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برای تعمیر گوشی به فروشگاه موبایل مدرن متعلق 
به دوست خوبم مهدی مهرزاده رفتم.

با صحنه جالبی برخورد کردم که تهیه گزارش از آن 
طلوع  روزنامه  عزیز  و  خوب  خوانندگان  شما  برای 

خالی از لطف نیست.
لطفًا خودتان را معرفی کنید.

مهدی مهرزاده هستم، 25 ساله و مجرد هستم.
این ایده و ساخت دکور به این زیبایی از چه 

جایی به ذهن شما خطور کرد؟
من عالقه زیادی به گل و گیاه دارم و دوست داشتم 
در محیطی هم که کار می کنم گل و گیاه داشته باشم.

چرا  می کنید،  نگهداری  کاکتوس  فقط  شما 
کاکتوس؟

هم  دارم که کاکتوس  گیاهان خاصی عالقه  به  من 
یکی از آنهاست. اینکه فضای کم و آب کمی نیاز 
شن های  با  رنگی  گلدان های  از  وقتی که  و  دارند 
زیباتر  تزئین شان  برای  شود  استفاده  متفاوت  رنگی 

هم می شوند.
کاری که شما انجام دادید باعث ایجاد یک 
عالمت سؤال در ذهن مشتریان و مراجعین به 
فروشگاه می شود، واکنش مراجعین در هنگام 

مواجهه با گل و گلدان های شما چیست؟
من یک توضیح مفید و مختصر دادم همان کاغذی 
که نوشته غیرقابل فروش و با دیدنش جواِب سؤال 

نپرسیدشون را می گیرند.
چرا جلوی گلدان ها را با شیشه و قفل بستید؟

از شما چه پنهان دوستانی دارم که ممکن است بدون 
اجازه یک یا چند گلدان را با خودشان ببرند و این 

کار را انجام دادم. 
بعدازاینکه با قفل و شیشه مواجه می شوند آیا 
گل  و  گلدان  می کنند  درخواست  شما  از 

هدیه بدید؟
بله

و جواب شما؟
کاماًل منفی.

خب حاال اگر من از شما بخواهم که به من 
انجام  را  کار  این  بدهید،  هدیه  گلدان  یک 

می دهید؟
این بار قضیه فرق می کند، سر دو راهی قرار می گیرم 
و چون شما خودتان خیلی گل هستید، نه تنها یک گل 
بلکه تمام این گل ها را به شما می دهم، هر کدام از 
این گل ها را که دوست دارید تا به شما تقدیم کنم.

و  گل  اینجا  در  مغازه دار  یک  به عنوان  شما 
گیاه و آکواریوم قرار دادید. نه تنها من علی 
گیاهان  و  طبیعت  به  عالقه مند  که  قاسم پور 
این  هیاهوی  در  و  شما  مغازه  در  هستم 
به  خیابان میان صدای تردد و بوق ماشین ها 
آرامش خاص می رسم؛ بلکه فکر می کنم تمام 
مشتریان و مراجعین شما هم وقتی که در این 
برای همین چند لحظه  محیط قرار می گیرم 
دور  روزانه  عصبی  فشارهای  و  استرس  از 

می شوند؟
کاماًل با صحبت شما موافقم این مسئله در مورد خودم 
هم صدق می کند، باور کنید با این اوضاع اقتصادی 

خراب به آرامش خاصی می رسم.
مردم  برای  خودتان  طرف  از  پیام  یک 

مخصوصًا کسبه؟
به فضای سبز شهری اهمیت بدهند و احترام بگذارند، 
سایه درختان جلوی مغازه ها در خیابان یک موهبت 
ماه های گرم سال مغازه ای  الهی است، مخصوصًا در 
که درخت جلوش باشه با مغازه ای که درخت جلوش 

نباشه اختالف فاحشی داره و من متأسفانه می بینم 
مغازه خودشون  جلوی  درختان  مغازه دارها  از  بعضی 
رو یا خشک می کنند یا قلع وقمع می کنند، اینجاست 
که مسئولین شهرداری و فضای سبز کازرون باید با 

جدیت با این مسئله برخورد کنند.
البته زحمتکشان فضای سبز شهرداری کازرون 
درختان  سرشماری  و  پالک کوبی  به  اقدام 
داشتن  نویدبخش  خودش  این  که  کرده اند 
روزنامه  شما  بود.  خواهد  زیبا  و  سبز  شهری 

طلوع هم می خونید؟
متأسفانه نه!

چرا؟
چون وقت ندارم.

استان ها  در  قیمت  روشنگری  برای  طلوع  روزنامه 
هدیه ای  اما  است؛  تومان   2500 دیگر  شهرهای  و 
این  محترم  مدیرمسئول  جعفری زاده  آقای  که 
شهرستان  شریف  و  خوب  مردم  برای  روزنامه 
طلوع  روزنامه  که  است  این  شده اند  قائل  کازرون 
دارد  قیمت  تومان   800 فقط  کازرون  مردم  برای 
استاد  طرف  از  فرهنگی  هدیه  بزرگ ترین  این  و 

جعفری زاده است.
آیا از طرح شهروند گل هم مطلع بودید؟

قرار  جریان  در  که  االن  اما  بودم؛  شنیده  چیزهایی 
مبتکرانه ای  و  نوین  خوب  بسیار  طرح  واقعًا  گرفتم 
استان و  است که در کازرون و حتی فکر کنم در 
امروز  از  و  باشد  خورده  کلید  کشور  شاید  حتی  یا 
را  روزنامه  و  باشم  طلوع  روزنامه  عضو  دارم  دوس 

بخرم و بخونم.
ممنونم از وقتی که در اختیارم قرار دادید.

دوست دارم به رسم ادب و یادبود یک گلدان گل را 
پیشکش قدم های سبزتان کنم.
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سوابق عملیاتی: حضور فعال و مستمر در مأموریت مرزی شمال غرب، 
3 دوره حضور در مأموریت برون مرزی سوریه

یگان اعزام کننده: تیپ تکاور امام سجاد )ع( نزسا، شهرستان کازرون
شرح زندگی شهید:

شهید سجاد دهقان در سال 62 در شهر نوجین از توابع شهرستان فراشبند 
در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. دوران ابتدایی را در مدرسه 
شهید پناهی نوجین و دوره راهنمایی را در مدرسه شهید چمران به پایان 
رساند. درکالس سوم راهنمایی مادرش را از دست داد و دچار مصیبت 
سختی شد. در کنار درس اقدام به کار و تالش می کرد وی دبیرستان را 
به عالقه  توجه  با  دبیرستان  پایان رساند و در دوره  به  در رشته تجربی 

فراوان به آزمایش های شیمی و زیست شناسی آزمایشی انجام داد که در 
استان جزء 5 نفر اول شد و موفق به دریافت لوح تقدیر و هدیه ربع سکه 
بهار آزادی گردید. خدمت سربازی را در تیپ المهدی مشغول به خدمت 
شد که در اوایل خدمت موفق به استخدام در تیپ امام سجاد )ع( شد. وی 
پس از انجام مأموریت های شمال غرب چندین مرتبه به سوریه اعزام شدند 

و نهایتًا به آرزوی خود یعنی همان شهادت رسیدند.
خاطره ای از شهید:

خاطره ای از همرزم شهید جاسم عارفی که جانباز مدافع حرم هم می باشند: 
حاضر  منطقه  در  که  هرکسی  که  گفتند  بنده  به  دهقان  سجاد  شهید 
تأکید می کردند که  اهل بیت )ع( می باشد و  به دعوت خود  است  شده 
همین جوری نیست که تیری به کسی بخورد و شهید یا جانباز شود، روی 

هر تیر نام یک فرد نوشته  شده و خود تیر آن فرد را پیدا می کند که 
واقعًا بنده درصحنه نبرد به حرف این شهید پی بردم.

روحشان شاد راهشان پر رهرو
روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور امام سجاد )ع( کازرون

شهدای غریب
پاسدار شهید مدافع حرم سجاد دهقان


