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 شماره 71
 

سه شنبه
 سال سوم جنوب

 2 بالغ بر  گفت:  کازرون  شهردار 
میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه 
ماهانه حقوق  به طور  تصویب شده 
کارگران است که در پرداخت آن 

هیچ گونه مشکلی نداریم.
محمدحسین  خبری/  سرویس 
در  باقری  علی  هاشمی کشکولی: 
اصحاب  و  خبرنگاران  با  نشست 
گرامیداشت  با  کازرون  رسانه 
خبرنگار  شهید  شهادت  سالروز 
محمود صارمی و روز خبرنگار در 
منصفانه  نقد  اینکه  بابیان  سخنانی 
و  رسانه  اصحاب  بی غرض  و 
یک  پیشرفت  عامل  خبرنگاران  
اظهار  است  منطقه  یا یک  و  شهر 
داشت: مجموعه شهرداری کازرون 
با آغوشی باز پذیرای انتقاد سازنده 
راهکاراست چراکه  ارائه  با  همراه 
نقدی  کاری  هر  در  تا  معتقدیم 
نباشد منجر به پیشرفت نخواهد شد.
و  شهر  پیشرفت  چشم انداز  وی 
کارایی مجموعه شهرداری را بسیار 
از  گفت:  و  کرد  توصیف  خوب 
این  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران 
برخی  بیان  در  داریم  توقع  شهر 
رعایت  و  تحقیق  با  همراه  مسائل 

امانت داری باشد.
در  عمرانی  پروژه های  به  وی 
ازجمله  شهری  مختلف  حوزه های 
مرور،  و  عبور  جدول گذاری، 
و  محله ای  پارک های  تکمیل 
احداث  فعال،  نیمه  پارک های 

آسفالت  زیرسازی  جدید،  پارک 
نیاز  ازجمله  که  معابر  آسفالت  و 
کازرون  شهروندان  ضروری 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  است 
شهروند  یک  حق  اصلی ترین 
جلوی  که  معبری  که  هست  این 
زیرساخت  ازنظر  هست  خانه اش 
و آسفالت و بهبود شهری مشکلی 
راستا  این  در  که  باشد  نداشته 
اقدامات خوبی در دستور کار قرار 

دارد.
وی گفت: حدود 2 میلیارد تومان 
بحث  در  پیمانکار  با  قرارداد 
به طور  که  بستیم  معابر  آسفالت 
توزیع  شهر  نقاط  تمام  در  عادالنه 
داد:  ادامه  کازرون  شهردار  شود. 
با  قراردادی  جدول گذاری  برای 
بیش از 2 میلیارد تومان بسته شده 
به  تبدیل  کازرون  امیدواریم  که 

کارگاه عمرانی شود.
پرداخت  در  اینکه  بابیان  باقری 

حقوق کارگران هیچ گونه مشکلی 
بالغ بر  ماهانه  گفت:  نداریم 
تومان  میلیون   500 دومیلیاردی 
کارگران  حقوق  پرداخت  برای 
هزینه  شهر  این  شهرداری 
میان  این راستا در  می شود که در 
شهرداری های کشور جزو نخستین 

هستیم.
وی به بحث استانداردسازی برخی 
حوزه  در  خدمات  و  تأسیسات 
اشاره  استاندارد  مقررات  اجرای 
خوبی  اقدامات  گفت:  و  کرد 
که  گرفته  صورت  حوزه  این  در 
بحث  به  می توان  مثال  به طور 
استانداردسازی جایگاه شماره یک 
این  در  که  کرد  اشاره  سی ان جی 
راستا افزون بر 290 میلیون تومان 
ایمن سازی  و  استانداردسازی  کار 

انجام گرفته است.
وی در بخش دیگر سختان خود به 
مسئوالن  مهم  دغدغه های  از  یکی 

مثل  ذی ربط  ادارات  و  بهداشتی 
رابطه  در  شهروندان  و  دامپزشکی 
با بحث کشتارگاه صنعتی کازرون 
اشاره کرد و متذکر شد: شهرداری 
بیماری هایی  به  توجه  با  کازرون 
سالم سازی  برای  دارد  رواج  که 
اتاق  احداث  به  اقدام  گوشت 
در  که  کرده  کشتارگاه  سردکن 
این زمینه حدود 320 میلیون تومان 

هزینه شده است.
از  ادامه  در  کازرون  شهردار 
یا  بانوان  پارک  بهره برداری 
سال  مهرماه  اوایل  در  خانواده 
برای  گفت:  و  داد  خبر  جاری 
اتمام این پارک جهت بهره برداری 
هزینه  تومان  میلیون   550 بالغ بر 

پیش بینی شده است.
دیگر  بخش  در  کازرون  شهردار 
شخص  مساعدت  از  خود  سخنان 
مجموعه  ویژه  نگاه  و  استاندار 
ستود  را  کازرون  به  استانداری 
حمایت  با  داشت:  اذعان  و 
کارگاه  توانستیم  استاندار  شخص 
و  کنیم  راه اندازی  را  سنگ شکن 
که  هستیم  آن  دنبال  به  همچنین 
کارخانه آسفالت و برنامه 10 ساله 
مجرب  مشاوران  حضور  با  جامع 
تدوین  کازرون  شهرداری  برای 

کنیم.
و  سپاس  لوح  با  کازرون  شهردار 
این  از خبرنگاران  اهدای جوایزی 

شهر تجلیل کرد.

حمیدرضا  خبری/  سرویس 
بشکار: با حضور مصطفی کیشانی 
زندان های  کل  اداره  سرپرست 
رئیس  نعمتی  مهدی  و  فارس 
اداره حفاظت واطالعات اداره کل 
شورای  جلسه  فارس  زندان های 
حضور  با  کازرون  زندان  اداری 
زندان  کارکنان  و  مسئولین 
به عنوان  آراوند  فرزاد  و  برگزار 

سرپرست جدید معرفی شد.

در این جلسه با اهدای لوح سپاس 
به محمد افشاری از زحمات وی 

قدردانی شد. 

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
تیپ  تبلیغات  و  عمومی  روابط  از 
مناسبت  به  )ع(  سجاد  امام  تکاور 
دانشگاهی،  جهاد  تأسیس  سالروز 
جلسه نشست و دیدار با مسئولین و 
کازرون  دانشگاهی  جهاد  کارکنان 
اعضای شورای  از  با حضور جمعی 
سجاد  امام  تکاور  تیپ  فرماندهی 

)ع( انجام شد.
عارفی،  سروان  نشست  این  در 
ضمن  تیپ،  وظیفه  بخش  مدیر 
جهاد  تشکیل  روز  تبریک  عرض 
شما  کار  داشت:  بیان  دانشگاهی، 
عمل  و  به نظام  خدمت  راستای  در 
در  رهبری  معظم  مقام  فرامین  به 

بحث اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی 
است و این مسئله نیاز امروز جامعه 
)ع(  سجاد  امام  تیپ  و  ماست 
با  خصوص  این  در  الزم  همکاری 
شما خواهد داشت. در ادامه بشکار، 
دانشگاهی،  جهاد  عمومی  روابط 

ارائه  و  خیرمقدم  عرض  ضمن 
فعالیت های  درخصوص  گزارشی 
جهاد دانشگاهی، ابراز داشت: هدف 
ایجاد  دانشگاهی  جهاد  تأسیس  از 
و  بود  و صنعت  دانشگاه  میان  پلی 
برگزار  آموزشی  دوره های  اکثر 

راستای  در  و  عملی  به صورت  شده 
اقتصاد  از  حمایت  و  اشتغال زایی 
هم  دانشگاهی  جهاد  و  است  بوده 
در بحث دوره های آموزشی و ارائه 
تخفیف از طریق حکمت کار و هم 
ایکنا  و  ایسنا  خبرگزاری  بعد  در 
مسلح  نیروهای  و  تکاور  تیپ  با 

همکاری خواهد داشت.
به  خون،  بانک  کارشناس  حسینی، 
پیرامون  توضیحات  از  پاره ای  بیان 
بانک سلول های بنیادی، نحوه تهیه، 
خواص و کاربردهای آن پرداخت 
و در انتها با تقدیم هدیه فرهنگی به 
مسئولین جهاد دانشگاهی، تجلیل به 

عمل آمد.

جمعیت  رئیس  عرفان،  علی 
کازرون  شهرستان  هالل احمر 
کانون  اعضای  همراه  به 
با  هالل احمر  جمعیت  جوانان 
عکاسان  خبرنگاران،  رئیس، 
طلوع  روزنامه  نویسندگان  و 
مناسبت  به  کازرون  شهرستان 

روز خبرنگار دیدار کرد.

فرماندار محترم، شهردار محترم 
با سالم 

به استحضار می رساند 
خیابان  چند  خرمشهر  خیابان 

اصلی و  تقاطعی و چندین کوچه 
فرعی به آن اصابت می کند.

شغل های  همه  این  بر  عالوه 
جمع  خیابان  این  در  کننده   سد 

ورودی  جاده  که  مضافًا  شده اند. 
و خروجی کازرون همین خیابان 
احداث  چنانچه  است.   خرمشهر 
در  پیاده  و  سواره  روگذر  و  زیر 

حد توان مالی نیست حداقل چراغ 
راهنمایی تعبیه بفرمایید. 

با احترام 
احمد محمد پور 

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ادوات  پایش  طرح  گفت:  کازرون 
ملی  شرکت  توسط  کشاورزی 
شهرستان  نفتی  فرآورده های  پخش 
کازرون، با همکاری مدیریت جهاد 
در  کازرون  شهرستان  کشاورزی 

شهرستان کازرون آغاز شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جهاد  مدیریت  عمومی  روابط  از 
کشاورزی شهرستان کازرون، حمید 
آمار  اساس  بر  اینکه  بابیان  رشیدی 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

دستگاه   1200 تعداد  کازرون 
مشغول  شهرستان  این  در  تراکتور 
طرح  این  در  گفت:  هستند  فعالیت 
شرکت  از  که  تراکتورهایی  آمار 
با  می کنند  دریافت  سوخت  نفت 
آمارگیری روستا به روستا به صورت 

دقیق مشخص خواهد شد.
رشیدی گفت: باهدف جلوگیری از 
ادوات  پایش  طرح  سوخت،  قاچاق 
کشاورزی، جهت احراز هویت این 
فعال  کشاورزان  شناسایی  و  ادوات 
اجرا  در شهرستان کازرون در حال 

است که طی آن آمار تراکتورهایی 
فرآورده های  ملی  شرکت  از  که 
موردبررسی  می گیرند  سوخت  نفتی 

قرار می گیرد.
تمامی  گفت:  مسئول  مقام  این 
شهرستان  در  موجود  تراکتورهای 
مربوطه  مدارک  همراه  به  کازرون 
مورد بازدید و بررسی قرار می گیرند 
تا کسانی که سهمیه سوخت را بدون 
کشاورزی  ادوات  هیچ گونه  داشتن 
دریافت  سامانه  از  می کنند  دریافت 

سوخت حذف شوند.

شهردار کازرون:

هیچ گونه مشکلی در پرداخت حقوق کارگران نداریم

سرپرست جدید زندان کازرون 
معرفی شد

فرزاد آراوند سرپرست زندان کازرون

دیدار رئیس جمعیت هالل احمر 
 شهرستان کازرون 

با کارکنان روزنامه طلوع

 دیدار جمعی از اعضای شورای فرماندهی تیپ تکاور امام سجاد )ع(
با مسئولین جهاد دانشگاهی شهرستان کازرون

مردم چه می گویند؟

 آغاز طرح پایش ادوات کشاورزی فعال 
در شهرستان کازرون

اقامه نماز جمعه در سراوان با حضور 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 

تکاور امام سجاد )ع(

دیدار جمعی از اعضای شورای 
فرماندهی تیپ تکاور امام سجاد )ع( 

با کارکنان دفتر روزنامه طلوع

برگزاری اردوی فرهنگی- تفریحی 
 خانواده پایوران تیپ تکاور امام 

سجاد )ع(

توسط دفتر امام جمعه فقید کازرون صورت گرفت؛

تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه 
کازرون

رئیس میراث فرهنگی شهرستان 
کازرون با حضور در دفتر روزنامه 
طلوع روز خبرنگار را گرامی داشت

معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش 
کازرون خبر داد:

راهیابی سه آموزشگاه متوسطه کازرون 
به رقابت های استانی

سرویس خبری/ طیبه خسروی، 
گلچین،  علیرضا  گلچین،  علی 
کشکولی:  هاشمی  کشاورز، 
با  خبرنگاران  از  تجلیل  مراسم  
دادستان  معاون  توانی  حضور 
صحرایی  فارس،  استان  کل 
امام جمعه  و  علمیه  حوزه  رئیس 
نماینده  قایمی  کازرون،  موقت 
سازندگی  جهاد  در  ولی فقیه 
دادستان  فارس  استان  کل 
شهرستان کازرون و بیت شهید 
محمد  حجت االسالم والمسلمین 
جمعه  امام  دفتر  در  خرسند 

برگزار شد.
حوزه  رئیس  مراسم  این  در 
یاد  گرامیداشت  ضمن  علمیه 
اعیاد  و  خرسند  شهید  خاطره  و 
روز  همچنین  و  غدیر  و  قربان 
پاکی و رعایت  تقوا،  خبرنگار، 
از صفات  را  قانون  به  احترام  و 
حجت االسالم والمسلمین  بارز 
قرار  گفت:  و  برشمرد  انصاری 
شهید  حیات  زمان  در  وی  بود 
عهده  به  را  امر  این  خرسند 
و  شد  چنین  تقدیر  اما  بگیرند؛ 
امیدواریم  که در راستای اهداف 
معظم  مقام  اسالمی،  جمهوری 
رهبری خط و فکر شهدا و شهید 
خرسند  حجت االسالم والمسلمین 

موفق و موید باشد.
با  کازرون  دادستان  انصاری 
اشاره به شهادت مظلومانه شهید 
با  فردی  را  وی  خرسند،  حاج 
مردمی،  انقالبی، والیی،  روحیه، 
برشمرد  اخالص  با  و  خدوم  
حق  شهادت  کرد:  تصریح  و 
بزرگی  نعمت  این  و  بود  او 
وی  دانست.  قدر  باید  که  است 
حجت االسالم والمسلمین  افزود: 
همه  که  بود  فردی  خرسند 
جناح ها و افکار حول محور وی 
 می چرخیدند و این محور وحدت 
حفظ  وی  شهادت  از  بعد  باید 
پایمال  شده و خون ریخته شده 

نشود. 
با  کازرون  شهرستان  دادستان 
ملی  انسجام  و  وحدت  به  اشاره 
شهید  مطهر  پیکر  تشییع  در 
مردم  کرد:  عنوان  رمضان 

والیت مدار  کازرون  شهرستان 
و  هستند  دوست  روحانیت  و 
شهادت  روزهای  در  را  این 
خرسند  حجت االسالم والمسلمین 
مظلومیت  چراکه  کردند  ثابت 
می زد،  موج   واقعه  این  در 
علما،  توسط  باید  ویژگی  این 
اصحاب  و  اهل قلم  دانشمندان، 
رسانه برجسته شود چراکه گذر 
می کند  عوض  را  افکار  زمان 
حجت االسالم والمسلمین  شهادت 
و  وحدت  محور  و  خرسند 
انسجام ملی نعمت بزرگی برای 
شهرستان است و باید در مشت 

شما نگهداری و توجه شود.
سخنی،  هر  داد:  ادامه  وی 
شهید  راه  که  قلمی  و  حرکتی 
پایمال  را  خونش  و  کج  را 
به  جفا  کند  ایجاد  اختالف  و 
ما  همه  وظیفه  و  است  شهیدان 
حفاظت و نگهداری از این خون 

مقدس است.
با  شهرستان  دادستان 
قتل  پرونده  به  اشاره 
خرسند  حجت االسالم والمسلمین 
گفت: به زودی قاتل وی بسزای 

اعمالش خواهد رسید.
همسر شهید خرسند طی پیامی از 
مردم شهرستان کازرون قدردانی 
و از دادستان شهرستان خواستار 
قتل  پرونده  جدی  پیگیری 
داشت:  اظهار  و  شد  را  خرسند 
نیستم؛  قاتل  مرگ  منتظر  من 
اما می دانم عوامل پشت صحنه ای 
رسیدگی  انتظار  که  هست 
هیچ کسی  با  وی  چراکه  دارم 

خصومت شخصی نداشت. 
وی فردی والیت مدار و مردمی 
کرد  زندگی  علی گونه  که  بود 
هیچ  و  شد  شهید  علی گونه  و 
مردم  به  از خدمت  باالتر   هدفی 
خرسند  شهید  همسر  نداشت. 
مردم   آحاد  همه  از  افزود: 
می خواهم  در هر راه و جایگاهی 
شهید  راه  ادامه دهنده  هستند  که 
مراسم  این  در  باشند.  رمضان 
خبرنگاران  و  رسانه  اصحاب  از 
عمل  به  تجلیل  و   تقدیر 

آمد.

میراث  رئیس  جوکاری 
فرهنگی شهرستان کازرون به 
همراه محمودی مسئول روابط 
حضور  با  اداره  این  عمومی 
روز  طلوع،  روزنامه  دفتر  در 

خبرنگار را گرامی داشتند.
در این دیدار ضمن تأکید بر 
اداره  میان  متقابل  همکاری 

نشریات  و  فرهنگی  میراث 
روزنامه  خصوصًا  شهرستان 
در  توزیع  گستره  با  طلوع 
جهت  جنوبی  استان  پنج 
گردشگری  جاذبه های  معرفی 
پیشنهاداتی  کازرون، 
بهتر  اطالع رسانی  درخصوص 

و دقیق تر مطرح شد.

متوسطه  آموزش  معاون 
کازرون  آموزش وپرورش 
این  دبیرستان  سه  راهیابی  از 
استانی  رقابت های  به  شهر 
مدیریت  تعالی  مدل  ارزیابی 

آموزشگاهی خبر داد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
آموزش وپرورش کازرون، رضا 
دبیرستان های  گفت:  جاویدی 
)متوسطه  الزهرا »س«  دخترانه 
فرزانگان  و  بهبهانی  اول(، 
)متوسطه دوم( به مرحله استانی 
مدیریت  تعالی  مدل  ارزیابی 

آموزشگاهی راه پیدا کردند.
طی  داشت:  اظهار  وی 

به عمل آمده  کیفی  ارزیابی های 
به  شده  معرفی  مدارس  از 
جوانب  تمام  در  استان، 
اجرایی،  پرورشی،  آموزشی، 
فضای  فوق برنامه،  فعالیت های 
و  ناظران  توسط  و...  فیزیکی 
آموزشگاه  سه  استانی  داوران 
راه  استانی  مرحله  به  ذکرشده 
متوسطه  آموزش  معاون  یافتند. 
کازرون  آموزش وپرورش 
صورت  در  مدارس  این  افزود: 
این  در  الزم  حدنصاب  کسب 
به  استانی(،  )مرحله  ارزیابی 
یعنی  رقابت ها  بعدی  مرحله 
پیدا  راه  کشوری  ارزیابی 

می کنند.

نقل  به  طلوع  به گزارش روزنامه 
از  روابط عمومی و تبلیغات تیپ 
تکاور امام سجاد )ع( اولین هفته 
اردوی فرهنگی- تفریحی خانواده 
سجاد  امام  تکاور  تیپ  مرزداران 
روحیه  تقویت  به منظور  )ع( 
تیزاب  تنگ  منطقه  در  پایوران 

سپیدان آغاز شد.
یگان  پایوران  به حضور  توجه  با 
در مأموریت مرزی جنوب شرق 
کشور، اردوی فرهنگی- تفریحی 

روحیه  تقویت  باهدف  خانواده ها 
در  آنها  خانواده  و  کارکنان 
تیزاب  تنگ  تفرجگاهی  منطقه 
هفته  سه  در  یاسوج  سپیدان- 
ده  مدت  به  درمجموع  و  مختلف 
حداکثری  استفاده  به منظور  روز 
برنامه های  اجرای  با  پایوران، 
ورزشی،  فرهنگی،  تفریحی، 
وعده غذا،  سه  صرف  اعتقادی، 
جوایز  اهدای  و  جماعت  نماز 

برگزار می شود.

نقل  به  طلوع  به گزارش روزنامه 
تبلیغات  و  عمومی  روابط  از 
)ع(  سجاد  امام  تکاور  تیپ 
سربازان  و  پایوران  از  جمعی 
یگان در نماز جمعه شهر سروان 
شرکت کردند و حجت االسالم 
برزگر به عنوان امام جمعه موقت 

خطبه های نماز را گفت.
با  سراوان  شهر  جمعه  نماز 
و  پایوران  از  جمعی  حضور 
سخنرانی  با  و  یگان  سربازان 
نمایندگی  مسئول  برزگر، 
تکاور،  تیپ  در  ولی فقیه 
اقامه  موقت  امام جمعه   به عنوان 

شد. 
اول،  خطبه  ایراد  از  پس  وی 
هدایت  باهدف  را  دوم  خطبه 
تشریح  به  و  آغاز کرد  سیاسی 
جنگ روانی دشمن علیه راهبرد 

مقاومت جمهوری اسالمی ایران 
آن  با  مقابله  راهکارهای  و 

پرداخت.
وی به تشریح اقدامات منطقه ای 
عبری-  غربی-  جنایتکار  مثلث 
آمریکا  محوریت  با  عربی 
ایجاد  مانند  قرن،  معامله  در 
اجرای  جدید،  خاورمیانه 
فشار،  ایجاد  با  دیگر  برجام 
سپس  و  پرداخته  و...  تحریم 
به  راستای  در  راهکارهایی 
بن بست رساندن اهداف دشمنان 
و  اتحاد  والیتمداری،  همچون 
از  بیرون  به  نگاه  عدم  همدلی، 
استفاده  و  تولید  رونق  مرزها، 
نهادینه  داخلی،  ظرفیت های  از 
و  مقاومتی  اقتصادی  شدن 
و...  دشمنان  نفوذ  از  جلوگیری 

ذکر کرد.

نقل  به  طلوع  به گزارش روزنامه 
از روابط عمومی و تبلیغات تیپ 
تکاور امام سجاد )ع( به مناسبت 
و  نشست  جلسه  خبرنگار،  روز 
روزنامه  دفتر  کارکنان  دیدار 
با  کازرون  شهرستان  در  طلوع 
شورای  اعضای  از  جمعی  حضور 
سجاد  امام  تکاور  تیپ  فرماندهی 

)ع( انجام شد.
اعضای  از  جمعی  دیدار  این  در 
دفتر  در  تیپ،  فرماندهی  شورای 
کازرون  شهر  در  طلوع  روزنامه 
صمیمی  نشستی  و  یافتند  حضور 
ضرغام  روزنامه  داخلی  مدیر  با 
روزنامه  خبرنگاران  از  جمعی  و 

طلوع داشتند.
حجت االسالم برزگر، مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در تیپ، ضمن 
عرض تبریک روز خبرنگار، بیان 
داشت که کار شما بسیار حساس 
شیرین  درعین حال  و  ظریف  و 
رعایت  و  به دقت  نیاز  و  است 
اخبار  نشر  در  صداقت  و  عدالت 

دارد. 
وی ادامه داد: کار شما روشنگری 
صدر  از  و  است  اطالع رسانی  و 
بوده  خبرنگاری  بحث  اسالم 
را  اخبار  )ع(  معصوم  امامان  و 
ظرافت  با  اغراق  بدون  و  موبه مو 

و دقت بیان می کردند. 
هرچه  که  است  نیاز  امروز 
داده  نشر  شهرستان  اخبار  بیشتر 
اخبار  نشر  گاهی  چون  شود 
رفع  هدایت،  مطالبه گری،  سبب 

مشکالت و کاستی ها می شود.
بیان  تشکر،  ضمن  ضرغام  سپس 
داشت: حضور و حمایت ارگان ها 
و ادارات شهرستان سبب دلگرمی 
آماده  ما  خبرنگاران  و  ماست 
نظامی  یگان های  با  همکاری 
آنها  معرفی  و  اخبار  نشر  جهت 

هستند.
در پایان با تقدیم قاب لوح و هدیه 
روزنامه  دفتر  مدیر  از  فرهنگی 
طلوع در شهرستان کازرون تجلیل 

به عمل آمد.


