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مردم پایداری را در دانشگاه دفاع مقدس آموختند
رئیس حوزه هنری فارس گفت :ملت ما پایداری و اســتقامت را در دانشگاه دفاع مقدس
و  ۸سال جنگ تحمیلی آموخت...
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فارس

برخورداری  3000دانش آموز از مدارس جدید فارس
بــا حضور آیت اهلل محمدی گلپایگانی رییس دفتــر مقام معظم رهبری و بصورت
ویدئو کنفرانس در ارتباط مخابرا تی با یکی از مدارس مناطق محروم...

فرمانده قرارگاه امام حسین (ع):

مسیر انقالب اسالمی  تمام شدنی نیست

جانشــین فرماندهی کل ســپاه در قــرارگاه امام
حســین(ع) گفت :اینکه برخی می  پندارند راه و مسیر
انقالب تمام شــده و یا اینکه می  توان این مسیر را به
عقب برگرداند ،ذهنیتی اشــتباه است و هرگز اینگونه
نخواهد شد.
به گزارش ایرنا سردار سرتیپ غالمحسین غیب پرور،
عصر شــنبه در یادواره  27نفر از شــهدای روســتای
مهرنجان شهرســتان کازرون از توابع اســتان فارس،
بیان داشت :اگرچه به نظر می  رسد انقالب اسالمی  در
کشــور ایران مظلوم واقع شــده اما ایــن انقالب در
خارج از مرزها به الگو تبدیل شــده و همچنان کانون

توجه است.
وی افــزود :از میــزان دشــمنی  ها بــا انقــاب
اسالمی  ایران کاسته نشده و هنوز این انقالب در خارج
از کشور دشــمنان و بدخواهانی دارد و افرادی هم در
داخل سرسازگاری با آن ندارند و این دسته از افراد به
کانون  های ثروت تعلق دارند.
غیب پرور ادامه داد :این عده که دچار بی بصیرتی
شــده اند در سر خیال توقف و بازدارندگی این انقالب
را می  پرورانند
غافل از اینکه ریشــه  های این انقالب مستحکم و
پابرجاســت و صاحب آن حضرت مهدی (عج) است.

جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه امام حسین
(ع) در بخش دیگری از مطالب خود ضمن گرامیداشت
چهارمین روز از هفته دفاع مقدس ،با ارج نهادن به یاد
و خاطره شــهدای انقالب اسالمی  اظهار داشت :آنچه
امروز بنام شهدا برگزار می  کنیم در حقیقت پاسداشت
واقعه کربال و حرکت در راه ســید و ســاالر شهیدان
حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) است.
وی گفــت :امروز مدافعان حرم در پاســخ به علت
حضورشــان اظهار می  کنند برای دفاع از حرم حضرت
زینب (س) پیغام آور حماســه جاویدان کربال در این
مسیر قرار گرفته اند.
غیب پــرور ادامه داد :از یک هزار و  100شــهید
شهرســتان کازرون حتی یک نفر با اندیشــه مال دنیا
در مسیر شــهادت حرکت نکرد بلکه هدف آنها دفاع
از ارزش  هــای واالی دینــی و آرمان  هــای انقالب
اســامی  بود و این ویژگی ارزشمند در رگ  های مردم
این مرز و بوم جریان دارد.
این مقــام نظامی  بیان کرد :بــرای رونق بیش از
پیش دین اســام و ظهور حضــرت مهدی (عج) باید
دین خدا را به مســائل دنیوی نفروشیم ،یادواره  های
شهدا بیانگر درس ایستادگی و مقاومت باشد و رسالت
همه ما زمینه ســازی برای حکومت امام مهدی (عج)
باشد حکومتی که همه اولیای الهی بشارت آمدنش را
داده انــد و این امر مســتلزم ایســتادگی و فداکاری
همگان است.
این آیین با حضور خانواده  های شــهدا ،امام جمعه،
فرماندار ،فرماندهان نظامی  و انتظامی  و اقشار مختلف
مردم در مسجد روستای مهرنجان کازرون برگزار شد.

گراميداشت هفته ملی سالمندان با شعار "نه علیه تبعیض سنی"

هفته ملی ســامت ســالمندان ،با شــعار "نه علیه
هرگونه تبعیض ســنی" از امروز ،چهارم مهر ،آغاز شده
و تــا دهم مهر ،ادامه دارد و طــي اين هفته برنامهها و
اقدامات مختلفي از سوي دستگاههاي دولتي و نهادهاي
خصوصي انجام ميشود.
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،معاون بهداشــتی
دانشــگاه علوم پزشکی شیراز يكشــنبه چهارم مهرماه
در جمــع خبرنــگاران با اشــاره به اهمیــت توجه به
ســالمندی جمعیت و تدوین سیاســتهای مناسب با
تغییرات جمعیتی در جهان امروز ،گفت :رشــد جمعیت
سالمندان کشور ناشي از بهبود شاخصهای بهداشتی و
افزایش امید به زندگی به همراه روند رو به رشد علمی  و

اجتماعی در ايران است.
دكتر محســن مقدمي با اشــاره به فرمايشات مقام
معظم رهبري در ابالغيه سياســتهاي كلي جمعيت،
گفت :فرهنگســازی برای احترام و تکریم ســالمندان،
ایجاد شــرایط الزم برای تامین ســامت و نگهداری
آنان در کنار خانواده و پیش بینی ســاز و کار الزم برای
بهره مندی و اســتفاده از تجارب و توانمندی سالمندان
در عرصه  های مناســب ،در راس اهــداف برنامه  های
اجرایی سالمت سالمندان مشخص شده است.
مدیــر گروه ســامت خانواده ،جمعیــت و مدارس
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز نيز گفت :بیشتر از دو
ســوم جمعیت سالمند دنیا تا ســال  2020میالدی در

کشــورهای در حال توســعه زندگی می  کنند و پدیده
سالمندی در این کشورها پدیده ای جدید است.
دکتر فریبا مرادی روند ســالمندی در کشــور ما را
بسیار ســریع ارزیابی و اضافه کرد 10 :درصد جمعيت
استان فارس را افراد سالمند تشكيل ميدهد ،لذا وظیفه
داریم هرچه زودتر برای مقابله با این پدیده تدابیر الزم
را انجام دهیم.
او اضافه کرد :بر اساس برنامه هر ساله ،برنامههای
تعیین شــده در هفته ملی ســالمندان همراه با ســایر
دانشــگاههای علوم پزشکی کشــور بر اساس روزشمار
اعالم شده از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و
درمان ،اجرا میشود.
مدیــر گروه ســامت خانواده ،جمعیــت و مدارس
دانشــگاه ،با بیان اینکه هفته ســالمند امسال با شعار
"نــه ،علیه هر گونه تبعیض ســنی" برگزار میشــود،
افزود :عناوین روزهای هفته تکریم منزلت ســالمندان
شامل روز ســالمند ،رفاه اجتماعی و محیط توانمندساز،
روز ســالمند مســتقل ،فعال و با نشــاط ،روز سالمند
و همبستگی در بســتر خانواده ،روز ســالمند و سبک
زندگی ســالم ،روز سالمند حقوق شــهروندی و قانون،
روز سالمند ،ارزش  های فرهنگی ،دینی و تکریم منزلت
آنان ،روز سالمند و عدم تبعیض سنی ،است.
مــرادی یادآور شــد :در راســتای ارج نهــادن به
مقــام و منزلــت ســالمندان ،برنامه  هــای مختلفــی
شــامل مراســم روز جهانی ســالمند بــرای قدردانی
از پیشکســوتان عرصــه ســامت و بازدیــد معاون
بهداشــتی از ســرای ســالمندان ،در ایــن هفتــه
اجرا میشود.

برخورداری  3000دانش آموز از مدارس جدید فارس

با حضور آیت اهلل محمدی گلپایگانی رییس دفتر
مقام معظم رهبری و بــه صورت ویدئو کنفرانس در
ارتباط مخابــرا تی با یکی از مدارس مناطق محروم
تهران 13 ،باب مدرسه در مناطق محروم فارس نیز
با ظرفیت  94باب کالس درس افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی  نوســازی مدارس فارس
،در مراسم افتتاح این پروژه  ها که در محل استانداری
فــارس و بــا حضور نماینــده ولی فقیــه در فارس،
اســتاندار ،مدیران کل اموزش وپرورش ،نوســازی
مدارس ســتاد اجرایی فرمان امام راحل و جمعی از
مســئولین اجرایی برگزار شــد ،آیت اهلل گلپایگانی با
اشاره به وسعت اســتان فارس که نیازهای متعددی
برای توســعه می  طلبد گفت فارس استان پهناور با
شرایط اقلیمی  متفاوت و محصوالت کشاورزی بسیار
اســت که باید در بعد اجتماعی و آموزشــی نیز مورد
توجه قرار گیرد که در این راســتا طی ســالهای اخیر
از ســوی موسســه برکت بالغ بر  270میلیارد تومان

در این استان در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
هزینه شده است اما این گستردگی تنگناهای زیادی
دارد که باید مرتفع شود.
آیــت اهلل ایمانی نماینده ولی فقیــه و امام جمعه
شــیراز نیــر در این برنامــه که به صــورت زنده در
استانهای آذربایجان غربی ،بوشهر ،لرستان و سیستان
و بلوچستان پخش می  شد با اشاره به وضعیت خاص
استان فارس گفت :فارس ،محروم از کلمه محرومیت
بوده و متناسب تر است که محرومیت در این استان
نقطه ای دیده شــود،که از آن جملــه مقوله مدارس
و مســاجد اســت که پیشنهاد می  شــود کارشناسان
مناطقی که به حق محرومند شناســایی و بر اساس
اولویــت در اختیار بنیاد برکت بــرای رفع محرومیت
قرار دهند.
افشانی استاندار فارس هم با تقدیر از اهتمام بنیاد
برکت در محرومیت زدایی مناطق اســتان بخصوص
در مقوله فضاهای آموزشــی خاطرنشــان کرد  :طی
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ســالهای اخیر  43باب پروژه با  270کالس درس با
اعتباری معادل  15میلیارد تومان در فارس از ســوی
بنیاد برکت اجرایی شــده اســت که  16باب از آنها
تاکنون به بهره برداری رســیده است و امروز هم 13
باب با  94کالس درس به بهره برداری می  رسد و 14
باب کالس درس نیز تا پایان سال افتتاح خواهد شد.
افشانی با اشــاره به وسعت محرومیت در فارس
گفت  ،علی رقم برخوردار تلقی شــدن این اســتان
اما وســعت محرومیت در آن از گستره کل برخی از
استان  های کشور بیشتر است که در از ان جمله وجود
هزاران کالس درس فاقد استحکام الزم در برابر خطر
زلزله هســت ،که امیدواریم با مشارکت افراد نیکوکار
و همچنین بنیاد برکت مدارس غیر فنی ،بازسازی و یا
مقاوم سازی شوند بگونه ای که کمتر نگران فرزندان
و اولیا مدارس ،در برابر خطرات غیر مترقبه باشیم.
دست نیان مدیرکل نوسازی مدارس فارس نیز با
اشاره با تأثیر مدارس موسسه برکت در روند آموزشی
اســتان یاد اور شد  :در این مراسم  13باب مدرسه از
سوی موسســه برکت با ظرفیت  94کالس درس در
 10هزار مترمربع بــا اعتباری افزون بر  56میلیارد
ریال افتتاح شد که  3هزار دانش آموز در آن مشغول
به تحصیل خواهند شد.
مدیرکل نوســازی مــدارس فارس با اشــاره به
وضعیــت دانش اموزان از جهــت بهرمندی از فضای
آموزشی مناســب در شهرستان  ها گفت  :امروزه در
هیچ نقطه ای از استان با کمبود مدرسه مواجه نیستیم
حتی در مناطق روستایی نیز دانش آموزان در مدارس
مورد نیاز مشغول به تحصیل هستند اما عمده مشکل
مــا در غیرایمن بودن بعضی از مدارس و تراکم دانش
آموزی در مناطقی اســت که مسکن مهر ایجاد شده
که در آنهــا پیش بینی الزم آموزشــی به حد کافی
نشده است.

 ۲۱۵۰۰نفر برای راهپیمایی اربعین
در فارس ثبت نام کردند

مدیرحج و زیارت فارس از ثبت نام  ۲۱۵۰۰نفر جهت
حضور در راهپیمایی اربعین حسینی در فارس خبر داد.
علیرضا زینلی در گفت و گو با خبرنگار مهر ،با اشــاره
به آخرین وضعیت نام نویســی پیاده روی اربعین ،گفت:
تاکنون  ۲۱هزار و  ۵۰۰نفــر در قالب  ۵۵۰۰گروه برای
حضور در راهپیمایی اربعین حســینی در اســتان فارس
نام نویسی کردند.
وی تاکید کــرد ۱۴۰ :دفتر حج و زیارت در اســتان
فارس برای انجام مراحل نام نویســی مشخص شده و از
مردم درخواســت داریم که به غیر از این مراکز معتبر در
هیچ جای دیگر اقدام به ثبت نام نکنند.
مدیرحج و زیارت فارس ادامه داد :متاسفانه گروهی از
افراد ســودجو به بهانه ثبت نام راهپیمایی اربعین اقدام به
کالهبرداری از مردم کرده اند که خوشــخبتانه شناسایی
و دســتگیر شدند .زینلی افزود :مردم باید از طریق سایت
سما مبالغ مشخص شده را واریز کنند که حدود  ۱۷۰هزار
تومان می  شود و تحت هیچ شــرایطی نباید مبلغی را به
طور دســتی به کسی بدهند .وی یادآور شد :توجه داشته
باشــند که پیامک  هایی قابل اعتماد اســت که از طریق
سازمان حج و زیارت ارسال می  شود.

مهربانی پاکبانان در مهر

رئیس ســازمان مدیریت پســماند با بیان اینکه این
ســازمان پاکســازی ،نظافت ،جمــعآوری ،حمل و دفع
پســماندها را در مســاحتی حدود  4هزار و پانصد هکتار
به صورت روزانه در شــهر شیراز به عهده دارد؛ افزود :به
منظور ارایه خدمات در بخش مدیریت شهری هزینههای
زیادی صرف میشــود و بدون تردیــد مهمترین فعالیت
برای کاهش هزینهها در این قســمت ،تعامل و مشارکت
مجدانه شــهروندان است و یکی از مهمترین جامعههای
هدف دانشآموزان هستند.
خوشــبخت ادامه داد :با عنایت بــه این موضوع ،این
سازمان برنامههای ویژه و گســتردهای جهت این گروه
طرحریزی نموده که یکی از آنها طرح مهر میباشد.
وی بــا اشــاره به اینکه ســازمان مدیریت پســماند
تنها متولی نظافت و پاکسازی شــهر میباشد افزود :در
طرح مهر که امســال برای نهمین سال متوالی با هدف
شستشو ،نظافت و پاکســازی مدارس به منظور استقبال
از دانشآموزان ،ارتقای بهداشــت مدارس و ایجاد شــور
و نشــاط در دانشآموزان انجام شــد از  20شهریور تا 3
مهر در تعداد  400باب مدرســه سطح شهر توسط یک
هزار و پانصد نفر پاکبان با اســتفاده از  15دستگاه تانکر
آب و  5دســتگاه خــودرو واترجت با یک هزار ســاعت
کار 10 ،دســتگاه خودرو روباز با  400ســاعت کاری و
 40دســتگاه خودروی ویژه جمعآوری و حمل مواد قابل
بازیافت ،خدماتی ماننــد جمعآوری کلیه ضایعات موجود
در داخــل و اطراف مدارس شستشــوی تمام المانهای
شهری ،شستشوی و پاکسازی کلیه تابلوهای راهنمایی و
رانندگی ،پاکسازی پوستر معابر اطراف مدارس ،شستشو
خطکشیهای عرضی مدارس ،شستشو و پاکسازی معابر
اصلی و فرعــی منتهی به مدارس ،توزیــع  8هزار عدد
نایلکس ویژه پسماندهای خشک و تر در مدارس و توزیع
مخازن ویژه پســماندهای خشک و جمعآوری مواد قابل
بازیافت توسط ناوگان حمل مواد بازیافتی انجام شد.

رئيس جهادكشاورزي فارس:

جايگاه دوم توليدات كشاورزي كشور
متعلق به فارس است

رئيس سازمان جهادكشاورزي استان فارس با بيان اينكه
جايگاه دوم توليدات كشــاورزي در كشــور به استان فارس
تعلــق دارد ،گفت :فارس در بخش زراعت رتبه دوم ،باغبانی
رتبه اول ،دام رتبه پنجم و شــیالت رتبه ششــم کشور را در
اختیار دارد.
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،محمدمهدي قاسمي در
جلسهاي با تعدادي از نمايندگان مردم شهرستانهاي فارس
در مجلس شوراي اسالمي ،گفت :طي سه سال فعاليت دولت
تدبير و اميد ،توفيقهاي زيادي در حوزه كشــاورزي حاصل
شده است كه دستيابي به تراز مثبت  5در تجارت ،افزايش
 13درصدي محصوالت كشــاورزي ،رشد  7.5درصدي اين
بخــش ،تكرار خودكفايــي گندم و اقدامات انجام شــده در
حوزههاي اعتباري و تسهيالتي بخشي از اين موفقيتها است.
او در بيان اقدامات شــاخص استاني در سه سال گذشته نيز
گفت :اجراي باالترین ســطح آبیاری تحت فشــار ،باالترین
میزان آموزش بهرهبرداران ،اجراي طرحهای پارسل بندی در
 619پهنه و تجهیز مراکز خدمات ،اجرای  12سایت انتخاب
مشــارکتی ارقام گندم و کلــزا( ،)PVSاجرای طرح انتقال
یافتهها در  8ســایت  500هکتاری گندم ،طرح ســایتهای
جامــع الگویی تولیدی-ترویجی امیــد در  432واحد زارعی
و باغی ،جــذب و بهکارگیری  812کارشــناس و  92نفر از
فرزندان شهدا ،تشــکیل کمیسیون رفع تداخالت ،راهاندازی
ســامانه  131ویژه حفاظت اراضی کشــاورزی و تجهیز 11
گروه گشــت و بازرســی اراضی با خودروهای ویژه از جمله
توفیقات شــاخص سه سال اخیر ســازمان جهاد کشاورزی
اســتان فارس اســت .قاســمی  با بيان اينكه در سال زراعی
 94-95شاهد افزایش  100هزار تنی تولید گندم بودهایم که
این میزان سبب افزایش  127میلیارد تومانی درآمد کشاورزان
استان فارس شده است ،گفت :دولت تمام تالش خود را براي
پرداخت وجه گندم خریداری شده از کشاورزان انجام داده و
تاکنــون  980میلیارد تومان از مطالبــات را پرداخت كرده و
مابقي هم در آينده نزديك پرداخت ميشود.
به گفته او ،تهیه طرح الگوی کشــت برای برخی مناطق
استان ،توســعه کشــت گیاهان کم آب بر به جای گیاهان
پــر آب بر ،برنامهریزی براي تجهیز اراضی به سیســتمهای
آبیاری تحت فشار به میزان  150هزار هکتار در قالب برنامه
ششم توسعه ،برنامهریزی توســعه کشت گیاهان دارویی به
میزان  5200هکتار به صورت دســت کاشــت ،برنامه ریزی
تغییر الگوی کشت  80هزار هكتار سبزي و صيفي در  7هزار
فضاي گلخانهاي ،انتقال بخشي از كشت بهاره به پائيزه و...
از برنامههاي سازمان جهادكشاورزي فارس است.

مسیر انقالب اسالمی  تمام شدنی نیست
جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه امام حسین(ع) گفت :اینکه برخی می  پندارند
راه و مسیر انقالب تمام شده و یا اینکه می  توان این مسیر را به عقب برگرداند...
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فرمانده سپاه محمد رسولاهلل (ص) شیراز:

مهمترین دستاورد دفاع مقدس ،تثبیت انقالب بود

فرمانده ســپاه ناحیه محمد رسولاهلل (ص) شیراز گفت :مهمترین
دستاورد دفاع مقدس تثبیت انقالب بود.
ســرهنگ پاســدار ســید حســین حســینی فرمانــده ناحیــه
مقاومت بســیج ســپاه حضرت محمد رســولاهلل (ص) شــیراز در
جمــع دانشآمــوزان دبیرســتان رضوان شــهر صدرا گفــت :دلیل
بدعهــدی آمریــکا در برجام نســبت بــه تعهداتش چه میباشــد؟
وی در این مراســم که با حضور رئیس شــورای شهر صدرا و برخی
دیگر از مســئولین محلی شهر صدرا در سالن همایش مدرسه رضوان
برگزار شد؛ ضمن سالم و خیرمقدم به همه دانشآموزان و معلمان به
دلیل شروع سال تحصیلی جدید هفته بازگشایی مدارس و هفته دفاع
مقدس برای همه دانشآموزان برای ســال تحصیلی جدید در عرصه
علم و دانش آرزوی موفقیت نمود .وی در ادامه به تاریخچه انقالب اسالمی  اشــاره نمود و بیان داشــت :انقالب
اســامی  به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در ســال1357در مبارزه با حکومت طاغوت به پیروزی رسید و ملت
مبارز توانستند به این حیاط خلوت آمریکا در منطقه که دستور قرآن میباشد پایان دهد .وی گفت :تشکیل حکومت
اسالمی  با رهبری والیت فقیه باعث شد که دست ابرقدرتها از کشور قطع شود و سیلی محکمی  به گوش استکبار
جهانی آمریکا زده شــود و این شکست دشمنان را بر آن داشت که با اقداماتی همچون ترور ،تحریم جنگ هشت
ساله و ...علیه نظام جمهوری اسالمی  بلند شوند .وی تصریح نمود :در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی  که ستونهای
نظام در حال محکم شــدن بود دشمنان شرق و غرب نتوانستند بر اراده ملت غلبه نمایند و مردان و زنان قهرمان
کشور همه به صحنهها آمدند که اوج عظمت و ارزش آن در جنگ هشت ساله در دفاع از اسالم بود که جهانیان
شــاهد بودند .وی افزود :بزرگترین دســتاورد دفاع مقدس تثبیت انقالب اسالمی   بود که با مجاهدتهای شهدا،
ایثارگران و رزمندگان در جنگ هشــت ســاله اتفاق افتاد .وی تصریح نمود :انقالب اسالمی  باعث به وجود آمدن
روحیه ایستادگی با استفاده از قدرت ایمان شد و نتیجه آن جلوی ابرقدرتها ایستادن و خود را باور کردن میباشد.
سرهنگ حســینی بیان داشت :تجارب نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و هنری و ...کشور با دیگران در دفاع
مقدس شکل گرفت که اوج آن صدور انقالب اسالمی  به سایر کشورها و شکسته شدن ابهت ابرقدرتها بوده است.

حجتاالسالم حاجیپور:

فلسفه هشت سال دفاع مقدس باید به آیندگان انتقال داده شود

حجتاالسالم والمسلمین عباس حاجیپور نمایندگی ولی فقیه در
ناحیه مقاومت بســیج ســپاه حضرت محمد رسولاهلل (ص) شیراز در
جمع کارکنان ناحیه حضرت محمد رسولاهلل (ص) شیراز بیان داشت:
فلســفه هشت سال دفاع مقدس باید نسل به نسل و سینه به سینه به
فرزندان و آیندگان انتقال داده شود.
وی در این مراسم ضمن گرامی  داشت یاد و خاطره شهدا ،ایثارگران
و رزمندگان هشــت سال دفاع مقدس بیان داشت :شهدا ،ایثارگران و
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با اطاعت از ولی امر زمان خود به
خوبی در صحنه حق علیه باطل حضور پیدا کرده و با عشــق وطن از
خاک و دیار و کاشانه خویش پاسداری نمودند.
وی در ادامه به ســفارش پیامبر اکرم (ص) به ابوذر غفاری اشاره
نمــود و افــزود :پیامبر خطاب به ابوذر غفاری میفرماید :ای اباذر از این که کار را به آینده موکول نمایی بپرهیز و
کار امروز را به فردا نینداز که با این کار خودت را به دردسر انداختهای .وی در ادامه فرازهایی دیگر از نصایح پیامبر
اکرم (ص) به ابوذر غفاری را برای حاضرین متذکر شــد .حجتاالســام حاجیپور در پایان خاطراتی از حضور در
جبهه حق علیه باطل در جنگ هشت ساله را به مناسبت هفته دفاع مقدس برای حاضرین بازگو کرد.
همچنین در این مراســم مقالهای به مناسبت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام سربازان توسط سرباز وظیفه
خلیلی جمعی ناحیه حضرت محمد رسولاهلل (ص) قرائت شد و سربازان ناحیه مورد تشویق قرار گرفتند.

رئیس حوزه هنری فارس:

مردم پایداری را در دانشگاه دفاع مقدس آموختند

رئیس حوزه هنری فارس گفت :ملت ما پایداری و استقامت را در دانشگاه دفاع مقدس و  ۸سال جنگ تحمیلی آموخت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی  حوزه هنری فارس ،همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس،
مراسم شب طنز پایداری با عنوان «خشم شب» در بوستان بعثت شیراز برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،محمد کرم اللهی رییس حوزه هنری فارس گفت :ما در طول هشت سال جنگ نکردیم
بلکه دفاع کردیم و همین نگاه دفاع به جای جنگ سبب شد که دفاع در منظر ما امری مقدس باشد.
وی افزود :دانشــگاه خوانده شدن جنگ نیز از این منظر قابل ارزش و تامل است چرا که ما بسیاری از داشته  ها
و دستاوردهای امروز انقالب و نظام را از دل دفاع مقدس به دست آوردیم.
رئیس حوزه هنری فارس در تشریح این موارد بیان کرد :اگر امروز انقالب اسالمی  تحت هدایت رهبری فرزانه از
مقاومت در برابر استکبار جهانی سخن می  گوید و اگر مدل اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگو ارائه می  شود دستاورد
مواردی اســت که در دفاع مقــدس آموختیم .و در حقیقت ملت ما مقاومت را در دانشــگاه دفاع مقدس آموختیم.
وی شهدا را ستارگان بی بدیل آسمان ایثار و پایداری خواند و گفت :جنگ تحمیل شده از دشمن غدار و دفاع مقدس
و جانانه مردم ما سبب شد گل  های زیادی پرپر شوند اما شهیدان نشانه  هایی شدند تا ملت ما راه را گم نکنند .کرم
اللهی افزود :شــهیدان رفتند و جاودانه شــدند و مردم ما دفاع کردند تا مملکت حفظ شود و عمود خیمه این نظام و
مملکت پابرجا بماند عمود خیمه این نظام والیت فقیه است و ما نیز وظیفه داریم در حفظ و حراست از شان و جایگاه
آن بکوشیم .در ادامه این نشست نمایش «چمدان» کاری از واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری فارس به کارگردانی
نویســندگی و بازی اصغر گروســی اجرا شــد و زارعی از اعضای دفتر طنز چند شعر طنز قرائت کرد .خاطره گویی
و اســتندآپ کمدی خاطرات جنگ توسط رضا رودکی رزمنده طنزپرداز ،ســخنان نیمازارع مسوول سازمان بسیج
هنرمندان فارس و اجرای قطعات موســیقی توسط علیرضا عقیده از دیگر بخش  های هنری این برنامه بود .برنامه
هنری خشم شب تا پایان هفته دفاع مقدس در مناطق مختلف و بوستان  های شهر شیراز برگزار خواهد شد.

تغییرات مدیریتی در دانشگاه آزاد فیروزآباد

پالیزدان – فیروزآباد

آیین تودیع و معارفه ریاست دانشگاه آزاد اسالمی  فیروزآباد با حضور امام جمعه ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی  استان
فارس ،رئیس مجمع نمایندگان استان فارس ،فرماندار ،مدیران اجرایی و اساتید برگزار شد.
حجتاالسالم  هاشــمیزاده امام جمعه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ،دانشگاه را محور توسعه
علم و دانش در جامعه معرفی و اظهار داشــت :دانشــگاههای نظام در تولید علــم و دانش تالش زیادی نمودهاند
و علم زمانی ارزش پیدا مینماید در کنار توســعه فرهنگ ،گســترش فرهنگ ناب اسالم محمدی هم رایج گردد.
کــورش کرمپــور رئیــس مجمع نمایندگان اســتان فــارس ،هفته دفاع مقدس را ایامی  دانســت کــه یادآور
رشــادت دلیرمردانی اســت که عاشــقانه والیتی بــودن را در میادیــن نبرد به اثبــات رســانند .وی عدالت را
زیباتریــن واژه در نظام اسالمی  دانســت و افزود :شــهدا برای ایجاد عدالت اســامی  جان خــود را نثار نمودند.
نماینده مردم فیروزآباد با اشــاره به جایگاه دانشــگاه در پیشــرفت ،توســعه و عمران و ایجاد انگیزه در جامعه
اظهار داشــت :دانشگاه آزاد اســامی  فیروزآباد به عنوان اولین واحد دانشــگاهی در جنوب کشور که روزی 700
دانشــجو داشته و قطب دانشــگاهی استان بوده اســت؛ امروز با کاهش جمعیت دانشجویی و مشکالت عدیدهای
مواجه میباشــد و این امر نیاز به تدبیر مدیران و برنامهریزی برای رفع مشــکالت دانشگاه دارد و اگر در این زمینه
حرکت نمودید من هم به عنوان خدمتگزار شما در خدمتتان بوده و یار و یاور شما میباشم .ابراهیم استوارمیمندی
فرماندار شهرســتان گفت :دانشــگاه مرکز تحول ،توسعه میباشد و از دانشــگاه انتظار میرود که به عنوان مرکز
علم و آگاهیبخشــی ،نقش خود را در این زمینه ایفا نموده و محور توســعه منطقه باشد و نشاط ،پویایی و بالندگی
شهرســتان را ترویج دهد .وی از کارشناســان و متخصصان دانشگاه تقاضا نمود که در جمع مردم رفته و بر اساس
داشــتهها و تخصصهای خود مســایل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه را تشریح نموده و آگاهیبخشی
نماینــد و دولت انتظار دارد موارد تخصصی در زمینههای مختلف در مجامع صرف ًا علمی  و تخصصی تبیین شــود.
نماینــده عالی سیاســی دولت در ادامه اظهار داشــت :با توجــه به در پیش بودن انتخابات ریاســت جمهوری و
شوراهای اســامی  و برگزاری سرشماری عمومی  نفوس و مسکن ،تشــکلهای فرهنگی و دانشجویی شهرستان
فعال شــده و دانشــگاه به عنوان چراغ هدایت جامعه ،مردم را به ســوی انتخاب اصلح هدایت و ارشــاد نمایند.
ســارویی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی  فارس ،با اشاره به تأســیس دانشگاه آزاد با موافقت حضرت امام خمینی (ره)
و تدابیر ارزشــمند آیتاهلل  هاشمی  رفسنجانی گفت :دانشگاه آزاد اسالمی  امروز درخت تناوری است که یک میلیون
و هفتصد هزار دانشــجو دارد و از نظر کمی  ســومین دانشــگاه جهان میباشــد و  40درصد بار علمی  کشور را بر
دوش میکشــد و سیاست مدیریت جدید دانشــگاه آزاد حاکم نمودن آرامش و توسعه تحصیالت تکمیلی میباشد.
وی افزود :اســتان فارس با  41واحد دانشگاهی در سطح کشور پیشــتاز میباشد و از این تعداد  17واحد زیانده
بوده که با تدابیر اندیشــیده شده به  7واحد تقلیل یافته است و با توجه به مشکالت واحد فیروزآباد اظهار داشت :با
توجه به توانمندی شهرستان و نیروهای تخصصی و کارشناسان مربوطه این واحد قطب رشتههای پزشکی و مرکز
تحصیالت تکمیلی اســتان خواهد شد .سارویی با تقدیر و تشــکر از تالش  18ماهه اردوخانی ،انوری را به عنوان
سرپرست جدید دانشگاه معرفی نمود.

