، طرح های خالقانه مدیریت 
مصرف، گرافیک ، کلیپ، داستان، شعر و ... با 
موضوع و محوریت مدیریت مصرف، حفظ محیط 
زیست و ایمنی در برق تهیه و از طریق سامانه 

ارسال @pooyeshbarghشاد به آدرس 
 نمایند.

 مهلت ارسال آثار:

 5045تیر ماه  51تا پایان  
 

 روابط عمومی های صنعت برق فارس
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 اندرکاران مراسم حج: رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از دست

هایی را که به  رژیم صهیونیستی دولت
سازی روابط با آن رفتند  سمت عادی

 2صفحه  کند استثمار می



2صفحه  5455ژوئن  51/  5001القعده  ذی 51/  5045خرداد  51شنبه  / چهار 115/ شماره  51سال   

رهربررر مرعررالرم انررقرال  اسررالمری در دیرردار 
اندرکاران حج امسال، حج را ستون زندگی  دست

های مهرمری  ها و درس انسان و دربردارنده پیام
برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجرترمراعری 
انسان دانستند و بر لزوم تأمین امنریرت هرمره 
زائران بویژه زائران ایرانی به عنوان مرارالربره 
جدی جمهوری اسالمی از دولت میزبان تأکریرد 
کردند. ایشان حج را برنامه مدبرانه الهی با زوایا 

هرای  ای متفاوت از سایر برنامره و ابعاد و گستره
دینی خواندند و گفتند: قرآن کریم حکمت حرج 

یرعرنری  «قیاماً للنراس»را در یک جمله کوتاه 
ستون زندگی بشرر بریران مری کرنرد. حرج در 

هایی است که به بشر و  بردارنده تعالیم و تمرین
آموزد چرگرونره ارکران  های پی در پی می نسل

 زندگی خود را انتخا  کند.

ای تعلیرم هرمرزیسرتری،  ا... خامنه حضرت آیت
زیستی و اجتنرا  از گرنراهران و امرور در  ساده

دسترس اما نیرازمرنرد مرراقربرت را از جرمرلره 
های مهم حج برشمردند و در بیران چرنرد  درس

توصیه افزودند: همره حرجراج و هرمر رنریرن 
مسئوالن حج قدر این نعمت بزرگ را بدانرنرد و 
قدردانی آن هم عبارت است از نیت قربت برای 
خداوند و انجام امور به صورت محکم، متقرن و 
همراه با ابتکرار. ایشران حرجراج را بره ایرجراد 
آمادگیِ درونی برای این سفر معرنروی بسریرار 
مهم و پرهیرز از امرور نراپسرنردی هرمر رون 
بازارگردی سفارش مؤکد کرردنرد و گرفرترنرد: 
سوغاتی واقعی سفر حج، قرائت قررآن، نرمراز و 
طواف در مسجدالحررام اسرت و نربرایرد وقرت 

 گرانبها را برای کارهای بیهوده هدر داد.

ای با اشاره به اینکره حرج  ا... خامنه حضرت آیت
مالهر اتحاد امت اسالمی است، گفترنرد: برایرد 

کار گرفته شود تا هیچ خللری بره  همه تالش به

موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود زیرا ایرجراد 
اختالف بخصوص اختالف میان شیعه و سرنری 

ها است. رهربرر انرقرال   از ترفندهای انگلیسی
های خرو  و روشرنرگررانره برا  اسالمی، تماس

زائران کشورهای دیگر و استفاده از قرآن و قُرّاء 
هرای افرزایرش اترحراد  خو  را از جمله زمینره

هرا  برشمردند و با تأکید بر اینکه صهیونریرسرت
بالی فوری و نقد جهان اسالم هستند، افزودند: 

هرا از  افشای توطئه و طراحی صهریرونریرسرت
هرای  کارهای ضرروری در حرج اسرت و دولرت

ها  عربی و غیر عربی که بر خالف خواست ملت
سرازی  و برای خواست امریکا، به سمرت عرادی

اند، بداننرد ایرن  روابط با رژیم صهیونیستی رفته
ای نرخرواهرد  ها هیچ نتیجره نشست و برخاست

وسریرلره رژیرم  داشت جز استرمرمرار آنرهرا بره
ای بره  ا... خرامرنره صهیونیستی. حضررت آیرت

وظایف سنگین دولت میزبان و لزوم عمرل ایرن 
دولت بر اساس مصالح دنیای اسالم نیرز اشراره 

ویژه  کردند و گفتند: تأمین امنیت همه زائران به
زائران ایرانی و جلوگیرری از ترکررار فرجرایر  
گذشته و هم نین تجردیرد نرالرر در افرزایرش 

ها، از ماالبات جدی جمهروری اسرالمری  هزینه
 است.

ایشان در پایان از مسرئروالن حرج درخرواسرت 
کردند موضوع کاهش ایام حج را در دستور کرار 

 خود قرار دهند و برای آن راه حلی بیابند.

االسالم والمسلمیرن  در ابتدای این دیدار، حجت
فقیه در امرور حرج و زیرارت و  نوا  نماینده ولی

آقای حسینی رئریرس سرازمران حرج و زیرارت 
های در نالر گرفته  گزارشی از تدارکات و برنامه

شده برای برگزاری مراسم حرج امسرال بریران 
 کردند. 

 leader.irمنب : 

 انتخابی ازجهادگران تبیین
 صادق مبین

متن زیر را با حضور پدر بزرگ و مادر بزرگان محترم ماالعه فرمایید 
 تا آنان گواهی دهند که حقیقت دارد یا ندارد:

ها را فراموش کرده و فقط  اند و نعمت چرامردم  اینقدر ناسپاس شده
گویند زمان شاه ارزانی بود و حاال گرانی  بینند؟!!! می مشکالت را می
 گویند در آن زمان بیشتر رفاه داشتیم!! هست!!! می

 سوال؟

توانستند برنج و مرغ و گوشت و کربرا   چند روز در هفته مردم می
ها بپرسید!  مادر کداممان هرر مراه  بخورند؟! از پدرانتان و پدربزرگ

 کرد؟ توی آرایشگاه بود و خرج بوتاکس و تتو و رنگ و مش و... می

برخی حتی  مسواک نداشتند! از جرمگیری و پرکرردن دنردان کره 
کشیدند دکترها هم اغلب هندی  اصالً خبری نبود، فقط دندان را می

ها داشتیرم؟  تخصص برای انواع رشته بودند!!! این همه پزشک فوق
خبرها   روند و حتی برخی از خدا بی حاال بیشتر مردم دندانپزشکی می

های  کنند؛ با قیمت های سگشان را هم جرمگیری می روند دندان می
 میلیونی.

های هنری و موسیقری و  های آن زمان به کالس کدام یک از ب ه
رفتند؟ آره، البته یک هنر را حرترمراً یراد دخرتررهرا  درسی و ... می

 ها ... بافی بود، دربیشتراستان و آن قالی دادند می

هایمان چقدر مهربانانه  بافی و معلم کی یادش هست که کالس قالی
 کردند با ترکه!  بافتیم کمرمان را نوازش می وقتی کم می

رفتیم!!! بیشرترر  بار سفر شمال و مشهد و... می قدیما چند سال یک
رفتنرد!! حرتری  مردم در طول عمرشان شاید فقط یک بار مشهدمی

مکه و کربال هم برای معدودی بود. شهرهای دیگرر کره آرزو برود 
درصد ثروتمند! سفرهای خارجی بماند. حاال چقدر سفر  5مگر برای 
 روند و برخی هم براحتی خارجی!  داخلی می

کداممران برا سررویرس بره ها بابای کداممان ماشین داشت؟  قدیم
ای یا ماهی یا حتی سالی چندبار با خانرواده  مدرسه می رفتیم؟ هفته

هرا  هایمان زمستان خانهرفتیم؟ چقدر لباس داشتیم؟  به رستوران می
 گرم و نرم بود؟خیلی؟!! 

کردند؟ بمانرد کره  شان می ی لوازم آرایشی مادرهایمان چقدر هزینه
های امروز کاشت ناخن و ترمیرم  های ثابت اکمر خانم یکی از هزینه

هزارخرج نراخرن و  5۵۵ی آن است!!! بعد همین خانمی که  ماهیانه
 گوید نان نداریم بخوریم.  الکش کرده می

ی  توانستند بروند و در یک خانه ها بعد از ازدواج می چنددرصد جوان
جداگانه زندگی کنند یا خریداری کنند یا دوتا اتاق اجراره کرنرنرد و 

ی شخرصری کره برمرانرد!  مستأجر باشند! پول اجاره داشتند؟! خانه
هایرش  ی پدرشوهر توی یکی از اتاق ها در خانه یامجبور بودند سال

 های جداگانه.  اتاقزندگی کنند؟ 

خداییش چه چیز گذشته بهتر از اآلن بوده است؟؟؟ چرا یادم هست 
یک چیزش بهتر بود: مردم شکرگذار خدا بودند. یادم هست مرادرم 

اش آرامش رو  کرد و برای همین هم توی چهره همیشه شکرخدا می
 دیدم. می

ای رهبر معالم انقال  اسالمی  ا... خامنه حضرت آیت
در دیدار آقای نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال 
و هیئت همراه با اشاره به ایستادگی دو کشور ایران و 
ونزوئال در مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبری 
امریکا، تأکید کردند: تجربه موفقیت آمیرز دو کشرور 
نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها مرقراومرت و 

 ایستادگی است.
رهبر انقال  اسالمی با اشاره به پریرروزی دولرت و 

ای سخت با امریکرا و جرنرگ  ملت ونزوئال در مبارزه
ای که بر ضرد ونرزوئرال بره راه  ترکیبی و همه جانبه

انداخته شده بود خاا  به آقرای مرادورو گرفرترنرد: 
مقاومت جنابعالی و ملت ونزوئال بسیار با ارزش است 
زیرا قدر و منزلت و لیراقرت یرک مرلرت و کشرور و 

دهد و امروز قاعدتاً نگاه  رهبران آن کشور را ارتقا می
 امریکا به ونزوئال متفاوت از گذشته است.

ای همر رنریرن برا اشراره بره  ا... خامنه حضرت آیت
پیشرفتها و ابتکارهای علمی و فنراوری جرمرهروری 

های  اسالمی ایران در سالهای اخیر افزودند: این گام
ترین و  بلند در شرایای برداشته شده است که سنگین

ها و فشارهرا برر مرلرت ایرران  ترین تحریم سابقه بی

فشرار «ها خودشان نام آن را  تحمیل شد و امریکایی
گذاشتند.  ایشان تأکید کردند: مرقراومرت »حداکمری

ملت ایران باعث شکست سیاست فشار حرداکرمرری 
ای که یکی از مسئوالن برجسته سیاسی  گونه شد، به

کار  امریکا چندی پیش تعبیر شکست مفتضحانه را به
 بُرد.

ای که  رهبر انقال  اسالمی خاطرنشان کردند: نتیجه
توان از ایستادگی و موفقیرت دو مرلرت ایرران و  می

ونزوئال گرفت، این است که تنها راه عالج در مقابل 
فشارها، ایستادگی و مقاومت است ضمن آنکه برایرد 

ها و ارتباطات میان جمهوری اسالمی ایران  همکاری
و دولت بولیواری ونزوئال بیش از پیش مستحرکرم و 

 نزدیک شود.
ای با استقبال از امضای سرنرد  ا... خامنه حضرت آیت
ساله میان ایران و ونزوئال گفتند: الزمه  ۰۵همکاری 
های بلندمدت پیرگریرری تروافرقرات و بره  همکاری

 سرانجام رساندن آنها است.
های صمیمرانره ایرران و  ایشان با اشاره به همکاری

ونزوئال، خاطرنشان کردند: دو کشور با هیچ کشوری 
اینگونه روابط نزدیک ندارند و جمرهروری اسرالمری 

ایران نشان داده است که در مواقر  خرارر، خرارر 
 گیرد. کند و دست دوستان خود را می می

رهبر انقال  هم نین از مواض  ضدصهیونیرسرتری 
های  گیری آقای مادورو تجلیل کردند و گفتند: موض 

چندی قبل جنابعالی علیه رژیم صهیونیستی بسریرار 
 درست و شجاعانه بود.

جمهور کشورمان  در این دیدار که آقای رئیسی رئیس
نیز حضرور داشرت، رئریرس جرمرهرور ونرزوئرال از 

های ایران در مبارزه سخت ملت ونزوئرال برا  حمایت
امریکا قدردانی کرد و گفت: شما در هنرگرامری کره 
شرایط ونزوئال بسیار سخت برود و هریرچ کشروری 

کرد به یاری ما آمدید و کمک کردید تا از  کمک نمی
 آن شرایط خارج شویم.

جمهور ونزوئال برا تشرریرح شررایرط سرخرت  رئیس
طور  اقتصادی این کشور در سالهای اخیر افزود: همان

ها یک جنگ تدریجی و  که جنابعالی گفتید امریکایی
چند بُعدی را علیه کشور مرا آغراز کرردنرد ولری مرا 

هایری کره  توانستیم با ایستادگی و استفاده از فرصت
جانبه را برا  ها در اختیار ما قرار داد، مقابله همه تحریم

تهاجم آمریکا آغاز کنیم و اکنون شرایط ونزوئال بهتر 
 از چند سال قبل است.

آقای مادورو هم نین با اشاره به مذاکررات خرود در 
تهران و امضای سند همکراری افرزود: مرا در حرال 

راه دقیق برای همکاری با ایران در  طراحی یک نقشه
ویژه در بخش علم و فرنراوری  های مختلف به زمینه
 هستیم.
جمهور ونزوئال هم نین با تأکیرد برر ایرنرکره  رئیس

کشورش موضوع فلساین را یک موضروع مرقردس 
داند، گفت: به علت همین اعترقراد، رژیرم  بشری می

صهیونیستی از طریق موساد در حال توطئه مستمر بر 
 ضد ونزوئال است. 

 leader.irمنب : 

 جمهوری ونزوئال و هیئت همراه: رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس

تجربه ایران و ونزوئال نشان داد تنها راه پیروزی 
 دربرابر فشارهای آمریکا مقاومت است

 مردی که از قم قیام کرد
 محمد بارونی

مردی از قم مردم را به حق  »امام موسی کاظم)ع( می فرمایند: 
دعوت کند، افرادی پیرامون او گرد آینرد کره قرلرب هرایشران 
هم ون پاره های آهن استوار است. بادهای تند حوادث آنان را 
نلغزاند، از جنگ خسته نشده و نترسند، اعتمادشان بر خدا است و 
  «سررررانرررجرررام کرررار از آن پررررهررریرررزکررراران اسرررت.

 (.۰15، ص 55)بحاراألنوار، ج 

مردمی از شرق قیام میکنند »حضرت رسول)ص( می فرمایند:  
  «و زمینه را برای حرکت جهانی مهدی ]عج[ فراهم می سازند.

 (.11، ص ۰)الزام الناصب، ج 

بسیاری ازمراج  عالام و علما معتقدند این انقال  همان انقال  
 وعده داده شده و زمینه ساز ظهور امام زمان)عج( است. 

انقال  ما نقاه »آن چنانکه خود حضرت امام)ره( می فرمایند: 
شروع انقال  بزرگ جهان اسالم، به پرچمداری حضرت حجت 
ارواحنا فداه است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منرت 
«نهرد و ظرهرور و فررجرش را در عصرر حراضرر قررار دهرد. . 

 (.7۰5، ص ۰1)صحیفة نور امام خمینی، ج  

بنابر حدیمی از امام محمد باقر)ع( و اعتقاد محققینی چون عالمه 
کورانی فاصله میان آغاز انقال  تا ظهور کمتر از عمر معمولری 
یک انسان خواهد بود.  یعنی کسی که آغاز این حرکت را دیده 

 است می تواند امیدوار باشد که ظهور را هم ببیند.

 صلوات -اللهم عجل لولیک الفرج 

 اندرکاران مراسم حج: رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از دست

هایی را که به سمت  رژیم صهیونیستی دولت
 کند سازی روابط با آن رفتند استثمار می عادی

 استاندار فارس:

هیچ نیرویی به کار گرفته نشود مگر 
این که سه درصد سهم معلوالن 

 رعایت شود
به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، نخستین جلسه هماهنگی و 
پیگیری مناسب سازی استان با حضور جمعی از معلولین، سرپرست 
بهزیستی استان فارس به ریاست استاندار فرارس بررگرزار شرد. 
محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در گفتگوی اختصاصی با شیرازه 
در این باره گفت: این اولین جلسه مناسب سازی بود که برگزار شد 
و ما تصمیم گرفتیم که سه ماه یکبار این جلسات را تشکیل بدهیم. 
وی افزود؛ در این جلسه سه مصوبه خو  داشتیم که ان شراءا  
رصد می شود که حتما اجرایی شود. ایمانیه در توضیح مصروبرات 
جلسه اظهار داشت: اولین مصوبه این بود که شهرداری موظف است 
مواردی را که بهزیستی به عنوان اولویت اول معرفی می کند ممرل 
رف  موان  و مشکالتی که برای تردد معلولین وجود دارد، اینهرا را 

ترتیب با اولویت امسال انجام دهد. وی افزود: ممال بگوید سرال  به
انجام دهد تا این مسائرل   این موارد است و به همین ترتیب 11۵۵

تمام شود. ایمانیه مصوبه دوم را در ارتباط با حمل و نقل معلولریرن 
معرفی کرد و گفت: شهرداری شیراز فعال خودش مستقیما یرا از 
طریق واگذاری به یک شرکت، ون مخصوص حمل و نقل معلولین 

معلولیرن برا   را راه اندازی کنند. مدیریت عالی استان تصریح کرد:
که برای   تماس می گیرند و ون مخصوص حمل نقل 177شماره 

 این عزیزان مناسب سازی شده، به دنبال مسافر آنها خواهد رفت.

ایمانیه اضافه کرد: این خدمات رایگان نیست و اگر روز قبل رزرو 
دقیقه از زمانی که قول داده شده و اگر همان روز  15شود با فاصله 

تماس بگیرند با تفاوت یک ساعت، برای جابجای معلول حراضرر 
شود. وی با بیان اینکه سومین مصوبه در بحث استخدام معلولریرن 
بود، گفت: تا به حال قانون به این شکل بود که دستگاه های دولتی 
سه درصد استخدامهای خود را از معلولین قرار بدهند و ما مصرو  
کردیم که این امر شامل استخدامهای شرکتی و قرار دادی هم شود 
که خبر خیلی خوبی است. استاندار فارس در خصوص زمان عملیاتی 
شدن این مصوبات گفت: مقرر شد خودرو مخصوص حمل و نرقرل 

وی ادامه ادامه داد: برنامه رف    معلولین ظرف یک ماه اجرایی شود.
موان  و آماده سازی محیط، چه سازمان ها و چه معابر، طبق جدول 
زمان بندی شده ای که بهزیستی تحویل میدهد انجرام مریرشرود. 
ایمانیه در خصوص اجرای مصوبه استخدام نیز توضیح داد: مصوبره 
استخدام از همان زمان تصویب ابالغ شد و سازمان مردیرریرت و 

ریزی هم موظف شد نالارت کند که نیرویی به کار گررفرتره  برنامه
 نشود مگر این که این سه درصد را رعایت شود.
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خردادماه، محمدعلی بخرد، معاون استاندار  11صبح امروز، 

و فرماندار ویژه شهرستان کازرون، با حضرور در دانشرگراه 
هرای  سلمان فارسی کازرون، ضمن بازدید میدانی از بخش

های ایجاد شده و موجرود  مختلف این دانشگاه و زیرساخت
در آن، در نشستی مشترک با اعضاء هیئت رئیسه و مدیران 
دانشگاه سلمان فارسی کرازرون، بره برررسری مسرائرل و 

های  های این دانشگاه و بحث و گفتگو پیرامون افق چالش
ای این مرکز دانشگراهری و شرهررسرتران کرازرون  توسعه

 پرداخت. 
الرمرلرل دانشرگراه  بنا به گزارش روابط عمومی و امور بین

نریرا، رئریرس  سلمان فارسی کازرون، دکتر غریب فراضرل
دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در ابتدای این نشسرت برا 
تقدیر از رویکردهای فرماندار ویژه شهرستران کرازرون در 

هرا در سرارح  جهت کمک به تقویت اثربخشی دانشرگراه
شهرستان که در کنار رویکردهای دانشگاهی دکتر فریدون 

دوانی، نماینده مردم شریف کازرون و کوه نرار در  عباسی
افرزایری  مجلس شورای اسالمی، زمینه مالوبی برای تروان

ها و مراکز علمی شهرستان ایجاد کرده است، ضمن  دانشگاه
های دانشگاه سلرمران فرارسری کرازرون و  معرفی ظرفیت

های محقق شده و در دست اقدام ایرن دانشرگراه، از  برنامه
آمادگی دانشگاه سلمان فارسی کازرون برای کمک به حل 
مسائل شهرستان و تقویت توسعه آن مبتنی بر مبانی علمی 
خبر داد و خاطر نشان نمود: با تقویت ارتباط دانشگاه سلمان 
فارسی کازرون در ساوح ملی، استانی و شهررسرترانری و 

های کالن  ایم تا ذیل سیاست ها، تالش کرده تقویت تعامل
وزارت علوم، تحقیقرات و فرنراوری در راسرترای ترعرامرل 

های مختلف و کمک به حل مسائرل  حداکمری با مجموعه

های جدیدی را نیز  جامعه، در این حوزه گام برداریم. ظرفیت
ایم. در همین راستا این آمادگی را  در این زمینه ایجاد کرده

هرای مروجرود،  ها و ظرفیرت داریم که با تکیه به توانمندی
ساز در  گیر و تصمیم ای علمی برای نهادهای تصمیم پشتوانه

 شهرستان باشیم و به ارایه خدمات بپردازیم. 
رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون هم نین با برشمردن 

ای  های مغرفرول مرانرده در رونرد تروسرعره برخی ظرفیت
شهرستان کازرون خاطر نشان نمود: توسعه دانشگاه سلمان 
فارسی کازرون، ماالبه جدی مردم این شهرستان است. در 

روی دانشگاه با  این مسیر برطرف کردن برخی مسائل پیش
های مختلف محلی و هم نین حرکت بره  تکیه به ظرفیت

های مختلف ماالعراتری، پرژوهشری،  سمت واگذاری طرح
های مختلف اجرایی به این دانشرگراه،  آموزشی و... دستگاه

تواند توانمندی دانشگاه را در ارایه خدمات مالرو  بره  می
جامعه تقویت نماید. با رویکردهای مناسب و امیدوار کننده 
مرجرمرروعره مردیررریرت کررالن شرهررسررتران کررازرون و 

های معاون اسرترانردار و فررمرانردار ویرژه ایرن  گذاری ریل
هرا و  شهرستان، امید مضاعفی به برطررف شردن چرالرش

 تقویت اثربخشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون داریم. 
در ادامه این نشست، معاونان و مدیران دانشگاه سرلرمران 

هرای  فارسی کازرون به طرح بررخری مسرائرل و چرالرش
هرای  روی دانشگاه سلمان فارسی کرازرون در حروزه پیش

 اندازهای آتی پرداختند.  مختلف و ترسیم چشم
محمدعلی بخرد، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
کازرون نریرز در ایرن نشرسرت برا تصرریرح برر ضررورت 

ها در مسائل جاری جامعه،  آفرینی هرچه بیشتر دانشگاه نقش

خاطر نشان نمود: بایستی با نگاهی بلندمردت و در قرالرب 
ایجاد سازوکارهای اصولی و پایدار، تالش شود تا دانشگراه 
سلمان فارسی کازرون و هم نین نخبگان دانشگاهی این 
شهرستان در ساح کشور، اثرگذاری مالو  و موثرری در 

ای و بلندمدت این شهرستان داشته  های توسعه ریزی برنامه
ای و تدوین طرح  ریزی توسعه باشند. در همین راستا برنامه

های  آمایش سرزمین شهرستان کازرون متناسب با ظرفیت
این مناقه را با کمک دانشگاه سلمان فارسی کازرون و به 

هرای ایرن دانشرگراه و اسرترفراده از  کار گیری ظررفریرت
های نخبگانی و دانشگاهی کازرون در ساوح ملی و  ظرفیت

 دهیم.  محلی حرکت می
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون در بخش 

هرای  های خود با اشراره بره ظررفریرت دیگری از صحبت
ای شهرستان کازرون افرزود:  های مناقه ای و مزیت توسعه

شرنراسری،  هایی مانند باسرتران شهرستان کازرون در حوزه
گردشگری، نفرت و گراز، کشراورزی، صرنرعرت و... دارای 

های بسیرار حرائرز اهرمریرت و مرهرمری اسرت و  ظرفیت
ای دانشگاه سلرمران فرارسری کرازرون  گذاری توسعه هدف

ای شهررسرتران  های توسعه بایستی متناسب با این ظرفیت
ای که بتواند بیشترین و مالوبترین بازدهی را  باشد، به گونه
 ایجاد نماید. 

نماینده عالی دولت در شهرستان کازرون همر رنریرن برا 
روی  های پریرش تصریح بر ضرورت برطرف نمودن چالش

آفرینی بیشتر  دانشگاه سلمان فارسی کازرون، بر لزوم نقش
دانشگاهیان در کمک به حل مسائل جامعه تأکیرد کررد و 
افزود: اساتید و دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

تروانرنرد اثررگرذاری  بنیان، مری های دانش با تقویت شرکت
هرای  تری در حل مسائل جامعه داشته باشند. رشته مالو 

تحصیلی موجود در این دانشگاه در راسرترای خردمرت بره 
شهرستان حرکت کنند و با تکیه به غنای فرهنگی، انقالبی 

 و... کازرون به تولید دانش بپردازند. 

 15شرنربره،  ظهر روز سه
خررردادمرراه، نشررسررت 
مشترک هیئت رئیسره و 
جمعی از مدیران دانشگاه 
سلمان فارسی کازرون با 
دکتر ایمانیره، اسرترانردار 
فارس، با حضور فرماندار 
ویژه کازرون و به منالور 

هرا و  معرفری ظررفریرت
های دانشرگراه در  قابلیت

جهت تعامرل برا فضرای 

آفرریرنری  اجترمراعری و نرقرش
ای آن و نریرز در جرهرت  توسعه

کمک به تقویت دانشگاه سلمان 
فارسی کازرون، در دفتر استاندار 

 فارس برگزار گردید. 
بنا به گزارش روابط عمرومری و 

الملل دانشگاه سلرمران  امور بین
فارسی کازرون، دکرترر غرریرب 

نیا، رئیس دانشگاه سلمان  فاضل
فارسی کازرون، در این نشسرت 

هرا و  ضمن معرفری قرابرلریرت
هرای ایرجراده شرده و  ظرفیرت

تشریح دستاوردهای این دانشگاه 
های مختلف آموزشری،  در حوزه

پژوهشی، فرهنگری و... خراطرر 
های دانشرگراه  ریزی ها و برنامه گذاری نشان نمود: در هدف

ایرم ترا در کرنرار ارایره  سلمان فارسی کازرون تالش کرده
خدمات علمی و آموزشری بره دانشرجرویران، بسرتررهرای 

آفرینی دانشگاه و دانشگاهریران در  گوناگونی را برای نقش
ساح جامعه ایجاد کنیم. ذیل راهربرردهرای کرالن وزارت 

ای استان  اندازهای توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و چشم
فارس که همواره مورد تأکید مدیریت ارشرد اسرتران بروده 

گیری  افزا و با بهره است، در تالش هستیم در فرایندی هم
ای و محلی، در جهرت  های مختلف ملی، مناقه از ظرفیت

تقویت دانشگاه سلمان فارسی کازرون، بسترهای بیشترر و 
تر اعضاء هیئرت  های مالو  آفرینی تری برای نقش مناسب

علمی توانمند، دانشجویان مستعد و مجمروعره امرکرانرات 
ساختاری و مراکز وابسته به این دانشگاه در راستای کمک 

 به حل مسائل جامعه ایجاد شود. 
نیا هم رنریرن در برخرش دیرگرری از  دکتر غریب فاضل

های خود از قرار گرفتن ساختمان دانشکده عرلروم  صحبت
هکتاری دانشگاه  57پایه و ساختمان سلف سرویس پردیس 

سلمان فارسی کازرون در مراحل نهایی آماده شدن جهرت 
برداری خبر داد و افزود: در جرهرت ترقرویرت فضرای  بهره

کالبدی دانشگاه و حرکت در مسیر توسعره آن، عرالوه برر 
اینکه تدوین سند راهبردی دانشگاه را دنبال کردیم و اکنون 
این سند در مراحل نهایی قرار دارد، ساختمران دانشرکرده 
علوم پایه پردیس دانشگاه سلمان فرارسری کرازرون را برا 

برداری رساندیم  مترمرب  زیربنا به مراحل نهایی بهره55۵۵
برداری از آن،  و امیدوارم با افتتاح این ساختمان و آغاز بهره

عالوه بر افزایش سرانه فضاهای دانشگاهی در غر  استان 
های بیشتری را در جهت توسعه دانشگاه  فارس، بتوانیم گام

سلمان فارسی کازرون که همواره از سوی مردم و مسئولین 
 این شهرستان مورد توجه و تأکید بوده، برداریم. 

محمدعلی بخرد، فرماندار ویژه شهرستان کازرون نریرز در 

این نشست، دانشگاه سلمان فارسری کرازرون را یرکری از 
ای شهرسرتران کرازرون  های مهم توسعه گاه ارکان و تکیه

های دانشگاه سلرمران  برشمرد و خاطر نشان نمود: ظرفیت
تواند در جهت توسعه شهرستران مرورد  فارسی کازرون می

استفاده قرار گیرد و از این طریق فرصت بیشرترری بررای 
حضور دانشگاهیان در ساح جامعه و کمک به حل مسائل 

های مناسبی دارد که با  آن ایجاد شود. این دانشگاه ظرفیت
پیوند دادن هرچه بیشتر آنها به جامعه و هم نین توسرعره 

ها و اقتضائات شهرستان کازرون،  آتی آن متناسب با ظرفیت
 تری برای توسعه شهرستان فراهم آورد.  زمینه مناسب

در این نشست هم نین دکتر احسان منبری، معاون مالی و 
اداری دانشگاه سلمان فارسری کرازرون، ضرمرن تشرریرح 
اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه دانشگاه، بره مررور 

روی آن پرداخت و تشریح  ها و مسائل پیش برخی از چالش
 های مرتبط با آنها پرداخت.  ریزی برنامه

دکتر محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس، در این نشست با 
هرای  هرا و حروزه پراهمیت توصیف کردن جایگاه دانشگاه

علمیه در ساح کشور، ضمن ارایه راهکارها و راهبردهایی 
ای و تسهیل حرکت دانشگاه  در جهت کمک به روند توسعه

آفرینی دانشگاهیان  سلمان فارسی کازرون، بر ضرورت نقش
ها را بخشری  آفرینی در ساح جامعه تأکید نمود و این نقش

عمده از مسئولیت اجتماعی آنها در برابر جامعه برشمرد و با 
ی ازدواج دانشجویان و تشکیل خرانرواده از  تأکید بر مقوله

های اصلی  سوی آنها، این مهم را به عنوان یکی از ضرورت
 ها قلمداد نمود.  های فرهنگی در ساح دانشگاه ریزی برنامه

هرا و سرایرر  هرا، کرانرون استاندار فارس هم نین انجمرن
های دانشجویی را بازوهایری مروثرر و مرهرم بررای  تشکل

تروانرنرد در کرنرار  برقراری ارتباط با جامعه برشمرد که می
سازی مناسب برای ارایه خدمات دانشگاه به جامرعره،  زمینه

 موجب پرورش نیروهای مستعد برای آینده کشور نیز باشند. 

 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون:

ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه سلمان فارسی کازرون و نخبگان دانشگاهی شهرستان 
 ای های بلندمدت توسعه ریزی در برنامه

 نشست مشترک هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه سلمان فارسی کازرون با استاندار فارس برگزار شد
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اخذ تاییدیه استاندارد جایگاه سی 
شهرداری از اداره  5ان جی شماره 

 کیفیت و استاندارد فارس
شبهبرداری مبورد  ۲جایگا  سی ان جی شمبار  

تأیید ادار  کیفیت و استاندارد فار  قرار گرفت.  
به گزارش روابط عمومی شهبرداری کبازرون ببا 
توجه به اهمیت ایمنی جایگا  های سی ان جبی 

هبا مبدتبی قبببط تبوسبط  شهرداری این جایگا 
بازرسان فنی ادار  کیفیت استانبدارد ببررسبی و 
هفته گذشته مورد تایید قرار گرفت. همچنبیبن 

 ۲پس از تاییبد اسبتبانبدارد جبایبگبا  شبمبار  
شهرداری از ادار  کط استانبدارد فبار ط طببب  

۰دستور العمط اجبرایبیط  درصبد از کبارمبزد  ۱
جایگا  سی ان جی که توسط شرکت گاز جهبت 
ضمانت استاندارد سازی مسدود شبد  ببودط آزاد 

 شد.
 

برگزاری کارگاه آموزشی مهندسان 
طراح وناظران سازه و معمار شهر 

 کازرون
کارگا  آموزشی مهندسان طراح وناظران ساز  و 
معمار شهر کازرون با همکاری شهرداری و دفتر 
نمایندگی نظام مهندسی ساختبمبان در سبالبن 

 اجتماعا  شهرداری  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهبرداری کبازرونط در 
این کارگا  دو روز  مهند  احمدی  معاون فنی 
و عمرانی شهرداری به منظور آشنایی مهندسبان 
با شرح وظایف در خصوص نحو  ارائه گبزارش و 
نحو  کنترل ضوابط شهرسازیط کمیسیون مباد  
صدط مشکال  وتبعا  حسوقی و انتظامی ناشی از 
عدم ارسال به موقع  گزارش تخلفا  ساختمانی 

مباد   7ش خالف واقع  و اعمال تبصر    و یا گزار
شهبرداری در خصبوص نباظبران ببه  صد توسط 

 تفصیط سخن گفت.
همچنین مهند  یبزدانبی در خصبوص اخبال  
حرفه ای وشأن ومنزلت مهبنبدسبان و آمبوزش 
های الزم درخصوص همکاری وتسهیط در ارائبه 

 خدما  مهندسی توضیحاتی ارائه کرد.
در پایان این جبلبسبهط نباظبران و طبراحبان در 
خصوص مسائبط و مشبکبال  حبرفبه ای خبود 
سواالتی را مطرح کردند که مهنبد  احبمبدی 
معاون فنی شهرداریط مهند  حسینی رئبیبس 
سازمان نظام مهندسی و مهنبد  یبزدانبی ببه 

 سواال  آنان پاسخ دادند.
این کارگا  آموزشی با حضور رئیس سازمان نظام 
مهندسی شهرستبان کبازرونط مبعباون فبنبی و 
عمرانی شهرداری و مهندسبان طبراحط نباظبر و 
معمار شهر کازرون ببه مبد  دو روز در سبالبن 

 اجتماعا  شهرداری برگزار شد.
 

بازدید مدیر کل امور بانوان 
استانداری فارس از پارک خانواده 

 کازرون 
مدیر کط دفتر امور بانوان و خانواد  استانداری 
فار  روز گذشته از پارک خبانبواد  کبازرون 

 بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کبازرونط روز 
گذشته شهردار و اعضای شورای اسالمبی شبهبر 
میزبان زهرا یسطین مدیر کط دفتر امور بانوان و 

 خانواد  استانداری فار  بودند.
شببهببردار کببازرون در ایببن بببازدیببد ضببمببن 
خوشامدگویی به مدیر کط دفتر امبور ببانبوان و 
خانواد  استانداری فار  اظهار کرد: با توجه ببه 
اینکه بانوانط حدود نیمی از جمعبیبت شبهبر را 
تشکیط می دهندط بنابراین آنها برای تبفبریب  و 

 ورزش نیاز به یک پارک امن دارند.
مهند  رضا نوذری با اشار  به برنامه شهبرداری 
کازرون برای تکمیط فاز به فاز پارک خانواد  این 
شهرط افزود: از شما به عنوان نمایند  ببانبوان در 
استانداری فار  انتظار داریمط برای تحسب  ایبن 

های الزم را به منظور  امر مهم مساعد  و رایزنی
تامین حداقط بخشی از اعتبار مورد نبیباز ببرای 
تکمیط این پارک داشته باشید تا بانوان کازرونی 

 بتوانند بدون دغدغه از این فضا بهر  ببرند.
زهرا یسطین مدیرکط دفتر امور بانوان و خانبواد  
استانداری فار  نیز قبول دادط در حبد تبوان در 

 این زمینه تالش شود.
 

شهردار کازرون در مراسم گرامیداشت 
 هفته محیط زیست مطرح کرد؛

کازرون در بین برترین شهرهای 
فارس از نظر تنظیف/ هزینه روزانه 

میلیون تومانی بابت جمع آوری  544
 و دفن پسماند

شهردار کازرون گفت: شهرداری کازرون با کسب 
در زمر  برترین های شهرهای اسبتبان  ۵۹نمر  

 فار  از لحبا  تبنبظبیبف شبهبری قبرار دارد.
به گزارش روابط عمبومبی شبهبرداری کبازرونط 
مهند  رضا نوذری در مراسم گرامیداشت هفته 
محیط زیست کبه ببا حضبور شبهبردارط اعضبای 
شورای اسبالمبی شبهبرط جبمبعبی از مبدیبران 
شهرستانی و جمعبی از فبعباالن و دوسبتبداران 
محیط زیست در کازرون برگزار شدط اظهار کرد: 
خدما  صادقانه پاکبانان و نیروهای شهرداری و 
دوستداران محیط زیست باعث شد  که کازرون 
در ارزیابی استانداری فار ط در بین شبهبرهبای 

 برتر استان از لحا  تنظیف شهری معرفی شود.
وی یکی از معضال  شهر کازرون را جمع آوری 
و دفن زباله عنوان کرد و گفت: شهرداری ببرای 
جمع آوری و دفن زباله روزانه حدود دو میلیارد 
ریال هزینه می کند که هزینه بسیار باالیی است 
و همه ما به نوعی باید تالش کبنبیبم تبا زببالبه 
کمتری تولید کنیمط البته برای تحس  این امبر 
نیازمند کمک فعاالن محیط زیستی در زمینبه 

 فرهنگ سازی و آموزش شهروندان هستیم.
شهردار کازرون با یادآوری اینکبه از زببالبه ببه 
عنوان طالی کثیف نام برد  مبی شبودط ادامبه 
داد: تبدیط طالی کثیبف ببه درآمبد  فبرصبت 
مناسبی است تا هم در تنظیف شبهبر و هبم از 
لحا  درآمدی به شهر  کمک کنیم که الببتبه 
این موضوع نیاز به حضور سرمبایبه گبذار داردط 
بنابراین آماد  ایم در این خصوص با آغوش بباز 

 از این سرمایه گذاران استسبال کنیم.
صرفه جویی ناشی از کاهش تولیدد روزانده 
زباله، می تواند به عمران و زیباسازی شهر 

 اختصاص یابد
رئیس شورای اسالمی شبهبر کبازرون نبیبز در  

سخنانی عنوان کرد: بخش اعظمی از مشبکبال  
محیط زیست در جبهبان نباشبی از عبمبلبکبرد 
نامطلوب دولت ها در این عرصه است که منجبر 
به خشک شدن تاالب هاط دریاچه هاط رودخبانبه 
هاط جمع شدن حجم زیاد زیبرگبردهبا و ... مبی 

 شود.
محسن روزبهی در بخش دیگری از سخنان خود 
با تاکید بر اینکه در حوز  محیبط زیسبت ببایبد 

ای عمط کرد اما جهانی اندیشیدط گبفبت:  منطسه
در حوز  فضای سبز با شرایبط آب پبایبدار مبی 
توان به توسعه فضای سبز کمک کرد و اگر ایبن 
کار باعث کاهش تنها دو درجه هوا شودط تاثبیبر 
بزرگی در محیط زیست می گذارد و به تببع آن 
 گونه های جدید گیاهی نیز افزایش خواهد یافت.
وی تولید روزانه زباله در کازرون را بیش از صبد 
تن برآورد کرد و افزود: با یک ببرنبامبه ریبزی و 
فرهنگ سازی مناسب می توان زباله کبمبتبری 
تولید کرد که اگر بتوانیم این حجم از تولید زباله 
را به نصف یا یک چهارم کاهش دهیم می توانیم 

هزینه ناشی از صرفه جویی آن را صرف 
 توسعه عمران و زیباسازی شهر کنیم.

وی با بیان اینبکبه را  انبدازی مبرکبز 
بازیافت از عهد  شهرداری به تنبهبایبی 
خارج است و در این زمینه راهبی جبز 
استفاد  از توان سرمایبه گبذار واقبعبی 
نیستط خاطر نشان کرد: شبهبرداری و 
شورای اسبالمبی شبهبرط  از سبرمبایبه 
گذاران واقعبی و تبوانبمبنبد در حبوز  
بازیافت زباله حمایت و تا حبد امبکبان 
شرایط سرمایبه گبذاری را ببرای آنبهبا 

 فراهم خواهد کرد.
سیستم آبیای فضای سبز شهر در 
 حال تغییر به شیوه قطره ای است

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای 
اسالمی شهر کازرون نیز در سبخبانبی 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطر  شهدای 
مبحببیبط زیسببت گبفببت: ببخببشببی از 

خشکسالی ها و کم بارشی ها و گرمای هوا ناشی 
 از قطع درختان و ازبین بردن فضای سبز است. 

دکتر سهراب جبری ادامه داد: وقتی یک فبعبال 
محیط زیستی به قطع درختی اعتراض می کندط 
برخی ناراحت می شوند اما اگر آن افراد فایبد  و 
اثر یک درخت را می دانستندط هیچ وقت چنین 

 کاری نمی کردند.
وی همچنین با بیان اینکه تبدیط آبیاری غرقابی 

ای از سال گذشبتبه کبلبیبد  فضای سبز به قطر 
خورد  و پیشرفت قابط قبببولبی داشبتبهط اببراز 
امیدواری کردط کط فضای سبز شهبر در آیبنبد  
 نببزدیببک بببه ایببن شببیببو  آبببیبباری شببود.
دکتر جبری در عین حال بر لبزوم حبرکبت ببه 
سمت شیو  های نوین و هوشمند آبیاری تاکیبد 
کرد و گفت: شورای شهر قطعا رفتن به سبمبت 
آبیاری هوشمند فضای سبز را پیگیری خبواهبد 
کردط البته تحس  این امر نیازمند زمان خبواهبد 

 بود.
جمال خداپرست نمایند  سازمان محیط زیسبت 
شهرستان نیز ضمن تشکر از شهبردار و اعضبای 
شورای اسالمی شهر به خباطبر ببرگبزاری ایبن 
جلسه گفت: امروز برای ما قابط لمس است کبه 
شهرداری کازرون قدم های خوببی در راسبتبای 
حفظ محیط زیست برداشته اند که از آن جملبه 
می توان به ایجاد پارک حیوانا  و همبچبنبیبن 
کسب رتبه برتر تنظیف شهری در استان اشبار  

 کرد. 
وی افزود: یکی از اقداما  مهم محبیبط ببانبان 
کازرون برای جلوگیری از خطر انسراض گونه هاط 
ایجاد فنس الکترونیکی است که در کشور ما این 
موضوع برای اولیبن ببار در کبازرون اجبرا شبد  

 است.
در پایان این مراسم ببا اهبدای لبوح سبپبا  و 
هدایاییط از برخی از فعاالن محیط زیست تسدیر 

 شد.

فرصت استثنایی فقط 
 تا پایان تیرماه ماه

 
رساند،  به اطالع شهروندان گرامی می

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

 شهر: 

 

  فقط تا پایان تیرماه ماه

 عوارض ۰۳%کاهش 

 را در نظر گرفته است.
 

شهروندان محترم می توانند با مراجعه به 
شهرداری از این فرصت استثنایی بهره مند 

 گردند.

 اخبار شهرداری کازرون
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بر سردر  آجری مدرسه روی تابلوی محقری از جنرس 
توانا بود هرکه دانا برود     ز  »حلبی ، زیر بیت معروف 
 »:با خای خوش درج شده بود  «دانش دل پیر برنا بود 
کالس  ۹مدرسه ای نام آشنا با .«مدرسه راهنمایی ظفر

درس ، نشسته بر دل شهر ، در محله ای نسبتا اعریران 
 نشین موسوم به ذوالریاستین !

هنوز بام گالن سنگی مدرسه بر پشت بام کاه گلری آن 
بر خاطرم نقش بسته است ! نیمکت های کوتاه و بلرنرد 
چوبی سه نفره زیر سقف لمبه کوبی شده کالسی که برا 
بخاری نفتی چکه ای  گرم می شد جلروه ای خراص و 

 دلنشین به لپ های گل انداخته ب ه ها می داد.
 «مشت نمونه خرروار »مدرسه بر خالف امروز ، بسان 

آینه تمام قد و کاملی بود برای نمایاندن آحادجرامرعره ، 
اوالد صاحبان تمامی حرف و مشاغل یا کپی برابر اصلی 
بود از طبقات مختلف آن روز جامعره شرهرری، بررغرم 
داشتن خاستگاه متفاوت قرومری ، مرذهربری ، نرژادی ، 

 اقتصادی و اجتماعی !
از فرزند خود مدیر مدرسه یعنی مرحوم بی ارچی گرفته ، 
تا پسر فالن صاحب منصب استانی ، سرهنگ شهربانی، 

روحانی و معتمد محل ،کارمند عالی رتبه، رییس بانک ، 
طیبب معروف شهر  تا کارگر محتاج یک القبای محلره 
اغلب در پوششی تقریباً همگن و نالارت شده بوسریرلره 
مدرسه، همه زیر یک سقف ، صرفا بر اساس درشتی قد 
و قامت، نه معدل ، مکنت پدر یا جایرگراه اجرترمراعری 
خانواده، هر کدام به ترتریرب از ریرز ترادرشرت ، درون 

ها جا می شدیم تا در دیدن تخته سیاه مشرکرل  نیمکت
 نداشته باشیم.

همکالسی های دیروز ما ،امروز از پزشک مترخرصرص 
گرفته تا استاد و مهندس کار آزموده و دانشگراه دیرده ، 
کاسب بازاری و ... هنوز در حسرت تکرار آن روزها مانده 

 اند.
و اما امروز ! مدارس عادی و فراموش شده دولتی تنهرا 
مکانی است که طبقات فرودست جامعه حق دارند برای  
جا نماندن از قافله آموزش نه چندان رایگان بی کیفیرت 
،در کالس های چهل نفره ، برغم تمامی کاستی هرا از 
جمله نبود معلم متخصص ، مربری پررورشری و مشراور 
کارآزموده، امکانات بازی و مرعرلرم ورزش ، سررویرس 
بهداشتی قابل استفاده ، نبود سرانه ، معلمان بره خشرم 
امده و ناامید از بهبود معیشت ، بخشی از عمر خویش را 

 سر کنند.
در چند سال اخیر ، چنان بالیی بر سر مردارس دولرتری 
باریدن گرفته است که هر که ، دستش به دهانش مری 

رسد فرار را برقرار ترجریرح داده، از سرر 
ناچاری فرزندش را به مدارس غیردولتی 
کوچ داده است ! البته تبرلریرغرات خرود 
آموزش وپرورش نیز با دادن وعده جذابی 

مریرلریرونری بررای  7۵نالیر وام حداقل 
پرداخت شهریه مدارس غیردولتی؛ به رخ کشیردن آمرار 
قبولی های کنکور و قس علی هرذا ، در خرالری کرردن 
مدارس دولتی ، رشد شهریه های نجومری و پرر کرردن 
جیب رقبا یا همان رفقا  ، بی تاثیر نبوده است. استراتژی 

مدارس دولتری را بره ایرن روز  «سوا کن و جدا کن  »
سیاه انداخته که امروز شاهد حال و روز آنها هستیرم نره 
سهم درخوری در قبولی آزمون ورودی دانشگاه ها دارند 

 قابل دفاعی برای ارایه به خانواده ها !  نه کارنامه
برخالف مدارس غیردولتی که ساعتها قبل از تعراریرل 
شدن مدرسه ، کارناوالی از ماشین هرای جرور و واجرور 
خارجی ، خروج ب ه ها را به انتالار نشسته است ،اینجا از 
این دبدبه و کبکبه خبری نیست. بابای ب ه هرا چرنران 
دغدغه نان دارد که  کسی سراغ از پایه درسی ، چنرد و 
چون کالس و معلم ، نمره و پیشرفت تحصیلری دانرش 

گیرد ! آنجا همه چیز بره قضرا و قردر  آموز مربوطه نمی
حواله شده است. پدر یا مادر از ترس سر کیرسره شردن 
توسط مدیر یا مدام تعریض و کنایه شرنریردن ،حروالری 
مدرسه پیدایش نیست! دعوت نامه یا برهرترر برگرویرم 

احضاریه مدیر مدرسه به ولی دانرش آمروز ، یرا برابرت 
گرفتن کمک های اجباری است یا ضر  شست نشران 
دادن به دانش آموز ! طبقاتی شردن آمروزش در ایرران 
همزمان با ایده رشد و توسعه مدارس غیردولتی، ارمغانی 
بود که دولت سازندگی در کاسه مردم گذاشت. ترنروری 
که اغلب وزرا اعم از اصولگرا ، میانه رو یا اصالح طلرب 
به میزانی که خود یا خانواده از آن نف  مری برردنرد برر 

 هیزمش افزودند. 
خصوصی سازی امروز مانند خوره به جان مدارس دولتی 
افتاده است! پشت نقا  ظاهر فریرب دفراع از عردالرت 
آموزشی ، تقسیم و توزی  فرصت های برابر آمروزشری، 
مردمی سازی مدارس ، باالبردن ساح مشارکت مرردم  
چیزی جز به مسلخ بردن آموزش وپرورش دولتی عایرد 
مردم نشده است. از آموزش وپرورش رایرگران دولرتری 
خبری نیست . آموزش وپرورش تبدیل به کاالیی شرده 
است که لوکس و با کیفیت آن نصیب اغنیا شده بنجول 
آن نیز نصیب مردمی می شود که از سر ناچاری مجبور 

 به انتخا  آن هستند.

 نگایه به مدارس دولتی  دیروز  و امروز 

 ابراهیم سحرخی   

 ۰7به گزارش کازرون نما، حمیدرضا محمدابراهیمی در این جلسه که عصر دوشنبه 
ها و مسائل مورد نالر فعاالن بازار کازرون را  برگزار شد، ابتدا دیدگاه 11۵1خردادماه 

شنید و در ادامه به تبیین نحوه محاسبه مالیات اصناف و راهکارهای استرفراده از 
بندهای قانونی برای کمک به آنها پرداخت. فرماندار ویژه کازرون: رعایت انصاف از 

 های کسبه این شهر است. ویژگی
فرماندار ویژه کازرون در سخنانی این جلسه، قان  بودن به سود اندک و رعرایرت 

های ممتاز کسبه کازرون برشمرد. محمد علی بخرد با بریران  انصاف را از ویژگی
اینکه در این جلسه برای طرح مباحث و مشکالت مالیاتی، خط قرمزی نرداریرم، 

 های خود را مارح کنند. ازنمایندگان اصناف خواست که باور شفاف پرسش
مبنای محاسربره  های بانکی، درصد تراکنش 75مدیرکل مالیاتی استان فارس: تنها 

 مالیات بوده است
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در این نشست پس از شنیدن ماالبات و مسائل 
فعاالن صنفی کازرون، با اشاره به اجرایی شدن شیوه جدید محاسبه و تشخریرص 

درصرد  75بدهی مالیاتی مودیان مختلف، به فعاالن صنفی اطمینان داد که تنها 
های بانکی، مبنای محاسبه مالیات اصناف بوده است. محمد ابرراهریرمری  تراکنش

با این حسا ، حداکمر کاری که امکان پذیر بوده است برای فعاالن   هم نین گفت:
های بانکی آنها مبنای مرحراسربره  درصد تراکنش 75اقتصادی شده است تا تنها 

  های آنها مبنای محاسبه نبوده است. درصد تراکنش 15مالیات قرار گیرد و 
 های قبل نخواهد بود ها بیش از سه برابر سال مالیات

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس خاطرنشان کرد: با تمهیدات صورت گرفته، مقرر 
نسبت به سالیان قبل بیش از سه برابر نشرود و  11۵۵شده که مالیات ها در سال 

این اقدام دیگری در راستای کمک به فعاالن اقتصادی است. محمدابراهیمی برا 
اشاره به اجرایی شدن شیوه جدید محاسبه و تشخیص بدهی مالریراتری مرودیران 
مختلف، این اقدام را آغاز حرکت به سمت شفافیت مالیاتی و منجر به بهبود شرایط 
اقتصادی جامعه دانست. وی با اشاره به لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتری از سروی 
اشخاص حقیقی مشمول قانون مالیات مستقیم، خاطرنشان کرد: افراد به دو شیروه 

و مقاوع کردن مالیرات، امرکران  1۵۵تسلیم اظهارنامه یا استفاده از تبصره ماده 
 محاسبه و پرداخت مالیات خود را دارند.

 ای که به یاری صاحبان مشاغل می آید تبصره
این مقام مسئول با اشاره به در نالر گرفتن تعدیالتی برای کسانیکه نسربرت بره 

اند، توضیح داد: استفاده از تربرصرره  گذشته، با افزایش چشمگیر مالیات مواجه شده
 1قانون برای صاحبان حرف و مشاغلی که میزان فروش سالیانره ترا  1۵۵ماده 

میلیون تومان، باشد، مقرون به صرفه خواهد بود. مردیررکرل امرور  7۵۵میلیارد و 
هزار مودی مالیاتی در  15۵مالیاتی استان فارس با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر 

هزار مورد  5۵استان اظهارنامه تسلیم نموده اند، گفت: امسال تاکنون شاهد تسلیم 
اسرترفراده  1۵۵هزار مودی در این بین از تبصره ماده  1۵ایم که  اظهارنامه بوده

اند. وی به صاحبان حرف و مشاغلی مشمول مالیات مستقیم که میزان فروش  کرده
میلیون تومان باالتر است، اعالم کرد که این گروه  7۵۵میلیارد و  1ساالنه آنان از 

الزاما باید اظهارنامه مالیاتی تنالیم کرده و بعد از محاسبه سیستماتیک، نسبت بره 
 پرداخت مالیات خود اقدام کنند.

 امکان اعتراض به مالیات محاسبه شده وجود دارد
محمدابراهیمی خاطرنشان کرد که براساس قانون، امکان اعتراض و رسیدگی بره 

توانند با ارائه  اعتراض در خصوص میزان مالیات محاسبه شده وجود دارد و افراد می
مدارک و اسناد مرتبط، در این زمینه اقدام و حقوق خود را اثبات کنند. او با بریران 
اینکه محاسبه مالیات به شکل سیستمی و در قالب یک سامانه انجام شده و دیگر 

شناسد، لذا مودیان مالیاتی در تنالیم  به حالت دستی نیست، گفت: سامانه دیتا را می
اظهارنامه دقت کرده و حتما نوع فعالیت خود را به درستی ثبت کنند. شهرسرتران 

کیلومتری غر  شیراز واق  است. برخی مسئوالن این شهرستران  1۰۵کازرون در 
شنبه( در پی تعایل بازار این شهر متاثر از نگرانی  روز دوشنبه و نیز روز جاری )سه

فعاالن صنفی از نرخ مالیات، در جم  آنها حضور یافتند و تاکید کردند که حداکمرر 
   تالش خود برای حل مشکالت آنها به کار خواهند گرفت.

مدیرکل مالیاتی استان فارس پای حرف 
 دل بازاریان کازرون نشست

در نشست مطالبه گری اصحاب رسانه 
 در. پارک علم و فناوری مطرح شد:

نیازمندی پژوهش به 
اصالح، ترمیم و تصویب 

قوانین مورد نیاز/ ظرفیت 
پارک علم و فناوری فارس 
 در حد جنوب کشور است

به گزارش فاطمه اسدزاد  خبرنگار شهرسبز از 
شیراز؛ ذوالسدر رییس پارک عبلبم و فبنباوری 
فار  در نشست مطالبه گری بسبیبر رسبانبه 
فار ط اظهار داشت: از ابتدای سبال جباری ببا 

بنیبان  آفرین و دانش عنوان سال تولیدط اشتغال
های مختبلبفط  نامگذاری شد ط با حضور بخش

ایم که مسائط و مشکال  شرکتهای  سعی کرد 
بنیان را رفع کنیم. وی با بیان اینکبه در  دانش

مجموع این جلسا  اثربخش بود  که نیباز ببه 
پیگیری و تالش بیشتبر هبم داردط ادامبه داد: 

های مختلف برای  نیازمندی به هم افزایی بخش
کمک به این حوز  و انسجام جمعی برای رون  

هاط از مسائط اساسی این حوز  است.  بنیان دانش
به عسید  ذوالسدرط توسعه پارک علم و فناوریط 

بنیان استان اسبت کبه در  توسعه اقتصاد دانش
آیند  برای کسانی که به فعالیت در این عرصه 

 پردازندط اثربخش خواهد بود.  می

رییس پارک علم و فناوری فار  با اشبار  ببه 
اینکه توسعه فیزیبکبی پبارک هبم از مسبائبط 
دیگری است که باید پیگیبری شبودط تصبریب  

هبایبی کبه در پبارک حضبور دارنبدط  کرد: تیم
چکید  فعاالن علمی در این حوز  هستند کبه 
باید به مرحله تولید انبو  ببرسبنبد. ببرای ایبن 
هدفط باید مسئوالن کمک کنند که گاهی این 

کمک فکری استط گاهی کللیط و گاهی   کمکط
حمایت معنوی و در بحث نوآورانه در دنیبا ببه 
همین شکط است و باید به روز باشد و کمک و 
حمایت شوند. وی گفت: از مسئبوالن تبسباضبا 
دارم که کمک کنبنبد فبعباالن ایبن عبرصبه و 
حاضران در پارک با کمترین دغدغه فعبالبیبت 

کنند تا به نتیجه مطلوب برسند. ذوالسدر تاکید 
کرد: محدودیت فضاط به ویژ  فضای کارگباهبی 
معضط اساسی در پارک علم و فنباوری فبار  

 است. 

و  دکتر قاسمیط مسئول سازمبان بسبیبر عبلبم
فناوری با تاکید بر نگهداشت نخبه به عبنبوان 

دار آیند  جمهبوری اسبالمبی ط اظبهبار  میراث
داشت: رسانه نسش دوسویه داردط جایی باید از 
نسش خودباوری حرف بزند و در جایی باید نسد 
منصفانه و حکیمانه داشته باشد. به گفتبه ویط 
در همین شعار سال هم ببرداشبت ببد داریبمط 

سال شعار سال اقتصادی بود و امسال دانش ۲۲
بنیان شد ط یعنی اینکه اگر بخواهیبم پباشبنبه 
آشیط کشور که اقتصاد است به نتیجه مطلوب 

بنیان ها به نتیجبه ببرسبدط و  برسدط باید دانش
ببنبیبان  پارک علم و فناوری مرجع این دانبش

است. قاسمی با بیان اینکه مبدیبرکبط عبلبم و 
فناوری نداریم و سهم پژوهش در بودجه سبال 

درصد استط گفت: اینبهبا در کبنبار ۳کمتر از 
قوانین زیرساخت است و نیازمند اصالحط ترمیم 
و ایجاد قوانین متناسبب داریبم. وی ببا ببیبان 
اینکه پارک علم و فناوری ما ظرفیبت جبنبوب 
کشبور را دارد و بببایبد ایببن مسببئبلببه را بببرای 

گبذاری ببر  مسئولین تبیین کنیمط به سرمبایبه
ها تاکیبد  روی جوانان و حرکت به سوی آرمان

 کرد.

و فبنباوری فبار   مسئول سازمان بسیر عبلبم
تاکید کرد: باید به مجموعه دولتی کمک کنیم 
تا دیپلماسی علمی را فعال کند. وی با اشار  به 
اینکه اصحاب رسانه باید سفبیبر شبرکبتبهبای 

بنیان باشندط تصری  کرد: خیبلبی خبوب  دانش
است که نیاز سرزمبیبنبی را ببرای رفبع نبیباز 
امکاناتی بسیر کنیم و نیاز داریم شرکبتبهبای 

بنیان را درک کنیبم.  ببه عبسبیبد  ویط  دانش
ما با کشورهای غربی متفاو  است و   بوم زیست

در حیطه قوانین هم این تفباو  وجبود دارد و 
نیاز است که در قوانیبن کبمبک ببه حبط ایبن 

 مسائط را داشته باشیم.

قاسمی با بیان اینکه از یکبصبد مبیبلبیبون تبا 
هبایبی کبه ببراسبا   میلیارد ببه شبرکبت یک

گانه ما فعالیت کنند آمادگبی  های شش اولویت
کمک داریمط تصری  کرد: آمادگی همکاری در 
سهام شرکتها را داریم. وی تاکید کبرد: مبردم 

نعمتندط هرکجا که از مردم فاصله گرفتیمط  ولی
شبکبسبت خبوردیبم؛ و اگببر تبوانسبتبیبم کببه 

گذاری اندک مردم را تشری  و تبدیط به  سرمایه
یک قالب کنیمط موف  خواهیم شبد. قباسبمبی 

گریط محبدودا ط مبعبذورا  و  مطالبه گفت: در
نیازهای پارک را درک کنیم و بعد حرف نخبه 
را به مسئولین برسانیم و امبروز اگبرچبه فضبا 
کمی ناامیدکنند  استط اما باید فکر کنیم کبه 
آرمانی داریم و به سبمبت آن آرمبان حبرکبت 

 کنیم. 

در ادامه این نشستط هادی رضبایبی مسبئبول 
سازمان بسیر رسانه فار  با تاکید بر اینکه در 
راستای جهاد تبیینط جلسا  مطبالبببه گبری 

شود ط وظیفه بسیر رسانبه فبار  را  برگزار می
در کنار مسئولینط به سراغ نخبگبان ببیبایبد و 
جایگا  علمی نخبگانبی را در تبولبیبد عبلبم و 
فناوری تبیین کند. وی با ببیبان ایبنبکبه اگبر 
بخواهیم یک ایران سربلند و توسبعبه یبافبتبه 
داشته باشیم ط باید علم را باور کنیم ط تصبریب  
کرد: روند توسعه به باور قلبی سیاستمبداران و 
حاکمان جامعه برمیگردد. به گبفبتبه ویط اگبر 
امروز مسام معظم رهبری شعار سال را چنبیبن 
انتخاب میکنندط با این هدف است که مسئولین 

هبای مبخبتبلبف ببه  بدانند پیشرفت در عرصه
پیشرفت علم و فنباوری بسبتبگبی دارد و اگبر 
بخواهیم شعارگونه به آن نگا  کبنبیبمط مبثبط 
کشورهایی هستیم که با قوانین دست و پاگیر ط 

دهد. رضایی گفت:  نخبگان خود را از دست می
شبد ط امبا  اگرچه تا به امروز کارهبایبی انبجبام

مسئولین امر باید با نگا  به درون و تکبیبه ببر 
پیوند آن با نبیبازهبای  و نخبگانط و با تولید علم

بشر عمط کننبد.  در ادامبه ایبن نشبسبتط  روز
مسئولین شرکتهای دانش ببنبیبان ببه ببیبان 
مشکال  و معضال  خود پرداختند که عمبد  

وپاگیبرط ببروکبراسبی  آن به بیمهط قوانین دست
اداریط زیرساخت نامناسبط و بانکها عنوان شد. 
در نهایت پیشنهاد تشبکبیبط کبارگبرو  هبای 
تخصصی برای رفع نیازهای مختلف تشبکبیبط 

 شود و پیگیر رفع معضال  باشد.



 کازرون -شاعر: محمدحسین برزویی
 یِ شهود میخانه

 ما رازِ اِبتهاجِ گل ِسرخِ مَنالریم
 پویاترین، شقایقِ بستانِ باوریم

 ایم یِ هستی، نشسته برتختِ آفریده
 یعنی به تاجِ زردِ خالفت، مُقدّریم

 چون نقاه کوچکیم، به دامانِ این جهان
 امّا به وسعتِ دو جهان، بلکه بَرتریم
 صدها هزار مسندِ حکمت، درونِ ماست
 در عشقِ بیکران، صدفِ بحرِ گوهریم
 تا ِ امانتی که دلِ آسمان نداشت

 بریم هایِ زخمیِ خود خسته می بر شانه
 ما گِردِ قامتِ شم ِ حکیمِ عشق

 ایم، سوخته در عودِ مِجمَریم پروانه
 یِ شهود به میخانه»هست و نیست«در مُلکِ 

 مست ازشرا ِ ساقیِ سرمستِ کوثریم
 چون اسمَعیل و ذبحِ عالیمِ مُقدَّرش

 یِ عواطفِ دامانِ هاجریم پَرورده
 در ما نَهادِ نور و شَرارت، نهفته است

 طینت و گه دیوِ اَخگریم گاهی فرشته
 در جنگِ نابرابرِ قابیلِ روزگار

 هایِ رفی ِ صنوبریم هابیلِ قُلّه
 یِ ملکوت بر ساکنانِ حریمِ کرانه

 یِ خلقیم و سَروریم ترین نمونه عاشق
 خورشیدِ آسمانِ عدالت طلوع کرد
 ما در مدارِ طاعتِ او، خیلِ اختریم

 
 کازرون -شاعر: محمدحسین برزویی

 شاه ِچراغ 
 دلم، دلگشتهیِ شاه چراغ است
 نسیمِ جان نوازش، عار باغ است
 بهشتِ روضهی رضوان شیراز
 بود شاه چراغِ گلشنِ راز

 
 دلم، قصد شبِ شیراز دارد
 هوایِ باغِ سروِ ناز دارد

 رواق و صحنِ احمد دلپذیر است

 مکانِ رحل و قرآن و سریر است
 

 دلم، آیینه از تاالر دارد
 عجب، نقشی ز نقشِ یار دارد
 نسیم دلگشا، گلگشتِ شیراز
 اِرَم، باغ صفا، سردشتِ شیراز

 
 دلِ من کفتر طوقیِ باغ است
 به دورِ گنبدِ شاهِ چراغ است
 گشوده بر دلم، دروازه قرآن
 شمیمِ جانفزایِ عرش جانان

 
 گلستان در گلستان است شیراز
 شکوهِ شاعران ِمحرمِ راز
 به باغِ حافط و بستانِ سعدی
 دو بلبل، باتغزل، نغمه پرداز

 
 خوشا شیراز و صحنِ دلگشایش
 وَ آن شاهِ چراغِ باسخایش

 نوایِ ساز و سُرنا و دُهل، دوش
 آمدم گوش ز بامِ گنبدش، می
 

 گلِ بستان و از نجلِ رسول است
 صفایِ سینه و قلبِ بتول است
 علی جدِّ شریفش، مرتضی باد
 امام و مقتدایِ او رضا باد

 
 گلِ احمد ز احمد، نام دارد
 و از فیضِ شهادت،جام دارد
 بود داراالمانِ مستمندان
 حرم، دارالشفایِ دردمندان

 
 به رزم تن به تن، رزم آفرین بود
 به جنگِ طاغیان، مردکمین بود
 به عشق آتشین، آمد به ایران
 به قصدِ دیدن ِشاهِ خراسان

 
 ابالفضلِ رضا، جانِ برادر
 بجان، شمسِ خراسان، یار و یاور
 شهید کینه شد در شهر شیراز
 و خاکِ مرقدش شد، گلشنِ راز

 
روز بزرگداشت احمدابن *

 موسی، 
 شاه چراغ مبارکباد*

 
*اشعار سروده شده ازشاعر 

آیینی  حاج محمد جعفر 
رستمیان مولف کتاب خورشید 
سرخ عاشورا در رابطه با هتک 
حرمت و جسارت به ساحت 
مقدس حضرت ثامن الحجج 
 علی بن موسی الرضا )ع(* 

 افتخار مسلمین موال علی موسی الرضاست 
 آن امامی که تمام تربتش جنت سراست 
 می وَزَد بوی جنان در کشور ایران زمین 
 از کنار بارگاه سبط ختم المرسلین 
 نور ا  الصمد با نور خورشید و قمر 
 سایه افکنده به فرق زائرین و رهگذر 
 صحن و ایوان طالی آن امام مهربان 
 مرکز دارالشفاء باشد برای بندگان 

 آ  سقاخانه اش بر درد بی درمان دواست 
 چون رضا مشکل گشای هر غریب و آشناست
 زاده موسی بن جعفر نور چشم حیدر است 
 هرکه باشد ضد او غافل ز ، روز محشر هست 
 در رسانه من شنیدم عده ایی فرصت طلب 
 کرده توهین با سرور سینه ی میر عر  
 آن کسانی که در این باره اهانت کرده اند 
 واقعا از ابن سعد و شمر و خولی بدترند 
 مکتب قرآن در او مکاری و نیرنگ نیست 

 این چنین بی حرمتی ها جز شکست و ننگ نیست 
 تا به کی آئین و مذهب در کف هر بی حیاست 

 معنی آیات قرآن قلب پاک اولیاست 
 ننگ و نفرین بر شما وهابییان خیره سر 
 میزند جبرئیل بر قبر ائمه بال و پر 

 هرکسی پست و مقامی را به دست آورده است 
 میشود تسلیم امر داعش شیاان پرست 

 این همه توهین به قرآن و به ختم المرسلین 
 شرم دارد واقعا در نزد ر  العالمین 
 این سرای زندگانی تا ابد پاینده نیست 

 ظالم و ماللوم و موجودات عالم رفتنی است 
 وعده فرموده خدا در متن قرآن کریم 
 میشود سهم جنایت پیشگان درد عالیم 
 بارالها  حرمت  پیغمبر  واالمقام 

 هرکه باشد در جهان ضد بیانات امام 
 خار و رسوایش بفرما در همین دارفنا 
 تا شود سرمشق افراد شرور بی حیا 

 
به شاه قبه طال حضرت رضا )ع( 

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

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  ۰۲۱۰/ ۱۲/ ۰۲مورخ  ۲۱۰0۱۳۰۰۱۱۲۱۱۱۱0۲برابر آرای شمار  
های فاقد سند رسمی مستسر در واحد ثبتی حوز  ثبت ملک کازرون تصرفا  مالکانه  اراضی و ساختمان

صادر  کازرون در ششدانگ یکباب  ۰۰۱۲بالمعارض متساضی آقای بهرام اژدری فرزند فردو  بشمار  شناسنامه 
اصلی قطعه  ۵۹اصلی مفروز و مجزی شد  از پالک  ۵۹از  ۲7۰مترمربع پالک فرعی  ۲۲7/۱2انباری به مساحت 

فار  کازرون خریداری از مالک رسمی آقای فردو  اژدری محرز گردید  است. لذا به منظور  7واقع در بخش  ۳
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  روز آگهی می ۰۹اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد  دو ما  اعتراض خود را به  مالکیت متساضی اعتراضی داشته باشند می

این ادار  تسلیشم و پس از اخذ رسیدط ظرف مد  یک ما  از تاریخ تسلیم اعتراضط دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تسدیم نمایند. بدیهی است در صور  انسضای مد  مذکور و عدم وصول اعتراض طب  مسررا  سند 

 مالکیت صادر خواهد شد.

 ۰۲۱۰/ ۱۳/ ۰۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۰۲۱۰/ ۱۳/ ۲۹تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 زاد  رضا رجبی

 رئیس ثبت اسناد و امالک

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

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  ۰۲۱۰/ ۱۲/ ۲۲مورخ ۰۲۱۰0۱۳۰۰۱۱۲۱۱۱۱۵0برابر آرای شمار   
های فاقد سند رسمی مستسر در واحد ثبتی حوز  ثبت ملک کازرون تصرفا  مالکانه  اراضی و ساختمان

صادر  کازرون ششدانگ یک  ۰۲۱۵بالمعارض متساضی آقای امیر بذرافشان فرزند احمدعلی بشمار  شناسنامه 
اصلی  0۹الی  0۲اصلی مفروز و مجزی شد  از پالک  0۲فرعی از  2مترمربع پالک  ۰2۳2قطعه باغ به مساحت 

فار  کازرون خریداری از مالک رسمی آقای ایرچ غفاری محرز گردید  است. لذا به  7واقع در بخش  ۹قطعه 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور  روز آگهی می ۰۹منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد  دو ما  اعتراض خود را  سند مالکیت متساضی اعتراضی داشته باشند می

به این ادار  تسلیم و پس از اخذ رسیدط ظرف مد  یک ما  از تاریخ تسلیم اعتراضط دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تسدیم نمایند. بدیهی است در صور  انسضای مد  مذکور و عدم وصول اعتراض طب  مسررا  سند 

 مالکیت صادر خواهد شد.

 ۰۲۱۰/ ۱۳/ ۰۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۰۲۱۰/ ۱۳/ ۲۹تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 زاد  رضا رجبی

 رئیس ثبت اسناد و امالک

 نصرا... مردانی 
 

 مرو مِرثِ خرارِ سریرامْ که تَرهْرنرو تو بریرابرونَررنْ
 ترو مِرثِ گُل بروسرونی دُوْر و بَررِتْ هِررزارُونَررنْ

 
 تو خودت خو  می دوُنی که مو چِقَه خاطِرخواتُرم
 بیشتر از هر چی که زیررْ تراقِ ای هَفْ آسِموُنَررنْ

 
 تو مِرث باغ گُلی ، اَ سر تا پاتْ گُل می ریررررررزه
 مو مِرثِ الخرةیِ خُشکُرم ،که باهارُم خررزونَررنْ

 
 نَرمْردونُرم اَ کی بِگُرم ، که تا  دوُریرتْ نرردارُم
 اَیْ نَبریرنْرمِت یه روزی ، حالِ دلُم دیگررگرونَررنْ

 
 تَشِ عشقِتْ تو جونُم تا صُب قیومَت می سرُروزه
 آسِرمرونِ دوتْ چیرشُرم شُوْرو سرتراره برارونَررنْ

 
 کَرمَررُمْ خَرمْ شُرده زیرْ سرنگینی برارِ غَررمِررتْ
 تو دِلرِت خیلی خوشَنْ که مودِلُم پُررِشْ خرونَررنْ

 
 می دُونُم وختی که مو آه می کشُرم ، یواشرَرکری
 تو میگی: گوُرِ سریرا ، که دردِ تو بری درمرونَررنْ

 
 توُ بهشرتی که تو نیسّری سی مو مِثْ جرهرنّرمَرنْ
 تو جرهرنّرم آتَشِشْ اَیْ ترو باشرری گلرسرنرونَررنْ

 
 هر چی کِردُم که بِشره بختِ سریایِ موُ سرفریرد
 نَشُره ، والّرو بَرخُردا بختِ مو مملِ شُررروْسرونَررنْ

 
 تو بیُروْ مَحضِ خُردا کِرُم بیرشری تا سیتْ برگُرم
 که غَرمرویْ نگرفرترةیِ تَرهْرلِ دلُرم فررراوُونَررنْ

 
 تُرو هَرمِریْ آسِرمرونا ، مرو یره سرترارِیْ نَرردارُم
 مو روزُم سریرویْ سریاه ، مملِ شُوُیْ زِمِسّررونَررنْ

 
 فصل باهارش همه جاش غرقِ گلَرنْ «کازرون»

 آمْ چه فُویْدِیْ ؛ مِثِ دریاشْ دلِ مو پریشونَرنْ !
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 محمدرضا پوالدی

   قسمت: پنجم
 المقدس گام سوم نبرد بیت

، در اهواز هم ون گذشته دوباره پیش محمدجعفر ۰1/۰/11
اسدی رفتیم. اسدی، ما را سوار بر یک خودرو آیفا  کرد و با 
خود به تیپ امام سجاد)ع( ، در نزدیکی جاده اهرواز بره 
خرمشهر برد.  یک افسر عراقی  همراه اسدی بود که بره 

کرد. اسدی پس از گفتگو به ما  زبان عربی با او گفتگو می
گوید؟  گفتیم: خیر.  دانید این افسر عراقی چه می گفت: می
گوید هنگامی این جوانان و نوجوانران ایررانری  گفت: می

بینم که با چره  )اشاره به علیرضا عیسوی که با ما بود( می
کنند و گویی شب دامادی  شوقی خود را برای نبرد آماده می

خواهد قلبم را بیرون بیاورم و نمارشران  هاست، دلم می آن
کنم.  افسر عراقی واقعاً تحت تاثیر همت، غیرت، ایمار و از 
خودگذشتگی برادران جوان و نوجوان ما بود. در تیپ امرام 
سجاد، ابراهیم ایل، ما را آماده کرد و گفت: بروید و آمراده 

ایرم. گرفرت:  نگهبانی شوید. گفتیم: ما برای عملیات آمده
اکنون عملیاتی نداریم... کمی با هم گفتگو کرردیرم. در 
برخورد نخست، کنار آمدن با او سخت بود؛ پس خواستیرم 

مان را برگردانیم و برگردیم. در هرمریرن  افزارهای جنگ
هنگام، جعفر عالیکار ، که از مسئولین تیپ بود، رسیرد و 

گشت، ما را تحویل  چون آشنایی ما با او به سوسنگرد برمی
شب دیگرر  ۰ای کشید و گفت:  گرفت و روی زمین نقشه

خواهیم به نبرد برویم. سپس درباره جای ما و دشمن و  می
نبرد پیش رو با ما سخن گفت، ما را سوار خودرویی کرد و 

اش  کره فررمرانرده ۹۰۵به خط  برد. در آن جا به گردان 
نگهدار ، و برا  حسین صحرائیان  و جانشینش حسن حق

خراسان ارتش  یکی شرده  55لشکر  7تیپ  171گردان 
هرای  ها شناساند. تیپ، گرردان بودند، رفتیم و ما را به آن

دیگری هم به فرماندهی علیرضا )عباس( رفراهریرت  ، 
محمدکریم شایق و چند تن دیگر داشت که همرگری برا 

 خراسان یکی بودند.  55لشکر  7هایی از تیپ  گردان
شب، یک  ۰آرام هم نبود. بجای  خط زیاد شلوغی نبود؛ آرام

هفته در آن جا بودیم.  خط عراقی ها کمی دور بود و برا 
ها را دید. یرکری از  شد آن چشم غیرمسلح، به سختی می

زن بود، گاهی که نور خورشیرد  جی سربازان ارتش که آرپی
ایستاد و به  به نف  ما و به ضرر دشمن بود، روی خاکریز می

ها  کرد. با این کار هم به بسیجی ها شلیک می سوی عراقی
داد و هم شجاعت خود را به رخ می  ها روحیه می و ارتشی

شود کره  ها چنان تاریک می کشید. در سال برخی از شب
ها را در این جا و  بیند؛ یکی از این شب چشم، چشم را نمی

المبین، دیدم. برا  یکی دیگر را در رقابیه، پیش از نبرد فتح
 این تاریکی، نگهبانی دادن بسیار سخت بود. دو

روز پیش از آغاز نبرد، حسن همدانی را دیدم. او پشت یک  
خودرو تویوتا ایستاده بود. با دیدن ما از خودرو پایین پرید. 

گرفرت:  خیلی خوشحال بود که ما را پیدا کرده است. مری
ها و خاوط مقدم، دنبال  اکنون چند روز است که در جبهه

گردم.  ما هم خیلی از دیدن او خوشحال شردیرم.  شما می
هایش )تیر به شانه  هرچند در شگفت بودیم که با آن زخم

المبین( چگونه توان رزم و جنگیدن را در خود  در نبرد فتح
دیده و با شوق و ذوق، خود را به ما رسانده است! او را برا 
خود در امور نگهبانی و... همراه کردیم. شب نبرد، پیش از 
رفتن به نبردگاه، برای قضای حاجت به سوی دستشویری 

مردت آن جرا براشریرم،  خواستیم کوتراه رفتم. چون می
ای از نشستنرم  پناه نبود. چند ثانیه ها دارای جان دستشویی

نگذشته بود که کاتریروشراهرای 
هرا  عراقی باریدن گرفت... گلولره

ترر  کم نزدیرک و نرزدیرک کم
شد... بیم ترکش کاتیوشا و یا  می

نجس شدن آن هرم در ایرن 
موقعیت حساس که باید راهری 

شدیم، مرا گیج کرده بود.  نبرد می
گیری مشکل برود.. بره  تصمیم

های کاتیوشا هرم  ها هنگ کرده بودم... گلوله گفته امروزی
پایانی نداشت... از مجبوری ماندم و تکان نخوردم... هرچه 

بازی، بلند شدم و از مرعررکره  بادا باد... با پایان این آتش
 جستم. 

ها راه افتادیم... دیرگرر  ساعت دوازده شب، به سوی عراقی
راه افتادن به سوی دشمن، برای پیکار در شب تاریرک و 
گفتن ذکر، ورد و راز و نیاز، برای ما عرادت شرده برود. 

ها تنها با دو ساعت در خط و نربررد، مرزدشران را  خیلی
رسیدند و برخی چون من، باید  گرفتند و به شهادت می می

رفتیم  از این جبهه به آن جبهه و از این نبرد به آن نبرد می
 گشتیم... چه سرنوشتی برای ماست... و دست خالی برمی

پیش از ما، دیگر نیروها، خط یک دشمن را شکسته بودند. 
هرا در  هنگامی که به آنجا رسیدیم، دیدیم کره عرراقری

های نو  ها با گونی مهندسی، بسیار پیشرو و پویا هستند. آن
دست، سنگرهای نگهبانی و گروهی زیادی ساختره  و یک

هرا را  بودند که ما در خط خودمان یک سنگر چرون آن
 7تا  ۰روز، که از مرحله  1۵نداشتیم. آن ها در این نزدیک 

خاردار جلرو خرودشران  گذشت، چند سری مین و سیم می
کاشته بودند؛ این کار، در این بازه کوتاه، خود یک شاهکار 
بود. هوا رو به روشنایی بود که از میدان مین و این سنگرها 

ها همه  دیدیم نشان این بود که عراقی گذشتیم. آن چه می
اند و با دیدن ما،  ه نیروهای خود را در یک روستا  گرد آورد

کردیم  بازی را دوباره از سر گرفتند. نخست گمان می آتش
شان، تا خرمشهر مشکلی نداریم؛ اکنون  با شکست خط اول

با وجود این روستا، تازه دانستیم که مشکالت بسیاری در 
راه است. خاکریز نسبتاً بلند پیرامون روسرترا، بررای مرا 

پناه مناسبی بود. بیشتر نیروها را پشت این خاکریز جا  جان
ها و سنگرهایی که ساخته  بام خانه ها از پشت دادیم.  عراقی

خواست  بودند، با تیربار و تفنگ کالش، هر کسی را که می
زدند که زخمی یرا شرهریرد  درنگ می ها بنگرد، بی به آن
ها را شناسایی  شد... من هم چند بار تالش کردم تا آن می

شدم. آن سربراز  ها روبرو می کنم که هر بار با رگبار عراقی
هرا شرلریرک  شجاع ارتش که از روی خاکریز به عراقری

ها کرجرا هسرترنرد؟  کرد، آمد و به من گفت: عراقی می
ها جلو ما  ها را با موشک بزنم...  گفتم: عراقی خواهم آن می

کرد  ها نگاه کنیم... پافشاری می گذارند به آن هستند... نمی
که شلیک کند. گفتم: پس خونسرد باش... بسم ا  بگو و 

هرای روبررو  بلند شو... تند و بدون مکث، به سوی خرانره
شلیک کن... اگر کمی مکث کنی، گلوله را خوردی... خیلی 

 مواظب باش.
 

 قسمت: ششم
 المقدس گام سوم نبرد بیت

اش نشسرت و  ها، به شانه همین که بلند شد، گلوله عراقی
 پیش از هر کاری به زمین افتاد. او را به عقب فرستادیم. 

هرا  گذشت، عرراقری کار گره خورده بود... هرچه بیشتر می
دادیرم و  بردند؛ چراکه مرا ترلرفرات مری بیشتر بهره می

توانستیم تلفات بگیریم. در این بازه، چندین و چند بار  نمی
حسن همدانی آمد و پافشاری داشت که دستور حمله دهم 

ها را پایان دهیم؛ من  تا به روستا یورش ببریم و کار عراقی
ها و تلفات زیادمان(،  دیدم )دوری ما از عراقی با آن چه می
دانستم... تا این که خداوند یک ناجی برای مرا  صالح نمی

مرترر  ۰۵۵روی آن سوار بود در  1۵1فرستاد... جیپی که 
پشت سر ما، ایستاد... با دیدنش، خودم را به آن رساندم و 
درخواست آتش، روی روستا کردم؛ فرمانرده آنران نریرز 

پذیرفت و با هم هماهنگ کردیم. خودرو کمی دورترر از 
روستا در نخلستانی که تسلط داشت، ایستاد. من برگشتم و 

ها هماهنگ کردم. حسن که بیش از دیگران شروق  با ب ه
دقیقه، چند گلوله به سروی  15داشت، کنارم بود. پس از 

و برخاستن گررد و  1۵1روستا شلیک شد. پس از شلیک 
غبار، با حسن و رزمندگان دیگر که همگی آماده بودند، با 

اکبر  از پشت خاکریز به سوی روستا یورش بردیم.  برا  ا 
باره ناپدید شدند و  ها به یک غرش تکبیر رزمندگان، عراقی

 کسی را در روستا ندیدم.
آنانی که این مدت اعصا  ما را خرورد  با خود گفتیم پس 

خانه آغراز  به کرده بودند، کجایند؟  پاکسازی روستا را خانه
ها پنهان شده بودند. در  ها و اتاق کردیم. همه آنان در خانه

آمدند و با گرفرترن  هر خانه و اتاقی چند عراقی بیرون می
هایی منصو  بره  دخیل ابوالفضل  و با نشان دادن عکس

خواستند که مرا از  ویژه حضرت علی، عاجزانه می ائمه به
مران  ها بگذریم.  کمی کنترل نیروها از دسرت کشتن آن

بیرون رفته بود؛ هرچند جای نگرانری نربرود.  از ایرن 
ها، خوشحال و خندان داشتیم به یکدیگر شادباش  پیروزی
گفتیم که قاسم زارع  آمد و با سخنش، ضربه سنگین و  می

ناخوشایندی بر من وارد کرد. او گفت: حسن دارد شهریرد 
شود... برو و با او خداحافالی کن. خود را به بالریرن او  می

رساندم... محسن قیصری ، از فیلمبرداران جبهه و جنگ، با 
ای نزدیک او شد و گفت: ایرنران فراترحران  هیجان ویژه

خرمشهر هستند، اینان فاتحان خرمشهر هستند. شهادتت 
مبارک برادر، اشهد ان ال اله اال ا  و اشهد ان مرحرمرد 
 رسول ا  و اشهد ان علی ولی ا ، پیروزیت مبارک برادر... 

دادند... مرحرسرن  همرزمان دیگر هم هر کدام شعاری می
رستمیان، معرف حسن در روز نخست ورودش به گروه ما، 
باالی سرش نشسته بود و با گفتن ا  اکبر، اشهد ان ال اله 
اال ا  ، اشهدان محمد رسرول ا  و...،مریرکرروفرن را 
جلوحسن برد وگفت : برادر حاال که داری شهیردمریرشری 

خواست که سرالم  نالرت راج  به شهادت چیه؟ و از او می
شهدا را برساند. همزمان با رستمیان، چند تن دیرگرر از 
همرزمان و همشهریان، فرصت را غنیمت شمرده و از او 

خواستند سالم نصرا  ایمانی، محمد راسخی، نرجرف  می
گلستان، نادر دبستانی، نادر نکویی، علیرضا شیخیان و دیگر 

انرد را  شهدایی که با هم بودند و پیشتر به شهادت رسیده
برساند .  صحنه شگفتی بود... همرزمی که یادآور چندیرن 
ماه خاطرات شیرین ما در سوسنگرد، بستان، شوش، رقابیه 

شرد و  مان پرپرر مری المبین بود، جلو چشمان و نبرد فتح
رسان ما  رفت تا چند ساعت و یا چند دقیقه دیگر سالم می

به شهدای ما پیش از خود باشد... ای کاش آن روز، آن 
هنگام و پیش از آن که او را به عقب بفرستم، او را در 

بوسیدمش... باید قول شفاعت  آغوش گرفته بودم و سیر می
 گرفتم...   را از او می

با شناختی که از توان حسن داشتم، گمان داشتم اگر بره  
بیمارستان برسد، این بار هم جان سالم بدر برد؛ پرس برا 

ها، یک خودرو تویوتای عراقی که  همکاری یکی از بسیجی
آنجا بود را روشن کردیم و حسن را به همراه مرجرتربری 
افخمی ، سوار کردیم... پس از همه گفتگوها، با امید بره 

روی عرقرب،  تندرستیش، به او گفتم: حسن داری مری
شوی.... با من کاری نداری؟ گفت: بله...  شاءا  خو  می ان

یا خودت و یا قاسم )زارع( با من به عقب بیائید. گفتم: من 
مجبورم با نیروها برای ادامه نربررد برروم... قراسرم را 

فرستم.  قاسم هم به هرمرراه  می
حسن و افخمی با همان خودرو به 

 عقب فرستادم.
پاکسازی روستا پس از فرسرترادن 
حسن به عقب، هنوز ادامه داشت. 
با پاکسازی روستا، سربازان عراقی 
اسیرشده را به عقب فرستادیرم و 
خودمان از کنار نهر آبی کره بره 

رفت، به راه افتادیم. کمی جرلروترر،  خرمشهر و پل نو می
کردند  ها زندگی می پیرمرد و پیرزنی عر ، در یکی از خانه

ها چه  و با آ ، برای پذیرایی از ما، پیش آمدند. این که آن
کردند، دیگر کار ما نربرود و  هنگام، چرا و اینجا چکار می

دنبال پاسخ هم نبودیم. از روستا کمی دور شده بودیم. ما  به
ساله به تنهایری  11رفتیم و نوجوانی  در این سوی نهر می

آمد. نروجروان از سرر  در آن سوی نهر پا به پای ما می
ها سر زد و ناگهان داد و فریراد  کنجکاوی به یکی از خانه

گوید؛ او با تالش زیاد به ما  کرد. نخست نفهمیدیم چه می
ست؛ پس به تندی چند تن  فهماند که این خانه پر از عراقی

از رزمندگان را به آن سوی نهر فرستادیم. سربازان عراقی 
بسیاری در این خانه پنهان شده بودند، که همگی اسیر و 

 به عقب فرستاده شدند. 
اکنون به سه راه پل نو در جاده شلم ه به خرمشهر رسیده 
بودیم. پیش از ما رزمندگانی، آنجا را آزاد کرده بودند. بره 

هرا رفرترم...  یکی از سنگرهای بتونی و زیرزمینی عراقی
کرد؛ هرچند جای  نقاشی بزرگ صدام در آن خودنمایی می

شد... با دیدن این  های بسیاری روی نقاشی دیده می گلوله
ها برای ماندن درازمدت  شد گمان برد که عراقی سنگر، می

در خرمشهر، آمده بودند. سنگرها چنان ساخته شده بود که 
دید. شور و شادی در سریرمرای   با بمباران هم آسیبی نمی

زد... هرچند هنوز خررمشرهرر دسرت  رزمندگان موج می
هرا بررای  ها بود.  با آزادسازی این پل، راه عراقری عراقی
نشستن و گریز بسته شد؛ اکنون کار ما، رفرترن بره  پس

دهکده ولی عصر)عج( در دست راست پل نو بود. پیاده و 
روز  در یک ستون به سوی دهکده راه افتادیم. پس از نیرم

بازی پایان یافته بود... گمان  به آنجا رسیدیم. آتش و آتش
کردیم که دیگر هیچ عراقی برای ابراز اندام در آن جرا  می

نیست... به نهر خین  که جای پدافند ما بود، رسیدیم؛ جایی 
هایی کره  ها، کاله آهنی و ... بسیاری از عراقی که پوتین

شد.   پیش از تراریرکری هروا،  گریخته بودند، دیده می
دانستیم که آن سوی رودخرانره،  پاکسازی پایان یافت. می

هایش دیرده  سرزمین عراق) است؛ جایی که تنها نخلستان
دیدیم... دوسرت  شد و هیچ سرباز عراقی را آن جا نمی می

داشتم تا لباس را بیرون آورم و شناکنان به آن سو بروم تا 
گذرد. شب را بدون سختی،  ببینم آن سوی رودخانه، چه می

پشت همین خاکریز، که جلو آن نهر خین برود، سرپرری 
هرای آن سروی نرهرر،  کردیم. بامداد، در نخرلرسرتران

های ما را تا پسین به خرود واداشرت... دیرگرر  جابجایی
های روبرو، رفرت و  ها در نخلستان دانستیم که عراقی می

شران  کنند؛ از این رو آتش پراکنده خودمان را برای آمد می
های از راه دور  ها، همین آتش فرستادیم... درگیری ما با آن
 ها به سوی ما... ها و هم آن پراکنده بود؛ هم ما به سوی آن

، یک بلدوزر 7یک روز گذشت. بامداد فردا، نزدیک ساعت 
ای کره  بدون هماهنگی و آگاهی ما، خودرا به باالی جاده
کرردم کره  پشت سر ما بود، رساند. هرچه داد و فریاد می
هرا ترو را  برادر برو پایین، اینجا خارناک است و عراقی

اند برو و ایرنرجرا  گفت، به من گفته زنند، در پاسخ می می
زدم که با یرک  خاکریز بزن...  هنوز داشتم با اون چانه می

انفجار سنگین، به زمین افتادم... چندی که گذشت، بلرنرد 
زده دور و بررش  شدم... دیدم راننده بلدوزر نیست... شگفت
پاره شده است...  را نگاه کرد... دیدم که از کمر به باال، پاره

اش درهم شده و روی پدال گاز،  گوشت سر، صورت و سینه
کالج و ترمز ریخته بود... یک سرباز عراقی، از روبرو و آن 

 جی او را زد. ادامه دارد.... سوی رودخانه، با آرپی

همیشه وقتی از کنار مسجد شهید خلیط دستغیب در 
خیابان ولی عصر قصردشت شیراز می گذشتمط از خود 
می پرسیدم که شهید خلیط دستغیب که بود ط کی و 
کجا شهید شد  و نسبتش با خاندان شهید دستغیبب 
چیست؟ چرا با وجودی که خاندان دستغیب از سادا  
هستندط جلو اسم این شهیدط سید نیست؟ این مسجد 
کی و توسط چه کسی بنا نهاد  شد ؟ ... حتما شبمبا 
هم گذارتان به خیابان ولی عصر شیراز افتاد  و ایبن 
مسجد که بعد از مخابرا  ولی عصرط در کنار خیاببان 
خودنمایی می کندط را دید  اید. شاید تبوفبیب  ادای 
فریضه هم در این مسجد داشته اید و یا برای شرکبت 
در مجلس ترحیمی به این مسجد مشرف شد  اید و 
ذهن کنجکاوتان با سواالتی مشابه سواال  باال درگیر 
شد  باشد. چندی قبط در یکی از مجالس هفبتبگبی 
خانگیط با یکی از پیشکسوتان انسالب آشنا شدم کبه 
در صحبت هایشط پاسخ سواال  خود را یبافبتبم. او 

در شیراز داشت و  ۰۳۲۲خرداد  ۰۹اشار  ای به وقایع 
 ۰۳۲۲خرداد  ۰۹شهید در تاریخ  ۹حداقط نام »گفت 

در شیراز ثبت شد  است که برجسته ترین آنها شهید 
 خلیط دستغیب است.

اسبت کبه  »خلبیبط سبرببی«نام اصلی این شهید 

خواهرزاد  شهید محراب 
آیت اله دستغیب اسبت. 
خلیط سربی که مادرش 
خواهر شهید دستغبیبب 
استط چون از نباحبیبه 

 «سبیبد»پدری منسوب به سادا  نیستط پیشوند 
ندارد ولی به خاطر اشتهار خاندان دستغیبط ایشان به 

شهر  یافته است. سخنران  «خلیط دستغیب»شهید 
در شیراز در اعتراض  ۰۳۲۲خرداد  ۰0در »ادامه داد 

به رژیم شا  و دستگیری امام خمینی )ر (ط تظاهراتی 
در میدان شهدا )شهرداری( برپا شد که شهید خلیبط 
در آن تظاهرا  حضور داشت. ماموران شهربانی برای 
متفر  کردن تظاهر کنندگان وارد عمبط شبدنبد و 
تظاهرا  به خشونت کشید  شد. سرهنگ ایروانی که 
رئیس کالنتری آن ناحیه بودط ببرای ببر هبم زدن 
تظاهرا  شخصا وارد عمط شد. اقداما  معمول مانند 
تیر هوایی و گاز اشک آور ببرای مبتبفبر  کبردن 

معترضین موثر واقع نشد و سرهنگ به تبیبرانبدازی 
مستسیم به مردم اقدام کرد که یکی از این تیرها ببه 
خلیط سربی اصابت کرد و او اولین شهید قیام خرداد 

در شیراز شد. اسداله پروا نیز شهید دیگر ایبن  ۰۳۲۲
هر چند فریاد اعتراض مبردم در  صحنه خونین بود.

در جای جای ایران به خاک و خبون  ۰۳۲۲خرداد 
سال و اندی طول کشیبد و ببه  ۰۹کشید  شدط اما 

برکت خون این شهیدانط انسالب اسالمی به پیبروزی 
رسید و رژیم ستمشاهی سرنگون شد. بعد از انسالب از 
جمله دستگیر شدگان در شیرازط سرهنگ ایروانی بود 
و چون شهاد  خلیط دستغیب )سربی( به دسبت او 

 مسجط بودط در دادگا  به اعدام محکوم شد.

سرهنگ که از کرد  خود پشیمان بودط در دادگا  ببه 
مادر شهید خلیط پنا  آورد و ملتمسانه از او خواسبت 
که او را ببخشد. قلب رقی  مادر تحت تباثبیبر ایبن 
خواهش قرار گرفت و او مساله را به مشور  با ببرادر 

 بزرگ خودط شبهبیبد دسبتبغبیببط واگبذار کبرد. 
چون موضوع تساضای متهم به قتط فرزند دلبندش را 
با معلم بزرگ اخال ط حضر  آیت اله دستغیببط در 
میان گذاشتط شهید دستغیب نیز که نمونه رافبت و 
خل  کریمانه در جامعه بودط به خواهر مبکبرم خبود 
توصیه کرد که گذشت کند و قاتط فرزندش را ببخشد 
و بدینگونه سرهنگط از کمند قصاصط رهایی یبافبت. 
این گذشت کریمانه مادر شهید خلیطط باعث تبنبببه 
خاطر سرهنگ شد و به پا  قدردانی از ایبن اقبدام 
خداپسندانه و شاید به عنوان دیه شهیدط قطعه زمینی 
که در خیابان ولی عصر شیرازط مکان فعلی مسبجبد 
شهید خلیط دستغیبط داشت را به مادر شهید واگذار 
کرد و مادر شهید هم تصمیم گرفت که بنای مسبد  
این مسجد را بنیان گذاری کند و با نامگذاری مسجد 
به نام شهیدشط نام او را جاودان سازد و چنین شد که 

در خیابان ولی  »شهید خلیط دستغیب«مسجد فعلی 
عصر شیراز احداث و مزین به نام این شهیبد خبرداد 

 شیراز گردید. ۰۳۲۲

ط ۰۳۲۲یاد امام بزرگوار و گلگون کفنان قیام  خرداد 
که با خود خود نهال انسالب را آبیاری و تناور نمودندط 

 گرامی باد.

 سالروزعملیات پیروزمندانه وغرورآفرین بیت المقدس گرامی باد.

 های دفاع مقدس به روایت سرداردکترحاج کاظم پدیدار خاطرات عملیات

 )قسمت پنجم و ششم(عملیات بیت المقدس 

 خرداد در شیراز ١۵یادی از یک شهید 

 از مطالب رسیده
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ی رویدادها و  در دنیایی که همه
ها انسان را از رسیدن به یک  پدید 

بخش مأیو   روزگار لذتبخش و شادی
کندط انتظار ظهور مهدی  می
الصلو  و السالم در انسان امید  علیه
ی بزرگ و  دمد و انسان را به آیند  می

/ ۰/ ۳دهد. ) روشن و شیرین نوید می
02.) 

 قسمت اول
اخرهای فروردین بود کره بره 
کازرون آمدم. روز به روز درد پام 

شد. پاهام خیلی ورم  بیشتر می
کرده بود. ماهی ه پام خریرلری 

سفت شده بود. خون در آن لخته شده برود. واقرعرا 
زدم.  تحملش سخت بود و علنا از درد فرریراد مری

ام فروردین بود. محمدجواد گلستانفرد،  منصرور  سی
ها آمدند و قرار شرد  جاشویی و جند نفر دیگه از ب ه

به ماب دکتر سجادی برم. عصر به ماب دکرترر 
سجادی رفتم. دکتر  استراحت مالق در بیمارستران 
را تجویز کرد. قرار شد فردا صبح به بیمارستان برم و 

ها روی دوش خانرواده و  بستری بشم. همه زحمت
دوستان بود. هر روز باید غرذا بره بریرمرارسرتران 

آوردند. دوستان هم برای عیادت به بیمارسرتران  می
هرا در غرر  و  مان پیش ب ره آمدند ولی دل می

عملیات بود. سه روز در بیمارستان موندم و به خونه 
کرد  آمدم. ولی درد پا ول کن نبود. به قدری درد می

های ریز توی دستم یادم رفته  که درد شکم و ترکش
بود. عملیات هم انجام شده بود. نام عملیات کربالی 

رسریرد.   کم مری ها هم کم بود. خبر شهادت ب ه 1۵
رفرترم.  ها با عصا به مسجد سید ابراهیرم مری شب

ای داشت کره حراج آقرا  مسجد سید ابراهیم خونه
نماز مسجد در آن سرکرونرت داشرت.  هدایتی پیش

ها اونرجرا  اش هم کازرون نبودند. بیشتر ب ه خانواده
دوست، مررتضری  آمدند. خبر شهادت اصغر امام می

شاف ، غالم خاکی، حجت دلرپرذیرر، حرمریردرضرا 
ا  اردشیری به  پور و هیبت حکمت، قادر غالم فرشته

کازرون رسیده بود. از وحید اسماعیلی خبری نربرود.  
کردند تا از وحید  یکی بررسی می ها را یکی بیمارستان

خبری بگیرند. حاج آقا هدایتی خیلی به غالم خاکی 
زدیم که حاج آقا  عالقه داشت. باید جوری حرف می

اردیبهشت بود که پیکر  ۹متوجه شهادت غالم نشه. 
پور آمد. عصر هم پیکر خراکری.  دوست و غالم امام

امروز اول ماه رمضان بود. صبح برای دیدن اجسراد 
شهدا به بهشت زهرا رفتیم عصر هم تشیی  انرجرام 

ها هنوز نیومده بود. عصر به خاطرر  شد. پیکر بعضی
روزه حالم خیلی خرا  شد. هرجور بود تا افاار دوام 
آوردم ولی قرار شد دیگه روزه نگیرم. امروز هم برا 

ها برای آوردن مورد مراسم شهدا بره قرلرعره  ب ه
نارنجی رفتیم. جسد حجت هم آمرد و قررار شرد 

دوشنبه تشیی  بشه ولی هنوز از وحید خبرری 
نبود. قرار شد برای او هم مراسم بگیرند. ترو 

هایی هم که از مناقه  تشیی  جنازه حجت ب ه
آمده بودند را دیدم. از احد باستان برای آوردن 

و کرمرک بره جرعرفرر  7پیکر شهدا در کربالی 
دوست برای آوردن جسد اصغر در عرمرلریرات  امام

هرا سروال  تشکر کردم. از شهادت ب ه 1۵کربالی 
 کردم که احد شروع کرد گفتن.

"غالم خاکی درست پشتش به پشت من بود. بیرن 
ما کلوخ بود غالم به من گرفرت: احرد گروشرت 

های توی غداش رو به  خوری؟ گفتم بله. گوشت می
ای از ناهار نگذشته بود کره یره  من داد. چند دقیقه

هایی کره دور  خمپاره افتاد درست جلو غالم و ب ه
جا رو  هم بودند. چنان موج و خاک بلند شد که همه

تیره و تار کرد. سرم رو آورده بودم پرایریرن. فرکرر 
کردم خمپاره بین من و امرا  امریردی خرورده  می

زمین. سرم پایین بود و دستام روی چشمام گذاشته 
شره.  کردم سرم داره منفجر مری بودم. احساس می

خیلی بد بود. بعد از چند دقیقه سرم رو بلند کرردم. 
تر از این  هنوز گرد و خاک بود. توی عمرم وحشتناک

صحنه ندیده بودم. یک لحاله چشم باز کردم دیردم 
دردنراکری   غالم درست روی پای من افتاده. صحنه

بود. جسد غالم روی پای من افتاده بود. بدتر این که 
موج انفجار شکم غالم رو کامل پراره کررده برود. 

ای از جگر غالم به شلوار من چسپیده بود. موج  تکه
اختیار شردم  یک طرف و شوکه شدن یک طرف. بی

ها همه جور  که توی این چند سال در عملیات با این
ها رو دیده بودم  ها و یا جسد عراقی شهید شدن ب ه

دانم چه به سرم امده بود! یه نعرره برلرنرد  ولی نمی
کشیدم و بلند شدم. جسد روی پای حراج رحریرم 
قنبری و امرا  افتاده بود. لکنت زبان گرفته برودم. 

داد. سیزده نفر شهید شرده برودنرد.  گریه امانم نمی
اوضاع خیلی خرا  بود. عاشورایی شده بود. هرطرور 
ا   بود خودم رو توی سنگر مسقف کشاندم. فضرل

ها اونجا برودنرد.  نوذری، مجید پناه و تعدادی از ب ه
کردم و با لکنت زبان هری  طور گریه می من همین

گفتم غرالم و مررتضری  می
شهید شدند. چند دقیقه طول 
کشید حاج رحیم آمد پیش من 

 ام داد. بغلم کرد و دلداری
دانم چاور شده بودم یره  نمی

حال عجیبی داشتم. همین جور که 
کرد اشک تو چشماش  صحبت می

 بود.
محمد راسته از راه رسید ترا مرن 

بوسی زدم یه مرتبه احد دچار لکرنرت  سالم و دست
زبان شد و لرزید! درست ممل مرغ عشقی که شاهین 
دیده باشه! احد را نوازش کردیم آروم شد گفتیم چی 
شده؟ گفت: تا محمد رو دیدیم همون خاطرات برام 
زنده شد. محمد گفت: چقدر تو بیمارستان هروا ترو 

گفت روزنامه بیار بده تا بخونه و  داشتم. هی دکتر می
آوردم. احد گفرت: یره بررگ  مو سیت روزنامه می

گفت بخون.  روزنامه داده بود به مو و چپ راست می
باور کن از بر شده بودم. به محمد راسته مروضروع 
وحید اسماعیلی رو گفتیم. گفت: کسی اطالع دقیقی 
نداره. هرجا هم گشتیم پیدا نکردیم. وقتی ما باالی 

رفت  تپه بودیم آن پایین یه نفر ممل وحید داشت می
گرم  دادیم خودش باشه. این که مری که احتمال می

پایین تپه یعنی چند تپه پشت سر هم. گفترم پرس 
االن مفقوداالثر است؟ قراره برای او هرم مرراسرم 

 برگزار کنند. 
گفت: خودت چاوری؟ گفتم فردا با شاپرور برزمری 

رم. از سید محمد نوربخش  برای درمان به شیراز می
آمدیم. عصر با  شاپور به سمت شیراز حرکت کردیم. 
شب به آسایشگاه شهید مازندرانی پیش جانباز فرهاد 
نسبتی رفتیم. همونجا هم خوابیدیم. صبح زود رفتیم 
ستاد مجروحان برای بیمارستان فقیهی نامه گرفتیم 
که کارمون انجام نشد. برای عیادت محمدجواد بره 
بیمارستان نمازی رفتم پیداش نکردم. شب رفرترم 
خونه عموم خوابیدم. بخیه شکمم عفونت کرده برود. 

ام کردند به دکتر ارتوپد  صبح زود رفتم دکتر، معرفی
شخصی. پنجشنبه بود به کازرون آمدم. برا عرلری 
زاهدی همسفر شدیم. امروز تشیی  جنازه مررتضری 

جرواد  شاف  بود. خودم رو رسوندم. بعد هم با محمرد
قرار گذشتیم که شنبه برای ادامه درمان به شریرراز 

 بریم.
 ادامه دارد ...

 ۷تا بیت المقدس  ۸از کربالی 
 زاده سرهنگ حاج حسن ملک

 
 سالم علیکم

ضمن تبریک میالد ثامن الحجج حضرت علی بن موسری 
الرضا، علیه السالم . روح بردار عزیرزمران شراد و قرریرن 

 رحمت الهی
 علی طاهری و حسین دهدشتی

خداوند به حق این روز مبارک درجات عالیش را متعرالری 
فرماید. ایشان از نفرات اول مسابقات قرآن مجید برودنرد 
یکی از سالها در جشن گرامی داشت دانش آموزان بررترر 
قرآنی به پیشنهاد آقای محمد رجبی قرار شد به ب ره هرا 
همراه جایزه یک شاخه گل گالیول هم بدهیرم گرلرهرا را 
آقای حمید خواجه زاده از شیراز تهیه کرردنرد مرراسرم در 
سالن شریعتی بود هنوز خاطره زمانی که شهید علریررضرا 

روی سررن آمررد 
در ذهنم براقری 

 است.
یادش گرامی و 
رهش پر رهررو 

 باد.
محمدحسین 

 خواجه زاده

برای شهید امام رضایی شهید 
علیرضا اسدزاده که در روز تولد 

 امام رضا به دنیا آمد


