رئیس جمهور :ارتش همواره فداکاری کرده است

اسماعیل عسلی

عبدالعلی دست غیب
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شنبه  31فروردین  14 -1398شعبان  -1440سال بیست و   چهارم د  وره جد  ید      -شماره  2500 - 6606تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
امام جمعه شیراز تأکید کرد:

بزرگداشت سعدی
در شأن این شاعر
بلندآوازه برگزار شود

3

وزیر آموزش و پرورش
در دیدار فرهنگیان مرودشت:

بودجه  98همه نیازهای
ما را رفع نمی کند

کاغذبازی اداری،
توسعه زیرساخت های
ورزشی شیراز را متوقف
کرده است

شناخت ادبیات
و راه و روش آن

آن سوی اتفاق
هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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 12صفحه
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شناسایی جاسوسان سرویس های اطالعاتی
بیگانه در مراکز حساس کشور
2
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رئیس قوه قضاییه:

باید با حفظ کرامت با جهان ارتباط
برقرار کنیم

استاندار فارس مطرح کرد:

طرح های آبخیزداری
شمال دروازه قرآن و سعدی
با سرعت پیگیری شود
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رئیس سازمان بورس:

امسال با جدیت کیفیت افشای
اطالعات شرکت های بورسی را
افزایش می دهیم
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افتتاح همزمان
چهار پروژه آموزشی
و آغاز عملیات اجرایی
 5پروژه دیگر در
مرودشت
4
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تشکیالت خودگردان:

فلسطینی ها نیازی به «عیدی»
گرفتن از کوشنر ندارند
2

اعالم آماده باش
شهرستان های جنوبی
فارس برای مقابله با
حمله ملخ

چقدر از فارغ التحصیالن بیکارند؟!

3

عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
بیا که چشم دل از انتظار لبریز است

بشارت باد طلوع صبح امید پانزده شعبان سالروز میالد منجی عالم
بشریت مهدی موعود(عج) که با ظهورش دنیا را پر از عدل و داد می کند
به شیعیان و پیروان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض نموده ،به همین مناسبت
شب های پانزدهم و شانزدهم شعبان شنبه  1398/1/31و یکشنبه  1398/2/1بعد از
نماز مغرب و عشا مجلس سرور و شادمانی میالد در حسینیه و خیریه پوراسالمی در شهر مقدس شیراز سومین
حرم اهل بیت با صرف اطعام برگزار می گردد و همچنین صبح عید نزول نور و رحمت از ساعت  8الی  10بامداد
همزمان با بیست و پنجمین سال افتتاح حســینیه در همان مکان با قرات دعای آل یاسین توسط حجت االسالم
والمسلمین حاج شــیخ مهدی ایمانی از تهران بهره مند و برای ظهور حضرتش اســتغاثه به درگاه الهی خواهد
گردید .این عید سعید و خجسته را به پیشــگاه حضرت آیت ا ...العظمی امام خامنه ای رهبر عالیقدر و نائب بر
حق امام زمان تبریک و تهنیت عرض می نماید .ضمنا در این مراســم از خدمات و جانفشانی سربازان گمنام امام
زمان(عج) تشکر و قدردانی خواهد شد .ضمن ًا به متولدین  15شعبان با ارائه گواهی والدت با نام مهدی هدایایی
به میمنت این روز اهدا خواهد شد .همچنین تعدادی سکه تبرک شده  2000ریالی توزیع می گردد.
در پایان وظیفه خود می دانم از حضور مؤثر و حماســی سپاهیان غیرتمند در مناطق سیل زده که موجب تابش
بارقه ی امید در دل مردم مصیبت دیده در شمال و جنوب و غرب کشور بودند تقدیر نمایم.

خادم الشریعه  -کریم پوراسالمی
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ناکامی قاچاقچیان در انتقال
 132کیلوگرم تریاک در فارس
9

جمیله کریمی:

زنان در جریان سیل شیراز بخوبی ایفای نقش کردند

جمیله کریمی    در نشســت « زنان ،نهادهای مدنی،
مدیریــت بحران » درجمع زنان عضو ســمن   ها که در
جریان ســیل شــیراز در محله ســعدی فعاالنه در امور
امداد رسانی مشارکت داشتند ،گفت :زنان در سیل نقش
قابل توجهی در امداد رســانی داشــته اند و توانسته اند
بخوبی نقش خود را ایفا نمایند.
دبیر جمعیت زنان مســلمان نواندیش منطقه فارس
در ادامــه گفت نهادهای مدنی درگام اول امداد رســانی
توانســته اند فعالیت   های خوبی انجــام دهند و اقدامات
مناســبی درجهت تامین نیازهای اولیه به ســیل زدگان
انجام دهنــد و با این حــال گام دوم نباید در این حوزه
فراموش شود.
گام دوم در ایــن حادثه این اســت کــه باید با نگاه
ویــژه ای اقدام بــه تشــکیل تیم   های مشــاوره ای و
روانشناسی و تســهیلگری و حتی جامعه شناسی نمود و
به درمان آالم روحی ســیل زدگان پرداخت و با توجه به
حجم سیل و آثار تخریبی آن شوک به افراد این مناطق
وارد شــده اســت که با بهبود شــرایط روحی این افراد
می   تواند از آثار تخریبی آن در بلند مدت جلوگیری نمود.
فراموش نکنیم که اگر بهبود شــرایط روحی افراد در
نظر گرفته نشــود نه تنها زندگی افراد مختل شود بلکه
جامعه نیز از این موضوع متضرر خواهد شد.
هم گرایی و هم افزایــی در میان انجمن   های مردم
نهاد می   تواند تاثیر قابل توجهی در تســریع ارائه خدمات
داشته باشد.
انجمن   های مردم نهاد هرکدام دارای هویت هستند

و این هویت زمانی مشخص خواهد شد که عملکرد این
واحد   هــا مورد بازبینی قرار گیرد .البته انجمن   های مردم
نهاد باید برنامه ریزی بلند مدت و مستمر داشته باشند تا
بتوانند فعالیت   های هدفمند داشته باشند.
انســجام مدیریــت در کنــار امــوزش نیروهــای
خدمت رســان از جمله مهم ترین الزامات ســمن   ها و
انجمن   های مردم نهاد است .در این میان نباید فراموش کنیم
که نیروهای امدادی باید با فعالیت   های تیمی   آشنا باشند.
همزیســتی مســالمت آمیز برطرف کننده
مشکالت جامعه است
پس از سیل شیراز شاهد همبستگی تمامی   نیروهای
مردمی   و امدادی بودیم و این همبســتگی عاملی برای
تقویت نهادهای اجتماعی است.
عضو شورای منطقه حزب اتخاد ملت ایران اسالمی   
گفــت در این مدت دو موضوع همزمان رخ داد که باعث
همبســتگی ملی در ایران شــد که موضوع اول سیل و
موضوع دوم نیز قرارگیری ســپاه در لیســت گروههای
تروریستی توســط دولت ترامپ بود که حرکتی خالف
حقــوق بیــن الملل و حتی عــرف بین الملــل بود که
نهاد نظامی   و رســمی   یک کشــور در لیست گروههای
تروریستی توسط کشــور دیگری قرار گیرد و این اقدام
نابجای دولت امریکا باعث شد تمامی   نیروهای داخلی با
هر نوع گرایش و نژاد و قومیــت در کنار همقرار گرفته
و همبســتگی خود را در مقابل دشمن خارجی به نمایش
بگذارنــد که این حرکــت قطعا امید دشــمنان را ناکام
خواهد گذاشت.

کریمی   در ادامه با اشاره نقش نهادهای مدنی در ارائه
خدمات به مردم  ،اظهار امیدواری کرد که نهادهای مدنی
در ایران بتواند با توانمند ســاختن خود و مشارکت برنامه
محور و مســتمر ،اعتماد حاکمیت در واگذاری بخشــی
از امــور به مردم کمک کنند و مــردم در قالب نهادهای
شناســنامه دار فعالیت بیشتر و بزرگتری در جامعه داشته
باشند و عالوه بر امداد رسانی ،بتواند کاهنده اسیب   های
اجتماعی و ارائه خدمات اجتماعی ،فرهنگی به مردم باشند.
تجربیات مستند شود
مستند سازی باید در نهادهای مدنی به یک فرهنگ
تبدیل گردد تا در بحران   های احتمالی بتوانند از تجارب
گذشته بهره مند گردند.
فعالیت   ها در کشور   های توســعه یافته بیشتر توسط
انجمن   هــای مردم نهاد صورت می  گیــرد از این رو در
ایران نیز باید با توســعه فعالیت   های انجمن   های مردم
نهاد حضور مستمر و پر رنگی در جامعه داشته باشند.
کریمی   در خاتمه تاکید کرد که جامعه باید به سمتی
حرکــت کند که نقش انجمن   های مردم نهاد بیشــتر از
گذشته مورد توجه قرار گیرد.
این نشست به همت جمعیت زنان مسلمان نواندیش
منطقه فــارس جهت قدردانــی از تالشــهای امدادی
زنــان عضو ســمن   ها و فرهنگیان به آســیب دیدگان
محله ســعدی بر گزار شــد که ضمن اجــرای کارگاه
آموزشــی مقابله با بحران توســط خانم وحیده سعدایی
مدرس دانشگاه و محقق حوزه مدیریت بحران  ،در پایان
طی مراسمی    از تالش بانوان امدادگر قدردانی شد.

میالد فرخنده منجی عالم بشریت
حضرت مهدی موعود
مبارک باد
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