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 سال دوم جنوب

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
اورژانس ۱۱۵ کازرون سرپرست مرکز اورژانس 
۱۱۵ کازرون با تأکید بر اینکه تحلیل آمار تعداد 
مأموریت های صورت گرفته در سال های ۹۷ و ۹۶ 
نشان از روند رو به رشد مأموریت ها در این بازه 
زمانی است، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان 
شهریورماه امسال، ۴۹۹۴۵ تماس با اورژانس ۱۱۵ 
کازرون گرفته شده که از این تعداد تکنسین های 
اورژانس به ۵۷۶۵ مأموریت اعزام شده و به ۵۹۰۱ 

بیمار و مصدوم خدمت رسانی کرده اند.
جمشیدی ضمن اشاره بر روند نگران کننده افزایش 
نقش عدم رعایت  تردید  بدون  ترافیکی،  حوادث 
دانست  مهم  را  رانندگی  هنگام  در  ایمنی  اصول 
قائمیه-  قائمیه و پس ازآن  و دو محور کازرون- 

ابوالحیات را به عنوان پرحادثه خیزترین محورهای 
مواصالتی به شهرستان برشمرد.

وی سهم حوادث ترافیکی از تعداد خدمات صورت 
را  مأموریت   ۴۱۰۳ و  مأموریت   ۱۶۶۲ را  گرفته 

مربوط به حوادث غیر ترافیکی دانست و بر لزوم 
اورژانس  و  ضروری  موارد  در  شهروندان  تماس 
تأکید کرد و گفت: با توجه به روند رو به افزایش 
 ۱۱۵ اورژانس  توسط  گرفته  صورت  خدمات  بار 
کازرون، از شهروندان تقاضا می شود که در شرایط 
با  با حفظ خونسردی  موارد ضروری  و  اورژانس 

اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.
انجام یک مورد زایمان موفق  از  بهمن جمشیدی 
نخست  ماه  شش  در  قلبی  احیای  مورد  یک  و 
اورژانس  مرکز  سرپرست  داد.  خبر  جاری  سال 
ماه  به عنوان دو  را  فروردین و شهریور  کازرون، 
به  شهروندان  از  و  دانست  اورژانس  برای  پرکار 
مأموریت ها  انجام  اورژانس در  با  خاطر همکاری 

تشکر کرد.

فرماندار  کشاورز:  داود  خبری/  سرویس 
تمام  ایران،  اسالمی  انقالب  گفت:  کازرون 
معیارها و ابزارهای الزم برای پیشرفت و توسعه 

به ویژه در عرصه فرهنگ را دارد.
هم اندیشی  علمی  نشست  در  دهقان  داریوش 
در  فرهنگی  چالش های  محوریت  با  استادان 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  که  دانشگاه ها 
انقالب  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  کازرون 
اسالمی ایران تنها انقالبی بوده که تمام معیارها 
پیشرفت  و  توسعه  برای  را  الزم  ابزارهای  و 
شجاع،  و  آگاه  رهبری  وجود  ازجمله  فرهنگ 
مردمی والیتمدار، وفادار، باهوش و بیدار، داشتن 
مکتبی اسالمی و بهترین قانون اساسی دارد که 
یک  تحکیم   از  حکایت  ویژگی ها  این  همه 

فرهنگ پویاست.
در  خوبی  فرهنگی  کارهای  کرد:  تصریح  وی 

سطح کالن صورت گرفته است؛ اما کافی نبوده 
با امکانات  با تمام توان  و در برابر دشمنی که 
و تجهیزات مدرن و هزینه های کالن خود مقابل 

فرهنگ و اعتقادات ما ایستاده ناچیز است.
فرماندار کازرون افزود: انقالب اسالمی توانسته 
باوجود تمام مشکالت در حوزه های اطالعاتی و 
نظامی به اهداف خود برسد، طوری که قادر بوده 
عوامل دشمن امثال ریگی را در خارج از مرزها 
شناسایی، تعقیب و با بهره گیری از قدرت نظامی 
از آسمان به زمین هدایت کند که همگی نشان 

از اقتدار و قدرت نظامی و اطالعاتی ماست.
و  فرهنگی  عرصه  در  کرد:  تصریح  وی 
اقتصادی ضعف هایی وجود دارد که باید با ارائه 
تربیت  با  و  فکر  تولید  و  مناسب  راهکارهای 
تکیه  با  فقط  و  کارگزار  متخصص  نیروهای 
از سد دشمن گذشته و موانع و  توان داخلی  به 

چالش های فرهنگی و اقتصادی را برطرف کرد 
که امروز به عنوان دغدغه در جامعه وجود دارد.

به صورت  هم اندیشی  نشست  این  در  استادان 
را مطرح  پیشنهاد خود  نظر و  پاسخ   پرسش و 
دانشجویی  معاون  عارف  علی اکبر  و  کردند 
از  گزارشی  ارائه  با  کازرون  واحد  فرهنگی 
این  در  گرفته  صورت  فرهنگی  کارهای 
استادان  خوب  استقبال  و  همکاری  از  دانشگاه، 

قدردانی کرد.

سرویس خبری/ محمد دهداری: با حضور فرماندار شهرستان کازرون 
و  طبیعی  منابع  اداره  مدیرکل  بوستانی  با  جلسه ای  نودان  شهر  مسئولین  و 

آبخیزداری استان فارس برگزار شد.
در این جلسه که دهقانی فرماندار شهرستان، ایران محبوب رئیس اداره منابع 
نودان،  شهردار  خیاط  فرمانداری،  عمرانی  معاون  فروتن  شهرستان،  طبیعی 
دهداری و سیاوشی اعضای شورای اسالمی شهر نودان و همچنین پدر شهید 
آبخیزداری،  طرح  قبیل  از  موضوعاتی  داشتند،  حضور  نیز  کایدی  حمید 
صدور مجوز احداث راه باغستان انجیر کوه سرک نودان، صدور سند منازل 

مسکونی نودان که در اراضی ملی واقع شده است عنوان شد.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی فرمانداری شهرستان 
کازرون به منظور بررسی و مرتفع نمودن مشکالت جامعه عشایری شهرستان 
کازرون جلسه ای با حضور روح اهلل بهرامی مدیرکل امور عشایر استان فارس، 
داریوش دهقان فرماندار شهرستان کازرون، مهرداد جعفری سرپرست اداره 
برگزار  استان فارس  امور عشایر  امور عشایر شهرستان کازرون در سازمان 

شد.
در این جلسه روح اهلل بهرامی با اشاره به راهبردها و برنامه ریزی های اداره کل 
امور عشایر استان فارس در سال های گذشته اظهار داشت: تمام برنامه ریزی ها 
و راهبرد امور عشایر فارس به این سمت وسو است که بتوانیم تنوع در اشتغال 
و پایداری در تولید ایجاد کنیم چراکه تک محصولی و فقط وابستگی به دام 
این  دنبال  به  ما  که  می کند  زیاد  را  مقابل حوادث  در  عشایر  آسیب پذیری 
هستیم که در چند محور ازجمله صنایع دستی، گیاهان دارویی، گردشگری، 
خدماتی  و  پشتیبانی  شرکت های  و  قرمز  گوشت  تولید  زنجیره  بوم گردی، 

دانش بنیان بتوانیم در حوزه اشتغال پایدار تنوع ایجاد کنیم.
مدیرکل امور عشایر استان فارس با ترسیم چشم انداز عشایر استان فارس و 
ارائه  را  عشایر کوچنده  به  اداره کل  از خدمات  بخشی  کازرون  شهرستان 
تسهیالت به مبلغ 790 میلیون تومان در سال جاری با نرخ 4 درصد و دوره 
بازگشت 5 ساله و تسهیالت زنجیره تولید گوشت قرمز به مبلغ سه میلیارد 
تومان و با نرخ بهره 10 درصد و دوره بازگشت یک ساله، آبرسانی سیار به 
عشایر شهرستان کازرون به وسیله 4 دستگاه تانکر به صورت رایگان، تأمین 
نهاده های دامی از طریق شرکت های تعاونی عشایری چنارشاهیجان، دادین 
و سر مشهد عنوان و خواستار در نظر گرفتن سهم عشایر از محل اعتبارات 

ارزش افزوده شهرستان شد.
با اشاره به نامگذاری  در ادامه این جلسه داریوش دهقان فرماندار کازرون 
داشت:  بیان  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  ایرانی  کاالی  تولید  بنام  سال 
عینی  مصداق  و  است  دولت  و  نظام  نفع  به  عشایری  جامعه  توانمندسازی 
جامعه  تولیدی  است چراکه کاالی  ایرانی  تولید کاالی  و  مقاومتی  اقتصاد 
عشایری به عنوان یک قشر مولد و تولیدکننده صد درصد ارزش افزوده است.

حوزه  عمرانی  پروژه های  به  اشاره  با  کازرون  شهرستان  فرماندار  سپس 
عشایری بیان داشت: تمام تالش خود را بکار خواهیم گرفت که اعتبارات 
عشایری  حوزه  در  عمرانی  پروژه های  اجرای  و  انجام  جهت  ارزش افزوده 
ازجمله راهگشایی و مرمت راه عشایری، آبرسانی سیار و... تخصیص پیدا 

کند.
در ادامه فرماندار شهرستان کازرون با اشاره به شرایط سخت آبی پیش آمده 

نهادن  اختیار  در  جهت  فارس  عشایر  امور  مدیرکل  از  گذشته  ماه های  در 
به  نمودن  امور عشایر و اضافه  اداره  به  متعلق  چاه آب شرب دشتک دوان 
موردنیاز  نمودن آب  برطرف  و  کازرون  شهری  آبفای  آب  انتقال  خطوط 

شهر کازرون تقدیر و تشکر کرد.
کازرون  عشایر  امور  اداره  سرپرست  جعفری  مهرداد  جلسه  این  ادامه  در 
قشالقی،  کوچرو  خانوار   3762 شهرستان  عشایری  جمعیت  اینکه  عنوان  با 
اهم  می دهد  تشکیل  را  استانی  عشایری  جمعیت  درصدی   7 ضریب 
کازرون  شهرستان  عشایری  مناطق  و  شهرستان  عشایری  حوزه  فعالیت های 
اجرایی  دستگاه های  سایر  و کمک  کازرون  شهرستان  فرمانداری  تالش  با 

را چنین برشمرد:
1. احداث بند سنگ ومالت در محل اسکان عشایر مالی بلوط توسط اداره 

منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
2. زیرسازی و اجرای کانیوی در محل اسکان عشایر مالی بلوط توسط اداره 

بنیاد مسکن شهرستان
3. اعتبار از محل 3 درصد نفت و گاز جهت حفر چاه آب شرب مالی بلوط 

توسط اداره آبفا روستایی شهرستان
3. اجرایی شدن عملیات گازرسانی به سایت اسکان عشایر کوشک خانی 

دهستان فامور توسط اداره گاز شهرستان تا پایان سال جاری
4. تکمیل آسفالت مسیر دادین به روستای پوسکان که مناطق عشایری خنگ 

سبز و پلنگی از جاده آسفالته توسط اداره راهداری برخوردار می شوند
5. راهگشایی و مرمت را عشایری کمارج به رودک که از محل اعتبارات 

توازن توسط اداره راهداری صورت می پذیرد.
در پایان سرپرست اداره امور عشایر شهرستان کازرون سهم اداره امور عشایر 
عنوان  تومان  میلیون   500 شهرستانی  توازن  اعتبارات  از  کازرون  شهرستان 
فرماندار شهرستان  نگاه خاص  و  پیگیری مشکالت  و  مساعدت  از  و  نمود 

کازرون به جامعه عشایری تقدیر و تشکر کرد.

سالمت  واحد  مسئول  کارشناس  قنبریان  طاهره 
برگزاری  از  پیرویان  شهید  بهداشت  مرکز  روان 
در  فرزندپروری  مهارت های  با  آشنایی  همایش 

روستای کالنی خبر داد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومی 
هفته  مناسبت  به  داشت:  اظهار  قنبریان  کازرون، 
با  به عمل آمده  هماهنگی  با  و  روان  سالمت 

همایش  کالنی،  روستای  مسئوالن  و  دهیاری 
والدین  ویژه  فرزندپروری،  مهارت های  بزرگ 

دانش آموزان مدارس این روستا برگزار شد.
این  طی  افزود:  روان  سالمت  کارشناس  این 
فرزندپروری،  اصلی  محور  دو  درزمینه  برنامه، 
و  محدودیت  محور  و  پذیرش  و  محبت  محور 

انضباط، آموزش های الزم ارائه گردید.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ کازرون، از انجام ۵۷۶۵ مأموریت در شش ماه نخست سال جاری خبر داد:

افزایش 2۰ درصدی آمار خدمات اورژانس

فرماندار کازرون مطرح کرد؛

در عرصه فرهنگی و اقتصادی ضعف هایی وجود دارد که باید برطرف شود

با حضور مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فارس؛

مشکالت منابع طبیعی بخش کوهمره نودان بررسی شد

مدیرکل امور عشایر استان فارس:

تک محصولی و فقط وابستگی به دام آسیب پذیری عشایر در مقابل 
حوادث را زیاد می کند

برگزاری همایش آشنایی با مهارت های فرزندپروری در روستای کالنی

اهدای 2۵ تن رطب و خرما توسط خیران 
خشتی به مراسم اربعین حسینی

اردوی جهادی خدمات درمانی تیپ 
تکاور امام سجاد )ع(

در هفته سالمت روان؛
 دانشجویان دانشگاه پیام نور کازرون با 
مهارت های ارتباط بین فردی آشنا شدند

امام جمعه کازرون: 
مسئوالن و مدیران کشور سرنوشت اقتصاد 

کشور را به خارج گره نزنند

کشف ۱۱ فقره سرقت و دستگیری ۴ نفر سارق 
در کازرون

برگزاری طرح روز جهانی پیاده از خانه تا 
مدرسه در شهرستان کازرون

 بازدید اعضای انجمن علمی روانشناسی 
 و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور کازرون 

از مرکز اورژانس ۱۱۵ این شهرستان

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از کشف ۱۱ فقره سرقت و دستگیری 
۴ نفر سارق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبادی نژاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار 
داشت: در پی سرقت های متعدد وسایل و قطعات خودرو موضوع به طور 
آگاهی  پلیس  مأمورین  گرفت،  قرار  مأمورین  کار  دستور  در  ویژه 
و  فنی  تحقیقات  از  پس  دستگیر؛  سرقت  حین  در  را  سارقی  شهرستان 

پلیسی سارق به ۷ فقره سرقت وسایل درون خودرو اقرار کرد.
همچنین مأمورین انتظامی موفق به کشف ۲ فقره سرقت خودرو و ۲ فقره 
سرقت وسایل ساختمان نیمه کاره گردیدند که درمجموع ۱۱ فقره سرقت 

کشف و ۴ نفر سارق نیز دستگیر شدند. 
برابر صورت جلسه اموال مکشوفه از سارقین تحویل مالباختگان گردید و 
تحقیقات از سارقین جهت کشف سرقت های احتمالی همچنان ادامه دارد.

زهرا داودی کارشناس مسئول واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
شهرستان  در  مدرسه  تا  خانه  از  پیاده  جهانی  روز  طرح  برگزاری  از 

کازرون خبر داد.
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
درمان شهرستان کازرون، این همایش با حضور رئیس و معاون بهداشتی 
شبکه بهداشت، مسئوالن واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهید پیرویان، 
نمایندگان شورای شهر، ادارات آموزش وپرورش و ورزش و جوانان با 
همکاری نیروی انتظامی و اورژانس 115، در مدارس شهید مرتجز و امام 

علی )ع( و همراهی گسترده دانش آموزان و والدین آنها برگزار شد.
دکتر علی محمدی رئیس شبکه بهداشت در جمع دانش آموزان دبستان 
ابتال به  از  شهید مرتجز گفت: فعالیت بدنی و ورزش ضمن پیشگیری 
کیفیت  افزایش  برای  را  مناسبی  زمینه  روحی،  و  جسمی  بیماری های 

زندگی و حفظ روحیه شادابی مهیا می کند.
خوبیار جعفری معاون بهداشتی شبکه بهداشت نیز ضمن تأکید بر لزوم 
آشنایی  فرزندان،  با  والدین  همراهی  و  بدنی  تحرک  فرهنگ سازی 
دانش آموزان با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و مهارت عبور 
بیماری  به  منجر  نامناسب،  تغذیه  و  کم تحرکی  داد:  ادامه  خیابان،  از 

فشارخون، دیابت و بیماری های قلبی عروقی می شود.
نفر  با شعار »صفر  غذا  مهرماه روز جهانی  بیست و چهارم  تقارن  وی 
به سوی  »پیش  شعار  با  بانوان  سالمت  روز  با   ،»2030 سال  تا  گرسنه 
برنامه های  و  فعالیت ها  به  اشاره  با  و  داشت  گرامی  را  بانوان«  سالمت 
با  گفت:  جاری  ماه  بهداشتی  مناسبت های  در  درمان  و  بهداشت  شبکه 
توجه به اینکه هجدهم تا بیست و چهارم مهرماه هفته سالمت روان با 
شعار »تمرکز بر سالمت جوانان و نوجوانان در جهان« در حال تغییر 
نامگذاری شده است؛ بر ارائه خدمات بیشتر و مراقبت بهتر از جوانان و 

نوجوانان تأکید کرد.
شایان ذکر است این مراسم با انجام حرکات ورزشی توسط دانش آموزان 

و اهدا جوایز به قیدقرعه به تعدادی از آنها، خاتمه یافت.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی شهرستان کازرون،  جمعی از اعضای انجمن علمی 
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور کازرون، با محوریت آشنایی 
با تجهیزات و کمک های اولیه، از مرکز اورژانس این شهرستان بازدید 

به عمل آوردند.
و  سختی  شناخت  ضمن  نور،  پیام  دانشگاه  دانشجویان  بازدید  این  در 
آموزش  و  ارائه خدمت  نحوه  با  نزدیک  از  شغل،  این  باالی  حساسیت 

کمک های اولیه آشنا شدند.
گفتنی است با پیگیری های به عمل آمده توسط حوزه مدیریتی این مرکز، 
طرح آموزش همیار اورژانس، به جهت آشنایی همگانی با نحوه امداد 
و کمک رسانی و کاهش حجم صدمات و خسارات احتمالی، در دستور 
کار ویژه این مرکز قرارگرفته است. لذا در این راستا وجود کمبودهایی 
نیازها  این  مربوطه  مسئولین  با حمایت  داریم  امید  می شود که  احساس 

مرتفع گردد.

مسئول  سلیمانی  الیاس  گفته  به  نوذری:  محمود  خبری/  سرویس 
اجرایی ستاد اربعین بخش خشت خیران این منطقه به شکرانه برداشت 
محصولی پر خیر برکت امسال ۲۵ تن رطب و سایر نذورات به ارزش 
اهدا  اربعین  زائرین  بین  توزیع  جهت  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  سه 

کردند.
مسیر  در  خشتی ها  موکب  خدمت رسانی  سال  دومین  به  اشاره  با  وی 
نجف-کربال افزود: این نذورات پس از بارگیری از طریق مرز مهران 
وارد خاک عراق خواهد شد تا به وسیله موکب احباب رضا )ع( در کنار 

عمود ۹۰۷ توزیع خواهد شد.
مردم بخش خشت سال گذشته نیز ۴۰ تن رطب به مراسم اربعین و ۶۳ 

تن رطب هم به زلزله زدگان کرمانشاه اهدا کرده بودند.
سلیمانی خاطرنشان کرد: موکب احباب رضا )ع( خشت در کنار عمود 
۹۰۷ با امکانات رفاهی، پذیرایی و بهداشتی و برنامه های متنوع فرهنگی 
اربعین  زائرین  به  خدمات رسانی  آماده  روز  ده  مدت  به  صفر  دهم  از 

خواهد بود.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور 
امام سجاد )ع( در راستای طرح محرومیت زدایی و کمک رسانی به مردم 
تیپ  بهداری  اردوی جهادی 1 روزه توسط گردان  بی بضاعت  محروم 

تکاور امام سجاد )ع( در منطقه فامور اجرا شد.
این اردوی یک روزه در روستای کشاورز بخش جروق با استقرار یک 
دستگاه آمبوالنس خوداتکا و یک تیم پزشکی با ارائه خدمات درمانی و 

مشاوره ای برای بیش از 80 نفر از مردم محروم منطقه انجام شد.
به اتفاق  تیپ  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول  جهادی  اردوی  این  در 
فرمانده گردان بهداری از نزدیک فعالیت این جهادگران عرصه سالمت 
را مورد بازدید قراردادند و به هنگام فریضه نماز ظهر و عصر با تعدادی 

از مردم و بسیجیان جهادی نماز را به جماعت اقامه کردند.
امام  تکاور  تیپ  بهداری  گردان  اقدام  این  از  کشاورز  روستای  مردم 

سجاد )ع( تشکر و بر تداوم این حرکت جهادی تأکید کردند.

و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
داودی  زهرا  آموزشی  کارگاه  این  در  کازرون،  شهرستان  درمان 
مرکز  مدارس  و  جوانان  نوجوانان،  سالمت  واحد  مسئول  کارشناس 
بر  »تمرکز  روان،  سالمت  هفته  شعار  بابیان  پیرویان  شهید  بهداشت 
سالمت روان جوانان و نوجوانان؛ در جهان در حال تغییر« و تأکید بر 
و  بهداشتی  مراقبت های  پیرامون  دانشجویان،  روانی  و  جسمی  سالمت 

مصرف مکمل ها، نکاتی بیان کرئ.
طاهره قنبریان کارشناس مسئول واحد سالمت روان شبکه بهداشت نیز 
ضمن گرامیداشت هفته سالمت روان، ارتباط را یکی از مهم ترین مقوله 
ارتباط  تکنیک های  و  ارتباط  بر  مؤثر  عوامل  و  دانست  روان  سالمت 

مؤثر را به فراگیران آموزش داد.

توانمندی  به  اتکا  معنی  به  مقاومتی  اقتصاد  گفت:  کازرون  امام جمعه 
داخل کشور و نگاه به خارج است؛ اما مسئوالن برعکس عمل می کنند 

و بر اساس اتکا به خارج و نگاهی هم به داخل گام برمی دارند.
در  خرسند  محمد  حجت االسالم  آنا،  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
درباره  کازرون  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارکنان  و  استادان  جمع 
ارزش و اهمیت اربعین حسینی گفت: اربعین در راستای شناخت بیشتر 
واقعه و فرهنگ عاشورا به وجود آمده و قرائت زیارت اربعین بی نهایت 

ارزشمند و نجات بخش است.
وی افزود: امام حسین )ع( برای بشریت درس آزادگی، مبارزه و شرف 
را احیا کرد و  در روز عاشورا هر انسان آزاده ای با هر دین و مذهبی 
امام حسین )ع( احترام  تحت تأثیر واقعه کربال قرار می گیرد و برای 

خاصی قائل هستند.
از  که  محرم  ماه  هنوز  قرن ها  از  بعد  تصریح کرد:  کازرون  امام جمعه 
راه می رسد، جامعه تغییر پیدا می کند و همه بارنگ مشکی فضاسازی 
می کنند و عزای حسینی با بقیه سوگواری ها و مرگ اقوام و خویشاندان 

تفاوت دارد.
آزادگان  سرور  از  باید  کشور  مدیران  و  مسئوالن  کرد:  بیان  خرسند 
جهان الگو بگیرند و از روحیه سازش کارانه و غرب گرانه دوری کنند. 
کسی که در عزای حسین )ع( حضور پیدا می کند، باید درروش و منش 
مدیریتی از بزرگان دین الگو بگیرد و رفتاری بااقتدار از خود نشان دهد.


