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مالحظاتی پیرامون 
 سقوط هواپیمای اوکراینی 
امیر حمزه مهرابی 

امام خمینی(ره): 
مجلس در راس امور است 

راه اندازی اورژانس اجتماعی 123  
یک نیاز برای گراش  

تعهد، تخصص، بصیرت، دیانت 
سالروز شهادت حضرت زهرا(س) را به مردم شریف 
و محب اهلبیت تسلیت عرض مى کنم. 
با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس شوراى با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى از همه مردم شریف و فهیم حوزه انتخابیه 
دعوت مى کنم که با حضور پرشور پاى صندوق 
هاى راى، بار دیگر حماسه سیاسى را رقم زنند. 
براى داشتن یک نماینده اصلح و در تراز انقالب 
اسالمى نیازمند آگاهى به شاخص هایى هستیم. 
لذا برخى از شاخص هاى یک نماینده اصلح را از لذا برخى از شاخص هاى یک نماینده اصلح را از 
نگاه امامین انقالب در ادامه یادآور مى شوم: 

1- پایبندى به احکام اسالم 
2- عدم اعتماد به افراد منحرف 

3- صداقت 
4- انقالبى بودن 
5- شجاعت 

6- مبارزه با مفاسد  مبارزه با مفاسد 
7- اهل خدمت به مردم 

8- عدم وابستگى به شرق و غرب 
9- شجاعت در مقابل دشمن، شجاعت در برابر 

باطل، شجاعت در پذیرش حرف حق. 
10- توانایى در ایستادگى در برابر زورگویى ها و  توانایى در ایستادگى در برابر زورگویى ها و 
زیاده خواهى ها و مرعوب کردنها و تطمیع 

کردنهاى قدرتمندان جهانى. 
11- برخوردارى از بصیرت و بینش و درك 

سیاسى. 
12- داشتن فهم مسائل کشور و مسائل خارجى و 

توطئه هاى خارجى. 
13- سیاستمدارى و اقتصاددانى  سیاستمدارى و اقتصاددانى 

14- تصمیم گیرى مستقل با استفاده از نظر 
کارشناسى 

15- رعایت اخالق و آداب اسالمى در مباحث و 
محاورات  

16- سیاستمدارى و اقتصاددانى 

زنگ احساس نیاز به اورژانس اجتماعى 123 در 
گراش مدت هاست که  به صدا در آمده است. 

ناصر دلخوش کارشناس فوریتهاى پزشکى در این ناصر دلخوش کارشناس فوریتهاى پزشکى در این 
باره گفت: همکاران ما بارها با موارد و مشکالت 
اجتماعى برخورد داشته اند ولى متاسفانه به دلیل نبود 
پایگاه اورژانس اجتماعى در گراش یا موارد را به 
شهرستان الر ارجاع داده شده است و یا هم در 
مواردى با هماهنگى بهزیستى و بیمارستان گراش به 
مدد کار اجتماعى ارجاع داده شده است که بدلیل 
کمبود نیروى انسانى و مکان و پایگاه مناسب نیازمند کمبود نیروى انسانى و مکان و پایگاه مناسب نیازمند 

همت بیشتر مسئولین دارد. 
دلخوش افزود: سابقا که با چندین مورد از مشکالت 
اجتماعى برخورد داشتیم با همکارى اداره بهزیستى و 
بخصوص ریاست این اداره آقاى غالمى و همکارى 
آقاى خورشیدى نائب رئیس وقت شوراى شهر براى 
تامین هزینه ساختمان و … با خیرینى رایزنى شده 
بود؛ که آقاى غالمى نیز قول پیگیرى هاى ادارى را 

داده بودند. 
فرماندار گراش در دیدار با سید محمد صادق کشفى فرماندار گراش در دیدار با سید محمد صادق کشفى 
نژاد مدیر کل بهزیستى استان فارس بر لزوم توجه 
بیشتر به توسعه زیرساخت هاى اداره بهزیستى گراش 

تاکید کرد. 
راه اندازى اورژانس اجتماعى، تامین اعتبار براى ساخت راه اندازى اورژانس اجتماعى، تامین اعتبار براى ساخت 
ساختمان ادارى بهزیستى، ارتقاء و افزایش نیروى 
انسانى و تامین اعتبار از مهمترین خواسته هاى فرماندار 
در این دیدار بود که مورد بحث و بررسى قرار گرفت. 

سخن سردبیر  شفاف با مردم ... ! 
 ناصر دلخوش 

مدیر مسئول و  سردبیر نشریه گراش انقالبى 

به گزارش گراش انقالبى به نقل از گزیده اخبار سایت 
هاى آفتاب الرستان، گریشنا، گراش انقالبى، میالد 

الرستان و پسین اوز : 
عالءالدین بروجردى: به نظر من، حفظ اخالق اسالمى  به نظر من، حفظ اخالق اسالمى 
مهم ترین ویژگى یک انتخابات سالم است. کسانى که 
خودشان را در معرض قضاوت مردم قرار مى دهند، 
توانمندى هاى شان را عرضه مى کنند. بداخالقى ها و 
ناسزاگویى ها چه قبل از انتخابات و چه در دوران انتخابات 
نشان دهنده ى ضعف و ناتوانى کسانى است که سخنى 
براى نمایش توانمندى هایشان ندارند. پس سعى مى کنند 

بازار را آشفته کنند. بازار را آشفته کنند. 
ناصر دلخوش: دانشجوى سال چهارم جامعه شناسى 
سیاسى، رئیس مجمع جهادى شهرستان گراش و نماینده 
گروه هاى جهادى استان فارس، رئیس شوراى اجرایى 
جمعیت هالل احمر: ضمن دعوت از همه اقشار مردم براى 
حضور پرشور در پاى صندوق هاى راى، در مورد شعار 
انتخاباتى اش گفت: تفکر انقالبى، مدیریت جهادى و 
پیش بسوى ساخت منطقه اى آباد و استقرار توسعه پایدار 

همراه با عدالت متوازن در تمام حوزه انتخابیه. همراه با عدالت متوازن در تمام حوزه انتخابیه. 

دلخوش در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب الرستان در 
مورد آخرین کتابى که  خوانده است گفت: دو شب پیش 

کتاب «آناتومى جامعه» را مطالعه کرده ام. 
جمشید جعفرپور(نماینده فعلى شهرستان هاى الرستان، (نماینده فعلى شهرستان هاى الرستان، 
گراش، خنج و اوز) در مصاحبه با خبرنگار آفتاب الرستان: 
با افتخار «اصول گرا» هستم/ اعتراض حق مردم است/ با 
ساز و کار «ائتالف» همراهم/ استان شدن الرستان امر 

مبارکى است. 
منصور محتاجى(فرماندار اسبق الرستان):  مطالبه اصلى مردم، (فرماندار اسبق الرستان):  مطالبه اصلى مردم، 
معیشت است نه جناح سیاسى من/ در دوره هاى گذشته، سودى 
از ائتالف نبردیم/ اطالعى از شهرستان شدن گراش نداشتم! 

یوسف محبى( نماینده دوره هفتم مجلس): یوسف محبى 
نماینده مردم الرستان، خنج و گراش در مجلس هفتم 
براى چندمین بار نامزد انتخابات مجلس شوراى اسالمى 

شد. 
اسعد زاهدى(رئیس پیشین دانشگاه آزاد الرستان)سایت (رئیس پیشین دانشگاه آزاد الرستان)سایت 
آفتاب الرستان در سال 94 در مورد اسعد زاهدى چنین 
تیتر زد: اصالح طلبان و حامیان دولت از اسعد زاهدي 

حمایت می کنند. 
با توجه به محدودیت فضا و عدم دسترسى به برخى 
مصاحبه هاى کاندید هاى محترم اقدام به انعکاس تعداد 

محدودى از اخبار دریافت شده کردیم. 

با نامزد های تایید صالحیت شده  بیشتر آشنا شوید 

صفحه 3



2ا 
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مراسم بزرگداشت سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانى در آموزشگاه شهید عالمى، دبیرستان عالیان  و  دانشگاه آزاد اسالمى گراش 

رویداد  ورزشی 

در پى اقدام  اخیر شهردارى و شوراى 
اسالمى شهر گراش مبنى بر تخریب شبانه 
بخشى از دیوار ضلع شرقى ورزشگاه شهدا 
این شهر، جامعه ورزشى جوانان گراش با 
تهیه نامه اى امضاء شده توسط باشگاه هاى 
ورزشى شهرستان و برخى از مسئولین و 
جمعى از ورزشکاران و ورزش دوستان، اقدام 

به اعتراض نمودند. به اعتراض نمودند. 
این درخواست به دکتر رحیمى استاندار  
فارس، خواستار پیگیرى و رسیدگى به این 
موضوع شدند که متن نامه بدین شرح مى 

باشد: 
با سالم و تحیات و آرزوى طول عمر با عزت 
مقام معظم رهبرى «امام خامنه اى»احتراما 
با امضا کنندگان ذیل نسبت به اقدام غیر 
قانونى اخیر شهردار و شوراى اسالمى شهر 
گراش مبنى بر تخریب شبانه بخشى از دیوار 
ضلع شرقى ورزشگاه شهدا این شهر به 
انگیزه تعویض خیابان شهید محقق که تنها 
مجموعه ورزشى شهر محسوب و همه مجموعه ورزشى شهر محسوب و همه 
مسابقات ورزشى داخلى، استانى و کشورى 
مخصوصا فوتبال در آن برگزار مى گردد 
شدیدا نگران و معترض بوده و نظر جناب 
عالى را به موارد مشروحه ذیل معطوف و از 
محضرتان استدعاى پیگیرى و رسیدگى به 

موضع داریم  
اساس و قدمت ورزشگاه به 50 سال قبل باز 
مى گردد که مکان مورد اشاره بیابانى فاقد 
آبادى و سکنه بوده که در سال هاى دهه 50 
خورشیدى توسط مدیر وقت ورزش الرستان 
به تملک تربیت بدنى در آمد و پس از حصار 
کشى و ساخت و سازهاى فضاى ورزشى در 
آن اهالى محل اقدام به ساخت و ساز و منازل 

مسکونى پیرامون ورزشگاه نموده اند مسکونى پیرامون ورزشگاه نموده اند 
بدیهى است که کارشناسى فنى مهندسى 
شهردارى و اهالى محترم محل بایستى قبل 
از ساخت و ساز با رعایت حریم خیابان و 
اصول فنى فاصله تا دیوار ورزشگاه را پیش 
بینى کرده تا بخاطر حفظ منافع جمعى از 
اهالى مجبور نباشند حقوق و منافع اداره 

ورزش و جوانان نادیده گرفته شود 
مجریان اجراى طرح و برخى اهالى محل مجریان اجراى طرح و برخى اهالى محل 
بدون در نظر گرفتن منافع جوانان ورزشکار 
بر این عقیده اند که مقدار عقب نشینى 
دیوارفقط بایستى از سمت ورزشگاه لحاظ 
شود و خود را ملزم به عقب نشینى حتى 

وجبى از حریم منازل خود نمى بیند 
سکوى کنونى ورزشگاه که غیر استاندارد سکوى کنونى ورزشگاه که غیر استاندارد 
بوده و با توجه به رشد جمعیت نیاز به بسط و 
گسترش دارد ، که با اجراى شدن طرح فوق 
نه تنها توسعه نخواهد یافت بلکه بافت 
مجموعه ورزشى شهدا از حالت استاندارد 
خارج و چه بسا امنیت جانى تماشا گران به 

مخاطره خواهد افتاد . 
علیهذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام علیهذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام 
عالى استدعا داریم نسبت به دغدغه جوانان 
ورزشکار اهتمام و مانع از تضیع حقوق و 

منابع آنان گردید . 
با تقدیم احترام جامعه ورزشى گراش 

رویداد   فرهنگی 

همزمان با نهم دى و آغاز دهه ى پر فروغ 
بصیرت ومیثاق با ولى امر مسلمین جهان، 
اقشار مختلف امت والیى شهرستان گراش با 
تجمع در حسینیه چهارده معصوم (ع) این 
شهرستان آغاز دهه مبارك بصیرت را با فریاد 
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گرامى 
داشتند و با مقام عظماى والیت در حضور 

سفیر والیت تجدید میثاق نمودند . سفیر والیت تجدید میثاق نمودند . 
این آیین با شکوه که با حضور آیت اهللا دژکام 
نماینده مقام معظم رهبرى در استان فارس و 
امام جمعه شیراز و حجت االسالم 
ملک مکان رئیس دفتر شوراى دفتر  
سیاست گذارى ائمه فارس، امام جمعه و 
ائمه جماعت، روحانیون، مقامات و مدیران ائمه جماعت، روحانیون، مقامات و مدیران 
شهرستان، خانواده معزز شهدا، ایثار گران و 
بسیجیان دالور، نیروهاى نظامى و انتظامى، 
دانشجویان و فرهنگیان وکارگران، با تالوت  
آیاتى از کالم اهللا مجید و طنین سرود 
جمهورى اسالمى ایران برگزار شد. 
شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در 
این شهرستان طنین افکن گردید و امت 
شهید پرور ضمن تجدید پیمان با مقام معظم 
رهبرى، حضور سفیر والیت در این 

شهرستان را گرامى داشتند . 
در این مراسم ابتدا حجت االسالم بخشایش در این مراسم ابتدا حجت االسالم بخشایش 
پور امام جمعه شهرستان گراش در سخنانى 
کوتاه با گرامیداشت یوم اهللا نهم دى ماه از 
حضور اقشار مردم، مسئوالن، بسیجیان و 
مدیران و روحانیان و نیز مهمان ویژه آیت اهللا 
دژکام، حجت االسالم ملک مکان و 
همچنین امام جمعه ارد و بخشى از مردم 
ومسئولین شهرستانهاى خنج و الرستان ومسئولین شهرستانهاى خنج و الرستان 

تقدیر کرد . 
سپس آیت اهللا دژکام پیرامون انقالب سپس آیت اهللا دژکام پیرامون انقالب 
اسالمى و معنویت سخنانى ایراد نمود. امام 
جمعه شیراز در بخشى از سخنان خود با 
اشاره به فراموشى خدا در زمان پهلوى ونقش 
طاغوت در فراموشى دیانت الهى و خدا شناسى 
به دوران فرعون پرستى و انسان پرستى شاه 
و رواج اومانیسم در اروپا اشاره و اظهار کرد: 
محمد رضا شاه پهلوى نتیجه تفکرات محمد رضا شاه پهلوى نتیجه تفکرات 
فرعونى فرانسه بود که به ایران صادر شده 
بود و همین بود که در میان آستانه شهر 
مقدس قم و در مرکز تشیع و بدون اینکه 
احدى از روحانیون  به پیشوازش بیاد اعالم 
کرد که دوره ى خداشناسى بر آمده و این را 
فیلسوف فرانسوى به او یاد داده بود . 

آیت اهللا دژکام در بخشى دیگر از سخنان آیت اهللا دژکام در بخشى دیگر از سخنان 
خود به ابعاد گوناگون انقالب اسالمى اشاره و 
بعد مورد تحلیل قرار داد و گفت: پیش از 
انقالب اسالمى ایران، دنیا به کفر برگشته 
بود و تفکر اروپایى و امریکاییان بود که   ما 
خدا شناسى و یکتا پرستى را کنار گذاشته ایم  
و ما انقالب کردیم، شهید  دادیم و فریاد زدیم 
که بگوییم، این مملکت امام زمان (عج ) است که بگوییم، این مملکت امام زمان (عج ) است 
و ما انقالب کردیم که با دین صلح کنیم. 
 وى با تاکید بر امام زمان شناسى اضافه کرد 
که: خدا شناسى بدون معرفت تکمیل 
نمیگردد و خدا شناسى آن زمان تکمیل  
مى گردد که ما امام زمان خود را بشناسیم و مى گردد که ما امام زمان خود را بشناسیم و 
بدانیم که در زمان غیبت باید از چه کسى 
اطاعت کنیم و بصیرت بدون والیت معنا 

ندارد. 
نماینده مقام عظماى والیت در استان فارس نماینده مقام عظماى والیت در استان فارس 
با تلقى کردن نهم دیماه 88 به عنوان 
مهمترین نقطه و قله حرکت سیاسى ملت 
ایران عنوان کرد: تاثیرات ملى و فرا ملى 
انقالب اسالمى ایران در بعد سیاسى فراوان 
است و مطالبى که در رسانه هاى جهانى 
عنوان مى شود و باید مکرر مورد بحث قرار 
گردد؛ جنبه ى خدا شناسى و معنویت آن است . گردد؛ جنبه ى خدا شناسى و معنویت آن است . 
فیلسوفان پست مدرن اروپایى وقتى با 
انقالب ما مواجه شدند گفتند : در اروپا، 
آمریکا و شوروى و چین معنویتى وجود 
نداشت و لذا اگر امام (ره ) کارى کرد که 
ایرانیها موشک بسازند و امام شهدا کارى 
کردند که ایرانیها زیر دریایى و اژدر بسازند اما 
نمیتوان گفت : اینها (ایرانیان) دنیا را به یاد 
خدا انداختند و شما مردم باعث شدید که در خدا انداختند و شما مردم باعث شدید که در 
دنیا ذکر خداوند تداوم یابد؛ انقالب اسالمى 
بود که مردم را بیاد خدا انداخت و خدا خواهى 
خدا شناسى با انقالب شما در دنیا جان 

گرفت. 
آیت اهللا دژکام در پایان سخنانش در مراسم آیت اهللا دژکام در پایان سخنانش در مراسم 
بزرگداشت نهم دى ماه در شهرستان گراش 
نیز با اشاره به انتخابات پیش رو در 
اسفندماه  عنوان کرد : نماینده اى انتخاب 

کنید که حالل خور و با تقوا باشد. 

در هفته یازدهم لیگ برتر بزرگساالن استان 
فارس تیم هالل احمر گراش توانست تیم 
زاگرس شیراز را در خانه خود با نتیجه 2 بر 

صفر مغلوب کند. 
تیم فوتبال هالل احمر گراش در هفته پایانى تیم فوتبال هالل احمر گراش در هفته پایانى 
نیم فصل این دوره از مسابقات جمعه، 15 
آذرماه در ورزشگاه سیمان به  مصاف تیم 
زاگرس شیراز رفت و توانست 2 بر صفر به 

این تیم غلبه کند. 
دو گل هالل احمر در این بازى را محمد دو گل هالل احمر در این بازى را محمد 
جواد آذرایین و مصطفى مرادى به ثمر 

رساندند. 
تیم فوتبال هالل احمر گراش با 19 امتیاز در  امتیاز در 
رده چهارم جدول قرار دارد و تیم هاى استوك 
مرودشت با 24 امتیاز، ایمان سبز شیراز یا 22 
امتیاز و پدیده ستارگان آباده با 19 امتیاز در 
رده هاى اول تا سوم جدول قرار دارند. 

امیر حسین یزدانى، داور این دیدار بود و امیر حسین یزدانى، داور این دیدار بود و 
عدنان پیروى، سجاد باباخانى و شایان 
صلواتى او را در امر قضاوت یارى کردند؛ 
حسین دشتى فرد ناظر داورى و هوشنگ 
گشتاسبى به عنوان نماینده هیات فوتبال 
استان فارس این بازى را برگزار کردند. 

هالل احمر در هفته دوازدهم و هفته نخست 

حجت االسالم بخشایش پور در خالصه اى از خطبه هاى 
خود با اشاره  به شهادت سردار بزرگ اسالم سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانى گفت: جمعه گذشته اتفاقى ناگوار بر ما 
عارض شد و دست پلید ابلیس اعظم و تروریست بالذات، 
آمریکاى مستکبر و جنایتکار در اقدامى تروریستى، فرمانده 
شجاع و مالک اشتر والیت،سردارحاج قاسم سلیمانى و دالور 
مرد عارف و شیربیشه بسیج مردمى عراق ابومهدى المهندس 

و عزیزان دیگر را از ماگرفت. و عزیزان دیگر را از ماگرفت. 
وى افزود: شهید حاج قاسم سلیمانى  خود را از جاماندگان 
قافله شهداء میدانست و باالخره بعد از سالها مجاهدت و دفاع 

از حرم و اهداف انقالب اسالمى مزد 
خود را از حضرت زهراءاطهر (س) گرفت و به خیل شهداء 

پیوست. 
آنچه ما در تشیع پیکر مطهر او و عکس العمل هاى مردمى آنچه ما در تشیع پیکر مطهر او و عکس العمل هاى مردمى 
در اقصى نقاط جهان دیدیم جایگاه عرشى و اخالص و 
معنویتى بود که آن شهید واالمقام داشت و براساس نص 
صریح قرآن که مى فرماید: ما، شمارا امتحان مى کنیم تا 
مجاهدین و صابران را مشخص کرده و اسرارتان بر آنها 

آشکار نماییم که شهید سپهبد سلیمانى مصداق دقیق 
همین آیه شریفه است. 

ایشان در ادامه افزودند: راهبرد شکست ناپذیرى شهید حاج ایشان در ادامه افزودند: راهبرد شکست ناپذیرى شهید حاج 
قاسم به مسئله حرکت او در پشت سر والیت فقیه است 
و همانا امامین انقالب بودند که دالورانى چون شهید 
سپهبد سلیمانى تربیت کردند که امروز نیز بنابر اقرار 
دشمنان، رمز خفت و شکست دشمنان همین والیت فقیه 
مى باشد که در میان همه امواج و طوفانها و در چهل 
ساله انقالب، سکاندار انقالب اسالمى بوده اند و این 
موضوع از غیبت کبرى حضرت صاحب الزمان (عج)  موضوع از غیبت کبرى حضرت صاحب الزمان (عج)  
صادق بوده و نماینده آن حضرت بعنوان دندانه ى وصل 
امت و امامت وجود داشته است و تبعیت محض از والیت. 
آن چیزى بود که شما در کالم شهید حاج قاسم سلیمانى 

شنیدید. 
وى خطاب به نمازگزاران عنوان نمود: برادران وخواهران، وى خطاب به نمازگزاران عنوان نمود: برادران وخواهران، 
دشمنان جنایتکار ما با این عمل جنایتکارانه بر آن بودند 
که روحیه مقاومت را تضعیف و مارا به زیر یوغ استعمار و 
استکبار ببرند و ما نیز از آرمانهاى دینى و انقالبى خود 

دست بکشیم و با آن حماقتى که  ابلیس اعظم مرتکب 
شد معلوم گردید که جامعه انقالبى ما را هنوز نشناخته 
اند و بزعم باطل خود فکر کردند درعرصه سیاسى داد 
و بیدادى ایجاد و عقب نشینى هایى انجام مى شود و 
مقاومت با شهادت حاج قاسم دلسرد مى شود که چنین 
اشتباهى راهبردى درکربالء نیز سران اینها مرتکب 
شدند و خون مقدس سیدالشهداء(ع) بنیان کفر و 
استکبار ویران نمود که خون مطهر شهید جریان ساز استکبار ویران نمود که خون مطهر شهید جریان ساز 
است و آنها دیدند که شراره هاى خون خواهى و دفاع 
از حقانیت، امت ها را متحد کرده و حرکتى توفنده به 
راه انداخت که تا منطقه را از لوث جرثومه هاى کفر 

پاك نکند متوقف نمى شود. 
وى اقدام سپاه را مقتدرانه توصیف نمود و با تصریح بر 
تبریک هاى دشمنان در قبل از خروش امت اسالمى  و 
پیام انتقام از واسطه قراردادن ده هاکشور توسط 
آمریکا و تقاضاى عدم انتقام گیرى درقبال لغو تحریم 
ها در بعد از اقدام شجاعانه سپاه پاسداران انقالب 

اسالمى نیز اشاراتى نموده. 

اعتراض جامعه ورزشی گراش 
 به تخریب دیوار ورزشگاه شهدا 

هالل احمری ها در 
خانه حریف هم گل کاشتند 

مراسم بزرگداشت نهم دی ماه و  

هللا دژکام در گراش  حضور آیت 

شهید سلیمانی جایگاه عرشی و واالیی داشت  حجت االسالم بخشایش پور امام جمعه گراش: 

هشت دستگاه آب شیرین کن توسط مجمع خیرین سالمت 
شهرستان گراش به مدارس روستاهاى محروم اهدا شد. 
به گزارش گراش انقالبى به نقل از روابط عمومى مجمع 
خیرین سالمت گراش  هشت دستگاه آب شیرین کن توسط 
مجمع خیرین سالمت گراش به مدارس روستاهاى محروم 

اهدا شد. 
هدف از تجهیز این مدارس به آب شیرین کن  دسترسى هدف از تجهیز این مدارس به آب شیرین کن  دسترسى 
آسان دانش آموزان مناطق محروم به آب آشامیدنى سالم و   

بهبود کیفیت آب شرب برخى از مدارس محروم روستاى 
شهرستان گراش اعالم شده است. 

مجمع خیرین سالمت شهرستان گراش به همت خیرین مجمع خیرین سالمت شهرستان گراش به همت خیرین 
واالى شهرستان هشت دستگاه آب شیرین کن به ارزش 
یکصد میلیون ریال خریدارى و جهت تحویل و راه اندازى آن 
در مدارس محروم به معاونت بهداشتى مرکز بهداشت  
شهرستان تحویل شد تا پس از بررسى اولویت روستاها براى 

نصب اقدام گردد. 

آب شیرین به مدارس روستاهای گراش رسید 

به گزارش گراش انقالبى به نقل از روابط عمومى دانشکده 
علوم پزشکى گراش، پنجمین کنگره ساالنه انکولوژى  
هفدهم و هجدهم بهمن ماه 1398 با حضور دکتر ملک زاده 
معاون پژوهشى وزیر بهداشت و فوق تخصص بیمارى هاى 
گوارش و کبد بزرگساالن و دیگر اساتید برجسته سرطان 
شناسى کشور در سالن اجتماعات شیخ احمد انصارى برگزار 

مى شود. 
دکتر احمد عبدالهى رئیس دانشکده علوم پزشکى و رئیس دکتر احمد عبدالهى رئیس دانشکده علوم پزشکى و رئیس 
کنگره انکولوژى با اشاره به اینکه این کنگره یکى از 
معتبرترین و پرمخاطب ترین محفل علمى جنوب فارس است 
گفت:« شهرستان گراش این افتخار را دارد تا براى پنجمین 
سال متوالى، میزبان اساتید برجسته و پژوهشگران حوزه 
سرطان شناسى در پنجمین کنگره ساالنه انکولوژى باشد و 
تمام تالشمان را براى هر چه بهتر برگزار شدن این کنگره 

بکار خواهیم گرفت.» بکار خواهیم گرفت.» 
وى در خصوص مقاالت ارائه شده به دبیرخانه کنگره گفت: 
« بیش از یکصد خالصه مقاله علمى به این کنگره ارسال 

 و تا کنون 46 خالصه مقاله توسط داوران داورى شده است و 
باقى نیز بزودى انجام خواهد شد.» 

رئیس دانشکده علوم پزشکى گراش در ادامه افزود:« در سال رئیس دانشکده علوم پزشکى گراش در ادامه افزود:« در سال 
98 این همایش با حضور دکتر ملک زاده معاون پژوهشى وزیر 
بهداشت و فوق تخصص بیمارى هاى گوارش و کبد 
بزرگساالن و دیگر اساتید برجسته و ماهر در زمینه سرطان 
شناسى و براى گروه هدف متخصصین رشته هاى بالینى، 
پزشکان، داروسازان، پرستاران و سایر رشته هاى مرتبط از 

سراسر کشور برگزار مى شود.» 
 رییس کنگره انکولوژى درباره محورهاى هاى اصلى و فرعى   رییس کنگره انکولوژى درباره محورهاى هاى اصلى و فرعى  
این کنگره نیز گفت:«محور اصلى کنگره، سرطان دستگاه 
گوارش فوقانى و محورهاى فرعى شامل: اپیدمیولوژى انواع 
سرطان، اتیولوژى و ریسک فاکتورها، پیشگیرى و غربالگرى، 
تازه هاى تشخیص و مرحله بندى، تازه هاى درمان، یافته 
هاى تازه ژن درمانى و سلول درمانى، چالش هاى اخالقى در 
درمان و مطالعات سرطان، حفظ بارورى، توانبخشى و ارتقاء 

کیفیت زندگى خواهد بود.» کیفیت زندگى خواهد بود.» 

برگزاری پنجمین کنگره ساالنه انکولوژی در گراش 

پایگاه مقاومت امام سجاد(ع) پایگاه الگوی شهرستان گراش 
پایگاه مقاومت امام سجاد(علیه السالم) گراش بعنوان پایگاه 
الگوى شهرستان در حلقات صالحین بر اساس گزارشات 

سالیانه انتخاب شد. 
سرگروه هاى حلقات صالحین پایگاه امام سجاد(ع) بهمراه سرگروه هاى حلقات صالحین پایگاه امام سجاد(ع) بهمراه 
حجت االسالم بهزادى مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت 
سپاه شهرستان گراش در دوره توانمند سازى ارکان حلقات 
صالحین پایگاه هاى الگو استان فارس با حضور 9 ناحیه از 
جمله: گراش، الر، فسا، شیراز، کوار و… به میزبانى جهرم 

حضور یافتند. 
در این اردوى دو روزه تفریحى، آموزشى از پایگاه امام در این اردوى دو روزه تفریحى، آموزشى از پایگاه امام 
حسین(ع) جهرم که از پایگاه هاى نمونه کشورى است بازدید 

بعمل آمد. 
حجت االسالم بهزادى مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت حجت االسالم بهزادى مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت 
سپاه شهرستان گراش در خصوص این اردوى دو روزه گفت: 
« باتوجه به ماموریت همه پایگاه هاى مقاومت به ویژه پایگاه 
الگو در زمینه تربیت جوانان و نوجوان در حلقات شجره طیبه 
صالحین که از دغدغه هاى مقام عظماى والیت حضرت امام 
خامنه اى مدظله در بسیج مى باشد؛ با معرفى پایگاه امام 
سجاد(ع) به عنوان پایگاه الگو شهرستان گراش به استان، 

 نیاز به یک دوره توانمندسازى جهت ارکان پایگاه مقاومت 
الگو بود که با همکارى معاونت تعلیم و تربیت سپاه فجر این 
دوره به صورت منطقه اى در شهرستان جهرم برگزار شد.» 
حجت االسالم بهزادى افزود:« در این برنامه دوروزه از مساجد حجت االسالم بهزادى افزود:« در این برنامه دوروزه از مساجد 
الگو و حلقات تربیتى بازدید بعمل آمد. همچنین از تجربیات 
ارکان پایگاه هاى الگو و مباحث معرفتى مورد نیاز ارکان 
شجره طیبه صالحین استفاده شد که ضمن تقدیر و تشکر از 
فرمانده و سرگروه هاى محترم پایگاه و همه عزیزانى که در 
این دوره شرکت و همکارى داشتند امیدواریم با همکارى 

 ارکان پایگاه مقاومت امام سجاد (علیه السالم) به عنوان 
پایگاه الگو شهرستان به جایگاه واقعى خود برسد.» 

حسین اسعدى فرمانده پایگاه مقاومت امام سجاد (ع) گفت: 
«رهبر معظم انقالب فرمودند که بسیج در دفاع مقدس به «رهبر معظم انقالب فرمودند که بسیج در دفاع مقدس به 
خاطر شرایط خاص جنگ مصون بود ولى در این دوره این 
طور نیست. باید در این دوره بسیج را از آسیب ها مصون کرد 
و صالحین یکى از راه هاى مهم براى رفع این مشکل است. 
حلقه هاى صالحین اگر پرشور و پرمحتوا باشند و به نحو احسن 
برگزار شوند سدى در برابر انحرافات عقیدتى، جنگ نرم، 
تهاجمات فرهنگى، اعتقادى، دینى، مذهبى و… خواهند بود 

کما اینکه تا کنون نیز چنین بوده است.» کما اینکه تا کنون نیز چنین بوده است.» 
فرمانده پایگاه مقاومت امام سجاد (ع) در ادامه افزود: «بنده به 
عنوان خدمتگزار بسجیان در پایگاه مقامت امام سجاد (ع) از 
زحمات و تالش هاى مجاهدانه مسئول محترم تعلیم و تربیت 
و به خصوص سرگروه ها، مربیان و اعضاى حلقه ها کمال 
قدردانى را دارم که باعث سرافرازى بسیجیان این پایگاه 
شدند؛ از خداوند متعال مى خواهم که توفیق روزافزون را 
نصیب همه ما کند که به اهداف انقالب و فرامین مقام معظم 
رهبرى حضرت امام خامنه اى (مدظله العالى) عمل کنیم.» رهبرى حضرت امام خامنه اى (مدظله العالى) عمل کنیم.» 

آیین بزرگداشت مقام پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه سال 
1398 دانشکده علوم پزشکى با حضور امام جمعه، فرماندار، 
مسئولین علوم پزشکى و برخى مسئولین ادارات و معتمدین 
شهرستان، در سالن اجتماعات شیخ احمد انصارى دانشکده 

علوم پزشکى گراش برگزار شد. 
این مراسم روز چهارشنبه یازدهم دى ماه نود و هشت همزمان  
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   آماده  انعکاس خبر ها و  سوژه های ارسالی شما  هستیم 
۰۹۱۷۱۸۴۷۲۰۸ - ۰۹۱۷۹۲۵۷۲۰۸ -  ۰۹۱۷۲۰۹۷۲۰۸ 

با میالد با سعادت حضرت زینب کبرى (سالم اهللا علیها) 
برگزار، و از زهرا کشاورز پرستار نمونه کشورى و صدیقه 
کارگر، ساناز عوض پور، شدریه محمد زاده، فاطمه شمسى، 
رقیه بهزادى، بتول پیوسته، رحیمه حسنى، فهیمه ابراهیمى، 
شهره شیبانى و فاطمه محمود زاده جهرمى به عنوان پرستاران 

نمونه شهرستان گراش تقدیر شد. 

سخنرانى حجت االسالم بخشایش پور امام جمعه گراش، 
اصغر فرودى فرماندار، محمد رادفر رییس بیمارستان 
امیرالمومنین گراش و تقدیر از پرستاران نمونه بخش هاى 
مختلف مرکز آموزشى درمانى امیرالمومنین على(علیه السالم)، 
اجراى موسیقى سنتى، اجراى تئاتر، خاطره گویى پرستاران و 

پخش کلیپ از دیگر برنامه هاى این مراسم بود. 

بزرگداشت مقام پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه گراش 



مسئول گراش انقالبى لطفاً یک تقدیر و 
تشکر از مسئولین بیمارستان گراش بکنید 

بخاطر شبانه روزى کردن داروخانه. 
واقعا الزم بود آخه همراهان بیماران خیلى 
اذیت مى شدند که نصف شب برن بیرون 

دارو تهیه کنن واسه مریض شون. 
ممنونم تشکر 

” همراه بیمار“ مى گوید : 

تا کى باید بالتکلیفى ما ادامه داشته باشه، ما 
هنوز مى لرزیم ولى مسؤلین راحت مى 

خوابن 

” شهروند خلیلى“ مى گوید : 

نباید دیوار ورزشگاه عقب نشینى بکند، هنوز 
بعد چند سال اجراى تعهد و قول و قرار شورا 
و شهردارى براى اداره ورزش نسبت به عقب 

نشینى نبش ورزشگاه... 

” مهدى“ مى گوید : 

شهردار محترم خدا خیرت بده که جاده مسکن 
مهر خود مالکى (خیابان کربال) رو دارى درست 

مى کنى. 
خدا گراش انقالبى هم خیر بده که باعث شد 
شهردار بیاد اینجا و مشکل ما ببینه و حل کنه 

” مسکن مهرى“ مى گوید : 

آقا فقط تو انتخابات یکى بشید وگرنه خیانت 
هس به مردم. اجازه بدید جوونا بیان میدان، 
کسایى که قبال خودشون رو در معرض انتخاب 
مردم قرار دادن و مردم نخواستنشون دیگه 

دوباره نیان، بگذارید دیگران بیان 

” گراشى“ مى گوید : 

اى گراشى ها بدانید حتما روى یک جوان 
انقالبى اجماع کنید که مردم منطقه دیگر از 
برخى ها خسته شده اند و قصد دارند به گراشى 

راى دهند. 
گراش ها بدانید اگر مى خواهید با شما به هدف 
مشترکمان برسیم، هر کس قبال شانسش را 

امتحان کرده نباید دوباره امتحان کند. 

” محمد“ مى گوید : 

بعضى از آقایون کى میخوان بفهمند خب اگه 
راى داشتید، قبال راى مى آوردى.... یکى نیست 
به اینا بگه اینقدر حب جا و مقام نداشته باشید، 

لج بازى نکنید...  
تاریخ قضاوت خواهد کرد 

” محمود“ مى گوید : 

چهار سال قبل آقایان آمدند و قول هایى دادند 
که فالن مى کنیم بهمان مى کنیم ولى هیچ 
اتفاقى خاصى نیوفتاد، دوباره آقایانى از راه دورتر 
آمده اند و همون حرف ها تکرار مى کنند. 

اگر راست مى گویید شماها که تا حاال  سرکار 
بودید براى مردم چه کرده اید که امروز به بعد 

مى خواهید بکنید. 
مردم دیگر بیدار شده اند... مردم دیگر بیدار شده اند... 

اینبار فقط به جوان گراشى که صداقت دارد و 
همراه محرومین منطقه بوده راى مى دهیم. 

” بیدار“ مى گوید : 

سالم حاج قاسم سلیمانى من شما را به اندازه 
پدرم دوست دارم؛ وقتى که صبح از خواب 
بیدار شدم پدرم خبر شهادتت را به من داد 
خیلى برایم دردناك بود از این حاال دیگر 

احساس امنیت نمى کنم. 
من دوست دارم شهید بشم امروز از مادرم من دوست دارم شهید بشم امروز از مادرم 
پرسیدم اگر من شهید بشم شما چیکار 
میکنى؟ گفت نمیدانم و چشم هایش پر 

اشک شد. 
من هم دوست دارم مثل شما شهید بشم و 
نمیدانم که سردار دلها رفت و همه ناراحت 

شدند. 
آمریکا نمیتواند هیچ غلطى کند؛ کار خیلى آمریکا نمیتواند هیچ غلطى کند؛ کار خیلى 
خطرناکى کرده است من بسیجى هستم و 
دوست دارم مثل شما سردار شوم من به 
خانواده شما عرض تبریک و تسلیت مى 

گویم. 
سردار سلیمانى یعنى سردار دلها سردار 

شهادتت را تبریک میگویم 

” یاسمین زهرا دهقان“ مى گوید : 

لطفا در مورد پیگیرى کارها توسط فرماندارى 
یادآورى کنید تا مشکالت مردم تا اتمام کار 

ها رها نشود  

” امین“ مى گوید : 

باالخره تکلیف شورا چى شد؟ 
شورا داریم، ما نمى دونیم یا ما مى دونیم 
شورا نداریم خودشون نمى دونن که شورا 

نیست یا... 

” شهروند“ مى گوید : 

صــدای مردم 

راهپیمایى و عزادارى گسترده مردم گراش در پى خبر شهادت حاج قاسم سلیمانى 

عکس :   مهدى هرمى 

عکس :   محمد قاسمى عکس :   محمد قاسمى 

 مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران 
برتر با حضور مسئولین شهرستان در دانشکده علوم 

پزشکى گراش برگزار شد. 
در این مراسم دکتر احمد عبدالهى رئیس دانشکده علوم در این مراسم دکتر احمد عبدالهى رئیس دانشکده علوم 
پزشکى گراش گفت:« یکى از آفت هاى جامعه این است 
که بدون پژوهش، تحقیق و بررسى تصمیمات بزرگ 
گرفته شده و این کار باعث مى شود هزینه مدیریت بیشتر 

شود.» 
فرودى فرماندار گراش نیز در این مراسم گفت: «پژوهش فرودى فرماندار گراش نیز در این مراسم گفت: «پژوهش 
منابع بسیار زیادى دارد و یک سرمایه گذارى است که نه 
تنها هزینه نیست بلکه باعث کاهش هزینه ها مى شود و 
بستر فعالیت هاى علمى و تخصصى را فراهم مى کند.» 

فرماندار گراش غفلت از پژوهش را مانع رشد و توسعه 
جامعه عنوان کرد و افزود: «یکى از مشکالت اساسى جامعه عنوان کرد و افزود: «یکى از مشکالت اساسى 
کشور این است که پژوهش در جامعه ما به عنوان یک 
اصل پذیرفته نشده است؛ به طور مثال در حوزه بهداشت 
و درمان که کار تخصصى و علمى پیش رفته است و با 
تحقیق و کاوش همراه بوده امروز در جهان داراى رتبه و 
مقام هستیم اما متاسفانه پژوهش در حوزه علوم انسانى 
هنوز به عنوان یک اصل شناخته نشده و مشکالتى که در 
این بخش داریم به خاطر بى اعتنایى و بى توجهى به امر این بخش داریم به خاطر بى اعتنایى و بى توجهى به امر 

پژوهش است.» 
فرودى گفت: «با اینکه در حوزه پژوهش مراکز دانشگاهى 
و علمى قدم هاى خوبى برداشته اند اما بدون شک 
خالءهایى هم در این زمینه وجود داشته که باید با آسیب

 شناسى این مشکالت برطرف گردد.» 
ذبیح اهللا رضایى رئیس آموزش و پرورش شهرستان گراش ذبیح اهللا رضایى رئیس آموزش و پرورش شهرستان گراش 
یکى دیگر از سخنرانان این مراسم بود که خواستار    

اختصاص بودجه به پژوهش سرا و توجه بیشتر به برنامه 
هاى علمى و فناورى شهرستان شد. 

در این مراسم از دکتر فوزیه کاظمى، دکتر راضیه شمسى در این مراسم از دکتر فوزیه کاظمى، دکتر راضیه شمسى 
و مهندس محمد فرهمندفر از بخش اساتید دانشگاه آزاد 
اسالمى، علیرضا قائدى از حوزه علیمه باقرالعلوم(ع)، على 
یار پیروزى و مهدى قوامى زاده در بخش اساتید دانشکده 
علوم پزشکى و زهرا بستانى، مژگان امیرى و زهرا اکبرپور 
از دانشجویان دانشکده علوم پزشکى گراش، زهره 
فروزش، مهدى شاهسوندى، کریم حسن شاهى، میالد 
عباس پور، محمد اولیایى و اسد محبى از فرهنگى امورش عباس پور، محمد اولیایى و اسد محبى از فرهنگى امورش 
و پرورش و مهدى حقارت، مجتبى حسن زاده، محمد 
یوسفى، حسن عالى زاده، هانیه کارگر، زهرا فرجى، امیر 
حسین پورشمسى، محمد معصومى در حوزه دانش اموزى 
به عنوان پژوهشگران برتر شهرستان گراش تجلیل شد. 
در حاشیه این مراسم نمایشگاهى از دستاوردهاى پژوهشى 
شهرستان گراش در دانشکده علوم پزشکى گراش  برپا شد. 

از 23 پژوهشگر برگزیده 
 شهرستان گراش تجلیل شد 

1–شنیدن خبر اصابت هواپیما مسافرى با موشک 
خودى، برایم غمبار تر از سه حادثه قبل بود 
(شهادت سردار سلیمانى،جان باختن تشییع کنندگان 

و سقوط هواپیما). 
2- اینکه به دستور رهبرى، ستاد کل نیروهاى مسلح  اینکه به دستور رهبرى، ستاد کل نیروهاى مسلح 
صادقانه، شفاف و بدون الپوشانى و پس از انجام 
تحقیقات بى طرفانه و بدون عجله و شتاب، واقعیت 
را با مردم در میان گذاشت و ضمن عذر خواهى،کلیت 
نظام مسئولیت خطاى یک نیروى نظامى خود را 
پذیرفت، اقدامى در خور شان نظام جمهورى اسالمى 

بود و از این بابت باید از مسئولین تشکر کرد. 
کارى که در گذشته، شوروى و آمریکا در حوادث و کارى که در گذشته، شوروى و آمریکا در حوادث و 
خطاى مشابه، مسئولیتش را نپذیرفتند و هرگز 
عذرخواهى نکردند (حتى در بمباران هسته اى ژاپن 

که عمدى و غیر ضرورى بود). 

3- قضاوت در مورد حوادث و پدیده ها، باید با توجه  
به شرایط مختلف زمانى، مکانى و… صورت گیرد. 
با توجه با اطالعات پراکنده اى که بدست ما رسیده 

است چند نکته بیان مى شود : 
 نکته اول: هواپیماى مذکور نقص فنى داشته و  
على رغم مخالفت کارشناسان فنى ایران، با مسئولیت على رغم مخالفت کارشناسان فنى ایران، با مسئولیت 
کارشناسان فنى و خلبان اوکراینى هواپیما پرواز مى کند 
و قاعدتا چون پدافند هوایى در جریان این پروازهاى و قاعدتا چون پدافند هوایى در جریان این پروازهاى 
رسمى بوده، هیچ اتفاقى نمى افتد ولى پس از مدتى 
دچار نقص فنى وآتش سوزى مى شود. خلبان دور 
میزند و در مسیرى هماهنگ نشده و در منطقه 
ممنوعه با کم کردن ارتفاع، به سمت فرودگاه حرکت 

مى کند. 
 نکته دوم :حال در نظر بگیرید ، یک سرباز مدافع حال در نظر بگیرید ، یک سرباز مدافع 
وطن در شرایطى که چند ساعت قبل کشورش با 
آمریکا وارد یک درگیرى تمام عیار شده و احتمال 
هرگونه حمله متقابل از سوى دشمن جانى و  
خون خوار را مى دهد، سابقه حمالتى مشابه حادثه خون خوار را مى دهد، سابقه حمالتى مشابه حادثه 
11 سپتامبر و حمله انتحارى با هواپیماى مسافربرى 
را در ذهن دارد و حفاظت منطقه بسیار حساسى نیز 

به وى سپرده شده است . 
در چنین شرایطى هواپیمایى به شکل نامتعارف، و در  

زمانى غیر از زمان هاى اعالم شده، به منطقه اى   
غیر از کریدور تعیین شده و در مسیرى غیر معمول 
دارد به سمت نقطه حساس، حیاتى و ممنوعه شیرجه 

مى رود. 
 نکته سوم: پدافند هوایى در چند ثانیه باید تصمیم  پدافند هوایى در چند ثانیه باید تصمیم 
بگیرد که چه عکس العملى نشان دهد، خودتان را 
جاى این فرد بگذارید. آیا باید نظاره گر این باشد که 
اتفاقى وحشتناکتر از 11 سپتامبربه  وقوع بپیوندد ؟ یا 
جلو وقوع حادثه اى به مهمتر، بزرگتر و حساستر( به 

زعم خودش) را بگیرد؟ 
4- الشخورهایى که مى خواهند از این حوادث به  الشخورهایى که مى خواهند از این حوادث به 
نفع ارباب خونخوار و جریان سیاسى خود بهره بردارى 
نماینده بدانند؛ هم مردم ما کریمانه و بزرگوارانه 
خطاى فرزندان دلسوز و مظلوم خود که چهل سال 
است با بذل جان خویش، از امنیت و آسایش آنان 

دفاع کرده اند را خواهند بخشید. 
و هم مدافعین وطن از این خطاى سهوى عبرت و هم مدافعین وطن از این خطاى سهوى عبرت 
مى گیرند و ضمن برطرف کردن نواقص سیستم 
هشدار دهنده، متواضعانه این اشتباه یکى از 
نیروهاى خود را خواهند پذیرفت و به نحوه 
شایسته جبران خواهند کرد. هرچند هیچ چیزى 
جاى یک تار موى این عزیزان را پر نخواهد کرد. 

5- توصیه برادرانه به فرماندهان و مدافعان وطن این 
است که از غرور کاذب پرهیز کنند و به جاى اتکا به 
قدرت تکنولوژى، توکل و تضرع به درگاه الهى را (مثل 
دوران دفاع مقدس و شبهاى عملیات) سر لوح خود قرار 

دهند. 
چنان که دعاى توسل و مناجات فرماندهان و رزمندگان، 
عامل اصلى موفقیت و مصونیت از اشتباه و خطا بود. 
در دوران مقدس نیز هرگاه به توان و نقشه خود مغرور در دوران مقدس نیز هرگاه به توان و نقشه خود مغرور 
مى شدیم، خداوند طعم تلخ شکست را به ما چشانید تا 

تربیت شویم. 
متاسفانه این روزها به غیر از رهبر  عزیز و سردار قاآنى، 
ندیدم کسى یادى از خدا و قدرت خدا بکند و این 

مى تواند یکى از اسرار تلخکامى ها باشد. 
رمز موفقیت امثال شهیدان کاظمى، تهرانى مقدم و رمز موفقیت امثال شهیدان کاظمى، تهرانى مقدم و 
سلیمانى در برنامه ها و محبوبیت آنان نزد مردم، 
تواضع و توکل و توسل دائمى به درگاه الهى بود. 

مطمئنا در این صورت است که خداوند نصرتش را ارزانى 
خواهد داشت: 

هان مشو نومید چون واقف نِه  اى از سِرّ غیب 
باشد اندر پرده بازى هاى پنهان غم مخور 

پایان/ پایان/ 
منبع : انتشار در کانال گرا دکتر امیر حمزه مهرابى 

بیشترین اعزام بیماران بیمارستان بیرم به دلیل 
نداشتن دستگاه سى تى اسکن است. 

به گزارش گراش انقالبى به نقل از بیرم نیوز در به گزارش گراش انقالبى به نقل از بیرم نیوز در 
گفتگو با نیکو پندار رئیس بیمارستان بیرم، وي 
درخصوص دستگاه اکسیژن ساز و تشریح مراحل 
فعلى گفت: مناقصه جهت لوله کشی ساختمان 
برگزار و شرکتی برنده گردید، نقشه فنی اولیه 
توسط دانشکده مورد تایید قرار گرفت، باتوجه به 
اینکه بودجه دولتی کفاف لوله کشی نمی دهد را 
به صورت فاز به فاز اجرا خواهیم کرد که درحال به صورت فاز به فاز اجرا خواهیم کرد که درحال 
حاضر به همت خیر گرانقدر جناب اقاي 
سیدحسین زندوي تجهیزات لوله کشی خریداري 

شده است. 
رئیس بیمارستان بیرم در خصوص علت افزایش 
اعزام بیماران بیمارستان بیرم تصریح کرد: 
متاسفانه بدلیل نداشتن دستگاه سى تى اسکن، 
بیشترین اعزام بیماران اورژانسی به دلیل 
تشخیصات پزشکى به دیگر بیمارستان ها منتقل 

مى شوند. 
وي در ادامه افزود: باتوجه به خرید دستگاه سی وي در ادامه افزود: باتوجه به خرید دستگاه سی 
تی اسکن توسط بیمارستان الر، ما با نماینده 
مردم در مجلس شوراي اسالمی، رئیس دانشکده، 
معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی الر صحبت 
و مکتوب کردیم که دستگاه قدیمی بیمارستان 
الرستان به بیمارستان حضرت علی اصغر بیرم  
اختصاص دهند، که تا به حال اقدامى در این 

خصوص انجام نگرفته است. خصوص انجام نگرفته است. 

عکس :   مهدى هرمى 

3ا 
صفحه 

اولين شهردار دهكويه معرفی شد 
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومى  
فرماندارى ویژه الرستان، در مراسمى با حضور 
مسئولین، شهرداران، اعضا شوراى اسالمى شهرهاى 
الر، لطیفى و خور، بنارویه و جویم، جمعى از مسئولین، 
معتمدین و قشرهاى مختلف مردم، اولین شهردار شهر 

دهکویه الرستان معرفى شد. 

حکم انتصاب على اسکندرى به عنوان اولین شهردار حکم انتصاب على اسکندرى به عنوان اولین شهردار 
دهکویه به وى تقدیم و از خدمات الهام احمدى 
سرپرست پیشین شهردارى با لوح سپاس تجلیل شد. 
على اسکندرى اهل روستاى پاقالت از توابع بخش 
اشکنان و داراى لیسانس علوم سیاسى است که پیش از 
این شهردار عمادشهرمرکز بخش صحراى باغ بوده 

است. 
پخش کلیپ، قرائت شعر و اهدا لوح سپاس به خانواده پخش کلیپ، قرائت شعر و اهدا لوح سپاس به خانواده 
مرحوم خلیل وکیلى از اعضا شوراى اسالمى دهکویه، از 

دیگر برنامه هاى این مراسم بود.  
با تصویب هیات دولت در تاریخ 8 بهمن 97 ، دهکویه 

الرستان از روستا به شهر ارتقا یافت. 

سکینه دالم از ارد در بیمارستان اوز 
 پرستار نمونه کشوری شد 

یادداشت: 

مالحظاتی پیرامون 
 سقوط هواپیمای اوکراینی 

 «دکتر امیرحمزه مهرابی» 

 چرا اعزام بیماران بیمارستان بیرم 

به دیگر مناطق افزایش یافته است؟   
به گزارش گراش انقالبى، مراسم تشییع سارا و 
صبا سعادت، شهداى سانحه سقوط هواپیماى 
اوکراینى با حضور مسئولین، جامعه پزشکى و 
چند هزار نفرى مردم والیتمدار و شهید پرور 
گراش، الر و دیگر نقاط استان فارس برگزار شد. 
این مراسم از تکیه ى شهدا در خیابان امام (ره) 

شروع و تا گلزار شهدا ادامه داشت. 
پیکر این شهیدان در قطعه ى شهداى گراش آرام پیکر این شهیدان در قطعه ى شهداى گراش آرام 

گرفتند. 
دکتر شهیده شکوفه چوپان نژاد مادر شهیدان صبا 
و سارا سعادت پنجشنبه 26 دى ماه در اصفهان 
تشییع و در گلزار شهدا به خاك سپرده شد؛ و 
تابوت او در گراش به صورت نمادین تشییع شد. 

شهدای سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی 
 در قطعه شهدا گراش آرام گرفتند 

به گزارش گراش انقالبى به نقل از روابط عمومى 
دانشکده علوم پزشکى الرستان امسال سکینه دالم 
پرستار بیمارستان امیدوار اوز اهل شهر ارد به 

عنوان پرستار نمونه کشورى برگزیده شد. 

مریم باقرى، شیرین غالم پور، مینا میرى، بهاره مریم باقرى، شیرین غالم پور، مینا میرى، بهاره 
بهارستانى، مریم محمدحسن پور، امهانى بیضائى، 
شهین بخشى زاده و سکینه دالم به عنوان 
پرستاران نمونه سال 1398 دانشکده علوم پزشکى 
و خدمات بهداشتى الرستان انتخاب و معرفى 

شدند. 
وحید علمدار مدیر بیمارستان امیدوار اوز در وحید علمدار مدیر بیمارستان امیدوار اوز در 
خصوص انتخاب پرستاران نمونه دانشکده علوم 
پزشکى الرستان گفت: به همه پرستاران بویژه 
سکینه دالم تبریک عرض نموده و امیدواریم با 
حمایت مردم، مسئوالن، خیران، هیات امناء، 
موسسه خیرین و دکتر شمسائى رئیس بیمارستان 
امیدوار بتوانیم در سایر زمینه ها نیز موفق باشیم. 

انتخاب دکتر سرفرازی بعنوان پژوهشگر برتر 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان 

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه هاى 
شهرستان الرستان در سالن همایش  شهید نوبخت 

برگزار شد. 

در این مراسم با حضور معاونت پژوهشى دانشگاه شیراز، در این مراسم با حضور معاونت پژوهشى دانشگاه شیراز، 
رئیس پارك علم و فناورى استان فارس، معاون استاندار 
فارس، معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
الرستان و ریاست واحد الرستان و سایر مدیران 
شهرستان با اهداى لوح سپاس و تندیس قدردانى 

گردید. 
دکتر مهرزاد سرفرازى و دکتر کارکن از دانشگاه آزاد دکتر مهرزاد سرفرازى و دکتر کارکن از دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد الرستان به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب 

و از ایشان تقدیر شد. 
دکتر مهرزاد سرفرازى داراى دکترى مدیریت دولتى و دکتر مهرزاد سرفرازى داراى دکترى مدیریت دولتى و 
عضو هیات علمى تمام وقت گروه مدیریت دولتى است، 
ایشان تاکنون چهار طرح پژوهشى کشورى، دو کتاب و 
بیش از سیصد مقاله در کنفرانس هاى بین المللى داخل 

و خارج از کشور داشته است. 

پیشگامی دهستان باغان خنج 
 در نامگذاری خیابانی به نام سردار سلیمانی 

عکس تزئینى است 

عکس : مهدى هرمى 

عکس : مهدى هرمى 

عکس : مهدى هرمى 

عکس : مهدى هرمى 

خلیل غفورى در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار 
داشت: با تصویب اعضاى شوراى اسالمى روستا ، 
در ورودى روستا اولین خیابان سمت راست 
منشعب از خیابان خاتم االنبیا(صلى اهللا علیه وآله 
وسلم) به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانى مزین شد که این کمترین خدمت به 

پاس زحمات آن شهید بزرگوار است. 

وى در ادامه اظهار داشت: این اقدام به پاس وى در ادامه اظهار داشت: این اقدام به پاس 
مجاهدت  هاى فرمانده شهید سپاه قدس، آن 
مدافع حریم والیت، مدافع مظلومان و مستضعفین 
عالم صورت گرفته که تابلوى آن نیز بزودى نصب 

خواهد شد. 
رئیس شوراى اسالمى دهستان باغان در پایان با رئیس شوراى اسالمى دهستان باغان در پایان با 
معرفى این دهستان گفت: دهستان باغان با قریب 
به یک هزار نفر جمعیت در 45 کیلومترى 
شهرستان خنج و310 کیلومترى مرکز استان 

فارس قرار دارد. 

مشیت الهى بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناك زندگى را خـزانـى ماتم 
زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـناى 

بـى کران هـستى و یـگانه راز جـاودانگى اوسـت. 
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و 
برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت براى شما و سایر بازماندگان صبر جمیل 

و اجر جزیل خواهانیم. 

همکار گرامى جناب آقاى رامین اکبرى و وابستگان 

از طرف نشریه گراش انقالبى 

ت  ت ه  وی او باز

در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره اى جز تسلیم و رضا نیست. این ماتم 
جانگداز را به خانواده هاى داغدیده صمیمانه تسلیت عرض نموده و براى آنان 

صبر و اجر و براى آن عزیزان سفرکرده علو درجات طلب مى  کنیم. 

خانواده هاى محترم 
رشیدى، عالیان پور، شهبازى و سلمانى 

از طرف نشریه گراش انقالبى 

ت  ت ه  وی او باز



4ا 
صفحه 

ماهنامه اجتماعى،فرهنگى 
ـى  ـالب ــق ـراش اـن ـگ

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : ناصر دلخوش 
سردبیر : ناصر دلخوش 

مدیر تحریریه: ناهید ساکنی 

مدیر پخش و آگهی:یعقوب دلخوش 
مدیر هنری و صفحه آرایی : فرزاد رجائیان 

چاپ : کوثر الرستان 
آدرس : گراش - انتهای بلوار شهدا - ساختمان غدیر 

کانال های ارتباطی با ما : 
شبکه های اجتماعی : 

ایمیل : تلفن : 
0917925720809172097208

071-52457298
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به نام پروردگار شهدا و صدیقین 

پیام تسلیت دکتر ناصر دلخوش  
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خبر و مصاحبه کامل با برگزیدگان را در وبسایت گراش انقالبى بخوانید 


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)

