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دین باید پاسخگوی معیشت مردم نیز باشد
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز گفت :دین باید همانطور که بر
مســایل معنوی و اخروی مردم توجه دارد به مسایل معیشت...

آيتاهلل ملكحسيني:

گزينه انسان مومن ،عزت است

با حضور استاندار؛

شورای گفتگوی استان فارس تشکیل جلسه داد

پانا :شــورای گفتگوی اســتان فارس با حضور اســتاندار و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی تشکیل
جلسه داد.
اســتاندار فارس در این جلسه با بیان این كه داده  های صحیح مبنای شكل گیری اطالعات و دانش
مدیران از وضعیت واحدهای تولیدی استان هستند ،اظهار داشت :باید داده  های صحیح و اطالعات دقیق
جمع آوری و به منظور تصمیم گیری  های كارشناســی در اختیار مدیران ارشد قرار گیرد.
مهندس ســید محمد علی افشــانی با اشــاره به این كه اتاق بازرگانی بایســتی به تقسیم وظایف با
بخش  هــای دولتی بــرای رونق فعالیت  های اقتصادی و تولیدی در اســتان بپردازد ،ادامه داد :مســائل
واحدهای صنعتی اســتان باید به ترتیب اهمیت ،بررســی شده و به شكل دقیق تعیین شوند تا برای رفع
مشكالت چاره اندیشی صورت گیرد.
وی تاكید كرد :صادرات محصوالت به خارج از كشــور به ویژه در بخش كشــاورزی باید مورد توجه
جدی قرار گیرد زیرا موجب رونق این بخش و كاهش قیمت تمام شــده محصوالت خواهد شد.
اســتاندار فارس همچنین خواســتار توجه جدی شورای گفتگوی اســتان به مسائل اساسی فارس در
حوزه  های اقتصادی شد و اظهار داشت :بخش خصوصی باید در زمینه تولید ،انتظارات خود را به صورت
دقیق ،تعدیل كند.

شهردار منطقه  6شیراز:

عاشورا مکتب حقیقی عشق و انسانیت است

شــهردار منطقه شــش با بیان این مطلب گفت :منطقه شــش شــهرداری به رسم همه ســاله در ایام
ســوگواری حضرت اباعبداهللالحسین (ع) ضمن برگزاری مراســم عزاداری ،میزبان عزاداران و عاشقان آن
حضرت میباشد.
به گزارش روابط عمومی  شــهرداری منطقه شش ،اســماعیل صالحی طی مراسمی  به همین مناسبت در
ســاختمان منطقه  6برگزار شــد در جمع عزاداران حسینی ضمن بیان تســلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام
محرم گفت :قیام عاشــورا از جهت اهداف اهلی که در برداشت و رسالت زنده نگه داشتن اسالم قابل تعمق
و تفکر اســت و پیام امام حســین از همه جهات بخصوص آزادی و امر به معروف و نهی از منکر در همه
لحظات سرمشــق همه آزادگان جهان میباشد .شــهردار منطقه  6در ادامه گفت :عاشورا را در خود عاشورا
میتوان شــناخت .وی با شــرح فرازهایی از زیارت معروفه عاشــورا و بیان فضیلت قرائت آن در ایام محرم
حاضرین را بر انجام این زیارت معنوی توصیه نمود.
وی با اشــاره بر این که مراسم پرفیض زیارت عاشورا و مداحی ذاکران اهلبیت با همت روابط عمومی  و
پرسنل شهرداری منطقه شش از ابتدای محرم تا عاشورای حسینی از ساعت  6:45لغایت  7:30صبح برگزار
میگردد از شــهروندان و عاشقان اهلبیت دعوت کرد که در مراسم پرفیض مشارکت داشته باشند.
اســماعیل صالحی در ادامه گفت :شــهرداری منطقه  6با برگزاری اینگونه برنامهها درصدد است تا پیام
حســینی و فرهنگ شــهادت در جامعه زنده نگه داشته شود ،لذا در این راســتا برگزاری دورههای آموزشی
رایگان تحت عنوان «حافظشناســی و مشاعره با رویکرد قرآنی» تدارک دیده شده است که در معالیآباد و
فرهنگ شــهر برگزار میشود که تاکنون نیز یکصد نفر اقدام به ثبت نام نمودهاند.
وی در توضیــح ایــن مطلب گفت :از کلیه عالقهمندان به شــعر و ادب جهت ثبت نام در این دورههای
آموزشــی دعوت به عمل میآید که نسبت به آموزش و ترویج فرهنگ و زبان فارسی در کنار حافظشناسی
اهتمام و مشارکت داشته باشند.

صنعتگران شهرک شهید دستغیب در دفتر فرماندار شیراز

جمعی از صنعتگران شــهرک شهید دستغیب شیراز با حضور در دفتر فرماندار شیراز به مسایل و مشکالت
صنعتگران پرداختند.
مجموعه صنعتی مذکور با  26هکتار مساحت شامل  400کارگاه صنعتی و حدود  10هزار نفر شاغل ست
که در برخی از کارگاهها بالغ بر  10میلیارد تومان ســرمایهگذاری شده است.
روستایی به نمایندگی از صنعتگران شهرک شهید دستغیب به مشکالت شهرک از جمله عدم زیرساختها
و عــدم فیبــر نوری مخابرات ،عدم همــکاری اداره مالیات و دارایی و بیمه و تأمین امنیت بیشــتر مجموعه
اشاره نمود.
وی گفت :با این همه توجه مســئولین سراسر کشور به بحث اشتغال ،متأسفانه اداره بیمه فضایی را ایجاد
نموده که شــرکتها منجر به تعدیل نیرو شدهاند چرا که طبق ماده  80در صورت افزایش کارگر در کارگاهها
بیش از  5نفر هزینه زیادی متحمل تولیدکنندگان صنعتی میوشد و این خود ایجاد اشتغال را به چالش میبرد.
صنعتگر دیگری با گالیه گفت :اداره مالیات و دارایی که میبایست با ارائه خدمات و تسریع امورات حامی  ما
باشــد به شریک بزرگ ما تبدیل شــده اســت .این مجموعه میتواند جزو توانمندیهای اشتغالزایی استان
محسوب گردد اما متأســفانه بعضی از مسئولین مربوطه هنوز از مکان شهرک شهید دستغیب خبر ندارند چه
برسد به اینکه مشکالت آنها را بدانند.
سرپرســت فرمانداری شهرستان شــیراز گفت :برای برقراری و تأمین امنیت بیشــتر در شهرک پیشنهاد
میگردد با تشــکیل هیأت امنایی و مشــارکت کلیه صنعتگران میتوان نظم و مقررات مطلوبی در مجموعه
برقرار نمود و دولت نیز در راســتای تأمین امنیت در چارچــوب قانون از هیچگونه حمایتی دریغ نخواهد کرد
چرا که اقتصاد در ســایه برقراری امنیت شکوفا خواهد شد.
ایشــان در ادامه افزود :وظیفه ما انعکاس مشکالت شماست و در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت از
نیروی انتظامی  میخواهیم با افزایش گشــتهای پلیس ،نظارت خود را بیشتر نمایند و از دستگاههای متولی
باالخص اداره بیمه و مالیات و مخابرات انتظار داریم به صورت شــفاف پاسخ صنعتگران را بدهند و نسبت به
ارائه خدمات مطلوبتر جهت عدم افت اشــتغال در حوزه صنعت نگاه جامعتری داشته باشند.
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رسانه مدرنترين ابزار تاثيرگذار در جنگ نرم است
نماینده ولی فقیه در ســپاه فجر فارس بر اين اصل كه رسانه ابزار مدرن و تاثیرگذار
جنگ نرم در عصر حاضر اســت ،تاكيد و بر ضرورت بهرهگيري از اين ابزار...

طرح مطالعه در اتوبوس و مترو
در شیراز اجرا می  شود

ایرنا :نایب رئیس مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگ
ساز شیراز گفت :طرح مطالعه در اتوبوس و مترو (مطالعه
در سفر) برای نخستین بار در شیراز اجرا می  شود.
داریوش نوید گویــی،چ افزود :این طرح با همکاری
مجمع خیرین ،شــهرداری شیراز ،سازمان اتوبوسرانی و
اداره کل کتابخانه  های فارس و با هدف ترویج فرهنگ
کتابخوانی ،ظرف چند روز آینده اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد :اجرای این طــرح کمک خواهد کرد
تا مــردم به مطالعه و کتابخوانی روی بیاورند و از مدت
زمانی که مشــغول انجام سفر به وسیله اتوبوس و مترو
هستند بهترین استفاده را داشته باشند.
نوید گویی اضافه کرد :این طرح به طور آزمایشی در
ایستگاه  های میدان شهرداری تا میدان صنایع که حدود
 16ایستگاه هست اجرا خواهد شد و در هر ایستگاه یک
قفسه کتاب قرار داده می  شود.
نایب رئیس مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگ ساز
شــیراز افزود :در این قفســه  ها کتاب  های متنوع و کم
حجم برای تمام گروههای ســنی به تفکیک قرار داده
می  شــود و شــهروندان می  توانند چه در زمانی که در
ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس هستند و چه در هنگام
ســفر از این کتاب  ها اســتفاده کنند و هر زمان که به
مقصد رســیدند کتاب را یا به مســافر دیگر بدهند یا در
قفسه ایستگاه قرار دهند.
وی افزود :در صورت اســتقبال شــهروندان از این
طرح ،در ســایر مسیرها و نقاط شــهری نیز این طرح
اجرا خواهد شد.
او گفت :اعتبار ســاخت قفســه  های کتاب توســط
مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگ ســاز تامین شده و
کتاب  ها نیز توســط اداره کل کتابخانه  های اســتان و
انتشارات نوید تامین خواهد شد.
نویدگویــی اظهار کرد :شــهروندان نیــز می  توانند
برای مشــارکت در این طرح ،نســبت به اهدای کتاب
اقدام کنند.
او اضافه کرد :انتظار داریم که در روزهای نخســتین
اجرای طرح ،مقامات و مســووالن به شکل نمادین در
ایســتگاه  ها و اتوبوس  ها حضور یابند و در طول مسیر
ضمن مطالعه کتاب ،دیگران را نیز تشویق به مطالعه و
استفاده از کتاب کنند.
وی ،ضمــن تاکید بر لزوم توجه به توســعه فرهنگ
شــهروندی از طریــق ارائه آموزش  های شــهروندی
گفت :بر همین اســاس ،طــرح دیگری نیــز با هدف
کاهش جرائم رانندگی در شــهر در دستور کار داریم که
امیدواریــم با اجرای آن ایــن جرائم تا حدود  50درصد
کاهش پیدا کند.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس در
مراسم هفته پیوند:

خانواده زیرساخت توسعه
آموزش و پرورش است

پانا :مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت :مدیرانی
که از نقش اولیای دانش آموزان در تعلیم و تربیت غافل
شوند موفق نخواهند بود.
حمیــد رضا آذری در گردهمایــی جمعی از مدیران و
اعضای انجمن اولیا و مربیــان مدارس نواحی چهارگانه
شیراز،که به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان در مدرسه
اقبال الهوری ناحیه  4شــیراز برگزار شــد گفت :هنوز
نقــش انجمن اولیا و مربیان درآموزش و پرورش نهادینه
نشده است .
اذری گفــت :به نظر من نقــش خانواده  ها ،کمک و
تاثیر آنها در آموزش و پرورش می  تواند برای دســتیابی
اهداف آموزش و پرورش موثر و مفید باشد.
وی با بیــان اینکــه "مدیرانی که از نقــش اولیای
دانش آموزان غافل شــوند موفــق نخواهند بود" افزود:
نگرش و دیدگاه ما در   باره اولیا متفاوت اســت و دیدگاه
درست در این زمینه آن است که بپذیریم اولیا می  توانند
در کارکرد آموزش و پرورش نقش داشــته و از مشورت
آنها استفاده کنیم.
مدیرکل آموزش و پــرورش فارس گفت :می  توان از
ظرفیت اولیا اســتفاده کرد و اندیشه و خرد جمعی آنها را
به کمک گرفت و چه بســا با اصالح دیدگاه  های اولیا در
مورد مدرســه و تعلیم و تربیــت ،نگرش و دیدگاه آنها را
با خود همراه کرد.
آذری کیفیت ورودی  های آموزش و پرورش را بسیار
مهم ارزیابی کرد و افزود :برخی از دانش آموزان به دلیل
مشکالت موجود در خانواده با ورود به مدرسه مشکالت
خود را نیز به مدرسه منتقل می  کند و آموزش و پرورش
نیز نمی  تواند کارکرد مناسبی در قبال انها داشته باشد.
وی افــزود :از آنجــا که خانــواده اینگونــه دانش
آمــوزان کارکرد مناســب تربیتی خود را انجــام نداده،
آموزش و پرورش نیــز نمی  تواتند نقش خانواده را برای
دانش آموزان ایفا کند و این آسیب است و دانش آموزان
کیفیت مناسبی ندارند.
آذری رابطــه خانه و مدرســه را رابطه علت و معلول
ارزیابی کرد و گفت :ما بایــد از نهاد خانواده که یکی از
فطری ترین نهاد  های هر جامعه ای است مراقبت کنیم .
مدیر کل آموزش و پرورش فارس مشکالت آموزش
و پرورش را ناشی از مشکالت خانواده  ها دانست و افزود:
تربیت صحیح فرزندان و تامین نیاز اقتصادی و مســائل
فرهنگی آنهــا نقش موثری در دوام و بقای خانواده دارد
و با ورود اینگونه دانش آموزان به مدرســه ،کارکردهای
آموزش و پرورش نیز موثر خواهد بود.
وی گفت :نهاد خانواده زیرســاخت توســعه آموزش
و پــرورش اســت وآموزش و پــرورش بدون داشــتن
خانواده  های مناســب توســعه یافته،به همه اهداف خود
نمی  رسد.

گزينه انسان مومن ،عزت است
نماينده ولي فقيه در كهگيلويه و بوير احمد گفت :گزينه انســان مومن ،عزت است و
هیچ گزینۀ دیگری را نمیپذیرد...
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آیت ا ...ایمانی:

دین باید پاسخگوی معیشت مردم نیز باشد

عکس :ایسنا

ایسنا :نماينده ولي فقيه در كهگيلويه و بوير احمد گفت :گزينه
انسان مومن ،عزت است و هیچ گزینۀ دیگری را نمیپذیرد.
آيتاهلل سيدشرفالدين ملكحسيني در جمع عزاداران حسيني
ســپاه فجر فارس بيان كرد :حرکتهای انســانی تاریخ چهار نوع
حرکــت متفــاوت با انبیاء الهی بــوده كه یا برای فســاد یا برای
حرکتهــای ظالمانه و یا از روی غرور به کشــورهای دیگر حمله
ميشد و ديگري از روي خوشي و عياشي بوده است.
وي افزود :در زمان امام حسين(ع) منکر به معروف و معروف به
منکر تبديل شــده بود و سیدالشهدا (ع) ایستاد تا ما بفهمیم جامعه
ما جامعه عاشــورایی است و رمز پيروزي اين امام بزرگوار پیروزی
تاریخی حق بر باطل بود كه اگر فضا برای رشــد انسان وجود داشته باشد ،یعنی جامعه ،جامعه سالم است.
عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اینکه اباعبداهلل الحسین(ع) میفرمایند" :هیهات من الذله ،یعنی
مــا و ذلت دوریم ،ذلت و اینکه ذلت را به عنوان یک گزینه انتخــاب کنیم در تصور ما نمیگنجد" ،گفت:
گزينه انســان مومن ،عزت اســت و هیچ گزینۀ دیگری را نمیپذیرد ،مومن یعنی حقیقت ناشکننده و غیر
مومن یعنی حقیقت ذلتپذیر و شکسته شده است.
ملكحسيني با اشاره به اینکه امام حسین(ع) با ذکر شش عامل به سئوال "من چرا ذلت را نمیپذیرم؟"،
پاســخ داد ،گفت :شش عامل وجود دارد که وقتی نباشد جامعه به ذلت کشیده میشود ،جبههای را استکبار
در مقابل جبهه حق گشــوده اســت ،تکرار پذیری تاریخ را ببینید یعنی چه ،تا بدانید وقتی رهبرتان فریاد
میزنــد که ما به مقاومت خودمان در برابر نظام ســلطه ادامه خواهیم داد و مــا هر گز پای میز مذاکره با
آمریکا نخواهیم نشست یعنی چه؟
وي ادامه داد :مذاکره و گفتوگو چیز بدی نیســت اما چرا در یکجا مقاومت انجام ميشــود؟ ســخنان
ابا عبداهلل الحســین(ع) را ببینید ،اگر دیدید دشمن در یکی از این زاویهها عقب نشینی داشت گله کنید که
چرا مذاکره نمیکنید اما اگر دیدید در این شــش جبههای که امام حسین(ع) مطرح کرده دشمن همچنان
دشــمن شماست بدانید انتخاب مقاومت یک انتخاب حسینی است.
عضو مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد :امام حســین(ع) همچنين در پاســخ به این سوال که "چرا
بیعت نمیکند؟" به شــش عامل اشاره كرد :خدا نمیگذارد ،رســالت پیامبر نمیگذارد ،رگ پدر نمیگذارد،
مادر نمیگذارد ،مردان بزرگ و مســئوالن با غیرت نمیگذراند و جامعه مراقب پیرامون من نمیگذارد كه
این شش عامل در دوران اُموی ویران شده بودند.
ملكحســيني گفت :ببینید امروز دشــمن چه بالیی بر سر خانواده در فیلمها آورده است ،تاریخ در حال
تکرار اســت ،شبکههای ماهوارهای همین شش عامل را نشانه گرفتهاند ،توحید ،وحی ،خانواده با دو عنصر
پدر و مادر ،مســئوالن جامعه و بدنه جامعه ،در فیلمها و مصاحبههایشان اینها را هدف گرفتهاند.
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شیراز

ایرنــا :نماینده ولی فقیــه در فارس و امام
جمعه شــیراز گفت :دین بایــد همانطور که بر
مســایل معنوی و اخروی مردم توجه دارد به
مسایل معیشت و روی پای خود ایستادن مردم
جامعه توجه کند و پاســخگوی معیشت مردم
نیز باشد.
آیت اهلل اســداهلل ایمانی چهارشنبه در دیدار
رئیــس کمیته امداد کشــور در شــیراز بیان
کرد:نظام جمهوری اســامی  نیز باید مســئله
معیشــت و روی پای خود ایســتادن مردم را
در دســتور کار خود قرار دهد که متاسفانه در
ســال  های گذشــته این مهم مورد غفلت قرار
گرفتــه و عواملی مانند جنگ تحمیلی ،ترورها،
تحریم  ها و از بین رفتن زیرساخت  های کشور
نیز بر عدم توجه به معیشــت مردم اثر گذاشته
است.
آیت اهلل ایمانی اظهارداشــت :رهبر معظم
انقــاب در چند ســال اخیر مســئله اقتصاد
مقاومتی را به عنوان راهگشــای بخش اقتصاد
کشــور مطرح کردند اما متاسفانه هنوز آنچنان
که باید در عمل مورد توجه قرار نگرفته و تنها
در زبان  ها ،شعارها و گفته  ها باقی مانده است.
امام جمعه شــیراز اضافه کرد :کمیته امداد
باید اکرام انســان  ها ،از بین بردن ریشه فقر و
توسعه اشــتغال و خودکفایی را در اولویت کار
خود قرار دهد و در زمینه گســترش این مهم
تالش مضاعف کند.
او با بیان اینکه باید شــرایطی در کشــور
فراهم شود که ایجاد شغل شود تا مردم بتوانند
روی پای خود بایســتند ادامه داد :برای تحقق
این مهم کمیته امــداد باید تمام امکانات خود
را بسیج کند تا توانایی  های خانواده  های تحت
پوشش آن به مرحله ظهور و بروز برسد.
ایمانی عنوان داشــت :کمیته امداد باید به
جایی برســد که مردم با مراجعه بــه آنجا به
دنبــال کار و نه پول باشــد و این فرهنگ در

کشور نهادینه شود.
وی افــزود :کمیته امداد امــام خمینی(ره)
صدقه جاریــه امام راحل اســت که در طول
پیروزی انقالب اســامی  تاکنون بسیار موفق
عمل کرده و برکات فراوانی داشــته است که
ســایر کشورهای اســامی  باید برای نجات و
هدایت خود از تجربــه موفق کمیته امداد امام
راحل بهره گیرند.
رئیس کمیته امداد کشور :فراگیر نبودن
بیمه تامین اجتماعی برای ما مشکل ساز
شده است
رئیس کمیته امداد کشــور گفت :متاسفانه
چتر بیمه تامین اجتماعی در کشــور ما فراگیر
نیســت و این عدم گستردگی و فراگیری یکی
از مشکالت مهم برای کمیته امداد شده است.
پرویــز فتاح چهارشــنبه در دیــدار نماینده
ولــی فقیه در فــارس و امام جمعه شــیراز در
شیراز بیان کرد :بسیاری از خانواده  های تحت
پوشــش کمیته امداد به دلیل نداشــتن بیمه
تامین اجتماعی و عدم تامین از سوی این بیمه
به کمیته امداد روی می  آورند.
وی افزود :به طور مثــال اگر راننده ای در
جاده جان خود را از دست دهد خانواده این فرد
به دلیل نداشــتن بیمه تامیــن اجتماعی تحت
پوشش کمیته می  روند که نباید این طور باشد.
فتاح اظهارداشت :عدم فراگیری بیمه تامین
اجتماعی یک مشکل ســاختاری است که در
برنامه شــش توســعه به آن توجه ویژه شده
است.
وی اضافــه کرد :برنامــه ای برای افزایش
افــراد تحت پوشــش کمیته امداد در کشــور
نداریم و رسیدگی سریع به افراد شناسایی شده
در دستور کار است.
او ادامه داد :عوامل متفاوتی از جمله اعتیاد،
طــاق و خانواده  هــای زندانی  ها بــه عنوان
ریشــه  های ایجــاد فقر در کشــور وجود دارد

که متقاضیان پوشــش کمیته امداد را افزایش
می  دهد لذا بر این باوریم که ریشــه  های فقر
در کشور باید کنترل شود.
فتاح عنوان داشــت :اصلــی ترین رویکرد
مــا در بحــث فقرزدایی در کمیتــه امداد امام
خمینی(ره) بحث خود اتکایی ،خود اشــتغالی و
توان افزایی است و خانواده  های تحت پوشش
کمیته امداد توانایی  ها و اســتعدادهای باالیی
دارند که باید بالفعل شود.
وی افــزود :معتقدیم باید به لحاظ فرهنگی
کارهای زیربنایی و نهادینه ســازی انجام شود
و با ارائه آموزش  های الزم ،خوداشتغالی را در
خانواده  های تحت پوشــش کمیته امداد ایجاد
کنیم و رونق دهیم.
رئیس کمیته امداد کشــور گفت :همچنین
اشــاعه فرهنــگ انفــاق در جامعــه از دیگر
برنامه  های برای فقر زدایی اســت که مردم ما
بــه لحاظ فرهنگی آمادگــی انفاق را دارند که
این روحیه باید در آنها تقویت شود.
فتاح بیان کرد:تحریم  ها و فشارها تولید فقر
کرده اســت و اگر درآمد کشور بر روی اصول
بود امروز جمعیت تحت پوشــش کمیته امداد
بسیار کمتر می  شد.
وی ادامه داد :کمیته امداد امام خمینی(ره)
میراث گرانقدر و ارزشــمند امام راحل است که
با توجه بــه افزایش جمعیــت از اول انقالب
تاکنون ،همواره انتظارها از این نهاد خدمتگزار
بیشتر است.
در ســفر رئیس کمیته امــداد امام خمینی
(ره) کشــور به استان فارس ،هزار هکتار زمین
کمیته امداد استان تفکیک و در قالب  10زمین
به افراد تحت پوشــش کمیته امداد فارس در
شهرستان مرودشت واگذار شد.
مقرر شــد این افراد بــر روی زمین کار و
هزینه این زمین را در مدت زمان هفت ســال
به کمتیه امداد پرداخت کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه فجر فارس در دیدار خانواده شهید مصطفایی مطرح كرد:

رسانه مدرنترين ابزار تاثيرگذار در جنگ نرم است

ایســنا :نماینده ولی فقیه در سپاه فجر فارس
بر اين اصل كه رســانه ابزار مــدرن و تاثیرگذار
جنــگ نرم در عصــر حاضر اســت ،تاكيد و بر
ضــرورت بهرهگيــري از ايــن ابــزار در جهت
مقابلهاي موثر با تهديدات ،اصرار كرد.
حجتاالســام حاجیزاده در ديدار با خانواده
شهيد عبدالرسول مصطفايي؛ اولين شهيد رسانه
در اســتان فارس ،بيان كرد :شــهدای رسانه از

جمله شهدایی هســتند که کمتر به معرفی آنها
به جامعه توجه شده است.
وي بــا تاكيد بر اين نكته كه الزم اســت در
زمینه معرفی شــهدای اقشــار ،تالش بیشتری
انجام شــود ،افزود :اجر خانواده شــهدا به ويژه
مادران آنها كمتر از فرزندانشان نیست و از عزت
در دنیا و آخرت برخــوردار خواهند بود؛ چرا كه
مادران شهدا با الگو قرار دادن حضرت زینب (س)

نقشی مثال زدنی در دوران دفاع مقدس و پس
از آن از خود نشان دادهاند.
نماینده ولی فقیه در ســپاه فجــر فارس به
نقش تاثیرگذار والدین شهدا در تربیت دینی آنها
اشاره و خاطرنشان كرد :تربیت دینی برگرفته از
آموزههای عاشورا ریشه و اساس حماسه آفرینی
رزمندگان اســام ،ایثارگران و شــهدا در دوران
دفاع مقدس بوده اســت ،این حماسه آفرینیها

همه الگوهای برتر رفتاری برای نســل جوان و
اقشار مختلف هستند ،شهدای اصحاب رسانه نیز
الگوهای برتر برای قشر خبرنگار و رسانه هستند.
حاجــیزاده گفت :جوانان مومــن و فرزندان
انقالب اســامی  از همان روزهای ابتدایی آغاز
انقالب اسالمی  با حضور در این عرصه در مقابل
هجمه فرهنگی – رســانهای اســتکبار جهانی
ایســتادگی و انجام وظیفه كردند که نمونههای

بارز آن تقدیم شهدای خبرنگار و اصحاب رسانه
همچون؛ شهید عبدالرسول مصطفایی در دوران
دفاع مقدس است.
وی گفــت :وظیفــه مهــم اصحاب رســانه
مقابله با جنگ نرم دشــمنان انقالب اسالمی  و
ترویج و معرفی ارزشهای انقالب اســامی  در
سراســر جهان است ،در جنگ نرم رسانهای این
وظیفهای بســیار سنگین اســت که امثال شهید
مصطفایی در برههای که جنگ ســخت نیز در
جریان بود به خوبی از پــس آن برآمدند ،امروز
نیــز حضور نیروهای مومــن و انقالبی در میان
اصحاب رسانه ،شکستهای پیدرپی نقشههای
استکبار جهانی در جنگ نرم فرهنگی–رسانهای
را در پی داشته است.
نماینــده ولــی فقیه در ســپاه فجــر فارس
همچنيــن با اشــاره به این موضــوع که بخش
اعظــم خبرگزاریهاى دنيا در دســت و تحت
مدیریت صهيونيستها و ســرمايه داران عمده
اســت ،گفت :امروز نقش رســانههای داخلی و
برون مرزی ایران در موضوع معرفی ارزشهای
انقالب اســامی  و اسالم ناب محمدی (ص) به
ملتهای جهان بســیار مهم است و در حقیقت
خبرنــگاران در خط مقدم مقابلــه با توطئههای
فرهنگــی و رســانهای اســتکبار جهانــی و
صهیونیستها قرار دارند.
به گزارش ايسنا ،شهید عبدالرسول مصطفایی
اولین شهید رسانه استان فارس است که در سال
 1359به فیض شــهادت نائل آمــد و در ديدار
نماينده ولي فقيه در ســپاه فجر فارس با خانواده
وي ،مادر شــهيد به ذكر خاطراتي از دوران دفاع
مقدس پرداخت.

