استاندار فارس:

حمید جبلی:

سند آمایش به همافزایی
و هماهنگی اقدامات
کمک میکند

روزنامه

روزنامه
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حتی خوابهایم
سانسور میشود

بها  8000تومان منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان)

صفحه 8

آدرس سایتwww.tolounews.com :

همراه با تحلیل خبر

محسنی اژه ای:

امیر احمدیان:

جمعآوری اد ّله و اسناد

پس از احضار و بازداشت

چین روابط تجاری با آمریکا
را قربانی مسکو نمیکند

روانی رنج میبرند

لزوم ورود خیرین به حوزه نگهداری
و توانمندسازی معتادان متجاهر
2

حوادث

شهرستان

صفحه2

مسافر حساب رانندگان اسنپ
را خالی میکرد

صفحه 7
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دادستان کل کشور تأکید کرد؛

در اختیار ضابط بودن متهم ،رافع مسئولیت قاضی نیست

صدور  ۵پروانه استاندارد
برای کارگاههای طالسازی استان
کهگیلویه و بویراحمد
صفحه 3

2

 ۲۳.۴درصد ایرانیان از انواع اختالالت

فرد ،غلط است

مدیرکل استاندارد
استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

احمد خاتمی:

معنای نه شرقی ،نه غربی ،قطع رابطه
با شرق و غرب نیست

به همت شهرداری منطقه دو شیراز
صورت گرفت؛

همایش تجلیل  ۷۰نفر
از خانواده معزز شهدا
در شیراز

2

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر شیراز:

مشکالت نباید مانع از توسعه شهر شود
شهردار منطقه یک:

مقدمات و زمینه حضور و تسریع در کار
سرمایهگذاران در منطقه یک فراهم است

صفحه1
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به همت شهرداری منطقه دو شیراز صورت گرفت؛

همایش تجلیل  ۷۰نفر از خانواده معزز شهدا در شیراز

با حضور شهردار کالنشهر شیراز ،رئیس و جمعی از اعضای شورای اسالمی
شهر ،فرمانده سپاه فجر فارس ،شهردار منطقه دو شیراز ،فرمانده سپاه بقیةاهلل
(عج) شیراز ،فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران و جمعی دیگر از مسئوالن با
همراهی اصحاب رسانه همایش تجلیل  ۷۰نفر از خانواده معزز شهدا در سالن
اجتماعات پایگاه هوایی شیراز برگزار شد.
ادای دین به خانواده معزز شهدا
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه دو شیراز
شهردار شیراز در این مراسم گفت :مادران شهدا حق مطلب را ادا کردهاند و
باید قدردان تالش و مجاهدتهای آنها بابت پرورش چنین ساللههای پاکی
در دامان آنها بود شهدا و یادگاران جنگ تحمیلی برای دفاع ازکشور جان
خود را در طبق اخالص گذاشتند و شایسته بهترین یادها و قدردانیها هستند.
احسان اصنافی با اشاره به این که بهشت زیر پای مادران است ،افزود:
خدمترسانی به خانواده معزز شهدا و ایثارگران مایه دلگرمی و الهام بخشی
در جامعه است.
شهردار شیراز خواستار تکریم همیشگی جایگاه واالی شهدا ،جانبازان و
ایثارگران شد و اظهار داشت :نباید فراموش شود که تمام دستاوردها و
موفقیتهای کشور مدیون فداکاریهای شهدا و ایثارگرانی است که جان
خود را در طبق اخالص گذاشتند و در میدان نبرد با دشمنان جنگیدند و
آسمانی شدند و یا پس از گذشت سالها مجروحیت دوران جنگ را تحمل
میکنند.
تمسک به سیره فاطمه زهرا (س) اهمیت تولید آثار فرهنگی و هنری فاخر
براساس خاطرات مادران و پدران شهدا
در این رابطه فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت :تکریم جایگاه مادران
شهید و ایثارگر اولویت مسئوالن باشد.
سردار بوعلی با تبریک فرارسیدن میالد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز
زن گفت :حضرت زهرا (س) عالیترین نمونه و الگوی شاخص زن مسلمان
در تاریخ اسالم است.

وی ادامه داد :شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) در تمام جنبههای زندگی

شخصی و اجتماعی گنجینه درخشانی از َسبک زندگی اسالمی و پیمودن راه
سعادت در دنیا و آخرت است و مادران شهدا نیز با بصیرت فاطمی و زینبی
در این مسیر گام برداشتهاند.
فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه مادران و خانوادههای شهدا در اجر معنوی
شهدا و حماسهآفرینی آنان شریک هستند ،گفت :بدون شک کانون خانواده
و تربیت اسالمی و انقالبی یکی از مؤثرترین مؤلفهها در پرورش شخصیت
شهدا بوده و در این زمینه نقش مادران و پدران شهدا چشمگیر است.
وی با تأکید بر اینکه مادران شهدا اسوههای صبر ،بصیرت و ایثار هستند،
گفت :تکریم مقام واالی مادران شهدا ،ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در
جامعه و پیگیری امور خانوادههای شهدا و ایثارگران رسالت و وظیفه مهم
مسئوالن کشور است.
سردار بوعلی با تأکید براهمیت تولید آثار فرهنگی و هنری فاخر بر اساس
خاطرات مادران و پدران شهدا ،گفت :جنبههای مختلف زندگی والدین شهدا
گنجینهای گرانبها از اصول تربیتی و شاخصههای خانواده در تراز انقالب
اسالمی است که باید مورد توجه دستاندرکاران فرهنگی و هنری کشور
قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه پاسداشت یاد و نام شهدا باید در طرحهای شهری و
برنامههای فرهنگی کالنشهر شیراز مورد توجه قرار بگیرد ،گفت :از حداکثر
ظرفیتهای فرهنگی و هنری سومین حرم اهل بیت (ع) برای معرفی شهدا
و فرهنگ ایثار و مقاومت استفاده شود و نام شهدا و حماسهآفرینی آنان در
طراحی فضا و المانهای شهری در نظر گرفته شود.
فرمانده سپاه فجر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی،

گفت :این شهید بزرگوار و همه شهدای دفاع مقدس ستارگان درخشان تاریخ
انقالب اسالمی هستند و حماسهآفرینی و ایثار آنان در دفاع از انقالب اسالمی
هرگز فراموش نخواهد شد.
پاسداشت مقام و جایگاه رفیع خانوادههای معزز شهدا ،جانبازان و ایثارگران
باید در مقام عمل اجرا شود
در ادامه این مراسم عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر شیراز گفت:
پاسداشت مقام و جایگاه رفیع خانوادههای معزز شهدا ،جانبازان و ایثارگران
باید در مقام عمل اجرا شود.
افسانه خواست خدایی با بیان اینکه خانوادههای گرانقدر شهدا و ایثارگران

در خاکریز دوم جنگ تحمیلی قرار گرفتهاند اظهار داشت :متأسفانه بسیاری
از رسیدگیهای مادی و معنوی که باید در این زمینه انجام شود در حد شعار
باقی مانده و در عمل دریغ شده است.
وی با انتقاد از وعدههایی که جامعه عمل نمیپوشند اظهار داشت :مادران شهدا
و خانوادههای ایثارگر و جانبازان با وجود گذشت دههها از جنگ تحمیلی،
هنوز به صورت مستقیم با آسیبهای فزاینده آن دست و پنجه نرم میکنند
بسیاری از خانوادههای ایثارگر و جانباز به واسطه مشکالت بیشماری که با
آن دست و پنجه نرم میکنند نیازمند رسیدگی و دلجوییهای فوری هستند.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر
شیراز با تشریح برخی از اقداماتی که در این حوزه صورت پذیرفته اظهار
داشت :در هفته گذشته مقارن با ایام والدت حضرت فاطمه زهرا (س) کمیته
بانوان شورای اسالمی شهر شیراز با همکاری سازمان فرهنگی و اجتماعی
شهرداری شیراز تعداد ده اتوبوس گردشگری متشکل از خانواده معزز شهدا و

ایثارگران و بانوان مناطق محروم برای تور گردشگری یک روزه اختصاص
داد.
امیدواریم اجرای چنین طرحهایی در ارتقا روحیه این عزیزان مؤثر واقع شود.
خواست خدایی در پایان با قدردانی از شهرداری منطقه  2شیراز به منظور
برپایی چنین مراسمهای ارزشی اظهار داشت :برنامههای متعددی برای ایجاد
فضای پرنشاط و شاداب برای بانوان شهر شیراز در دست انجام است که
امیدواریم به گسترش برای سالمت جسم و روان زنان و کودکان که از
مهمترین طیفهای جامعه هستند مؤثر واقع شود.
الگوسازی از مادران شهدا
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز نیز در ادامه این
مراسم اظهار کرد :تکریم روز مادر و تجلیل از مقام مادران شهید یکی از
وظایف اخالقی است که همه مدیران و مسئولین باید برای آن برنامه ریزی
داشته باشند و در واقع میالد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) بهترین
فرصت برای انجام این وظیفه است.
غالمعلی ترابی افزود :قطع ًا مادران شهدا بهترین الگو برای جامعه هستند زیرا
فرزندانی تربیت کردند که به نحو شایسته و نثار جان خودشان از میهن
عزیزانمان دفاع کردند.
وی افزود :تداوم این گونه مراسمها از اهمیت خاصی برخوردار است و تمام
مدیران باید در برگزاری آن تالش نمایند.
ترابی در پایان سخنان خود از این اقدام شهردار منطقه دو تقدیر نمود.
نشانههای بصیرت در خانواده شهدا
فرمانده سپاه بقیةاهلل (عج) شیراز نیز گفت :نقش مادران و همسران شهدا
کمتر از شهدا نیست ،زیرا این افراد به این مرحله از معرفت و بصیرت رسیده
بودند که مانعی بر سر راه شهدا نباشند و با صبر و فداکاری شهدا را در
رسیدن به آرمانهای انقالبی یاری دادهاند.
سرهنگ مجید علیپور ادامه داد :این چنین افراد شایستهای به عنوان یک
الگوی بسیار مناسب برای ما هستند که به همین منظور نیاز است اقدامات
مناسبی برای معرفی شهدا و خانوادههای آنها ،ترویج فرهنگ عظیم و
مناسب شهادت را مبنای کار قرار دهیم.
این فرمانده سپاه در شیراز گفت :این مراسمها به منظور تکریم و تجلیل از
مقام شامخ این عزیزان برگزار شده است.
مجاهدت در آوردگاه انقالب
شایان ذکر است در پایان این مراسم که به همت شهرداری منطقه دو
شیراز برگزار شد از همسر شهید عباس دوران ،مادر شهید سلطانی ،همسر
شهید صمد بیات ،خواهر شهید حسنزاده ،همسر شهید دریانورد ،مادر
شهیدان مهدی و کریم قمری ،مادر شهید علی یار جوان دوست ،مادر شهید
عبدالحسن حسن پور و  ...تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم از  ۷۰نفر از خانواده شهدا (مادران و همسران شهدا)
تجلیل به عمل آمد .این مراسم به همت شهرداری منطقه دو شیراز و با
همکاری سپاه ناحیه بقیهاهلل (عج) و شورای اسالمی شهر شیراز برگزار
شد.

