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از سوز دل کار کنید
مدیرکل کمیته امداد فارس خطاب به مدیران و مسئوالن مراکز خیریه در این استان
تأکید کرد که اعتقادی و از سوز دل کار کنید ...

 4رباعی از حجت االسالم حسین رشیدیان
خندق به مصاف عبدود می خواند
داعش به گذرگاه احد می خواند ...

مدیرکل کمیته امداد فارس خطاب به خیریه های استان:

از سوز دل کار کنید
احمدرضا سهرابی
مدیــرکل کمیتــه امــداد فــارس خطــاب بــه مدیــران
و مســئوالن مراکــز خیریــه در ایــن اســتان تأکیــد
کــرد کــه اعتقــادی و از ســوز دل کار کنیــد.
محمــد بذرافشــان در نشســت مســئوالن اجرایــی
مراکــز خیریــه و نیکــوکاری در شــیراز تصریــح
کــرد کــه برخــی کارهــا ،فانتــزی برنمی تابــد و لــذا
بایــد مراقــب باشــیم غــزت و کرامــت انســانی افــراد
نیازمنــد و فقیــر مــورد خدشــه قــرار نگیــرد.
او در همیــن رهگــذر تصریــح کــرد :مراکــز نیکوکاری
نبایــد صرفـ ًا بــه مســایل اقتصــادی خانواده هــای زیر
پوشــش بپردازنــد بلکــه بایــد فرهنگــی ،اعتقــادی و
در جهــت شناســایی ظرفیت هــا نیــز تــاش کننــد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد فــارس همچنیــن بــا اشــاره
بــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای بانــوان تأکیــد کــرد:
مراکــز خیریــه از ظرفیــت بانــوان متعهــد و دلســوز
بیشــتر اســتفاده کننــد.
بذرافشــان بــه شــیوه سرکشــی و دیــدار بــا
خانواده هــای نیازمنــد و زیــر پوشــش نیــز اشــاره
کــرد و یــادآور شــد :دیدارهــا بایــد بــا برنامــه انجــام

گیــرد .البتــه صلــه رحــم خــوب اســت امــا بایــد در
چنیــن برنامه هایــی ،خیریــن هــم حضــور داشــته
باشــند تــا گرهــی از مشــکالت خانواده هــای فقیــر

و نیازمنــد گشــوده شــود.
شــایان ذکــر اســت در ایــن نشســت ،محمــد بــدری
معــاون مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد
فــارس در ســخنانی از رشــد  25درصــدی میــزان
مشــارکت های مردمــی در ســال  94نســبت به ســال
 93خبــر داد و یــادآور شــد کــه در ســال گذشــته 192
میلیــارد و  812میلیــون و  854هــزار ریــال توســط
مراکــز خیریــه اســتان جمــع آوری شــده اســت.
او بــا بیــان اینکــه در پــی مردمــی کــردن
رویکردهــای مراکــز خیریــه هســتیم تصریــح کــرد:
بایــد در ســال اقتصــاد مقاومتــی ،روی شــبکه ها
ســرمایه گذاری کنیــم.
بــدری همچنیــن گفــت :هم اکنــون  61مرکــز خیریه
و نیکــوکاری فعــال در گســترۀ اســتان فــارس وجــود
دارد کــه تعــداد  34مرکــز در مســاجد راه انــدازی و
تشــکیل شــده اســت.
او خاطرنشــان کــرد :مراکــز خیریــه اســتان فــارس
 28هــزار و  694خانــوار بــا جمعیتــی افــزون بــر 115
هــزار نفــر را زیــر پوشــش دارنــد و  69هــزار و 541
خیــر و نیکــوکار بــا ایــن مراکــز در ارتبــاط هســتند.

در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات اعالم شد؛

دستگاه قضایی به جرایم و تخلفات انتخاباتی رسیدگی می کند
دبیــر ســتاد پیشــگیری و رســیدگی بــه تخلفــات
انتخاباتــی اســتان فــارس از تشــکیل  52پرونــده
جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی در جریــان مرحلــه اول
انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی و
پنجمیــن دوره انتخابــات خبــرگان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری فــارس،
احمــد رحمانیــان بــا بیــان اینکــه تعــداد 11نفــر
افــراد مرتبــط بــا ایــن تخلفــات در شــعب ویــژه
رســیدگی بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی بــا
صــدور آراء بــه محکومیت هــای نظیــر حبــس،
مجازات هــای تعلیقــی ،محرومیــت از عضویــت در
هیأت هــای اجرایــی و نظــارت محکــوم شــده اند
افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه پرونــده  8نفــر بــه
صــدور قــرار منــع تعقیــب منتهــی گردیــد.
وی همچنیــن از تکمیــل تحقیقــات و ادامه رســیدگی
بــه 33فقــره از پرونده هــای تخلفــات انتخاباتــی در
دوره اول خبــر داد و خاطرنشــان کــرد :غالب شــکات
اشــخاص حقیقــی بودنــد امــا در برخــی مــوارد
دســتگاه های اداری ،امنیتــی ،نظامــی و انتظامــی
و در پــاره ای از مــوارد دادســتان های حوزه هــای
قضایــی اســتان بــه عنــوان مدعی العمــوم اقــدام بــه
طــرح شــکایت کرده انــد.

سال بیست و یکم شماره 5749

معــاون قضایــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم
دادگســتری فــارس عمده تریــن تخلفــات انجام شــده
در مرحلــه اول انتخابــات را تبلیغــات پیــش از موعــد،
تهمــت ،افتــرا ،نشــر اکاذیــب در فضــای حقیقــی
و مجــازی یــا تشــویش اذهــان عمومــی ،خریــد
و فــروش رأی ،مهــر نکــردن شناســنامه ،اســتفاده
از امــوال دولتــی در تبلیغــات و انتشــار محتــوای
تحریک آمیــز ،اخــال در نظــم عمومــی و تشــکیل
ســتادهای انتخاباتــی خــارج از ضوابــط اعــام کــرد
و افــزود :اغلــب متخلفــان اعضــای ســتاد انتخاباتــی
نامزدهــا و طرفــداران آنــان بودنــد.
رحمانیــان همچنیــن بیــان داشــت از مجمــوع
پرونده هــای تشــکیل شــده در انتخابــات اخیــر یــک
پرونــده مربــوط بــه انتخابــات خبــرگان بوده و ســایر
پرونده هــای تشــکیل شــده درخصــوص تخلفــات در
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــوده اســت.
معــاون قضایــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم
دادگســتری اســتان در ادامــه بــا بیــان اینکــه
همچــون دوره اول انتخابــات ،نظــارت دقیــق
بــر حوزه هــای انتخاباتــی کــه انتخابــات آنــان در
مرحلــه دوم برگــزار می گــردد در دســتور کار اســت
بــه نامزدهــای راه یافتــه بــه دوره دوم و اعضــای

ســتادهای انتخاباتــی و طرفــداران آنــان توصیــه
کــرد ضمــن رعایــت ضوابــط تبلیغــات از تخریــب،
افتــرا ،هتــک حرمــت و نشــر اکاذیــب علیــه رقیــب
پرهیــز نماینــد و صرف ـ ًا اخــاق اســامی و قانــون
انتخابــات را ســر لوحــه فعالیت هــای خــود قــرار
دهنــد.
رحمانیــان تأکیــد کــرد :دســتگاه قضایــی در
اجــرای مــاده  17قانــون انتخابــات بــه کلیــه جرایــم
و تخلفــات انتخاباتــی کــه از ســوی اشــخاص
حقیقــی و مراجــع قانونــی و رســمی اعــام شــود
در کمــال بی طرفــی بــا اســتقالل کامــل و رعایــت
موازیــن قانونــی و شــرعی رســیدگی خواهــد کــرد
و هیچ گونــه اغماضــی در خصــوص متخلفیــن
به عمــل نخواهــد آمــد.
وی توصیــه کــرد :نامزدهــای راه یافتــه بــه دور دوم
انتخابــات و فعــاالن ســتادهای انتخاباتــی ضمــن
مطالعــه مجــدد قوانیــن مرتبــط بــا انتخابــات از
ارتــکاب رفتارهــای خــاف قانــون اجتنــاب و
نامزدهایــی کــه قصــد فــرار گرفتــن در مســند
قانونگــذاری دارنــد بــا قانــون مــداری در ایــام
انتخابــات التــزام عملــی خــود را بــه قوانیــن نشــان
دهنــد.

گروه رسانه ای ستاد بازسازی عتبات عالیات
در صدا و سیما مرکز فارس تشکیل می شود

اسـکندر قاسـمی ،رئیـس سـتاد بازسـازی عتبـات
عالیـات اسـتان فـارس در دیـدار بـا مدیـرکل صـدا
و سـیما مرکـز فـارس بـا ارائـه گزارشـی از اقدامات
و فعالیـت هـای سـتاد فـارس در عرصـه حفـظ و
نگهـداری عتبـات مقدسـه  ،از همراهـی و همکاری
خـوب و مناسـب صـدا و سـیما مرکز فـارس در این

و همچنیـن اخیـراً اهـدا تعـداد یکصـد تختـه فرش
نفیـس ماشـینی به حـرم مطهـر امامین عسـکریین
(ع) در سـامرا نشـان از ارادت و مشـارکت این مردم
در ایـن عرصـه پـر خیـر و برکت اسـت و مـی توان
نقـش هنـر هنرمنـدان فارسـی و خصوص ًا شـیرازی
را از صدهـا سـال قبـل در حـرم هـای مطهـر

راه تشـکر و قدردانـی کـرد و گفـت  :نقـش موثـر
و مانـدگار مـردم اسـتان فـارس در ایـن راه نشـانگر
ارادت ایـن مـردم بـه خانـدان اهـل بیـت رسـول
اهلل (ص) مـی باشـد و صـدا و سـیما مرکـز فـارس
مـی توانـد همچون گذشـته این ابـراز ارادت مردم را
در قالـب برنامـه هـا  ،مسـتندها و تیرزها بـه اطالع
مردم کشـورمان برسـاند .
وی بـا بیـان اینکـه سـتاد بازسـازی عتبـات عالیات
سـه پـروژه بزرگ توسـعه حرم هـا را در دسـتور کار
دارد  ،ادامـه داد :سـاخت صحن حضـرت زهرا (س)
در نجـف اشـرف ،صحـن عقیله بنی هاشـم حضرت
زینـب کبـری(س) در کربال و همچنیـن ترفیع گنبد
ملکوتـی امـام حسـین(ع)  ،حضور موثر و مشـارکت
همـه مـردم را در ایـن پـروژه هـا مـی طلبـد کـه
نیازمنـد همراهـی و همـکاری همـه دسـتگاههای
اجرایـی کشـور می باشـد.
قاسـمی بـا اشـاره بـه پـروژه هـای در حـال انجـام
توسـط اسـتان فـارس در عتبـات عالیـات گفـت :
سـاخت ضریـح خیمـه گاه حضـرت امـام سـجاد
(علیـه السلام) ،سـاخت پنجـره هـای چوبـی حـرم
مطهـر امامیـن جوادیین (ع) ،سـاخت صنـدوق خاتم
کاری مضجـع مطهر حضرت مسـلم ابـن عقیل (ع)

ائمه اطهار(علیهم السالم) مشاهده کرد .
رئیس سـتاد بازسـازی عتبـات عالیات اسـتان فارس
بـا تاکیـد بر اینکـه تمامی ایـن اقدامات ،بـا نذورات
مردمـی کـه از طریق شـماره حسـاب ها و یـا دفاتر
سـتاد در سراسـر اسـتان جمـع آوری مـی شـود ،
صـورت مـی گیـرد  ،تصریح کـرد  :خیریـن گرانقدر
و کسـانی کـه مـی تواننـد در ایـن راه مشـارکت و
توشـه ای بـرای آخرت خـود ذخیره کنند مـی توانند
بـا مشـارکت در ایـن پـروژه هـا در ایـن امـر خیـر
سـهیم باشند.
مدیـرکل صـدا و سـیما مرکـز فـارس نیـز در ایـن
دیـدار بـر ضـرورت مشـارکت همـه جانبـه در امـر
بازسـازی حـرم هـای مطهـر ائمـه اطهـار (علیهـم
السلام) تاکیـد کـرد و بـا بیـان اینکـه همـه مـا در
زندگـی خـود مدیون اهـل بیت (علیهم السلام) می
باشـیم  ،گفـت  :فـردای قیامت اگر از ما سـوال کنند
کـه در خصـوص اهل بیـت رسـول اهلل (ص) ما چه
کاری انجـام داده ایـم مـی توانیـم با افتخـار عنوان
حفـظ و نگهـدای حـرم هـای شـریف ایـن امامـان
آسـمانی را بیـان کنیـم و این افتخاری بسـیار بزرگ
مـردم والیتمـدار کشـورمان می باشـد .
وی بـا اشـاره بـه اقداماتـی خوبـی که توسـط سـتاد

بازسـازی عتبـات عالیـات در بحـث بازسـازی حـرم
هـای اهـل بیـت رسـول اهلل (صلـی اهلل علیـه و آله
و سـلم) انجـام داده اسـت ،ادامـه داد :مـن هر وقت
اسـم صحـن و شبسـتان مبـارک حضـرت زهـرا
(سلام اهلل علیهـا) کـه در جـوار حـرم مطهـر مولی
متقیـان امـام علـی (علیـه اسلام) در حـال سـاخت
اسـت بـه میان مـی آیـد منقلب می شـوم زیـرا کار
بسـیار ماندگار ،حسـاب شـده و درسـت به یاد و نام
بـی بی دوعالـم حضـرت صدیقه طاهره (سلام اهلل
علیهـا) اسـت زیـرا بـرای شـیعیان موضـوع حضرت
زهـرا (سلام اهلل علیهـا) بسـیار آزار دهنده اسـت.
مدیـر کل سـازمان صـدا و سـیمای مرکـز فـارس،
بـا بیـان اینکه خیلـی از مـردم عالقمند هسـتند که
در ایـن کار خیـر مشـارکت کننـد کـه بایـد زمینـه
حضـور ایـن عزیـزان در ایـن بحـث فراهـم شـود،
اظهـار داشـت :سیاسـت مـا در ایـن دوره کیفـی
سـازی و عمـق بخشـی بـه برنامـه هـا اسـت و
با کیفیت بیشـتری سـعی داریم نسبت به مقوله های
مذهبـی خصوصـا بازسـازی عتبـات عالیات نـگاه و
تولیـد برنامـه کنیـم زیـرا در این سـفره بـا برکت با
الطـاف خـدای متعال ،در این گیر دار و سـختی های
روزمـره همـان چیـزی کـه مـا را نجـات
مـی دهـد خدمت بـه اهل بیـت عصمـت و طهارت
(علیهـم السالم)اسـت و در همیـن راه کارکنـان
خـدوم صـدا و سـیما ضمـن مشـارکت ،ارادت خـود
بـه سـاحت مقدس ایـن عزیزان بـه اثبات برسـانند.
سـهرابی بـا بیـان اینکـه تیـم رسـانه ای سـتاد
بازسـازی عتبـات عالیـات در صـدا و سـیما مرکـز
فـارس راه انـدازی خواهـد شـد  ،افـزود :ایـن تیـم
رسـانه ای کـه بـا حضـور صاحـب نظـران  ،مدیران
و تهیـه کننـده گان خوشـنام صـدا و سـیما تشـکیل
خواهد شـد با دریافـت نقطه نظرات و پیشـنهادهای
افـراد خـوش فکـر  ،سـعی خواهیـم کـرد مقولـه
بازسـازی  ،نوسـازی و توسـعه حـرم هـای مطهـر
ائمـه اطهـار (علیهـم السلام) را در حـوزه رسـانه با
یـک رویکـرد جدیـد در میـان مخاطبان رسـانه ملی
گسـترش دهیـم تـا زمینـه مشـارکت هرچه بیشـتر
مـردم عزیزمـان را در ایـن راه مقـدس و بابرکـت
همـوار کنیـم و همچنیـن در بحـث اطلاع رسـانی
ایـن اقدامـات و پـروژه هـای مانـدگار  ،سـازمان از
طریـق مسـتندهای جـذاب ،تیـزر ،زیرنویـس و
برنامـه هـای زنـده تلوزیونـی و رادیویـی انعـکاس
خوبـی انجـام خواهـد داد.

حبس زدایی از خبر ضرورت فضای استان فارس
در عصری كه ثانیه ثانیه هایش با هم متفاوت دیده می شود ،بدون شك صحبت
كردن از سانسور خبری و ایجاد خاكریز برای پنهان كردن خود ...
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یادداشت

حبس زدایی از خبر
ضرورت فضای استان فارس

بهنام احمدی*

در عصــری كــه ثانیــه ثانیــه هایــش بــا هــم
متفــاوت دیــده مــی شــود ،بــدون شــك صحبــت
كــردن از سانســور خبــری و ایجــاد خاكریــز
بــرای پنهــان كــردن خــود از نــگاه تیزبیــن و
رعــد آســای رقیــب ،بــرای ذهــن هــر انســان
قــرن بیســتمی غیــر قابــل قبــول اســت.
در ایــن میــدان جنــگ نــرم فضــای مجــازی
حاكــم بــر جامعــه امــروزی در برخــی از اســتانهای
كشــورمان از جملــه فــارس هنــوز متولیــان برخــی
امــور كــه وظیفــه و مســئولیت ســنگینی از
پاســخگویی بــه نظــم اجتماعــی را تقبــل كــرده اند
بــرای روشــنگری در خصــوص كوچكتریــن
رویــداد خبــری كــه اســتمرار آن اذهــان جامعــه را
مشــوش مــی ســازد ،خــود را پشــت خاكریزهــای
تصنعــی روزگار گذشــته مخفــی مــی كننــد و
بزعــم خــود از ایجــاد خــوراك بــرای رســانه هــای
معانــد امســاك مــی ورزنــد.
در صورتــی كــه واقعیــت امــر چیــز دیگــری را
مــی رســاند و آن اینكــه عــدم پاســخگویی و حتــی
دیــر پاســخگویی كســانی كــه مســئولیتی را در
جامعــه و یــا منطقــه ای پذیرفتــه انــد جــز قــوت
گرفتــن بنیــان شــایعه چیــز دیگــری نخواهــد بــود.
برخــی مســئوالن در پشــت هفــت خــوان هــای
درســت شــده اطرافیــان بــرای دسترســی بــه
دور خــود چنــان تــار عنكبوتــی پیچیــده انــد كــه
فریــاد یــك دلســوز بــه عواقــب چیدمــان چنیــن
هفــت خوانهایــی هــم ره بــه جایــی نمــی بــرد
و صدایــش در چهــار دیــواری اطــراف خامــوش
شــده و هیچــگاه بــه آن اتــاق تصمیــم ســاز
شیشــه ای راه پیــدا نخواهــد كــرد.
ایــن قبیــل دســتگاههای مســئول و بــی مهــر
نســبت بــه رســانه هــا بایــد بداننــد كــه عــدم
اطــاع رســانی بــه موقــع از هــر رویــدادی كــه
حتــی كوچــك محســوب شــود و تكــرار و اصــرار
بــر ایــن موضــوع در كوتــاه مــدت چنــان فضــای
ناامنــی را بــه جامعــه القــا مــی كنــد كــه حتــی
یــك ســرمایه گــذار از حضــورش در چنیــن
جامعه ای ابا دارد .
مســئوالن ارشــد سیاســی و مذهبــی اســتان
فــارس بــه كــرات بــر روشــنگری بموقــع امــور
بــه مــردم داد ســخن داده انــد و بــرای حضــور
ســرمایه گــذار در ایــن اســتانی كــه از ظرفیتهــای
بالقــوه و بالفعــل زیــادی برخــوردار اســت بارهــا و
بارهــا تاكیــد كــرده انــد و حتــی از پهــن كــردن
فــرش قرمــز بــرای ســرمایه گــذاران ســخن
به میــان آورده انــد ولــی برخــی حــوزه هــای
كاری در ایــن اســتان بــرای بیــان یــك واقعیــت
آن هــم در جهــت خــاف شــایعات از ارتبــاط
گیــری شــفاف بــا اهالــی رســانه بیــم دارنــد .
هــر عقــل ســلیمی ایــن را مــی پذیــرد كــه
اســتان فــارس بــه لحــاظ گســتردگی اش قطعــا
مشــكالتش هــم بزرگتــر و بیشــتر اســت و
لــذا بایــد در هــر زمینــه ای كــه ابهامــی پیــش
مــی آیــد متولیــان امــور مربوطــه خــود به دنبــال
رســانه هــا باشــند تــا بــدون فــوت وقــت در
خصــوص ابهــام پدیــد آمــده در اذهــان ،اطــاع
رســانی كننــد نــه اینكــه بــا فــرار از رســانه هــا بــه
ابهامــات كوچــك رنــگ و لعــاب بــزرگ و حتــی
مخــرب بدهنــد.
بنابرایــن بایــد گفــت ،ضــرورت جامعــه امــروزی
كــه بــر بــال فنــاوری هــای نویــن در شــبكه های
مختلــف اجتماعــی از وایبــر گرفتــه تــا واتســاپ
و تلگــرام حركــت رو بــه جلویــی را دارد تجربــه
مــی كنــد ،مــی طلبــد بــرای پرهیــز از هــر گونــه
بــزرگ نمایــی رخدادهــای كوچــك در بــازار داغ
شــایعه  ،متولیــان امــر در هــر ســطح و مرتبــه ای
پرچــم شــفاف ســازی و پاســخگویی را برافراشــته
كننــد تــا ضمــن رهانیــدن جامعــه از انچــه كــه
اتــاف وقــت هــای پرشــمار مــی تــوان از آن نــام
بــرد بــه رونــد اســتمرار امنیــت پایــدار بعنــوان
یــك زیرســاخت حیاتــی عمــران و آبادانــی كمــك
كــرد .
در نهایــت امــر بایــد گفــت :در جامعــه امــروزی
فــارس بــه لحــاظ تنــوع قابلیــت هایــش ضــرورت
همراهــی بیشــتر متولیــان امــر در هــر حــوزه كاری
بــا نماینــدگان رســانه هــا بیــش از پیــش احســاس
مــی شــود.
باشــد تــا بــا ایــن تشــریك مســاعی متقابــل
بتــوان آینــده ای درخشــان را بــرای ایــن دیــار
فرهنگــی در جغرافیــای كــره خاكــی ترســیم كــرد.
* رئیس ایرنا در استان فارس

خندق به مصاف عبدود می خواند
داعش به گذرگاه احد می خواند
از مصر و فلسطین و یمن تا شامات
هر جبهه مرا به سمت خود می خواند
تقدیــم بــه شــهید عزیــز مدافع حــرم شهرســتان ســپیدان روســتای
رود رزک قــدرت اهلل ماندنی
خدا عطر تو را بوییدنی کرد
گل رود رزک را چیدنی کرد
و یفنی کل من فیها و لکن
شهادت ماندنی را ماندنی کرد
***
تقدیم به شهید عزیز مدافع حرم شهرستان سپیدان محسن ماندنی
شمیم تربتش افشاندنی شد
کتاب خاطراتش خواندنی شد
زال له جاری خونش چه می گفت
همه رفتند و محسن ماندنی شد
***
از خاک برآمدم که آدم باشم
وآنگه به حریم دوست محرم باشم
از آب و گل بهشت خلقم کردند
حیف است که هیزم جه ّنم باشم

ویژه برنامه های تیپ  55هوابرد در هفته ارتش اعالم شد

بــه مناســبت فــرا رســیدن  29فروردیــن مــاه روز ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران و حماســه آفرینی های نیــروی زمینــی قهرمــان
نشســتی بــا حضــور فرماندهــان و مســئولین تیــپ پیرامــون
برنامه هــای فرهنگــی و تبلیغــی هفتــه ارتــش برگــزار گردیــد.
ســرهنگ ذبیــح اهلل بهمن زیــاری فرماندهــی تیــپ  55هوابــرد در
حاشــیه ایــن نشســت برنامه هــای تیــپ در ایــن هفتــه را برشــمرد.
وی بــا توضیــح نام گــذاری روز  29فروردیــن بــه نــام روز ارتــش
افــزود :همزمــان بــا بــه ثمــر رســیدن انقــاب اســامی ،پیکــره
اصلــی ارتــش کــه متشــکل از جوانــان برومنــد مســلمان و اغلــب
مســتضعف ایرانــی بــود بــه نــدای رهبــر انقــاب لبیــک گفــت و
همصــدا و همــراه بــا امــت در برانــدازی نهایــی رژیــم ستمشــاهی
بــه ســتیز بی امــان بــا دشــمنان داخلــی و خارجــی انقــاب برخاســت و بــه عنــوان نخســتین
بــازوی توانمنــد نظامــی انقــاب در جهــت تحقــق اهــداف جمهــوری اســامی ایــران تالش هــای
خســتگی ناپذیر و مســتمری را بــا فــداکاری و ایثــار و در ابعــاد مختلــف آغــاز کــرد.
حجت االســام مجتبــی جعفــری رئیــس عقیدتــی سیاســی تیــپ  55هوابــرد نیــز در رابطــه بــا ایــن
ایــام و فرمــان تاریخــی امــام خمینــی (ره) در خصــوص  29فروردیــن مــاه اظهــار داشــت :حیــات
راســتین یــک ملــت همیشــه در گــرو شــناخت و توجــه بــه آرمان هــا و ارزش هــای خویــش اســت و
تــاش جــدی در حفــظ دســتاوردهای ارزشــمند و گرانقــدر آرمانــی هــر امتــی ،خــود از جایــگاه رفیــع
و واالیــی برخوردار می باشــد.
وی گفــت :پیــام تاریخــی امــام راحــل و حمایــت همــه جانبــه آن معمــار کبیــر انقــاب از ارتــش ،جــان
دوبــاره ای بــه ارتــش بخشــید؛ البتــه ایــن حمایت هــا بی پاســخ نبــود و ارتــش و ارتشــیان ،عشــق و
عالقــه و میــل باطنــی خــود را بــه حرکــت ستم ســوز و توفنــده انقــاب اســامی ایــران بــه رهبــری
امــام راحــل ابــراز داشــتند و در اثبــات آن فداکاری هــا ،تالش هــا و ایثارگری هــای بســیاری کرده انــد،
عملکــرد ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در پایــان بخشــیدن بــه غائلــه کردســتان ،نشــان داد کــه
پیش بینــی امــام (ره) در رابطــه بــا وفــاداری ارتــش درســت بــوده اســت .البتــه ایــن وفــاداری نیــز در
ســال های جنــگ و حماســه و پــس از آن نیــز ادامــه داشــته و همــواره ادامــه خواهــد داشــت.
وی گفــت :ســرلوحه برنامه هــای ایــن تیــپ در ایــن ایــام ،حضــور در جــوار شــهداء و غبارروبــی
قبــور مطهــر آن عزیــزان و تجدیــد عهــد بــا اشــان و همچنیــن دیــدار بــا خانواده هــای معظــم
شــهدا و ایثارگــران ،ایــن اســوه های صبــر و اســتقامت اســت .همچنیــن برگــزاری محافــل انــس بــا
کالم وحــی ،برگــزاری نمایشــگاه پوســتر و عکــس ،نمایشــگاه کتــاب ،شــرکت گســترده کارکنــان
و خانواده هــای آنــان در نمــاز پرصالبــت و دشمن شــکن جمعــه ،حضــور متقدرانــه در مراســم رژه
نیروهــای مســلح در  29فروردیــن ،بازدیــد خانواده هــای کارکنــان از گنجینــه عرفــان تیــپ ،اجــرای
مســابقات مختلــف فرهنگــی ورزشــی و پیــاده روی خانواده هــای کارکنــان از دیگــر برنامه هــای تیــپ
در ایــن ایــام می باشــد.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان فارس:

همواره بيانديشيم که آيا نقش خود را براي حفظ محيط زيست
به درستي ايفاء نموده ايم؟

مديــر كل حفاظــت از محيــط زيســت
اســتان فــارس در آســتانه فــرا رســيدن
دوم ارديبهشــت مــاه روز زميــن پــاك
گفــت :روز جهانــي زميــن پــاك هــر ســاله
در  22آوريــل مصــادف بــا  2ارديبهشــت
در تمــام دنيــا گرامــي داشــته ميشــود و
بــه همــه مــردم يــادآوري ميكنــد كــه
نبايــد ســياره خــود «زميــن» را فرامــوش
كننــد .شــهروندان عزيــز آگاهنــد كــه
هرگونــه پيشــرفت  ،توســعه و خالقيــت
در جامعــه منــوط بــه ســامت جســمي و
روحــي آحــاد آن جامعــه و تنهــا در محيطــي شــاداب و بــا نشــاط و ســالم امــكان پذيــر اســت .ايــن در
حالــي اســت كــه متاســفانه در برخــي از جوامــع شــاهديم كــه بعضــا عــدم رعايــت الگوهــاي بســيار ســاده
زيســت محيطــي مثــل رعايــت اصــول صحيــح جمــع آوري زبالــه و دفــع آن و يــا جلوگيــري از پراكنــده
شــدن زبالــه هــا در شــهر و طبيعــت مــان و امثالهــم مشــكالت عديــده اي را بــراي ســامت افــراد جامعــه
فراهــم مــي آورد و باعــث ايجــاد انــواع بيماريهــا در افــراد  ،تحميــل هزينــه هــاي درمانــي بــر اقتصــاد
خانــواده و بويــژه نيروهــاي كارآمــد در جامعــه و غيــره مــي گرديــم .وي افــزود :ايــن در حالــي اســت كــه
باانــس گرفتــن بــا فرهنــگ زيبــاي حفــظ محيــط زيســت و انجــام آنهــا ،بخوبــي همــه ايــن مــوارد قابــل
حــل و پيشــگيري خواهنــد بــود.
دکتــر حمــزه ولــوی مشــاركت و درك حساســيت ايــن مهــم را كليــد اصلــي موفقيــت در حفــظ
محيــط زيســت دانســتند و اظهــار داشــتند مــا اميدواريــم مشــاركت مــردم و كليــه مســئولين را در پاسداشــت
محيــط زيســت و حفــظ آن كــه در نهايــت منجــر بــه ســامتي آنهــا و خانــواده هايشــان اســت داشــته
باشــيم و همــواره بيانديشــيم كــه آيــا نقــش خــود را بــراي حفــظ محيــط زيســت بــه درســتي ايفــاء نمــوده
ايــم و يــا بــا بــي تفاوتــي از کنــار آن گذشــته ايــم در نهايــت چــه پاســخي بــراي آينــدگان در قبــال حفــظ
تنهــا كــره مســکونی خــود خواهيــم داشــت.
مديــر كل محيــط زيســت اســتان ضمــن تشــكر از آن دســته از شــهروندان و بازديــد كننــدگان طبيعــت
دوســت بهــار کــه در ايــام نــوروز در پاكيزگــي طبيعــت تــاش نمودنــد از عمــوم شــهروندان و تشــكل هــاي
مردمي جهت مشاركت جدي در برگزاري مراسم روز زمين پاك دعوت به عمل آوردندَ.
دکتــر ولــوی مهمتريــن هــدف از برگــزاري روز جهانــي زميــن پــاك را تاكيــدي به منظــور تغييــر در
الگوهــا و رفتارهــاي غيــر بهداشــتي و زيســت محيطــي كــه منجــر بــه تخريــب و آلودگــي محيــط
زيســت ميگــردد ،دانســتند و افزايــش آگاهــي و حساســيت مردمــي نســبت بــه مســائل زيســت محيطــي
را راهــكاري مناســب در تغييــر الگوهــاي رفتــاري و ترويــج فرهنــگ زيســت محيطــي اعــام نمودنــد .و
بــر مشــاركت خانــواده هــا در حفــظ بهداشــت عمومــي جامعــه و همــكاري در تفكيــك و جداســازي زبالــه
از مبــدا»  ،جلوگيــري از توليــد حجــم زيــاد زبالــه و آمــوزش كــودكان بمنظــور پاكيــزه نگهداشــتن محيــط
شــهر و طبيعــت تاكيــد نمودنــد.

