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 شماره 74
 

یکشنبه
 سال سوم جنوب

»معماری  نشست  نخستین 
توسط  کازرون«  شهر  سنتی 
»نظام مهندسی شهرستان کازرون« 
با همکاری »بنیاد توسعه کازرون 

پژوهی« برگزار شد.
حضور  با  که  نشست  این  در 
قابل توجه  استقبال  و  گسترده 
جامعه مهندسی شهرستان کازرون، 
سنتی،  معماری  به  عالقه مندان 
شهرداران، اعضای شورای اسالمی 
ادارات،  مسئولین  و  کازرون  شهر 
و  دولتی  سازمان های  نهادها، 
شهرستان  اجرایی  دستگاه های 
ارتباط  در  شد،  برگزار  کازرون 
بافت  و  معماری  لزوم  و  بااهمیت 
و  بحث  کازرون،  شهر  سنتی 

تبادل نظر صورت گرفت.
رئیس  حسینی،  مهدی  سید 
کازرون   شهرستان  نظام مهندسی 
را  جلسه  این  تشکیل  از  هدف 
به عنوان  شهر  تاریخی  بافت  حفظ 

ارزشمند  جایگاه  و  یک ضرورت 
بیان  سنتی  بناهای  احیای  درزمینه 

کرد.
سنتی  »معماری  نشست  نخستین 
ارائه  بخش  دو  در  کازرون«  شهر 
شد و در بخش اول به عنوان بخش 
)طراح  عفیفیان  نشست،  علمی 
نظام مهندسی  یک  پایه  ناظر  و 
و  شاخصه ها  دانشگاه(  مدرس  و 

شهر  سنتی  معماری  ویژگی های 
بررسی  و  موردبحث  را  کازرون 

قرار داد.
در بخش دوم نشست که به عنوان 
فرخشاد  ارائه شد،  بخش سمیناری 
مدرس معماری در دانشگاه و طراح 
مسجد الزهرا شهر کازرون( و شیخ 
مؤسسه  )پژوهشگر  الحکمایی 
و  تهران  دانشگاه  باستان شناسی 

طراح نماهای سنتی شهر کازرون( 
اهمیت و چرایی نمای سنتی شهر 
کازرون و لزوم احیای بافت سنتی 
توضیح  شرکت کنندگان  برای  را 

داد.
نتیجه  به عنوان  نیز  پایان  در 
سنتی  »معماری  نشست  نخستین 
ایجاد  موضوع  کازرون«،  شهر 
بافت سنتی  کارگروه »معماری و 
که  شد  مطرح  کازرون«  شهر 
اعضای  موافقت  با  پیشنهاد  این 
شد  روبه رو  شهر  اسالمی  شورای 
کازرون  شهر  اسالمی  شورای  و 
را  کارگروه  این  راه اندازی  وعده 

اعالم کرد.
قرار است در نشست آتی »معماری 
حضور  با  کازرون«  شهر  سنتی 
کارگروه تخصصی شورای اسالمی 
و  حفظ  »چگونگی  درباره  شهر 
احیای بافت و معماری سنتی شهر 
کازرون« تبادل نظر صورت گیرد.

سالمت  واحد  مسئول  کارشناس 
شبکه  مدارس  و  جوانان  نوجوانان، 
بهداشت و درمان کازرون از بازدید 
تیم کارشناسان این شبکه از مدارس 
عشایری  و  دولتی  شبانه روزی 

شهرستان، خبر داد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
کازرون،  شهرستان  درمان  و 
خبر  این  اعالم  با  داودی  زهرا 
واحدهای  کارشناسان  گفت: 
با  مبارزه  محیط،  بهداشت  تغذیه، 
سالمت  واحد  و  واگیر  بیماری های 

مرکز  مدارس  و  جوانان  نوجوانان، 
بهداشت شهید پیرویان ضمن بازدید 

شهرستان،  شبانه روزی  مدارس  از 
سالن  آشپزخانه،  بهداشتی  وضعیت 

غذایی،  مواد  بهداشت  غذاخوری، 
سرویس های بهداشتی، وضعیت نور، 
تهویه و بهداشت محیط خوابگاه را 

ارزیابی کردند.
شیوه  آموزش  به  همچنین  وی 
پیشگیری، شناسایی و درمان شپش 
سر با توجه به شیوع ابتال به این انگل 
پوستی در این فصل سال اشاره کرد 
و افزود: عالوه بر توزیع پمفلت های 
معاینه  دانش آموزان،  بین  آموزشی 
مراقبان  توسط  نیز  آنها  سر  موی 
سالمت انجام و موارد آلوده به شپش 

سر، درمان شدند.

ایمنی  ارتقای  آموزشی  کارگاه 
حضور  با  کودکان  سالمت  و 
مدارس  بهداشت  مربیان  و  مدیران 
و  مهد  مربیان  و  مدیران  و  ابتدایی 
کازرون  شهرستان  پیش دبستانی های 

در سالن شهید عسکری برگزار شد.
مشاور  و  کارشناس  رضاییان  لیندا 
با  کرد:  بیان  فرمانداری  بانوان  امور 
کودکان  مرگ ومیر  آمار  به  توجه 
تصادفات،  و  سوانح  براثر  استان  در 
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
بهداشتی  معاون  همکاری  با  فارس 
اقدام  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کارگاه هایی  سلسله  برنامه ریزی  به 
سالمت  و  ایمنی  »تقویت  عنوان  با 

کودکان« در سطح استان کرد.
در همین راستا امور بانوان فرمانداری 
شهرستان کازرون با همکاری ادارات 
اقدام  بهزیستی  و  آموزش وپرورش 
کرده اند  کارگاه  این  برگزاری  به 
سالمت  و  ایمنی  تقویت  هدف  که 
فرهنگ سازی  جهت  در  کودکان 
کودکان  تصادفات  تلفات  کاهش 
است و شایسته است مدیران مدارس 
به  ابتدایی و مهدکودک ها مطالب را 

والدین نیز اطالع رسانی کنند.
درخصوص  کلیاتی  کارگاه  این  در 

سوانح و حوادث در کودکان با تأکید 
مطرح  ترافیکی  حوادث  بر  ویژه 

گردید.
بیماری های  کارشناس  جاویدی 
دانشگاه  بهداشتی  معاون  غیرواگیر 
مدرس  به عنوان  شیراز  پزشکی  علوم 
و  سوانح  اینکه  بابیان  دوره  این 
حوادث ترافیکی در دنیا ساالنه عامل 
22 درصد از مرگ ومیر در کودکان 
میزان  این  که  است  سال  شش  زیر 
استان  در  و  درصد   43 ما  کشور  در 
لزوم  است  درصد   53 حدود  فارس 
را  خصوص  این  در  برنامه ریزی 

یادآور شد.
وی با تأکید بر اینکه درگذشته عمدتًا 
به اشتباه سوانح و حوادث را نتیجه قضا 
و قدر می دانستند، درحالی که می دانیم 
با برنامه ریزی و نگاه علمی و آماری 

از  ایمنی  اقدامات  انجام  با  می توان 
تکرار حوادث جلوگیری کرد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت کودکان 
بزرگساالن  امنیت  از  جدا  چیزی 
نیست و به شکل عام با کاهش سوانح 
و حوادث ترافیکی در جامعه می توان 
این حوادث را در کودکان نیز کاهش 
به  ترافیکی  کاربران  تقسیم  با  داد 
سرنشینان  پیاده،  عابرین  گروه  چهار 
و  خودروها  رانندگان  خودروها، 
دوچرخه سواران  و  موتورسواران 
درخصوص  را  اختصاصی  نکاتی 
ارتقای امنیت افراد در هر یک از این 

گروه ها ارائه کرد.
تأکید بر عبور از معابر امن )پل های 
پیاده(  عابر  خط کشی  پیاده،  عابر 
از  سال  ده  زیر  کودکان  تردد  و 
در  والدین  همراه  به  ترافیکی  معابر 

عابرین پیاده، بستن کمربند ایمنی و 
از صندلی کودک و صندلی  استفاده 
بستن  نمودن  ایمن  به منظور  حمایتی 
و  سال  ده  زیر  کودکان  در  کمربند 
جهت  وزن  کیلوگرم   20 از  کمتر 
و  مجاز  سرعت  رعایت  سرنشینان، 
الکلی  مشروبات  مصرف  ممنوعیت 
در رانندگان و استفاده از کاله ایمنی 
و  دوچرخه  و  موتورسیکلت  راکبین 
موارد  این  درخصوص  فرهنگ سازی 
راهکارهای  از  را  تذکر  و  اجرا  با 
ترافیکی  کاربران  امنیت  افزایش 

برشمرد.
ویژه ای  تأکید  همچنین  جاویدی 
کودکان  در  فرهنگ سازی  بر 
در  ایمنی  کاله  از  استفاده  به منظور 
امنیت  ارتقا  به منظور  دوچرخه سواری 
از  استفاده  پذیرش  و  کودکان  فعلی 
کاله ایمنی در چند سال آینده توسط 
این کودکان در هنگام موتورسواری 
داشت و استفاده از صندلی کودک و 
نشستن  ممنوعیت  و  حمایتی  صندلی 
صندلی  در  سال   13 زیر  کودکان 
در  پا  روی  کودک  ننشاندن  و  جلو 
از  را  حرکت  حال  در  خودروهای 
کودکان  امنیت  ارتقای  راهکارهای 

در حوادث ترافیکی برشمرد.

در  کازرون  آموزش وپرورش  مدیر 
این  تربیت بدنی  دبیران  گردهمایی 
تربیت بدنی  هفته  مناسبت  به  شهر 
پرورش  ما  خطیر  مسئولیت  گفت: 

نسلی شاداب و پویاست.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
امیرحسین  کازرون،  آموزش وپرورش 
تربیت بدنی  دبیران  در جمع  جمشیدی 
تربیت بدنی  مناسبت هفته  به  این شهر 
اظهار داشت: مدرسه باید برای معلمان 
باشد  نشاط آور  و  شاد  دانش آموزان  و 
منظم ورزش در مدرسه  برگزاری  که 
نشاط  ایجاد  عوامل  مهمترین  از  یکی 

است.
دنبال  به  باید  ما  اینکه  بابیان  وی 
افزود:  باشیم،  ماندگار  نشاط های 
برگزاری برنامه های ورزشی، هنری و 
در  را  درونی  شادی  می تواند  فرهنگی 

دانش آموزان ایجاد کند.
ادامه  کازرون  آموزش وپرورش  مدیر 

بین  ورزش  که  کنیم  تالش  باید  داد: 
نهادینه  بیشتر  هم  فرهنگی  همکاران 
باشد، روح  شود، چون جسم که سالم 
باعث  این  که  بود  خواهد  سالم  هم 
بهتر  انتقال  درنتیجه  و  تمرکز  ایجاد 

مفاهیم به دانش آموزان خواهد شد.
وی بابیان اینکه دانش آموزان کازرونی 
ورزش  در  باالیی  پتانسیل  دارای 
و  استانی  مقام های  گفت:  هستند، 
کشوری ورزش این شهر و نیز حضور 
تعداد زیادی از دانش آموزان کازرونی 

اعزام  در  استان  منتخب  تیم های  در 
ادعا  این  بیانگر  کشوری  مسابقات  به 

است.
اکنون  گفت:  جمشیدی 
کمبود  با  کازرون  آموزش وپرورش 
است،  روبه رو  تربیت بدنی  دبیر  شدید 
به طوری که باوجود دارا بودن 28 هزار 
نیروی درس  نفر   36 تنها  دانش آموز، 
این  مدارس  اکثر  و  داریم  تربیت بدنی 
متخصص  تربیت بدنی  دبیر  فاقد  شهر 
حتی  است  ممکن  امر  این  که  هستند 

نیز  دانش آموزان  به  آسیب  موجب 
شود.

کرد  امیدواری  اظهار  ادامه  در  وی 
از  )اعم  کاستی ها  همه  باوجود  که 
انسانی  نیروی  مالی،  منابع  تجهیزات، 
و  بهتر  برنامه ریزی  با  بتوان  و...( 
این  قدر  برنامه ها  کردن  هدفمندتر 
استعدادها و داشته ها را بدانیم و جایگاه 
در  را  کازرون  دانش آموزی  ورزش 
و  کرده  حفظ  کشور  و  استان  سطح 

ارتقا بخشید.
در پایان این گردهمایی که با حضور 
جوانان  و  ورزش  اداره های  روسای 
جمع  در  کازرون  اسالمی  تبلیغات  و 
در  کازرون  مدارس  ورزش  دبیران 
کانون شهدای رضوان این شهر برگزار 
کازرون  آموزش وپرورش  مدیر  شد، 
و  و جوانان  اداره ورزش  از همکاری 
و  بازنشسته  ورزش  دبیران  از  تعدادی 
با  ویژه ای  همکاری  که  آزاد  مربیان 
آموزش وپرورش دارند، قدردانی کرد.

 »کارگروه معماری سنتی شهر کازرون« 
تشکیل می شود

نظارت تیم کارشناسان مرکز بهداشت شهید پیرویان بر بهداشت مدارس 
شبانه روزی دولتی و عشایری کازرون

به همت امور بانوان فرمانداری کازرون؛
کارگاه آموزشی ارتقای ایمنی و سالمت کودکان برگزار شد

مدیر آموزش وپرورش کازرون:
مسئولیت خطیر ما پرورش نسلی شاداب و پویاست

رئیس شورای آموزش وپرورش کازرون در جلسه 
هماهنگی برنامه های 13 آبان:

امسال مراسم 13 آبان را باید 
پرشورتر و باشکوه تر برگزار کنیم

رئیس منابع طبیعی کازرون خبر داد؛

 خسارت سه برابری آتش سوزی 
به منابع طبیعی کازرون
 خسارت بیش از ۶۷۱ میلیاردی 

آتش سوزی به مراتع

آموزش  و  شورای  رئیس 
ویژه  فرماندار  و  پرورش 
شهرستان کازرون در نشست 
شورای آموزش وپرورش شهر 
مراسم  امسال  کازرون گفت: 
13 آبان را با توجه به دشمنی 
باید  انقالب  دشمنان  علنی 
پرشورتر و باشکوه تر برگزار 

کنیم.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نقل از روابط عمومی مدیریت 
کازرون،  آموزش وپرورش 
اینکه  بابیان  دهقان  داریوش 
همه  در  ما  بزرگان  و  ائمه 
اصلی  هدف  یک  شرایط 
تشکیل  هم  آن  و  داشتند 
اظهار  بود،  اسالمی  حکومت 
این  در  ما  اکنون که  داشت: 
آن  قدر  باید  هستیم  شرایط 
انقالب  پرچم  تا  بدانیم  را 
اصلی اش  صاحب  دست  به 

رسانده شود.
امام  بیانات  به  اشاره  با  وی 
النه  تسخیر  که  )ره(  خمینی 
دوم  انقالب  را  جاسوسی 
و  استکبار  افزود:  نامیدند، 
هستند  قیچی  لبه  دو  استبداد 
بیرون  دو  این  که  زمانی  و 
رفتند، کشور ما توانست مسیر 

پیشرفت را پیدا کند.
شهرستان  ویژه  فرماندار 
انقالب  اینکه  بابیان  کازرون 
و  استبداد  با  مبارزه  ما  اول 
انقالب دوم مبارزه با استکبار 
انقالب  اگر  داد:  ادامه  بود، 
ممکن  نمی شد،  انجام  دوم 
دست  از  اول  انقالب   بود 

برود.
آموزش  و  شورای  رئیس 
با تأکید بر  پرورش کازرون 
انتقال  برای  ما  وظیفه  اینکه 
است،  خطیر  انقالب  مفاهیم 
بزرگداشت  کرد:  تصریح 
و  مهم  وظایف  از  ایام  این 

لذا  است،  مسئولین  ذاتی همه 
همکاری  با  کنند  تالش  همه 
به  راهپیمایی  این  همدلی  و 
شکلی درست و درخور شأن 
و  شود  برگزار  شهرستان 
مردم  گسترده  حضور  شاهد 

درصحنه راهپیمایی باشیم.
اینکه  بابیان  پایان  در  دهقان 
همه  وحدت  روز  آبان   13
هست،  نیز  سیاسی  تفکرهای 
گفت: مناسبت ها را نمی توان 
مناسبت  این  و  کرد  حزبی 
است  ملی  مناسبت  یک 
سیاسی  تفکرهای  همه  که 
گرامی  را  روز  این   باید 

دارند.
مدیر  جمشیدی،  امیرحسین 
کازرون،  آموزش وپرورش 
گفت:  جلسه  این  در  نیز 
امسال همچون سنوات گذشته 
برگزار  آبان  سیزده  مراسم 
خواهد شد و در این خصوص 
برنامه ریزی های الزم صورت 

گرفته است.
افشاریان،  سرهنگ  همچنین 
بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
در  کازرون،  شهرستان  سپاه 
 ۱۳ روز  گفت:  جلسه  این 
در  مهم  بسیار  ایام  از  آبان 
تقویم کشورمان است و همه 
مراکز  مدارس،  مردم،  اقشار 
نیروهای  دانشگاهی،  و  علمی 
مدیران  و  انتظامی  و  نظامی 
این  مراسم  در  باید  ادارات  و 
داشته فعالی  مشارکت   روز 

باشند.
شد  مقرر  است  گفتنی 
راهپیمایی یوم اهلل 13 آبان روز 
دوشنبه از ساعت هشت و نیم 
از محل دبیرستان شهید  صبح 
بستانپور واقع در خیابان دکتر 
مقصد  به  و  شروع  شریعتی 
استادیوم شهدای کازرون ختم 

خواهد شد.

شهرستان  طبیعی  منابع  رئیس 
آتش  میزان  گفت:  کازرون 
به  وارده  خسارت  و  سوزی 
شهرستان  این  طبیعی  منابع 
پارسال،  مشابه  مدت  به  نسبت 
افزایش سه برابری داشته است.
منابع  رئیس  محبوب  ایران 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
با  گفت وگو  در  کازرون 
استان های  گروه  خبرنگار 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
ابتدای  از  کرد:  اظهار  شیراز، 
امسال تاکنون نزدیک به ۱۳۶ 
مراتع  از  هکتار  دهم  هفت  و 
دچار  کازرون  جنگل های  و 

آتش سوزی شده است.
این  علت  داد:  ادامه  وی 
عمدتًا  آتش سوزی ها 
چه  اگر  است  بوده  سهوی 
هم  بودن  عمدی  احتمال 
ذهن  از  دور  مواردی   در 

نیست.
و  طبیعی  منابع  رئیس 
کازرون  شهرستان  آبخیزداری 
عمدی  موارد  اینکه  بیان  با 
جهت  آتش سوزی ها  بودن 
سودجویی و مهیا کردن شرایط 
باغ  ساخت  و  تصرف  برای 
همچنین  کرد:  تصریح  است، 
در  بومی  مردم  انگاری  سهل 
مراقبت از روشن کردن آتش 
به منظور پخت و پز و رعایت 
ایجاد  در  فنی  اصول  نکردن 
آتش نیز بی تأثیر نبوده است 

برق  و  نیز رعد  مواردی  در  و 
مسبب بوده است.

کرد:  اضافه  محبوب  ایران 
میلیون   ۷۱۰ و  میلیارد   ۶۷۱
و  مراتع  به  ریال  هزار   ۸۸۰ و 
خسارت  کازرون  جنگل های 

وارد شده است.
آتش  این  در  کرد:  بیان  او 
سوزی ها، عمدتًا درختان بلوط، 
و  کیکم  بنه،  کوهی،  بادام 
بوته های مرتعی غیر بیایانی از 

بین رفته اند.
و  طبیعی  منابع  رئیس 
کازرون  شهرستان  آبخیزداری 
آتش  میزان  اینکه  بیان  با 
سوزی و خسارت وارده نسبت 
به مدت مشابه پارسال، افزایش 
سه برابری داشته است، افزود: 
نیز  سوزی  آتش  از  حجم  این 
در  بارندگی  وفور  علت  به 
سال زراعی پارسال بوده است 
میزان  مجموع  که  گونه ای  به 
 ۹۷ سال  در  کازرون  بارندگی 
نزدیک به ۵۵۵ و ۹ دهم میلی 
به  نزدیک   ۹۶ سال  در  و  متر 
متر  میلی  دهم  هفت  و   ۱۷۷
حدود  افزایش  که  است  بوده 
سه برابری بارندگی بوده است.
ایران محبوب در این خصوص 
منابع  فرهنگ  کرد:  توصیه 
طبیعی به معارف عمومی تبدیل 
شود که از آن جمله تهیه فیلم 
کوتاه، میان برنامه و نمایش در 

تلویزیون است.

تصویربرداری قسمتی از مستند 
یخچال های سنتی ایران در روستای 

عبدویی کازرون

این  کارگردان  احمدی  مهدی 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  مستند 
ارتفاعات  در  طبیعی  چاهی 
دارد  وجود  عبدویی  روستای 
مردم  زمستان  در  قدیم  زمان  که 
می ریختند  آن  داخل  را  برف 
استفاده  آن  از  تابستان  در   و 

می کردند.

مردم  از  تشکر  با  احمدی  مهدی 
همکاری  که  عبدویی  روستای 
تصاویر  گرفتن  برای  زیادی 
این  تولید  که  گفت  کردند، 
پایان  به  بهمن  ماه  در  مستند 
سال  اوایل  احتمااًل  و  می رسد 
خواهد  پخش  ملی  سیمای  از   بعد 

شد.

با حضور مسئولین بسیج دانشجویی؛
نشست توجیهی طرح تحول و اعتالی 

بسیج دانشجویی در کازرون برگزار شد
طرح اعتال، گفتمان غالب بسیج دانشجویی 

دانشگاه های کازرون
بسیج  مسئول  رحمانی  محسن 
در  کازرون  شهرستان  دانشجویی 
و  تحول  طرح  توجیهی  نشست 
اعتالی بسیج دانشجویی و آشنایی 
تخصصی  مطالبه گر  هسته های  با 
مسئله محور که با حضور مسئولین 
و  دانشگاه ها  دانشجویی  بسیج 
مراکز آموزش عالی این شهرستان 
برگزار  دانشجویی  بسیج  دفتر  در 
شد با اشاره به تدوین طرح اعتال 
در بسیج دانشجویی، اظهار داشت: 
در رویکردِ جدید بسیج دانشجویی 
تشکل  این  اجتماعی  ماهیت 
قرارگرفته شده  مدنظر  دانشجویی 

است.
پیگیری  و  مطالبه گری  وی 
مشکالت مردم را یکی از وظایف 
مدنظر  که  دانشجویی  بسیج  مهم 
بیان  و  عنوان  است  انقالب  رهبر 
بستر  از  جدید  رویکرد  در  کرد: 
در  تخصصی  مطالبه گر  هسته های 
بسیج  مهم  وظیفه  این  دانشگاه، 
دانشجویی، ساختارمندتر و با مدل 

مأموریت محور انجام می گیرد.
مسئول بسیج دانشجویی شهرستان 
هسته های  کرد:  اضافه  کازرون 
آن  پی  در  مطالبه گر  تخصصی 
است که با توجه به مسائل بومی و 
با نگاهی مسئله محور و اجتماعی 

به حل مسائل مردم بپردازد.
به  بیش ازپیش  توجه  رحمانی، 
رویکرد  تقویت  مردم،  مسائل 
مسئله محوری و مطالبه گری علمی 
و تخصصی در بسیج دانشجویی را 
و  بیان  طرح  این  اهداف  ازجمله 
اظهار داشت: همه مسئوالن بسیج 
در  را  خود  نقش  باید  دانشجویی 
اجرای این طرح پیدا کنند و این 
در  غالب  گفتمان  به  باید  طرح 
بدل  دانشگاه ها  دانشجویی  بسیج 
از  باالیی  درصد  طبعًا  و  گردد 
شاخصه های نظارت ها از عملکرد 
ناظر  دانشگاه ها  دانشجویی  بسیج 

به تحقق این طرح است.
کانون  مسئول  شفیعی،  رضا 
مطالبه گری  و  گفتمان سازی 
شهرستان  دانشجویی  بسیج  دفتر 
در  نشست  این  در  نیز  کازرون 
تشریح گام های اجرایی هسته های 
محور  مسئله  تخصصی  مطالبه گر 
این  تشکیل  اینکه  بر  تأکید  با 
هسته ها یک فرآیند است، گفت: 
مسائل  شناسایی  از  فرآیند  این 
آن  حل  راهکار  کردن  پیدا  و 
شروع می شود و با مطالبه گری و 
گفتمان سازی ادامه و درنهایت با 
پایان  به  نتیجه مطلوب  به  رسیدن 

می رسد.
اندیشه ورز  هیئت  »تشکیل  وی 
نخست  گام  را  دانشگاه ها«  در 
مطالبه گری  هسته های  تشکیل 
در  کرد:  بیان  و  عنوان  تخصصی 
اندیشه ورز  هیئت  باید  گام  این 

و  فعال  اعضای  از  متشکل  که 
بسیج  مرکز  شورای  صاحب فکر 
دانشجویی دانشگاه، اساتید انقالبی 
و توانمند، مسئول کنونی و سابق 
در مسئولیت های مختلف اجرایی، 
است،  محلی  متنفذین  و  معتمدین 
شش  در  بومی  اصلی  مسائل 
انرژی«،  حوزه »صنایع، معادن و 
»کشاورزی، آب و محیط زیست«، 
»سالمت و درمان«، »گردشگری 
»آسیب های  و  صنایع دستی«  و 
»سایر  و  شهری«  و  اجتماعی 
مسئله  پنج  حوزه  هر  حوزه ها« 
احصا  مسئله  درمجموع سی  بومی 

می شود.
و  گفتمان سازی  مسئول 
مطالبه گری دفتر بسیج دانشجویی 
»جمع بندی  کازرون،  شهرستان 
مسائل و مشخص نمودن اولویت ها 
جهت رسیدن به مسئله واحد« را 
هسته های  تشکیل  بعدی  گام 
و  برشمرد  تخصصی  مطالبری 
هسته،  هر  مرحله  این  در  گفت: 
سازمان دهی  را  شده  احصا  مسائل 
و اولویت بندی می کند و سرانجام 

به یک مسئله می رسد.
»تشکیل  را  سوم  گام  شفیعی، 
مسئول  حول  تخصصی  هسته 
گفت:  و  کرد  عنوان  مشخص« 
در این گام هر هسته که از افراد 
روحیه  با  و  مطلع  دغدغه مند، 
جهادی تشکیل می شود به بررسی 
علمی و دقیق مسئله و راهکارهای 

حل آن می پردازد.
در  نظری  تعمیق  و  »بررسی  وی 
چهارم  گام  را  موردنظر«  مسئله 
گر  مطالبه  هسته های  اقدامات 
خاطرنشان  و  دانست  تخصصی 
از  استفاده  با  گام  این  در  کرد: 
سایر  و  دانشگاه  انقالبی  اساتید 
دقیق  تعریف  به  انقالبی،  اقشار 
قوانین  و  مسئله  بروز  علت  و 
آن،  با  مرتبط  حوزه  بر  ناظر 
با  تطابق  و  مسئولین  عملکرد 
قوانین و اسناد باالدستی، شناسایی 
نهادهای توانمند جهت حل مسئله، 
راهکارهای اجرایی در حل مسئله 
صورت  دقیق  موردبررسی  و... 

می گیرد.
حل  عرصه  در  میدانی  »ورود 
بود  پایانی  و  پنجم  گام  مسئله« 
و  گفتمان سازی  مسئول  که 
دانشجویی  بسیج  مطالبه گری 
اشاره  آن  به  کازرون  شهرستان 
اقدام  گفت:  دراین باره  و  کرد 
نامه  نظیر  عملیاتی  و  میدانی 
جلسات  بیانیه،  مسئولین،  به 
نشریه،  مصاحبه،  گری،  مطالبه 
و...  رسانه ای  اقدامات  سخنرانی، 
می گیرد  صورت  مرحله  این  در 
در  تنوع  به  باید  گام  این  در  که 
ویژه ای  توجه  خالقیت  و   قالب 

داشت.


