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مدارس  از  دهقان  داریوش  کشاورز:  داود  خبری/  سرویس 
عشایری شهرستان کازرون بازدید کرد.

عیدی زاده  همراه  به  کازرون  شهرستان  فرماندار  دهقان  داریوش 
امور  مدیرکل  بهرامی  عشایر کشور،  امور  سازمان  مدیر حراست 
مردم شهرستان  نماینده  دفتر  رئیس  نریمانی  فارس،  استان  عشایر 
کازرون در مجلس شورای اسالمی، عبادی نژاد فرماندهی انتظامی و 
جمعی از مسئوالن ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان کازرون 
از تعدادی از مدارس مناطق عشایری بازدید کرد و سپس با حضور 
در  نزدیک  از  نمایندگی آموزش وپرورش شهرستان کازرون  در 
این نمایندگی و مدارس تحت پوشش آن قرار  جریان مشکالت 

گرفت و قول پیگیری و مساعدت الزم را دادند.
برنامه های متفاوت هنری و ورزشی  با اجرای  بازدید که  این  در 
اهدا  هدایایی  و  تقدیر  لوح  دانش آموزان  و  معلمان  به  بود  همراه 

گردید.

سرویس خبری/ داود کشاورز: داریوش دهقان از چشمه پلنگی 
دادین از توابع بخش جره و باالده شهرستان کازرون بازدید کرد.

عیدی زاده  همراه  به  کازرون  شهرستان  فرماندار  دهقان  داریوش 
امور  مدیرکل  بهرامی  عشایر کشور،  امور  سازمان  مدیر حراست 
مردم شهرستان  نماینده  دفتر  رئیس  نریمانی  فارس،  استان  عشایر 
کازرون در مجلس شورای اسالمی، عبادی نژاد فرماندهی انتظامی و 
جمعی از مسئوالن ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان کازرون 

از چشمه پلنگی دادین بازدید کرد.
داشت:  اظهار  کازرون  شهرستان  فرماندار  میدانی  بازدید  این  در 
و  گرفته  دادین صورت  پلنگی  انتقال آب چشمه  مطالعاتی  طرح 
همچنین عملیات حفر چاه به عمق 24 متر نیز به اتمام رسیده که 

خوشبختانه آرتزین شده است.
به  آب  انتقال  خط  اجرای  داشت:  بیان  همچنین  دهقان  داریوش 
احداث  متر،   1800 طول  به  چاه  به  برق رسانی  کیلومتر،   4 طول 
منبع ذخیره آب 100 مترمکعبی و همچنین احداث موتورخانه از 
دیگر موارد طرح است که با اجرای آن برای 33 خانواده تیره های 
عشایری اشتغال پایدار ایجاد و نزدیک به 40 هکتار زمین مرغوب 

احیا خواهد شد.

انجام  و  بررسی  منظور  به  کشاورز:  داود  خبری/  سرویس 
مراحل واگذاری زمین به مساحت پنج هکتار به درخواست جمعی 
از عشایر ساکن در منطقه دشتک قراچه و همچنین برق رسانی و 
احداث خطوط آبرسانی به طول چهار کیلومتر به حدود 30 خانواده 

عشایری ساکن در این منطقه برگزار شد.
عیدی زاده  همراه  به  کازرون  شهرستان  فرماندار  دهقان  داریوش 
امور  مدیرکل  بهرامی  عشایر کشور،  امور  سازمان  مدیر حراست 
مردم شهرستان  نماینده  دفتر  رئیس  نریمانی  فارس،  استان  عشایر 
کازرون در مجلس شورای اسالمی، عبادی نژاد فرماندهی انتظامی و 
جمعی از مسئوالن ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان کازرون 
در این جلسه حضور و با طرح مشکالت و موانع موجود به بحث و 

تبادل نظر پرداختند و تصمیمات الزم انجام گرفت.

سرویس خبری/ داود کشاورز: داریوش دهقان در مالی بلوط 
اظهار داشت: در تجهیز چاه پروژه انتقال آب چاه کشاورزی مالی 
بلوط که حدود 40 هکتار زمین زارعی را تحت کشت گلخانه ای 

قرار خواهد داد تسریع خواهد شد.
فرماندار شهرستان کازرون ادامه داد: فاز اولیه به مساحت 6 هکتار 
تسطیح شده است و از طرفی برای 37 خانوار عشایری اشتغال زایی 

در بحث توانمندسازی جامعه عشایری در پی خواهد داشت.
 4/2 طول  به  انتقال آب  متر،   250 عمق  به  چاه  حفر  افزود:  وی 
کیلومتر، احداث 100 مترمکعبی جهت پمپاژ ثانویه، احداث استخر 
180 مترمکعبی جهت ذخیره و تأمین آب موردنیاز برای آبیاری 
گلخانه ای از دیگر مواردی بوده است که تاکنون انجام گرفته شده 

است.
عیدی زاده  همراه  به  کازرون  شهرستان  فرماندار  دهقان  داریوش 
امور  مدیرکل  بهرامی  عشایر کشور،  امور  سازمان  مدیر حراست 
مردم شهرستان  نماینده  دفتر  رئیس  نریمانی  فارس،  استان  عشایر 
کازرون در مجلس شورای اسالمی، عبادی نژاد فرماندهی انتظامی و 
جمعی از مسئوالن ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان کازرون 
در این جلسه حضور و با طرح مشکالت و موانع موجود به بحث و 

تبادل نظر پرداختند و تصمیمات الزم انجام گرفت.

کازرون  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
از ایجاد بستر و زیرساخت های الزم برای جذب 
دانشجویان پزشکی خارج از کشور در این واحد 

دانشگاهی خبر داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  الوانی  جمال الدین 
توجه  با  اظهار کرد:  کازرون  در  آنا  خبرگزاری 
کازرون  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سابقه  به 
رشته های  آموزشی  علمی  سطح  کیفیت  به ویژه 
رشته های  دانشجویان  از  تعدادی  پزشکی،  علوم 
و  روسیه  کرواسی،  کشورهای  در  که  پزشکی 
ترجیح  و  بوده اند  تحصیل  به  مشغول  اوکراین 
باشند؛  کشور  در  را  تحصیل  ادامه  که  داده اند 
واحد  این  به  انتقالی  درخصوص  آنها  درخواست 
دانشگاهی موردبررسی قرار گرفت و کسانی که 
شرایط الزم را برای ادامه تحصیل در این دانشگاه 
داشته اند، پذیرفته و ترم بهمن به عنوان دانشجوی 
این دانشگاه در این واحد دانشگاهی ادامه تحصیل 

می دهند.
وی بابیان اینکه شرایط تحصیل برای دانشجویان 

در خارج از کشور به لحاظ مشکالت ارزی چندان 
پزشکی  علوم  معاونت  گفت:  نیست،  مناسب 
مشکل  حل  راستای  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
ادامه  اجازه  بخشنامه ای  صدور  با  دانشجویان  این 
تحصیل آنان را در دانشگاه آزاد اسالمی با داشتن 
برای  بزرگ  کمکی  این  و  داده  الزم  شرایط 
کسانی است که در شرایط سخت مالی در خارج 

از کشور هستند.
کازرون  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
در  دانشجو  پذیرش  سهمیه  مجوز  درخصوص 

قباًل  که  آزمایشگاهی  علوم  و  پزشکی  رشته های 
در دفترچه سهمیه مهر لحاظ نشده بود، اظهار کرد: 
رشته ها  این  به  مربوط  موانع  و  مشکالت  بیشتر 
برطرف و با تأیید کارشناسان و بازرسان اعزامی 
از سوی وزارت بهداشت و معاونت علوم پزشکی 
زمان  همان  در  الزم  مجوز  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
داده شده است و  این رشته ها  فعالیت  ادامه  برای 
دانشجویان این رشته ها معرفی و ثبت نام  شده اند و 

ترم بهمن در واحد کازرون خواهند داشت.
بدون  دانشجوی  پذیرش  درخصوص  الوانی 
آزمون بیان کرد: این واحد دانشگاهی با توجه به 
آزمایشگاهی  امکانات  و  متنوع  رشته های  داشتن 
استادان  حضور  و  پیشرفته  بسیار  کارگاهی  و 
از ۵۵ رشته کارشناسی  مجرب و متعهد در بیش 
دوم  نیمسال  ناپیوسته  و  پیوسته  کاردانی  و 
دارد  پذیرش  و  ثبت نام  آزمون  بدون   ۹۷  -۹۸
سایت به  ثبت نام  برای  می توانند  متقاضیان   که 
www.azmoon.org مراجعه و رشته موردنظر 

خود را انتخاب کنند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: 
استان فارس با تولید بیش از 300 میلیون شاخه گل 

نرگس، رتبه اول تولید این گل در کشور را دارد.
ایانا  خبرنگار  با  در گفت وگو  پاکاری  رضا  مجید 
در شیراز، یادآور شد: سطح زیر کشت گل نرگس 
در کشور بالغ بر 960 هکتار است که از این سطح 
ساالنه  670 میلیون شاخه گل تولید می شود و افزود: 
زیر  سطح  سوم  رتبه  هلند  و  انگلیس  از  بعد  ایران 
کشت و بعد از انگلیس، هلند و آمریکا رتبه چهارم 

تولید گل نرگس دارد.
 500 بودن  دارا  با  فارس  استان  کرد:  تصریح  او 
هکتار گل نرگس رتبه اول سطح زیر را در کشور 
داراست، شهرستان های جهرم و کازرون به ترتیب 
از مناطق عمده تولیدکننده گل نرگس آبی و دیم 

تا   100 مترمربع  هر  در  آبی  شرایط  در  و  هستند 
150 شاخه و در شرایط دیم بین 25 تا 45 شاخه در 

مترمربع میزان گل نرگس برداشت می شود.
پاکاری گفت: برداشت گل نرگس از اوایل دی ماه 
و  جهرم  شهرستان های  آبی  نرگس زارهای  از  و 

فراشبند آغاز و تا اواسط اسفندماه از نرگس زارهای 
دیم کازرون ادامه دارد.

این مقام مسئول شهال، پرپر، شیراز، مسکین و  هزار 
پر را از  ارقام گل نرگس در استان فارس برشمرد و 

افزود: رقم شهال عمده ترین رقم استان است.
به  کمک  جهت  در  کرد:  تأکید  پاکاری 
نرگس«  گل  »انجمن  نرگس  گل  تولیدکنندگان 
در کشور تشکیل شد و بهره برداران گل نرگس از 
عامل  مدیران  به عنوان  شهرستان جهرم  خفر  بخش 
این انجمن انتخاب شدند، همچنین به منظور معرفی 
نرگس  گل  جشنواره  محصول  این  بیشتر  چه  هر 
همه ساله در بهمن ماه در شهرستان کازرون برگزار 
شهرستان  در  بار  اولین  برای  نیز  امسال  و  می شود 

جهرم این جشنواره برگزار شد.

ایرنا: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس گفت: باهدف کمک به تولیدکنندگان گل 
نرگس، انجمن گل نرگس در کشور تشکیل شد 
و بهره برداران بخش خفر شهرستان جهرم به عنوان 

مدیران عامل این انجمن انتخاب شدند.
مجیدرضا پاکاری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: جشنواره گل نرگس همه ساله در بهمن ماه 
امسال  می شود که  برگزار  در شهرستان کازرون 
چهارم  و  سیزدهم  بار  اولین  برای  جشنواره  این 
دی ماه در بخش خفر شهرستان جهرم برگزار شد.

در  نرگس  گل  کشت  زیر  سطح  داد:  ادامه  وی 
سطح  این  از  که  است  هکتار   960 بالغ بر  کشور 
که  می شود  تولید  گل  شاخه  میلیون   670 ساالنه 

استان فارس با 500 هکتار گل نرگس رتبه اول 
سطح زیر را در کشور داراست.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار 
کرد: شهرستان های جهرم و کازرون به ترتیب از 
دیم  و  آبی  نرگس  تولیدکننده گل  عمده  مناطق 
تا  مترمربع 100  هستند و در شرایط آبی در هر 
150 شاخه و در شرایط دیم بین 25 تا 45 شاخه 

در مترمربع میزان گل نرگس برداشت می شود.
اوایل  از  نرگس  گل  برداشت  گفت:  پاکاری 
شهرستان های  آبی  نرگس زارهای  از  و  دی ماه 
جهرم و فراشبند آغاز می شود و تا اواسط اسفندماه 

از نرگس زارهای دیم کازرون ادامه دارد.
ارقام گل نرگس فارس شامل شهال، پرپر، شیراز، 
مسکین و هزار پر است که رقم شهال عمده ترین 

رقم در این استان است.

از  )ره( کازرون  امام خمینی  امداد  رئیس کمیته 
پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 782 میلیون ریال برای 
مادران  و  سال   6 زیر  سوءتغذیه  دچار  کودکان 
شیرده در قالب سبد غذایی در نه ماهه سال جاری 

خبر داد.
کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
امداد کازرون، بیژن سهرابی ضمن اعالم این خبر 
افزود: این طرح در جهت رفع مشکل سوءتغذیه 
به صورت  کازرونی  سال  زیر شش  کودک   135
سبد غذایی پروتئین ماهانه از طرف کمیته امداد 

اهدا خواهد شد.
هر  برای  غذایی  سبد  ارزش  افزود:  ادامه  در  وی 

کودک دچار سوءتغذیه و مادران شیرده مبلغ 920 
 124 مبلغ  ماهانه  درمجموع  که  است  ریال  هزار 
این  اجرای  برای  ماهانه  به صورت  ریال  میلیون 

طرح هزینه می شود.
وی تصریح کرد: این کودکان با مراجعه به مراکز 
انجام  و  سکونت  محل  مناطق  درمان  و  بهداشت 
تست نمودار رشد موجود در این مراکز شناسایی 
شده و تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.
سهرابی بیان کرد: در نه  ماهه سال جاری تاکنون 
شش  زیر  کودکان  سوءتغذیه  مشکل  رفع  جهت 
سال مبلغ 2 میلیارد و 782 میلیون ریال در قالب 
تن  ماکارونی،  مرغ،  شامل  پروتئین  غذایی  سبد 
ماهی، روغن، گوشت قرمز و... از طریق فروشگاه 
تعاونی فرهنگیان شهرستان تهیه و در اختیار آنان 

قرارگرفته است.

آموزش  اجرای  راستای  در  گفت:  جاویدی  رضا 
دانش آموزان  ویژه  کوتاه مدت  مهارتی  حرفه های 
مدارس  از  درصد   30 در  مهارت«  ایران  »طرح 

متوسطه دوره اول این شهر اجرا می شود.
مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجرای  راستای  در  کازرون،  آموزش وپرورش 
آموزش حرفه های مهارتی کوتاه مدت ویژه دانش 
ایران مهارت«،  آموزان متوسطه دوره اول »طرح 
جلسه بررسی و هماهنگی با حضور ریاست اداره 
فنی و حرفه ای کازرون و معاون آموزش متوسطه 
اجرایی  کمیته های  و  شهر  این  آموزش وپرورش 
کازرون  آموزش وپرورش  محل  در  اداره  دو  هر 

برگزار شد.

بابیان  کازرون  آموزش وپرورش  متوسطه  معاون 
اینکه سال دوم اجرای این طرح در کشور و سال 
اول اجرای آن در استان فارس است، اظهار داشت: 
توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزی و 
نیز ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی استعدادهای 

طرح  این  اهداف  ازجمله  دانش آموزان  مهارتی 
است.

تحصیلی  هدایت  به  مساعدت  جاویدی، 
و  نوآوری  خالقیت،  به  کمک  دانش آموزان، 
و  رسمی  آموزش  بین  ارتباط  ایجاد  کارآفرینی، 
زمینه  ایجاد  و  متوسطه  اول  دوره  در  غیررسمی 
نیروی  موردنیاز  فنی  پایه  شایستگی های  کسب 
کار و مشاغل گوناگون را از دیگر اهداف اجرای 

این طرح عنوان کرد.
با  جلسه،  پس ازاین  بالفاصله  است  گفتنی 
چگونگی  برای  طرح  این  مجری  مدارس  مدیران 
مدیریت  جلسات  سالن  در  جلسه ای  آن  اجرای 

آموزش وپرورش کازرون برگزار شد.

تبلیغات  از روابط عمومی و  به گزارش رسیده 
تیپ تکاور امام سجاد )ع( مسابقات تیراندازی 
حضور  با  تهران  در  مسلح  نیروهای  سربازان 
برگزار  مسلح  نیروهای  سربازان   تیم های 

شد.
ستاد  سربازان  تیراندازی  قهرمانی  مسابقات 
سال  دی ماه  در  تهران  در  مسلح  نیروهای  کل 
نیروی  تیم  و  شد  برگزار  ژ3  سالح  با  جاری 

داود  پاسدار  برادر  مربیگری  با  سپاه  زمینی 
امیرحسین  وظیفه  افسر  عضویت  و  دستان 
)ع(  سجاد  امام  تکاور  تیپ  شریف زاده جمعی 
تیم  توسط  تیمی  اول  مقام  کسب  به  موفق 
تیم ب سربازان  توسط  تیمی  مقام سوم  الف و 
در  انفرادی  سوم  و  دوم  اول،  مقام  همچنین  و 
مسلح  نیروهای  تیراندازی  قهرمانی   مسابقات 

گردیدند.

بازدید از نمایندگی آموزش وپرورش و 
مدارس مناطق عشایری شهرستان کازرون

بازدید از چشمه پلنگی دادین

برگزاری جلسه رسیدگی به مشکالت 
جامعه عشایری در دشتک قراچه

برگزاری جلسه رسیدگی به مشکالت 
جامعه عشایری در مالی بلوط

الوانی خبر داد: 

ایجاد زیرساخت های الزم برای جذب دانشجویان پزشکی خارج از کشور

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

تولید بیش از 300 میلیون شاخه گل نرگس در فارس

انجمن گل نرگس تشکیل شد

رئیس کمیته امداد کازرون عنوان کرد؛

پرداخت 2 میلیارد و 782 میلیون ریال بابت رفع سوءتغذیه 
کودکان و مادران

معاون متوسطه آموزش وپرورش کازرون خبر داد:

طرح ایران مهارت در مدارس کازرون اجرا می شود

کسب مقام برتر تیم تیراندازی سربازان نزسا

کشف 2۵0 کیلوگرم چوب و فراورده های 
جنگلی در کازرون

 ورود یک فرد مسلح ناشناس به بازار کازرون

جلسه روز هوای پاک برگزار شد

گردهمایی سبک زندگی و مصون سازی 
فرهنگی خانواده کارکنان

پایگاه  خبرنگار  گزارش  برابر 
انتظامی  فرمانده  پلیس  خبری 
داشت:  بیان  کازرون  شهرستان 
کوهمره  بخش  انتظامی  مأمورین 
 ۲ ابوالحیات  پاسگاه  و  نودان 
در  وانت بار  خودرو  دستگاه 
استحفاظی  بلوط حوزه  جنگل های 
که در حال بار زدن چوب جنگل 
قاچاق بودند را متوقف که مقدار 
از  جنگلی  چوب  کیلوگرم   ۲۵۰
این ۲ دستگاه خودرو کشف و ۲ 
دستگیر  نیز  رابطه  این  در  را  نفر 

کردند.
برابر  گفت:  عبادی نژاد  سرهنگ 
متهمین  و  قاچاق  بار  صورتجلسه 
تحویل  قانونی  مراحل  سیر  جهت 
و  گردیدند  طبیعی  منابع  اداره 
تحویل  نیز  خودرو  دستگاه   ۲

پارکینگ شدند.
پایان  در  عبادی نژاد  سرهنگ 
قاچاق  با  برخورد  کرد  تأکید 
به عنوان یکی از اولویت های اصلی 
است و به صورت ویژه در دستور 

کار مأمورین انتظامی است.

سرویس خبری/ علی گلچین: 
در پی انتشار خبری مبنی بر ورود 
بازار  به  ناشناس  مسلح  فرد  یک 
و  لفظی  درگیری  و  کازرون 
تهدید یکی از کسبه های بازار، بنا 
به درخواست های مکرر کسبه و 
این  بازاریان درخصوص پیگیری 
قضیه فرماندهی انتظامی شهرستان 
عبادی نژاد  سرهنگ  کازرون 
با  اختصاصی  گفت وگویی  طی 
عنوان  طلوع  روزنامه  خبرنگار 
داشت: مردم قطعًا بدانند که حفظ 
امنیت و برقراری نظم وظیفه ذاتی 
نیروی انتظامی است؛ لذا با توجه 
به اینکه فردی مسلح ناشناس وارد 
بازار شده و قصد درگیری با یکی 
پس  است،  داشته  را  کسبه ها  از 
رعب  ایجاد  و  لفظی  درگیری  از 
متواری شده  از صحنه  و وحشت 
پیگیری های  با  خوشبختانه  که 

و  اطالعاتی  پرتالش  نیروهای 
پرونده  و  شناسایی  متهم  انتظامی 
جهت  و  تشکیل  ویژه  به صورت 
سیر مراحل قانونی در دستور کار 

قرارگرفته است.
دیگر  گوشه ای  در  عبادی نژاد 
به  خطاب  خود  گفت وگوی  از 
گفت:  مجرمین  و  اراذل واوباش 
بدانند  باید  افرادی  چنین  قطعًا 
همکاری  با  انتظامی  نیروی  که 
قضایی  و  مردمی  دستگاه های 

برخوردی قاطع خواهد کرد.
با  که  است  شایان ذکر  همچنین 
توجه به اینکه فیلم این اتفاق در 
است  انتشاریافته  مجازی  فضای 
کسبه و بازاریان شهر کازرون از 
مقامات قضایی و انتظامی خواستار 
شدند  فرد  این  با  قاطع  برخورد 
متخلفین  سایرین  برای  عبرتی  تا 

شود.

علیرضا  خبری/  سرویس 
در  مشترکی  جلسه  گلچین: 
کازرون  شهرستان  فرمانداری 
چه بهتر  هر  اجرای  پیرامون 
همگانی  دوچرخه سواری  همایش 
پاک  هوای  روز  گرامیداشت 

برگزار شد.
سالن  در  که  جلسه  این  در 
شهرستان  فرمانداری  کنفرانس 
مرادی  ریاست  به  و  کازرون 
با  و  فرمانداری  سیاسی  معاون 
حفاظت  اداره  رئیس  حضور 
هالل احمر،  ریاست  محیط زیست، 
جوانان،  و  ورزش  اداره  معاون 
انتظامی،  نیروی  فرماندهی  معاون 
سرپرست اداره آموزش وپرورش، 

طبیعی  منابع  اداره  حقوقی  معاون 
دوچرخه سواری  هیئت  اعضای  و 
منور  و  کازرون  شهرستان 
و  آموزش وپرورش  دبیر  دریسی 
پیمان  همچنین  و  اجتماعی  فعال 
محیط زیست  فعال  خوبکار، 
مبسوط  به صورت  شد.  تشکیل 
همایش  مورداجرای  در 
پاک  هوای  روز  دوچرخه سواری 
صحبت شد و مسائل و پیشنهادات 
محل  ساعت،  و  گردید  مطرح 
حرکت  مسیر  و  پایان  شروع، 
مقرر  و  قرار گرفت  موردبررسی 
شد تا از طریق فرمانداری از تمام 
جهت  دولتی  نهادهای  و  ادارات 

شرکت دعوت به عمل آید.

و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سجاد  امام  تکاور  تیپ  تبلیغات 
زندگی  سبک  گردهمایی  )ع( 
خانواده  فرهنگی  مصون سازی  و 
قسمت  میزبانی  به  کارکنان 
با  و  روانی  عملیات  و  فرهنگی 
در  کارکنان  خانواده  حضور 
)ع(  سجاد  امام  شهرک  نمازخانه 
در  تکاور  تیپ  خضرا  شهرک  و 
دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار 

شد.
گردهمایی با تالوت کالم اهلل مجید 
حجت السالم  ادامه  در  و  آغاز 
بیان  به  گردهمایی،  سخنران  بیاتی 
کاربرد آموزه های دینی در زندگی 
پرداخت و بیان کرد: سبک زندگی 
حفظ  و  تحکیم  الزمه  اسالمی 
و  است  امروز  جامعه  در  خانواده 
شئون  همه  در  دینی  آموزه های 
بسیار  خانواده  خصوصًا  زندگی 
مسئله  نمونه  به عنوان  راهگشاست. 

لجبازی کودک و شیوه تغییر رفتار 
در کودک و نوجوان با استفاده از 

آموزه های دینی تبیین گردید.
سبک  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
زندگی اسالمی یعنی اول شناخت 
دینی در همه  معارف  با  و آشنایی 
اجتماعی  و  فردی  زندگی  جوانب 
داده ها در  بستن آن  به کار  و دوم 
دین  مؤکد  دستورهای  عمل.  مقام 
آنچنان  انسان  زندگی  مسائل  در 
مورد غفلت است که مسیر زندگی 
و  مشکالت  با  امروزی  جامعه  در 
روبه رو  زیادی  بحران های  حتی 
اسالمی  جامعه  و  است  گردیده 
معارف  از  استعانت  با  می تواند 
دین،  راهگشای  و  کاربردی 
برای  را  انسان  کمال  و  رشد  مسیر 
و خوشبختی  نماید  روشن  همگان 

و آرامش را ملموس نماید.
در پایان از خانواده حاضر در جلسه 

پذیرایی به عمل آمد.


