
استان فارس 
کازرون

امام جمعه کازرون عنوان کرد؛
لزوم بی تعارفی در خصوص پرونده های وقف

 
امام جمعه کازرون گفت: در مورد پرونده های وقف با هیچ کس تعارف 

نداریم.
خبرنگار و عکاس/ علی گلچین:  به مناسبت فرارسیدن دهه وقف، روابط 
عمومی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کازرون اقدام به برگزاری 
آئینی با عنوان همایش یاوران وقف به همراه تجلیل از واقفین سال 96 
کرد. این آئین با حضور امام جمعه کازرون، رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه، جمعی از مسئولین ارگان ها و نهادها و حامیان و خیرین وقف در 
سالن کشاورز برگزار شد.  امام جمعه کازرون در این آیین در سخنانی در 
خصوص وقف عنوان داشت: مسئله وقف در کشور بسیار مهم و ضروری 
است به طوری که مقام معظم رهبری همیشه نسبت به پیگیری شدید این 

مسئله به مسئولین امر توصیه های زیادی داشته اند. 
حجت االسالم خرسند افزود: در حال حاضر باید مسئولین اجرایی در چنین 

اموری طوری با مردم رفتار کنند که نظر واقف موقوفه اجرا شود.
موقوفات  احیای  با  کرد:  خاطرنشان  موقوفات  احیای  خصوص  در  وی 

می توان ایجاد اشتغال نمود. 
امام جمعه کازرون اضافه کرد: متأسفانه خیلی از دستگاه های دولتی، نظامی 
و انتظامی نسبت به پرداخت حق وقف خود تاکنون کوتاهی کرده اند که 
باعث نارضایتی برخی از بازماندگان واقفان شده است، ازاین رو بنده در 
این خصوص تعارفی باکسی ندارم و البته در کنار این مسئله اداره اوقاف 
تنظیم  جهت  عادالنه  به طور  باید  و  باالبرده  را  ملک ها  ارزش  نباید  هم 
تشویق  جامعه  در  وقف  فرهنگ  به  نسبت  مردم  تا  کند  اقدام  قراردادها 
شوند. همچنین در این آئین از واقفین سال 1396 با اهدای لوح سپاس، 

تندیس توسط رئیس این اداره و امام جمعه کازرون تقدیر شد.

رئیس جمعیت هالل احمر کازرون خبر داد
کمک های مردم کازرون به زلزله زدگان 

کرمانشاه از ۳۶۰ میلیون تومان فراتر رفت

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره هالل احمر کازرون، 
اقالم  ریالی  ارزش  گفت:  کازرون  شهرستان  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
اهدایی مردم نیکوکار شهرستان کازرون به حادثه دیدگان مناطق غرب 

کشور تا اول آذرماه جاری از سیصد و شصت میلیون تومان گذشت.

 به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج انجام شد؛

دیدار مسئوالن و اعضای بسیج کارکنان و 
استادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 

با خانواده شهدا

بسیج  اعضای  از  جمعی  و  مسئوالن  بسیج  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
عبدالحمید خسروی  شهید  خانواده  با  واحد کازرون  استادان  و  کارکنان 

دیدار کردند.
شهید  مادر  صمیمی  دیدار  این  در  آنا،  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
اظهار کرد: شهید عبدالحمید  از فرزند شهیدش  بابیان خاطراتی  خسروی 
مدت دو سال از خدمت مقدس سربازی خود را در مناطق کردستان بدون 
به  نیاز جبهه  به  با توجه  اتمام رساند و  به  استحقاقی  از مرخصی  استفاده 
از  سربازی  اتمام  از  بعد  اول  هفته  همان  در  آموزش دیده  انسانی  نیروی 
طریق بسیج به مدافعان سوسنگرد پیوست و در عملیات سوسنگرد به فیض 

شهادت نائل آمد.
مسئول بسیج استادان واحد کازرون در این دیدار گفت: شهدا برای نظام 
سرمایه ای عظیم و ارزشمندی هستند و باید قدردان ایثارگری و فرهنگ 
شهادت طلبی آنان و نیز صبر و تحمل خانواده آنا ن باشیم و این امنیت و 

آسایش  جامعه مدیون خون آن عزیزان است.
علی اکبر عارف اظهار کرد: دیدار با وارثان شهدا برای ما موجب تقویت 

روحیه، صبر و تحمل است و باید این ارزش را حفظ کرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون:
امنیت دانشجویان از خواسته های مهم 

والدین است

 
را  دانشجویان  امنیت  کازرون،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 

خواسته مهم والدین آنان دانست. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، جمال الدین الوانی به همراه معاونان 
اداری و مالی، فرهنگی و دانشجویی و پژوهشی خود در بازدید از مجموعه 
خوابگاه های زینبیه و فاطمیه واحد کازرون با تعدادی از دانشجویان دختر 
ساکن خوابگاه و سرپرستان شبانه روزی آن گفت وگو کرد و از نزدیک 

با مشکالت صنفی آنان آشنا شد.
الوانی بابیان اینکه خوابگاه های دانشجویی واحد کازرون نوساز و دارای 
خواسته های  از  دانشجویان  »امنیت  گفت:  است،  الزم  استانداردهای 
بهترین  از  یکی  کازرون  واحد  خوابگاه های  و  است  آن ها  والدین  مهم 
خوابگاه های دانشجویی شهرستان کازرون و استان فارس است و مشکالت 

آن جزئی و شاید فقط تأسیساتی و فنی باشد.« 
وی از محل های عمومی ازجمله فضاهای جانبی خوابگاه، سالن ها، آشپزخانه 
و تعدادی از اتاق های دانشجویی دیدن کرد و مشکالت رفاهی دانشجویان 
خوابگاه را شنید. سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون با تأکید 
بر رفع هرچه سریع تر مشکالت رفاهی، تأسیساتی در خوابگاه ها دستورات 
الزم را درباره برطرف کردن کمبودها و انجام خواسته های دانشجویان به 

معاونان و مدیران مربوطه داد.

گراش
هم زمان با ایام دهه وقف صورت گرفت؛

اخذ سند مالکیت اراضی یکی از موقوفات 
گراش پس از ۳5 سال

از اخذ سند مالکیت  امور خیریه شهرستان گراش  اوقاف و  اداره  رئیس 
موقوفات کربالیی حسن پس از 35 سال خبر داد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه فارس، اسداهلل معید در این خصوص اظهار داشت: در پنجمین روز 
از ایام دهه وقف سند مالکیت 112 هکتار از اراضی موقوفات کربالیی 

حسن در شهرستان گراش پس از 35 سال به وقفیت اعاده گردید.
 22 اراضی  این  ارزش  گفت:  اسناد  این  ریالی  ارزش  خصوص  در  وی 

میلیارد و 400 میلیون ریال است.
معید خاطرنشان کرد: این اسناد به همت و تالش های مضاعف اداره اوقاف 
و امور خیریه و اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گراش در ایام دهه 

پربرکت وقف اخذشده است.
نام گذاری شده است که  به عنوان هفته وقف  المظفر  دهه آخر ماه صفر 
امسال از 25 آبان لغایت 4 آذر ویژه برنامه های این هفته در قالب یک 

دهه برگزار می شود.

سروستان
از سوی رئیس و کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه سروستان 

صورت گرفت؛
عیادت از بیماران بیمارستان شهدای سروستان

هم زمان با پنجمین روز از دهه وقف رئیس و کارکنان اداره اوقاف و امور 
خیریه سروستان از بیماران بیمارستان شهدای این شهرستان عیادت کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه فارس، هم زمان با ایام دهه وقف در پنجمین روز از این ایام مسعود 
رضایی تزنگی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سروستان و کارکنان این 
ابن اسحاق )ع( از  امام زاده سید علی  اداره به همراه خدام آستان مقدس 

بیماران بستری در بیمارستان شهدا این شهرستان عیادت نمودند.
و  پزشکان  همراهانشان،  و  بیماران  با  گفت وگو  در  مسئول  مقام  این 
پرستاران در جریان روند درمان بیماران بستری قرار گرفت و از خداوند 

متعال برای آنان شفای عاجل مسألت کرد.
و  )ع(  اسحاق  ابن  علی  سید  متبرکه  بقاع  محل  در  ایام  این  با  هم زمان 
امام زاده ابراهیم )ع( غرفه پاسخگویی به مسائل شرعی، مشاوره خانواده، 
تربیت فرزند و غرفه کودک و نوجوان با حضور روحانیون برپاشده است 
که در ایام دهه وقف این غرفه ها میزبان زائرین و عموم مردم خواهد بود.

سپیدان
اضافه شدن 2 خدمت جدید به خدمات 

بیمارستان امام حسین )ع( سپیدان
مدیر بیمارستان امام حسین )ع( سپیدان، از اضافه شدن دستگاه پزشکی 
تست ورزش و سونوگرافی داخلی به چرخه ارائه خدمت این بیمارستان، 
خبر داد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از وب تا در شیراز، امیر کاظمی 
گفت: این دو دستگاه بااعتباری بالغ بر 550 میلیون ریال از محل اعتبارات 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز خریداری شده و در بیمارستان امام حسین )ع( 

سپیدان، نصب و راه اندازی شد.
او با اشاره به اینکه تست ورزشی آزمونی است که می تواند گرفتگی ها و 
تنگی های عروق قلب را تا حدی نشان دهد، اضافه کرد: از کاربردهای 
عمل  انجام  برای  پزشک  تصمیم گیری  به  کمک  تست،  این  ُپراهمیت 
آنژیوگرافی و همچنین ارزیابی کارایی افرادی است که دچار سکته های 
قلبی می شوند و به اصطالح تحمل فعالیت های بدنی در آن ها در طول زمان، 
موردبررسی قرار می گیرد. کاظمی همچنین با اشاره به اضافه شدن دستگاه 
سونوگرافی داخلی به این بیمارستان، افزود: با مجهز شدن این مرکز به 
تجهیزات تخصصی و حضور متخصص زنان و زایمان در بیمارستان، شاهد 
آثار مثبت دیگری از اجرای طرح تحول نظام سالمت در شهرستان سپیدان 

هستیم و مردم می توانند به آسانی از خدمات بهتر در راستای رفع مشکالت 
درمانی بهره مند شوند.

تمام بیماران نیازمند به دستگاه سونوگرافی در سپیدان، روزهای شنبه برای 
دریافت نوبت و روزهای دوشنبه برای انجام سونوگرافی و بیماران قلبی 
به  مراجعه  برای  هفته  هر  چهارشنبه  و  سه شنبه  شنبه،  روزهای  می توانند، 
پزشک متخصص قلب و عروق و انجام تست ورزش، به بیمارستان امام 

حسین )ع( این شهرستان، مراجعه کنند.

 خرامه

فرماندار خرامه:
  تفکر بسیجی باید سرلوحه امور کشور 

و مدیران قرار گیرد

هرلحظه  و  همواره  است که  طیبه ای  بسیج شجره  فرماندار خرامه گفت: 
ثمرات پربرکتی برای نظام داشته است و تفکر بسیجی باید سرلوحه امور 

کشور و مدیران قرار گیرد.
شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
مهندس  ریاست  به  بسیج  هفته  مناسبت  به  اداری  شورای  جلسه  خرامه، 
آرگیو فرماندار و با حضور بخشداران، سرهنگ طحان فرمانده سپاه ناحیه، 
مسئولین دستگاه های اجرایی و بسیجیان سلحشور شهرستان در سپاه ناحیه 
فرارسیدن  تبریک  ضمن  خرامه  شهرستان  فرماندار  آرگیو  شد.  برگزار 
معجزات  از  یکی  را  بسیج  مبارک،  هفته  این  گرامیداشت  و  بسیج  هفته 
داشت:  ابراز  و  تشکیل شد  راحل  امام  توسط  دانست که  اسالمی  انقالب 
بسیج از ارزش ها و ذخایر انقالب اسالمی است و نقش بسیج در دفاع از 
انقالب و ارزش های آن بسیار مهم و پررنگ بوده که نمونه آن رشادت و 
دالورمردی های بسیجیان در طول هشت سال جنگ تحمیلی بود که نقشه 
دشمنان انقالب اسالمی را در جهت نابودی انقالب عقیم گذاشت و باعث 

سرفرازی و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شد.
فرماندار با اشاره به خصوصیات بارز بسیجی بودن ابراز نمودند: بسیج مظهر 
ایثار، جوانمردی، شجاعت و ازخودگذشتگی است که در دوران  اقتدار، 
جنگ تحمیلی و دفاع از ارزش های انقالب اسالمی به وضوح نمایان بوده 
و خواهد بود مقام عالی دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه بسیج خود 
دارای یک تفکر خاص است و به هیچ جناحی وابسته نیست، خاطرنشان 
شدند: بسیج سرآمد همه اقشار جامعه است که در تمام صحنه ها، مراسمات 
و شرایط حساس کشور ازجمله راهپیمایی ها، تظاهرات، انتخابات و حتی 

رخ دادهایی مانند زلزله که اتفاق افتاده پیشرو است.

استان خوزستان 
هم زمان با آغاز هفته بسیج صورت گرفت؛

دیدار امام جمعه بهبهان با اعضای پایگاهای 
مقاومت بسیج این شهرستان

بهبهان  از  ما  خبرنگار  گزارش  به  خلیجی:  محمد  عکاس/  و  خبرنگار 
با حضور در جمع بسیجیان و  بهبهان  امام جمعه شهر  آیت اهلل ناصری 
نقش  از  بهبهان  بسیج  مقاومت  ناحیه  سپاه  فرمانده  و  آنان  با  دیدار 

بی بدیل جان برکفان بسیج تجلیل کرد.
امام جمعه بهبهان یادآور شد: هر جا بسیج وارد عرصه تالش و اقدام 

شده است، موفقیت قرین راه این فداکاران بوده است.
ناصری افزود: وقتی توانستیم در جنگ هشت ساله که استکبار جهانی 
با  بی شک  دست یابیم،  پیروزی  به  بود  نابرابر  نبرد  آن  صحنه گردان 
انسانی، این شجره طیبه  حضور بسیج و به صحنه آوردن سرمایه های 

می تواند ما را در عرصه نبرد اقتصادی نیز به پیروزی برساند.
سرهنگ عبداهلل خیران پور فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بهبهان در 
این دیدار ضمن اعالم آمادگی بسیجیان برای تالش در همه عرصه ها 
دیده خود  زلزله  به هم وطنان  آماده خدمت  فشانانه  تأکید کرد: جان 
از  بهبهان،  امام جمعه  از  قدردانی  ضمن  پایان  در  پور  خیران  هستیم. 
عنایت های پدرانه و مستمر وی نسبت به فرزندان بسیجی اش تشکر و 

سپاسگزاری نمود.

استان هرمزگان 
فرمانده ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان:

ایران و پاکستان می توانند در ساخت 
شناورهای جنگی همکاری کنند

ایران  دو کشور  پاکستان گفت:  ارتش  دریایی  نیروی  ناوگروه  فرمانده 
و پاکستان می توانند در ساخت شناور با یکدیگر همکاری داشته باشند، 

به ویژه اینکه ایران در ساخت ناو جنگی نیز توانمند است.

خالد  کاپیتان  هرمزگان،  استانداری  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
پرویز در دیدار با استاندار هرمزگان نیروهای دریایی ایران و پاکستان را 
بهترین نیروهای دریایی منطقه دانست و بیان داشت: نیروی دریایی دو 
کشور از قدرتمندترین و حرفه ای ترین نیروهای دریایی منطقه هستند و 
این سفرها موجب افزایش ارتباط دوستانه بین دو کشور ایران و پاکستان 
است و دو کشور ایران و پاکستان می توانند در ساخت شناور با یکدیگر 
همکاری داشته باشند، به ویژه اینکه ایران در ساخت ناو جنگی نیز توانمند 

است و ما می توانیم از این توانمندی استفاده کنیم.
داد و تصریح کرد:  میان دو کشور خبر  مانور مشترک  انجام  از  پرویز 
ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان متشکل از دو شناور که یکی از 
آن ها بادبانی است به بندرعباس سفرکرده و در پایان این سفر رزمایش 

مشترک با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران خواهیم داشت.
وی ضمن همدردی با ملت ایران و آرزوی آمرزش برای جان باختگان 
زلزله کرمانشاه، گفت: ابالغ پیام صلح، عشق و دوستی مردم پاکستان به 
مردم ایران و تبادل تجربه بین دونیروی نظامی از اهداف سفر ناوگروه 
ارتش  دریایی  نیروی  ناوگروه  فرمانده  است.  ایران  به  پاکستان  دریایی 
اصولی  سیاست های  از  همواره  پاکستان  کرد:  خاطرنشان  پاکستان 

جمهوری اسالمی ایران در منطقه حمایت می کند.

استان بوشهر
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر:

 مراکز دانشگاهی و مدارس تخصصی 
در بوشهر ایجاد می شود

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر بابیان اینکه برای شکوفایی استان، 
باید از ایده ها و فعالیت های نخبگان و اندیشمندان حمایت همه جانبه شود، 
گفت: »برنامه ریزی متناسب با ظرفیت های فعلی، ترسیم اهداف متناسب 
از مهم ترین  انسانی کارآمد  نیروی  استان و فعال شدن  نیازهای آینده  با 
عوامل برقراری این مهم خواهد بود.« به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، اسماعیل عبداللهی رئیس 
عبدالحمید  با حجت االسالم  دیدار  در  بوشهر  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
خدری نماینده مردم بوشهر، دیلم و گناوه در مجلس شورای اسالمی بابیان 
مناسب  بستر  استان،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  موجود  اینکه ظرفیت های 
فعالیت های توسعه ای است، تشریح کرد: »با شیوه های  برای  و آماده ای 
مدیریتی سنتی و معمول به جایی نخواهیم رسید و برای پویایی و موفقیت 

بیشتر باید تحول در برنامه ریزی ها را با نگاهی به آینده دنبال کنیم.«
عبداللهی اولین گام ورود به بازار تجارت را ایجاد استارت آپ ها دانست 
و تصریح کرد: »این راهکار و رویکرد به دلیل عدم نیاز به سرمایه های 

فراوان و وجود متخصص باتجربه، اثربخشی مالی مناسبی دارد.«
توانمند،  نیروی کار  قبیل  از  ادامه داد: »امکانات و زیرساخت هایی  وی 
تجهیزات و کارگاه های علمی و عملی، زمین مناسب و دیگر امکانات این 
اجازه را برای دستیابی به پروژه های زودبازده و درآمدزا را برای دانشگاه 
با گالیه  بوشهر  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  است.«  فراهم کرده 
اظهار  استان و حتی کشور،  از رشد بی رویه مؤسسات آموزش عالی در 
کرد: »متأسفانه این مؤسسات بدون داشتن حتی ابتدایی ترین شرایط چون 
هیئت علمی، فضای دانشگاهی و کارگاه های آموزشی در حال فعالیت در 

مهم ترین بخش تعلیم و تربیت کشور هستند.«

استان کهگيلويه و بوير احمد 
از سوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کهگیلویه وبویراحمد؛

مسائل آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای 
گیاهان دارویی رازی بررسی شد

اداره کل آموزش  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
فنی  مدیرکل آموزش  بویراحمد،  و  استان کهگیلویه  فنی و حرفه ای 
و حرفه ای استان به همراه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
صنف شهرستان بویراحمد از آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای گیاهان 

دارویی رازی بازدید کردند.
فرج اله راد گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای تنها متولی و صدور 
توجه  با  و  است  کوتاه مدت  مهارتی  آموزش های  ارائه  دار  مجوز 
آموزش  ارائه  به  عطاری  صنف  مبرم  نیاز  و  هدف  جامعه  به سالمت 

صحیح طبق استانداردهای فنی و حرفه ای و قوانین آموزشگاه است.
عزیز اهلل جعفری مدیر و مؤسس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای رازی 
افراد  سالمت  با  مستقیمًا  دارویی  گیاهان  و  سنتی  طب  داشتند:  بیان 
جامعه ارتباط دارد و شایسته است که صنف عطاری های موجود در 
فنی  استانداردهای  استان در دوره های آموزشی گیاهان دارویی طبق 
و حرفه ای شرکت کنند. داریوش دیو دیده مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت استان در این بازدید اظهار داشت: با تشکر از مجموعه فنی و 
حرفه ای و مسئولین آن ها که به این موضوع مهم اهمیت می دهند که با 
پیگیری و مکاتبه جهت ارتقای سطح علمی فروشندگان صنف گیاهان 
دارویی و تأکید به همکاران و مسئولین صنف در جهت هر چه بهتر 
برگزار کردن دوره های آموزشی برای آن ها در دستور کار قرار دارد.
بیان  نیز  استان  آزاد  اداره آموزشگاه های  رئیس  زاده  حمزه عسکری 
داشت: برگزاری دوره های آموزشی در جهت ارتقای مهارت صنف 
فروشندگان و عطاری ها در سطح استان ضروری است چون این رشته 
صنف  رئیس  موسوی  دارد.  جامعه  افراد  سالمت  با  مستقیم  ارتباط 
شهرستان بویراحمد گفت: ما نیز از این اقدام استقبال می کنیم و مکاتبه 
و پیگیری های الزم جهت شرکت صنف فروشندگان گیاهان دارویی 

در دوره های آموزشی ارتقای مهارت آن ها انجام خواهد شد.
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شماره

صفحه هم زمان با ششمین روز از دهه وقف انجام شد؛
وقف یک قطعه زمین برای احداث مسجد در رستم

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رستم از وقف یک قطعه زمین در روستای کراشوب برای ساخت مسجد در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، سید نادر حسینی ضمن گرامیداشت ایام دهه وقف 
ابراز داشت: هم زمان با ششمین روز از دهه وقف یک قطعه زمین به متراژ 613 مترمربع در شهرستان رستم در روستای کراشوب توسط 

واقفین نیک اندیش غالم علی مرادی و مجید بهرامی وقف شد.
این مقام مسئول عنوان کرد: این قطعه زمین در جهت احداث مسجد امام علی )ع( این روستا توسط این نیک اندیشان وقف شده است که با 

حضور امام جمعه فقیه، فرمانده سپاه و فرماندار این شهرستان مراسم کلنگ زنی این مسجد برگزار شد.
حسینی در خصوص ارزش ریالی این زمین اضافه کرد: ارزش این زمین 300 میلیون ریال است.


