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معاون دفتر بهداشت و مدیریت 
بیماری های دامی سازمان 

 دامپزشکی کشور:

مردم برای عید قربان 
با مهر تایید سازمان   دام

 دامپزشکی تهیه کنند
به گزارش وبدا، دکتر کریم امیری، در نشست خبربری   
بببیبمباری       به مناسرت هفته ملی بیماری های زئونبوز 
های قابل انتقال بین حیوان و انسان(، گفت: ببیبا از     

عامل بیماری زا که می تبوانبد انسبان را دهبود       ۰۰۱۱
۰کند، شناسایی شد  که بیبا از   درصبد دن قباببل     ۱

: ببضب بی از       انتقال از حیوان به انسان است. وی افزود
این بیماری ها در حیوانات عالئمی ندارند و به عنبوان  
مخزن بیماری برای انتقال از حیوان ببه انسبان مبورد    

 استفاد  قرار می گیرند.

: سازمان نظام دامپزشکبی    دکتر امیری خاطرنشان کرد
به دنرال این است بتواند یک امنیت غذایی و بهداشتی 
برای جامضه ایجاد کنند و در این راستا ببا تباکبیبد ببر      
سالمت دام و حیوانات، درصدد تامین سالمت بیشبتبر   
برای انسان ها است. مضاون دفتر بهداشت و مدیبریبت    
بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور با تاکبیبد   

ها دینه تمام نمای مرارز  با بیماری ها  براینکه کشتارگا 
: بازرسان دامپزشکبی در    و نظارت بر دنها هستند، گفت

ها تالش می کنند تا فردورد  های پروتئینی   کشتارگا 
ساهم و بهداشتی به دست مردم برسد تا دارای دهودگبی  
نرود  و منجر به بیماری نشبود. وی گبفبت: ببا وجبود        

های پروتئینی و   اینکه عملیات پاستوریزاسیون فردورد 
هرنی کمک بسیار زیادی به حفظ سالمتی مردم کبرد   
است، هنوز هم بخا قابل توجبهبی از مبردم دوسبت     

 دارند از فردورد  های سنتی استفاد  کنند.

مضاون دفتر بهداشت و مدیریت بیبمباری هبای دامبی     
سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه مردم ببرای  

دام را از جایی تهیه کنند که تحت نظبارت    عید قربان

: تبهبیبه دام از مبراکبز        سازمان دامپزشکی باشد، گفت
غیرمضترر خطرات برای سالمتی جدی به هبمبرا  دارد.   
: اگر دامپزشکی در واکسیناسیون سگ    وی تصریح کرد
های نگهران، محیط زیست در واکسینباسبیبون سبگ     
های وحشی و شهرداری در کنترل سگ های وهگرد و 
بدون صاحب کوتاهی کنند، تمبام اقبدامبات درمبانبی      

هبای   وزارت بهداشت چندین برابر خواهد شد و دسیب 
. دکتر امیبری، هباری،     زیادی به جامضه وارد خواهد شد
تب ماهت، سل گاوی، بیماری مشمشه و تب کبریبمبه    
کنگو را از مهمترین بیمباری هبا عبنبوان کبرد کبه از       
. مضاون دفتر بهداشت   حیوان به انسان منتقل می شوند
و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکبی کشبور ببا    
بیان اینکه چرخه بیماری بین نشبخبوارکبنبنبدگبان و       
: مبنبشبا بسبیباری از        گوشت خواران است، اظهار کرد

های مشترک از حیات وحا است. مانند کرونا   بیماری 
. اگر همکاری بین بخشی و اطالع رسانی نراشد،   و ایدز

 می تواند یک مض ل برای بهداشت عمومی باشد.

ضرورت هم افزایی دستگاه ها در مقوقهق ق      
پیشگیری از بیماری های قابل انتوقا  بقیق     

 انسان و حیهان

در ادامه این نشست خرری، دکتر سیامک مسبضبودی،   
وحا سازمان حفاظت   های حیات  رییس گرو  بیماری

زیست، گفت: در بحث پیشگیبری از ببیبمباری        محیط
های قابل انتقال بین انسان و حیوان باید بین دستگبا   
ها هم افزایی صورت گیرد و باید توجه کرد بسیاری از 

ها به دهیل عدم توجه جبدی ببه مسبائبل      این بیماری 
زیست محیطی و نگهداری گونه های وحشی جانبوری  
. دکتر مسضودی در مبورد    به عنوان حیوان خانگی است
: عبمبد  نبگبرانبی مبا          دنفلودنزای پرندگان اظهار کبرد

های پاییز است، به همین دهیل   پرندگان مهاجر در ما 
ها و تاالب ها ببه صبورت مبداوم مبورد      این زیستگا  
: خوشرخبتبانبه تبا         رصد قرار می . وی یاددور شد گیرند

امروز سویه جدیدی از دنفلودنزای پرنبدگبان مشباهبد      
وحبا    هبای حبیبات     نشد  است. رییس گرو  بیماری 

زیسبت در پباسبه ببه سبوال        سازمان حفاظت محیبط 
کنندگان کوچک،  خررنگاری درخصوص طاعون نشخوار
: این بیماری جزو بیبمباری    هبای مشبتبرک      بیان کرد

انسان و حیوان نیست، با این حال، امسال خوشرختانبه  
 موردی مشاهد  نشد  است.

 ا.. دژکام: آیت

فرهنگ سازی برای 
زیارت اربعین، 

گسترش ایمانِ دینی 
جامعه را به دنبال 

 خواهد داشت
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الحجه  پنچشنبه هفتم ذی
سالگرد شهادت مظلومانه 

پنجمین اختر تابناک آسمان 
 امامت و والیت 

 

 امام محمد باقر )ع( 
 

 تیرماه سالگرد  51و 

شهادت مظلومانه 
زائران خانه خدا به 
دست مأموران آل 
سعود در ششم 

 5041الحجه  ذی
ه. ش.     5611برابر با پانزدهم تیر      

را به محضر مقدس اماام زماان      
ای    )عج( و اماام خااماناه            

العالی(، مسلمانان چهاان    )مدظله 
به ویژه شیعیان تسلیت و تعزیت      

 شود. عرض می

 نامه شهرسبز هفته

پاسداشت  
 روز قلم

 علی اسدزاده 

 ۷تا بیت المقدس  ۸از کربالی 
 

 قسمت چهارم و پنجم
 

سرهنگ حاج 
 زاده حس  ملک
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رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس 
 و جمعی از کارکنان قوه قضائیه:

راز سربلندی جمهوری 
اسالمی در مقابل همه 
حوادث ایستادگی و 

 نهراسیدن از دشمنان است

بهشتی؛ 
 گری برای خوانش

از آزادی تا « 
 »آزادگی

 
 محمدمهدی اسدزاده
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نخستین یادواره 
ها  شهدای شهرداری

با عنوان شاهدان 
شهر در شیراز برگزار 

 شود می
 2صفحه 
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 بسم اهلل اهرحمن اهرحیم

تِلکَ اهدّارُ اآلخِرَةُ نَجضَلُها هِلَّذیبنَ  
ال یُریدونَ عُلُوًّا فِی األَرضِ وَال فَسادًاۚ  وَاهضاقِرَةُ هِلمُتَّبقبیبنَ    

(. در پبی گسبتبرش      ۳۸ دیبه  بسور  مربارکبه اهبقبصب       
ناهنجاریهای فرهنگی و از جمله در ساهروز شهادت دکتبر  
مصطفی چمران در یک مکان ورزشی در گذرگاهبی کبه   
مزین به نام این شهید واالمقام در شبهبر شبیبراز اسبت،      
. از دنجا که بروز و ظهور ناهنجاری   نکاتی قابل ذکر است
اجتماعی ریشه در نادگاهی و در سطح عمیق دن ریشه در 
بی هویتی فردی و اجتماعی دارد، شایسته و بایسته است 
به صورت دقیق تری به این مهم پرداخته شود. ببه ویب      
دنکه در ماجرای اخیر مکان ورزشی، متوسط سنی دختران 
 و پسران حاضر در مراسم، زیر سن قانونی به نظر میرسد.

در این یادداشت سضی شد  است به وظایف مسبئبوهبیبن     
برای حفظ هنجارهای اجتماعبی ببه صبورت خبالبصبه       
. شورای فرهنگ عمومی استان که با هبد     پرداخته شود
شناخت و اطالع از وضع فرهنگ عبمبومبی و اصبال  و     
ارتقای دن و نظارت و پیگیری مصوببات شبورای عباهبی     
انقالب فرهنگی و شورای فرهنگ عبمبومبی زیبر نبظبر       
شورای فرهنگ عمومی کشور در مرکز هر استبان کشبور   

تشکیل شد  است، الزم است به ترع وظبایبف قبانبونبی،      
فبرهبنبگ مبضبرو  گبرایبی و        «نسربت ببه گسبتبرش     

اهتمام شایسته تری مبربذول نبمبایبد و ببا        »منکرزدایی
بررسی ریشه ها و دالیل ناهنجاریهای موجود و در شر  
وقوع، راهکارهای دقیق و موثرتر پیشگیری از وقوع چنین 
وقایع تاسف دوری را پیگیری و نسرت به اجبرایبی شبدن    
دنها و روند اصال  امور ارشاد و نبظبارت الزم را مبربذول     
نماید.ب با توجه به هجمه های هدفمند و گسترد  دشمنان  
ملت ایران، بایسته است چهر  های موثر فرهنگی، رسانه 
های جمضی و بوی   رسانه ملی نسبربت ببه دگبا  سبازی      
اجتماعی و ترویج فرهنگ فاخر اسالمی ایرانبی، هبویبت    
ملی و سرک زندگی و حیبات طبیبربه ببه شبیبو  هبای         
. شبایسبتبه       هنرمندانه، تالش های خود را افزایا دهنبد
است مسئوهین ذیربط در وقوع هر هتک حرمت سبازمبان   
یافته و نیمه سازمان یافته ای که به شکلی به دهیل قصور 
و اهمال زیر مبجبمبوعبه دنبهبا ر  داد  اسبت، ضبمبن          
عذرخواهی رسمی از قاطره ی مردم شریف، نسبربت ببه    
عزل مسئوهین ناالیق احتماهی اقدام عباجبل نبمبایبنبد و       

تصمیمات و اقبدامبات جبربرانبی      
دستگا  زیرمجمبوعبه خبود را در    
اسببرع وقببت بببه مببردم شببریببف 

 گزارش نمایند.

از نمایندگان محترم مردم شبیبراز در مبجبلبس شبورای       
اسالمی و شورای اسالمی شهر شیبراز انبتبظبار مبی رود      
ضمن تالش برای تهیه قوانین و مبقبررات مبورد نبیباز،      
نظارت دقیق تری بر عملکرد متوهیان امر اعمال نماینبد و  
به صورت مستمر گزارش تمهیدات و اقدامات نبظبارتبی    
خود را به صورت صریح و شبفبا  ببه دگباهبی عبمبوم        
برسانند. در هفته قو  ق ائیه که یاددور شهادت مظلومانبه   
دیت اهلل شهید دکتر بهشتی و جمبضبی دیبگبر از یباوران      
ارزشمند ح رت امام خمینیبر ( است از دستگا  ق ایبی    
انتظار میرود ضمن برخورد با مسربربان و دمبران هبتبک      
حرمت اخیر، طرق دستوراهضمل نحبو  مبقبابلبه ببا تبرک       
وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیبشبگبیبری از دن،     
ترک وظایف و کوتاهی های مسئوهیبن ذیبرببط در ایبن     
ماجرا را شناسایی و با قاطضیت و عداهت اقدام نبمبایبد.بب و    

 اهسالم علی عراد اهلل اهصاهحین

 جرهه پایداری انقالب اسالمی استان فارس

رهرر مضظبم انبقبالب    
اسببالمببی صببرببح روز 

شنره هفبتبم تبیبر      سه
در دیببببببدار  ، ۰۰۱۰

رئیس قو  ق ایبیبه و   
جمضی از مسبئبوالن و   
کبارکببنببان دسبتببگببا    
ق ایبی ببه تبربیبیبن       

سنت هایِ غیرقاببل  »
 «تغییر اههی در جوامع

پرداختند و گبفبتبنبد:     
دور ملبت ایبران و نبظبام      علت سربلندی و پیروزی حیرت

جمهوری اسالمی در برابر حبواد  ببزرو و تبلبه سبال      
، ایستادگی و تالش و نهراسیدن از دشمنبان ببود و   ۰۸۳۱

این سنت اههی در همه دورانها قابل تکرار اسبت و ببایبد    
است.  ۰۸۳۱همان خداوند سال  ۰۰۱۰بدانیم خداوند سال 

ایشان همچنین قو  ق ائیه را رُکنی مهم و تأثیرگبذار در  
گانه همبچبون    هایی هشت مسائل کشور خواندند و توصیه

اجرای جدی سند تحول در همه سطو ، مرارز  جبدی ببا   
فساد، جلوگیری از ت ییع حقوق عامّه، مراقرت از امنبیبت   
روانی مردم، تنظیم رابطه دستگا  ق ایی با ضابطان و به 

های باز شد  در افکار عبمبومبی،     سرانجام رساندن پروند 
خطاب به مسئوالن این قو  بیان کردند. رهبربر انبقبالب      

داشت یاد و خاطر  شهیبد   اسالمی در این دیدار، با گرامی
اهلل بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر، شهید بهشتی را  دیت

شخصیتی واقضاً برجسته خواندند و ببا اشبار  ببه شبرایبط      
 ۰۸۳۱پیچید  و خاص ماههای منتهی به هفتم تیر سبال  

و بضد از دن، گفتند: بررسی شرایط دن دوران ببرای امبروز    
ای  دموز و راهگشا است. ح رت دیت اهلل خامنبه   ما مضرفت

، و ماههای قرل از هفتم تبیبر،   ۰۸۳۱با مرور شرایط سال 
به وضضیت سخت جنگ تحمیلی و پیشبروی نبیبروهبای     
صدام تا نزدیکی چند شهر بزرو در غرب و جنوب اشبار   
کردند و افزودند: در کنار شرایط بسیار نامساعد جنبگ، در   
تهران نیز منافقین عمالً جنگ داخلی به را  انداخته بودند 
و از نظر سیاسی هم چند روز قرل از هفتم تیر، مجلس به 

جمهور رأی داد  ببود و کشبور    عدم کفایت سیاسی رئیس
. در چنین شبرایبطبی، اسبتبوانبه        رئیس ای  جمهور نداشت

همچون شهید بهشتی از انقالب و نظام گرفته شد. ایشان  
وزیر کشور، دو  جمهور و نخست همچنین به شهادت رئیس

ما  بضد از حادثه هفتم تیر و پس از دن، شهادت تضدادی از 
فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوایی اشبار  کبردنبد و    
: جوانان و نسل جدید از این حواد  مطلع نیستند و   گفتند
باید این مسائل را مطاهضه و با دقت در مورد دنبهبا فبکبر     
. کدام دوهت و کشور را سراغ دارید کبه در مبقباببل       کنند

 چنین حواد  تله و وحشتناکی از پا نیفتد؟
رهرر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: در مقاببل هبمبه     
این حواد ، در رأس همه امام هبمبچبون کبو  دمباونبد       
سربلند ایستاد و مسئوالن دهسوز و مردم و جوانان انقالبی 
نیز ایستادند و توانستند شرایبط کشبور را صبد و هشبتباد      

های پی در پی ببه   درجه تغییر دهند، به طوری که ناکامی
پیروزیهای پی در پی تردیل شد، منافقین از سطح خیابانها 
جمع شدند، ارتا و سپا  قوی تر شدند و کشور ببه روال  
. ح رت دیت اهلل خامنه ای ببا اشبار  ببه      عادی بازگشت

زدگی دشمن در برخی مقاطع به دهیل برخی ضضفهبا   ذوق
و هبم   ۰۸۳۱و و کمرودهای داخلی افزودند: هم در سبال   

بضد از دن در چهار دهبه گبذشبتبه، دشبمبن در مبواردی        
زد  و امیدوار شد  و تصور کرد  است بساط انقالب و  ذوق

نظام در حال جمع شدن است اما این امیدواری تردیل ببه  

نببا امببیببدی شببد  و  
مشکل دنها این است 
که راز این ناامیدی را 

شبونبد.    متوجه نبمبی  
ایشان تأکید کبردنبد:   

تبوانبد    دشمبن نبمبی   
بفهبمبد کبه در ایبن     
عبباهببم بببه غببیببر از  
محاسرات سبیباسبی،    
محاسربات دیبگبری    
هببم وجببود دارد کببه 

. رهرر انقالب به نمونه  همان سنت هایی  های اههی هستند
ها و قوانین اههی در قردن دربار  نتیجه یاری دین  از سنت

های خداوند اشار  کبردنبد و    خدا و یا نتیجه کفران نضمت
: قردن کریم مملو از م امینِ مربوط به سنت  های  افزودند

اههی است و جمع بندی دنها این است که اگر جبوامبع در   
مقابل دشمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظبایبف   
خود عمل کردند، نتیجه دن پیروزی و پیشرفت اسبت امبا   

طلری و سستی شوند، نتیجبه دن   اگر دچار اختال ، عافیت
. ح رت دیت  ای با تأکید ببر   اهلل خامنه شکست خواهد بود

شناسبی،   های اههی با نگا  جامضه هزوم بررسی علمی سنت
: ملت   سخنان خود در این بخا اینگونه جمع بندی کردند

با قرار گرفتن در مدار یکی از سنبت   ۰۸۳۱ایران در سال 
های اههی یضنی جهاد و ایستادگبی تبوانسبت دشبمبن را      
ناامید کند. امروز نیز همان قاعد  و قانون جباری اسبت و    

است و باید  ۰۸۳۱همان خداوند سال  ۰۰۱۰خداوند سال 
های اههی قرار دهیم تبا   تالش کنیم خود را مصداق سنت

 نتیجه دن پیشرفت و پیروزی باشد.
رهرر انقالب در ادامه قبو  ق بائبیبه را رُکبنبی مبهبم و         
: بر اسباس دیبات     تأثیرگذار در کل کشور خواندند و گفتند
قردن کریم، وظیفه حکومت اسالمی، اقامه نمباز یبضبنبی     
گسترش رو  تضرّد در جمهوری اسالمی، ایتاء زکات یضنی 

مضرو  و نهی از  عداهت توزیضی در جامضه اسالمی و امر به
انصبا ،   منکر یضنی امر به ارزشهایی همچبون عبداهبت،    

برادری و نهی از ظلم، فساد و ترضیض است کبه ببه ایبن    
اصل در قانون اساسی نیز تأکید شد  و جزو وظایبف قبو    
ق ائیه هم قرار دارد. ایشان افزودند: اگر به این وظایف با   
استفاد  از امکانات گوناگون همچبون امبکبانبات ق با و      

های اهبهبی    دادگستری عمل نشود، مصداق ت ییع نضمت
اهلل  است و از این ناحیه ضربه خواهیم خورد.ب ح رت دیت 

ای، رئیس قو  ق ائیه را فردی مؤمن، انقالببی، پُبر    خامنه
دور از تشریفات، دشنا با زوایای گونباگبون    کار، مردمی، به

قو  و برخوردار از گوش شنوا در قرال منتقدان خواندنبد و  
گانه به مسئوالن و کارکنبان ایبن قبو      هایی هشت توصیه

. ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیبه   شبد    بیان کردند
تبریبن اسبنباد تبحبول        در دور  مدیریت قرل را از مترقی

دانستند و افزودند: به این سند باید عمل و ببر اسباس دن    
.  رهرر انقالب، عمل به   شخصیت سازی و کادرسازی شود

سند تحول را باعث جلوگیری از انفضال در مقابل مخاهفتها 
: رئیس قو ، مقیّد به عمل به سند است   خواندند و افزودند

کارکنان و مدیبران    اما در سطو  دیگر یضنی همه ق ات،
نیز باید این کار با قوت دنرال شود اهرته بر اساس ببرخبی   
گزارشها، در این زمینه دنگونه که باید، عمل نشد  اسبت.  

اهلل  مرارز  جدی با فساد، توصبیبه ببضبدی ح برت دیبت      
. ایشان با تأیید سخنبان    خامنه ای به مسئوالن ق ایی بود

در اوهویت بودن مبربارز  ببا    »رئیس قو  ق ائیه مرنی بر 
: اکبربریبت ق بات،      «فسادِ درون قو  ، خاطرنشان کردند

افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمبن و زحبمبتبکبا      

هستند اما با مضدود افراد فاسد که به کار و دبروی دیگران 
زنند، باید برخورد شود اهرته در مقوهه مربارز  ببا    دسیب می

فساد، کار اصلی، مقابلبه ببا سباخبتبارهبای فسبادزا و در        
. رهرر انقالب با تأکید بر تبقبویبت      هم شکستن دنها است

دانا ق ایی و جلوگیری از صدور احبکبام ضبضبیبف یبا       
مخدوش، در توصیه بضدی به تشویق ق ات و کارکبنبان   

یک  شریف و زحمتکا سفارش کردند.مضطل نماندن هیچ 
توصبیبه دیبگبر      «های قانونی قو  از اختیارات و مأموریت

ای به مسئوالن ق ایی بود کبه در   اهلل خامنه ح رت دیت
: مرالً  دادسبتبان کبل در حبوز  حبقبوق         این زمینه گفتند

عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و اهرته بدور از 
احساسات و شضارزدگی، از ت ییع حقوق عامه جلوگبیبری   
. ایشان پیشبگبیبری از جبرم را از دیبگبر مصبادیبق           کند

: به  عنوان  مأموریتهای مهم قو  ق ائیه برشمردند و گفتند
نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمیبنبه تبضبیبیبن       

ها در شهرها و روستاها، از جرائمی مبانبنبد     ماهکیت زمین
 خواری پیشگیری شود. خواری و کو  زمین

تنظیبم ارتبرباطبات قبو       »رهرر انقالب در توصیه ششم، 
«ق ائیه و ضابطان ق ایی را مورد تأکیبد قبرار دادنبد و     

: بر رفتار ضابطین باید مراقرت و نظارت شود که در   گفتند
روی یا تندروی نشود. دستگا  ق ایی نیبز    حق متهم زیاد 

نراید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقبل  
. اهرته نظرات کارشناسی ضابطبان    به مسائل رسیدگی کند
: یکی    . ایشان در این زمینه افزودند نیز نادید  گرفته نشود

های ضابطان از دستگا  ق ایی رها کردن برخی  از گالیه
علت کمرودهای قانونی است در حاهیکه باید با  ها به پروند 

. ح برت دیبت    اهلل  تکمیل قوانین این خأل را برطر  کرد
ای در توصیه بضدی به مسئوهیت قبو  ق بائبیبه در      خامنه

: امبنبیبت        قرال امنیت روانی مردم اشار  کردند و گفتبنبد
روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگا  ق ایی بایبد  

وسیله شایبضبات و    از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به
افکنِ افراد مشخ  یا نامشخب    اظهارات دروغ و هراس

ها و ف ای مجازی جلوگیری کند. رهرر انقبالب    در رسانه
های  در توصیه هشتم و پایانی با اشار  به باز شدن پروند 

مهم و گوناگون در افکار عبمبومبی هبمبچبون مسبائبل         
کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخبم   

شبود نبربایبد بباز       هایی که در افکار عمومی باز می پروند 
بماند. هر پروند  را تا دخر ادامه دهید و نبهبایبی کبنبیبد.        
ایشان در پایان سخنبانشبان، کبار ق بایبی را از جبملبه        
: اهرته اگر این کار   کارهای بسیار دشوار برشمردند و گفتند
را برای خدا و با هدایت اههی انجام دهیبد، اجبر دن نبیبز     

 سنگین خواهد بود.
االسالم واهمسلمین محسبنبی    در ابتدای این دیدار، حجت

ای رئیس قو  ق ائیه، گزارشی از اقدامات این دستگا   اژ 
در دور  اخیر، با تأکید بر ارتراط بیا از پبیبا ببا اقشبار     
مختلف مردم، تقویت تضامل با قوای دیگر، تبالش ببرای   
تحقق سنبد تبحبول ق بایبی، جبهبا در اسبتبفباد  از           

های نوین و هوشمنبدسبازی خبدمبات ق بایبی،        فناوری
حمایت از توهید و رفع موانع دن، رایبگبان کبردن ببرخبی      
خدمات ق ایی در مناطق محروم، مرارز  جدی با فساد به 

هببای  ویبب   در داخببل قببو ، اوهببویببت دادن بببه پببرونببد  
کریراهشاکی و دارای اهمیت در افکار عمبومبی، تشبدیبد     

االجبرا و   ها بر حُسن اجرای قوانین و مصوبات الزم نظارت
های مستمر و جاری برای بهربود وضبع    همچنین پیگیری

مضیشتی کارکنان و تقویت پایه بودجه قو  ق ائیبه ببیبان    
 کرد. 

 رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس، مسئوالن و جمعی از کارکنان قوه قضائیه:

راز سربلندی جمهوری اسالمی در مقابل همه 
 حوادث ایستادگی و نهراسیدن از دشمنان است

 مسئولیت مسئولین برای حفظ هنجارهای اجتماعی

 پاسداشت روز قلم 
 علی اسدزاده 

روز قلم، فرصتی مغتنم برای یاددوری مجد و منزهت و حرمت قلبم  
و صاحران دن، دنانکه عمر خود را برای گسترش و ارتقای فرهنبگ  

. اهرته که توجبه و    و هنر این مرز و بوم در طرق اخالص گذاشته اند
هبای   ای دیریبنبه در سبد     حرمت و اعترار قلم در کشور ما، پیشینه

پیا در ایران باستان دارد. تیرگان بروز سیزدهم تیرمبا ( یبکبی از       
های مخبصبوص    های ایران باستان بود که با دیین ترین جشن مهم

. از دالیل   شد  که یکی از دن برگزار می ها پاسداشت فلم بود  است
برگزاری این جشن پاسداشت در عصر باستان، یکی به رسبمبیبت    
شناخته شدن نویسندگان و کاتران و گرامی داشتن دنان در این روز 
از طر  هوشنگ، پادشا  پیشدادی ایران بود و دهبیبل دیبگبر، ببه      

ی تیر یا عطبارد   نوشته ابوریحان بیرونی، سیزدهم تیرما ، روز ستار 
دانستند. پس از پیروزی انبقبالب     است که دن را کاتب ستارگان می

اسالمی، تضدادی از نویسندگان و شاعران سبرشبنباس کشبور، روز     
سیزدهم تیرما  را به عنوان روز نویسند  یا روز قلم پیشنهباد دادنبد   
تا اینکه روز چهاردهم تیرما  از جانب انجمن قلم به عنوان روز قلم 

 نامگذاری شد و به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید.

 اند: هایی که برای قلم کرد  ای از توصیف خالصه

ی اندیشه  کنند  ها و بیان قلم، زبان عقل و مضرفت و احساس انسان
 و شخصیت صاحب دن است.

هاست؛ هویت، چیستی و قلمبرو قبلبم بسبیبار       قلم زبان دوم انسان
 تر از دن است که در بیان بگنجد. گسترد 

ارزش و کرامت قلم بسیار باالتر از دن است که برای ببزرگبداشبت    
دن و صاحرانا به اختصاص دادن روزی در تقویم ببه دن بسبنبد     

 کنیم.

. عصبار        نویسندگان، یاران قبلبم و دوسبتبان واژ      ی  هبا هسبتبنبد
 کشد.   ی تصویر می ها را قلم به عرصه های دن اندیشه

 روز قلم، روز خلقت مضرفت و روز زیرایی دفرینا است.

 ی عشق است. قلم زبان خداست، قلم امانت ددم است و قلم ودیضه

 ی اهل علم و هنر و تفکر هر جامضه است. قلم رسانه

 جایگا  قلم در اسالم: 

 نویسد. ، سوگند به قلم و دنچه می»ن و اهقلم و ما یسطرون«

سوگند خداوند به قلم و نوشته، قلم را قداست و نوشتن را حبرمبت   
. سوگند خداوند به نام قلم، گویباتبریبن شباهبد  ببر         بخشید  است

 شرافت و قداست دن است.

اش  و اما درخت قلم اگر ریشه در تضهد و تدین داشته باشبد، مبیبو    
 شیرین و ماندگار است.

. قبلبم     ارزش هرقلم به پیام دن است و عظمت نوشته به محتوایا
ی اتصبال   حافظ علوم و دانا و پاسدار افکار اندیشمندان، حبلبقبه   

ی بشبر ببود  و حبتبی      فکری عاهمان و پل ارتراطی گذشته و دیند 
 ارتراط دسمان و زمین هم به تضریری از را  هو  و قلم به دست دمد.

! این همه اوصا  و مد  و ثنبا ببرای قبلبم، مبرببوط ببه دن          دری
های متضهد و مسئول است که منشأ هدایت، دگاهبی، تبرقبی و     قلم

. قلم  هایبی کبه هبمبوار  در خبدمبت ببیبداری،          تضاهی انسان است
توانمندی، رشد و پیشبرفبت مبادی و مبضبنبوی انسبان اسبت. دن          

هایی که پیوسته در خدمت اسبتبقبالل، دزادی، عبزتبمبنبدی،         قلم
 باشد. سالمت، امنیت، رفا  و دسایا جوامع انسانی و ... می

از نظر اجتماعی، قلم یضنی محرک توسضه و پویایی، یضنی تبحبرک   
جوامع انسانی تا رسیدن به برترین وجو  مادی و مضنوی، تا رسیدن 
. گاهی تأثیر قلم از تبأثبیبر      به سالمت فرهنگی، فکری و اجتماعی

. رشد جوامع بشری در تمبام سبطبو       زبان بیشتر و ماندنی تر است
 علمی و عملی مدیون و مرهون همت واالی قلم به دستان است.

های مبخبتبلبف اجبتبمباعبی و          قلم نقادی است پرتوان در عرصه 
. در عین حال، قلم متضهد و مسئول نقد می    . . کبنبد و از    فرهنگی و 

ها،  ها، ک ی نویسد، نسرت به بدی ها و مشکالت می کمی و کاستی
نبویسبی و    کبنبد و از مبجبیبز       ها اعتبراض مبی   ها و پلشتی خیانت
. در عین حال، از انضکاس و طر  خوببی   تملق هبا،   گویی پرهیز دارد

نماید و انصا  و اخالص  ها و خدمات ارزند  هم دریغ نمی پیشرفت
 کند. ی جهات رعایت می را در همه

: حق را بگو و در را    چنانچه از قول پیامرر اعظم نقل شد  است که
: قبلبم       خدا از مالمت هیچ مالمت گری نهراس. همچنین فرمودنبد

نضمت بزرگی از طر  پروردگار است و اگر قلم نرود، ملبک و دیبن   
 گردید. شد و زندگی شایسته برقرار نمی استوار نمی

/ هردنچه را نتوان گفبت    قلم به دست گرفتم که حر  حق بنویسم
/ ببه        بر ورق بنویسم/ قسم به جان قلم خورد   ام کبه نبای قبلبم را

/ بر دن سرم که به رغم محیط   دست گیرم و تا دخرین رمق بنویسم
 در همه جایی/ هر دنچه حق بپسندد به حق بنویسم

ی قلم به دستان متضهد، مسئول و دهسبوز کبه از    این روز را به همه
سبازی   قلم به نیکی استفاد  کرد  و در را  کبمبال ددمبی و انسبان    

 گویم. کنند، ترریک می کوشا می
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به گزارش شهرسرز به نقل از روابط عمومی دفتر امام جضبه  
شیراز، دیت اهلل دژکام در نشست علمی ر  دوردهای اربضیبن  
در عرصه فرهنگ به این نکته اشار  کردند که اوهین چیزی 

دید باید جزء وظایف کمیته فرهنگی اربضبیبن    که به نظر می
باشد فرهنگ سازی برای زیارت اربضین و فراگیری هبرچبه   
بیشتر این زیارت است؛ این که امام مضصوم فرمود  است از 
عالمت های مومن زیارت اربضین است، بزرگترین زمبیبنبه    
برای این است که فرهنگ زیارت اربضین در جبامبضبه روا     
. ما سابقه زیارت اربضین را به صورت خیلی جدی و   پیدا کند
پررنگ در جوامع شیضی داریم، اما اکنون بحث این است که 
فرهنگ اسالم ناب در جهان توسضه پیدا کنبد، مبا ببایبد در     
اربضین کاری انجام دهیم تا تجربه زیارت امام حسین علیبه  

 اهسالم نصیب غیر شیضیان هم بشود. 
: مبواجبهبه          اما جمضه شیراز در ادامه سخنان خود گبفبتبنبد

فرهنگ های گوناگون و استقرال همه از یکدیبگبر در ایبام    
گر شد   های گذشته جلو  زیارت، چیزهایی است که در سال

وهی تا فراهم کردن زمینه ظهور از اینجا، جای کبار بسبیبار    
دارد، بایستی بتوانیم در این زمینه کارهای وسیبضبی شبروع    
کنیم.ب صدای اربضین هم باید به نسرت صدای حج گسترش  
پیدا کند، اگر بتوانیم مخاطران خودمان را با کمبک ف بای   
مجازی از جای جای دنیا پیدا کنیم و این صال را ببدهبیبم    

مسلماً پاسه های خوبی خواهیبم گبرفبت.    
خود زیارت اربضین هم دداب و فبرهبنبگبی     
دارد، بض ا ممکن است انروهی جبمبضبیبت     
کسی را از مفهوم و محتوای اصلی غبافبل   
کند و از دنچه باید زیارت نصیب دنان کبنبد   
محروم شوند، باید بسیار تالش کنیم و ابضاد 
مضنوی این زیارت را کلمه به کلمه دموزش 

 دهیم.
وی همچنین افزود: یک صفحه از زیبارتبی    
که مضصوم فرمود  را اگر بخوانیم خیلی حبر  اسبت، یبک    
کلمه دن را می توان مانند یک چراغ روشن کبرد و مبدتبی    

. کار ترلیغی و ف اسازی نیاز   انسان را به دنرال خود می کشد
است، اما نیاییم بحث فرهنگی را فرو بکاهبیبم ببه ببحبث      
ترلیغ، ترلیغ جای خود دارد، و فرهنگ می خواهد محبتبوا و   
پیام قیام امام حسین علیه اهسالم و زیارت اربضین را در عاهم 
منتشر کند، گرچه دنیای اطرا  ما سرش را زیر الک کبرد   

و نمی خواهد اقرار کند وهی بشر در چگونگی ادار  اجتبمباع   
! اگر نتوانیم نظام حکومتی بر پایبه    به بن بست رسید  است
والیت را توضیح دهیم از پیام اربضین خیلی کاستبه ایبم، در   
رابطه با فرهنگ اربضین اگر به همین زیارت اربضبیبن نبگبا      
کنیم می بینیم از مراحث سیاسی اجتماعی گرفته تا مسائبل  
خانوادگی و بحث حجاب و عفا  در دن جبلبو  گبر اسبت؛     
یضنی فرهنگ سرک زندگی اسالمی، دن هم ناب نابا کبه  
.  نکته   از مکتب امام حسین علیه اهسالم باید یاد گرفته شود
دیگر بحث ر  دوردهاست، وقتی ما زیارت اربضین را انبجبام   

کنیم، گسترش  می دهیم و دن را تردیل به یک فرهنگ می
ایمان دینی نتیجه دن است؛ مضصوم میفرماید زیارت اربضیبن  

هبای ایبمبان را     نشانه مومن است، پس هر کس این نشانه
شود و مرتره ایمبان   تر می دارد جلو  ایمان در زندگی او قوی

باالتری را خواهد داشت، که این عنوان عام ارتقاء ایمبان و  
تواند ذیل دن صدها عنوان فرعی دیبگبر    گسترش ایمان می

 داشته باشد.

های استانداری  مدیرکل دفتر امهر شهری و شهرا
 فارس خبر داد:

نخستی  یادواره شهدای 
ها با عنهان شاهدان  شهرداری

 شهد شهر در شیراز برگزار می
های استانداری فارس از میزبانی شبیبراز    مدیرکل دفتر امور شهری و شورا

ها با عنوان شاهدان شهبر   در برگزاری نخستین یادوار  شهدای شهرداری
 خرر داد.

به گزارش شهرسرز از شیراز، مسضود طبهبمباسبربی در        –فاطمه اسدزاد  
: هبد     نشست خرری به مناسرت هفته شهرداری ها و شوراها اظهارداشت

هبا اسبت و در    ها و دهیباری  نکوداشت این هفته ارتقای جایگا  شهرداری
هبای فبراروی شبوراهبا و      هبا و فبرصبت    های مختلف چاها قاهب برنامه

 شود. ها بررسی می دهیاری
هایی برای این هفته تدارک دید   وی با بیان اینکه در استان فارس برنامه

: افتتا  و کلنگ  های جدید، دیدارهای چهر  به  زنی پروژ  شد  است، گفت
چهر  مدیران شهری با مردم، ارائه گزارش عملبکبرد ببه شبهبرونبدان و       

ها در سطح شبهبرهبا و     های تخصصی با اساتید دانشگا  برگزاری نشست
 . های این هفته است ها از جمله برنامه شهرستان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس با بیان اینبکبه در   
شود، افزود: برنامه نخبسبت     سطح استان نیز سه برنامه شاخ  برگزار می

تیرما  برگزار  ۰۰همایا شهرداران با ح ور استاندار فارس است که فردا 
هبای ح بور    هبا، فبرصبت    شود که در این همایا به مضرفی ظرفیت می

خیرین و بسترسازی مشارکت مردمی در حوز  مدیریت شهری پرداخبتبه   
 شود. می

های مفبقبود  مبدیبریبت شبهبری         طهماسری با بیان اینکه یکی از حلقه
:یکی از موضوعاتی که در این همبایبا     مشارکت مردمی است، بیان کرد

هبا اسبت    دنرال خواهیم کرد تشکیل مجامع خیرین شهرساز در شهرستان
 شود. که با رویکرد جلب مشارکت مردمی این مجامع تشکیل می

های استان در این هفته خرر  رسانی شهرداری وی از رونمایی پایگا  اطالع
شهرداری در استان فبارس وجبود دارد و ببنبا ببه      ۚ  ۰١داد و عنوان کرد:  

دستور استاندار این پایگا  بستری برای ترادل نبظبر و انبتبقبال تبجبرببه         
ها در این  های شهرستان ها و فرصت گیرد که ظرفیت ها قرار می شهرداری

 گذاران دارد. پایگا  قابلیت نمایا برای سرمایه
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس با ببیبان ایبنبکبه      

شود، افزود: این یبادوار  ببا     تیرما  برگزار می ۰۳یادوار  شاهدان شهر روز 
های استان فارس برای نخستین ببار   هد  گرامیداشت شهدای شهرداری

 شود در این همایا شرکت کنند. برگزار و از همه مردم دعوت می
: تجدید میراق با شهدا و ترویج فرهنگ ایرار و تریین نقا   وی عنوان کرد

سال دفاع مقدس از جمله اهدا  این یادوار  اسبت و از   ۳ها در  شهرداری
شهردار شهید نبیبز    ١شود که در استان فارس  شهید تقدیر می ١۰خانواد  
 داشتیم.

تیرما  نیز همایبا شبهبرداران و روسبای      ١۰طهماسری با بیان اینکه در 
شود که این همایا به دنرال تبربیبیبن نبقبا        شوراهای شهر برگزار می

: اهتمام مدیریبت    شرکت های دانا بنیان در مدیریت شهری است، گفت
شهری در تحقق شضار سال، تضامل مدیریت شهبری ببا کباردفبریبنبان و       

بنیان، کمک به رفع تنگبنباهبا و مسبائبل پبیبا روی         های دانا شرکت
بنیان و بسترسازی برای رونق اشتغال دانا بنبیبان در    های دانا شرکت

 های شهری از اهدا  این همایا است. سکونتگا 
وی در پاسه به سواالت خررنگاران دربار  مض ل پسماندهای شهبرهبا و   

های مدیریت شهری افزایا تبوهبیبد     نحو  دفن دنها گفت: یکی از چاها 
پسماند و محدودیت منابع طریضی است و با توجه به این محدودیت ببایبد   

 به سمتی حرکت کنیم که کمترین دفن نهایی پسماند را داشته باشیم.
طهماسری با بیان اینکه طر  جامع مدیریت پسماند برای استان تهیه شد  

های اخیر از این طر  فاصله گرفتبیبم و سبربب شبد کبه        اما در طی سال
وضضیت مدیریت شهری بحرانی شود، افزود:ب کارگرو  مدیریت پسبمبانبد     

هبا نبیبز ببایبد       تشکیل شد  همچنین کارگرو  مدیریت پسماند شهرستان
 تشکیل شود و مسائل مرترط با پسماند با اوهویت در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس با ببیبان ایبنبکبه      
مسائل مرترط با پسماند در برخی از شهرها مشکالت زیست مبحبیبطبی     

: در برخی از شهرها مکان  یابی سایت دفن مشکل  ایجاد کرد  است، گفت
داشته و ضوابط زیست محیطی رعایت نشد  همچنین در دفن پسماند نیز 

شبونبد    ای رها می ها به صورت تپه مشکل داریم که در غاهب شهرها زباهه
 زا است. که این رها کردن نیز دسیب

های  ها ابالغ شد  که ساماندهی مکان طهماسری عنوان کرد: به شهرداری 
های بازرسی تشکیل شبد  و   دفن پسماند را در دستور کار قرار دهند گرو 

هبا   شهر به عنوان هد  قرار دادیبم، ببازرسبی    5در حال ممیزی هستیم؛ 
شود چراکه در مسائل زیست محیطبی هبیبچ تبضبارفبی        مستمر انجام می

 نداریم.
: این سخن درسبت    طهماسری دربار  زیان د  بودن شهرداری ها نیز افزود

ها در پایبان سبال از عبوارض و دردمبدهبا       است اما قرار نیست شهرداری
هایی انبجبام    ها به تناسب دردمد باید هزینه سودی داشته باشند؛ شهرداری

 دهند که قسمتی خدماتی و قسمتی عمرانی است.
وی با بیان اینکه امروز شهرها رو به گسترش و نیازها در حبال افبزایبا    
: اگر بخواهیم با همان روش قرلی کسب دردمد کنیم ببه    است، عنوان کرد

ما  حبقبوق مبضبوقبه       ۸خوریم حتی برخی از شهرها بیا از  بن بست می
 دارند.

طهماسری با بیان اینکه روش سنتی در حوز  درامد عوارض ساخت و ساز 
است که امروز سطح این عوارض هرچند افزایا یافته است اما شهرداران 
اگر بخواهند به وظایف خود عمل کنند باید به دنرال منابع پایدار دردمبدی  

: مضرفی فرصت  گذاری در کنار تحصیبل   ها برای سرمایه باشند، عنوان کرد
باشد در همین راستا نبیبز شبورای      دردمد باید مورد توجه جدی شهرداران

گذاری  گذاری تشکیل شد  و همه شهرها باید اطلس سرمایه عاهی سرمایه
 را تهیه کنند.

ساهه را تا پایان مردادما  تهیه  5ها باید برنامه  وی با بیان اینکه شهرداری
ساهبه   5ها باید منطرق بر برنامه  های سنواتی شهرداری کنند و کلیه بودجه

باشد، خاطرنشان کرد: باید برای کل شهرها یک افق روشن ترسیم شود و  
 از شهرداران و شوراها این امر را درخواست کردیم.

طهماسری با بیان اینکه براساس قانون ماهبیبات ببر ارزش افبزود  ببایبد       
ها پرداخت شود، گفت: مکاتراتی ببا ادارات مباهبیبات       حقوقی به شهرداری

داشتیم که هم در وصول شفافیت باشبد و در هبم تبخبصبیب  سبهبم         
ها در زمان مناسب پرداخت شود، این امر یبکبی از دردمبدهبای      شهرداری

 . ها است پایدار شهرداری
وی با بیان اسنکه موضوع دیگر در این امر عوارض دالیندگبی اسبت کبه    
کارگروهی برای دن تشکیل شد  گفت: صنایع باید یبک درصبد از دردمبد     

ها پرداخت کنند که امروز در ایبن حبوز  ببا چباهبا       خود را به شهرداری
هبا   کنیم تا مسیر پرداخت حقوق شهبرداری  رو هستیم اما پیگیری می روبه

ها باید ببرقبرار شبود تبا      تسریع شود؛ توازن بین دردمد و هزینه شهرداری
 شاهد حقوق مضوقه نراشیم.

وی اظهارداشت: شهرهایی که ان راط ماهی کمتری داشته باشند این عدم  
ها شد  که مکاتره شد  تا  توازن بین دردمد و هزینه سرب بدهی شهرداری

 ها در اوهویت قرار گیرد. پرداخت حقوق کارکنان شهرداری
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استبانبداری فبارس عبنبوان کبرد:       
ظرفیتی در قانون شوراها است که تاکنون نادید  گرفته شد  و دن تقدیبم  
هوایح از شورای عاهی استان به مجلس است که این نیازمنبد تبقبویبت و     
توانمندی شوراهای استان است و باید اشرا  به حوز  انتخابیه و قوانبیبن   
 داشته باشند تا این ظرفیت نیز استفاد  شود و این نقا بسیار موثر است.

هبا از   طهماسری در پایان با اشار  به بحث پرداخت نیم درصد کتاببخبانبه   
: شهرهای فاقد کتابخانه اهزامی به پرداخت نبیبم     سوی شهرداری ها افزود

درصد ندارند و به جز شیراز در غاهب شهرهای استان توافق شد  که کلیه 
ها نحو هزینه کرد این نیم درصد را مشخ  کننبد و   های کتابخانه انجمن

های کتابخانه جلسات را برگزار و نسرت ببه   تا پایان اردیرهشت ما  انجمن
 ۰۰۱۱و  99تسویه حساب اقدام کردند و اکنون اغلبب شبهبرهبا حسباب      

 تسویه شد  است.
وی با بیان اینکه هر شهری که در پرداخت نیم درصد تضلل کبنبد نبهباد     

ها گزارش دهد، گفت:در شیراز چون اختال  نظرهایی از گذشتبه    کتابخانه
ای به ریاست فرماندار شیراز تشکیبل   وجود داشت با دستور استاندار کمیته

و  ۰۰۱۱تضیین تکلیف شد  و ببرای   99شد و براساس این کمیته تا سال 
 اهحساب پرداخت شود. قرار شد به صورت علی ۰۰۱۰

 ا.. دژگام: آیت

فرهنگ سازی برای زیارت اربعین، گسترش ایمانِ دینی جامعه را به دنبال خواهد 
 داشت

آغاز فعا یت اجرایی مهکب احمدب  مهسی 
 )ع( در کربال بعد از وقف  دو سا  

موکب احمدبن موسی بع( در کربال بضد از وقفه دو ساهه، اربضین امسال در کربالی مضال دغباز                    
 به کار خواهد کرد.

به گزارش شهرسرز از شیراز، هاشم جماهی، مدیر اجرایی موکب احبمبدببن                –فاطمه اسدزاد    
های اجرایی این موکب خرر داد و گفت: ببضبد از           موسیبع( در جمع خررنگاران از دغاز فضاهیت        

وقفه دو ساهه به دهیل شیوع کرونا، بحمد اههی امسال شاهد ح ور خیل عظیم عاشقان امبام            
ببیبنبی       حسینبع( در ایام اربضین در کربالی مضلی خواهیم بود. وی با بیان اینکه طرق پیبا                  

میلیون زائر در ایام اربضین از نقاط مختلف کشبورمبان              5مسئوالن ستاد اربضین امسال قریب      
عازم عترات خواهند شد، افزود: در این راستا موکب احمدبن موسیبع(، مقدمات الزم را ببرای              

 پذیرایی مناسب از زائران ایرانی در کربالی مضلی فراهم خواهد کرد.

جماهی با تأکید بر اینکه تمام تالش خود را برای ارائه بهترین خدمات جهت رفا  حال زائبران                  
امام حسینبع( در کربالی مضلی انجام خواهیم داد، گفت: موکب احمدبن موسیبع( از سبال                     

کار خود را به نام ح رت احمدبن موسیبع(، نگین استان فارس و شیبراز در کبرببالی                      9۰
مضلی دغاز کرد  است و بحمد اههی امسال هم فضاهیت خود را در این شهر مبقبدس انبجبام                 
خواهد داد. مدیر اجرایی موکب احمدبن موسیبع( اظهار کرد: نخستین گرو  خادمان مبوکبب                   

 ۰۳احمدبن موسیبع( شامل کمیته تأسیسات از یک روز بضد از دهه اول محرم یبضبنبی از                        
مردادما  سال جاری به کربالی مضلی اعزام خواهند شد تا بتوانند مقدمات برپایی مبوکبب را                  

روز    ۰١فراهم کنند. وی ادامه داد: دومین اعزام گرو  خادمان موکب احمدبن موسیبع( از                    
شهریورما  انجام خواهد شد و به یاری خدا موکب احمدببن     ۰۰قرل از اربضین حسینی یضنی از       

شهریورما  به مدت یک هفته خدمات خود را به زائران اربضبیبن ارائبه       ١2تا  ١۱موسیبع( از   
های گذشته در شبارعبةاهبروضبتبیبن        خواهد داد. جماهی با بیان اینکه مکان موکب مانند سال  

کربالی مضلی خواهد بود، گفت: این موکب خدمات مختلف فرهنگبی، رفباهبی، درمبانبی،                    
دهد و به یاری خبدا         پذیرایی سه وعد  غذا به صورت روزانه و غیر  به زائران اربضین ارائه می             

 روز در موکب انجام خواهیم داد. هزار زائر را در هر شرانه ۳بینی اسکان حداقل  پیا

مدیر اجرایی موکب احمدبن موسیبع( با یاددوری اینکه موکب از محبل نبذورات مبردمبی                     
کند، از عموم عاشقان خاندان عصمت و طهارتبع( ببه خصبوص                 هموار  فضاهیت کرد  و می    

اهحسینبع( نیز دعوت کرد تا امسال هم نذورات خود را به حسباب مبوکبب         ح رت اباعرداهلل 
رسانی هرچه بهتر زائران یاری دهبنبد. وی             واریز کرد  و خادمان امام حسینبع( را در خدمت          

توانند نذورات خود را برای کبمبک ببه         یاددور شد: عاشقان خاندان عصمت و طهارتبع( می       
به نام موکب و یا شبمبار     ۳١2۸۳۰۰۱2525۸9۳9موکب احمدبن موسیبع( به شمار  کارت         

واریز کنند. جماهی همچنین از دغاز به کار دفتر مبوکبب       ١5۰2۰۸5555555۰حساب موکب   
احمدبن موسیبع( در حرم شاهچراغبع( از دغاز ما  محرم خرر داد و گفت: این دفتر به منظور                      

دوری نذورات مردمی به صورت روزانه در ایام محرم و صفر در حرم مطهر شاهچبراغبع(                   جمع
 فضاهیت خواهد کرد.

مدیر اجرایی موکب احمدبن موسیبع( در پایان یاددور شد: عاشقان خاندان عصمت و طهارت                
توانند نذورات غیرنقدی خود برای مایحتا  مصرفی نظبیبر            های نقدی می    بع( عالو  بر کمک     

برنج، گوشت، روغن و غیر  را در اختیار خادمان خود در موکب احمدبن موسیبع( قرار دهنبد                   
 تا بتوانیم به یاری خدا به بهترین نحو از زائران امام حسینبع( پذیرایی داشته باشیم.
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برگزاری جشن شب های همدلی  با 
 حضور پرشور شهروندان در کازرون

جشن شب های همدلی  به همت شهرداری و شورای 
اسالمی شهر کازرون و هیئت و پایگاه مدافعاان رار    
و   و        به مناسبت سالروز ازدواج رضار  اماا  یا)ای 
رضر  زهرا وس  با رضور جمع کثیری از شهروندان   

 در پارک آزادی برگزار شد.
به گزارش روابط یمومی شهارداری کاازروند در ایان    
جشن که با استقبال گسترده شهروندان هاماراه باودد    
برنامه های شاد و ماتاناو  باا ما اوریات فارهانا            
شهروندی و شهر نشینی و همچنین خانواده و موضو  
ازدواج و فااارزناااد آوری باااه شاااور  ناااماااایااا   
یروسکیدموسیقید مولودی خوانید طناز و مسااباقاه     
همراه با پذیرایی در فضایی پر شور و با نشاط به اجارا  
.در راشیه این جشن مسئول اماور فارهاناگای        درآمد
اجتمایی شهرداری ایال  کرد که شهرداری تا پاایاان   
تیرماه در کنار چندین برنامه فرهناگای و هاناری در     
سطح شهر می ماند وبه اجرای برنااماه هاای جانا       
شادی در پارک س)مان و باه شاور  مشاارکاتای باا       
اجرای موسیقی سنتی در سالن اداره فرهن  و ارشااد  

 NGOاسالمی و اجرای برنامه شهروندی با همراهای  
پریشو در سالن شهید یسکری و کما  باه بارپاایای      
موکب هایی در سطح شهرخواهد پرداخات.گاناتانای       

در شب های ییدغدیر  «شبهای همدلی»است جشن 
و یید قربان همچنان در پاارک آزادی اداماه خاواهاد     

 داشت.

بازدید شهردار و اعضای شورای 
های در  اسالمی شهر کازرون از پروژه

 دست اجرا و جدید شهرداری کازرون
روز گذشته شهردار و ایضای شورای اساالمای شاهار     
کازرون از چندین پروژه در دست اجرا و جادیاد ایان    
.  به گزارش رواباط یاماومای       شهرداری بازدید کردند
شهرداری کازرون مهندس رضا نوذری شهردار کازرون 
: اولویت شهرداری در سال   در راشیه این بازدید گنت

د اجرای پروژه های یمرانی و خادمااتای    ۱۰۴۱
خواهد بود و تما  تالش مجمویه شاهارداری و   
شورای اسالمی این است این پروژه ها در باازه  
. شهاردار    زمانی مشخص به بهره برداری برسند
: هر دو هنته یاکاباار از      کازرون همچنین افزود
پروژه ها به اتناق ایضای شورای اسالمی شاهار   
بازدید به یمل خواهد آمد و از نزدی  مایازان   
پیشرفت و کینیت اجرایی پاروژه هاا باررسای     
. در این بازدیاد شاهاردار و ایضاای       خواهد شد
شورای اسالمی شهار کاازرون زماانای را بارای      
تکمیل پروژه ها برای پیامااناکااران مشاخاص       
کردند و تاکید کردند که هیچ گونه قصاوری در  
.  پاروژه هاای         این رابطه پذیرفتاه نامای شاود
تکمیل پارک بانواند کانال سیل بر بیا د اداماه  
پارک تپه ای بعثتد ادامه پارک سه هاکاتااری    
پردیا،د با)اوار آبشاارد باهاساازی باازار روز و         
همچنین بهسازی کانال فاضالب رد جاناوبای    
خیابان سالمت از جم)ه پروژه های باودناد کاه    

 مورد بازدید قرار گرفتند.
پیام تبریک شهردار کازرون به 

تیرماه، روز شهرداری  50مناسبت 
 ها و دهیاری ها

۱نامگذاری  تیرماه در تقویم جماهاوری    ۰
اسالمی ایران به ینوان روز شهرداری ها و 
دهیاری ها فرشتی است ماتاتانام بارای      
تج)یل و قادردانای از خاادماان مارد  در      

های مخت)ف شهاری و روساتاایای کاه باه        روزه
شور  شبانه روزی برای توسعاه و پایاشارفات      
. بای شا  ناقا           شهرستان تالش می کاناناد

ها  در تداو د بالندگی و توسعه یافتگی  شهرداری
زندگی شهری غیر قابل انکار است و تاوجاه باه    
جایگاه شهرداری ها افزای  امیاد و نشااط را در   
. اینجاناب ایان روز را     جامعه نهادینه خواهد کرد
به کارکنان و کارگران زرمتک  شهرداری هاا و  
دهیاری های شهرستاان باه ویاکه کاارکاناان و       
کارگران شهرداری کازرون تبری  یرض نماودهد  
توفیق روز افزون توأ  با سعاد  و ساالماتای را    
برای همه  این یزیزان از درگاه خداوند متاعاال   

 مسئ)ت دار .
 رضا نوذری

 شهردار کازرون
دیدار شهردار و اعضای شورای 

اسالمی شهر با رئیس جدید اداره 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی کازرون

شهردار و ایضای شورای اسالمی شهر کازرون شاباح   
امروز با رئی، اداره فرهن  و ارشاد اسالمای کاازرون   
دیدار و گنتگو کردناد  باه گازارش رواباط یاماومای        
شهرداری کازرون مهندس رضا نوذری در ایان دیادار   
ضمن تبری  انتصاب رسیان فاروزناده باه یاناوان       
رئی، اداره فرهن  و ارشاد اسالمی کازرون گانات:    
از اینکه یکی از فرزندان موفق شاهد سکانداری اماور  
فرهنگی شهر را بدست گرفته اند خوش ال هستم و 

انشاهلل این انتصاب بارای    با شناختی که از وی دار 
باا    مرد  شریف کازرون مایه خیر و برکت است. وی 

بیان اینکه شهرداری کازرون بستر مناسبای را بارای   
اشایه فرهن  و هنر کازرون به وجاود آورده اهاهاار    
: سعی کردیم در اکثر پارک های شاهار ماکاان       کرد
های را آماده کنیم تا هنرمندان و بزرگان فارهانا     
شهر کازرون بتوانند در این ماکاان هاا از هارفایات       
هنری خودشان استنااده کاناناد  شاهاردار کاازرون        
فرهنگسرای مردانید سالن آمنای تائااتار پاارک باا        
نظردسن رو باز پارک مردانید پارک س)مان و بوستاان  

مکان هایی ینوان کرد که هنرمندان   رفیع را از جم)ه
می توانند برای اجرای برنامه های خود از آنها استناده 
کنند. در ادامه رئی، شورای اسالمای شاهار کاازرون      
ضمن تبری  انتصاب رئی، جدیاد اداره فارهانا  و     
: متاسنااناه در ساال      ارشاد اسالمی کازرون اههار کرد
های گذشته به اداره فرهن  و ارشاد اسالمی کاازرون  

توجه نشده بودد با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی و 
همچنین هرفیت هایی که در شهرستان وجود داشات  
 انتظار داشتیم اداره فرهن  و ارشاد بهتر یمل کاناد.  

: بزرگان زیاادی در زمایاناه       م سن روزبهی ادامه داد
در ساطاح     هنری و فرهنگی در شهرستان هستند که

کشور هم ررفی برای گنتن دارندد از مدیریت جدیاد  
که با مدیریت جهادی از تما  هرفیت  انتظار می رود 

های شهرستان استناده کنند و همچنین بارنااماه ای    
جهت شناسایی استعداد های هنری جادیاد تادویان     
نمایند و در این زمینه هرکمکای زز  بااشاد شاورای     
. در پاایاان رئایا،       اسالمی شهر دریغ نخواهد داشت
: شهرداری   اداره فرهن  و ارشاد اسالمی کازرون گنت
و شورای اسالمی شهر مشروییت خود را مستقیماا از  
مرد  می گیرند و فرهن  هم ی  پدیده ای است که 
از دل جوامع انسانی و تعامال  مرد  با هم باه وجاود   
می آید و انتظار داریم که شهرداری و شورای اسالمی 
. رسین فروزنده با بیان ایناکاه     شهر به ما کم  کنند
باید بزرگان فرهن  و هنر شهرستان را گرامی بداریمد 
: وقتی در ی  شهر به بزرگان فرهن  و هنار آن    افزود
شهر بی مهری شود بالطاباع اناگایازه ای هام بارای        
جوانانی که قد  در این مسیر می نهند باقی نخاواهاد   
ماند. در پایان این دیدار  بر همکاری دو اداره در انجا   

 کارهای مشترک فرهنگی تأکید شد

به مناسبت هفته قوه قضائیه صورت 
 گرفت؛

دیدار شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر کازرون با رئیس 

دادگستری و دادستان عمومی و انقالب 
 شهرستان کازرون

شهردار کازرون گنت: براقرای امنیت و آراما  شاهار     
کازرون راشل تالشهای رافظان امنیات و تاعاامال و     
همکاری همه ارگان ها و نهادها با هم دیگر اسات. باه    
گزارش روابط یمومی شهرداری کازرون به مناسابات   
هنته قوه قضائیه شهردار و ایضاای شاورای اساالمای     
شهر کازرون با رئی، دادگستری و دادستان یمومی و 
انقالب شهرستان کازرون دیدار و گنت و گو کاردناد.   
شهردار کازرون در این دیدارد ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای وازمقا  دستگاه قضا و تبری  هاناتاه    
: امنیت و آرام  امروز شهر کاازرون    قوه قضاییه گنت
راشل زرما  و تاالش هاای راافاظاان امانایات و         
همچنین تعامل و همکاری ارگان ها و نهادهای دولتی 
. مهندس رضا ناوذری در اداماه طای      با همدیگر است
سخنانی از رمایت های دادستان و رئی، دادگستری 
شهرستان از شهرداری در خصوص برقاراری یادالات    
ورنظ آرام  و امنیت شهر تشکار و قادردانای کارد.     
م سن روزبهی رئی، شورای اسالمی شاهار کاازرون    
نیز ضمن تبری  هنته هنته قاوه قضاائایاهد شاهایاد        
: شهید بهشاتای     بهشتی را آبروی نظا  دانست و گنت
کسی بود که شیوه نامه و مرا  نامه و مسیار ساالام را    
. در اداماه          در نظا  جمهاوری اساالمای ماطار. کارد

ازسال  والماسا)امایان انصااری فارد ریایا،           رجت
دادگستری شهرستان کازرون هام ضامان تشاکار از      
: ما   رضور شهردار و ایضای شورای اسالمی شهر گنت
باید قدر این وفاق و همدلی که امروز در شهرستان به 
وجود آمده را بدانیم چرا که ثمره این همدلی و وفاقد 
امنیت شهرستان است. همچنایان شاادق رراماانای        
دادستان شهرساتاان کاازرون تاعاامال و هاماکااری          

های اجرایی و ارگانهای نظامی شهارساتاان را     دستگاه
: این شداقت و رورایاه     خوب توشیف کرد و ادامه داد
خدمت گزاری در مسئوزن شهرستان بر ایتماد سازی 

 مرد  تاثیر زیادی دارد.

فرصت استثنایی 
 فقط تا پایان تیرماه 

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 

 عوارض 3۰۳کاهش 

 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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بع(، خادمیاران رضوی شهرستبان    به  هطف امام رئو  
خرداد ما  به صورت دو شیبفبت    ١١کازرون در تاریه 

در چایخانه باغ رضبوان حبرم رضبوی ح بور ببهبم       
رسانیدند و با پذیرایی و خدمت رسانی وی   به زائبران  
بع(، مدال پر افتخار خادمبی     دقا علی بن موسی اهرضا 

 را از امام رئو  بع( دریافت کردند. 
کانون خرر و رسانه خادمیاران رضوی شهرستان 

 کازرون

خدمت خادمیاران کازرونی 

 در چایخانه حرم رضوی

 طی مراسمی در دانشگاه سلمان فارسی:

نخستی  جشنهاره عکس 
کازرون با معرفی برگزیدگان ب  

 کار خهد پایان داد
 ۸۰شبنبربه         به گزارش شهر سرز این مراسم که عصر سه        

خردادما  با ح ور سرپرست ادار  فرهنگ و ارشاد اسالمبی          
شهرستان کازرون، دبیر جشنوار ، برگزیدگان هر بخبا و          
جمضی از اهاهی فرهنگ و هنر در ساهن اجتماعات دانشبگبا       
سلمان فارسی کازرون برگزار گردید. علیرضا عراسی دببیبر           
نخستین جشنوار  ساالنه عکس کازرون، در تشریبح رونبد           

عکس ارسباهبی،      5۳۱برگزاری این جشنوار  گفت: از میان        
عکس در چهار بخا طبربیبضبت، مبضبمباری،                 2۱حدود  

های تاریخی کازرون توسط داوران    مستنداجتماعی و عکس 
 ۸به جشنوار  را  یافتند؛ و در سه بخا اصلی هبر کبدام               

رتره حائز دریافت جایز  شدند. وی خاطبرنشبان کبرد: در                

های تاریخی هم سه ارسال کنبنبد  عبکبس              بخا عکس 
ی       طور مساوی برگزید  شناخته شدنبد و ببه هبمبه                به

شدگان گواهی ح ور حق اهتاهیف تضبلبق گبرفبت.              پذیرفته
ضمن اینکه به برگزیدگان، هو  تقدیر و به نفرات نخبسبت            

ی ضرب    هر بخا نیز نشان وی   جشنوار  که از طر  سکه         
کازرون مربوط به سد  نخست هجری به خط پهلوی اهگبو           

  برداری شد  بود، اهداء گردید
 ۰۰۱۰برگزیدگان جشنوار  عکس کازرون بچهر  نگار(  

 بخا طریضت:
رتره اول: احسان درخشند ، رتره دوم: عرداهه حاجبی پبور،              

 رتره سوم: محمد بشارتی
 بخا مضماری: 

رتره اول: عرداهه حاجی پور، رتره دوم: محمدعلی حاجی پور، 
 رتره سوم: مهدی هنرجویان

 بخا مستند اجتماعی:
رتره اول: طاهر  ر  بخا زمین، رتره دوم: عرداهه حباجبی              

 پور، رتره سوم:علی گلچین

  
 بخا تاریخی:

 برگزید  با رتره مساوی
 . نصراهه مظلوم زاد ۸. مهران عرادی، ١. اصغر مضینی، ۰

به گزارش کازرون نما، نخسبتبیبن جشبنبوار             
ساالنه عکس کازرون یبادوار  مبیبرزا حسبن            

ی    نگار کازرونی، به همت بنیاد تبوسبضبه          چهر 
کازرون پ وهی و با همکاری دانشگا  سبلبمبان       
فارسی کازرون برگزار گردید که دبیر اجبرایبی          
نخستین دور  این جشنوار  را علیرضا عراسبی،        
هنرمند کازرونی و استاد شناخته شبد  رشبتبه           
عکاسی بر عهد  داشبت. ببنبیباد تبوسبضبه                 

به هبمبت       ۰۸99پ وهی در اردیرهشت      کازرون
جمضی از اساتید دانشگاهی و فضاهین فرهنبگبی،         

سبازی   هنری و اجتماعی کازرون با هد  فراهم      
محتوای علمی در حوز  های مختلبف جبهبت          

ی همه جانره شهرستان کازرون، ایبجباد          توسضه

گبذاران     شرکه ارتراطی بین دانشگاهیان، فضاالن و سرمایبه       
افزایی در جبهبت تبوسبضبه              شهرستان کازرون برای هم   

شهرستان تاسیس گردید که تاکنون با مبدیبریبت اسبتباد              
 نماید. اهحکمایی فضاهیت می عماداهدین شیه

جشن ام بای کبتباب فبخبردوران           
کازرون، کاری از دکتر نادر فبخبردور       

نبویسبی ببه         که در سرک تبذکبر       
شناساندن شاعران کازرونی مبضباصبر       
پرداخته است، از سوی انجمن اهبل        
قلم فارس در ساهن غزل ادار  کبل          
فرهنگ و ارشاد اسبالمبی فبارس،          
برگزار شد. جشبن ام بای کبتباب            
فخردوران کازرون، کاری از دکتر نادر      

نویسی ببه     فخردور که در سرک تذکر     
شناساندن شاعران کازرونی مبضباصبر       
پرداخته است، از سوی انجمن اهبل        
قلم فارس در ساهن غزل ادار  کبل          
فرهنگ و ارشاد اسبالمبی فبارس،          
برگزار شد. دکتر محمدرضا خباهصبی،        

استاد و پ وهشگر زبان و ادبیات فارسی در این دیین با اشار  ببه               
نویسی، گفت: تاریه ادبیات در سبه    های پ وها و تذکر      دشواری

 بندی کرد. ها و مدرن دسته های تاریخی، تذکر  نامه سرک زندگی
نامه که نخستین روش نگارش تاریه ادبیات بود، از       سرک زندگی 

نویسی   های نخستین اسالمی در ایران دغاز شد. سرک تذکر            سد 
 .ق،  2 .ق همگی به زبان عربی بودند، از دغاز قرن  ۳که تا قرن  

های دیگری همچون فارسی هم نبگباشبتبه شبد کبه                  به زبان 
های صفویه و قاجاریه در ایران، به او  خود رسید؛ هرچند در  دور 

دور  پهلوی، رو به کاستی نهاد. سرک سوم یا مبدرن نبیبز ببه                   
پردازد. وی فخردوران کازرون را کتابی به      نوشتن تاریه ادبیات می   

نویسی و بر پایه حرو  اهفرا دانسبت و افبزود: از             سرک تذکر  
هبای دیبگبرش        های اشضار خود نادر فخردور که در کتاب         وی گی

توان را یافت، بسامد زمانی و عشبق     ها سکوت، می همچون سال 
 زمینی است.

محمودرضا برامکه، شاعر و منتقد ادبی هم در این دیین هبنبر را         
که از فرهبنبگ       بخا خداگونگی انسان دانست و گفت: هنگامی       

یببک کشببور سببخببن      
گوییم، باید بدانیم که      می

هبایبی      فرهنبگ   از خرد  
دیگر دن کشور، ببردمبد       
است. وی با ارزشبمبنبد         
شببمببردن کببتبباب       
فببخببردوران کببازرون،    

هبا     افزود: از این کتباب   
ی    توان در زمبیبنبه       می

گردشگری ادبی، بهبر      
 گرفت.

سببیببد مببحببمببدعببلببی   
مبجبتبربی، شباعبر           دل
دشنای کازرونی نبیبز       نام

در این دیین با اشار  ببه       
نقدهایی که پس از رونمایی کتاب در کازرون، بر روی دن انجبام             

توزی و    شد، گفت: برخی نقدها منصفانه و برخی دیگر از سر کینه           
حسادت است؛ وگرنه چرا کسی که از ادبیات، اهبف دن را هبم                 

اش در چیز دیگری است، باید با         داند و زمینه دانا و خوانا       نمی
مجتری افزود: فخردور در       در حوز  نقد ادبی دست به قلم بررد؟ دل        

این کتاب بر دن شد  است تا بیشینه کسانی را کبه از کبازرون                 
اند و دستی بر شضر دارند، گرددوری کند و از این رو همه را                بردمد 

 در کنار هم دورد  است.
حسن دهقان، دبیر انجمن اهل قلم استان فارس نبیبز گبفبت:                

نویسی از کارهای بسیار سختی است کبه از دغباز دور                تذکر 
پهلوی تا کنون، کمتر بدان پرداخته شد؛ این در حاهی است کبه              

های گوناگون دوران قاجار به شبنباسبانبدن شباعبران و                  تذکر 
های مردت    اند. این شاعر، تذکر       سخنوران فارس و شیراز پرداخته    

هبای     ترین نبمبونبه       اهفصاحه، شضاعیه، هزار مزار و ... را از مهم           
شبدت   نویسی دانست که جای خاهی دن در نیم قرن اخیر به   تذکر 

شود. وی با تمجید از حسن امداد در تأهیبف کبتباب                 احساس می 
های ادبی شیراز گفت: این پ وهشگر، در خالل مضرفی   انجمن
قرن پیا تا دهه هبفبتباد     ۰های ادبی شیراز از حدود        انجمن

نویسی شاعران هم پرداخته که پس از دن        نوعی به تذکر     به
 صورت دقیق و متمرکز تذکر  دیگری منتشر نشد  است. به

ای در      ساهه  5دهقان ادامه داد: نادر فخردور تالش و مشقت          
تأهیف تذکر  شاعران مضاصر کازرون متحمل شد  است اما با          

های شضری ایبن شبهبرسبتبان             حال پرداختن به جریان     این
های ادبی دن کمتر مورد تبوجبه           خیز و همچنین انجمن     ادب

های بضدی کتباب ایبن         قرار گرفته که امیدواریم در ویراست     
موارد نیز بر غنای کتاب بیفزاید. در این نشست ببرخبی از                

 شاعران کازرون، شیراز و فارس به شضرخوانی پرداختند.

جشن امضای کتاب فخرآوران 
 کازرون در شیراز برگزار شد

 محمدمهدی اسدزاده

اوقات فراغت در نگاه 
 قرآن و احادیث 

 محمد بارونی
هایی که خدای متضال به ددمیبان   ترین سرمایه از مهم 

. اگر انسان از این فرصبت    عطا کرد ، عمر انسان است
تواند به هد  دفرینبا خبود    خوبی استفاد  کند، می به

که همانا رسیدن به فال  و رستگاری است دست یابد. 
دیبد کبه افبراد     هایی پیا می در گذران زندگی فرصت

گذراند که ببه   دور از وظایف اصلی می  اوقات خود را به
. به عرارتی اوقات فبراغبت     دن اوقات فراغت می گویند

مدت زمانی است که پس از انجام کار موظف روزانبه،  
ماند  است و انسان فرصبت دارد کبه ببا مبیبل و       باقی

رغرت خود فضاهیت خاصی را انتخاب کند و انجام دهد. 
بر اساس دستور قردن در سور  انشرا  مؤمن باید پبس  
بفَإِذَا   از فارغ شدن از کار روزانه، به کار دیگری بپردازد 
( ، هرگز بیکار نماند، تالش و کوشا را   فَرَغْتَ فَانصَبْ

قبرار    کنار نگذارد و پایان کار مهمی را، کار دیبگبری  
بدهد و در تمام این حاالت به خدای یکتا تکیه کنبد و  

( در روایبات      به سوی او توجه نماید بوَإِهَى رَبِّکَ فَارْغَببْ
( در ایبن خصبوص              بع بسیاری ائبمبه مبضبصبومبیبن 

اند. امام سبجبادبع( در       بسیار زیرایی بیان کرد   مطاهب
فرماینبد: خبداونبدا!      مناجاتی که با خدای خود دارد، می

ای،  اگر برای ما فراغتی از کارهای دنیا مقدور فبرمبود   
پس دن را فرصتی همرا  با سالمتی قرار بد  که در دن 

تا این کبه   رنجی حاصل نشود و مالهتی به وجود نیاید،
فرشتگانی که به نیت ثرت گناهبان مبا مبأمبورنبد ببا       

ای خاهی از گنا  از پیا ما بروند و فرشتبگبان    صحیفه
ها، خبوشبحبال از اعبمباهبی کبه از مبا          مأمور به نیکی

انبد از نبزد مبا     نوشبتبه  
بصبحبیبفبه         . برگردند 

 (۰۰دعای  –سجادیه 
( نبیبز در       بع امام علی 

بار  استفباد  از اوقبات   
فبرمبایبنبد:      فراغت می

دمبد    هایی پیا فرصت
را صید کنید که اگبر از  
دسببت بببرونببد، دیببگببر 

هبببا را ببببه دسبببت  دن
بغرراهحکم،     نمی  . دورید
با توجبه ببه    (  ۳۰۰۸  

این که اوقات فراغت قسمتی از عمبر بباارزش انسبان    
دسبانبی ببه دسبت      است و این اوقات زود گذرند و ببه 

دادن دن موجب ناراحتی و پشیمانبی   دیند و ازدست نمی
شود، شایسته است از این اوقات، بر اساس مبیبل و    می

نبظبران،    انگیز ، بهترین استفاد  شود. به گفته صاحبب  
ۚ تبأمبیبن          استفاد  درست از اوقات فبراغبت سبربب 

شود. چرا کبه پبرداخبتبن ببه        بهداشت روانیۚ فرد می 
گبیبرد،    اموری که بر اساس میل و رغرت صبورت مبی  

نوعی رضایت خاطر را به دنرال دارد کبه در پبرتبو دن    
روند و فرد به دراما  ها از بین می ها و اضطراب نگرانی

 یابد. خیال دست می
ترین فرصتبی اسبت کبه فبرد از      اوقات فراغت مناسب

طریق مطاهضه، تحقیق و پ وها، شرکت در جلبسبات   
. به توسضبه      . . دموزشی، علمی، دینی، اخالقی، هنری و 

پردازد.ب اوقات فبراغبت زمبان      های شناختی می مهارت
هبای ورزشبی و    مناسری است تا فرد ازطریق فضاهبیبت  

پرورش جسم، بدنا را ساهم نگه دارد تا مهمان خوبی 
. چرا که ورزش ضمبن دن کبه     برای رو  و روان باشد

تبوانبد ببرای     انگیز است می نوعی بازی و عملی نشاط
ها دور کند. اوقبات    شور  ها و دل مدتی فرد را از نگرانی

هبای   فراغت زمان خوبی است که فرد به دور از قاهبب 
تکراری، دزادانه و با رضایت خاطر اندیشبه کبنبد و ببه     
تفکر خالق که خمیرمایه اخبتبراعبات بشبری اسبت،      
. اوقات فراغت از دن جهت که سربب تبأمبیبن       بپردازد

های شناخبتبی، پبرورش     بهداشت روان، توسضه مهارت
تواند در  می ها است جسم و ظهور استضدادها و خالقیت

رشد و تضاهی شخصیت فرد و رشد و تضاهی فرهبنبگبی    
 جامضه مؤثر واقع شود.

ریزی کبنبیبم و از     پس بیاییم برای اوقات خود برنامه 
  ها را برریم. اوقات فراغت خود بهترین بهر 



 کازرون -شاعر: محمدحسی  برزویی
 آواز ِقلم 

 ن وا ولم ومایسطرون 
 

 دوازِ قلم، به هو ِ زَرّین زیراست
 گل، برایِ بوییدن و چشمِ بیناست
 انسان، به تفکُّر و اراد  زند  است

 ن واهقلم و عشق که: عاقل شیداست
 تیرماه،روزقلم شکهفاباد.۴۱

 شاعر: محمدعلی شیرد 
 ای قلم، ای وادی عشق و جنون
 می فشانی بر دهم دریای خون

 ای دشنایم با اهم  -ای قلم
 پای نطقم را مکن اینک قلم
 ای قلم بنویس شر  سینه ام 
 ماجرای چشمهای پینه ام 

 ای قلم بنویس از دوز و کلک ،
 عاشقی ، زخم دل و مرهم نمک ،
 ای قلم بنویس حاشا می کنم ،
 کرد  ام بر عاهمی از عشق شک

 ای قلم :
 با تو باید عشق را زیرا نوشت
 سرنوشتم را زسر باید نوشت
 نیک بنویس نامه را بر دهررم
 گو نشسته پیک مرگم بر سرم
 نامدی ، دمد و روحم قرض کرد
 رنگ سر  عشق من را سرز کرد

 گفتما سرخی که با خود می برم ،
 وام خوا  از گونه های دهررم ،
 ای قلم با جوهرخونم نویس

 من نخواهم ، می زرنگ خودنویس
 خوب می رقصی بروی دفترم
 خوب می خوانی تو افکارسرم
 گوئیا تو مرل من عاشق شدی

 رنگ خون داری ، توهم الیق شدی ؟؟؟؟؟

6صفحه  2422جوالی  1/  5006الحجه  ذی 1/  5045تیر  51 شنبه چهار/  114/ شماره  51سال   

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

/ ۱0 –۱۰۴۴0۴2۱۱۴۴3۴۴۴012و رأی شماره      ۱۰۴۱/ ۴3/ ۱1مورخ    ۱۰۴۱0۴2۱۱۴۴3۴۴۴۴4۱برابر رأی اشالری شماره     
های فاقد سند رسمی مستقر در وارد ثبتی روزه ثبت            موضو  قانون تعیین تک)یف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان          ۱۰۴۴/ ۴0

متر مربع قید گردیده و اکنون        ۱1020م)  کازرون که مسارت م)  در رأی اشداری قب)ی هیئت قانون تعیین تک)یف اشتباهًا               
گردد. لذا تصرفا  مالکانه بالمعارض        متر مربع اشال. می      ۱1۴۱3/40الذکر مسارت م)  به        به موجب رأی اشالری فوق     

شادره از کازرون در ششدان  ی  قطعه زمین مزرویی           ۱14۱متقاضی آقای ی)یرضا میرزایی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه          
 4بخ     2اش)ی واقع در قطعه       1اش)ی منروز و مجزی شده از پالک           1فریی از     066مترمربع پالک     ۱1۴۱3/40به مسارت   

فارس کازرون خریداری از مالکین رسمی آقایان ی)ی دهداری و قاسم نظری و م مد رسن مختاری م رز گردیده است. لذا به                      
شود در شورتی که اشخاص نسبت به شدور سند مالکیت              روز آگهی می    ۱0منظور اطال  یمو  مراتب در دو نوبت به فاش)ه            

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد  دو ماه ایتراض خود را به این اداره تس)یشم و پ،                     متقاضی ایتراضی داشته باشند می    
از اخذ رسیدد هرف مد  ی  ماه از تاریخ تس)یم ایتراضد دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در                         

 شور  انقضای مد  مذکور و ید  وشول ایتراض طبق مقررا  سند مالکیت شادر خواهد شد.

 ۱۰۴۱/ ۴2/ 2۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۱۰۴۱/ ۴2/ ۱0تاریخ انتشار نوبت دو : 

 زاده رضا رجبی

 رئی، ثبت اسناد و امالک

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

موضو  قانون تعیین تک)یف      ۱۰۴۱/ ۴3/ ۱۴مورخ    ۱۰۴۱0۴2۱۱۴۴3۴۴۴۴01برابر رأی شماره      
های فاقد سند رسمی مستقر در وارد ثبتی روزه ثبت م)                 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان     

 03۱کازرون تصرفا  مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا نوری فرزند مراد بشماره شناسنامه             
 ۰مترمربع پالک     0032۴/2۱شادره کازرون در ششدان  ی  قطعه زمین مزرویی به مسارت              

 4واقع در بخ       ۰اش)ی قطعه     20فریی از     ۱اش)ی منروز و مجزی شده از پالک           20فریی از   
فارس کازرون خریداری از مال  رسمی آقای وسهم ال صه متقاضی  م رز گردیده است. لذا به                  

شود در شورتی که اشخاص        روز آگهی می    ۱0منظور اطال  یمو  مراتب در دو نوبت به فاش)ه            
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی        نسبت به شدور سند مالکیت متقاضی ایتراضی داشته باشند می         

به مد  دو ماه ایتراض خود را به این اداره تس)یم و پ، از اخذ رسیدد هرف مد  ی  ماه از                          
تاریخ تس)یم ایتراضد دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در شور                  

 انقضای مد  مذکور و ید  وشول ایتراض طبق مقررا  سند مالکیت شادر خواهد شد.

 ۱۰۴۱/ ۴2/ 2۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۱۰۴۱/ ۴2/ ۱0تاریخ انتشار نوبت دو : 

 زاده رضا رجبی

 رئی، ثبت اسناد و امالک

شاعر: حسی  اعتمادی، 
 سرچهان

 خواهرم در هجوم طوفان ها
 مرل کوهی همار  محکم باش

 بانویی پاک و با حجاب و عفیف
 از ترار شریف مریم باش
 با تأسی به ح رت زهرا
 افتخار زنان عاهم باش

 همچو هاجر برای اسماعیل
 جرعه ای از زالل زمزم باش
 تیر شهوت اگر چه می بارد
 با کالم خدا تو همدم باش

 دنکه هخت است و عور،حیوان است
 با حجاب و شریه ددم باش

 باوقار و متین و فهمید 

 پیرو دن نری خاتم باش
 گر مسلمان و اهل دین هستی

 بر قوانین حق تو ملزم باش
 خواهرم در خزان بی برگی
 برو و بار حجاب را سرکن
 میتوانی که بهترین باشی

 ۰بچادرت ارزش است باور کن(
 در شریخون دشمنان نکند
 چادرت از سرت زمین افتد

 که شیاطین همیشه منتظر ند
 تا غراری به چشم دین افتد

 با حجاب و حیایت ای خواهر
 رهرو را  پاک زهرایی

 دختر خوب نسل امروزی
 مادر قهرمان فردایی

 :  مصرعی از وحید مصلحی۰

نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان

3۴ –۱۰۴۱0۴2۱۱۴۱6۴۴۴۴۴۰نظر به اینکه برابر رأی شماره       
هیأ  موضو  قانون تعیین تک)یف وضعیت ثبتی            ۱۰۴۱/ 3/ 

های فاقد سند رسمی مستقر در وارد ثبتی           اراضی و ساختمان  
بوانا  تصرفا  بالمعارض متقاضی آقای م مد کاهم جامعی           

شادره از بوانا  در       ۱0۰63فرزند ارمد به شماره شناسنامه        
متر مربع ت ت پالک       3۰6ششدان  یکباب خانه به مسارت        

خریداری از ورثه نوراله      2۰۰/2۰3قسمتی از پالک      2۰۰/3001
فارس سوریان    ۱۰نگهبان واقع در قطعه سه بوانا  ی)یا بخ            

خیابان گ)زار شهداء م رز گردیده است. لذا به منظور اطال               
شود. در    روز آگهی می    ۱0یمو  مراتب در دو نوبت به فاش)ه          

شورتی که اشخاص نسبت به شدور سند مالکیت متقاضی               
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به          ایتراضی داشته باشند؛ می   

مد  دو ماه ایتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک م ل               
تس)یم و پ، از اخذ رسیدد هرف مد  ی  ماه از تاریخ تس)یم               
ایتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.               
بدیهی است در شور  انقضای مد  مذکور و ید  وشول                 
ایتراض یم)یا  ثبتی ادامه و طبق مقررا  سند مالکیت شادر            

 خواهد شد.

 شنبه سه ۱۰۴۱/ 2/ 2۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 چهارشنبه ۱۰۴۱/ ۰/ ۱0تاریخ انتشار نوبت دو : 

 سید م مدرضا قرشی

 رئی، ثبت اسناد و امالک بوانا 



۷صفحه  2422جوالی  1/  5006الحجه  ذی 1/  5045تیر  51شنبه  چهار/  114/ شماره  51سال   

 محمدرضا پوالدی

جلسه شورای هماهنگی دفتر حفظ دثار و نشبر           
ارزشهای دفاع مقدس شهرستبان کبازرون ببا           
ح ور سردار پاسدار سضید کوشکی مبدیبرکبل          
حفظ دثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اسبتبان           

 فارس در دفتر فرمانداری برگزار شد.
اهم موضوعات ازقریل باغ موز  دفاع مبقبدس،          

شهیبد    ١2چاپ کتاب کازرون در دفاع مقدس و        
روحانی و پیشنهاد نامگذاری خیابانبی ببه نبام            
شهدای روحانیت ، ساخت اهمان شبهبدا ببرای           

، یبادمبان شبهبدای         میادین و ف اهای شهری   
گمنام در بخا ها،  تخصی  اعترار در راستای         

حفظ دثار و نشر ارزشهای دفاع مبقبدس مبورد            
بحث و ترادل نظرقرار گرفت و مصبوبباتبی در            
همین راستا جهت تسریع و عملیباتبی نبمبودن        

 موارد اتخاذ شد.
در پایان جلسه پس از ارائبه گبزارش تبوسبط              
اع ای شورای مذکور و جمع بندی موضوعبات        

مصوباتی جهت پیگیری و اقبدام ببه           مطروحه
 اع ای جلسه ابالغ گردید.

هاای یاگااناه          در اندیشگاه اود همه آفریده    
پروردگار هساتاید آزاد باودناد و آزادی              

شان است؛ و رقد آن چیزی که باید آن           رق
را داد و گرفت؛ از این روست که داد بارپاا             

خیزد تا آزادی همگانی را برپا سازد کاه            می
برابری در آزادید رق است و برای برپاایای          
آند آزادی باید به بند داد ویادل  آیاد و                

 آزادگی زاده شود.

رسادد     هنته نخست تیر مااه کاه فارامای           
افاتایام؛      ناخودآگاه به یاد شهید بهشتی می     

ای که به یادشد هنته قوه قضایایاه و             هنته
 شود. یدالت خوانده می

بهشتید همچون بسیاری از کسانی کاه در         
باختاه    زیستندد نه شینته و دل      روزگارش می 

داری ولیبرالیسم  بود و نه         شدگان سرمایه   ول
ساازی و باراباری           دل در گرو هاماساان       

وسوسیالیسم  بود؛ که خود در انادیشاگااه            
زیست و دادخواهی یا)ای و   و              اسال  می 

 کرد. آزادگی رسین و   را پرچمداری می

هاای یاگااناه          در اندیشگاه اود همه آفریده    
پروردگار هساتاید آزاد باودناد و آزادی              

شان است؛ و رقد آن چیزی که باید آن           رق
را داد و گرفت؛ از این روست که داد بارپاا             

خیزد تا آزادی همگانی را برپا سازد کاه            می
برابری در آزادید رق است و برای برپاایای          
آند آزادی باید به بند داد ویادل  آیاد و                

 آزادگی زاده شود.

در این اندیشگاهد آزادی گرامی است و دادد         
 تر خواهد بود. از آن گرامی

در اندیشگاه بهشتید دادگرید دادخاواهاید       
ترین ویکگی    دادگستری و دادپیشگید از مهم    

هر فرد و جامعه است که باایاد بارای آن              
 جنگید تا برپا شود.

داند که بارپاایاه         داد و یدالت را قانونی می     
اندیشگاه توریدی و با پذیرش بیشینه مرد        
ی  جامعهد باید برپا شود. با این همهد اگار            
قانون و داد یکی از دو شرط یا راتای دو              
شرط را هم نداشته باشدد تا هنگاامای کاه            
قانون استد باید به آن ارترا  گذاشات تاا           
نظم در جامعه مانا شود؛ در کنار آن مباارزه          

بخ  برای برپایی داد و یدالتد رتی           آگاهی
با برپایی رکومتی که برپایه آن دو شرط بنا         
شده استد نباید به فراموشی سپرده شاود.         

بینیم خود نه تاناهاا در           این جاست که می   
سخن که در یمل نیز به آن پایبند اسات و     

ای از      در کند و کاو زندگی  باه خااطاره          
رسیام: باهاشاتای           ازسال  مروی می    رجت

شد و من رفتم تا او         داشت از زندان آزاد می    
هاا     را از تهران به قم ببر ؛ چون خایااباان           

قرمز اول و دو  گذشتام        خ)و  بودد از چرا    
و توجه نکرد. شهید بهشتی پی  از رسیدن         

قرمزها را    قرمز سو  گنت: مگر چرا        به چرا  
هاا خا)او          بینی؟ گنتم: چون خیابان      نمی

است و کسی نیست ییبی نادارد؛ ضامان            
ها هام     اینکه این رژیم طاغوتی بوده و قانون      

طاغوتی است. بهشتی گنت: اگر ی  چارا           
شو . با ا       قرمز دیگر را رد کنید پیاده می        

قوانیند این نظا  و آن نظا  نادارد؛ بارای             

 رنظ نظمد سالمت جامعه و امنیت ماست.

او بر این باور بود که در مبارزه هم ناباایاد              
درو  گنت یا با درهم آمیخاتان راسات و             
ناراستد برای کاری به رق گا  برداشات و          

بینیم در تظاهرا  پی  از        اینجاست که می  
انقالب با هرچه بوی خرافا  و نااراساتای            
داشتد هرچند در راه مبارزه انقالبای باودد          

کرد؛ همچنان که با فا ااشاید          مخالنت می 
گویی در تعریف از انقالبیون یاا اماا              زیاده

خاردادد    ۱0خمینید باز گنتن آمار شهدای      
کرد و     شهریور و... به شد  مخالنت می          ۱4

هاای     داد یا اگر جریان     اجازه این کار را نمی    
دادناد در     دیگر از این دست کارها انجا  می     

ایساتااد.      شان مای    اندازه توان خودد روبروی   
پ، از انقالب نیز بارها مخالنت خود را باا        

 داد. این گونه امور نشان می

ای کاه در       در دیدگاه شهید بهشتید جامعه    
هاد بسایاار       آن خی)ی سیرها از خی)ی گشنه     

دور باشندد آن جامعه اسالمی نیست هرچند       
آن را با قرآن پوشاناده بااشاناد و آن را                 

خواند؛ چرا که در آن داد         ای لجن می    جامعه
 برپا نیست.

برگزاری جلسه شورای 
هماهنگی حفظ آثار و نشر 

ارزشهای دفاع مقدس 
 شهرستان کازرون

 »از آزادی تا آزادگی«گری برای  بهشتی؛ خوانش

 محمدمهدی اسدزاده



 065شماره -سا  نهزدهم
 ۴۱5۴تیر  ۴0شنب   چهار

 ١۱۱۳-9۱۸۰( : ISSN)شمار  ثرت کتابخانه ملی

 

 امتیاز و مدیر مسئول: علی اسدزاد صاحب 
 درا: صدیقه طاهر  اسدزاد  سردبیر و صفحه

حکمت، فاطمه اسدزاد ،   اکرر فرشته هیئت تحریریه: محمد بارونی، سجاد زارع، علی
 زینب اسدزاد 

 شهرسرز را از کتاب فروشی دماهی خیابان شهداء جنوبی بگیرید -کازرون
  ۸۳١١۳۰۰۰و  ۱9۰2۸١۰۱۸52شمار  تماس: 

 Shahr-sabz.ir/ سایت:  shahresabz@gmail.comرایانامه:  
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امام زمان در کالم امام مقام        
 معظم رهبری

آراد مرد  مس)مان و معتقدین و شیعه         
باید در ق)ب و در یمل خودد سعی کنند         

ی معنوی و فکر با رضر  مهدی          رابطه
ویج  را رنظ کنند؛ یعنی خود را طوری        
تربیت کنند و بار بیاورندکه اما  بزرگوار        

 ها راضی باشد. و معصو  از آن

 44/ 6/ ۱۰بیانا  رهبر معظم انقالب 

 قسمت چهارم
مقر گردان ثاراهلل تقریربا شبمبال         
شرقی پادگان امام بود. یه محوطه       

متر که چبهبار       5۱در    ۰۱۱حدودا  
طرفا خیابان بود. گردان ثاراهلل و 
سلمان در یک محدود  ببا هبم          

شبدی     بودند. وارد محوطه که می     
شد. شهبیبد       تابلوی موقضیت شهید حسین کرمی دید  می      

کرمی نخستین فرماند  شهید گردان سلمان ببود. کبادر            
های کازرون و کادر گردان سبلبمبان            گردان ثاراهلل بچه  

در    ١5در    ۰۱های فسا بودند. سه ساختمان به ابضاد           بچه
شمال محوطه قرار داشت که دسایشگا  نیروها ببود. در            
هر دسایشگا  یک اتاق وسط بود و در دو طبر  دیبوار              
کشید  بودند که به چهار قسمت تقسیم شد  بود. طبر             
غرب هم یک دسایشگا  بود و طر  جبنبوب هبم دو                

تبر کبه در اصبل             دسایشگا  و یک دسایشگا  کوچک    
ساختمان فرماندهی بود. در بخا شرق هم ساهنی نسرتا          
بزرو بود با یک اتاق که برای ساهن غذاخوری درنبظبر      
گرفته شد  بود که به عنوان نمازخانه هبر دو گبردان               

 ۰5شد. سه مجموعه سرویس بهداشتی ببا             استفاد  می 
چشمه دستشویی در سه گوشه محوطه هم ساخته شبد            

 بود.
سه تا ساختمان برای گردان ثاراهلل و سه تا سباخبتبمبان              
برای گردان سلمان بود. ساختمان اداری هم نصف شبد            
بود. واحد پرسنلی و تضاون ما در دن ساختمان بود که دو          
تا ساختمان در طر  شمال و یکی از جنبوب مبال مبا                

ها هم یکی شمال، یکی جنوب، یکی هبم    شد مال دن    می
غرب نمازخانه بود. کارهای دنجا هم به عهد  مبا ببود.               
اتاق نمازخانه را هم کرد  بودیم واحد ترلیغبات. حبوض             
نسرتا بزرگی هم وسط محوطه بود که از دب دن ببرای              

اند. قرار شد فصل گرما دب   کرد  ساخت و ساز استفاد  می    
 ۰۱۱۱های    ها شنا کنند. بضد از گرما هم منرع          کنیم و بچه  

جبا     کنبیبم دن     هیتری و بیشتر که در اردوگا  استفاد  می     
 بگذاریم.

کردیم   این روزها که خرری نرود عصرها فوترال بازی می        
هبا     رفتیم و یا دن     های گردان فجر می     و یا به دیدن بچه    

دمدند. سید رحیم بازیار هم که در عملیات بدر قبطبع               می
نخاع شد  بود باز به جرهه دمد  و در مخباببرات پشبت               

کارگیری شد  بود. محل استراحتا هم           ساهن دستگا  به  
دوردیبم.     گردان فجر بود. گاهی اوقات او را به ثاراهلل می          

های قوی استفباد       سید رحیم زیاد درد داشت و از مسکن       
کرد. بض ی اوقات درمانگا  هشکر هم از مبداوای او               می

اهلل    عاجز بودند که او را برای مداوا به بیمارستان ببقبیبه            
بردیم. ح ور سید در هشکر هم برای ما روحیبه             اهواز می 

تیر ما  بود که با رحیم قنربری          ۰۱بود هم برای خودش.      
به مقر شهدای گمنام اهواز رفتیم که تبضبدادی اسبرای             

خواستند اسرا را به طر  اسبتبان           عراقی دنجا بودند. می    
های شهرهای مختلف بگردانند.      فارس بررند و در خیابان    

روی تویوتای گردان هم بلندگو نصب شد برای ترلیغ این 
 کار مامور شد. 
های گردان هم ببه اتبفباق خبانبواد  ببا                قرار شد بچه  

بوس گردان به مشهد بروند. هر چه به من اصبرار               مینی
کردند که تو هم با مادرت بیا چون مجرد ببودم قبربول               
نکردم. مجید پنا ، بهروز بهروزی، محمد راسته، منصبور          

 جاشویی و حا  اسماعیل جوشن رفتند.
تیر ما  بود و هوا هم گرم، گاهی تو همون حوض وسبط             

های   کردیم. بض ی از عصرها هم با گردان         گردان شنا می  
کردیم. چون خرری نربود        دیگه مسابقه فوترال برگزار می    

رفبت..      گبرفبت مبی       خواست می   هر کسی مرخصی می   
تضدادی نیروی بسیجی هم داشتیم که گاهبی ببراشبون        

گذاشتیم. تو محوطه گردان بودم کبه          کالس دموزشی می  
ام  ها تو شمریه گفته  اهلل نوذری صدا زد گفت به بچه        ف ل
تبا     ۰۱اند که      ها رو تمیز کنند االن تماس گرفته        اسلحه

شه؟! احتماال تو برگه بضبد از           اسلحه کمه. گفتم مگه می     
. بگو برگه رو بررسی کنند. گفت: از     ۳۳اند    نوشته  22عدد  

زنند صدا خیلی ضضیفه بیا یه سبر           یگان دریایی زنگ می   
بریم اونجا. هم مقداری وسایل شویند  براشون برریم هم   
یه خورد  قند و چای. وسایل رو دماد  کردیم و رفبتبیبم               

به شمریه نرفته ببودم.       ۳شمریه. بضد از عملیات کربالی       
و    ۳تا چشمم به اردوگا  افتاد خاطرات پیا از کربالی          

دونم تا کبی ببایبد           شهدا تو ذهنم تداعی شد. دخه نمی       
ها   بمونیم و جای خاهی دوستان رو برینیم. تو اردوگا  بچه          

با شاخه و تنه نخل یه کپر درست کرد  بودند. ظبهبرهبا               
کردند. چند تا بشکه گازویبیبل و            توی کپر استراحت می   

ها دورد     مقداری پارچه هم برای تمیز کردن اسلحه      
بودند. دمار رو بررسی کردیم دیدیم دو تا صبنبدوق            

تا اسلحه کالش داخلا بود به        5درپی جی که هر کدوم      
شون و یادشون رفبتبه    عنوان میز گذاشته بودند زیر دست     

بود بشمارند. کلی خندیدیم. هر کس حرفی زد من هبم              
گفتند یه نفر د       کار سابقه تاریخی دار . می         گفتم که این  

تا بود پبیباد        9شمرد    شد می   تا خر داشت وقتی سوار می     
تا   ۰۱شمرد د  تا بود. دخر گفت پیاد  بشم            شد می   که می 

تا باشه. حاال شما هم میبز      9خر باشه بهتر  تا سوار بشم       
 نداشته باشید بهتر نیست؟!

برگشتیم پادگان امام. از سپا  کازرون تماس گرفتند کبه     
کارت درست شد  بیا. برای این که تو جرهه ببمبونبم و             

جا بهم احتیا      کازرون نرم یه نامه از هشکر گرفتم که این        
اهلل رفتم اهواز که برای کازرون بلیبت          دارند. فردا با ف ل    

بگیرم او هم برای گواهینامه پایه یک ثرت نام کرد  بود.           
مضاینه چشم داشت. بلیت گیر نیومد برگشتبم پبادگبان.             

رم    رم اهواز یبه جبوری مبی            گفتم حاال فردا صرح می    
کازرون. صرح دمدم اهواز برای شیراز بلیت نرود. ببا یبه               

جبا    ماشین دمدم بهرهان و از بهرهان دمدم دوگنردان و دن         
هم سوار یه اتوبوس شدم و به چنارشاهیجبان و ببضبد               
 کازرون دمدم. قرار شد صرح زود برم سپا  که بریم شیراز.

 
 قسمت پنجم

صرح رفتم سپا ، با عرداهلل بازایی، غالمرضا صبادقبی و            
چهار نفر دیگه به شیراز رفتیم. کارمبون انبجبام شبد.                

نامه دادند برای سپا  کازرون و قرار شد همبزمبان             مضرفی
یه نامه بزنند که به هشکر اهمهدی برم. گفتند ببایبد از                

تیر   ١2کازرون نامه بیاری. قرار شد عرداهلل نامه رو بیار .            
عرداهلل حکم ماموریت رو برام دورد و قرار شد ببه اهبواز          

تیر صرح زود رفبتبم.          ١9برم که ماشین جور نشد. روز        
عصر رسیدم. نامه رو تحویل دادم که برای گردان نبامبه             

جا تو مضباونبت    بگیرم. یه فرم دادند پر کردم گفت: همین        
نیرو بمون. گفتم فرمی رو که پر کردم خوندی؟ گبفبت:        

ام که  اش نوشته بله. گفتم فکر نکنم خوندی! بابا من همه         
 گی بیا اینجا!   ام. تو می توی گردان خدمت کرد 

کرد دو نفر هم ببه او           پشت پنجر  بودم یکی سوال می     
گفت. یه مرتره صبدای         دادند او هم چیزی می      جواب می 

خند  از اتاق دمد گردن کشیدم نگا  کردم دیدم جبضبفبر             
دوست و منصور جاشویی تو اتاق هستند. گفتم چبه              امام

گفت جون خودم این تو دو روز          خرر ؟ منصور داشت می   
کنه. این مال گبردان اسبت.            همه کاغذاتون رو گم می    

دقای قنرری هم تماس گرفبتبه       
بود به مضاونت نیرو و عمبلبیبات         

ام رو بدهنبد.      که زود نامه مضرفی   
نامه مضرفی رو گرفتم و دمبدم.        
مرداد ما  شروع شد  بود. گاهی       

 زدم.  به سید رحیم سر می
رفتم پیا سید رحیم گفت: یبه        
صندوق تو هشکر باز شد  بیا ببریبم          
حساب باز کنیم. رفتم هم برای خودم  

 و هم محمدجواد حساب باز کردم. 
هبای یبگبان        سوم مرداد بود. قرار شد تضدادی از بچه        

دریایی و فجر به مدت دو هفته برای یه مانور دریایی ببه      
هبا ببه شبنبا            ها با ببچبه   خلیج فارس برند. بیشتر شب   

رفتیم. بیشتر با قاسم زارع و ابراهیم صفری. ابراهیبم              می
کبرد.     به خاطر این که اضافه وزن داشت خیلی عرق می         

یه پسر کوچوهو داشت به نام علی که شضر علی کوچبوهبو      
دادیم.   خوند ما هم جواب می      دن مرد کوچک با دهنگ می     

چند میل ورزشی و یک ضرب هم تو گبردان ببود کبه             
خواستند مرشد    کردند. همه می     ها تمرین می    ها با اون    بچه

گفت ضرب رو بدید به من شمبا ببلبد              بشن. ابراهیم می   
زنید باید یکصد و بیست پنبج را       نیستید. وقتی ضرب می    

سه قسمت کنید با هر عدد یه ضربه بزنید. اهبربتبه هبم                
گیرهبای خبوب       ابراهیم صفری هم قاسم زارع از کشتی      
دوردنبد. ورزش        استان فارس بودند و تو استان مقام می       

ای هم بلد بودند. بض ی اوقات همه با هم ببرای              زورخانه
 خوندیم:  قاسم زارع شضر می

 فهمیدم گوشت شکسته قاسم زارع
 فهمیدم گیربکس شکندی قاسم زارع

 فهمیدم دو قلو داری قاسم زارع
یکی از روزها مسلم شیرافکن از هشکر فجر تماس گرفت          

اهلل رفتیبم    که حاهم خوب نیست! با حا  اسماعیل و ف ل         
اند.   هشکر فجر. گفتند او را به بیمارستان شهید بقایی برد           

 به بیمارستان رفتیم. بستری بود. خیلی ضضیف شد  بود.  
دب میو  براش   زدیم و از اون به بضد هر روز بها سر می     

بردیم. دکتر گفت فضال جیگر براش خوب نبیبسبت.               می
خواد بری هشکر فجر. چند روز      مرخ  که شد گفتیم نمی    

بریمت. به شوخی ببهبا         بیا پیا ما خوب که شدی می      
هبا تبو هشبکبر            گفتیم مسلم به خدا دخر شبیبرازی         می

بینم همه کارها رو شبمبا         کنند. ما که می      کشت می   غریب
ری، هبر وقبت هبم            کنید. مرخصی هم که کم می        می
 بار خاهی!  گی تاکسی گم کارت چی هست می می

را  شد. یه شب هم رفتیم هتل          مسلم دمد اهحمداهلل رو به    
فجر. حا  اسماعیل گفت همه دعوت من. غذاش خیلبی            
خوب بود. وهی گرون بود. ماهیا حر  نبداشبت. غبذا                

های تو جیرمون رو جمبع        خوردیم موقع حساب همه پول    
کردیم تا پول غذا رو دادیم. مسلم رو هم بردیم پبادگبان    

 دستغیب مقر هشکر نوزد  فجر. 
سیم دوردیم یه  امروز به شمریه رفتیم. چند تا اسلحه و بی       

روی و یه مانور کوچک برای نیبروهبا ببگبذاریبم.                پیاد 
روی پادگان امام جنگل خوبی بود شبب حبرکبت               روبه

کردیم و یه مانور انجام دادیم. جوری دمدیبم کبه اذان               
صرح پادگان امام باشیم. نماز خوندیم و استراحت کردیم.          

های یگان و فجر  که رفته         امروز هم بضد از دو هفته بچه      
های کبازرون     بودند خلیج فارس برگشتند. تضدادی از بچه       

به گردان دمدند. عراس شیخیان هم بود. سردار شیخیبان      
برادر عراس، در تظاهرات زمان انقالب شهید شد  ببود.           
پدرش در بازار مسگری کازرون نجار بود و در و پنبجبر              

کرد. عراس هم نجاری بلبد ببود. مبقبداری                 درست می 
صندوق کاتیوشا تو شمریه داشتیم با عرباس صبحبربت             

تونی چند تا در ببرای         ها رو بیاریم می     کردیم که اگر این   
شه. مبن   انراری تدارکات درست کنی؟ نگا  کرد گفت می 

و محمد راسته با بهمن رضازاد  که رانند  مون بود رفتیم   
ها رو دوردیم. عراس نگا  کرد گفت مبقبداری         و صندوق 
گیریم یا به شباپبور        خوام. گفتیم یا از اهواز می        وسیله می 

شیرافکن رانند  کمیته امداد کازرون که تقریرا د  روزی          
 گیم بیار .  یک بار میاد می

وسایل دماد  شد و در ساخته شد. مضاونت نیروی هشبکبر             
اعالم کرد که یه نمایند  از گردان بیاد جلسه داریبم ببه        
من گفتند برو، رفتم. موضوع جلسه در رابطه با نهب بت             
سواد دموزی بود. یه نفر صحرت کرد و گبفبت قبرار                  

سواد که مقدماتی نه ت      تصویب کنند که به سربازان بی     
سواددموزی رو نگذراند  باشند پایان خبدمبت نبدهبنبد.             

دهند. از حباال       همچنین جواز کسب و گواهینامه هم نمی      
سوادی خشکیبد      کم ریشه بی    فرهنگ سازی کنید تا کم    

بشه. من هم گفتم سواد چیز خوبیه وهی با جلسه که حل             
شه. همین حاال پرسنلی مشموالن، اسامی پباسبدار             نمی

سواد رو دار . به تضدادشون کتاب و دفتر و            های بی   وظیفه
کنبنبد     ها را دزاد می     ها و واحدها هم دن      قلم بیارید گردان  

 شما هم درس بدید.
شب یه دل درد شدید گرفتم. ترسیدم شکمم رو که عمل 

اند مشکل پیدا کرد  باشه. با محمد راسته رفبتبیبم               کرد 
بهداری دوتا دمپول زدیم اهحمداهلل دروم شدم. مرداد هبم           

 تموم شد. شهریور و محرم رو در پیا داشتیم.
 ادامه دارد ...

 ۷تا بیت المقدس  ۸از کربالی 
 قسمت چهارم و پنجم
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