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صداقت و راستگویی مدیران ،اعتماد مردم را افزایش می  دهد
اســتاندار فارس گفت :مدیران در هفته دولت آمار واقعی خدمات را به مردم اعالم کنند
زیرا صداقت و راستگویی اعتماد مردم را افزایش خواهد داد...

خانی مدیرعامل شر کت عمران نوید داد:

انقالب شهرسازی در انتظار «صدرا»

مجوز پرداخت مبلغ  100میلیارد تومان همیاری شرکت عمران
صدرا جهت خدماترســانی به شــهر صدرا ،از سوی هیأت مدیره
شــرکت مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید کشــور صادر و
ایــن مبلغ برای آمادهســازی اراضی و محلههــای فاز یک و دو،
ورودیهای اصلی شهر ،تسطیح و آســفالت معابر ،پیادهروسازی،
جمعآوری و دفع آبهای ســطحی شهرصدرا مطابق یک تفاهمنامه
در اختیار شهرداری این شهر قرار میگیرد.
مهندس خانی مدیرعامل شــرکت عمران صــدرا با نوید این
رخداد اثربخش در توســعه صدرا و رفاه عمومی  شهروندان اعالم
کــرد :مطابق مصوبه مجمع عمومی  شــرکت عمران شــهر جدید
صدرا اراضی با کاربری معابر و میادین (شــهری و میوه و ترهبار)،
آرامســتان ،غسالخانه ،آتشنشانی ،ایستگاه جمعآوری پســماند ،محل دفن بهداشتی زباله ،پایانههای تاکسی
و اتوبوس درونشــهری ،بوستان ،پارک و فضای سبز به صورت رایگان به شهرداری واگذار میگردد و البته
هرگونه تغییر کاربری یا واگذاری اراضی یاد شــده به غیر ،ممنوع است .ضمن ًا انتقال اسناد اراضی مزبور پس
از احداث فضاهای مورد نظر و اخذ پایانکار (با قید ممنوعیت تغییر کاربری در ســند) بالمانع است.
مهندس خانی افزود :در جهت پرداخت مبلغ اعالم شــده ،مطابق تفاهم نامه منعقده با شهرداری ،اراضی
با کاربریهای مختلف شــهری را به صورت تهاتر متناسب با پیشرفت عملیات اجرایی و طی برنامهای مدون
به صورت یک چهارم ابتدا (علیالحســاب) و بقیه بر اســاس پیشــرفت کار به شهرداری واگذار خواهد شد و
چنانچه شــهرداری در راســتای انجام تعهدات خود فراتر از زمانبندی توافق شده اقدام نماید واگذاری اراضی
متناسب با سرعت عمل شهرداری انجام خواهد شد.

ایرنا :سرپرست شهرداری صدرا گفت :پاسخگویی مناسب و تحقق
خواســته  های شــهروندان که مرتبط با این مجموعه باشد در اولویت
فعالیت  های شهرداری و شورای اسالمی  این شهر قرار دارد.
به گزارش دریافتی روابط عمومی  این شهرداری ،عباس ملک زاده
در حاشیه جلسه مالقات مردمی  افزود :می  کوشیم تا با برگزاری منظم
جلســات مالقات مردمی ،از نزدیک در جریان مســائل و مشکالت
شــهروندان قرار گیریم و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
وی ادامــه داد :عــاوه بــر مالقــات مردمی ،در بحــث تکریم
اربــاب رجوع اقدام  های دیگری از جمله جلســات هفتگی شــورای
مدیران را نیز با هدف بررسی مسائل و مشکالت شهر و شهروندان و
تصمیم گیری در خصوص رفع آنها را نیز خواهیم داشــت .ملک زاده
بیان کرد :البته حل برخی از مسائل و مشکالتی که شهروندان مطرح می  کنند در حیطه وظایف شهرداری نیست
و ســایر دستگاه  های خدمات رسان باید پاسخگو باشند اما شــهرداری صدرا در حیطه مسئولیت خود تقاضاهای
شهروندان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
او گفت :جلسات مالقات مردمی ،عالوه بر کمک به حل مشکل شهروندان ،به ما نیز کمک خواهد کرد تا از
زبان مراجعان نســبت به مشکالت شهر آگاهی بیشتری پیدا و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
وی افزود :مجموعه اقدامات انجام شــده در این زمینه باعث شــده که امروز شاهد رضایت نسبی شهروندان
از شــرایط باشیم .سرپرست شهرداری صدرا ،با اشاره به در دست اجرا بودن چندین پروژه عمرانی در این شهر
بیان کرد :مهمترین مشــکالت امروز شهر صدرا کارهای عقب افتاده و رها شده در شهر است که می  کوشیم به
سرعت آنها را ساماندهی کنیم.

تنها آزاده زن فارس از استان رفت

مهر :رئیس ســازمان بســیج رسانه فارس گفت :به دلیل بی توجهی مســئولین تنها آزاده زن هشت سال
دفاع مقدس از استان فارس رفت.
به نقل از روابط عمومی  بســیج رسانه فارس ،میالد امیری نژاد دردیدار با آزاده و جانباز دفاع مقدس بیان
کرد :برخی از رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس به اسارت دشمن در آمده و با روحیه انقالبی انواع شکنجه  ها
و سختی  ها راتحمل کرده و در مقابل دشمن سر خم نکردند اما امروز ما در مقابل ایثارگری ،صبر و استقامت
یادگاران دوران دفاع مقدس کوتاهی کرده ایم در حالی که این افراد جزو صاحبان انقالب اسالمی  هســتند.
وی افزود :به دلیل سیاســت زدگی و بی توجهی به یــادگاران دفاع مقدس در فارس ،تنها آزاده زن فارس
به استان دیگری مهاجرت کرده است.
رئیس ســازمان بسیج رســانه فارس ادامه داد :باید به دیدار رزمندگان ،جانبازان و ایثارگران رفت و شرح
دالوری  ها ،ایثارگری  ها و خاطرات آنان را ثبت ،با هنرهای روز آغشــته و به نسل بعدی منتقل کرد و بدانیم
که همه مســئولین در حوزه  های مختلف در این امر مهم مسئول هستند.
امیــری نژاد بــا بیان اینکه جانبازان و یادگاران دوران دفاع مقدس به دلیل کم توجهی برخی مســئوالن
فراموش شــده اند اظهارداشت :متاسفانه هیچ برنامه ارزشمندی در راستای تجلیل از آزادگان در استان انجام
نشــده و غبار مهجوریت و فراموشی بر چهره این افراد نشسته است.
وی اضافه کرد :آیا مسئولین نمی  توانند با استفاده از ظرفیت کم نظیر هنرمندان عزیز فارس ایثارگری  های
رزمندگان ،ایثارگران ،جانبازان و آزادگان را به تصویر بکشــند و این تعداد انجمن و دفاتر را در جهت موضوع
با اهمیت ایثارگری و دفاع مقدس به کار گیرند .رئیس ســازمان بســیج رســانه فارس با اشاره به اهمیت و
ضرورت توجه به یادگاران دفاع مقدس در همه عرصه  ها ادامه داد :اســتفاده از محضر رزمندگان ،جانبازان،
آزادگان و خانواده  های شــهدا برای همه افراد جامعه مایه خیر و برکت اســت و این را بایستی اصل مهم در
پیشرفت اهداف انقالب بدانیم .امیری نژاد افزود :با نسلی روبه روهستیم که نیازمند بازگویی خاطرات،حوادث
و واقعیت  های هشــت سال دفاع مقدس هســتند و اگر کوتاهی کنیم با این مفاهیم بیگانه می  شوند و یقین ًا
این گناه نابخشــودنی برای مردم عزیز و جوانان و نوجوانان میهن اسالمی  ما است.
وی گفت :امروز مشاهده می  کنیم باگذشت سال  ها از جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام ،غول  های رسانه ای
دنیا در حال ســاخت فیلم  های قوی برای زنده نگه داشتن یاد سربازان و حفظ هویت خود هستند اما ما هنوز
در ابتدای راه قرار داریم و فعالیت  های انجام شــده کافی نیســت .در این دیدار حاج اکبر گل آرایش جانباز و
آزاده استان فارس در دوران هشت سال دفاع مقدس که 97ماه در اسارت به سر برده بود به بیان گوشه ای
از خاطرات خود از بدو اســارت و سال  های حضور در اردوگاه  های بعثی پرداخت.

جمعآوری  11تن کاغذ باطله
از ابتدای اجرای طرح معاوضه کتاب در شیراز

مســئول فرهنگسرای کتاب شــیراز از جمعآوری  11هزار کیلو کاغذ باطله از ابتدای اجرای طرح معاوضه
کتاب در شیراز خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ،نرگس حسنیآزاد اظهار
داشــت :اجرای طرح معاوضه کاغذهای باطله و کتابهای کهنه با کتاب نو همراه با برپایی نمایشــگاه کتاب
در شیراز از دوم مرداد ماه امسال آغاز شد.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از فرهنگســراهای شــیراز براســاس برنامه در اجرای این طرح مشارکت
داشتند افزود :نمایشــگاههای کتاب که در فرهنگسراها برپا شد و طرح معاوضه کتاب مورد استقبال گسترده
شهروندان قرار گرفته اســت .مسئول فرهنگسرای کتاب شیراز با اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار
در شــیراز به صورت گسترده در سطح شهر اجرا شده است خاطرنشان کرد :هدف از اجرای این طرح عالوه
بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ،ترویج و گســترش فرهنگ بازیافت است.
حســنیآزاد با بیان اینکه بازیافت یکی از رسالتهای مهم شهرداری محسوب میشود تصریح کرد :مردم
باید بدانند کاغذ زباله نیســت و در منزل نباید کاغذهای باطله را به سطل زباله بریزند.
وی بیــان کرد :مردم میتوانند هر چیزی که از جنس کاغذ باشــد ماننــد دفتر ،جعبه  های مقوایی و غیره
را در مکانهای برپایی نمایشــگاه تحویل داده و در ازای آنها کتاب نو با  20درصد تخفیف تحویل بگیرند.
مســئول فرهنگسرای کتاب شیراز با اشاره به اینکه مجری این طرح فرهنگسرای کتاب است عنوان کرد:
تعداد زیادی از فرهنگســراهای شهر شیراز در اجرای این طرح همکاری کردند.
حســنیآزاد با بیان اینکه این طرح که از دوم مرداد ماه آغاز شده است از  30مردادماه تا  4شهریورماه در
فرهنگســرای رسانه واقع در پودنک  20متری استاد شهریار اجرا میشود اظهار داشت :اجرای طرح معاوضه
کتاب با کاغذ باطله از  6شــهریورماه تا  11شــهریورماه در فرهنگسرای باران واقع در قدوسی غربی و از 13
شــهریورماه تا  18شهریورماه در فرهنگسرای کتاب واقع در چهار راه ادبیات ،بلوار گلستان ادامه پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه کاغذهای باطله در قالب این طرح خریداری میشود افزود :کتاب نو در تمام زمینهها
و برای تمامی  ردههای ســنی با تخفیف  20درصد براساس قیمت روی جلد به شهروندان ارائه میشود.
مسئول فرهنگسرای کتاب شیراز گفت :زمان اجرای این طرح از ساعت  8صبح تا ساعت  19هر روز اعالم
شده است و عالقمندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  07132279903تماس بگیرند.
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افزایش  ۱۳درصدی خرید گندم در فارس
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان فارس از افزایش  ۱۳درصدی خرید گندم از
کشاورزان فارس نسبت به سال گذشته خبر داد...

امروز آخرین مهلت ثبت نام بدون
آزمون کارشناسی دانشگاه پیام نور

رئیس دانشــگاه پیام نور استان فارس گفت :امروز
یکشــنبه  31مردادماه آخرین مهلــت ثبت نام بدون
آزمون و همچنین انتخاب رشــته کارشناسی دانشگاه
پیام نور شهرهای فارس است.
به گزارش روابط عمومی  دانشــگاه پیام نور استان
فارس ،قرائتی افزود :متقاضیان ثبت نام اعم از افرادی
کــه در کنکور ثبت نام نموده یا ثبــت نمام نکردهاند،
زنان خانهدار ،کارمندان و شــاغلین ،مشــموالن نظام
وظیفــه و ســایر عالقهمندان به تحصیل ،با داشــتن
مدرک دیپلم نظام قدیم یا پیشدانشــگاهی میتوانند
با مراجعه به ســایت ســازمان ســنجش و یا دانشگاه
پیام نور در شــهرهای استان فارس نسبت به ثبت نام
اقدام کنند.
قرائتی افــزود :نتیجه ثبــت نام در هفتــه پایانی
شــهریور ماه از طریق سایت ســازمان سنجش اعالم
میشــود که پذیرفته شــدگان از مهر تحصیل خود را
آغاز میکنند.
وی هزینــه ثبت نام بــرای داوطلبــان در بخش
پذیرش بر اســاس ســوابق تحصیلی را مبلغ  18هزار
تومان اعالم کرد که از طریق سایت سازمان سنجش
در زمان ثبت نام قابل پرداخت است.

انقالب شهرسازی در انتظار «صدرا»
مجــوز پرداخت مبلــغ  100میلیارد تومان همیاری شــرکت عمران صدرا جهت
خدماترســانی به شهر صدرا ،از سوی هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی...

3

استاندار فارس:

صداقت و راستگویی مدیران
اعتماد مردم را افزایش می  دهد

عکس:علی گزبلند  /عصر مرد م

سرپرست شهرداری صدرا:

تحقق خواسته  های شهروندان در اولویت است
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فارس

معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه آزاد شیراز منصوب شد

روحاهلل رحیمی ،عضو هیأت علمی  گروه آموزشــی
حقــوق به عنوان معاون دانشــجویی و فرهنگی واحد
شیراز منصوب شد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی  دانشــگاه آزاد
اسالمی  شــیراز ،حمزه ســارویی رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی  اســتان فارس در آیین تودیع و معارفه معاون
جدید دانشــجویی و فرهنگی واحد شــیراز با قدردانی
و تشــکر از زحمات دکتر حبیــباهلل ابراهیمی ،دکتر
روحاهلل رحیمی  عضــو هیأت علمی  گــروه حقوق واحد
شــیراز را به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشجویی
و فرهنگی واحد شیراز منصوب کرد.

معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه آزاد شیراز منصوب شد

به گــزارش اداره کل روابط عمومی  دانشــگاه آزاد
اسالمی  شــیراز ،معاون جدید پژوهش و فناوری واحد
شــیراز معرفی و حکــم خود را از دبیــر هیأت امنای
دانشگاه آزاد اسالمی  فارس دریافت کرد.
حمزه سارویی رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی  استان
فارس در آیین تودیع و معارفه معاون جدید پژوهش و
فناوری واحد شیراز با قدردانی و تشکر از زحمات دکتر
ســید محمود حجتی ،دکتر محمدمهدی جباری عضو
هیأت علمی  گروه واحد شــیراز را به عنوان سرپرست
حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد شــیراز منصوب
کرد.

تامین درآ مد پایدار برای 1000خانوار
تحت حمایت کمیته امداد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس
گفت  :طرح احداث 1000واحد نیروگاه خورشــیدی 5
کیلــو واتی در فــارس کلید خورد که بــا اجرای این
طــرح برای  1000خانوار تحت حمایــت درآمد پایدار
ایجاد می  شود.
به گــزارش اداره روابط عمومی  و اطالع رســانی
کمیته امــداد اســتان فارس،دکتر محمد بذرافشــان
گفت :نیروگاه  های خورشــیدی با استفاده از پنل  های
خورشــیدی با تابش نور مســتقیم خورشــید و بدون
اســتفاده از مکانیزم  هــای محــرک ،الکتریســیته
تولیــد می  کننــد که قابلیــت تزریق برق به شــبکه
توزیــع بــرق را دارد و مانــع از تولیــد آالینده  های
زیست محیطی می  شود.
وی هــدف از اجرای طرح را توســعه فرصت  های
شــغلی،کاهش مهاجرت به شــهرها و کســب درآمد
پایدار برای مددجویان تحت حمایت برشمرد و گفت :
برق تولیدی این نیروگاه  ها که با تسهیالت قرض الحسنه
کمیتــه امداد احــداث می  گردد ،به مدت 20ســال به
صــورت تضمینــی از مددجویان خریداری شــده تا
موجبات رونق اقتصادی این خانوارها را فراهم سازد.

جشنواره فرهنگی ورزشی تابستانه
"بزرگراه سالمتی" در سپیدان
برگزار شد

ایرنا :جشنواره فرهنگی ورزشــی تابستانه "بزرگراه
ســامتی" با حضور هیات  های ورزشــی در مجموعه
ورزشی پوالد کف شهرستان سپیدان برگزار شد.
معاون توسعه ورزش و جوانان فارس ،گفت :در این
جشــنواره ورزشــکاران هیات  های مختلف ورزشی به
اجرای برنامه  های نمایشی پرداختند.
ســید اســام موســوی افــزود :موتور ســواری،
اتومبیل  رانی ،سوارکاری ،دوچرخه سواری ،ورزش  های
بومــی  و محلی از جمله رشــته  هایی بــود که در این
جشنواره اجرا شد.
وی بیان کــرد :پر کردن اوقــات فراغت جوانان و
کاهش آســیب  ها و ناهنجاری  هــای اجتماعی ،تامین
ســامت شــهروندان ،ایجاد تحرک و نشــاط در بین
جوانان ،ارتقا توســعه فعالیت  های اجتماعی ،توســعه
ورزش همگانــی و تقویت روحیه رقابت در نزد جوانان
از اهداف این جشنواره بود.
موسوی اضافه کرد :در پایان این جشنواره به نفرات
برتر جوایزی اهدا شد.

مهر :اســتاندار فــارس گفت :مدیــران در هفته
دولــت آمار واقعی خدمات را به مــردم اعالم کنند
زیرا صداقت و راســتگویی اعتماد مردم را افزایش
خواهد داد.
محمــد علــی افشــانی ظهر شــنبه در ســتاد
بزرگداشــت هفتــه دولت بــا بیان اینکــه مدیران
دســتگاه  های مختلف در این هفته اطالع رســانی
کاملی را داشــته باشند تاکید کرد :یکی از مهمترین
وظیفه  هــای مدیران در هفته دولــت ارائه گزارش
عملکرد و خدمات به مردم از طریق رسانه  ها است.
وی ادامــه داد :ایــن اطالع رســانی باید جامع
و کامل باشــد امــا هرگز نباید آمــار و اطالعات را
بزرگ نمایی کرد زیرا داشــتن صداقت و راستگویی
اعتماد اجتماعی مردم را افزایش خواهد داد.
اســتاندار فارس با بیان اینکــه اعتماد بزرگترین

ســرمایه اجتماعی اســت ،تصریح کرد:مــردم باید
آگاهی کامل از وضعیت اســتان داشته باشند که در
این میان رسانه  ها نقش تاثیرگذاری خواهند داشت.
افشــانی تاکید کرد :آنچه که رسانه  ها باید به آن
توجه ویژه داشته باشند توسعه و افزایش روحیه امید
در جامعه اســت امــا در کنار آن انتقاد ســازنده نیز
باعث توسعه و پیشــرفت می  شود که در این راستا
باید عنوان کرد که نقد با تخریب تفاوت دارد.
وی یادآور شد :اشــتغال و بیکاری مشکل امروز
کشــور اســت و همگان در این خصــوص مباحثی
را مطــرح می  کنند اما اگر همین مــوارد با مباحث
کارشناسانه همراه باشد به طور حتم باعث مشارکت
بیشتر مردم و سرمایه گذاران خواهد شد.
اســتاندار فارس افزود :اطالعات و فعالیت  های
انجام شده مدیران باید به ائمه جمعه و مساجد ارائه

شــود و مدیران و معاونین اســتاندار در هفته دولت
باید با حضور در شهرستانهای مختلف و نماز جمعه،
مــردم را با وضعیت موضوع و خدمات انجام شــده
آشنا کنند.
افشــانی ادامه داد :تقدیــر از کارمندان نمونه از
جمله برنامه  های مناســب در هفته دولت است اما
باید به خاطر داشــت که تعداد افــراد نمونه مدنظر
قرار داده شــود زیرا فرد نمونــه باید کاری خاص و
مناسب انجام داده باشد.
وی یادآورشــد :دیدار با خانواده  های شــهدای
دســتگاه  های مختلف توســط مدیر مجموعه باید
انجام شود.
اســتاندار فارس تاکیــد کرد :با وجــود تمامی
  مشــکالت کم پولی هیچکــدام از پروژه  های مهم
استان فارس تعطیل نشده است.

افزایش  ۱۳درصدی خرید گندم در فارس
مهر :رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان
فــارس از افزایــش  ۱۳درصدی خریــد گندم از
کشاورزان فارس نسبت به سال گذشته خبر داد.
به نقل از روابط عمومی  جهاد کشاورزی فارس،
محمد قاســمی  تصریح کرد :تاکنون بیش از ۸۹۶
هزار تن گندم در اســتان از کشــاورزان خریداری
شــده که این میزان نســبت به مدت مشــابه ۱۳
در صد افزایش داشــته اســت و با توجه به اینکه
برداشت در مناطق شــمالی استان ادامه دارد و ۵
هزار هکتار از اراضی گندم هنوز برداشت نشده لذا
پیش بینی می  شود بیش از  ۹۰۰هزار تن گندم از
کشاورزان در فارس خریداری شود.
وی افزود :در ســال زراعــی  94-95علیرغم
اینکه میزان بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت
بیش از  ۱۸درصد کاهش داشــته ولی با توجه به
برنامه ریزی  های انجام شــده و رعایت نکات فنی
از جمله تاریخ کاشت ،استفاده از بذور گواهی شده،
استفاده از بذر کارها ،اجرای طرح  های امید و پارسل
و نظارت کارشناســان در مراحل مختلف علیرغم
کاهش بارندگی ،موجب افزایش تولید شــده است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح
کرد :در کشور تا کنون بیش از  ۱۰میلیون و ۷۶۳
هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که وجه

بیش از  ۴۵در صد گندم خریداری شــده در کشور
به کشاورزان پرداخت شد و در استان فارس بیش
از  ۷۲۶میلیارد تومان از وجه گندم خریداری شده
به کشاورزان پرداخت شده است.
قاســمی  همچنین در رابطــه بــا وضعیت کلزا
یادآور شــد :بیش از  ۲۶۰۵تن کلزا از کشــاورزان
خریداری شــد که تمام وجه کلزای خریداری شده
به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی افزود :ســازمان جهاد کشــاورزی استان
فــارس حمایت  های ویــژه ای در زمینــه تولید
محصول کلــزا و دانه  های روغنی مــد نظر قرار
داده است.
قاسمی  بیان داشت :اســتان فارس تنها استانی
در کشور بوده است که با پیگیری  های انجام شده
تا کنون بیش از  ۱۰۰۰تن گلرنگ را از کشاورزان
خریداری کرده و در سامانه ثبت شده است.

همایش روز جهانی مسجد در شیراز برگزار میشود
ایســنا :معاون بسیج مساجد و محالت سپاه فجر
فارس از برگزاري همايش روز جهاني مســجد ،به
ميزباني شيراز خبر داد.
بــه نقل از روابــط عمومي ســپاه فجر فارس،
ســرهنگ پاسدار فرجاهلل قیطاســی گفت :جشنواره
برترینهای مساجد ســومین حرم اهل بیت(ع) نیز
همزمان با برگزاری این همایش برگزار و از برترین
امام جماعت ،فرمانده پایگاه مقاومت ،مسئول کانون
فرهنگــی ،خــادم و اعضای هیأت امنای مســجد،
تجليل ميشود.
وی با اشاره به نقش بی بدیل و تاثیرگذار مساجد
از زمــان پیامبر (ص) تا پیروزی انقالب اســامی،

دوران دفاع مقدس و پس از آن ،گفت :اگر در سیره
و زندگی شــهدا دقت کنیم متوجه میشــویم اکثر
ایشان با مسجد ارتباط همیشگی داشتهاند.
معاون بســیج مساجد سپاه فجر با اشاره به نقش
موثر مســجد در تربیت اخالقی جامعه ،گفت :ارتباط
با مســجد و حضــور هر چه بیشــتر اعضای جامعه
بخصوص قشــر نوجــوان و جــوان در برنامههای
دینی و فرهنگی با محوریت مســاجد هم در رشــد
و تعالی مســائل دینی ،معنــوی ،روحی و اخالقی
جامعــه تاثیر مثبــت دارد و هم نقش بســزایی در
کاهش آســیبهای اجتماعی در خانوادهها و جامعه
خواهد داشت.

قابل توجه خوانندگان محترم

وی هدف اصلی برگــزاری همایش روز جهانی
مسجد را ثبت و انتقال تجربیات مساجد برتر دانست
و افزود :حرکت در مسیر دستیابی به " مسجد طراز
انقالب اســامی  " رســالت مهم اصحاب مساجد و
نیروهای مومن جوان و انقالبی است.
معاون بسیج مســاجد سپاه فجر با تاکید بر لزوم
توجه به مســجد محوری در برگــزاری برنامههای
دینــی و فرهنگــی ،گفــت :همایــش روز جهانی
مســجد و تجلیل از برترینهای مســاجد شــیراز،
روز یکشنبه ســی و یکم مرداد  1395ساعت  17و
 30در مسجد الغدیر شــهرک گلستان شیراز برگزار
خواهد شد.

روزنامه عصرمردم توسط شرکت نشرگستران خوش پیام
توزیع می شود .در صورت عدم توزیع به موقع و یا دیر رسیدن
روزنامه لطفاً با شماره های  09176968050و  09172171172و
 32330488و  32309290تماس حاصل فرمایید.

