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اســتاندار فارس با صــدور حکمی   بازرس اســتاندار را
منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل روابط عمومی   و
اموربین الملل اســتانداری فارس متن حکم استاندار فارس
خطاب به حسین مدرس به شرح زیر است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
جناب آقای حســین مدرس ســام علیکم با توجه به
ســوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان
بازرس اســتاندار منصوب می   شــوید شایسته است ضمن
انجام ماموریتهای بازرسی و امور ارجاعی نسبت به بازدید
میدانی از امور جاری دســتگاههای اجرایی استان اقدام و
گزارش حاصله را به اینجانب ارائه نمائید امید است با اتکال
به خداوند متعال و تحت عنایات حضرت ولی عصر( عج) و
الهام از فرامین مقام معظم رهبری برای تحقق آرمان   های
نظام جمهوری اســامی   و دولت تدبیــر امید در خدمت به
مردم شریف استان فارس موفق و موید باشید
عنایت اله رحیمی

درخواست اعتبار  8میلیاردی برای
بازسازی مدارس سیلزده فارس

فارس :مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس فارس
گفت :در جریان ســیل اخیر در شــیراز و چند مدرســه در
شهرستان اقلید بیش از  8میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی
فضاهای آموزشی نیاز است.
ســرفراز موصلی در گفتوگو با خبرنگار فارس در شیراز
اظهار داشــت :وقوع سیل در شــیراز موجب خسارت به 90
آموزشگاه شده است.
وی خاطرنشــان کرد :از تعداد آموزشــگاههایی که دچار
آسیب شدند  7مدرسه نیاز به تخریب و بازسازی مجدد دارند
که بیشــترین خســارت به نواحی  3و  4آموزش و پرورش
شیراز وارد شده است.
مدیرکل نوســازی مدارس فارس تصریح کرد :دیوارهای
محوطه مدارس شــهرک ســعدی شــیراز و روســتاهای
سلطانآباد ،کرونی و جرسقان در کمترین زمان ممکن برای
استفاده دانشآموزان ایمنسازی میشود.
وی بیان داشــت :ورود آب ناشــی از وقوع سیل عالوه
برســقف فضاهای آموزشی به کالس درس نیز رسوخ کرده
و برای جلوگیــری از هرگونه پیشآمدهای احتمالی نیازمند
بازسازی جدی است.
مدیرکل نوســازی ،توسعه و تجهیز مدارس فارس گفت:
در جریان سیل اخیر در شــیراز و چند مدرسه در شهرستان
اقلید بیش از  8میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی فضاهای
آموزشی نیاز است.
این مسؤول با اشاره به اینکه تامین اعتبار مورد نیاز برای
بازسازی مدارس آسیبدیده ناشی از سیل اخیر برای دولت به
تنهایی امکانپذیر نیست ،گفت :در این راستا از خیران فرهنگی
و مدرسهساز درخواســت مشارکت و مساعدت بیشتر است.
مدیرکل نوسازی ،توســعه و تجهیز مدارس فارس اضافه
کرد :در بازدیــد نمایندگان و مســؤوالن آژانس بینالمللی
اتباع بیگانه در فارس از مدارس آســیبدیده شهرک سعدی
که دارای دانشآموزان اتباع خارجی هســتند ،برای تامین و
تجهیز مدارس اعالم آمادگی شده است.
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بهترین جواب به آمریکا
حل مشکالت کشور است

فارس :امــام جمعــه کازرون با اشــاره به
اینکه بهترین جــواب به اقدام اخیر آمریکا ،حل
مشکالت کشور است ،گفت :این مهم با وحدت،
بهبود وضعیت اشــتغال ،رونق تولید و افزایش
ارزش پول ملی به دست میآید.
حجتاالسالم محمد خرســند در گفتوگو
بــا خبرنگار فارس در کازرون بــا تاکید بر لزوم
اهمیــت توجه به جوانان و فراهم کردن فرصت
برای آنها اظهارداشت :امام راحل در آغاز و اوج
نهضــت و همچنین بعد از انقــاب ،به جوانان
تکیه کرد.
امــام جمعه کازرون با یادآوری اینکه جوانان
در آن دوران جنگ تحمیلی را مدیریت کردند،
گفت :امروز جوانان را باید باور کنیم.
وی امید ،انرژی و ابتکار را ســه خصوصیت
بارز قشــر جوان دانســت و افزود :با ایمان به
جوانان مشکالت امروز کشور حل میشود ،پس
مسووالن باید جوانان را باور کنند.
امام جمعه کازرون ادامه داد :جوانان با روحیه
انقالبــی ،ابتکار و امید مســوولیتها را برعهده
میگیرند و مشکالت را حل میکنند.
خرسند به اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه
در لیست به اصطالح تروریستی خود اشاره کرد
و گفت :اقدام آمریکا کار جدیدی نیست چرا که
قبال نیــز ترامپ و برخی از مقامات آمریکا ملت
ایران را تروریست خطاب کرده بودند.
وی بــا بیان اینکه تروریســتی نامیدن ملت
ایران و ســپاه توســط آمریکا نشــانه ضعف و
استیصال آنها و نقطه قوت ما است ،افزود :برخی
از مقامات آمریکایی که خود از معماران تحریم
کشورمان بودهاند ،قراردادن نام سپاه در لیست
گروههای تروریستی را کاری بیفایده میدانند.
امــام جمعــه کازرون ادامــه داد :اقــدام
آمریکاییها به حدی بیمعنی و سخیف بود که
حتی متحــدان آمریکا نیز حاضر به پذیرفتن آن
نشدند.
خرســند با بیان اینکه آمریکاییها زمانی که
ســپاه و فرماندهان عالی رتبــه آن در مناطق
ســیل زده در میان مردم در حال کمک هستند
این لفاظیهــای بیمعنی را کردند گفت :با این
ی مورد نظرشــان
حماقت حتی به عملیات روان 

هم دست نیافتند.
وی به سهم بســزای خدمات و کارکردهای
ارتش و نیروهــای نظامــی   و انتظامی   در رفع
مشــکالت امور کشــور اشــاره کرد و افزود:
آمریکاییها به خیال خــود توانایی چند قطبی
کردن و نسبت دادن مشکالت اقتصادی کشور
به سپاه را دارند در حالی که سپاه نقطه اطمینان
کشور است.
وی با اشــاره به اینکه آمریکا حق دارد که از
نیروهای مســلح ما به ویژه سپاه عصبانی باشد،
چرا که ســپاه نقشــه آنها را بر باد داده اســت،
عنوان کرد :وقتی آنها کار ســوریه را تمام شده
میدانستند ،این سپاه بود که ناکامشان گذاشت.
امام جمعه کازرون محور مقاومت اسالمی   در
یمن ،لبنان ،عراق و ...را مرهون مجاهدتهای
ســپاه دانست و اظهارداشــت :آمریکا قطعا باید
از سپاه عصبانی باشــد و اضافه کردن نام سپاه
در لیســت تروریستی یعنی شــلیک به تابوت
خودشان.
خرســند اقدام آمریکاییها در مورد سپاه را
خالصه شدن در لفاظی عنوان کرد و گفت :آنها
میداننــد اگر نگاه چپ بــه مرزها و ملت ایران
بیندازنــد ،باید تابوتهای پــر از جنازه از خلیج
فارس به امریکا صادر کنند.
وی با بیان اینکه اقدام آمریکا تنها یک حربه
و عملیات روانی بود تا نتانیاهو رأی بیاورد گفت:

نقش بانوان در دوران انقالب
اسالمی   و دفاع مقدس بی بدیل است

مهر :مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش   های دفاع مقدس
فارس گفت :نقش بانوان در دوران انقالب اســامی   و دفاع
مقدس بی بدیل است.
سرهنگ حمید رضا گرامی   پیش از ظهر شنبه در هفتمین
روز هفته هنر انقالب اســامی   با گرامیداشت این رویداد به
بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و عملیات بدر در ســال
 ۱۳۶۳پرداخت ،ســپس با تمجید از بانــوان ایثارگر انقالب
اســامی   و  ۸سال دفاع مقدس گفت :نقش بانوان در دوران
انقالب اسالمی   و دفاع مقدس بی بدیل است.
وی ادامه داد :انقالب اسالمی   مرهون از خودگذشتگی و
ایثارگریهای خانوادهها به ویژه مادران و همســران شهدا و
جانبازان است .در نخســتین محفل پگاه خاطره ویژه بانوان
 ۶نفر به خاطره گویی پرداختند.

آمریکا باید بداند که بسیار آسیبپذیر است چرا
که چندیــن هزار نیروی آمریکایــی در منطقه
امروز جزو اهداف ایران است.
امــام جمعه کازرون به آمارهای خودکشــی
ی اشاره کرد و اظهارداشت :این
سربازان آمریکای 
آمار ناشی از ضعف ارتش آنها است.
خرســند با بیان اینکه اقدام آمریکا انسجام
ملی ما و عالقه مردم به ســپاه را افزایش داد،
تاکیــد کرد :بهتریــن جواب بــه آمریکا ،حل
مشــکالت کشــور اســت که با وحدت ،بهبود
وضعیت اشــتغال ،رونق تولید ،و افزایش ارزش
پول ملی به این مهم دست مییابیم.
امام جمعه کازرون به سیل غرب کشور اشاره
کرد و اظهارداشــت :در همه دنیا چنین حوادثی
رخ میدهد که الزم اســت توانمندی مدیریت
بحران افزایش یابد.
خرســند ادامه داد :تا امروز مردم کمکهای
خوبی به هموطنان ســیلزده داشتهاند اما هنوز
نیاز به کمک وجود دارد.
وی با اشــاره بــه هیئت رزمندگان اســام
کازرون که در خوزســتان به ایجاد ســیل بند و
خدمترسانی مشــغول هستند گفت :اکیپهای
مختلفی از شهرســتان کازرون به لرستان اعزام
شدهاند که امروز نیز از این شهرستان افرادی با
تخصصهای مورد نیاز و با محوریت بســیج به
این مناطق اعزام میشوند.

مقابله با آسیبهای اجتماعی به همکاری روحانیون نیاز دارد

رســانی آنها در جریان سیل اخیر قدردانی کرد و
افزود :روحانیون از دیرباز تا امروز همواره سرمایه
ارزشــمند معنوی و اجتماعی و مورد اعتماد آحاد
مردم جامعه قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد عمومی   بزرگترین
دارایی اســت ،عنوان کرد :حضور روحانیون در
حوادثی همچون ســیل اخیر در کنار مردم زمینه
تقویت روز افزون این اعتماد را فراهم کرد ه است.

نماینده عالی دولت در استان فارس خاطرنشان
کرد :حضــور روحانیون در همه عرصهها از جمله
مقابله با آســیبهای اجتماعی بی تردید اثر گذار
خواهد بود.
دکتر رحیمی   بــا بیان اینکه نوع دوســتی و
خیرخواهی مردم به ویژه در شــهر شــیراز برای
جهانیان به نمایش گذاشته شد ،بر لزوم پیگیری
برای ثبت این روز به عنوان روز نوع دوســتی و
مهربانی برگرفته از رفتار شــهروندان شــیرازی
تاکید کرد.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس با اشاره
به اینکه وحدت و همدلی زمینه ســاز بهسازی و
امداد و نجات و کمک رســانی بی نظیر در شیراز
شد ،عنوان کرد :این وحدت و همدلی باید در همه
عرصه   های سیاسی ،اجتماعی و  ...استمرار یافته
و راهگشا باشد.
اســتاندار فــارس از جان باختــن تعدادی از
هموطنان در ســیل اخیر ابراز تاسف کرد و گفت:
به رغم اندوه و درد جانکاه این حادثه ،بارشهای
اخیر زمینه حل بســیاری از مشــکالت ناشی از
خشکسالی در استان را پدید آورده است.

کیفت بخشی به برنامه   های فرهنگی
اولویت دانشگاه فنی و حرفه ای فارس است

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس
خواســتار تقویــت بیش از پیــش فعالیتهای
فرهنگی و دانشــجویی در دانشــکده شــهید
باهنر شیراز شــد و گفت :کیفیتبخشی همراه
با اثرگذاری مطلوب در اجرای برنامهها اولویت
اصلی این دانشگاه است.
به گــزارش روابط عمومی   دانشــگاه فنی و
حرفه ای اســتان فارس ،دکتــر محمدجامعی
دیروز در نشســت صمیمی   با کارکنان معاونت
دانشــجویی و فرهنگی دانشــکده شهید باهنر
شیراز اظهار داشت :در ســالی که توسط رهبر
معظم انقــاب به نام ســال "رونــق تولید"
نامگذاری شــده باید طــوری برنامهریزی کرد
تــا در بخش   هــای مختلف بتوانیــم این مهم
را در بیــن دانشــجویان و جامعــه نهادینه و
عملیاتی کنیم.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرســازی فارس گفت :در سال گذشته 750 ،هزار متر مربع
از اراضی دولتی از چنگ زمین خواران و سودجویان بازپس گرفته شد و به بیت المال بازگردانده شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی استان فارس ،سرهنگ حسین
مهدوی نژاد فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی فارس گفت :در سال  1397هفتصد و پنجاه
هزار متر مربع از اراضی دولتی که بصورت غیرقانونی تصرف شده بود از چنگ زمین خواران و سودجویان
بازپس گرفته شد و به بیت المال بازگردانده شد.
وی افزود :همچنین در ســال گذشــته  41حکم قضایی برای زمین خواران و متصرفین صادر گردید.
این احکام برای  2میلیون متر مربع از اراضی اســتان صادر شــد که باعث گردید به ارزش  770میلیارد
ریال ،حکم به نفع دولت صادر گردد.

زهرا جعفری

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش   های
دفاع مقدس فارس:

بازپس گیری  750هزار متر مربع اراضی دولتی از سودجویان

آغاز به کار پنجمین دوره مسابقه قوام الدین « شیراز» در اردیبهشت

در دیدار استاندار فارس با جمعی از روحانیون گروههای جهادی مطرح شد:

اســتاندار فارس بــا تاکید بر اینکــه اعتماد
عمومی   بزرگترین دارایی است ،عنوان کرد :حضور
روحانیون در حوادثی همچون سیل اخیر در کنار
مردم زمینه تقویت روز افزون این اعتماد را فراهم
کرده است.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی اســتانداری
فــارس دکتر عنایت ا ...رحیمی   در دیدار با جمعی
از روحانیون گروههای جهادی از اقدامات و کمک

بهترین جواب به آمریکاحل مشکالت کشور است
امام جمعه کازرون با اشــاره به اینکــه بهترین جواب به اقــدام اخیر آمریکا ،حل
مشکالت کشور است ،گفت :این مهم با وحدت ،بهبود وضعیت...
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در سال گذشته اتفاق افتاد؛

امام جمعه کازرون:

کمک مالی به سیلزدگان ،از درآمد
مشمول مالیات کسر میگردد

مهر :ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد کمک   های مالی
به سیل زدگان ،از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۸
قابل کسر خواهد بود.
بــه نقل از ســازمان امور مالیاتی ،معــاون مالیاتهای
مستقیم ســازمان امور مالیاتی در ابالغیهای به مخاطبان،
ذینفعان ،امور مالیاتی شــهر و استان تهران و ادارات کل
امور مالیاتی اعالم کرد که کســر وجــوه پرداختی مودیان
مالیاتی به حسابهای تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در
برخی مناطق کشور از جمله استانهای گلستان ،مازندران
و فارس انجام شود.
در این ابالغیه آمده است :با توجه به وقوع حادثه سیل
اخیر در برخی مناطق کشــور از جمله استانهای گلستان،
مازندران و فارس طبق آنچه از ســوی هیأت وزیران ابالغ
شــده ،وجوه پرداختی برای کمک به آســیب دیدگان این
حادثه به حسابهای اعالمی   بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
جمعیت هالل احمر جمهوری اســامی   ایران ،ســازمان
بهزیستی کشــور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از درآمد
مشــمول مالیات عملکرد ســال  ۱۳۹۸منبعی که مودی
انتخاب خواهد کرد ،قابل کسر خواهد بود.

سال بیست و    چهارم شماره 6601

بازرس استاندار فارس منصوب شد
استاندار فارس با صدور حکمی   بازرس اســتاندار را منصوب کرد .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی اداره کل روابط عمومی   و اموربین الملل استانداری...

بازپس گیری  750هزار متر مربع اراضی دولتی از سودجویان
فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی فارس گفت :در سال گذشته750 ،
هزار متر مربع از اراضی دولتی از چنگ زمین خواران و سودجویان...

بازرس استاندار فارس
منصوب شد
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فارس

دکتر جامعی بیان کــرد :در موضوع اجرای
برنامه   های فرهنگی دانشجویی نیز بهره گیری
از شعار ســال می   تواند در اثربخشی به اجرای
این برنامه   ها نیز موثر باشد.
رئیس دانشــکده فنی شــهید باهنر شیراز
همچنین بــا قدردانــی از فعالیتهای صورت
گرفته در معاونت دانشجویی و فرهنگی در سال
 97گفت :درخواســت ما این است در سالجاری
کیفیتبخشــی اجرای برنامههــای فرهنگی و
دانشجویی همراه با صرفهجویی در هزینهها نیز
مورد توجه قرار گیرد تــا در وضعیت اقتصادی
موجود با ســربلندی مشــکالت را از پیش رو
برداریم.
وی خاطرنشــان کــرد :ظرفیتهایــی در
دانشــکده فنی شــهید باهنر شــیراز است که
می   تــوان با بهره گیــری از آن در عرصه   های

فرهنگــی و ورزشــی درآمدزایــی کــرد و
ایــن مهم بایــد بیــش از پیش مــورد توجه
قرار گیرد.
براســاس این گزارش ،در این نشست نادر
امیدوار معاون دانشــجویی و فرهنگی دانشکده
شــهید باهنر شــیراز نیز به ارائه گزارشــی از
فعالیت   های این معاونت در ســال گذشــته و
برنامه   های پیش رو پرداخت و افزود :دانشکده
شــهید باهنر شــیراز در سال گذشــته در بین
دانشکده   های فنی کشــور به عنوان دانشکده
برتر در حوزه فرهنگی معرفی و برای نخستین
بار نیز ،از نشست مجامع کانون   های فرهنگی و
هنری کشور در شیراز میزبانی کرد.
در این نشســت همچنین کارکنان معاونت
دانشــجویی و فرهنگی نیز به ارائــه نظرها و
پیشنهادهای خود پرداختند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس از آغاز به کار پنجمین دوره مسابقه قوام الدین در اردیبهشت ماه
در کالن شهر شیراز خبر داد.
امیرحســین جمشــیدی ایجاد پویایی و نشــاط اجتماعی و تأثیرگذاری جامعه معماری بر رویدادهای
شــهری را از مهم ترین اهداف برگزاری این مسابقه برشمرد و گفت :به دلیل استقبال بسیار خوب از این
مسابقه طی سالهای گذشته این رویداد که پیش از آن به صورت تخصصی و درون استانی انجام می شد
از سال قبل جنبه ملی پیدا کرد و امید است با ادامه این روند به سطح بین المللی ارتقاء یابد.
وی با اشاره به حضور  80گروه معماری از سراسر کشور در این دوره از مسابقه قوام الدین ،افزود :پس
از داوری مرحله اول این مســابقه که با محوریت طراحی فضاها پس از وقوع حوادث مخرب نظیر زلزله
است 30 ،طرح به مرحله دوم راه یافته که از بین آنها  8طرح به مرحله نهایی و اجرا راه پیدا کرده است.
دبیر مســابقه قوام الدین خاطرنشان کرد :مرحله اجرا این دوره از مسابقه از اول اردیبهشت ماه در گذر
مقابل باغ عفیف آباد که به نام قوام الدین نیز تأثیرگذار شــده آغاز خواهد شــد و در کنار آن کارگاه   ها و
پنل   های آموزشی و تخصصی نیز برگزار می   گردد.
جمشــیدی از عدم حضور نماینده ســازمان نظام مهندسی در نشست شــورای سیاستگذاری مسابقه
قوام الدین شیراز سخن گفت و اظهار داشت :امیدواریم در این دوره با حمایت و همکاری شورا ،شهرداری
شیراز و سایر دستگاه   های مرتبط شاهد برگزاری رویدادی در خور و شایسته شهر شیراز باشیم.

کمک  215میلیون تومانی مجمع خیرین تامین سالمت فارس
به سیل زدگان شهرک سعدی
صفد ر د وام

مدير عامل مجمع خيرين تأمين ســامت اســتان فارس گفت :تعداد  ١١١تفاهم نامه از سوى مجمع
خيرين استان با اعتبارى بالغ بر  ٨٨ميليارد و  ٦٠٠ميليون تومان منعقد شده است.
دكتر على اكبر رامجردى ديروز در نشســت خبرى با خبرنگاران رســانه   هاى گروهى در شيراز اظهار
داشت :از اين تعداد تفاهم نامه تعداد  ٨٦تفاهم نامه در سطح شهرستانهاى استان و تعداد  ٢١تفاهم نامه
در شــيراز انجام شــده كه البته با توجه به گستردگى فعاليت   ها  ٦٨درصد مبالغ در شيراز و  ٣٢در صد در
شهرستانها بوده است.
وى حمايت از دانشــجويان را از ديگر اقدامات اين مجمع در ســطح استان عنوان كرد و گفت :بالغ بر
 ٨٨٨ميليون تومان در قالب وام قرض الحسنه به دانشجويان پرداخت كرده ايم.
رامجردى از پرداخت مبلغ دو ميليارد و  ٧٠٠ميليون تومان به بيماران نيازمند خبر دادو گفت :در مجموع
بــه تعداد يــك هزار و  ٢٨٥نفر وام بالعوض و به تعداد  ٦٩٥نفر وام قرض الحســنه پرداخت كرده ايم.
مدير عامل مجمع خيرين تأمين ســامت فارس از در دســتور كار قرار داشــتن اتمام تعداد  ٣٤پروژه
بهداشــت و درمان در حال ســاخت نيز خبر داد و گفت :از اين پروژه   ها تعداد  ١٩پروژه در شيراز و تعداد
 ١٥پروژه در شهرستانها مى باشد.
او همچنين با اشــاره به حوادث سيل اخير شيراز و استان فارس ،ياد آور شد :مبلغ  ٢١٥ميليون تومان
با كمك شوراى عالى خيرين استان فارس كه متشكل از مجامع خيرين مدرسه ساز ،مسكن ساز و تأمين
سالمت است براى خريد وسايل سيل زدگان منطقه شهرك سعدى هميارى شده است.
وى گفت :طی هماهنگیهای انجام شــده تعداد  ۶۱بســته لوازم خانگی شامل یخچال ،فرش ،گاز و
ماشین لباسشویی برای کمک به سيل زدگان شهرك سعدی شيراز در حال خرید است.
دكتر محمد رضا عالى منش معاون امور شهرســتانهاى مجمع خيرين استان فارس نيز در اين نشست
خبرى با اشــاره به فعاليت شاخه   هاى مجمع خيرين استان در سطح شهرستانها اظهار داشت :خوشبختانه
با تالش اين مجامع در ســطح اســتان با رشــد قابل قبول مراكز درمانى و توســعه پزشــكى در سطح
شهرستانهاى استان فارس مواجه هستيم.
وی با اشاره به اینکه سامانه نیازسنجی مجمع خیرین تامین سالمت فارس ،نیازهای بهداشتی را ثبت
و اولویت بندی می   کند ،اضافه کرد :خیرین از طریق مجمع خیرین ورود کنند تا کار خیر آنان بر اســاس
نیازهای کارشناسی و اولویت بندی شده ،به هدف نزدیک شود.

تجمع طالب و اساتید حوزه   های علمیه فارس در حمایت از سپاه
پاسداران

مهر :اســاتید و طالب حوزههای علمیه شهر شیراز در تجمعی حمایت خود را از سپاه پاسداران انقالب
اسالمی   اعالم کردند.
رئیــس حوزههای علمیه فارس در این تجمعی ،گفت :جایگاه ســپاه به عنوان خادم ملت ایران برای
همگان عیان شده است.
حجت االسالم احمد عابدی افزود :امروز وحدت در جمهوری اسالمی   در بهترین شرایط قرار دارد و با
انســجام بهتر تحت فرامین مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر انقالب ،ملت ایران پایدارتر از همیشه
به پیش خواهد رفت.
وی ادامه داد :کینه توزی بیپایان نســبت به ایران و نهادی مانند ســپاه خدشهای بر اقتدار ،عظمت و
مشروعیت اخالقی و بینالمللی این کشور وارد نخواهد کرد.
رئیس حوزههای علمیه فارس اضافه کرد :اقدام آمریکا علیه ســپاه نشــانه شکستهای پی در پی در
منطقه و خاورمیانه است.
حجت االســام عابدی بیان کرد :سپاه پاسداران انقالب اسالمی   هویت انقالب و بازوی نظام مقدس
جمهوری اســامی   ایران در همه عرصهها است .وی گفت :سپاه ضامن امنیت و اقتدار مسلمانان جهان و
سپر محکمی   در مقابل زیاده خواهی و زورگویی مستکبران جهانی است.

بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه غرب شیراز راه اندازی شد

حجت االسالم والمســلمین حبیب ا ...ایزدی معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران
منطقه  2شــیراز (غرب شیراز) گفت :در راستای خدمات رسانی بیشــتر و تکریم به خانواده   های محترم
شهدا و ایثارگران ،سهولت و دسترسی جامعه هدف ،بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه  2در غرب شیراز
راه اندازی شد.
حجت االســام والمسلمین حبیب ا ...ایزدی در مراسم جشن میالد حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز
افزود :حدود  4160دانشــجو ایثارگر در دانشگاه   های علوم پزشکی ،آزاد اسالمی ،پیام نور و سماء در حال
تدریس و فراگیری علم و علوم آموزشــی و پژوهشــی هستند و بیشترین آمار را در سطح استان فارس و
شهر شیراز تشکیل می دهند در ادامه حجت االسالم والمسلمین غالمعلی حسین نژادیان امام جمعه شهر
صدرا گفت باید مســئولین بیشتر در تکریم به خانواده های شاهد و ایثارگر و یادگاران دوران دفاع مقدس
اهتمام داشته باشند.
وی گفت :در حالی که بیش از چهل ســال از انقالب شــکوهمند اسالمی   ما می گذرد اما کمبودهای
بســیاری در زمینــه تکریم به فرزندان و خانواده های شــاهد و ایثارگر وجود دارد و مــن بارها و بارها از
تریبون نماز جمعه شهر صدرا اعالم کرده ام ،چرا فرزند جانباز 70 ،درصد با مدرک دکترا باید بیکار باشد و
چند بار برای اشتغالش نزد من بیاید.
ســپس حجت االسالم والمسلمین محمدحســن مرادی امام جمعه موقت شــیراز ،از نقش ارزنده و
ارزشــمند شهدا ،جانبازان ،آزادگان ،ایثارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس به نیکی یاد کرد و افزود:
شهدا و ایثارگران ما در دفاع از اسالم و میهن با خدا معامله کرده اند.

