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امام جمعه شیراز:

فریبرز دهقان

ترحم متقابل

خداوند به موسی کلیما...
گفت که به قومت بگو قحطی
خواهد آمد مهیا باشند .موسی
به قوم یهود گفت قحطی در
راه است و آنها دیوارهای بین
خانههایشان را سوراخ کردند
تا در زمان قحطی بتوانند به
هم کمک کنند تا از قحطی گذر کنند .زمان گذشــت ولی
قحطی حاصل نشد.
موســی علت را از خدا پرسید .خداوند فرمود وقتی دیدم
که مردم آماده شدند که به یکدیگر کمک و رحم کنند حال
من چگونه به آنها رحم نکنم.
در جوامــع و کشــورهای مختلف اعم از رشــدیافته یا
در حال رشــد غیــر از دولت و نهادهای دولتــی ،نهادها و
گروههای مردمی   تشــکل یافته را میتــوان دید که هم و
غم آنها کارگشــایی و کمک به افراد و طبقات پاییندست
جامعه است که به آنها کمک میشود تا رشد کرده و فاصله
طبقاتی را کــم و کمتر کنند و زخمهای اجتماعی را درمان
کنند ضمن اینکه مردم نسبت به هم مسئولتر و مهربانتر
هســتند و شعر شــاعر بزرگ شــیراز را که ما میدانیم و
میخوانیــم اما آنها به آن عمــل میکنند چون آن را درک
کرده و پذیرفتهاند.
بنیآدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بیغمی
نشاید که نامت نهند آدمی
آدم بودن فقط بر روی دو پا راه رفتن نیســت فقط خور
و خواب و دنبال منافع شــخصی بودن نیست باید در برابر
تمام آحاد بشــریت مســئول و مهربان بود .باید به یکدیگر
توجــه و رحم کرد تا جامعه از هر لحاظ پیش برود .اگر فقط
فکر کردی که چرخ زندگیات میچرخد و به دنبال چرخش
آن باشی در دایره خودخواهی ،خودپرستی و منافع شخصی
میچرخی که دایرهای بســیار کوچک اســت و دیر یا زود
سرسام خواهی گرفت.

اسکندرپور در مراسم بهرهبرداری از
یک ایستگاه آتش نشانی در شیراز:

آتشنشانی شیراز با استانداردها
فاصله دارد

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،ایستگاه
آتشنشانی شهرک سعدی شیراز با حضور مسئوالن شهرداری و
نمایندگان مردم در شورای شهر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایسنا منطقه فارس ،شــهردار شیراز پنجشنبه 18
بهمن در آیین افتتاح ایســتگاه  21آتش نشــانی شهرک سعدی
گفت :با هدف ارتقاء ســطح ایمنی شهر و شهروندان در سال آتی
 2ایستگاه آتش نشانی واقع در بولوار حسینی الهاشمی   و گویم در
غرب شیراز افتتاح خواهد شد.
حیدر اســکندرپور با بیــان اینکه در حال حاضــر مجموعه
آتش نشــانی تا رسیدن به اســتانداردها فاصله دارد ،افزود :ایجاد
یک ایســتگاه آتش نشــانی مجهز با توجه به نــرخ باالی خرید
تجهیزات و تملک زمین حدود  20میلیارد تومان هزینه در بردارد.
شــهردار شــیراز ضمن تشــکر از فداکاری و ایثارگری آتش
نشــانان در عملیات های امداد و نجات شــهروندان اضافه کرد:
بــا حضور مهندس قانع مدیر جوان و خوش فکر ســازمان آتش
نشــانی و خدمات ایمنی ،این مجموعه روزهای خوبی را پیش رو
خواهد داشت.
ابراهیم صبوری نایب رییس شورای اسالمی   شهر شیراز نیز با
بیان اینکه احداث ایستگاه  21آتش نشانی شهرک سعدی ضروری
بــود ،گفت :با توجه به قرار گیری این ایســتگاه در ابتدای محور
شیراز – خرامه شاهد امداد رســانی هر چه سریعتر به تصادفات
جــاده ای و حفظ هر چه بیشــتر جان شــهروندان خواهیم بود.
صبوری با اشــاره به لزوم تســهیل دسترسی شــهروندان به
آرامستان بهشت احمدی خواســتار بازگشایی محور دروازه قرآن
– سعدی و بهبود وضعیت تونل سعدی شد.
محمدرضا محمدحســن پور معاون خدمات شهری شهرداری
شیراز نیز در آیین افتتاح ایستگاه  21آتش نشانی شهرک سعدی
گفت :این ایســتگاه بــا رعایت اســتانداردها و امکانات الزم در
زمینی به مساحت دو هزار و  500متر ایجاد شده است.
محمدحســن پور با بیان اینکه مجموعه مدیریت شــهری به
دنبال ایجاد تحول جدی در حوزه خدمات شهری علی الخصوص
ایمنی و اتش نشانی اســت ،افزود :طبق برنامه ریزی های انجام
شده در  5سال آتی باید  17ایستگاه دیگر به مجموعه آتش نشانی
اضافه شود و برخی از ایســتگاه های قدیمی   نیز تجدید بنا شوند.
معاون خدمات شهری شهرداری شیراز اضافه کرد :در سال 98
دو ایســتگاه آتش نشانی واقع در حسینی الهاشمی   و گویم افتتاح
می   شــود .همچنین طراحی ایستگاه آتش نشانی بلوار مدرس به
اتمام رسیده است و در سال آتی کلنگ آن به زمین زده خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم ارتقا و به روز رســانی تجهیزات ایستگاه ها
افــزود :باال رفتــن ناگهانی نــرخ ارز و تحریم ها روند ســاخت
تجهیزات را با مشــکل روبرو می   کند به عنوان مثال قیمت باالبر
طی چند ماه از  4میلیارد به  24میلیارد رسیده است.
محمدحسن پور آگاهی ،اطالع رسانی و آموزش به شهروندان
را پیــش زمینه کاهش تعداد حوادث دانســت و گفت :در  6ماهه
نخست امسال بیش از  10هزار عملیات امداد ،نجات و اطفا حریق
در سطح شیراز توســط مجموعه آتش نشانی انجام شده است و
این میزان با آموزش چهر به چهره ،برگزاری دوره های آموزشی،
فرهنگسازی و ...در  6ماهه دوم بیش از  50درصد بسیار کاهش
یافته است.
محمدهادی قانع رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شیراز نیز در این آیین خاطرنشان کرد :احداث ایستگاه
آتش نشانی شهرک سعدی به علت تراکم باالی جمعیتی منطقه،
بافت فرسوده ،تصادفات جاده شیراز – خرامه ضروری بود و هم
اکنون با افتتاح این ایســتگاه ،آتش نشــانان در کمتر از  3دقیقه
می   توانند به محل حادثه برسند.
مهندس قانع اضافه کرد :ســال آینده انقالبی در تجدید بنای
ایستگاه های آتش نشــانی قدیمی   خواهیم داشت و پنج ایستگاه
قدیمی   تجدید بنا می   شوند.
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آتشنشانی شیراز با استانداردها فاصله دارد
به مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،ایســتگاه آتشنشانی شهرک
سعدی شیراز با حضور مسئوالن شهرداری و نمایندگان مردم در شورای...

آمادگی جهاددانشگاهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در فارس
رئیس جهاددانشگاهی استان فارس با اشاره به ظرفیتهای متعدد این نهاد در ابعاد مختلف
در سراسر کشور ،گفت :جهاددانشگاهی در فارس آمادگی کامل...
یادداشت

فارس

مردم در روز  22بهمن دشمنان را
شگفت زده خواهند کرد

ایرنا :نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه
شیراز گفت :مردم قدرشــناس ایران اسالمی   امسال
نیــز با حضــور ُپر شــور در راهپیمایــی  22بهمن،
بار دیگر دشمنان را شگفت زده خواهند کرد.
آیتا ...لطفا ...دژکام در خطبه های نماز جمعه
شــیراز افزود :همه ما بنا به میثاقی که با خدا ،رسول
خــدا (ص) ،ائمه اطهار (ع) و امام راحل بســته ایم و
به اطاعت از رهبر معظــم انقالب در این راهپیمایی
شرکت خواهیم کرد.
وی ،با اشاره به تاکید امام (ره) بر ضرورت حضور
مــردم در راهپیمایی  22بهمن ،بیان داشــت :مردم
ما مردمی   بســیار بصیر و آگاه هســتند و امسال نیز
ُپر شورتر از سال های گذشته با حضورشان ،حمایت و
پشتیبانی خود را از نظام اسالمی   اعالم خواهند کرد.
آیتا ...دژکام ادامه داد :مردم با حضور گســترده
خــود در ایــن راهپیمایی این پیام را بــه امام راحل
خواهند داد ،امروز که نزدیک به  30ســال از رحلت
جانسوز شما سپری می   شود ما همچنان پای انقالبی
که بنیانگذاری کرده اید ،پای ولی فقیه و ولی امر خود
ایستاده ایم و تا آخر خواهیم ایستاد.
امام جمعه شیراز اضافه کرد :همه ما با حضور در
راهپیمایی  22بهمن امسال بار دیگر فریاد خود را علیه
هر چه ظلم و تباهی در دنیاســت بلند خواهیم کرد و
اعــام می   کنیم ما برای اجرای دســتورات الهی که
قرن هاست بر زمین مانده حاضر به فداکاری هستیم.
وی ،با اشــاره به بیانیه اخیــر اتحادیه اروپا در مورد

ایران گفت :این بیانیه که آنها به خیال خودشان بعد از
مدت ها تالش صادر کردند نشان داد که آنها فریبکار
و دروغگو هستند.
نماینده ولی فقیه در اســتان فــارس اضافه کرد:
در بحــث برجام بنا بود کــه تحریم ها به طور کامل
برداشته شود اما مشــاهده می   کنیم که اروپایی ها از
ترس رئیس جمهور آمریکا (ترامپ) همه آنچه را که
به انجام آن متعهد شده اند ،فراموش کرده و به خیال
خودشان ســاز و کار ویژه مالی ایجاد می   کنند که در
مقابل خرید جنــس از ایران ،به جــای پول ،جنس
تحویل دهند.
آیــتا ...دژکام خطاب به اروپایی ها گفت :شــما
چه کاره هســتید که برای دیگر ملت ها خط و نشان

می   کشــید ،شــما چگونه به خود اجــازه می   دهید
کــه برای ملتی که  40ســال اســت در مقابل همه
مستکبران عالم ایستادگی کرده ،تعیین تکلیف کنید.
امام جمعه شیراز افزود :اروپایی ها خیال می   کنند
کــه هنــوز در قرن هجدهــم هســتند و می   توانند
کشــتی های خود را راه بیاندازند و در هر جا خواستند
مســتعمره ایجاد کنند اما مــردم ما در روز  22بهمن
پاسخ تمام این کج فهمی ها را خواهند داد.
وی افزود :بهتر اســت که این ورشکســته های
سیاســی و اقتصادی که دوره آنها تمام شــده ،بساط
خود را جمع کنند و در یک گوشه ای بنشینند و اجازه
دهند که مردم آزاده دنیا خودشــان برای خودشــان
تصمیم بگیرند.

رئيس جهاد دانشگاهي فارس اعالم کرد:

آمادگی جهاددانشگاهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در فارس
ایسنا :رئیس جهاددانشگاهی استان فارس با اشاره
بــه ظرفیتهای متعدد این نهــاد در ابعاد مختلف در
سراسر کشور ،گفت :جهاددانشگاهی در فارس آمادگی
کامل برای همــکاری در تحقق اقتصــاد مقاومتی و
دانش بنیان در تمام حوزهها را دارد.
دكتر مظاهر بابايي بعدازظهر چهارشنبه  ١٧بهمن
در يك كنفرانس خبري ضمن گراميداشــت چهلمين
ســالروز پيروزي انقالب اسالمي بيان كرد :انقالب در
ســال  ٥٧سرآغاز طلوع اســام ،خاستگاه ارزشهاي
اســامي و رهايي از ظلم و ستم شــد و از آن زمان
تاكنون دستاوردهاي زيادي به همراه داشته است.
وي جهاد دانشگاهي را يكي از دستاوردها و مولود
انقالب اســامي ذكر و خاطرنشــان كرد :شان چنين
نهــادي ايجــاب ميكند كه همواره تابــع خط امام و
رهبري باشــد؛ لذا نگاهی به کارنامه و دســتاوردها و
تالشهای این نهاد نشان میدهد که جهاددانشگاهی
الگویی مطلوب در فرهنگ مدیریت اسالمی   است.
رئيس جهاد دانشــگاهي فارس با بيان اينكه اين
مجموعه پيرو منويــات رهبري در حوزههاي مختلفي
ورود كرده اســت ،افــزود :جهاد با رويكــرد انقالبي
و اســامي فعاليتهاي كالن فرهنگي ،آموزشــي و
پژوهشــي زيادي در راستاي توســعه انقالب اسالمي
طي چهل سال گذشته داشته است.
بابايي همچنين وجود خبرگزاريهاي ايكنا ،ايسنا،
مركز افكارســنجي ،سازمان دانشــجويان ،برگزاري
همايشها ،مسابقات ،ســمينارها و...را از دستاورهاي
جهاد دانشــگاهي از بدو تاســيس تاكنون برشمرد و
گفت :ديگر فعاليتهاي جهاد دانشــگاهی نيز همراه با
توسعه فرهنگ اسالمي بوده است.
وي با بيان اينكه بخش مهارتي و آموزش عالي دو
بخش اصلي حوزه آموزش جهاد دانشــگاهي است كه
بر    اساس نيازسنجيها در دستور کار قرار میگیرد ،عنوان
كرد :ساالنه  ٨٠٠هزار نفر در مراكز و واحدهاي آموزشي
با رويكرد اشتغالزايي جهاد دانشگاهي شركت ميكنند.
رئيس جهاد دانشگاهي فارس همچنین توسعه فناوري
و پژوهشهــاي كاربردي را از ديگر رويكردهاي مهم
جهاد ذكر و با اشاره به دستاوردهاي اين دو حوزه طي
چهل ســال گذشته خاطرنشان كرد :از ابتدای تاسیس
جهاد دانشــگاهی تاکنون  13هزار و  51پروژه و 498
اختراع در ســطح کشور اجرایی و به ثبت رسیده است.
وی ،مرکز رويان سيســتم هاي راديويي ،سلولهای
بنیادی و ...را از دســتاوردهاي دیگر جهاد دانشگاهی
برشــمرد و گفت :جهاد دانشــگاهي به دلیل ماهیت

نهادی که دارد ،تنها ســهم اندکی از بودجهاش توسط
دولت تامین میشود؛ لذا دستاوردهای این نهاد حاصل
همت جهادي همه جهادگران در سراســر كشــور و
برگرفته از توان و اندیشه متخصصان است.
جهاددانشگاهی از مهمترین دستاوردهای
انقالب اسالمی   
بابایی با تاکید براینکه جهادگران دانشــگاهی هیچ
زمانی منتظر دعوتنامه نبودهاند بلکه هرجا نیازی مبرم
وجود داشــته ،به همان حــوزه ورود کردهاند ،عملکرد
ایــن نهاد انقالبی را مالکی خــوب برای کار جهادی
دانســت و تصریح کرد :جهاددانشگاهی به واقع یکی
از مهمترین دســتاوردهای انقالب اسالمی   محسوب
میشود.
رئيس جهاد دانشگاهي فارس ادامه داد :همانگونه
که جهاد دانشــگاهی در شرايط جنگ ،صلح و تحريم
ورود کــرد امروز هم به عنوان يــك نهاد انقالبي در
تالش است تا بيشترين كمك را به دولت داشته باشد.
بابایی با تاکید بر اینکه ســعي و تالشــمان بر اين
اســت كه به الگوي مدنظر رهبري برسيم ،خاطرنشان
کرد :در مجموعه جهاد دانشــگاهی  12مرکز آموزش
کوتاه مدت فعال اســت که سه مرکز آن در کالنشهر
شیراز متقر است که ســاالنه بیش از  25هزار هنرجو
را پذیرش میکند.
وی مركز علمي كاربردي جهاد دانشــگاهی با 12
رشــته فعال ،راهاندازی نخســتین آزمایشگاه مشاوره
ژنتیک ،مراكز درماني و آزمايشــگاه تشــخيص طبي،
عصاره گيري گلهای محمدي براي اولين بار از جمله
فعالیتهای شاخص این مجموعه طی سالهای اخیر
عنوان کرد.
رئيــس جهــاد دانشــگاهي فــارس از راهاندازی

پژوهشكده سالمت به میزبانی این مجموعه در استان
هــم خبر داد و گفــت :این پژوهشــكده در آینده به
پژوهشکدهای بين رشتهاي در فارس تبديل خواهد شد.
بابایی همچنین با اشــاره بــه عصاره گيري گلهای
محمدي براي اولين بار در فارس به عنوان یک پروژه
شاخص ،اظهار کرد :این طرح برای جلوگیری از خروج
ارز ،خام فروشی و افزايش بازار اشتغال اجرایی شده است.
بــه گفته وی ،دفتر خون بندناف جهاد دانشــگاهی
فارس نیز با پنج مركز در حال فعاليت است.
رئيس جهاد دانشگاهي همچنین برگزاری نخستین
فستیوال فیلم کودک ،نمایشگاه تصویری دستاوردهای
چهل ســاله جهاد دانشگاهی ،برنامههای ورزشی ویژه
کارکنان این مجموعه ،زيارت قبور شــهدا و برگزاری
مســابقات را از برنامههای جهاد دانشگاهی فارس در
ایام دهه فجر اعالم کرد.
بابایــی ادامه داد :با توجه به اینکه دســتاوردهاي
جهاد دانشــگاهي با تکیه بر توان بومي و علمي كشور
انجام شده لذا امروز در بسياري از حوزههای صنعتی و
پزشکی نیز توان ورود دارد.
وی سازمان اشــتغال دانش آموختگان (ستفا) را از
دیگر ظرفیتهای جهاددانشــگاهی اعالم و هدف از
ایجاد آن را ارتباط بين فارغالتحصبالن دانشگاه و بازار
كار با برگزاري همايشها ،استارتاپها و ...عنوان کرد.
رئيس جهاد دانشــگاهي فارس بــه اخذ مجوز مركز
پيش رشــد توســط این مجموعه در استان هم اشاره
و ابراز امیداوری کرد که تا پایان امسال مرکز نوآوری
و شکوفایی _منش_ در این استان راهاندازی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای متعدد این نهاد در ابعاد
مختلف در سراســر کشور و با اشــاره به وجود امکان
بهرهگیری از تمــام توانمندیهای جهاددانشــگاهی
سراسر کشــور ،گفت :جهاددانشــگاهی استان فارس
آمادگــی دارد که با اســتفاده از پتانســیل موجود در
واحدهای جهاددانشگاهی سراسر کشور ،به عرصههای
مختلــف ورود کرده و در فراهم شــدن زمینه تحقق
کامل اقتصاد مقاومتی و اتــکا به توان داخلی ،با تمام
نهادها ،ادارهها و سازمانها همکاری داشته باشد.
بابایــی همچنین به تقارن دهه فجر و ایام فاطمیه
هم اشــاره و انقال اسالمی   را انقالبی فاطمي معرفی و
خاطرنشــان کرد :تا زماني كــه الگوي جامعه حضرت
فاطمــه باشــد ،شــيرزنان و شــيرمرداني در جامعه
تربیت خواهند شــد که مقابل ظلم و ســتم بایستند.
پیــروزی انقالب نیــز حاصل روحیه همیــن روحیه
فاطمی   بود.

استاندار فارس:

بزرگراه جهرم  -الر به اسکله شهیدرجایی متصل می   شود

ایرنا :اســتاندار فارس گفت :بخشــی از قطعه سوم
بزرگراه جهرم  -الر  -بندرعباس و در مسیری به طول
 13کیلومتر که اجرای آن در دستور کار گرفته است ،به
اسکله شهید رجایی در استان هرمزگان متصل می   شود.
عنایــتا ...رحیمی   افــزود :قرار اســت این قطعه با
همکاری بخش خصوصی و نیمه دولتی اجرایی شود.
طول مســیر بزرگــراه جهــرم  -الر  -بندرعباس
که هم اینک قطعه اول آن در دســت احداث اســت،
در مجموع 157کیلومتر اســت کــه از این میزان 55
کیلومتر آن در حوزه شهرستان جهرم قرار دارد.
قطعــه اول این بزرگراه که طــول آن  15کیلومتر
اســت و  200میلیــارد ریــال برای آن هزینه شــده،
هم اکنون  80درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و تا پایان
امســال 10کیلومتر آن آســفالت می   شــود و زیر بار
ترافیک می   رود.

قطعه دوم ایــن بزرگراه نیز به طول  25کیلومتر ،با
 21درصد پیشرفت فیزیکی و  40میلیارد اعتبار در حال
ساخت است.
عملیات احــداث قطعه ســوم نیز روز پنجشــنبه

18بهمن ماه با حضور استاندار فارس در جهرم آغاز شد.
اســتاندار فــارس همچنین به اجرای طــرح آزاد راه
جهرم  -شــیراز اشــاره کرد و اظهار داشت :هم اینک
 35کیلومتر از این آزاد راه در دســت احداث است و با
توجه به اینکه اعتبار مناســبی برای آن در نظر گرفته
شــده15 ،کیلومتر از این مسیر که در حوزه جهرم واقع
شده در آینده نزدیک به بهره برداری می   رسد.
اســتاندار فارس در بخش دیگــری از مطالب خود
گفت :آمــاده واگذاری بیش از  2هــزار و  500پروژه
نیمه تمام این استان به بخش خصوصی هستیم.
رحیمی   ادامه داد :هدف نهایی ،خدمت به مردم است
و تفاوتــی ندارد که بخش خصوصــی در این خدمات
رســانی مشارکت داشــته باشــد و یا دولتی اما بر این
باوریم که بخش خصوصی با سرعت بیشتری میتواند
طرح ها را به سرانجام برساند.

مردم در روز  22بهمن دشمنان را شگفت زده خواهند کرد
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز گفت :مردم قدرشــناس ایران
اسالمی   امسال نیز با حضور ُپر شور در راهپیمایی  22بهمن ،بار دیگر دشمنان...
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دعوت شخصیتها ،سازمانها و تشکلها از مردم فارس برای
حضور در راهپیمایی  22بهمن

ایســنا :شخصیت ها ،مسئوالن ،نهادها ،ســازمانها و تشکلهای مختلف در شیراز و فارس با صدور پیام
و بیانیههایی ،ضمن تبریک چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی   ایران ،از عموم مردم برای حضور در
راهپیمایی  ۲۲بهمن دعوت کردند.
شخصیتها ،مسئوالن ،نهادها ،سازمانها و تشکلهای مختلف مردمنهاد اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و...
شــهر شیراز و استان فارس با صدور بیانیهها و پیامهایی از مردم همیشه در صحنه ،برای حضوری پر شور و
شعور در راهپیمایی  ۲۲بهمن چهل سالگی انقالب اسالمی   دعوت كردند.
آیتا ...لطفا ...دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز و عنایتا ...رحیمی   استاندار فارس
با صدور پیام مشــترکی ،ضمن تبریک ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی   ایران ،از آحاد مردم برای حضور در
راهپیمایی  ۲۲بهمن دعوت کردند.
در این پیام با اشاره به آیه سیزده سوره مبارک االحقاف ،تاکید شده است که؛
امروز دشــمنان اســام ،برای از بین بردن اتحاد و همبستگی مسلمین و استقامت ما ،تمامی   مکر و حیله
خود را بهکار بســته و ایران اسالمی ،امالقرای جهان اسالم را در محاصره سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی قرار
داده است .بیائید در این پیکار نابرابر با نصبالعین قرار دادن هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقالب اسالمی   و
تکیه بر ارزشهای اسالمی ،پیروز این میدان باشیم انشاءا....
بیائیم با حضور پرشکوه خود ،با شور و نشاط دینی و غیرت و مردانگی انقالبی ،صفبندی استکبار ،غرب،
صهیونیســت جنایتکار و نظام ســلطه را بر هم ریزیم و والیتمداری و والیت عهدی خود را به رخ جهانیان
نشان دهیم.
پیام جامعه روحانیت شیراز
جامعه روحانیت شــیراز نیز با انتشــار پیامی   اقشــار مختلف مردم را برای حضور گســترده در راهپیمایی
 ۲۲بهمن دعوت كرد.
ان َز ُهو ًقا"
در این پیام آمده است؛ " َو ُق ْل َجا َء الْ َح ُّق َو َز َه َق الْ َباطِ ُل إِ َّن الْ َباطِ َل َك َ
دهه فجرآیینه ارزشهای مقدس اســام و همچنین روزهای ماندگار و فراموش ناشدنی در صفحه زرین
تاریخ ملت عظیم ایران و روز تبلور اراده الهی بر حاکمیت صالحان و مســتضعفان بر زمین و تجلی پیروزی
حق بر باطل و اوج شــكوه و عظمت پیروزی ملتی مســلمان و متكی به آرمانهای ائمه معصومین(علیهم
الســام) به رهبری ابر مرد تاریخ معاصر بزرگ مرجع جهان اســام حضرت امام خمینی(ره) بر طاغوت و
طاغوتیان اســت كه یاد و خاطره حماسهســازان آن هرگز از صفحات تاریخ و ذهن مردم ایران و جهان محو
و زدوده نخواهد شد.
اینک در چهلمین بهار انقالب اســامی   عصر جدیدی از دشــمنی و توطئه اســتکبار جهانی علیه ملت
بزرگ ایران در حال رقم خوردن اســت .در این شــرایط حساس ،راهپیمایی حماسی یوما ۲۲ ...بهمن تجدید
میثاق ملت بزرگ ایران با ارزشها و آرمانهای بلند انقالب شــکوهمند اسالمی   ایران و حمایت و همراهی
همه جانبه با نظام و انقالب اسالمی   است.
جامعـــه روحانیت شیراز در آستانه سالروز پیروزی انقالب اسالمی ،با گرامیداشت دهه مبارکه فجـر و یاد
و خاطـــره امام شهیدان و شـــهدای گرانقدر انقالب اسالمی ،دفاع مقـدس و مدافع حرم و تجدید میثاق با
رهبــری گرانقدر و معظم انقالب اســامی   حضرت آیتا...العظمی   امام خامنهای مدظلهالعالی ،از عموم مردم
والیتمدار اســتان فارس دعوت مینماید تا با حضور با شکوه و گســترده خود در راهپیمایی وحدتآفرین و
دشمنشــکن یوما ۲۲ ...بهمن بار دیگر پیام انســجام ،وحدت و همدلی مردم والیتمدار ایران اسالمی   را به
گوش جهانیان و بهخصوص بدخواهان نظام اسالمی   برسانند.
پیام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی   فارس
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی   فارس و ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی   در
فارس نیز با صدور بیانیهای اقشــار مختلف مردم را برای خلق حماســه حضور و شــرکت در راهپیمایی ۲۲
بهمن ،دعوت كرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است :پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی   با رهبری حضرت امام خمینی(ره) و
شکلگیری نظام مقدس اسالمی   و تداوم آن با هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقالب (مدظله العالی) منشأ
تحوالت عظیم و تاریخســاز در منطقه و جهان شده اســت ،بهطوری که با گذشت  ۴۰سال از وقوع معجزه
قرن ،گفتمان پرصالبت انقالب اســامی   مبتنی بر والیت ،اصول و ارزشهای اســام ناب محمدی(ص) با
شاخصه دفاع از مظلوم و ستیز با ظالم در سپهر جهان تبلور پیدا کرده است.
در این بیانیه از آحاد مردم انقالبی و همیشه در صحنه ،علما و روحانیون ،خانواده معزز شهدا و ایثارگران و مسئوالن
استان دعوت شده است تا با حضور آگاهانه ،گسترده و حماسی خود در راهپیمایی یوما ۲۲ ...بهمن در سراسر
استان پهناور فارس ،ضمن پاسداشت ارزش های واالی انقالب اسالمی   و تقدیر و تجلیل از حماسه آفرینی های
غیور مردان ایران اسالمی ،با آرمان های واالی شهدا و امام شهدا و انقالب اسالمی   تجدید میثاق نموده ،روح
تازهای در کالبد انقالب و نظام اسالمی   دمیده و بار دیگر عزت و اقتدار ایران اسالمی   را بیمه کنند.
پیام سپاه فجر فارس
ســپاه فجر استان فارس نیز با صدور پیامی ،ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
از مردم برای حضوری گسترده و باشکوه در راهپیمایی یوما ۲۲ ...بهمن دعوت کرده است.
در پیام صادره از ســوی سپاه فجر فارس اعالم شده اســت که با گذشت چهل سال از پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی   در یوما ۲۲ ...بهمن برغم توطئهها ،فتنه آفرینیها ،بحرانسازیها ،دسیسه ها ،نیرنگ ها،
ترفندها و عملیاتی ســاختن طرحها و پروژههای براندازی جبهه دشــمن و پیشبینیهای مت ّوهمان غربی و
ایادی آنان در داخل ،جمهوری اســامی   و ملت عظیم الشــأن با سربلندی در مصاف راهبردی و تاریخساز با
نظام ســلطه و استکبار ،روند تکاملی و حرکت به سمت آرمانهای بلند و تمدن ساز خود را پویاتر و پر فروغ
تر از هر مقطع تاریخی تداوم بخشــیده اند و به کوری چشــمان دشمنان قسم خورده و علی رغم تبلیغات و
دروغ پراکنی آنان چهلمین جشن پیروزی انقالب اسالمی   را درک خواهند کرد.
ســپاه فجر اســتان فارس با پاسداشت حماسه شهیدان انقالب اســامی ،دفاع مقدس و مدافعان حرم و
شهدای عرصه امنیت و خدمت در کشور و گرامیداشت یاد و میراث جاودان بنیانگذار جمهوری اسالمی   ایران
و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهداء ،بیعت خود با مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت
امــام خامنــه ای (مدظله العالی) را تجدید کرده و با دعوت از آحاد و اقشــار مختلف ایرانیان انقالبی و زمان
شــناس برای شرکت پرشور ،یکپارچه و تماشــایی در راهپیمایی سراسری یوما ۲۲ ...بهمن فراتر از هرگونه
شعار و تبلیغات رسیدگی به امورمردم را اولویت اول برنامه های کشور دانسته است.
پیام نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری
آیتا ...علی اکبر کالنتری نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری نیز با انتشــار پیامی   خواســتار
حضوری دشمن شکن و باشکوه در راهپیمایی یوما ۲۲ ...بهمن شد.
رئیس جامعه اســاتید حوزههای علمیه فارس با تبریک فرا رســیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی   تاکید کرده است که اکنون ملت بزرگ ایران با پشت سر گذاشتن چهل سال تالش ،مقاومت،
حماسه و ایثار ،مرحله بلوغ ،قوام ،قوت و اقتدار نظام اسالمی   خود را جشن می   گیرند.
به گزارش ایســنا منطقه فارس ،همزمان با سراســر ایران اسالمی   راهپیمایی یوما ۲۲ ...بهمن در سراسر
استان راس ساعت  ۱۰صبح آغاز خواهد شد.
بر    اساس اعالم شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی   و ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی   در
فارس ،مســیر اصلی راهپیمایی  ۲۲بهمن در شیراز ،چهار راه  ۱۵خرداد ،میدان امام حسین(ع) ،بلوار آزادی و
میدان آزادی تعیین شده است.
در خبر اعالم مسیرهای راهپیمایی یوما ۲۲ ...بهمن شیراز سه مسیر فرعی نیز برای حضور گسترده مردم
اعالم شده است که شامل میدان شهدا ،میدان امام حسین(ع) ،همچنین میدان نمازی ،میدان امام حسین(ع)
و چهارراه پیروزی ،خیابان لطفعلی خان زند اســت و این مسیرهای فرعی سهگانه نیز به چهارراه  ۱۵خرداد،
نقطه تجمع آغاز مراسم ،ختم میشود.

بیانیه 22سپاه بقیه ا(...عج) شیراز

امسال در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی   ایران و در آستانه ی ورود به پنجمین دهه
انقالب اسالمی   که متقارن با ایام فاطمی   است بار دیگر حضور بی بدیل شما مردم انقالبی و اقشار مختلف
بســیجیان در میان صفوف به هم فشرده و با مشــت هایی گره کرده در فجر فاطمی    برای حفظ آرمان های
انقالب اســامی    که در پناه کلمه مقدس جمهوری اســامی   تحقق می   یابد ،ضامن بقای انقالبی است که
تحول مفهومی   شــگرفی در حوزه علوم سیاســی پدید آورد و جبهه ای نو در برابر دشمنان دیانت گشود .ما
بســیجیان و پاسداران ناحیه مقاومت بسیج ســپاه بقیه ا(...عج)شیراز با صدایی رسا و با مشت هایی از جنس
نفرت از اســتکبار جهانی در سراســر جهان ،با حضور خود در راهپیمایی  22بهمن امســال ،فجر فاطمی   
تماشــایی رقم خواهیم زد تا در پی آن دســت اجانب ضد میهن اسالمیمان از تجاوز در امان بوده و امنیت و
اقتدار حاصل از آن ،مقدمه ایجاد رفاه و آسایش هر چه بیشتر برای مردم باشد .بدون تردید قدرشناسی ملت
ایران از شهدای خود ،همواره با آرمان های انقالب اسالمی   همگون بوده است.اجازه نخواهیم داد نهالی را که
با خون جوانان این وطن روییده ،با تبر نفوذ کج اندیشان استحاله نمایند ،شعار محوری امسال مانند همیشه
تاریخ درخشــان انقالب ما ،مرگ بر آمریکا بوده و خواهد بود ،و البته متذکر می   شــویم بهترین نوع مبارزه با
آمریکا خدمت صادقانه به مردم اســت ،انقالب اسالمی   گرچه دســت آورد های بزرگ سیاسی ،علمی ،و…
داشته است ،اما نیاز به تحول در هر لحظه از حیات طیبه نظام برخواسته از بطن این انقالب خصوصا در حوزه
اقتصادی و اداری کشور ،در راستای کارآمد تر ساختن ساختار های جمهوری اسالمی   ایران ،احساس می   شود.
امید است درسایه عنایات خداوند قادر متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج)و پیرو فرمایشات
ولی امر مســلمین جهان نائــب المهدی امام خامنه ای(مــد ظله العالی)حضور پرشــکوه ملت در این روز،
برگ زرین دیگری بر کتاب تاریخ ایران رقم بزند.

