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جنوب

و  بغرنج  شرایط  در  کازرون  شهرستان  ازآنجایی که 
و  این سکون  با  دارد،  قرار  نگران کننده کم سابقه ای 
شده اند.  ناامید  و  مأیوس  بیش ازپیش  مردم  انفعال، 
مردم  نماینده  گودرزی  مسعود  اینکه  به  توجه  با 
بزرگوار و کوشای نورآباد ممسنی و رستم با پشت 
سر گذاشتن بیش از نیمی از دوره نمایندگی اش در 
در  و  بوده  مجلس  فعال  نمایندگان  از  یکی  مجلس، 
و  است  مردم  مطالبات  پیگیر  منطقه ای  و  ملی  سطح 
حوزه  نزدیک ترین  ممسنی  شهرستان  اینکه  به  نظر 
دو  این  مردم  و  است  کازرون  شهرستان  به  انتخابیه 
اقتصادی،  نزدیک  روابط  دارای  دیرباز  از  شهرستان 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بوده و هستند، لذا برای 
برون رفت از این وضعیت آزاردهنده کنونی شهرستان 
و  چالش ها  برخی  کاهش  برای  دارد  جا  کازرون، 
مشکالت از نماینده محترم مردم ممسنی و رستم در 
به  چشمی  گوشه  تا  باشیم  داشته  تقاضا  دهم  مجلس 

مردم و شهرستان کازرون بنماید.
مجدد  راه اندازی  پیگیر  جد  به طور  وی  اینکه 
پتروشیمی  و  پارسیان  یا سد  و  ممسنی  قند  کارخانه 
شهرستان حوزه انتخابیه خود است، در اصل نمایانگر 
رونق  و  موکلین خود  اشتغال زایی  برای  فعالیت وی 
شهرستان های ممسنی و رستم است؛ اما در بعد ملی و 
کشوری، ایشان می تواند به مطالبات مردم زحمتکش 
خشت و کنارتخته و جره و باالده و نودان و قائمیه و 

شهروندان کازرونی و... توجه نماید.
نرگسی،  سد  اتمام  همچون  مطالباتی  از  اگر  حال 
و  کاشی  کارخانه  راه اندازی  کازرون،  پتروشیمی 
سرامیک و رونق شهرک صنعتی که خواست برحق 

صرف نظر  هم  است  کازرون  شهرستان  مردم 
بهداشت  حوزه  در  می تواند  گودرزی  مسعود  شود، 
یا  و  بیمارستان خشت  به  خور  در  عنایتی  درمان  و 
راه اندازی بیمارستان قائمیه و امام علی )ع( دانشگاه 
آزاد کازرون داشته باشد. هرچند نباید از کمبودهای 
بهداشتی و درمانی مردم عزیز در جره و باالده غافل 
شد، چراکه بسط سالمت و بهداشت مردم یک وظیفه 

ملی و در راستای خدمت به مردم است.
باشد،  میان  در  جان  حفظ  و  سالمت  پای  وقتی 
ضرورت توجه نماینده ممسنی را به وضعیت ناگوار 
جاده های مواصالتی شهر کازرون به ویژه مسیر قائمیه 
به کازرون که روزانه بسیاری از شهروندان نورآبادی 
و کازرونی از آن استفاده می کنند به عنوان یکی از 
مطالبات برحق مردم شریف قائمیه و کازرون مطرح 
نمود و پیگیری شخص مسعود گودرزی را در راستای 
نجات جان هایی که در این مسیر به خطر می افتند و 
فعال  نماینده  از  اینکه  شد.  خواستار  می شوند  گرفته 
حوزه  نزدیک ترین  به عنوان  رستم  و  ممسنی  مردم 
انتخابیه به شهرستان کازرون توقع و انتظار پیگیری 
به  توجه  راستای  در  تنها  باشیم،  داشته  را  حداقل ها 
مردم گرامی شهرستان کازرون نیست و مردم فهیم 
و زحمتکش شهرستان های رستم و ممسنی نیز از آن 

سود خواهند برد.
برای روشن شدن بیشتر موضوع و جلوگیری از هر 
برداشت غیرمنصفانه، به این نکته اشاره می شود که 
در مسیر نورآباد به دشت ارژن و شیراز که بخشی 
نبود  علت  به  می گذرد  قائمیه  شهر  درون  از  آن  از 
کمربندی مسافران و حتی اهالی قائمیه با مشکالتی 

درگیر هستند. 
مسکن  و  راهداری  مدیریت  به  مشکل  این  هرچند 
و  برمی گردد  کازرون  شهرستان  شهرسازی  و 
چالش های  از  یکی  حوزه  این  در  سهل انگاری ها 
اگر  اما  است؛  کازرون  شهرستان  مردم  روی  پیش 
مسعود گودرزی به این چالش توجه کند این خدمتی 
خواهد بود به همه هم وطنان اعم از اهالی محترم حوزه 
انتخابیه ایشان و مردم گرفتار قائمیه و همه مسافرانی 

که در آن تردد می کنند.
مردم  نماینده  گودرزی  مسعود  از  مجددًا  خاتمه  در 
شریف و بزرگوار نورآباد ممسنی و رستم تقاضا دارد 
مردم  مشکالت  و  چالش ها  برخی  به  امکان  حد  در 
غیور، فهیم و شریف شهرستان کازرون در راستای 
بیشتر  هرچه  پیوندها  تا  نمایند  توجه  منطقه  رونق 

مستحکم گردد.

استمداد از نماینده ممسنی و رستم
منوچهر حبیبی

و  اعتیاد  واژه  با  امروزه کم وبیش  ما  همه  سرویس گزارش/ داود کشاورز: 
مواد مخدر آشنایی داریم و احتمال اینکه فردی از اعتیاد به مواد مخدر، الکل و 
سیگار در جامعه بی اطالع و یا درباره اعتیاد و معتاد مطالبی نشنیده باشد، بسیار 

ضعیف است.
شیوع این بیماری چندوجهی )احساسی، روانی، جسمی، روحی( در جامعه به ویژه 
بین جوانان و نوجوانان زنگ خطر را برای خانواده ها و مسئوالن به صدا درآورده 
است؛ اما تفاوت اعتیاد با سایر بیماری ها آن است که با کوچک ترین جرقه ای 

فرد به آن مبتال می شود.
به گفته کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه اولین گام در ترک اعتیاد به اراده 
فرد معتاد بستگی دارد، هدایت و انتقال افراد معتاد به کمپ ها که درنهایت منجر 
به ترک آنان می شود یک طرف قضیه است؛ ولی نگه داشتن فرد در وضعیت ترک 

به حمایت های جامعه و مسئوالن نیاز دارد.
نبود چرخه حمایتی، فشار روحی و روانی، طرد شدن از طرف خانواده و جامعه و 
هم نشینی دوباره با افراد معتاد، نگاه تحقیرآمیز جامعه و نداشتن اعتمادبه نفس از 

علت های بازگشت معتادان بهبودیافته به سمت مصرف مواد مخدر است.
بررسی ها نشان می دهد کمپ های ترک اعتیاد، بسیاری از معتادان را از این بیماری 
نجات می دهد و به عنوان فرد پاک شده به جامعه بازمی گردند؛ اما باید چاره اندیشی 
کرد که بهبودیافتگان دوباره اسیر وسوسه ها شیطانی نشوند و به اعتیاد بازنگردند.

آمارها گویای وجود یک هزار و 107 مرکز اقامتی میان مدت در سراسر کشور 
است و از طرفی طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمان حاضر یک میلیون 
و 325 هزار مصرف کننده مواد مخدر در کشور به سر می برند که 26 درصد آنان 

مواد مخدر صنعتی و روان گردان شامل شیشه مصرف می کنند.
خبرنگار ما در شهرستان کازرون به سراغ اسماعیل دانشور مؤسس کمپ ترک 
اعتیاد متوسلین به قمر بنی هاشم یا کمپی که در زبان عامیانه به »ترک ابوالفضلی« 

یا »ترک حضرت عباسی« معروف است رفته است.
دانشور بابیان اینکه حدود ۱۷ سال است که در این راه است اظهار داشت: این 
سبک هیئت در ایران به نام من است و من خودم یک روز معتاد بودم و در خودم 

دیدم که می توانم کارهایی انجام بدهم.
مؤسس ترک ابوالفضلی بابیان اینکه بیش از ۱۷ هزار نفر معتاد را تا االن کمک 
دوباره  لغزش  بودن که  هم  افرادی  میان  این  در  کنند گفت:  ترک  کردیم که 

داشتند و این لغزش جزیی از اعتیاد و ترک اعتیاد است.
وی در ادامه افزود: چیزی حدود ۴ هزار و خورده ای خانم را ترک داده ایم و فقط 

دو نفر لغزش داشته اند و درصد لغزشی در آقایان بیشتر بوده است.
دانشور با یادآوری این جمله که بر سر در سازمان ملل به هفت زبان نوشته اند 
»بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند« تصریح کرد: سبک 
بنده نیز همین جمله است و بنا بر احساس مسئولیتی که داشته ام و عهدی که در 

حرم آقا ابوالفضل بسته ام اینجا ماندم.
بابیان اینکه چون سبک ما بیشتر گفتاردرمانی است و  ابوالفضلی  مؤسس ترک 
افراد اینجا در اوج عزت و احترام سم زدایی می شوند و فردا صبح بیعت می کنیم 
به ائمه که دیگر سراغ مخدر نرویم و دوستان می روند تا هفته دیگر و سبکی که 
بنده به وجود آورده ام این است که سلول های در رابطه با مواد مخدر بسته می شود 

و از طرفی وسوسه به خماری هم ندارد.
دانشور ادامه داد: طی چند دوره به معتاد دارو می دهیم و در جلسه ها با آنها صحبت 
می کنیم و راهکارها و بدی های مواد مخدر را به آنها می گوییم بعد از صحبت هایی 

که طی چند جلسه با فرد معتاد می شود فردای روز بعد بیعتی داریم با آقا ابوالفضل 
همراه با دعا سوگند می خوریم که دیگر سراغ مواد شیطانی نرویم.

وی یکی از مشکالت موجود در ترک اعتیاد را خانواده ها عنوان کرد و گفت: 
برخی از خانواده ها باید در ترک اعتیاد فرزندان و اعضا خانواده کمک کنند و 

وقت صرف این کار کنند، گاهی دیده می شود خانواده ها این کار را نمی کنند.
مؤسس ترک ابوالفضلی ادامه داد: معضل و مشکلی که ما داریم با خانواده ها است. 
بارها گفته ایم که باید خانواده ها را ترک داد چون یک ناباوری مصرف کننده ای 

ساخته که ۱۰ بار ترک کرده است؛ ولی دوباره لغزش داشته است.
دانشور بابیان اینکه در زلزله اخیر کرمانشاه هفت و نیم میلیون تومان البسه و پتو 
هدیه دادیم گفت: معتادانی که تا دیروز مجرم بودند تبدیل به خیر شدند و در این 

اینجا کارهای فرهنگی زیادی انجام می دهیم.
حسین لشکری یکی از افرادی است که به این سبک ترک کرده در گفت وگو 
با خبرنگار ما گفت: مدت ۱۰ سال در دام اعتیاد بودم. در دانشگاه متأسفانه معتاد 
شدم و با مواد افیونی و سیگار آشنا شدم. بعد از دست دادن خیلی از داشته هایم 
سال ۸۵- ۸۶ از طریق یک دوست هیئتی من به اصفهان و ترک ابوالفضلی رفتم.

وی ادامه داد: ازلحاظ ظاهری و درونی بسیار آشفته و داغون بودم به گونه ای که 
از زنده بودن خودم ناراضی بودم هرروز اشک های مادر و خواهر خود را می دیدم 
چون من سال ۷۷ مهندسی نفت قبول شده بودم و این برای خانواده بسیار دردناک 

بود.
لشکری بابیان اینکه ۲۰ خرداد ۸۵ بود که تصمیم به ترک گرفتم اظهار داشت: 
در این مدت زندگی من بسیار تغییر کرد. نزدیک ۱۷ سال غیبت سربازی داشتم، 
مجرد بودم، کار و کسبه ای نداشتم، به سربازی رفتم، ازدواج کردم، لیسانس گرفتم 

و بدون کنکور دانشجوی ارشد شدم چون معدلم باالی ۱۹ بود.
وی که زندگی خود را مدیون آقا ابوالفضل می داند گفت: اکنون ۱۱ سال و ۵ ماه 
و ۵ روز است که اشک از چشمان خانواده جاری نشده و خودم از قبل از اعتیاد نیز 
بهتر شده ام. به ائمه وصل شده ام. خود را وقف هیئت آقا ابوالفضل کرده ام. هیئت 

متوسلین به قمر بنی هاشم متعلق به من نیست، برای خداست. 
لشکری اضافه کرد: حرف آخر من این است که عشق و امید داشته باشید تا که 

همه از دام اعتیاد رهایی یابند.

گزارش طلوع از مرکز ترک اعتیاد ابوالفضلی؛

حدود 4 هزار خانم را ترک اعتیاد داده ایم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اقلید به شرح رأی شماره 139760311014001509 مورخ 
ش  ش  به  محمدعلی  فرزند  صمدی  محمد  آقای  مالکانه  مفروزی  تصرفات   1397/7/30
3407 و کد ملی 2539883982 صادره از اقلید در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری 
به مساحت 199/5 مترمربع قسمتی از پالک 9225 واقع در بخش 15 فارس اقلید مزرعه 
حسین آباد بلوار امام رضا )ع(که جهت آن پالک 9225/176 منظور شده است انتقال ملک 
از مالک رسمی آقای اصغر سجادی فرزند میرزا محمود احدی از ورثه مالک رسمی آقای 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  هذا  علی  است  نموده  تایید  را  سجادی  عبدالحسین 
وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع عموم آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید ظرف مدت یک  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  نماید. بدیهی است در صورت  تحویل 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 315/ م الف     28365/17357    
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/8

رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اقلید به شرح رأی شماره 139760311014001405 
مورخ 1397/7/23 تصرفات مفروزی مالکانه دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی 
به  آموزشی  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  قسمتی  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
مساحت 2902/5 مترمربع قسمتی از پالک 3243 که جهت آن پالک 3243/1 منظور 
شده است واقع در بخش 15 فارس اقلید مزرعه دشت گل محله ارجمان بلوار شریعتی 
انتقال ملک از مالک رسمی خانم ملکی هوشیار موضوع سند مالکیت صادره در صفحه 
281 دفتر 18 امالک ذیل ثبت شماره 6855 را تایید نموده است علی هذا در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.   320/ م الف         28415/17361        
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/8       

 رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  اینکه  به  نظر 
شماره  رأی  شرح  به  اقلید  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
دولت  مالکانه  مفروزی  تصرفات   1397/7/11 مورخ   139760311014001377
جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش در قسمتی از ششدانگ 
یک باب ساختمان آموزشی دبیرستان امام خمینی )ره( قسمتی از پالک 7936/1 که 
جهت آن پالک 7936/4 منظور شده است واقع در بخش 15 فارس اقلید خیابان امام 
خمینی محله آقا که به مساحت 175/20 مترمربع انتقال ملک از مالک رسمی آقای 
نموده است علی هذا  تایید  را  ثبتی  اظهارنامه  مالک  آقا  فرزند علی  اسکندر جلیلی 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
به  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل نماید. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.      321/ م الف            28414/17362              

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/8
رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اقلید به شرح رأی شماره 139760311014001508 مورخ 
ش  ش  به  محمدعلی  فرزند  صمدی  مسعود  آقای  مالکانه  مفروزی  تصرفات   1397/7/29
2530040141 و کد ملی 2530040141 صادره از اقلید در ششدانگ یک باب ساختمان 
انباری به مساحت 199/40 مترمربع قسمتی از پالک 9225 واقع در بخش 15 فارس اقلید 
مزرعه حسین آباد بلوار امام رضا )ع(که جهت آن پالک 9225/175 منظور شده است انتقال 
ملک از مالک رسمی آقای اصغر سجادی فرزند میرزا محمود احدی از ورثه مالک رسمی 
آقای عبدالحسین سجادی را تایید نموده است علی هذا در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع عموم آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید ظرف مدت یک  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  نماید. بدیهی است در صورت  تحویل 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 314/ م الف     28366/17356         
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/8

رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اقلید به شرح رأی شماره 139760311014001510 مورخ  اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت  به  نظر 
1397/7/30 تصرفات مفروزی مالکانه آقای حمید صمدی فرزند محمدعلی به ش ش 2530040151 و کد ملی 2530040151 صادره از اقلید در ششدانگ یک باب ساختمان انباری به 
مساحت 199/70 مترمربع قسمتی از پالک 9225 واقع در بخش 15 فارس اقلید مزرعه حسین آباد بلوار امام رضا )ع(که جهت آن پالک 9225/177 منظور شده است انتقال ملک از مالک 
رسمی آقای اصغر سجادی فرزند میرزا محمود احدی از ورثه مالک رسمی آقای عبدالحسین سجادی را تایید نموده است علی هذا در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و 

گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 313/ م الف             28367/17355          تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/8
رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

گروه خبری/ علی گلچین، داود کشاورز، علیرضا گلچین: به 
مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، فرماندهی سپاه ناحیه کازرون با 
همکاری روابط عمومی سپاه ناحیه کازرون اقدام به نشستی با 

حضور خبرنگاران کردند.
در این نشست سرهنگ افشاریان طی سخنانی عنوان داشت: 
دو  چون  داریم  جشن  در  جشن  عنوان  با  برنامه هایی  امسال 
جشن بزرگ در این هفته با هم تقارن دارند و حتمًا باشکوه 
سال   39 این  طول  در  به طوری که  شد؛  خواهند  اجرا  خاصی 
این  بزرگ و عظیمی در  بسیج شاهد تحوالت  بابرکت  عمر 
تا  کنیم  کالبدشکافی  را  آن  سال ها  باید  و  بوده ایم  خصوص 

بفهمیم بسیج چگونه پدید آمد.
اگر  داشت:  عنوان  طیبه   این شجره  همچنین درخصوص  وی 
به فکر امام در سال 57 تأسیس این بسیج نیامده بود قطعًا این 
انقالب تاکنون ضربات سنگین تری از دشمنانش خورده بود؛ 
به طوری که ما بر این اعتقادیم که بسیج شریک بیمه ای برای 
همیشه انقالب تا ظهور حضرت مهدی )عج( خواهد بود و تا 

توان داریم از این شجره بزرگ دفاع خواهیم کرد.
قالب 12 شاخصه  را در  بسیج  ناحیه کازرون  فرماندهی سپاه 
کرد  معرفی  چنین  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  بنا  مهم 
بودن،  بصیر  بودن،  جهادی  بودن،  مردمی  اخالص،  که 
تشکیالتی  بودن،  مکتبی  دشمن شناسی،  والیت پذیری، 
بسیج،  بودن  شمول  بودن،  اخالق محور  بسیجی،  تفکر  بودن، 
تبعیت پذیری همه جزئی از وجود بسیجیان است؛ به طوری که 
در بحث تفکر بسیجی باید گفت نه محکم گفتن به دشمنان 
نظام و انقالب. این مقام نظامی در گوشه ای دیگر با توجه به 
این  ما  اگر  بسیج عنوان داشت:  تخریب دشمنان درخصوص 
تفکر را درک کرده باشیم که بسیج مقابل مردم نبوده و نیست 
با سعه صدر وارد عمل شده است قطعًا از این مشکالت  بلکه 
حاضر در کشور بیرون خواهیم آمد البته مردم باید بدانند که 
دشمن قصد دارد در آستانه 40 سالگی این انقالب و بسیج کام 
آنها را تلخ کند پس باید در اینجا مردم با بصیرت و هوشیاری 

در کنار خبرنگاران گام هایی مؤثر بردارند.
سرهنگ افشاریان همچنین در گوشه ای دیگر از سخنان خود 
درخصوص حوزه خدمت رسانی بسیج عنوان داشت: نیروهای 
باالدست  توفیقاتی  به  تاکنون  بسیج  فرهنگی  و  جهادی 

پیداکرده اند؛ به طوری که خوشبختانه در حال حاضر 23 گروه 
به صورت  که  داریم  کازرون  ناحیه  سپاه  در  هدفمند  جهادی 

سازمان دهی عالی و هدفمند مشغول هستند. 
وی کارکرد و فعالیت این عزیزان را درگذشته فقط منحصر 
و  محروم  نقاط  نیاز  به  توجه  با  ولی  می دانست؛  تابستان  به 
آسیب دیده هم اکنون در طول سال حداقل 3 سال و حداکثر 5 
سال این فعالیت انجام می شود و در هفته بسیج هم شاهد اعزام 

8 گروه جهادی به نقاط محروم خواهیم بود.
به  نسبت  دیگر  گوشه ای  در  کازرون  ناحیه  سپاه  فرمانده 
فعالیت های فرهنگی هنری عنوان داشت: با توجه به استقبال 
مردم از قرآن کریم برای اولین بار دارالقرآن سپاه تخصصی 
خواهد شد و در حوزه هنری هم گروه های سرود فعال خواهند 
شد که در مناسبت های مختلف شاهد اجرای زیبای آن باشیم؛ 
به طوری که ازجمله اقدامات مهم بسیج در این هفته برگزاری 
10 یادواره شهدا در محالت و مساجد خواهیم داشت که برای 

اولین بار شاهد اجرای یادواره شهدای کنارتخته خواهیم بود.
خاطرنشان  هم  امنیت  حوزه  درخصوص  مسئول  مقام  این 
کرد: در حال حاضر گردان امنیت تیپ امام علی )ع( با تمام 
تجهیزات و امکانات به جایگاه واالیی رسیده است. در حوزه 
از 50 پزشک متخصص  پزشکی در شهرستان کازرون بیش 
داریم که خوشبختانه جمعی از این پزشکان به پای کار آمده اند 
و آمادگی خود را جهت طرح پایش سالمت ازجمله ویزیت 

رایگان، هزینه های درمانی رایگان اعالم داشته اند.
در پایان سرهنگ افشاریان شعارمحوری هفته بسیج امسال را 
معرفی  و خدمت  و وحدت  پیشرفت  ایستادگی،  مظهر  بسیج 
نمود و خاطرنشان کرد که در این هفته باوجود 300 پایگاه 
یک  پایگاه  هر  ازای  به  اگر  قشری  پایگاه   350 و  محالت 
برنامه حساب کنیم، بیش از 700 برنامه در شهرستان کازرون 
اجرا خواهد شد که نهایتًا در 5 آذرماه نمایش اقتدار بسیج در 
سرتاسر کشور شاهد آن خواهیم بود. شایان ذکر است که در 
کنار این نشست مسئول عقیدتی سیاسی سپاه ناحیه کازرون 
هفته  و  بسیج  هفته  تبریک  ضمن  هم  محمدی  حجت االسالم 
شرایط  به  توجه  با  داشت:  عنوان  کوتاه  سخنانی  وحدت طی 
فعلی کشور و اوضاع و مشکالت، خبرنگاران رسالت سنگینی 
خبرنگار  یک  باید  به طوری که  می کشند؛  خود  دوش  به  را 
صداقت و حق گویی را انتشار دهد و اگر گره گشایی مشکالت 
جامعه و ایجاد روحیه و نشاط را در میان مردم افزایش دهند 
ناحیه  نماینده ولی فقیه در سپاه  کار بزرگ جهادی کرده اند. 
کازرون در پایان نسبت به حضور پرشور مردم در ایام اهلل ها 
و مناسبت های ملی عنوان داشت: خوشبختانه دیده ایم علیرغم 
کارشکنی ها و سنگ پرانی های دشمنان علیه این نظام تاکنون 
مردم در 13 آبان، 22 بهمن، 9 دی، 5 آذر باوجود چالش های 
موجود در جامعه مشت محکمی بر دهان این استکبار زده اند.

فرماندهی سپاه کازرون:

بسیج شریک بیمه ای برای همیشه انقالب تا ظهور حضرت مهدی 
)عج( خواهد بود


