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سردار حبیبی فرمانده انتظامی   فارس شد

با حکم فرمانده ناجا ،ســردار رهام بخش حبیبی به عنوان فرمانده انتظامی   اســتان
فارس منصوب شد...

اعالم زمانبندی برگزاری مسابقات
قرآن اوقاف در شهرستانهای فارس

زمانبنــدی مرحله شهرســتانی چهــل و دومین دوره
مســابقات قرآن اوقاف در شهرســتانهای استان فارس
اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی   اداره کل اوقاف و امور خیریه
فارس ،حجتاالسالم سیدعباس موسوی ،مدیركل اوقاف
و امور خیریه فارس ،با بیان اینكه مرحله شهرستانی چهل
و دومین دوره مسابقات قرآن اوقاف از ابتدای هفته جاری
در شهرســتانهای فارس در دو بخش بانوان و آقایان آغاز
شــده است ،گفت :مسابقات شهرستان جهرم طی روزهای
 ۱۸و  ۱۹خردادماه برگزار شد.
وی افزود :در شهرستان الرستان نیز این مسابقات روز
 20خردادماه در حرم مطهر امامزاده میرعلیبن الحسین(ع)
در دو بخش بانوان و آقایان انجام شد ضمن اینكه متسابقان
شهر اوز نیز همراه با متسابقان الرستان آزمون دادند.
موسوی با بیان اینكه این مسابقات امروز ۲۱ ،خردادماه
نیز در سه شهرســتان فارس برگزار شد ،گفت :شهرستان
ارسنجان این مســابقات را امروز در مؤسسه قرآنی كوثر
هدایت فرقان ،بخش بانوان شهرستان سپیدان در دارالقرآن
الغدیر ،بخش آقایان هم در اداره اوقاف و شهرســتان كوار
نیز در جامعةالقرآن این مرحله از مسابقات قرآن برگزار شد.
مدیركل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد :مسابقات
بخش بانــوان شهرســتان داراب در روز  ۲۲خردادماه در
مؤسسه بیتاالحزان شهرستان مصیری و بخش آقایان نیز
در حرم امامزاده ابوالقاسم(ع) برگزار میشود.
وی بــا بیان اینكــه در روز  ۲۳خردادمــاه جاری این
مســابقات در  ۱۶شهرســتان فارس برگزار خواهد شــد،
گفت :مســابقات شهرســتانهای آباده و اقلید در این روز
در محل دارالقرآن نور آباده و مســابقات شهرســتانهای
بوانات و خرمبید نیز در جامعةالقرآن خرمبید و مســابقات
شهرســتانهای اســتهبان و نیریز در دارالقرآن امامزاده
پیرمراد(ع) استهبان برگزار خواهد شد.
موســوی اضافه كرد :مسابقات شهرستان رستم در این
روز در كانــون پــرورش فكری كــودكان و نوجوانان این
شهرســتان و شهرستان ممسنی در مؤسسه بیتاالحزان و
حسینیه ثارا(...ع) این شهرستان برگزار میشود.
مدیركل اوقاف فارس اظهار كرد :مســابقات شهرستان
فســا در ایــن روز در حرم امامزاده شــاهزاده قاســم(ع)،
شهرستان مرودشــت و بیضا در دارالقرآن امام خمینی(ره)
مرودشت برگزار خواهد شد.
وی گفــت :همچنیــن مســابقات شهرســتانهای
قیروكارزیــن و خنــج و فیروزآباد در همیــن روز در حرم
امامزاده ســیدتاجالدین محمد(ع) قیر و مســابقات بخش
آقایان شهرستان كازرون در اداره اوقاف این شهرستان در
روز  ۲۳خرداد و بخش بانوان هم در حرم امامزاده یحیی در
روز  ۲۴خردادماه برگزار خواهد شد.
موســوی یادآور شد :مسابقات شهرســتان شیراز طی
روزهــای  ۲۳و  ۲۴خردادماه جاری برگزار خواهد شــد كه
حرم سیدعالءالدین حســین(ع) میزبان مسابقات آقایان و
حرم شاه داعی الیا ...میزبان مسابقات بانوان است.
مدیــركل اوقاف فارس گفت :مســابقات بخش آقایان
شهرستان فراشــبند در روز  ۲۳خردادماه در اداره اوقاف و
بخــش بانوان در روز  ۲۴خردادمــاه در امامزاده یحیی(ع)
این شهرســتان و مســابقات سروســتان نیــز در روز ۲۴
خردادمــاه در حســینیه سیدالشــهدا(ع) این شهرســتان
برگزار میشود.
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تورگردانان مجاری به شیراز می   آیند
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شیراز از سفر جمعی از تورگردانان
کشور مجارستان به این کالنشهر خبر داد...

آیت ا ...شب زنده دار جهرمی:

سالیق شخصی در تایید و رد صالحیت
نامزدهای انتخابات کنار گذاشته شود

فارس :عضو شــورای نگهبان با اشاره به
اینکه در تایید یا رد صالحیتها باید سالیق
شخصی کنار گذاشته شــود ،گفت :آنچه در
این زمینه اهمیت دارد عمل به قانون و شرع
مقدس است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
آیتا ...مهدی شــبزندهدار جهرمی   عصر
دیروز در همایش بصیرتی ناظرین شــورای
نگهبان شهرســتان جهرم با اشاره به اینکه
انتخابات در نظام اســامی   رکن رکین نظام
الهی و اسالمی   اســت ،اظهار داشــت :برای
شورای نگهبان در نظام ما یک جایگاه بلند و
رفیع دیده شده که شعار نیست.
وی با اشاره به اینکه این مسئله بر    اساس
دلیــل و منطق در قانون اساســی گنجانده
شــده اســت ،افزود :در وظایف مســووالن
شورای نگهبان شاخصههایی وجود دارد که
مهمترین آن مبنا قرار دادن امور بر    اســاس
رضایت خداوند ،قانون و انقالبی بودن است.
عضو فقهای شــورای نگهبان با اشاره به
اینکه هرکاری که بر اساس رضایت خداوند
انجام شــود عالوه بر اینکه عمل را نورانی
کرده موثر واقع میشــود ،گفــت :این مهم
نه تنها نارواییها و نادرستیها را پیرایش کرده
بلکه در موفقیت انســان نقش واالیی دارد.
وی مبنــای پیروزی انقالب اســامی   را
رضایت خداوند متعال برشمرد و تصریح کرد:
امام خمینی(ره) همــواره نظری جز رضای

خداوند نداشــتند و مردم نیز لبیک گویان به
میدان آمده و از سرمایههای خود در این راه
دریغ نورزیدند.
شــبزندهدار جهرمی   با اشــاره به اینکه
امروز نیز در چهره رهبری انقالب نور خدا و
نیت خالص تجلی دارد ،عنوان کرد :باالترین
افتخار برای انسانها آن است که جان خود
را در راه خدا هزینه کنند.
وی با اشــاره بــه اینکه در تاییــد یا رد
صالحیتهــا باید ســایق شــخصی کنار
گذاشته شود ،تاکید کرد :آنچه در این زمینه
اهمیت دارد عمل به قانون و شــرع مقدس
است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
عضو شــورای نگهبان با اشاره به اینکه
نباید در تایید صالحیت افراد تسامح و خالف
قانون عمل شود ،گفت :هدف شورای نگهبان
عمل به قانون و رعایت شــرع مقدس است.
وی باندبــازی ،حزبگرایــی ،قــوم و
خویشبازی را خالف قانون دانست و گفت:
یک ناظر شورای نگهبان باید درمقام نظارت
هیچ فرقی میان برادرش و ســایرافراد قائل
نباشد.
شــبزندهدار جهرمی   همچنین وسواسی
بــودن و نامتعادل عمل کــردن را نیز امری
غلط دانســت و گفت :مفهوم انقالبی بودن
بیضابطه عمل کردن نیست و معیارها باید
قانون اساسی باشد.

وی با اشــاره به اینکه مــردم به مبانی و
ارزشهای انقــاب را توجــه دارند ،گفت:
درست است که مشــکالت داخلی وخارجی
ســبب شــده تا گالیههایی در جامعه وجود
داشــته باشــد اما مردم تمام مســائل را به
یکدیگــر پیونــد نزده و با بصیــرت ،صبر و
انقالبی بودن خود در مناســبتهای مختلف
این وفاداری به نظــام و انقالب را به اثبات
میرسانند.
عضــو فقهای شــورای نگهبــان حضور
درخشان مردم در تشییع طلبه همدانی و امام
جمعه کازرون را مورد تحسین قرار داد و گفت:
نظام ما بر اســاس دین و مذهب پایهگذاری
شــده و دشــمنان نیز براین باورند که برای
تسلط به ملت راهی جز دوری آنها از دین و
ارزشها نیست.
وی هدفگیری آرمان انقالب و رسیدن به
آن ،پایبندی به استقالل همه جانبه ،حساسیت
در کار دشمن ،تقوای دینی و سیاسی و غیره
را از دیگــر شــاخصهها و معیارهــای مورد
تاکیــد دین و انقــاب عنوان کــرد که در
شــورای نگهبان نیز به آن تاکید میشــود.
شبزندهدار جهرمی   نقش بازرسان شورای
نگهبان را پراهمیت دانست و گفت :تحقیقات
محلی به عنوان بازوان شورای نگهبان بسیار
مهم بــوده و میتواند به صورت چشــمگیر
خطاها و اشتباهها را کاهش دهد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس :اتحاد مردم و بسیج مشکالت را برطرف می کند
مهر :جانشــین فرمانده ســپاه فجر فارس گفت :همکاری و اتحاد
مردم و بسیج می   تواند مشــکالت جامعه را برطرف کند اما نه اینکه
مسئولین از زیر بار کار شانه خالی کنند.
ســردار یدا ...بوعلی ظهر ســه شنبه در مراســم تودیع و معارفه
مســئوالن سابق و جدید بســیج سازندگی ســپاه فجر فارس اظهار
داشت :رســالت بسیج ســازندگی به عهده گرفتن مسئولیت علمی   و
سایر وظایف دیگر نهادها نیست چرا که کار اصلی آنها کمک و یاری
رسانی به عرصه تولید و سازندگی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :با این وجود اما بسیج سازندگی همواره
بازوی توانمندی برای رفع مشــکالت کشور بوده است و خواهد بود.
چشم شیشه ای

جانشــین فرمانده ســپاه فجر فارس تصریح کرد :اشتراک مردم در
تمامی   عرصه های جامعه هسته اصلی تشکیل بسیج از ابتدای انقالب
تاکنون بوده است.
ســردار بوعلی افزود :مشــکالتی را که در کشــور با آنها روبه رو
هســتیم می   تواند بــا همکاری مردم با بســیج که نقــش آموزش،
راهبری و حمایت را دارد به ســهولت حل شــود امــا این را نباید به
این معنا در نظر گرفت که ارگان های مربوطه از زیر بار وظایفشــان
شانه خالی کنند.
جانشــین فرماندهی سپاه فجر فارس در این مراسم که با تقدیر از
زحمات عبدالحمید اسماعیلی ،به عنوان مسؤول سابق بسیج سازندگی

سپاه فجر فارس همراه بود بیان کرد :بسیج یک سازمان مردمی   است
و هنرش این اســت که با اســتفاده از ظرفیت مردم به کمک دیگر
ارگانها برود و بسیج سازندگی هم از این الگو پیروی می   کند.
وی افزود :بســیج نقش مهمی   نیز در تربیــت جامعه دارد چرا که
حضور یک جوان حزب الهی در میان همساالنشــان برای انجام یک
کار مردمی   دیگران را برای شناخت ارزش های ناب انقالب اسالمی   و
انسانیت نهفته در فلسفه انقالبی بودن ترغیب می   کند.
به گزارش مهر ،در ادامه این مراســم عــاوه بر معرفی مهندس
ســرورزاده به عنوان رئیس سازمان بســیج سازندگی استان فارس از
زحمات محمدجواد کهندلپور نیز قدردانی شد.

تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس

سالیق شخصی در تایید و رد صالحیت نامزدهای انتخابات کنار
گذاشته شود
عضو شورای نگهبان با اشاره به اینکه در تایید یا رد صالحیتها باید سالیق...
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سردار حبیبی فرمانده انتظامی فارس شد

مهر :با حکم فرمانده ناجا ،ســردار رهام بخش حبیبی به عنوان فرمانده انتظامی   اســتان فارس
منصوب شد.
با حکم ســردار حسین اشــتری فرمانده نیروی انتظامی ،ســردار رهام بخش حبیبی به عنوان
فرمانده انتظامی   استان فارس منصوب شد.

پرداخت  161میلیارد ریال زکات فطریه توسط فارسی ها

مدیر کل کمیته امداد فــارس از پرداخت بیش از 161
میلیارد ریال زکات فطره و کفارات در این استان خبر داد .به
گزارش روابط عمومی   اداره کل کمیته امداد فارس،
محمد بذرافشــان گفت :تا کنــون  161میلیارد و 159
میلیــون و  341هزار و  307ریــال زکات فطریه و کفارات
توســط مردم فارس پرداخت و در دبیر خانه شورای زکات
استان به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه تمام زکات جمع آوری شــده در همان
محل به مصارف معیشــتی نیازمندان می   رسد ،گفت :زکات
جمع آوری شده به حساب خانوار های نیازمند پرداخت شده است.
مدیر کل امداد فارس با اشــاره به میزان فطریه جمع آوری شــده توسط شورای زکات استان
گفت :تاکنون در استان  158میلیارد و  480میلیون و  680هزار و  7ریال فطریه عام و سادات و 2
میلیارد و  678میلیون و  661هزار و  300ریال کفارات عمد و غیر عمد جمع آوری شده است که
طی روزهای آینده و دریافت وجوه جمع آوری شده از روستاهای استان ،این مبلغ افزایش می   یابد.
بذرافشــان در پایان با یادآوری اینکه امسال طبق هماهنگی های انجام شده در روز عید سعید
فطــر کلیه پایگاه های جمع آوری زکوات فطره اعم از مســاجد ،خیریه ها ،مراکز نیکوکاری و ...از
صندوق هایی با آرم شــورای زکات به طور مشترک اســتفاده کردند ،اظهار کرد :هدف از این کار
محاسبه دقیق میزان زکوات جمع آوری شده و تسریع در توزیع آن میان نیازمندان است.

تورگردانان مجاری به شیراز می آیند

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شیراز از
سفر جمعی از تورگردانان کشور مجارستان به این کالنشهر
خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری شــیراز،
محمدرضــا دهقانــی با اعالم اینکه شــهرداری شــیراز
از پنجشــنبه  23خردادمــاه میزبان جمعــی از تورگردان
مجارستانی (شهر بوداپست) اســت ،گفت :میزبانی شیراز
از تورگردانان بسترســاز ارتقای صنعت گردشگری ،جذب
گردشــگران مجاری ،شناخت هر چه بیشــتر از شیراز به
عنوان شهری بین المللی و گسترش همکاری های دوجانبه باشد.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شــیراز افزود :شهردار شیراز در اسفندماه سال
گذشــته برای حضور در آیین رونمایی از ســردیس حافظ در شهر «پچ» به مجارستان سفر کرده
بود .در این ســفر پیشنهاد برگزاری نخستین نشســت تورگردانان دو کشور ایران و مجارستان به
میزبانی شهرداری شیراز توسط سفیر ایران در مجارستان مطرح و با استقبال موسسات گردشگری
مجارستانی مواجه شــد .در این راستا تورگردانان کشور مجارستان از 23خردادماه تا  30خردادماه
به ایران سفر می   کنند.
دهقانی میزبانی از تورگردانان مجاری را نمود برقراری ارتباط دوســتانه با سایر شهرهای جهان
و گسترش دیپلماسی شــهری عنوان و اضافه کرد :این میزبانی بسترساز گسترش همکاری ها در
صنعت گردشــگری است و تالش داریم تعامل بین شهرداری شــیراز و سایر شهرهای جهان با
استفاده از تمامی   ظرفیت های موجود در زمینه توسعه این صنعت افزایش یابد.
وی با اشــاره به گســترش روابط فرامرزی و بین المللی شیراز با ســایر سایر شهرهای جهان
خاطرنشان کرد :طی ماه های اخیر میزبان هیات هایی از سفارت آلمان ،اوکراین و اتریش در ایران،
هیاتی از شهرداری لویو کشــور اوکراین ،هیاتی از موزه هنر شانگهای چین و دبیرکل متروپلیس
(انجمن کالنشــهرهای مهم جهان) بودیم .همچنین در ماه های پیش رو نیز میزبان هیات هایی از
سفارت نروژ و لهستان ،شهرداری شــانگهای ،شهردار بغداد و هیاتی بلندپایه از کشور مجارستان
خواهیم بود.
دهقانی با بیان اینکه شــهرداری در زمینه جذب گردشگر نقش تســهیلگر و بسترساز را دارد،
افزود :شــهردار شــیراز در دیدار با هیات های بین المللی عالوه بر توســعه تبادالت تخصصی در
مدیریت شهری بر توسعه گردشگری و افزایش تبادالت فرهنگی نیز تاکید دارد و توسعه تعامالت
گردشگری از راهبردهای مجموعه مدیریت شهری در حوزه ارتباطات بین المللی است.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شیراز ضمن تشریح برنامه حضور تورگردانان
مجارســتان در کشور ایران گفت :با توجه به پیشــینه ارتباط و تعامل مثبت بین سه شهر تاریخی
شــیراز ،اصفهان و یزد و طرح ایده مثلث طالیی گردشــگری ،مقرر شده برای بهره برداری بهینه
از ایــن فرصت هیات مجاری پس از حضور در شــیراز و بازدید از بناهــای تاریخی فرهنگی این
کالنشهر و دیدار با مدیران شهری و تورگردانان شیراز ،راهی اصفهان و یزد شوند.
دهقانی توســعه گردشــگری را یکی از راهکارهای ایجاد رفاه و رونق اقتصادی و توسعه پایدار
شهری دانست و افزود :مدیریت شــهری عالوه بر ایجاد زیرساخت ها و تعریف و تدوین اقدامات
نرم افزاری ،می   تواند با اســتفاده از ظرفیت هایی همچون پیمان های خواهرخواندگی ،دوســتی با
سایر شــهرهای جهان و ارتباط با ســازمان های بین المللی گام موثری را در مسیر توسعه پایدار
شهری بردارد.
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