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خبـر رئیسکمیسیوناقتصادیوسرمایهگذاریشورایشهرخبرداد:
مشارکت چینی ها در پروژه های سرمایه گذاری شیراز

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر شیراز از مشارکت چینی ها در پروژه های سرمایه گذاری این شهر خبر داد. به گزارش روزنامه 
طلوع به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر شیراز، رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر شیراز با 
رایزن اقتصادی و بازرگانی چین در تهران دیدار کرد.در این دیدار »سینا بنی زمانی« رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر 
شیراز و پیمین رایزن اقتصادی چین در تهران، راه های همکاری دوجانبه اقتصادی، آموزشی و سرمایه گذاری را بررسی کردند. سینا بنی زمانی در 
این دیدار به برخی فرصت های سرمایه گذاری در شیراز پرداخت و بر ضرورت گسترش فعالیت سرمایه گذاران در کالن شهر شیراز تأکید کرد. وی 
با اشاره به سوابق تاریخی و فرهنگی کالن شهر شیراز ابراز کرد: بخش گردشگری یکی از حوزه های جذاب برای سرمایه گذاران چینی خواهد بود. 
بنی زمانی وجود سرمایه انسانی تحصیل کرده را نقطه قوت شهرداری شیراز دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت آموزشی کشور چین برای 

توسعه همکاری های آموزشی و افزایش مهارت های شغلی کارکنان شهرداری شیراز استفاده کنیم.

کسب مقام دومی کازرون 
در حوزه های تربیت بدنی و 

سالمت فارس

و  تربیت بدنی  حوزه های  در  کازرون  آموزش وپرورش 
سالمت مقام دوم استان فارس را کسب کرد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی حوزه 
موفق  اداره  این  کازرون،  آموزش وپرورش  مدیریت 
و  تربیت بدنی  حوزه های  در  استانی  دوم  مقام  کسب  به 
سالمت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بین 59 

منطقه آموزش وپرورش استان فارس شد.
کارکنان  اداری  صبحگاه  در  می افزاید:  گزارش  این 
آموزش وپرورش کازرون، طی مراسمی از محمد عظیمی 
و  سالمت  و  تربیت بدنی  کارشناسان  روستا  یداله  و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی این مدیریت به خاطر 

کسب این موفقیت تقدیر به عمل آمد.
ضمن  کازرون،  آموزش وپرورش  سرپرست  یزدانی، 
سخت کوشی  و  همدلی  اداره،  این  کارکنان  به  تبریک 

کارکنان را دلیل موفقیت های همکاران خود دانست.

دریکنشستصورتگرفت؛
بررسی طرح حمایت 

تغذیه ای کودکان یک تا ۵ 
ساله در کازرون

نشست هماهنگی طرح حمایت تغذیه ای کودکان یک تا 
5 ساله در دفتر ریاست شبکه بهداشت و درمان برگزار 

شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه 

هماهنگی  نشست  درمان شهرستان کازرون،  و  بهداشت 
طرح حمایت تغذیه ای کودکان یک تا 5 ساله در دفتر 

ریاست شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.
بهداشت،  با حضور سرپرست شبکه  نشست که  این  در 
و  تغذیه  واحد  مسئول  کارشناس  عمومی،  امور  مسئول 
روسای کمیته امداد امام خمینی )ره( کازرون، باالده و 
خشت برگزار شد؛ بندر برامکی سرپرست این شبکه، بر 
به  نیازمند و حصول جامعه هدف  انتخاب کودک  لزوم 

سبد غذایی مطلوب، تأکید کرد.
شهال خلفی کارشناس واحد تغذیه نیز ضمن بیان کلیات 
 5 تا  یک  کودکان  به  غذایی  سبد  گفت:  طرح  اجرای 
ساله ای تعلق می گیرد که اختالل رشد مداوم داشته و با 
افزود: در حال حاضر  مشکل مالی مواجه هستند، سپس 
تحت  کازرون  شهرستان  در  کودک  نفر   305 حدود 

پوشش این برنامه قرار دارند.
شایان ذکر است در این جلسه پیرامون چالش های پیش 
رو در اجرای طرح، همفکری شد و در راستای اجرای هر 

چه بهتر آن برنامه ریزی صورت گرفت.

 HIV برپایی غرفه غربالگری 
در دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد کازرون 

غرفه غربالگری HIV از سوی انجمن علمی دانشجویان 
برپا  اسالمی واحد کازرون  دانشگاه آزاد  بهداشت  رشته 

شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از کازرون، باهمت 
واحد  عمومی  بهداشت  رشته  دانشجویان  علمی  انجمن 
این  درمان  و  بهداشت  شبکه  همکاری  با  و  کازرون 
گرامیداشت  در   HIV غربالگری  باهدف  و  شهرستان 

هفته بهداشت، غرفه غربالگری و سالمت در این دانشگاه 
به صورت رایگان ایجاد شد.

 HIV در این غرفه یک روزه که با انجام تست و مشاوره
بیماری های  مسئول  و  کارشناس  شجاعی  فرهاد  توسط 
استقبال  با  و  کازرون  شهرستان  بهداشت  شبکه  رفتاری 
علمی  انجمن  اعضای  گرفت،  صورت  دانشجویان 
دانشجویان رشته بهداشت عمومی واحد کازرون با ارائه 
آموزش رعایت  بهداشت به دانشجویان سایر رشته ها در 
رابطه با این بیماری و بر اساس شعار امسال »برای اطالع 
از سالمت خود، من هم تست می دهم« دانشجویان را به 

انجام تست تشویق کردند.

دردانشگاهآزاداسالمیواحدکازرون
صورتگرفت؛

برپایی جلسه مناظره در 
CFT مورد

 
یک فعال دانشجویی بابیان اینکه قبول طرح CFT برای 
ما یک نوع خودزنی است، گفت: مسئوالن بیشتر مواظب 

باشند تا مانند برجام خود را در دام دشمن قرار ندهند.
حوزه  کازرون،  از  آنا  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
در  دانشجویان  مشارکت  و  فعالیت  راستای  در  کازرون 
مسائل کالن کشور، کرسی مناظره دانشجویی با موضوع 
کرد  برگزار  تروریسم«  مالی  راه های  با  مبارزه   CFT«
و دانشجویان فعال سیاسی در قالب دو گروه مخالف و 
موافق تصویب این طرح، با توجه به توانمندی خود در 
عرصه آگاهی و اطالعات مربوط، موضوع را موردبحث 

و بررسی قراردادند.
در این کرسی مناظره ای، زهرا بوستانی یکی از دانشجویان 

مخالف پذیرش CFT گفت: این طرح می تواند ارتش و 
ما را تحریم کند و قبول آن یک نوع  سپاه و بسیجیان 
به آینده آن  باید  خودزنی در جامعه است که مسئوالن 
حال  در  هم  غربی  دشمنان  باشند.  داشته  بیشتری  توجه 
ایجاد شبکه های تروریستی منطقه ای هستند و هم به بهانه 
ادعا می کنند در   CFT ارائه طرح با  تروریسم  با  مبارزه 

راستای قطع منابع مالی تروریسم گام برمی دارند.
آمریکا  سیاسی  نظام  با  کشوری  هر  امروز  گفت:  وی 
مخالفت کند و زاویه بگیرد و باسیاست های تحمیلی آنها 
مخالفت کند، او را تروریست می دانند و مالک و معیار 
آنها برای معرفی تروریسم را فقط هم خط و همسو نبودن 

با خودشان می دانند و این منطق آن هاست.
نیز  موافق طرح  دانشجویان  از  فاطمه حسینی، یکی  سید 
پذیرش آن را به نفع کشور دانست و با خاطرنشان کردن 
بین المللی  مالی  به چرخه  این طرح گفت: ورود  مزایای 
دارای مزایای زیادی ازجمله آسان شدن دادوستد ارز به 
افتادن مشاغل و رفع مشکالت  کشور و موجب به کار 
مالی و تجاری، شفافیت در مسائل مالی و ارزی کشور 
است و در جامعه بین الملل مسیر تجارت و اقتصاد کشور 

بهتر خواهد شد.
مالی  نظام  سامانه،  این  به  با ورود  تصریح کرد:  حسینی 
و  برخوردار  دنیا  مالی  سیستم  به روزرسانی  از  کشور 
دست  و  می گیرد  بهتری  سروسامان  مالی کشور  سیستم 
تروریست ها کوتاه و زمینه سیاسی و فرهنگی و جایگاه 
پنهان کاری ها،  جلو  نیز  و  می شود  بهتر  جهان  در  ایران 
اختالس ها و پول شویی های رایج در کشور گرفته می شود.

باحضورسرپرستشبکهبهداشتکازرون؛
 تشکیل کانون سالمت محله

در کازرون بررسی شد

با  محله  سالمت  کانون  تشکیل  بررسی  نشست  نخستین 

در  کازرون  شهرستان  بهداشت  شبکه  سرپرست  حضور 
دفتر ریاست این شبکه برگزار شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون، در این جلسه که با 
تالش کارشناس مسئول واحد آموزش سالمت و با حضور 
کارشناسان مسئول واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهید 
این  سرپرست  برامکی  بندر  دکتر  شد؛  برگزار  پیرویان 
شبکه گفت: سالمت حقی همگانی است که احقاق آن 
و  دولتی  نهادهای  دستگاه ها،  کلیه  پاسخگویی  نیازمند 
اقشار جامعه در  نیز مسئولیت پذیری تمامی  خصوصی و 

قبال سالمت خود، خانواده و اجتماع است.
این  سالمت  آموزش  مسئول  کارشناس  بنیادی  فاطمه 
مسئولیت  یک  سالمتی  اینکه  بر  تأکید  با  نیز  شبکه 
همگانی است، افزود: در سیاست های کلی نظام سالمت 
به سالمت  نیز  رهبری  معظم  مقام  توسط  شده  ابالغ  
به  سالمت  شدن  اجتماعی  و  است  شده  اشاره  اجتماعی 
 شعار معروف »سالمت برای همه و همه برای سالمت«

 بازمی گردد.
نیازمند  اینکه مدیریت سالمت اجتماعی  بیان  وی ضمن 
اهمیت  بر  است،  بین بخشی  همکاری  و  مردم  مشارکت 
تشکیل کانون سالمت محله با مشارکت مردم، به منظور 
ارتقا سالمت خود، خانواده، محله و جامعه تأکید و اضافه 
دارد،  مردمی  تشکل  که  محله  سالمت  کانون  در  کرد: 
کارشناسان  توسط  که  کانون  این  اعضا  توانمندسازی  با 
می گیرد،  صورت  بهداشت  شبکه  سالمت  آموزش 
معضالت و مشکالت، شناسایی و علت یابی شده و جهت 
حل مسئله در مجمع سالمت محله بیان گردیده و نیازها و 
اولویت های غیرقابل حل، از این مجمع به مجمع سالمت 
به  مشکل  حل  عدم  در صورت  و  شده  منتقل  شهرستان 
داده  ارجاع  استان،  سالمت  مجمع  ازجمله  باالتر  سطوح 

می شود.
عالیق  نیازها،  برحسب  اعضا  همچنین  داد:  ادامه  بنیادی 
از  تعدادی  یا  یک  در  می توانند  خود  توانمندی های  و 
نیازهای  و  اولویت ها  برحسب  که  موضوعی  گروه های 
محله در کانون، تعیین  شده و به تأیید مجمع سالمت محله 

رسیده است، فعالیت نمایند.
واحدهای  مسئول  کارشناسان  نشست،  این  پایان  در 
اجتماعی  مسائل  با  مرتبط  بهداشتی  اولویت های  ستادی، 
را اعالم نمودند و مقرر گردید در اولین جلسه کارگروه 
سالمت و امنیت غذایی شهرستان، اهمیت تشکیل کانون 
سالمت محله و شناسایی آسیب های اجتماعی موجود در 

محالت، در دستور کار جلسه قرار گیرد.

کازرون

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره روابط عمومی 
و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم 
سرپرست  دهقانی  محمدجواد   ،)ISC( اسالم  جهان 
آموزش  مؤسسات  اتحادیه  هیئت امنای  گفت:   ISC
عالی و دانشگاه های جنوب شرق آسیا )آسایهل( در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  خود  سالیانه  اجالس 
قزوین، با ایفای نقش پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC( در ارتقا جایگاه علمی دانشگاه های عضو این 
برنامه ریزی  مقرر شد ضمن  موافقت کرد و  اتحادیه 
پژوهشی  علمی،  همکاری های  تفاهم نامه  انعقاد  برای 
و فناوری در حوزه هایی چون رتبه بندی دانشگاه های 
عضو آسایهل، ثبت و نمایه سازی نشریات معتبر علمی 
دانشگاه های کشورهای عضو در پایگاه ISC، انتشار 
کارگاه های  برگزاری  منطقه ای،  علمی  گزارش های 
آموزشی و موارد متعدد دیگر همکاری صورت پذیرد.
اتحادیه  کنفرانس  و  سالیانه  اجالس  افزود:  دهقانی 
دانشگاه های جنوب شرق  و  عالی  مؤسسات آموزش 
به ریاست محمدمهدی تهرانچی رئیس دوره ای  آسیا 
آسایهل و با حضور پروفسور نیناک اوالن وراووث 

اتحادیه  این  امنا  هیئت  اعضای  و  آساهیل  کل  دبیر 
 20 سه شنبه  روز  از  اتحادیه  این  اعضای  همچنین  و 
آزاد  دانشگاه  میزبانی  به  روز  دو  مدت  به   97 آذر 
اسالمی واحد قزوین و با موضوع »نقش دانشگاه های 
در  عالی«  آموزش  ارتقاء  و  گسترش  در  خصوصی 
حال برگزاری است. در این کنفرانس پایگاه استنادی 
با ارائه یک سخنرانی کلیدی و یک سخنرانی دیگر در 

این کنفرانس حضور پررنگی داشته است.
دانشگاه های  وضعیت  دوم  سخنرانی  داد:  ادامه  وی 
نظیر  بین المللی  رتبه بندی های  در  آسایهل  عضو 
تایمز، شانگهای و کیو اس موردبررسی قرار گرفت. 
در  موجود  دانشگاه   250 حدود  از  که  شد  مشخص 
رتبه بندی  نظام های  در  دانشگاه   85 تنها  اتحادیه  این 
دانشگاه های  مجموعه  در  همچنین  و  دارند  حضور 
این اتحادیه دانشگاه هایی با عملکرد بسیار خوب در 
نظام های رتبه بندی وجود دارند که می توانند به عنوان 
دانشگاه های  عملکرد  سطح  ارتقای  برای  مبنایی 
دیگر مورداستفاده قرار گیرند. ضمنًا در حال حاضر 
اندونزی،  مالزی،  ایران،  کشورهای  دانشگاه های 

فیلیپین،  سنگاپور،  برونئی،  ویتنام،  استرالیا،  تایلند، 
میانمار،  ژاپن،  هندوستان،  هنگ کنگ،  کامبوج، 
بلژیک،  لهستان،  شرقی،  تیمور  تایوان،  سریالنکا، 
کانادا، فرانسه، انگلستان، نیوزیلند، سوئد و آمریکا در 

آسایهل عضویت دارند.
از  گرفته،  صورت  مباحث  و  سخنرانی ها  به  توجه  با 
این  هیئت امنای  جلسه  در  حضور  برای   ISC هیئت 
طی  در  آمد.  عمل  به  دعوت  شد  برگزار  که  اتحادیه 
این نشست اعضا ضمن بررسی ایده های ISC موارد را 

موردبحث قراردادند و درنهایت مقرر شد:
نیز  و  پژوهشی  و  علمی  ظرفیت  از  استفاده  برای   •
تجربیات ISC درزمینه رتبه بندی، تفاهم نامه همکاری 

بین این مرکز و آسایهل منعقد شود.
پروفسور  اتحادیه  این  دوره ای  رئیس  طرف  از   •
نهاد  این  کل  دبیر  نیز  و  ساوات  سوان  سوچاتوی 
به  دعوت   ISC از  وراووت  اوالن  نینات  پروفسور 
با این اتحادیه و نیز ارائه  عمل آمد تا برای آشنایی 
کارگاه های آموزشی علم سنجی و نیز بررسی وضعیت 

دانشگاه های تایلند، به آن کشور سفری داشته باشد.

علمی  اطالعات  منابع  ظرفیت  به  توجه  با  همچنین   •
فارسی در مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
در راستای ترویج زبان و ادب فارسی مقرر شد منابع 
اطالعات علمی تمام متن فارسی این مرکز در اختیار 
در  فارسی  ادب  و  زبان  کرسی  دارای  دانشگاه های 

جغرافیای این اتحادیه قرار گیرد.
ریاست  کنفرانس  این  طی  در  است  ذکر  به  الزم 
دوره ای آسایهل از ایران به تایلند منتقل شد. در این 
برنامه از خدمات دکتر تهرانچی تقدیر شد و پروفسور 
ریاست  سال  دو  مدت  به  ساوات  سوان  سوچاتوی 

دوره ای آسایهل را بر عهده گرفت.

گفت:  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  ولی فقیه  نماینده 
ایجاد امنیت غذایی و معیشت مردم  موضوعی بسیار 
امنیت ملی است و هیچ  حساس و از پایه های اصلی 
سازمانی به اندازه جهاد کشاورزی با معیشت و زندگی 

مردم ارتباط ندارد.
خفری: زارع مریم خبری/ سرویس
معارفه  و  تکریم  آیین  در  تقوی  حجت االسالم 
نمایندگان ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس گفت: 
اگر بتوانیم معیشت مردم را با کمیت و کیفیت خوب 
در اختیارشان بگذاریم، قله ای بزرگ را فتح کرده ایم. 
معیشت  و  غذایی  امنیت  ایجاد  کرد:  اضافه  وی 
پایه های  از  یکی  و  حساس  بسیار  موضوعی  مردم  
اصلی امنیت ملی است و هیچ سازمانی به اندازه جهاد 

کشاورزی با معیشت و زندگی مردم ارتباط ندارد. 
تقوی ادامه داد: تاکنون امنیت غذایی با تالش سازمان 
جهاد کشاورزی در کشور به خوبی تأمین  شده است. 
وی با اشاره به نوسانات قیمت ها در بازار نیز گفت: 
و  است  اقتصادی  مسئله  کشور،  امروز  اصلی  بحث 
ضعیف  قشر  به  شده  سبب  کاالها  قیمت  نوسانات 
در  مسئوالن  هرچند  شود،  وارد  زیادی  فشار  جامعه 

تالش اند تا این فشار کاهش یابد.
به  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  ولی فقیه  نماینده 
کاهش  راه های  از  یکی  مقاومتی  اقتصاد  اینکه  بیان 
اقتصاد  در  بحث  اولین  گفت:  است،  مشکالت 
مقاومتی، خنثی سازی توطئه های دشمنان و کم کردن 

وابستگی های ایران به خارج است. 
پیدا کردن  دنبال  به  تأکید کرد: دشمن همواره  وی 
نقطه  ضعف و واردکردن ضربه در همان نقطه است 
غذا  در حوزه  به ویژه  وابستگی ها  تالش کرد  باید  و 

را کم کرد. 
مقاومتی  اقتصاد  کردن  پیاده  برای  داد:  ادامه  تقوی 
هستیم  خاصی  زیرساخت های  کردن  فراهم  نیازمند 
و  امور   کردن  دانش بنیان  زیرساخت ها،  از  یکی  و 

مدیریت جهادی در کار است. 
جهاد  در  ولی فقیه  نماینده های  کرد:  اضافه  وی 
کنند  نگاه  کارمند  به عنوان  خود  به  نباید  سازندگی 
این  کارشناسان  با  و  داشته  جهادی  نگاه  باید  بلکه 
سازمان همراه باشند و به مردم سرکشی کنند و زمینه 

را برای تحول در کشاورزی ایران فراهم سازند. 
نمی تواند  سنتی  کشاورزی  کرد:  تصریح  تقوی 

پاسخگوی نیازهای غذایی جمعیت 80 میلیونی ایران 
باشد. 

وی اضافه کرد: انتظار داریم مدیران و کارکنان جهاد 
این  امور فرهنگی در  انجام  برای  نماینده ولی فقیه را 
برای  فرهنگی  پیوست  زیرا  کنند  همراهی  سازمان 

انجام هر فعالیت اقتصادی ضروری است. 
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در مورد 
و  است  کشور  یک  خود  استان  این  گفت:  فارس 
ازلحاظ تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر این 

تأثیر زیادی داشته است. 
نماینده ولی فقیه در فارس نیز گفت: برای حرکت و 
تأسیس تمدن نوین اسالمی باید درهم تنیدگی را نگه 
 داریم و نقش نهاد نمایندگی ولی فقیه در نهادها محور 
اصلی اتصال به رهبری محسوب می شود که اگر این 

ارتباط طولی نباشد ازهم گسسته عمل خواهد شد. 
آیت اهلل دژکام تأکید کرد: طبیعی است که اختالف 
دیدگاه و نظریات بین افراد وجود داشته باشد اما پیوند 
برادری نباید ازهم  گسسته شود، چراکه اگر برادری و 
ارتباط با والیت نباشد در ساخت تمدن نوین اسالمی 

به مشکل بر خواهیم خورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز گفت: 10 
درصد از محصوالت  کشاورزی کشور در این استان 
تولید می شود و در پاسخ به مهم ترین نیاز جامعه غذا و 

امنیت غذایی نقش می دهد. 
تولیدات  میز  این  کرد:  اضافه  قاسمی  محمدمهدی 
معضالتی  و  تنگنا  دچار  فارس  که  است  حالی  در 
است  اعتبارات  کمبود  ساله    11 خشکسالی  چون 
اما با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های بهره وری را 
باالبرده و در محصوالتی چون گندم خودکفا شویم. 

نگاه  این  می تواند  ولی فقیه  نماینده  داد:  ادامه  قاسمی 
جهادی را حفظ و این مسیر جهادی را پایش کند تا 

دچار انحراف نشود. 
در پایان این مراسم از زحمات چند ساله حجت االسالم 
بحرانی تقدیر و حجت االسالم قائمی به عنوان نماینده 
فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  در  ولی فقیه  جدید 

معرفی شد.

گسترش فعالیت های پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در جنوب شرق آسیا

نمایندهولیفقیهدروزارتجهادکشاورزی:

امنیت غذایی و معیشت مردم، از پایه های اصلی امنیت ملی است

نصراهلل عکاس/ و خبرنگار
دژکام  لطف اهلل  آیت اهلل  پناهی:
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه 
عباس  حجت االسالم   دیدار  در  شیراز 
رئیس  و  رهبری  نماینده  محمدحسنی 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری 
جابه جایی  با  رابطه  در  ایران  اسالمی 
مکان های ارتش به دیگر نقاط توصیه 
باید  تغییرات  این  نمود:  تأکید  و 
و  دینی  فرهنگ  جایگاه  با  هماهنگ 

تمدن مردم شیراز باشد.
از  شیراز  شهر  جایگاه  گفت:  دژکام 
دینی  فرهنگ  مسائل  اوج  با  دیرگاه 
معنوی  حالت  این  و  بوده  همراه 
شاعر  دو  زبان  از  و  ما  ادبیات  در 
شیرین سخن سعدی و حافظ به فراوانی 
علمای  همچنین  می خورد.  چشم  به 
نظر  از  پیوسته  ما  بزرگان  و  اسالم 
شیراز  به  معماری  حتی  و  فرهنگی 
جهت داده اند و این شهر به داشته های 
دویست، سیصدساله اخیر خود می بالد.

نماینده رهبری در فارس افزود: امروز 
شیراز  شهر  علمیه  مدارس  از  بعضی 
مانند مدرسه خان و منصوریه با داشتن 
بزرگانی چون مالصدرا، فیض کاشانی، 
که  دیگران  و  جزایری  نعمت اهلل  سید 
فرهنگی  و  دینی  مراکز  این  مدرسان 

بوده اند بر خود می بالند.
امروز  کرد:  تأکید  شیراز  امام جمعه 
نمادهای مذهبی و فرهنگی ما تنها در 
و  است  نمایان  شیراز  شهر  از  قسمتی 
نمادها  این  از  شهر  دیگر  قسمت های 
و مکان ها تهی است حتی کسی که به 
نقاط  این  معنویت  از  می آید  این شهر 

متعجب می شود.
دژکام در ادامه از نقش ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و یگان های منطقه نظامی 
به نیکی  فارس در دوران دفاع مقدس 
حجت االسالم   حضور  از  و  کرد  یاد 
و  رهبری  نماینده  محمدحسنی  عباس 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در 
استان فارس در دفتر نهاد تشکر کرد و 
افزود: این روحانی وارسته چند سال در 
سمت نخستین هماهنگ کننده عقیدتی 
سیاسی ارتش در استان فارس در حال 

انجام وظیفه بوده است.
حجت االسالم عباس  ادامه  در 
رئیس  و  رهبری  نماینده  محمدحسنی 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران نیز در این دیدار که امیر 
فرمانده  جمشیدی  اهلل  وجیه  سرتیپ 
ارشد منطقه نظامی فارس و کهگیلویه و 
بویراحمد، حجت االسالم  عزیز رضایی 
هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ارتش 
در فارس و جمعی از فرماندهان آجا در 
استان وی را همراهی می کردند، گفت: 
در طول انقالب پیوسته شاهد این مسئله 
بوده ایم که مردم در لحظه های حساس 

گوهر دین داری خود را نشان داده اند.
ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس 
گفت: توصیه و رهنمودهای نهایی در 
جابه جایی مکان هایی که ارتش به آنجا 
فرماندهی کل  عهده  بر  می شود  منتقل 
فعلی  مکان های  از  استفاده  و  قواست 
و نیز نوع بهره گیری از آن به مصالح 
جایگاه  به  باید  و  بازمی گردد  جامعه 
توجه  شیراز  شهر  فرهنگی  مذهبی، 

مضاعف شود.

امامجمعهشیرازدردیداربارئیسسازمانعقیدتیسیاسیارتش:
شأن و جایگاه شهر شیراز در جابه جایی 

مکان های ارتش به دیگر نقاط باید حفظ شود


