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فارس

فرهنگ و اصالت عشاير بايد حفظ شود
نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشــاورزي با تاكيد بر جايگاه جامعه عشــايري در
كشور ،گفت :فرهنگ و اصالت جامعه عشاير ايران بايد حفظ شود...

مصرف قلیان در خوابگاه های دانشجویی قابل تامل است
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای گفت :برخی دانشجویان
دانشگاه ها در خوابگاه ها ،قلیان و سیگار مصرف می کنند ،موضوعی که قابل تامل...

نائب رئیس اتاق شیراز:

صادرات فارس نیاز به حمل و نقل هوایی
پایدار دارد

نائب رئیــس اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشــاورزی شــیراز گفت :برای حمایت و پشتیبانی از
صادرات محصوالت کشاورزی و دامی استان فارس
اختصاص سیســتم حمل و نقــل هوایی و پایانه بار
هوایی در شیراز ،یک نیاز مبرم و اساسی است.
به گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی شیراز ،محمدصادق حمیدیان عصر
چهارشــنبه در جلسه پایش صادرات استان با موضوع
راه اندازی مجدد صادرات هوایی از فرودگاه شیراز بیان
کرد :حمل و نقل هوایی بار یکی از نیازهای اساســی
حوزه صادرات اســتان فارس اســت و بــرای اینکه
تولیــدات و صادرکننده های فــارس بتوانند بازارهای
خوب و پایداری داشته باشند  ،عزم جدی برای تحقق
این مهم ضروری است .
وی افــزود :در دوران هــای مختلف بحث حمل
هوایی بار و راهاندازی کارگو در شــیراز مطرح شده
است اما مکانیزم پایدار برای حمل هوایی محقق نشده
است.
حمیدیان اظهارداشــت :شــرکت های هواپیمایی
تمایــل به همــکاری بــا صادرکنندگان فــارس در
زمینه حمل هوایــی دارند اما در این زمینه کمبودها و
مشکالتی بویژه در حوزه زیرساختهای صادرات هوایی
وجــود دارد که رفع آنها نیازمنــد حمایت های بخش
دولتی است.
وی اضافه کرد :در ســالهای گذشته طرح هدایت
صادرات را با هدف توسعه صادرات کاالهای غیر نفتی
استان فارس که یک بخش از ان نیز صادرات هوایی
بار بود را برای استان فارس تعریف کردند که متاسفانه
تنها یک ســال در فــارس اجرا کــه در همان طرح
سردخانه ای در فرودگاه شیراز توسط بخش خصوصی
ســاخته شــده که در حال حاضر نیز به عنوان یک
ابزار مثبت در اختیار فعاالن بخش صادرات استان قرار
دارد که متاسفانه به دلیل اجرا نشدن طرح در سالهای
بعــدی و مبتنی بر طرح هدایت صــادرات فارس ،به
اهداف خود نرسیده است.
حمیدیــان عنوان داشــت :در ســالهای گذشــته
علیرغــم آماده نبودن زیرســاخت هــای الزم برای
حمل هوایی بار در فرودگاه شــیراز و ضعف اســتان
در امکانات حمــل هوایی ،به همــت صادرکنندگان
 ،پرســنل گمــرک و فــرودگاه و نیروهــای نطامی
و انتظامــی مرتبط ســالیانه بالغ بر هــزار و  800تا
دو هزار تــن بار صادراتــی به وســیله هواپیماهای
مســافربری عموما به خارج از کشــورهای حاشــیه
خلیج فارس صادر شده است.
وی افزود :در پی بحران کشــور قطر و در یک ماه
گذشــته ،بازار صادراتی موقتی برای کشــور ایران و
استان فارس به وجود آمد که در این مدت روزانه بین
 95تا  105تن بار هوایی از شیراز به خارج ارسال شد
و که این میزان حمل هوایی از اســتان فارس معادل
وزنی یک سال صادرات هوایی بود.همین مطلب مبین

ظرفیت باالی اســتان برای رشــد حداقل  ۱۰برابری
صادرات هوایی در هر ســال اســت کــه عزم جدی
مسئولین در توسعه زیرساختهای این فرایند صادراتی
را نیازمند است .
حمیدیان بیان کرد :در بخش صادرات محصوالت
کشاورزی و دامی استان فارس به قطر ،برای نخستین
بار اتاق بازرگانی شیراز گواهی مبدا گوشت گوسفندی
و مــرغ گرم را صادر کرد کــه یک موفقیت در حوزه
صادرات استان فارس است.
او اظهار داشت :بر اساس آمار  30درصد محصوالت
صادراتی کشاورزی (تازه) کشور از جمله میوه و تره بار
در استان فارس تولید می شود و این درحالی است که
 95درصد صادرات استان فارس غیر نفتی است و این
نشان دهنده اهمیت وجود حمل هوایی و کارگو برای
این استان اســت .وی اضافه کرد :دولت باید حمایت
های اصولی تری از صادرات غیرنفتی اســتان انجام
دهد زیــرا امروز صادرکنندگان ما در خط مقدم مبارزه
اقتصادی قرار دارند.
** اختصــاص بودجه کمک بــه حمل هوایی در
بسته حمایت امسال دولت از بخش اقتصاد
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی ســازمان توســعه
تجارت ایران نیز در این جلسه گفت :در بسته حمایتی
امســال در بخش اقتصاد مقاومتی یک بند در خطوط
کمک به راه انــدازی خطوط منظم حمل و نقل ریلی،
دریایی و هوایی آمده اســت که با ایــن بودجه نمی
توانیم اقدامی بــرای راه اندازی چند خط حمل پایدار
و دائم هوایی انجام دهیم.
نوری افزود :بر اســاس این بنــد بودجه ای برای
کمــک به حمل هوایی اختصاص داده شــده اســت
کــه تخصیــص ها در ایــن زمینه بر اســاس میزان
بــار صادراتی انجام می شــود و اســتان فارس برای
تخصیص اولویت اول را دارد زیرا بهترین عملکرد در
بخش صادرات کاالهای فسادپذیر را داشته است .وی
با بیان اینکه هر اســتان بار بیشتری داشته باشد سهم
بیشتری نیز دارد بیان کرد :در این زمینه دولت بخشی
از کرایه حمــل هوایی را به صورت بعــد از عملیات
تقبل می کنــد و هنوز میزان مشــخصی تخصیص
داده نشــده اما پیش بینی ما در این زمینه بین  10تا
 20درصد اســت .وی اظهارداشــت :در زمینه حمل
هوایــی بار باید ســاالنه پیش بینی میــزان حمل بار
داشته باشیم که متاســفانه تاکنون این کار در کشور
انجام نشده است و از امسال میزان حمل بار صادراتی
از چهار اســتان کشــور را به عنوان میانگین حمل بار
هوایی در کشور در نظر می گیریم.
او با بیان اینکه نگاه ما در بخش حمل هوایی ملی
و نه سازمانی و استانی است اضافه کرد :در دوره های
مختلــف کارهایی برای راه اندازی حمل هوایی بار در
کشــور انجام شده است اما مشــکالت زیادی در این
بخش وجود دارد.
نوری ادامه داد :در نگاه ملی از چهار نقطه کشــور

شامل جیرفت ،دزفول ،شــیراز و البرز تقاضا برای راه
اندازی حمل هوایــی بار برای صادرات وجود دارد که
هر یــک از این مناطق تاکنون اقداماتی در این زمینه
انجام داده اند.
وی با بیان اینکه این چهار منطقه پتانســیل های
خوبــی برای صــادرات کاالهــای تازه ماننــد میوه،
ســبزیجات و لبنیات دارند عنوان داشت :نقاضای این
مناطق در تهران بررسی شده است که به دلیل حجم
زیاد صادرات بار از فارس ،شهر شیراز اولویت دارد.
نــوری افزود :موضوع صادرات بــه قطر بهانه ای
برای راه اندازی و تقویت حمل هوایی در کشــور شد
که متاسفانه در سالهای گذشته حمل هوایی در کشور
برای صادرات تجهیز نشده است.
او بیان کرد :دولت در اســتفاده از توانمندی های
سایر کشــورها مالحظاتی دارد به طوری که در این
بخــش اولویت ما در حمل هوایی بار ،بر اســتفاده از
خطوط هوایی داخلی کشورمان است که این خطوط با
کارآمد کردن خود ،یاری دهنده بخش صادرات کشور
باشند.
وی اظهارداشت :برای فعال و تقویت کردن حمل
هوای رایزنی هایی با شــرکت های فعال در کشــور
انجام شد اما به دلیل هزینه های باالی حمل هوایی،
جواب های مثبتی از سوی آنها دریافت نشد.
نوری با بیان اینکه کمک به حمل هوایی یک کار
گروهی اســت اضافه کرد :نباید تنها در زمان نیاز یک
بازار به حمل هوایی ،برای ایجاد این مهم فعال شویم
لــذا بخش دولتی و خصوصی بایــد در کنار هم برای
جبران عقب ماندگی ها در این حوزه تالش کنند.
رییس کمیســیون بازرگانی اتاق بازرگانی صنایع،
معادن و کشاورزی ایران نیز گفت :صادرات بیشتر و با
کیفیت تر یکی از دغدغه های اصلی در استان فارس
است که ارتقای زیرساخت های الزم برای این تحقق
ایــن مهم از جمله اختصاص کارگو برای حمل هوایی
بار در استان نیاز است.
خســرو فروغان با بیــان اینکه فرودگاه شــیراز
زیرســاخت های الزم برای حمــل هوایی بار از جمله
ایکس ری و بارانداز را ندارد اظهار داشــت :در بحث
صادرات به قطر ،به دلیل عدم وجود زیرســاخت های
الزم برای ارســال هوایی بار و علیرغم موفقیت های
حاصله نتوانســتیم به نحو مطلوبی صادرات داشــته
باشیم.
وی بیان کرد :ما در استان فارس در بخش تهیه و
تولید کاالهای باکیفیت برای صادرات مشکل نداریم
و مشــکل اصلی ما در این بخش بازاررسانی بهنگام
کاالهای صادراتی در کشورهای هدف است.
عضو هیات رییســه اتاق شــیراز ادامه داد :ما در
استان فارس به دنبال صادرات پایدار و حضور مستمر
در بازارهای هدف هســتیم که اگر زیرســاخت های
صادراتی متناســب با با کیفیت صــادرات در فارس
فراهم شود ،قیمت تمام شده کاال برای صادرکنندگان
ما کمتر و مناســب تر شده و شــاهد رونق صادرات
کاالهای غیرنفتی خواهیم بود.
رئیــس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان فارس نیز گفت :همه دستگاه
های اجرایی باید برای توســعه صادرات استان فارس
همکاری کنند که در این زمینه وجود کارگو اختصاصی
برای حمل هوایی بار در استان ضروری است.
سیدرضا ساداتی افزود :علیرغم توان استان فارس
در تولیــد کاالی با کیفیــت ،صادرکنندگان و تجار ما
در بحث ارســال بار به قطر هم با مشــکالتی روبرو
بودند که باید برای رفع این مشــکالت در سطح ملی
حمایت هایی انجام شود.
در این جلســه که فعاالن حوزه صادرات به قطر،
متولیــان حوزه صادرات و حمل کننــدگان بار هوایی
در اســتان حضور داشتند دیدگاه ها و نظرات برای راه
اندازی کارگو اختصاصی حمل بار در استان مطرح شد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

فرهنگ و اصالت عشاير بايد حفظ شود
نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشــاورزي با
تاكيد بر جايگاه جامعه عشــايري در كشور ،گفت:
فرهنــگ و اصالت جامعه عشــاير ايران بايد حفظ
شود.
به گــزارش ايســنا منطقه فارس ،بــه نقل از
روابط عمومــي اداره كل امور عشــايري فارس،
آيتاهلل عالمي در ديدار با جمعي از جامعه عشــاير
در اســتان فارس ،با بيان اينكه براي عشاير ارج و
منزلت زيادي قائل اســت ،به گوشهاي از زندگي
جهانگيرخان قشــقائي ،استعدادهاي موجود در اين
جامعه را فوقالعاده توصيف كرد.
رئيس شوراي عالي زكات گفت :اينكه  3درصد
از جمعت كشــور را عشــاير تشــكيل ميدهند و
 8درصــد از شــهداي فارس از عشــاير اســت،
نشــاندهنده شــعور معنوي بــاالي اعضاي اين
جامعه محســوب ميشــود .وي با تصريح اينكه
وظيفه مســئوالن پر و بال دادن به اعضاي جامعه
عشايري است ،گفت :آیه ایالف که در قرآن مجید

در خصوص زندگی کوچنشینی نازل شده استنادی
است که اصالت در شکل گیری جوامع یا طایفهای
زندگی کردن را بیان میکند؛ نگاه ارزشی این است
که نگاه کنیم به اینکه ریشه جوامع کجاست.
رئیس شورای عالی زکات گفت :تصور نکنید که
اگر زکات دادید ثروتتان کم میشود؛ زکات قبل از
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اینکه به دست محتاجان برسد به خداوند میرسد و
ایشان به زکات دهنده ،آن را باز ميگرداند.
وي بــا تصريح اينكه عشــایر باید ایمان و باور
به خداوند متعال را در خودشــان حفظ کنند ،لزوم
توجــه به نيازهاي اعضاي جامعه عشــاير را مورد
تاكيد قرار داد.

امام جمعه موقت تهران:
مسئوالن قصرنشین نباشند

شــیراز _ امام جمعه موقت تهران گفت :مســئوالن نباید
در قصر به جای شــاهان بنشــینند و خبر از مشــکالت مردم
نداشته باشند .به گزارش خبرنگار مهر ،آیت اهلل کاظم صدیقی
چهارشنبه شب در مراسم شــهادت امام جعفر صادق(ع) حرم
مطهر حضرت شاهچراغ(ع) گفت :تاکید خداوند همراه بودن با
صادقین است و هیچ قیدی ندارد و وظیفه است که با او باشید.
وی ادامه داد :خداوند هر حکمی کند باید اجرا شود و دستور
رســول خدا الزم است اما صادقین معصوم هستند و امام جعفر
صادق(ع) پرچمدار این مهم است.
آیــت اهلل صدیقی ادامه داد :حوزه های علمیه و اهمیت آن
نیز از برکت امام است.
وی افزود :همه ائمه ماموریت داشتند که مردم را با خدا آشنا
کنند و دغدغه تمامی پیامبران دعوت به توحید است .وجود امام
صادق(ع) بسیار مهم بود زیرا شــاگردانی تربیت کردند که در
مسائل اعتقادی صاحب نظر بودند.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد :رهبری تاکید دارند که
طلبه ها برای مقابله بــا نفوذی ها که در بدنه دولت نیز وجود
دارند فعالیت کنند زیرا دشــمنان وجــود دارند و باید جوانان را
برای مقابله با دشمنان آماده کرد.
وی یادآور شد :گروهی در انتخابات گفتند که اگر متدینین
آمدند چادر می زنند ولی شما همان اهلل اکبر بگویید کافی است
بنابر این باید جوانان در مقابله با نفوذ دشمنان ورود کنند .امام
جمعه موقت تهران افزود :وجــود امام صادق(ع) می گوید که
نماز مهم و رستگاری است و توحید در نماز است .وی تصریح
کرد :کمک کردن بی منت و ناشناس حرکت بزرگ امام بود و
حال پیروان امام جعفرصادق(ع) چقدر این کار می کنند.
آیت اهلل صدیقی تاکید کرد :اینکه عده ای با تابعیت دوگانه،
ثروت درونی و خارجی داشته باشند مانند حرکت امام صادق(ع)
نیست ،مسئولین نباید در قصر به جای شاهان بنشینند و خبر از
مشکالت مردم نداشته باشند.
امام جمعه موقت تهران گفت :عده ای کارتن خواب هستند
و مسئولین شعار می دهند .فعال از بانک های بدون ربا خبری
نیست و باید گفت که اقتصاد اسالمی نیست.
وی تاکید کرد :قرار نیست فرماندار زن برای مناطق زندگی
اهل سنت بگذارید اما به اهل سنت رسیدگی نکنند و به سمت
کارهای خالف بروند ،مسئولین این کارها را نکنند.
امــام جمعــه موقت تهــران افــزود :امام صــادق(ع) بر
حالل خواری و پاک دامنی شــیعیان تاکیــد دارند و باید گفت
از بیتوجهی و بی بصیرتی است که حادثه کربال پیش می آید.
آیت اهلل صدیقی یادآور شد :این توقع وجود دارد که کاسب
شیعه دروغ نگوید و امین باشد .اگر می خواهید ببینید مسئولین
ما شیعه هســتند ببینید چگونه امانت هایی مانند خون شهدا،
امامت و ...را پاس می دارنــد رئیس جمهور ،وزیر ،روحانی در
جامعه یک دروغ بگوید کذاب اســت و فرقــی بین آنها وجود
ندارد ،شیعه اگر یک دروغ بگوید کذاب است.

معاون دانشگاه فنی و حرفهای:
مصرف قلیان در خوابگاه های
دانشجویی قابل تامل است

شیراز -ایرنا -معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و
حرفه ای گفت :برخی دانشــجویان دانشگاه ها در خوابگاه ها،
قلیان و سیگار مصرف می کنند ،موضوعی که قابل تامل است
و تلنگری برای آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی و تقویت
برنامه ها در این حوزه است.
به گزارش ایرنا ،سید مهدی حسینی روز چهارشنبه در جلسه
هم اندیشی روسا و معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها
و آموزشکده های منطقه چهار کشور در شیراز افزود :نمی توان
مسائلی که گاه و بیگاه در خوابگاه های دانشگاه ها رخ می دهد
را انکار کرد ،بلکه باید با برنامه فرهنگی و نگاه جامع ،در صدد
کاســتن از این گونه مسائل بود .وی گفت :بر این باور هستیم
اگر استاد و مسئول فرهنگی دانشگاه در قلب دانشجو نفوذ کند،
در بینش و نگرش آن نیز تاثیرگذار خواهد بود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای بیان
کرد :برای تحقق چنین هدفی ،اساتید و مدیران دانشگاه ها باید
به میان دانشجویان برون د و اطالع دقیقی از مسائل دانشجویان
داشته باشند تا بتوانند هدایتگر دانشجویان باشند .وی گفت :در
بیشــتر موارد ،نگاه به برنامه های فرهنگی دانشگاه ها ،مبتنی
بر تقویم رسمی کشور اســت و همواره برنامه هایی یکنواخت
و غیرجذاب در مناســبت های مختلف برگزار می شود بی آن
که توجه کنیم این برنامه ها برای دانشــجویان جذابیت ندارند؛
از ایــن رو باید خالقیت در کار فرهنگــی بیش از پیش مورد
توجه قرار گیرد.

بهرهبرداري از تخصصيترين
شهرك صنعتي محصوالت كامپوزيتي
خاورميانه در سپيدان

با حضور معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت بهرهبرداري
از تخصصيترين شــهرك صنعتي توليد محصوالت و قطعات
كامپوزيتي خاورميانه در شهرســتان ســپيدان استان فارس
آغــاز بهكار كــرد .به گزارش ايســنا منطقه فارس ،شــهرك
صنعتي كامپوزيت ســازه ماندگار كه نخستين شهرك صنعتي
غيردولتي استان فارس محسوب ميشــود ،با سرمايه گذاري
بخش خصوصي راه اندازي شــده اســت .معاون وزیر صنعت،
معــدن و تجــارت و مدیر عامل ســازمان صنایــع کوچک و
شــهرکهای صنعتی ایران در مراســم بهرهبرداري از شهرك
محصوالت كامپوزيتي ،ايجاد شــهركهاي صنعتي غيردولتي را
در راســتاي سياســتهاي دولت مبني بر تقويت و حمايت از
بخش خصوصی و اجراي اصل  44قانون اساسي دانست.
علــي يزداني با بيان اينكه تاكنــون پروانه بهره برداري از
 55شهرك صنعتي غيردولتي صادر شــده است ،گفت :ايجاد
شهركهاي صنعتي غيردولتي با هدف استفاده از ظرفيتهاي
بخش خصوصي در ايجاد زيرساختهاي صنعتي انجام ميشود.
يزداني با يادآوري اينكه شهركهاي صنعتي غيردولتي نيز
امكان بهرهمندي از مزاياي شهركهاي دولتي را دارند ،گفت:
تنهــا نحوه واگذاري زمين در شــهركهاي صنعتي غيردولتي
بر عهده بخش خصوصي اســت .مدير عامل شــهرك صنعتي
كامپوزيت سازه ماندگار نيز گفت :اين شهرك صنعتي در زميني
به مساحت  40هكتار با سرمايه گذاري  60ميليارد تومان ايجاد
شده است .عليرضا ظهيرامامي با اشاره به ظرفيتهاي موجود
در ســرمايهگذاران اين شهرك صنعتي كه پيش از اين يكي از
مهمترين مجموعه هــاي صنعتي جهان در زمينه طراحي و
ســاخت انواع محصوالت و تجهيزات و قطعات كامپوزيتي و
 GRPرا راه اندازي كردهاند ،گفت :با توجه به وجود فناوري
و دانش فني و توان مالي و اجرايي ،در اين شهرك محصوالت
با فناوريهــاي روز به روشهاي مختلف  SMCو BMC
توليد و در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه ميشود.

صادرات فارس نیاز به حمل و نقل هوایی پایدار دارد
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نائب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی شیراز گفت :برای حمایت و پشتیبانی
از صادرات محصوالت کشاورزی و دامی استان فارس اختصاص سیستم حمل و نقل هوایی...

فراهاني:
بسياري از آسيبها حاصل دوري از قرآن است

بعد از چهار روز ،مراســم پاياني بيســت و دومين جشنواره سراسري قرآن و عترت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي ،با حضور مسئوالن ملي و استاني در شيراز برگزار شد.
به گزارش ايسنا منطقه فارس ،صبح چهارشنبه  28تيرماه بيست و دومين جشنواره سراسري قرآن و
عترت وزارت بهداشت ،با معرفي برگزيدگان رشتههاي مختلف به كار خود پايان داد.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی در اين مراسم گفت :خداوند
نعمت داشتن قرآن را به ما عطا كرده است ،كتابی كه نسخه شفابخش زندگی دنیوی و اخروی ماست
و شــاید از بس این جمله و عبارت تكرار شــده و به یك جمله كلیشهای تبدیل شده است كمتر به بار
معنایی این جمله توجه میكنیم  .داود فراهاني با بیان اینكه متأســفانه چه در جهان اســام و چه در
كشــور خودمان قرآن واقع ًا مهجور است ،افزود :اگر درك درستی از معارف قرآنی وجود داشت و روح و
جســم ما با قرآن عجین شده بود ،شــاهد این وضعیت فجیع در جهان اسالم نبودیم كه افرادی به نام
اسالم و دین خونهای مسلمین را بر زمین بریزند .
فراهانی یادآور شد :ما در قرآن توصیه به وحدت به مسلمین داریم اما در حال حاضر بیشترین تفرقه
میان مســلمانان داریم و تحت تأثیر بازیهای اســتكبار قرار گرفتیم و جامعه مسلمانان را به جان هم
انداختهاند در حالی كه قرآن میتوانســت جامعه مسلمانان را به یك مجموعه بسیار پیشرفته در مسائل
دنیوی و اخروی تبدیل كند و علیرغم اینكه ادعای نزدیكی به قرآن داریم اما از آن دور هستیم .
آسيبهاي اجتماعي حاصل دوری از قرآن است
معاون وزیر بهداشــت با بيان اينكه برخي از افراد كه خود را متدين و انقالبي و اســامي ميدانند،
حتي با قرآن هم عجين نيستند ،گفت :اگر با قرآن مانوس بوديم ،آيات الهي در عمق جانمان نفوذ كرده
و اينقدر دروغ ،تخريب ،بداخالقي و تهمت و آسيبهاي اجتماعي را شاهد نبوديم.
فراهانــي بــا تأكید بر اینكه علی رغم تمام ادعاها معارف قرآن كمتــر در زندگی ما نقش ایفا كرده
است ،گفت :مقدمه اینكه به قرآن عمل كنیم ،این است كه آن را بخوانیم و معارف آن را درك كنیم .
وي با یادآوری اینكه در  ۵۰سال گذشته از جدایی كامل با قرآن در حدی رسیدیم كه بخش وسیعی
از مردم ما با قرآن انس پیدا كردهاند ،گفت :رهبری این جنبش قرآنی حدوداً  ۵۰سال است كه در دستان
با كفایت مردی بوده است كه امروز رهبری جمهوری اسالمی را به عهده دارد و البته از قبل از انقالب
نسبت به نهضت و جنبش قرآنی در ایران اهتمام داشتند و نقش مهمی را در این زمینه ایفا كردهاند .
معاون فرهنگی وزارت بهداشت همچنین بر این نكته تأكید كرد كه توجه به قرآن برای حل بسیاری
از مشكالت ما بسیار مهم و جدی است یعنی اگر بخواهیم تمام مشكالتمان در تمام حوزهها حل شود
بایــد به قرآن برگردیم و این كتاب آســمانی در حوزه اخالق فردی ،اجتماعی ،خانوادگی ،سیاســت و
روابط خارجی و غیره مطلب و دستور دارد .
وی با بیان اینكه اگر مردم ما به نوعی با معارف قرآن آشنا میشدند و با انس پیدا كرده و بدان عمل
میكردند ،قرآنیها نیز نقش ویژهای در اعتالی حركتهای مختلف كشورمان داشتند ،گفت :همانطور
كــه مقام معظم رهبری نیز فرمودند كاری كه قرآنیها در جمهوری اســامی انجام میدهند یك كار
كام ً
ال راهبردی اســت و اگر فرهنگ را اتمسفر حاكم بر جامعه و فرهنگ را زیربنای پیشرفت كشور و
قرآن را محور توسعه كشور بدانیم آن موقع نقش و جایگاه قرآن مشخص میشود .
فراهانی توجه به جشــنواره قرآن و عترت در زيرمجموعه وزارت بهداشت را شگفتانگیز دانست و
گفت :شــركت  ۵۰هزار نفر از  ۶۰۰هزار نفر خانواده سالمت كشور در این جشنواره یعنی از هر  ۱۲نفر
یك نفر در این جشــنواره شــركت كرده و از این پنجره وارد فضای قرآنی شده است و این مسئله خود
یك اتفاق شگفتانگیز است كه مسئولیت ما را دو چندان میكند .
وی با بیان اینكه هر چند كه طی این سالها فعالیتهای خوبی در حوزه قرآنی انجام شده است اما
همیشــه با توجه به مطالبی كه مقام معظم رهبری  ۳۰سال پیش درباره تشكیالت قرآنی ما در مشهد
فرمودند ،هیچگاه احســاس رضایت نمیكنم ،گفت :معظمله در آن زمان به ما فرمودند كه درباره قرآن
هرچه تالش كنید زیاد نیست بنابراین علیرغم تالشهای زیادی كه در بحث قرآن صورت گرفته هم
در بحث زیرســاختی ،هم تبلیغی و هم آموزشی اما هیچگاه از عملكردمان به دلیل آن صحبت رهبری
واقعا احساس رضایت ندارم و فكر میكنم در آن دنیا بدهكار هستیم و به آن حدی كه جامعه نیاز دارد
نرســیدهایم  .فراهانی ،مشاركت  ۵۰هزار نفراز خانواده سالمت در جامعه سالمت كشور را نشان از آن
دانســت كه باید كارهای قویتری در این حوزه انجــام داد و گفت :آموزشهای ما درباره قرآن بعد از
گذشــت  ۳۸سال از جمهوری اسالمی هنوز جامع و علمی نیست ،گرچه این مسئولیت به عهده وزارت
بهداشــت نیســت اما ما برای رفع كردن این خأل اقداماتی را انجام دادیم و امیدواریم در سال آینده كه
یك پكیچ قرآنی آموزشــی جامع برای مخاطبان حوزه سالمت خود تهیه كردهایم ،بتوانیم یك حركت
خوبی در این زمینه انجام دهیم .
وی تأكید كرد :در كاری كه در وزارت بهداشت انجام میدهیم ،یك نگاه كام ً
ال راهبری وجود دارد
و راه اصالح جامعه و تعالی فرهنگی از معبر فعالیتهای قرآنی میگذرد .
معاون وزیر بهداشــت خطاب به قرآنیان وزارت بهداشــت از آنان خواست تا قدر خود را بدانند زیرا
كســانی كه وارد حوزه قرآن میشــوند ،حتم ًا توجه ویژهای به آنها شده است و اینگونه نیست كه به
صورت تصادفی وارد این عرصه شده باشند .
وی ،رســالت قرآنیان را هم در این زمینه یادآور شــد و گفت :وقتی كه وارد حوزه قرآن شدید نباید
تنهــا بــه خودتان فكر كنید بلكه باید به دیگران هم فكر كنید و بــر تعداد افرادی كه وارد حوزه قرآن
میشوند ،بیفزایید به طوری كه همه  ۶۰۰هزار نفر مخاطبان جامعه سالمت به دنبال تعالی قرآن باشند .
فراهانی ادامه داد :كانونهای قرآن دانشــجویی به وجود آوریم و بــه دنبال راهاندازی انجمنهای
قرآنی در بیمارســتانها هســتیم كه البته فع ً
ال موفق نبوده ایم اما حتم ًا در آینــده ایجاد انجمنها و یا
كانونهای قرآنی دانشــگاهی كه دانشگاهیان عضو آن باشــند و خودشان عنان فعالیتهای قرآنی در
دانشگاهها به دست بگیرند ،در دستور كار داریم .
معاون وزیر بهداشــت با بيان اينكه كارهای دولتی در هیچ جای دنیــا جواب نداده گفت :دولتیها
می توانند فضا را تسهیل كنند و خود دانشگاهیان این انقالب فرهنگی را در حوزه دانشگاهیان به وجود
آورند لذا نسبت به راهاندازی این انجمنها اهتمام خواهیم داشت .
معاون وزیر بهداشت با قدرداني از عملكرد دانشگاه علوم پزشكي شيراز در حوزه قرآني ،اين دانشگاه
را در كشور نمونه توصيف كرد.

امام جمعه جهرم:
اقامه  100سال نمازجمعه در جهرم مصداق
دارالمومنین بودن این شهر است

امام جمعه جهرم گفت :اقامه  100سال نمازجمعه در جهرم مصداق دارالمومنین بودن این شهر بوده
که توسط مقام معظم رهبری به جهرم لقب داده شده است.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس از جهرم ،آیــتاهلل لطفاهلل دژکام در خطبههــای نمازجمعه دیروز
شــهر جهرم به ســالروز اقامه نخســتین نمازجمعه بعد از انقالب در پنجم مرداد سال  58اشاره کرد و
اظهارداشــت :ضرورت احیای ســنت نمازجمعه در کشور سبب شد تا امام خمینی(ره) با ابالغ حکم به
آیتاهلل طالقانی ایشان را بهعنوان نخستین امام جمعه تهران معرفی کنند.
وی همچنین به پیشــینه دیرینه اقامه نمازجمعه در جهرم اشــاره کرد و افزود :توجه به نمازجمعه از
ویژگیهای شــهر جهرم است به نحوی که این فریضه سیاسی و معنوی در طول 100سال گذشته به
امامت علمای بزرگ این شهر اقامه شده است.
امام جمعه جهرم با اشــاره به اینکه در رأس ائمه جمعه این شــهر آیــتاهلل نجفی بزرگمردی که
نمازجمعه به فتوای ایشــان واجب عینی بوده اســت ،پایهگذار اقامه این فریضه معنوی در جهرم بوده
و پس از ایشــان فرزندشــان آیتاهلل ســید عبدالمحمد آیتاللهی نیز که شــرکت در نمازجمعه برای
مقلدانشان وجوب عینی داشت سکاندار امام جمعهی این شهر را برعهده داشته است.
وی با اشاره به اینکه همچنین آیتاهلل سیدعلی اکبر آیتاللهی نیز در زمان مرجعیت میرزای شیرازی
اقامه نماز جمعه در جهرم را عهدهدار بوده است ،ادامه داد :آیتاهلل سیدحسین آیتاللهی امام جمعه فقید
جهرم همواره به اقامه با شکوه نمازجمعه در این شهر اصرار داشتند.
دژکام با تاکید بر تاثیر حرکت  100ســاله اقامه نمازجمعه در جهرم تصریح کرد :تاثیر این حرکت،
عالقمندی مردم نسبت به نمازجمعه است.
امام جمعه جهرم با اشــاره به اینکه با پیروزی انقالب اســامی توقع از نمازجمعه بیشتر شده و باید
به تناســب رشد آن تالش شــود ،گفت :معنویت رکن اصلی نمازجمعه اســت و باید با قصد قربت در
نمازجمعه حضور داشت.
وی با اشــاره به اینکه تقویت نمازجمعه از این جهت که راهکار مقابله با جنگ نرم دشــمن اســت
ضروری بوده و باید با شــیوههای نوین جوانان را به این سمت جذب کرد از نمازجمعه بهعنوان قرارگاه
و قلب فرهنگی شــهر یاد کرد و اذعان داشــت :توقع از مردم در این راستا همیاری و همفکری با ستاد
نمازجمعه است چرا که اعتقاد داریم نماز جمعه باید قلب فرهنگی و جهادی شهر باشد.

