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برنامه های هفته بسیج با محوریت «مساجد»
فرمانده ناحیه ثاراهلل (ع) گفت :برنامه های هفته بســیج غالب ًا در قالب موضوع مسجد
محوری تدوین شده که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده...

امام جمعه شیراز در همایش مسجد
محوری:

بسیج ،تدبیر امام راحل برای استمرار
انقالب بود

فرمانده ســپاه فجر فارس گفت :بنیاگــذاران هر انقالبی
برای استمرار انقالبشان برنامه ها و پیش بینی هایی دارند ،و
یکی از هدفگذاری های بلند مدت بنیانگذار انقالب اســامی
ایران برای اســتمرار این انقالب ،تشکیل نهاد مردمی بسیج
بوده است.
به گزارش تنویر؛ ســردار سید هاشــم غیاثی فرمانده سپاه
فجر فــارس در دیدار بــا حضرت آیت اهلل ســید علی اصغر
دستغیب تولیت آستان احمدی و محمدی ،ضمن تبریک آغاز
هفته بســیج و تقارن با هفته وحدت ،گفت :افتخار می کنیم
که در استان فارس بیش از  1میلیون و  460هزار نفر بسیجی
داریم که همگی گوش به فرمان والیت هستند.
وی افزود :بنیاگذاران هر انقالبی برای استمرار انقالبشان
برنامه ها و پیش بینی هایی دارند ،و یکی از هدفگذاری های
بلند مدت بنیانگذار انقالب اســامی ایران برای استمرار این
انقالب ،تشکیل نهاد مردمی بسیج بوده است.
فرمانده سپاه فجر فارس خاطرنشان کرد :در طول این چهل
ســال که از عمر انقالب گذشت ،هرچه پیش رفتیم ،عملکرد
بســیج نشــان داد که درایت و دور اندیشــی امام راحل (ره)
در   باره تأسیس بسیج مردمی درست و بجا بوده است و امروزه
حتی دشمنان و معاندین این انقالب نیز به درستی درایت امام
راحل (ره) اعتراف می کنند.
سردار غیاثی ادامه داد :بسیج در هر عرصه ای که مورد نیاز
نظام و کشور بوده ،حضور اثربخشی داشته است و در حوزه های
مختلف از جمله فرهنگی ،جهادی ،سازندگی ،اقتصادی و سایر
حوزهها ،بســیج حضور فعال و مثمر ثمری در کشــور داشته
اســت و برخی از معاندین بسیج را معطوف به حوزه دفاعی و
امنیتی می دانند که این اشتباه بزرگی است و با آنچه بنیانگذار
انقالب و مقام معظم رهبری از بســیج انتظار داشته و دارند،
متفاوت است.
فرمانده ســپاه فجر فارس در پایان گفــت :افتخار ما این
اســت که با تمام ضعف ها و کمبودها ،توانســته ایم در مسیر
درســت قدم برداریم و سخنان و تأییدات مقام معظم رهبری
در دیدارهای ساالنهُ ،مهر تأیید این ادعاست.

بسیج ،تدبیر امام راحل برای استمرار انقالب بود
فرمانده ســپاه فجر فارس گفت :بنیاگذاران هر انقالبی برای استمرار انقالبشان برنامه
ها و پیش بینی هایی دارند ،و یکی از هدفگذاری های بلند مدت...

" امید به زندگی" مردان و زنان ایرانی از متوسط جهانی بیشتر است
هفتمین کنفرانس بینالمللی ســامت زنان با  ۳۳۹مقاله و  ۴۰سخنران در شیراز
آغاز به کار کرد...

محرومیت زدایی با همکاری اصناف و مسائل فرهنگی ویژه اصناف
از مهمترین برنامه های ما بوده است

" امید به زندگی" مردان و زنان ایرانی
از متوسط جهانی بیشتر است

مهر :هفتمین کنفرانس بینالمللی سالمت زنان با
 ۳۳۹مقاله و  ۴۰سخنران در شیراز آغاز به کار کرد.
رئیس هفتمین کنفرانس بینالمللی سالمت زنان
ظهر چهارشــنبه در مراسم آغاز به کار این کنفرانس،
گفت:ایــن همایــش با همــکاری ســازمان جهاد
کشاورزی ،ســازمان غذا و دارو ،سازمان استاندارد و
دانشگاههای کشور برگزار شده است.
کامران باقری لنکرانی تصریــح کرد :لنکرانی با
اشاره به اینکه این همایش با همکاری سازمان جهاد
کشاورزی ،ســازمان غذا و دارو ،سازمان استاندارد و
دانشگاههای کشــور برگزار شده است ،افزود :در این
همایش ملی  ۴۰ســخنران ،اساتید و صاحب نظران
حضور دارند.

وی خاطرنشــان کرد ۴۶۳ :مقاله به این دبیرخانه
این کنفرانس ارسال شده که پس از داوری  ۳۳۹مقاله
پذیرفته شده و به شکل پوستر ارائه میشود.
رئیس شورای سیاســتگزاری سالمت دانشگاه
علوم پزشکی شیراز در خصوص اهداف برگزاری این
کنفرانس بین المللی نیــز تاکید کرد :با توجه به نوع
زندگی امروز باید به این نکته توجه داشت که سالمت
مردم باید بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد بخصوص
توجه ویژه به سالمت روانی و روحی زنان باید داشت.
لنکرانی در خصوص افزایش طول عمر نیز افزود:
بــا تحقیقات و مطالعات انجام شــده امید به زندگی
در میــان زنان ایرانــی  ۷۹.۴درصــد و بین مردان
 ۷۵.۵درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد :نســبت به ســال گذشــته این
آمار بر اســاس متوســط جهانی امید به زندگی برای
بانوان  ۷۵ســال و بــرای آقایان  ۷۰ســال افزایش
داشته است.
رئیس هفتمین کنفرانس بینالمللی سالمت زنان
با اشــاره به میزان مرگ و میر نیز یادآور شــد :ثبت
 ۳۸۰هزار مرگ در ســال گذشــته انجام شــده که
 ۲۲۰هــزار مورد مــرگ و میر مــردان و  ۱۶۰هزار
مورد مرگ و میر زنان در ســال گذشــته بر اساس
بیماریهای غیرواگیر بوده شده است.
لنکرانی تاکید کرد :بیماری های ناشــی از چاقی،
قلب ،فشار خون ،دیابت و ...از فراگیرترین بیماری ها
بوده است.

سردار نقدی در شیراز:

"دیوار بتنی" هم از پیشروی اقتصاد ایران جلوگیری نمیکند

تسنیم :معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران
انقــاب اســامی با بیــان اینکه جنــگ اقتصادی
سادهترین مشــکل پیشروی انقالب است گفت :اگر
دیواره بتونی پنج جداره دور ایران بکشــند و در کنار
آن نیز نگهبان بگذارند باز هم میتوانیم اقتصاد پیشرو
داشته باشیم.
ســردار ســرتیپ محمدرضا نقدی عصــر دیروز
در جشــنواره جهادگران علم و فنــاوری که با حضور
اســتادان ،دانشجویان و پژوهشــگران بسیجی به در
سالن اجتماعات دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
فارس برگزار شــد ،اظهار داشت :امروز دشمن جنگ
اقتصادی را در پیش کشیده ،اما باید بداند این مشکل،
از تمام مشــکالتی که  40ســال پیش داشتیم بدون
شک آسانتر است و از لحاظ علمی قابل اثبات است.
نقــدی تصریــح کرد :هــر چند دشــمنان امروز
شکســت خوردهاند ،گمان میکردند بــا تحریمهای
فلجکننده خود میتوانند نانواییهای ما را خالی کرده،
پمــپ بنزینها را تعطیل و کاری کنند که دولت توان
پرداخت حقوق نداشــته باشد و مردم به خیابان بریزند
که در این راه موفق نشدند.
وی افزود :چهل ســال از پیروزی انقالب میگذرد
و در این مدت جنگ تمام عیار دشــمن با قدرتهای
شیطانی با ملت آسمانی و الهی تداوم داشته و ملت ما
با عنایت خداوند متعال توانســته آنان را عقب رانده و
یک گام جلو افتد.
نقدی خاطرنشان کرد :عقبنشینی و افول دشمنان
انقالب اسالمی مشهود است و ایران اسالمی در تمام
شئون مادی و معنوی نیز رشد چشمگیر و خیرهکننده
داشته و ارتقاء یافته است.
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به
رشد علم و فناوری و ظرفیتهای اقتصادی کشورمان
اشاره و بیان کرد :امروز در اقتصاد دست ما پر و دست
دشمن خالی اســت به طوری که اقتصاد مولد نیازمند
انرژی ،نیروی انسانی،منابع معدنی ،زمین ،آب و خاک،
علــم و فناوری میخواهد که ما دارای تمام این منابع
هستیم.
وی تصریــح کرد :امروز تنها نیروهای مســلح از
منابع و ظرفیتهای موجود در کشــور استفاده کرده و
در آن به توانمندی و خودکفایی در ســاخت تجهیزات

نظامی از جمله رادارها و موشکها استفاده کرده که
تمام اینها از دل دانشگاهها بیرون آمده است.
معاون فرهنگی سپاه پاســداران انقالب اسالمی
در پاســخ به برخی اظهارنظرها در مــورد باال بودن
هزینههــای دفاعی ایران گفت :کشــور امارات که به
اندازه یک شهرستان ایران است چهار برابر ما بودجه
دفاعی و عربســتان  9برابر ما بودجــه دفاعی دارد و
اینکه میگویند بیشــترین بودجههــا در ایران صرف
صنعــت دفاعی میشــود این دروغ محض اســت.
نقدی با اشــاره به اینکه تمــام ظرفیتها و منابع
در کشــور است ،افزود :امروز دانشگاهها باید به سمت
فناوریهای جدید رفتــه و با ظرفیتهایی که موجود
اســت به رشــد و بالندگی ایران کمــک کنند تا به
کشورهای خارجی وابسته نباشیم.
وی با اشــاره به اینکه نقدینگی زیاد از مصیبها و
معضالت کشــور است و این گرانیها نیز از آن نشات
میگیــرد افزود :هر وقت این نقدینگی باال باشــد به
سمت گرانی میرویم.
نقدی با تاکید بــه اینکه امروز به توکل به خدا و
خودباوری که در جبههها بود نیازمندیم خاطرنشــان
کرد :اگر دیواره بتونی پنج جداره دور ایران بکشند و در
کنار آن نیز نگهبان بگذارند باز هم میتوانیم اقتصادی
پیشرو داشته باشیم.
معاون فرهنگی سپاه پاســداران انقالب اسالمی
با طرح این ســوال که زشت نیســت التماس کرده و

بگوییــم تو را خدا نفت ما را بخریــد و آنان با تحقیر
بگوینــد نمیخریم ،تصریــح کرد :امروز فروپاشــی
غرب اتفاق افتاده و خیلی کند ذهن هســتند آنان که
نمیدانند آمریکا رو به فروپاشی است ،آمریکا نمیتواند
یــک آتش را خاموش کند و در محافل بینالمللی به
ریش رئیس جمهور آن میخندند.
وی گفت :امروز آمریکا به کشــور دست سوم هم
زورش نمیرســد ،نه اقتصاد ،نه روحیــه و نه اعتبار
جهانی دارد و اجازه فکرکردن برای جنگ را هم ندارد
و ایران اســت که به یک ابرقدرت تبدیل شده است.
نقدی بــا تاکید بر اینکه برخــی از این نفوذیها و
جریانات نفوذی که در ایران برای آمریکا کار میکنند
بدانند که ارباب آنان مرده اســت افزود :باید به اصل
انقالب برگردید ،توصیه من به مســئوالن این است
به جای التماس فروش نفت یکســال دربها را برای
واردات بیجهت ببندند و فضا را برای دانشگاهها باز کنیم.
معاون فرهنگی ســپاه پاسداران با طرح این سوال
که آیا نمیشــود اســباببازی ،لوازم آرایشی ،لوستر
و مبلمــان را وارد نکنیم؟ تصریح کــرد :اگر راه اینها
بسته شود و یکســال از فرمول دفاع مقدس استفاده
شود بســیاری از مشــکالت ایران به ویژه بیکاری
برطرف میشود.
نقــدی گفت :دانشــگاهی که امــروز موتور جت
جنگنده میســازد مگر میتواند به دستاوردهای بسیار
ساده دســت نیابند ،باید دانشگاه از شرافت خود دفاع
کرده و در این زمینه به دانشگاهها میدانداری دهند و
دانشمنش رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان
فارس نیز با گرامیداشــت هفته بسیج و هفته وحدت،
اظهار داشــت :باید به ســمتی برویــم یکایک این
پژوهشها ســبب تولید ثروت شــود و در این زمینه
بسیج میتواند نقش مثبت و موثر ایجاد کند.
وی بیان کرد :دانشــگاه جامع علمی کاربردی به
معنای واقعی دانشــگاه نسل سوم اســت و در حوزه
مهارتآموزی فعالیت میکند که امیدواریم در اســتان
برنامههــای خود را به خوبی اجرا کــرده و به اهداف
پیشبینی شده دست یابیم.
به گزارش تســنیم ،در این مراســم که توســط
سازمان علمی و پژوهشی سپاه فجر فارس برگزار شد
از جهادگران علمی استان فارس تجلیل شد.

مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در دانشگاه آزاد اسالمی شیراز
پریسا گلریز خاتمی

رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی شیراز در مراســم بزرگداشت روز جهانی
شهرســازی اظهار کرد « :باید شــهرهایی طراحی شود که در آن آرامش
ذهن به مردم داده شــود و فرد را از تنشهــا و اضطرابهای جامعه دور
نگه دارد».
وی خاطــر نشــان کرد« :دنیای امروز هر چقــدر که به جلو حرکت
میکند یک دغدغه بیشــتر در ذهن اندیشمندان شکل می گیرد ،آن هم
دغدغه آسایش و آرامش ذهن است».
رئیس واحد شــیراز تصریح کرد« :مدرنیته هرچقدر توانسته زندگی را
راحتتر کند ،اما کماکان با معضل آرامش ذهن مشــکل دارد ،شــهرهای
امروز توانســته تکنولوژی را به خانهها بیاورد و آسایش و راحتی را از نظر
فیزیکی بیشــتر کند اما بشر امروز مجبور است برای آرامش ذهن از شهر
فرار کند و به روســتا بــرود و پارکها علیرغم اینکه با هدف آرامش ذهن

به وجود آمدند اما هنوز نتوانســته اند جــای بیابانها و صحراها را که در
پیشینه ما بوده پر کنند».
کاوه پیشــقدم افــزود :نیاز به این همایشها این اســت که ما بتوانیم
برای بشــر و دنیای امروز شهرهایی را طراحی کنیم که درون آن شهرها
آرامش ذهن به مردم داده شــود و بتواند فرد را از اضطراب ها ،تنشها و
استرسهای دنیای امروز راحت کند تا ذهنی خالق داشته باشد.
محمد علی جاللی نسب ،دبیر همایش و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شیراز اظهار کرد « :مسأله تغییرات اقلیمی و تاب آوری
امروزه با وجود ریختن فاضالبها به دریا ،فرونشســت زمین ،خشکسالی،
ریزگردها ،گرمایش زمین و  ...به یک زنگ خطر تبدیل شده است و تراکم
انسانها در شهرها بیشترین عامل در تولید گرمایش زمین است».
وی گفت« :در گذشــته هدف از به وجود آمدن شهرسازی و مطالعات
شهری ،ایجاد بستری مناسب جهت رشد انسانها بود و امروزه باید بگوییم
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کامران باقری لنکرانی مدعی شد؛

مسجد محوری به مقدمات علمی نیاز
دارد و با شعار محقق نمی شود

آیــت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام
جمعه شــیراز گفت :ما باید مســجد را به عنوان محور حرکت
دینــی و ملّی خودمان حفظ کنیم و ایــن موضوع به مقدمات
علمی نیازمند اســت و با شــعار دادن ،مسئله مسجد محوری
حل نمی شود.
به گزارش تنویر؛ حضرت آیت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه
در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز در همایش «مســجد
محوری» که به مناســبت هفته بسیج توسط ناحیه ثاراهلل (ع)
برگزار شــد ،گفت :کاری که از عقیــده صحیح بر می خیزد با
کاری که از عقیده فاســد برخیزد متفاوت اســت و این اساس
مسجد است؛ یعنی کسانی که می خواهند مساجد را آباد کنند،
ابتدا باید ایمان به خدا و روز قیامت را در خودشان تقویت کنند.
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس خاطرنشان کرد :تفاوت
اینگونه جلســات باید در این باشــد که فرصت های متفاوتی
ایجاد شــود ،باید از سبک مراســم معمولی خارج شویم تا به
نتیجه برسیم؛ اینکه یک نفر سخنرانی کند و بقیه گوش کنند
فقط باعث خستگی مخاطب می شود .باید در این همایش ها
مباحث علمی توســط گروه های مختلف بررسی شود و برای
اجرایی کردن آنها برنامه ریزی کرد.
امام جمعه شــیراز افزود :ما باید مسجد را به عنوان محور
حرکــت دینی و ملّــی خودمان حفظ کنیــم و این موضوع به
مقدمات علمی نیازمند اســت و با شــعار دادن ،مسئله مسجد
محوری حل نمی شود.
آیت اهلل دژکام ادامه داد :برای تحقق مســجد محوری باید
نقش ارکان مســجد مانند امام جماعت ،پایگاه ،کانون ،هیأت
امناء و حتی خادم مســجد در تحقق مسجد طراز بررسی شود
علمی ترســیم شده ،آنها را به جایگاهشان
و طبق یک
ِ
الگوی ِ
برسانیم.
نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس گفت :باید بررســی
شــود که وظیفه امام جماعت به عنوان محور مدیریت مسجد
چیست؟ و از طرف دیگر بررسی شــود نیازهای امام جماعت
برای مدیریت مسجد چیست؟
امام جمعه شــیراز ادامه داد :باید بصورت کارشناسی شده با
مسائلی مانند حضور کودکان در مسجد روبرو شویم و الگوهای
موفق مانند تأسیس مهد کودک در مساجد و میزان تأثیرگذاری
آنها در ایجــاد یک محیط معنوی و سرشــار از آرامش برای
خانواده را بررسی کنیم.
آیت اهلل دژکام در پایان ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این
همایش ،تأکید کرد :این جلسه مقدمه خوبی است و باید برنامه
جامع و علمی تدوین شــود تا در سالهای آینده به شعار مسجد
محوری جامه ی عمل بپوشانیم.
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که شهرسازی باید به فکر بقای بشر باشد».
الهام امان زادگان ،عضو هیأت علمی گروه شهرسازی واحد شیراز بیان
کرد« :ما شهرســازان معتقدیم که با هم فکری میتوانیم مسائل مهم و
بزرگ شهری را پیدا کنیم و راه حل های عملیاتی را برای مسائل پیش روی
شهرسازی ابداع کنیم.
امانزادگان افزود « :این روز روزی است که ما می توانیم دغدغه ها و
نگرانیهای این حوزه را بیان کنیم و یکپارچگی و انسجام در پاسخگویی
را به نیازهای اجتماعی نشان دهیم.
مدیر کل دفتر فنی اســتانداری فارس طی سخنانی پیرامون این روز
یادآور شــد« :تاب آوری شهری و حفظ یکپارچگی شهر ،هویت و کاربری
شهر در مقابل بحرانهاست ،بحرانهای طبیعی مانند سیل زلزله و بالیای
طبیعی دیگر و بحران های انسانی مانند مسائل زیست محیطی که ناشی
از عملکرد انسان هاست.

مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس محرومیت زدایی با همکاری اصناف و مسائل
فرهنگی ویژه اصناف را مهمترین برنامه های این سازمان دانست.
به گزارش تنویر؛ سرهنگ دوم پاســدار عباس بنایی مسئول بسیج اصناف فارس ،در گفتگو با خبرنگار
تنویر ضمن تبریک هفته بسیج ،در    باره فعالیت های بسیج اصناف گفت :یکی از آنها برنامه های ما در طول
سال «فقه بازار» با هدف وصل بازار و بازاریان با مساجد و حوزه های علمیه می باشد.
وی افزود :با تأســی از روش ســنتی بازاریان که در هر بازارچه یک حوزه علمیه و مسجد جهت ارتباط
فقها با کســبه و بازاریان وجود داشته است ،طرح «فقه بازار» با دو رویکرد «آموزش های عمومی» جهت
آشــنایی عموم بسیجیان با احکام کســب و کار ،و «آموزش های تخصصی» برای آشنایی صنوف حساس
مانند طال فروشــان ،امالک ،قصابان و آرایشگران با احکام فقهی ،جهت ارتباط هرچه بیشتر فقه و اقتصاد
فعالیت می کند.
مســئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان ســپاه فجر فارس ادامه داد :یکی دیگر از فعالیت های بسیج
اصناف ،شناســایی و بکارگیری نخبه های اصناف می باشــد که در مجمع عالی بسیج اصناف و در شورای
عالی یا همان هیأت اندیشه ورز بسیج اصناف از آنها استفاده می شود.
وی افزود :مجمع عالی بســیج اصناف ســاالنه یک بار تشکیل جلسه می دهد و مصوبات این جلسه به
سراســر استان ارسال می گردد و الزم االجرا می باشــد و همانطور که قب ً
ال اشاره کردیم ،نخبگان اصناف
این مجمع را تشکیل می دهند.
بنایی اظهار داشــت :بجز برنامه هایی که توسط سازمان بســیج برای ما ابالغ می شود ،چندین برنامه
بومی به فراخور نیاز استان توسط بسیج اصناف فارس طراحی شده است که دو مقوله «محرومیت زدایی»
و دیگری «مسائل فرهنگی» م ّد نظر ما بوده است.
وی خاطرنشــان کرد :در بحث محرومیت زدایی ،طرح «یک کســبه ،یک دانش آموز» طراحی و اجرا
شده اســت که دانش آموزان کم برخوردار و بی بضاعت شناسایی شــده و جهت تأمین مایحتاج تحصیل
از جمله لوازم التحریر ،پوشــاک و مانند آن ،به یک کســبه معرفی می گردد و این کمک ها در طول سال
استمرار خواهد داشت.
مســئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس گفت :از دیگر برنامه های بومی و محلی که
در ســطح هیأت رئیسه سپاه فجر فارس به تصویب رســید ،طرح فرهنگی «رزق معنوی» است که هدف
این طرح ،تهیه محتوای مفید متناســب با نیاز روز جامعه جهت توزیع در صنوف اجتماعی مانند نانوائی ها
و آرایشگران بوده است.
خیران اســتان را طی اردوی یک روزه به
زدایی،
محرومیت
بومی
های
برنامه
راســتای
بنایی افزود :در
ّ
مناطق محروم بردیم تا از نزدیک با مشکالت و احتیاجات نیازمندان آشنا شوند که در نتیجه عالوه بر تهیه
سبک کاال برای نیازمندان ،بسیاری از مشکالت محرومین شناسایی و توسط خیرین محترم برطرف شد.
وی در پایان گفت :در پایان الزم می دانم از کســبه ،بازاریان ،خیرین محترم ،هیأت رئیسه اتاق اصناف
و کلیه نهادها و اداراتی که همکاری صمیمانه ای در بحث محرومیت زدایی با ما داشــته اند تقدیر و تشکر
به عمل آورم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثاراهلل (ع) خبر داد:

برنامه های هفته بسیج با محوریت «مساجد»

فرمانده ناحیه ثاراهلل (ع) گفت :برنامه های هفته بســیج غالب ًا در قالب موضوع مسجد محوری تدوین
شــده که بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده ،قرار اســت در قالب های متنوع در طول هفته بسیج
اجرا شود.
به گزارش تنویر؛ ســرهنگ پاسدار موســی زارعی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثاراهلل (ع) ضمن
تشــریح برنامه های این ناحیه در هفته بســیج گفت :برنامه های ما از روز گذشته و با همایش مسجد
محوری با سخنرانی حضرت آیت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز آغاز شد.
وی افزود :در این همایش ائمه جماعات ،فرماندهان پایگاه ها ،هیأت امنای مســاجد و جمع زیادی از
جوانان مسجدی حضور داشتند که آیت اهلل دژکام مباحث مهمی پیرامون مسجد محوری بیان کردند.
فرمانده ناحیه ثاراهلل (ع) در    باره دیگر برنامه های این ناحیه در هفته بســیج اظهار داشت :برنامه های
هفته بسیج غالب ًا در قالب موضوع مسجد محوری تدوین شده که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده،
قرار است در قالب های متنوع در طول هفته بسیج اجرا شود.
زارعی ادامه داد :گشــت های محله محــور ،اردوهای جهادی در مناطق محــروم ،ویزیت رایگان و
مشــارکت در درمان بیماران در مناطق محروم ،معاینه دندان پزشکی در مدارس شیراز ،یادواره شهدا در
ســطح پایگاه ها و حوزه ها و ناحیه ،مســابقات ورزشی در سطوح مختلف و دهها برنامه شاخص ،از دیگر
مراسم و برنامه های این ناحیه در هفته بسیج است.
وی در پایان گفت 5 :آذر نیز حماسه حضور بسیجیان این ناحیه در میدان صبحگاه سپاه ناحیه ثاراهلل (ع)
با حضور سردار بوعلی جانشین محترم سپاه فجر برگزار می شود.

بازدید رئیس اتاق بازرگانی و شماری از مسئوالن شیراز
از مدرسه در یکی از نقاط محروم شیراز

رازقــی رئیس اتــاق بازرگانی فارس به همراه تعدادی از اعضای هیــات نمایندگان ،رئیس آموزش و
پرورش ناحیه سه شیراز و یکی از فرماندهان بسیج از مدسه شهید رنجبر منطقه اسالملو شهرستان شیراز
بازدید و ساعتی با دانش آموزان دیدار و گفت  وگو کردند.
بــه گزارش روابــط عمومی   اتاق بازرگانی فارس ،جمــال رازقی که همزمان با هفته بســیج در بین
دانش آموزان مقطع اول حضور یافت ،گفت :امکانات و وسایل فراوانی برای رفاه و پیشرفت مردم به وجود
آمده اســت دانش آموزان ما باید از این امکانات اســتفاده کرده و خوب درس بخوانند و برای کشورشان
فردی موفق و کارآ باشند.
وی افــزود :جامعه به تک تک افراد نیاز دارد و هر کــس باید بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و
دانش آموزان ما باید برای موثر بودن درس بخوانند و سطح علمی   خود را ارتقا دهند.
رازقی اظهارداشــت :دانش آموزان ما باید از دوران تحصیل بر روی موضوع مهم اشــتغال آینده خود
تمرکز کنند تا بتوانند با بهره گیری از علم آینده خود را درخشان بسازند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد :تولید و صادرات دو نیاز اصلی کشور است که شما دانش آموزان
باید با روی آوردن به این دو مقوله مهم باید بتوانید توســعه کشــور را به خوبی رقم بزنید و سطح زندگی
مردم کشور را باال ببرید.
وی افزود :تالش و پرورش روحیه کارآفرینی رمز موفقیت اســت و بگوشید فرد خدمت گزاری برای
کشور شوید.
رازقی همچنین در جمع مدیر آموزش و پرروش ناحیه  3شیراز ،دهیار و مدیران و معلمان این مدرسه
ادامه داد :متاسفانه نزدیکی این مدرسه به شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی فوایدی را برای مردم
این منطقه نداشته و همچنان مردم این منطقه با فقر سر و کار دارند.
رازقی عنوان داشــت :کشــور ما ثروتمند و پر از منابع و امکانات است اما متاسفانه رفاه مردم ما بسیار
کم اســت و امروز نیز مردم در تامین معیشت خود درگیر شده اند که هر انسانی با دیدن صحنه های فقر
شرمنده می   شود.
وی با اشــاره به بحران رشد جمعیت در حاشیه شــهر شیراز و حاشیه نشینی تصریح کرد :شهر شیراز
در دید بسیاری از مردم کالن شهر محسوب می   شود اما صحنه های فقر در مناطقی از این شهر به ویژه
بافت تاریخی و مناطق حاشیه نشینی دل هر انسانی را می   آزارد.
در این بازدید به همت اتاق بازرگانی اســتان فارس کیف های حاوی نوشــت افزار و لوازم التحریر به
دانش آموزان پایه اول تا شش این مدرسه اهدا شد.

