شنبه  24شهریور 1397

دوری از اسراف و اشرافیگری راهکار عبور از مشکالت اقتصادی است
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره وظیفه دولت و ملت در جریان مشکالت اقتصادی،
گفت :همه باید از اسراف و اشرافیگری دوری کنند...

همایش شیرخوارگان حسینی
در حرم مطهر شاهچراغ(ع)

تســنیم :همایــش عظیم شــیرخوارگان حســینی
همزمــان با سراســر کشــور در حــرم شــاهچراغ  (ع)
برگزار شد.

رئيس كميسيون عمران مجلس:

 5محرم 1440

فارس
Sep 15، 2018

سال بیست و    سوم شماره 6442

امروز اقتدار و آمادگی بسیجیان بیش از هر زمان دیگری است
مدیرکل صدا وسیمای فارس در مراسم صبح گاهی بسیجیان ناحیه بقیها ...شیراز بسیج را
مولود تفکر متعالی و اندیشه آینده نگر امام راحل رحمتا ...علیه دانست...

تشییع دو شهید گمنام دفاع مقدس در رزمایش محمد(ص)2
فرمانده ناحیه مقاومت احمد بن موســی(ع) در مراســم تشییع پیکر مطهر دو شهید
گمنام در رزمایش محمد رسولا ...دو گفت :بسیج دارای فرهنگی...

تشییع دو شهید گمنام دفاع مقدس
در رزمایش محمد(ص)2

المرد میزبان شهید مدافع حرم شد

فارس :المرد بار دیگر میزبان یکی از فرزندان شهید خود در
دفاع از حرم عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری(س) میشود.
شهید حجتاالسالم فرهاد طالبی اعزامی   از گردان 102
سیدعالءالدین حسین(ع) شیراز در جبهه حق علیه باطل در
دفاع از حرم عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری(س) به درجه
رفیع شهادت نائل شد.
این شهید واالمقام یکی از طالب فرهیخته حوزه علمیه
بود که همیشه عشق رفتن به سوریه و دفاع از حرم را در دل
داشت .شهید طالبی اهل روستای دهنو فاضلی چاهورز المرد
و نخستین شهید روحانی مدافع حرم شهرستان المرد است.

نيروي انتظامي يك سازمان كليدي
در تامين امنيت كشور است

رئيس كميسيون عمران و نماينده مردم شهرستان جهرم در
مجلس شوراي اسالمي با تقدير از عملكرد پليس ،گفت :نيروي
انتظامي يك سازمان كليدي در تامين امنيت كشور مي باشد كه
در اين راه شهداي زيادي تقديم جمهوري اسالمي ايران كرده
اســت .به گزارش خبرنگار پايگاه خبــري پليس" ،محمدرضا
رضايــي" در جمع كاركنان انتظامي شهرســتان جهرم ،ضمن
تسليت ايام محرم ،بيان كرد :نيروي انتظامي در مديريت كالن
خوب عمل كــرده و از بهترين ارگان ها در زمينه تامين امنيت
كشور مي باشد .وي تصريح كرد :نيروي انتظامي يك سازمان
كليــدي در تامين امنيت كشــور در حوزه هاي مبارزه با جرائم،
قاچاق كاال و مواد مخدر مي باشــد كه در اين راه با جانفشاني،
شــهداي زيادي تقديم جمهوري اســامي ايران كرده است.
رئيــس كمســيون عمران در مجلس شــوراي اســامي با
اشــاره به نقش عملكرد انتظامي در افزايش احســاس امنيت،
از اقدامــات و عملكرد سرهنگ"افشــين حيــدري" فرمانده
انتظامــي شهرســتان جهــرم و كاركنــان زيرمجموعــه در
راســتاي تامين نظم و امنيت شهرســتان تقدير و تشكر كرد.
گفتني اســت ،شركت در مراسم زيارت عاشــورا و بازديد از
پروژه هــاي عمراني طــرح مكنا( مديريت كيفيــت در نيروي
انتظامي) از ديگر برنامه هاي حضــور" محمدرضا رضايي" در
ستاد فرماندهي انتظامي شهرستان بود.

مدیرکل صدا و سیمای فارس:

امروز اقتدار و آمادگی بسیجیان
بیش از هر زمان دیگری است

مدیــرکل صدا وســیمای فارس در مراســم صبح گاهی
بســیجیان ناحیه بقیها ...شیراز بسیج را مولود تفکر متعالی و
اندیشــه آینده نگر امام راحل رحمتا ...علیه دانست و گفت:
شاخه های این شجره طیبه مرزهای ایران را درنوردیده است و
در کشورهای دیگر موجب امید مردم و رعب دشمنان شده است.
سهرابی ،بصیرت ،دشمن شناسی و آگاهی را در کنار تعهد،
والیت پذیری ،ایثار و شــجاعت از ویژگی های بسیج برشمرد
و خطــاب به دشــمنان ملت ایران گفت :آزمــوده را آزمودن
خطاست .هشت سال جنگ تحمیلی ،هشت ماه فتنه انگیزی و
سالها توطئه علیه این ملت بس نیست برای شناختن استواری
و ثبات قدم ملتی که در مکتب امام حسین علیه السالم مبارزه
با ظلم و ستیز با پلیدی و تالش برای مهرورزی را آموخته اند.
این فعال فرهنگی و رســانه ای بســیجیان امروز را ادامه
دهنده راه شــهدا توصیف کرد و افزود :ملتی که به شــهادت
باور دارد ســلطه ابرقدرت های زورگو را نمی   پذیرد و دشمنان
آزادی ،کرنش مردم و مسئولین ایران در مقابل خود را به گور
خواهند برد.
چشم شیشه ای

4

شهردار منطقه پنج:

ایجاد مکانی تخصصی جهت آموزش و اجرای آیین تعزیه
یک ضرورت است

فرمانــده ناحیه مقاومت احمد بن موســی(ع)
در مراسم تشــییع پیکر مطهر دو شهید گمنام در
رزمایش محمد رســولا ...دو گفت :بسیج دارای
فرهنگی عاشــورایی است و شــهدای گمنام خود
سندی تمام کننده بر این واقعیت است.
به گزارش خبرگزاری ...از شــیراز ،ســرهنگ
پاسدار مرتضی خســروانی صبح دیروز در مراسم
تشییع پیکر مطهر دو شــهید گمنام دفاع مقدس
در رزمایش محمد رســولا ...دو ناحیه احمد بن
موسی(ع) شــیراز اظهار داشت :فرهنگ حاکم بر

بســیج ،فرهنگی است عاشورایی و شهدای گمنام
حاضر در رزمایش خود ســندی تمام کننده بر این
واقعیت است.
وی با اشــاره به رشــادت ها و ازخودگذشتگی
بســیجیان در دفاع مقدس بیان داشــت :همین
بســیجیان عزیز و شهید بودند که با دستان خالی
جلوی هجمه استکبار ایستادند و با گرفتن اسلحه
از دشمن در نبردها توانســتند از ایران اسالمی   و
انقالب دفاع کنند.
سرهنگ خســروانی گفت :انقالب اسالمی   با

روحیه بســیجی نه تنهــا توانســت از خود دفاع
کند بلکه اکنون توانســته است فرهنگ بسیجی
عاشورایی خود را به بیرون از مرز ها انتقال دهد و
هر تجاوزی را با موشک های نقطه زن جواب دهد.
فرمانده ناحیه مقاومت احمد بن موســی(ع) در
ادامه افزود :بســیجیان ناحیه احمد بن موسی(ع)
در چهار گردان به اســتعداد 1000نفر بسیجی تا
پایــان دیروز بــه رزمایش خود ادامــه دادند و به
اهداف از پیش تعیین شــده در رزمایش دســت
پیدا کردند.

دوری از اسراف و اشرافیگری راهکار عبور از مشکالت اقتصادی است
تســنیم :عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری
در    بــاره وظیفــه دولــت و ملــت در جریــان
مشــکالت اقتصــادی ،گفت :همه باید از اســراف
و اشــرافیگری دوری کننــد ،ســفرهای بیربط
نروند ،ارز کشــور را در مســیر درست مصرف کنند
نبایــد کاری کنند که ارز کشــور تنــزل پیدا کند.
آیتاهلل ســید محمد فقیه ،با اشاره به صحبتهای
اخیر مقام معظــم رهبری در دیدار بــا نمایندگان
مجلس خبرگان اظهار داشــت :همانگونه که مقام
معظم رهبری فرمودند دولت فعلی باید جهادی عمل
کند و در عرض دولت دســتگاهی نباید وارد شود.
وی بــا بیان اینکه برای حل مشــکالت دولت و

آیین شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع)

دیگر مســئوالن نباید تنبلی کنند ،گفت :الزمه این
امــر ،حرکت جهادی و انقالبی اســت و نمایندگان
مجلس نیز باید قوانینــی را تصویب کنند که برای
کشور مفید و مناسب است در مقابل قوانین نامناسب
را حذف کنند.
نماینده مردم اســتان فارس در مجلس خبرگان
رهبری افزود :دولت هم باید در اجرا محکم بایستد
و کار کنــد و قوه قضائیه نیز با فســاد مبارزه کند و
جلوی مفسدین را بگیرد.
وی با بیان اینکه باید مســئوالن قدر جوانان را
بدانند و از این ظرفیت اســتفاده کنند ،بیان کرد9 :
میلیون دانشجوی فارغ التحصیل 4 ،میلیون در حال
عکس :فارس

تحصیل داریم به اضافه دیگر جوانان که باید از این
ظرفیت استفاده شود.
آیتاهلل فقیه با اشاره به جنگ رسانهای دشمن و
تاکید رهبری برای هوشیاری نسبت به این موضوع
عنوان کرد :رســانهها باید مــردم را امیدوار کنند،
نسخههای خارجی را کنار بگذارند و بر اساس دین،
قرآن و قانون اساسی مطالب خود را منتشر کنند.
عضو مجلس خبــرگان رهبــری تصریح کرد:
مســئوالن هم وظیفه دارند ،آنها هم باید با اقدامات
بموقع خود جامعه را آرام کنند چراکه مردم در سایه
آرامش میتوانند کار کنند .اگر امنیت نباشد ،آرامش
نباشد مردم نمیتوانند کار کنند.
چشم شیشه ای

آیین تعزیه خوانی بزرگ شیراز به همت شهرداری منطقه  5با
حضور پرشور شهروندان در بوستان مادر در حال برگزاری است.
به گزارش امور ارتباطات وفرهنگی شهرداری منطقه  5شهردار
منطقه پنج با بیان این مطلب که با هدف بزرگداشت مقام شامخ
حضرت اباعبدا ...الحسین(ع) و یارانش ،حفظ و صیانت از فرهنگ و
مکتب عاشورا ،تعزیه خوانی بزرگ شیراز از  2تا  7محرم الحرام در
بوستان مادر در حال برگزاری است ،اظهار داشت :تعزیه خوانان در
روزهای باقی مانده سوگواره تعزیه حر بن یزد ریاحی ،علی اکبر (ع)
و حضرت قاسم بن حسن (ع) و در آخر واقعه تاسوعا و عاشورا را شبیه
خوانی می   کنند .مسعود طهماسبی با اشاره به اینکه این آیین در محل
مانژ اسب دوانی بوستان مادر به وسعت یک هکتار درحال برگزاری است ،گفت :استقبال شهروندان از این برنامه
بسیار خوب می   باشد و امیدواریم با یاری خدا بتوانیم هر سال این برنامه را اجرا نماییم .وی افزود :عزاداریهای ماه
محرم باید به سمتی پیش برود که خروجی آن در نهایت افزایش علم مردم نسبت به واقعه عاشورا و ایجاد تحول در
جامعه باشد .طهماسبی بیان داشت :با توجه به اینکه عرصه نمایش های آیینی ،مذهبی ترین و یکی از کهن ترین و
ریشه دارترین شکل آیین ها و خرده روایت های نمایشی در ایران می   باشد ،ایجاد مکانی تخصصی جهت آموزش و
اجرای آیین تعزیه یک ضرورت است و اگر یک مجموعه ثابت برای تعزیهخوانی در نظر گرفته شود ،می   توان هم
بر اجرای تعزیهها نظارت کرد و هم نسل های بعدی تعزیه خوانان را پرورش داد.
شهردار منطقه  5با بیان این مطلب که هم اکنون جوانان عالقهمند بسیاری وجود دارند که میخواهند در زمینه
تعزیه خوانی فعالیت کنند ،اضافه کرد :برای یک اجتماع سعادتمند و بهتر به درس گرفتن از واقعه کربال نیاز داریم
و آیندگان نیز همینطور لذا هر گونه تحریفی چه تحریف لفظی و چه تحریف معنوی در مورد این موارد زیان جبران
ناپذیری برای جامعه و آیندگان به همراه خواهد داشت .در پایان طهماسبی ضمن دعوت از شهروندان گرامی   جهت
حضور در آیین تعزیه خوانی بزرگ شیراز گفت :سرویس رفت و برگشت از این مراسم جهت مردم فراهم می   باشد
و می   توانند از طریق حضور در فرهنگسراها از این امکان بهرمند شوند.

حضور بسیجیان سپاه بقیه ا ...شیراز
در رزمایش محمد رسول ا(...ص)
گروه خبر

ســرهنگ پاسدار محمدجعفر دوستدار در صبحگاه مشترک رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی ،2سپاهیان
محمد رسولا(...ص) ،ضمن تسلیت ایام عزاداری اباعبدا ...و میمنت تقارن ایام محرم و هفته دفاع مقدس
گفت5 :گردان از مجموع گردانهای بیت المقدس ناحیه بقیها ...از دیروز رزمایش اقتدار عاشــورایی را آغاز
کردند و  400گروه جهادی در حوزه های عمرانی ،بهداشتی ،خدماتی و رفاهی و  74گردان بیت المقدس
اولویت اول در این رزمایش شرکت دارند.
وی یادآور شد که تجمع  30هزار نفری بسیجیان استان فارس طی هفته دفاع مقدس انجام خواهد شد.
مراسم صبحگاه مشترک این رزمایش با حضور مدیر کل صدا و سیمای استان فارس ،سردار محمدی
از ســپاه فجر ،ســردار قمری و رعنایی بازرسان ستاد کل و سیروس پاک فطرت عضو شورای شهر شیراز
و جمعی دیگر از مســئوالن برگزار گردید .وی در پایان مراســم گفت :بر اساس پیش بینی ها رزمایش با
موفقیت انجام شد.

حضور بسیجیان سپاه بقیه ا ...شیراز در رزمایش محمد رسول ا(...ص)

عکس :عباس عسلی

