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 دکتر ضرغام صادقی 

نماینده ویژه وزیر 
تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی شد 

نماینده ولی فقیه در فارس:

حضور فعال در عرصه نبرد ترکیبی مهم ترین وظیفه ما است
 نمی توان مسائل فرهنگی را با توان و برنامه دولتی به پیش برد 

محمدصادق درنیانی-تماشا
نماینــده ولــی فقیــه در فــارس و امــام جمعــه شــیراز 
در نخســتین روز دهــه مبــارک فجــر در آییــن میثــاق 
بــا شــهدا در گلــزار شــهدای دارالرحمــه شــیراز حضور 
یافت و در ادامه در نشســت ســاالنه اندیشمندان و 
اســتادان درس انقاب اســامی دانشگاه های کشور 
بــا موضــوع »واکاوی اغتشاشــات 1401، علــل، عوامــل 
و راهکار هــای مقابلــه« کــه همزمــان بــا نخســتین روز 
از دهــه مبــارک فجــر در حــرم مطهر شــاهچراغ )ع( 

برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.
آیــت ا... لطــف ا... دژکام در ایــن مراســم طــی 
ســخنانی اظهــار داشــت: مدیــر در جمهــوری 
اســامی بایــد زاهد و بی اعتنا به دنیا باشــد، 
ایــن زهــد الزم اســت اما بــه تنهایــی کافی 
مقــام  از  غیــر  داشــتن  مقــام  نیســت. 
خواســتن اســت، زاهد آن اســت 
بــه  امــا  خواهــد  نمــی  مقــام  کــه 
اســت  ممکــن  وظیفــه  حســب 

مقام داشته باشد.
کــه  آمــد  )ره(  راحــل  امــام  داد:  ادامــه  وی 
چنیــن چیــزی تبلیــغ کند کــه رؤســا، مقامات و 
مدیران دلبســته دنیا نباشــند چــرا که اگر این 
دلبســتگی ایجاد شــد ادامه انقاب با مشکل 
مواجه می شــود. شــهدایی کــه امروز قبــور آنها را 

گلباران می کنیم اینگونه زاهد بودند.
امــام جمعه شــیراز اظهار داشــت: زهد بــرای مدیر در 
انقاب اســامی الزم و باعث آرامش و راحتی خودش 
هســت چــرا که این دنیــا به هیچ کس نمانــده و برای 

هیچ کس دیگر هم نخواهند ماند.
* انقــاب و اســام دشــمن دارد، اگــر می خواهیم نزد 
خــدا محبــوب شــویم بایــد در مقابــل این دشــمنان 

صف بکشیم 
نماینــده ولــی فقیــه در فــارس افــزود: ممکــن اســت 
کســی بگویــد کــه مــن بــه غیــر از خدا بــه چیــز دیگری 
توجــه نداریــم کــه ایــن عارف مســلکی خوب اســت و 
باعث عزت انسان می شود، اینکه از همه بریده و به 
خدا پیوســته اســت اما ایــن هم کافی نیســت، مدیر 
جمهــوری اســامی یــک چیــز دیگــر هــم مــی خواهد، 
نمی شود پشت میز کار در اداره بنشینیم و بگوییم 
کــه کاری نداریــم بــه اینکــه دشــمن انقــاب اســامی 

کیست، ما مسئول همین قسمت هستیم.
آیت ا... دژکام گفت:  انقاب و اسام دشمن دارد، اگر 
مــی خواهیــم نزد خدا محبوب شــویم بایــد در مقابل 

ایــن دشــمنان صــف بکشــیم. امــروز عرصــه جنــگ 
و نبــرد ترکیبــی در ســطح جامعــه مــا دیــده می شــود، 
، کوچــه و خیابــان مــا و اگر در  آمــده وســط اداره، شــهر
 این عرصه مقابل دشــمن صف نکشــیم شــهدا از ما 
گایــه منــد خواهنــد شــد. مجموعــه مدیران مــا باید 
وقتی در کنار شــهدا می آیند تصمیم بگیرند که هنوز 
در مقابل دشــمن درصف مقابله هستند وباید صف 

خود را با صف دشمن جدا ببینند.
انقــاب  درس  ســرفصل های  در  دشمن شناســی   *

اسامی جای داده شود
امام جمعه شیراز در نشست ساالنه اندیشمندان و 
اســتادان درس انقاب اســامی دانشگاه های کشور 
بــا موضوع »واکاوی اغتشاشــات 1401، علل، عوامل و 
راهکار های مقابله« با حدیثی از امام جواد )ع(، عنوان 
کرد: زهد و بی اعتنایی به مال و مقام از عمده شروط 

موفقیت در معلمی محسوب می شود.
نماینــده ولی فقیه در فارس در بــا تأکید بر اینکه زهد 
برای موفقیت ما در کار الزم اســت به فایده این مهم 
اشــاره و خاطرنشــان کــرد: هرچــه دلبســتگی بــه دنیــا 
کمتر باشــد، نگرانــی هم کمتر اســت. بنابراین راحتی 
انســان ها در زهــد اســت و اگــر جایگاهی پیــدا کردیم 
بــه تناســب آن جایــگاه به درجــه بیشــتری از زهد نیاز 

داریم.
وی که معتقد اســت کــه زاهدانه رفتــار کردن موجب 
آرامــش و راحتــی خیــال مــی شــود، تصریح کــرد: عزت 
افــراد بــه انقطاع الــی ا... باز می گــردد و هرچــه رهایی از 
دنیــا بیشــتر باشــد، عــزت الهــی بیشــتر نصیــب افراد 

می شود.

* خدواند بیش از زهد، دشمنی با دشمنان خدواند 
و دوستی با دوستان خداوند را مهم دانسته است

امام جمعه شــیراز اضافه کرد: خدواند بیش از زهد و 
رهایی از دنیا، دشمنی با دشمنان خدواند و دوستی 
بــا دوســتان خداونــد را مهم دانســته اســت. در این 
راســتا نیاز جدی به تبیین این مهم در درس انقاب 

اسامی داریم.
وی بــا بیــان اینکــه بــا شــناخت دشــمن، به دشــمن 

ســتیزی هــم نیــاز پیــدا می کنیــم، افــزود: اکنــون 
دشــمن در دنیا جامعه مــا را آزمایش می کند که 

تا چه میزان در مقام دشمن ســتیزی هســتیم 
و اگــر ایــن دشمن ســتیزی از جامعه مــا گرفته 

شود، به اهداف خود خواهند رسید.
نماینــده ولی فقیــه در فــارس بــه موضوع 

حجاب اشــاره و بیان کرد: اگر بخواهیم 
ایــن موضــوع را بــه یک دســتگاه 
خواهیــم  کنیــم،  واگــذار  دولتــی 

دید که تمــام نیروی انتظامی برای 
این قضیه هم کم است.

آیــت ا... دژکام کــه معتقد اســت نمی توان 
مســائل فرهنگــی را بــا تــوان و برنامــه دولتــی 
بــه پیش بــرد، تصریح کرد: از ابتدای تشــکیل 
جمهــوری اســامی بــه ایــن نظــام رأی دادیم و 

امــام)ره( هــم بــر رای دادن تأکیــد داشــتند. ایــن 
یعنــی انســان به عنوان یــک موجــود انتخاب گر به 

رسمیت شناخته شود.
* انسان شناســی باید در درس انقاب اســامی خود 

را نشان دهد
درس  در  بایــد  انسان شناســی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
انقاب اســامی خود را نشــان دهد، خاطرنشان کرد: 
انســان موجــودی انتخــاب گــر اســت، اگرچــه نتیجــه 

خوب یا بد آن را خواهیم دید.
درس  کــرد:  اضافــه  فــارس  در  ولی فقیــه  نماینــده 
روز  بــه  اگــر  کــه  دارد  ویژگی هایــی  اســامی،  انقــاب 
حــل  را  مســائل  از  بســیاری  می توانــد  شــود،   ارائــه 

کند.
آیــت ا... دژکام بــا تأکید بــر اینکه بــدون مطالعه نباید 
ســر کاس انقاب اســامی رفت، گفت: اســتادیاری، 
یکی از مقامات رســمی جمهوری اســامی محســوب 

می شود که در قانون دانشگاه هم آمده است.
وی همچنین تأکید کرد: نسبت به اساتیدی که رتبه 
علمــی دارنــد بــه عنــوان مقامــات جمهــوری اســامی 

احترام گذاشته شود. 

رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس خبر داد:

برپایی ۳۰ نمایشگاه اقتصاد 
مقاومتی به مناسبت دهه فجر در 

فارس

مدیرکل امور عشایر فارس:

 ۴۵۰ پنل خورشیدی  برای 
عشایر قیروکارزین رونمایی 

می شود

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:

آمریکا آماده از سرگیری مذاکرات 
غیرمستقیم با ایران است

5

2
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر خبر داد:

افتتاح 1۵ پروژه و آغاز عملیات 
ح برق رسانی در  اجرایی 11 طر

فارس و بوشهر 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس 
ح کرد: مطر

برگزاری ۷۴عنوان نمایشگاهی در 
فارس طی ده ماه 1۴۰1

سخنگوی دولت اعام کرد:

تخفیف ۳۲ قلم کاال از چهارشنبه 
تا پایان ماه رمضان

5
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رگنمایی نیستیم به دنبال بز
استاندار فارس:                                              

2

بهره برداری از ۱۴۴۴ 

وژه، ارمغان دهه  پر

فجر ۱۴۰۱ به استان 

اجازه توسعه صنایع آب بر را در استان نخواهیم داد

عکاس: حجت رحیمی- تماشا
افرسی ها


