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خیز جدی شهرداری برای بهبود گردشگری شیراز
شهردار شیراز با بیان اینکه عزم شــهرداری شیراز برای بهبود گردشگری شیراز
جدی اســت ،گفت :با بهبود جایگاه ایران اسالمی  در سطح بین الملل شاهد...

 5شوال 1436

فارس

نگاه  های نگران به دریاچه آباده طشک
دریاچه ' طشــک ' که ادامه دریاچه بختگان در شــرق استان فارس است و به
بخشی موسوم به آباده طشک شهرستان نی ریزمنتهی می  شود...

نگاه  های نگران به دریاچه آباده طشک

ایرنا :دریاچه ' طشــک ' کــه ادامه دریاچه
بختگان در شرق استان فارس است و به بخشی
موســوم به آباده طشک شهرستان نی ریزمنتهی
می  شــود این روزها در تب و تاب خشکسالی و
کم آبی می  ســوزد و حاال چشــم  های ساکنان
حاشــیه دریاچه نگران مرگ دائمی  این تاالب و
دریاچه هستند.
در همایشــی کــه با حضور اندیشــمندان و
صاحبنظران ،اســتادان دانشــگاه و پژوهشگران
و با همت شــورای اسالمی  شــهر آباده طشک
در این شــهر برگزار شــد دیدگاه  های مختلفی
در باره پیامدهای ناشــی از خشکســالی در این
منطقه و اثرات آن بر دریاچه طشــک ایراد شــد
اما آنچه بیش از همه در این همایش خودنمایی
می  کــرد چهره  های نیم ســوخته زنان و مردان
و چشــم  های نگران آنــان بود که بــه جایگاه
سخنرانی دوخته شده بود.
آنان منتظر بودند که اســتادان و صاحبنظران
مدعــو در ایــن همایش آبــی بــر التهاب دل
طشــک بپاشند و برای بازگشــت دوباره زندگی
به ایــن اقلیــم کــه روزگاری میزبــان صدها
گونــه کمیاب از پرنــدگان مهاجر بوده اســت،
چاره اندیشی کنند.
چشم  های نگران زنان و مردانی که روزگاری
نه چنــدان دور شــاهد مهاجــرت فالمینگوها،
حواصیل  ها ،اردکهــا و مرغابی  ها به این دریاچه
بــود اکنون باید نگران مهاجــرت زنان و مردان
روســتاهایی باشــد که در حاشــیه این نمکزار
زندگی می  کنند.
استادان دانشــگاه و صاحبنظرانی که به این
همایش دعوت شــده بودند هر چه می  دانستند
بــرای طشــک گفتند ،آنهــا از حفــر چاههای
مجــاز و غیر مجاز اطراف دریاچه بس شــکایت
کردند و داد زدند که :دریاچه طشــک را همین
بی تدبیری  ها خشکانده است.
پروفســور پرویز کردوانی کــه او را به عنوان
پدر علم کویر شناســی ایران می  شناسیم دراین
همایش ســنگ تمام گذاشــت و چندین بار داد
' نه ' ســر داد و گفت که نکنید کاری که مجبور
باشیم روزی از آب فاضالب بنوشیم.
پروفســور کردوانی که چهره ماندگار سال و

صاحب ده  ها اثر مکتوب در باره اقلیم شناســی و
آب و هوا و کویر شناســی است در این همایش
چمــن کاری در شــهرها در شــرایط کنونی را
خیانت دانســت و گفت :ما به شهرداری تهران
در ایــن زمینه راهکارهایی داده ایم اما ای کاش
گوش شنوایی باشد.
دکتــر عــزت اهلل رییســی اردکانــی دیگر
پژوهشگر و استاد دانشــگاه هم دراین همایش
بارهــا دســتهایش را بــاال آورد و همــگان را
از دخالت  هــا و دســتکاری  ها در طبیعــت
برحذر داشت.
این استاد دانشگاه که صاحب آثار ارزشمندی
در زمین شناســی و آب شناسی اســت اینطور
حرفهایش را زد که اگر منتظریم که با برداشــتن
تحریم  ها مشــکل خشکســالی در کشــور حل
شــود بدانید که راه اشــتباهی می  رویم ،مشکل
خشکسالی با پول و تحریم حل نمی  شود.
دکتر رییسی اردکانی که تحقیقات زیادی در
باره دریاچه طشــک انجام داده مشــارکت همه
افراد را خواســتار شــد و از مســووالن خواست
جلو توسعه بی رویه کشاورزی را بگیرند و اجازه
ندهند آب از عمق  500متری زمین برای کاشت
برنج مکیده شود.
دکتر محمد جعفر ناظم الســادات هم در این
همایش ایده  هایی تازه مطرح کرد ،بارش ابرهای
ایران در تاجیکستان و عبور رطوبت از ورای جو
و از باالی کشورمان از جمله این ایده  ها بود.
این استاد دانشگاه موضوع انتقال آب از خلیج
فارس به تاالبها و دریاچه  ها را غیر کارشناســی
دانســت و گفت :ایــن کار افزایش نمک دریا را
بــه دنبال دارد و افزایش نمــک در خلیج فارس
خودش بحران زا است.
دکتر حمزه ولوی مدیــر کل حفاظت محیط
زیست اســتان فارس نیز دراین همایش حضور
داشت و در حاشیه این همایش بیان داشت :کار
دریاچه  های طشــک و بختگان با  50میلیون یا
 60میلیون متر مکعــب آب راه نمی  افتد این دو
دریاچــه باید  15درصــد از کل آب حوضه آبریز
که حــدود  300میلیون متر مکعب می  شــود را
دریافت کنند.
مدیــر کل حفاظت محیط زیســت فارس در

عیــن حال حتی بــه احیای  10درصــد از این
دریاچه هم رضایت داد و گفت :اگر نم و رطوبت
از این دریاچه رخت بربنــدد باید منتظر بادهای
نمکی و طوفان  ها در این شوره زار باشیم.
مســووالن محلی بخش آباده طشــک هم
درایــن همایــش از دغدغه  های خــود گفتند،
مهندس مهدی میرزایی رییس شــورای شهر و
حمید رضا حیدری زاده بخشــدار آباده طشــک
ســفره دل گشودند و دســت یاری برای احیای
آباده طشک دراز کردند.
خبرنگار ایرنا با زنان و کودکان و کهنســاالن
شرکت کننده دراین همایش نیز گفت و گوهایی
انجــام داد ،آنهــا از روزهایــی می  گفتند که در
کنار دریاچه طشــک انبوهی از پرندگان مهاجر
فــرود می  آمدنــد و هر کس گذرش به شــرق
فارس می  افتاد بدون شــک ســراغ از طشک و
دریاچه اش می  گرفت.
آنها از انجیرزارهایــی گفتند که اکنون رو به
خشکی گذاشــته اســت و آبی برای آبیاری آن
وجود نــدارد و از باغ  هایی گفتنــد که روزگاری
سایه انبوه آن بر معابر می  افتاد و اکنون باغ  های
بی برگی است.
دریاچه طشــک  410کیلومتر مربع مساحت
دارد ،مساحت دریاچه همسایه آن یعنی بختگان
 740کیلومتــر مربع اســت ،ایــن دو دریاچه در
ســالهای پر باران به هم می  رســیدند و دست
دوستی می  دادند اما اکنون بین آنان دیوار نمک
و شوره زار است.
موضوع مهمتر شــور شــدن آبهای حاشــیه
دریاچه طشک است ،حتی آبهایی که از چاههای
آهکــی و در حاشــیه کوههــا نیز اســتحصال
می  شــود شــور و تلخ و غیر قابل مصرف است،
ایــن پدیده نیز بــه نگرانی مردم آباده طشــک
افزوده است.
این همایش هر چند نیم روز در بیســت ونهم
تیرماه بیشــتر طول نکشید اما جرقه ای در ذهن
همه کســانی ایجاد کرد که دغدغــه آبادانی و
عمران دارند ،این همایش برای همه کسانی که
به محیط زیســت و حیات آن امیــد دارند مهم
است و راهگشای مشکالت دریاچه  های طشک
و بختگان می  باشد.

در جلسه مسئولین ناحیه مقاومت و کمیته امداد کازرون مطرح شد:

اردوهای جهادی دانشجویی یکی از راه  های همدلی و تعامل با دولت است

نشست مشــترک مسئولین بســیج دانشجویی،
بســیج ســازندگی و کمیته امداد امام خمینی(ره)
شهرســتان کازرون در راستای طرح مسیر همدلی
و با موضوع اردوهای جهادی دانشــجویی در دفتر
ریاست کمیته امداد امامخمینی(ره) برگزار شد.
به گزارش تنویر ،نشســت مشــترک مسئولین
بســیج دانشــجویی ،بســیج ســازندگی و کمیته
امدادامــام خمینــی(ره) شهرســتان کازرون در
راستای طرح مســیر همدلی و با موضوع اردوهای
جهادی دانشــجویی در دفتر ریاســت کمیته امداد
امام خمینی(ره) برگزار شد.
محمدهــادی صحرابان مســئول دفتر بســیج
دانشجویی نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت  های

گذشــته بســیج دانشــجویی در اردوهای جهادی
گفت :اردوهای جهادی دانشجویی یکی از راه  های
همدلی و تعامل با دولت اســت که اگر مسئولین به
این باور برسند و با بسیج سازندگی همکاری نمایند
بسیاری از مشــکالت خرد و حتی کالن دولت در
راستای محرومیت زدایی حل و رفع خواهد شد.
موجی مســئول بســیج ســازندگی با تقدیر از
مسئولین کمیته امداد ،روند همکاری ناحیه مقاومت
با دیگر نهادها را پرشتاب تر از گذشته ارزیابی کرد
و گفت :پس از جلســه ای که در ناحیه بســیج با
حضور فرمانده ســپاه ،فرماندار و دیگر مســئولین
شهرستان برگزار شــد ،همکاری مناسبی از طرف
برخی نهادها صورت گرفته و امیدوارم با ادامه این
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روند ،دیگر ادارات و مجموعه  ها هم به این حرکت
بپیوندند تا شاهد رفع محرومیت  ها باشیم.
رئیــس کمیته امــداد امام خمینــی(ره) گفت:
به منظــور پرکردن اوقات فراغــت دانش آموزان
و دانشــجویان تحت حمایت در فصل تابســتان و
همچنین کمک به احداث ،تعمیر و بازسازی منازل
مددجویان با همکاری مشترک این دو نهاد انقالبی
تفاهم نامه منعقد گردید.
پرویز شفیعی افزود :واحد فرهنگی کمیته امداد
در ایام تعطیالت با دائر کردن کانونهای موقت در
ســطح بخشها و شهرستان کازرون در زمینههای
مختلف از جملــه برگزاری کالسهــای تقویتی،
علمی ،هنری و حرفه آمــوزی دانشآموزان ،اقدام
مینماید که در این زمینه مقرر شــد از طرف سپاه
مربیان جهــت آموزشهای الزم تأمین و در زمینه
تشــویق نیز کمیته امداد همکاری نماید .همچنین
در زمینه فعالیتهای عمرانی از جمله مقاوم سازی
مسکن مددجویان ،احداث حمام ،سرویس بهداشتی
و تعمیــرات ،ضمن تأمیــن اعتبــار الزم ازطرف
امــداد ،نیروی کار رایگان از طرف ســپاه مقاومت
تأمین گردد.
مدیــر کمیتــه امــداد خاطرنشــان کــرد:
تمامی  ایــن فعالیتهــا در نهایــت بــه منظــور
توانمند ســازی و تالش درجهت رفع فقر فرهنگی
و اقتصــادی و ارتقــاء ســطح فرهنــگ و امنیت
در جامعه میباشد.

کاهش  30هزار تنی برداشت گندم
در کازرون

فرماندار کازرون گفت :ســال گذشته برداشت گندم
در شهرســتان  50هزار تن بوده که امسال به  20هزار
تن رسیده است.
بــه گــزارش روابــط عمومی  فرمانــداری کازرون،
حمیدرضا گرامی  در جلسه همدلی و همزبانی تشکلهای
قانونی و شــوراهای اسالمی  شهر و روستاهای کنارتخته
و کمارج کــه با حضور امام جمعــه کنارتخته و کمارج،
بخشــدار و شهردار و دیگر اعضا در بخشداری کنارتخته
برگزار شــد بیان کرد :شــرایطی که دولــت فعلی که با
شعار تدبیر و امید و با نگاه اعتدالگرایانه دنبال میکند،
شرایط خاصی است.
وی با بیان این که شــرایط را هــم رئیس جمهور و
هم دولتمردان تبیین میکننــد و مردم نیز درک واقعی
نســبت به مقتضیات زمان داشته و دارند ،افزود :تحریم
تنهــا یکــی از محدودیتهای پیــش روی این دولت
بــوده در حالی کــه محدودیتهایی چون عدم توســعه
متوازن در ســالهای گذشــته موجب شــده که امروز
عمده مشــکالت ،فشــارها را بر دولــت مضاعف کند.
فرماندار کازرون بــا تصریح بر اینکه ایجاد آرامش یکی
از شــاخصههای دولت تدبیر و امید اســت خاطرنشــان
کــرد :گر چه برخی به واســطه افراط بــه دنبال بر هم
زدن ایــن فضــای آرام هســتند اما دولــت انتقادات را
به خود میخرد تا فضای کشور آرام باشد.
گرامی  ادامه داد :دولت بــا بهرهگیری از تعالیم دینی
سه کلمهای شعار انتخاباتی خود را انتخاب کرد؛ به گونهای
که تدبیر کلمهای پرمعنا در همه امور محسوب میشود.
وی گفــت :ما بــه عنوان کارگــزاران و مجریان باید
بتوانیم اعتدالگرایانه حرکت کنیم که الزمه آن دانستن
واقعیات و برنامهریزی بر اساس آنها است.
فرماندار کازرون بیان کرد :در طول  36سال گذشته
پــس از انقالب با چالشهای فراوانــی روبهرو بودهایم.
خوی استکباری و اســتعماری همیشه سایهای بر کشور
افکنــده که هنوز هــم ادامه دارد اما مســئولین نظام و
انقالب هیچگاه حرکتهای خود را متوقف نکردند.
گرامی  اضافــه کــرد :دولــت حداکثــر تالشــش
ایــن بــوده کــه زیرســاختهای عمومــی  را فراهم
کنــد اگر جایــی کمکاریهایــی وجــود دارد دلیل بر
عــدم تــاش برای توســعه آن مــکان نبــوده که به
شــرایط زمــان و محدودیتهــای آن بــوده اســت.
وی با بیان این گفته که مشــارکت مردمی  در مسایل
ســرمایهگذاری و اشــتغال در طول ســالهای پس از
انقالب ضعیف بوده است ،دلیل را عدم حرکت بر اساس
چشمانداز و برنامههای تعریف شده عنوان کرد.
فرماندار کازرون شــاخص اقتصاد شهرستان کازرون
را کشــاورزی و دامپروری ذکر کرد و گفت :از  10سال
قبل تاکنون خشکسالی آغاز شــده و از نظر علمی  دوره
خشکســالی آن را  30ســاله اعالم کردهاند که باید ادعا
کــرد خداوند باران نعمت را بر ما جاری کند ،در غیر این
صورت مهاجرتها روز به روز گسترش خواهد یافت.
گرامی  خاطرنشان کرد 30 :درصد از آب استان بوشهر
از شهرســتان کازرون تأمین میشده اما امروز به جایی
رســیدهایم که در آستانه جیرهبندی شدن آب قرار گرفته
و به درصدی از روستاها آبرسانی سیار انجام میشود.
وی گفت :سال گذشــته برداشت گندم در شهرستان
 50هزار تن بوده که امسال به  20هزار تن رسیده است.

احداث  5مدرسه در استهبان

به گــزارش روابــط عمومی  فرمانداری اســتهبان؛
شــرفی فرماندار اســتهبان از ســاخت پنج مدرسه در
شهرســتان اســتهبان خبر داد و افزود :اين مدارس در
روســتاهای انجيرک ،درب قلعه ،محمد آباد،خانه کت و
شــهر استهبان توسط اداره کل نوسازی مدارس احداث
می  شــود که اعتبــارات و پيگيريهای مربوطه توســط
نماينده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی  صورت
پذيرفته است.
وی با تشکر از اهتمام مسؤولين ذيربط خاطر نشان
کرد با همدلی و انسجامی  که ميان مسؤولين شهرستان
می  باشــد بحمدهلل خدمــات مطلوبی به مــردم ارائه
می  شــود و همه تالش دارند محروميت را تا جایی که
می  شود از چهره شهرستان بزدايند ودر جهت توسعه و
پيشــرفت اقدام نمايند .فرماندار اســتهبان از شوراها و
دهياران روستاها خواســت که در اجرای پروژه ساخت
اين مدارس همــکاری و همراهــی الزم با متصديان
مربوطه داشته باشند .الزم به ذکر است عمليات اجرائی
هر  5مدرسه آغاز شده است.

برگزاری آزمون ورود به حرفه
مهندسی در الرستان

رئیس اداره نظام مهندســی و مقررات ملی ساختمان
اداره کل راه و شهرســازی الرســتان از برگزاری آزمون
ورود به حرفه مهندســان ،کاردان فنی ساختمان و تعیین
صالحیت معماران تجربی جهت اخذ پروانه اشــتغال به
کار وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی  اداره کل راه و شــهر سازی
الرستان ،علی منصوری افزود :طبق برنامهریزیهای به
عمل آمده آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانهای
فنی ســاختمان و تعیین صالحیت معمــاران تجربی در
هفت رشته اصلی(عمران ،معماری ،شهرسازی ،ترافیک،
نقشــهبرداری ،تاسیســات مکانیکی و تاسیســات برقی)
جهت اخذ پروانه اشــتغال به کار مهندسی در تاریخهای
اول و دوم مردادماه سال  94به طور همزمان و هماهنگ
در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
ً
وی ادامــه داد :در منطقه الرســتان جمعــا  561نفر
دراین آزمون ثبتنــام نمودهاند که از این تعداد  287نفر
در رشــته عمران 190 ،نفر در رشــته معمــاری 71 ،نفر
در رشــته تاسیســات برقی و مکانیکی 11 ،نفر در رشته
نقشهبرداری و  2نفر در رشته شهرسازی می  باشند.

کاهش  30هزار تنی برداشت گندم در کازرون
فرماندار کازرون گفت :ســال گذشته برداشــت گندم در شهرستان  50هزار تن بوده
که امسال به  30هزار تن رسیده است...
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شهردار شیراز در دیدار مدیرکل امور مالیاتی فارس تأکید کرد:

خیز جدی شهرداری برای بهبود گردشگری شیراز

شهردار شــیراز با بیان اینکه عزم شــهرداری شیراز برای
بهبود گردشــگری شیراز جدی اســت ،گفت :با بهبود جایگاه
ایران اســامی  در سطح بین الملل شاهد تحول در کشور و به
تبع آن کالنشهرها خواهیم بود.
مهندس علیرضــا پاک فطرت در دیدار بــا مدیرکل امور
مالیاتــی فارس با بیــان اینکه سیســتم مالیاتی کشــور در
حال پوســت اندازی است ،اظهار داشــت :با مدیریت خوبی
کــه در این حوزه صورت گرفته اســت مردم بــه پرداخت به
موقــع مالیــات عادت کرده انــد و دولت نیز بــا بهره گیری
صحیــح از مالیات  هــای پرداختــی اقدامــات مناســبی
صورت داده است.
شــهردار شــیراز بیان کرد :با اعتباراتی که از طریق مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری  ها داده
می  شــود ،شهرداری شیراز توانســته با مهندسی ارزشــی در هزینه کرد ،شهر را ســریعتر بسازد و
پروژه  های فرهنگی و عمرانی را رونق دهد.
وی با بیان اینکه عزم شــهرداری شــیراز برای افزایش قابلیت گردشگری آن جدی است ،افزود:
قطعا با بهبود شــرایط در عرصه بین الملل شــاهد تحول در کشــور و به تبع آن کالنشــهر شیراز
خواهیم بود.
علیرضــا پاک فطرت افزود :بدون تردید در آینده با تحقق این امر شــاهد رونق اقتصادی و ورود
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی به فارس و شیراز خواهیم بود.
شــهردار شیراز با بیان اینکه از نظر اشتغال وضعیت مناسبی را شاهد نیستیم ،تصریح کرد :با تمام
تحوالت تنها کار و تالش اســت که می  تواند موجب تقویت بیش از پیش جامعه شــود و قطعا گام
مؤثر در اقتصاد مقاومتی کار و تالش است.
وی در ادامه با بیان اینکه تغییرات و تحوالت عمرانی شهر شیراز در سال  های اخیر مشهود است،
اظهار داشت :اقدامات عمرانی شهرداری شیراز در طول شبانه روز تعطیلی ندارد و پروژه  های عمرانی
در این شهر به صورت سه شیفت فعال است.
علیرضــا پاک فطرت در ادامه بــا قدردانی از اقدامات کاربردی و موثر مجموعه مالیاتی اســتان،
تصریــح کرد :پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از ســوی مؤدیان ،نقش پررنگی در توســعه پایدار و
احداث و تکمیل پروژه  های عمرانی شهر داشته است.
وی با اشــاره به نقش مالیات در توســعه خدمات شهری ،اظهار داشت :تالش می  شود تا عوارض
دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده صرف ًا در پروژه  های عمرانی شــهر شــیراز هزینه شود تا مردم به
صورت مســتقیم تأثیر مالیات را در توسعه شهری مشاهده کنند که این موضوع نیز میزان مشارکت
و مسئولیت پذیری شهروندان را افزایش میدهد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس با بیان اینکه برنامه ریزی از اصول توســعه اســت ،گفت :شهرداری
شــیراز با برنامه ریزی صحیح ،شهر را در مسیر توسعه قرار داده است.
فرهاد مومنی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت توجه به برنامه ریزی صحیح در راستای تحقق
توسعه شهری ،عنوان کرد :شهرداری شــیراز به خوبی توانسته با برنامه ریزی و تالش شبانه روزی
شهر شیراز را در مسیر توسعه قرار دهد.
وی افزود :الزمه اجرای هر برنامه ای به ویژه برنامه  های شــهرداری که در مسیر عمران شهری
قرار دارد ،امکانات مالی است.
مدیــرکل امور مالیاتی فارس با بیان اینکه امروز بســیاری از اقدامــات ،بدون همکاری و کمک
شــهرداری شــیراز امکان پذیر نیســت ،تصریح کرد :با توجه به نقش اصلی و اساسی شهرداری در
توســعه همه جانبه شهری ،سایر دستگاه  ها نیز باید با این نهاد همکاری کنند.
مومنی با اشــاره به اینکه باید بتوانیم این باور را در شــهروندان به وجــود آوریم که میتوانند با
مشارکت شهر و کشور را بسازند ،گفت :فروش اوراق مشارکت یکی از سالمترین انواع سرمایهگذاری
و الگویی برای مشــارکت است و شهرداری شیراز در سال  های اخیر در این زمینه بسیار موفق عمل
کرده است.
وی بــا بیان اینکه سیســتم مالیاتــی در کنار شــهرداری قــرار دارد ،گفت :در حــوزه مالیات
با اجرایی کردن یک سیســتم جدید و به روز که اجرای آن سه سال زمان برده توانسته ایم قدم  های
مؤثری برداریم.
مدیــرکل امور مالیاتی فــارس همچنین گفت :در موضوع گســترش پایه  هــای مالیاتی از نوع
اثرگذار دارای ظرفیت باال و بی نظیری هستیم.

با تأکید شهردار شیراز؛

آیین بزرگداشت هفته عفاف و حجاب از سوی امور بانوان شهرداری
شیراز برگزار شد

با تأکید شــهردار شــیراز در راســتای منویات مقام معظم
رهبری در    بــاره فرهنگ عفاف و حجاب ،آیین بزرگداشــت
هفته عفاف و حجاب از ســوی امور بانوان شــهرداری شیراز
برگزار شد.
مشاور شهردار شیراز در امور بانوان ،گفت :حجاب و عفاف
نماد ارزشهای ملی ،مذهبی و فرهنگی هر کشور است.
پروین حکمتآمیز در حاشــیه مراســم بزرگداشــت هفته
ملــی عفاف و حجاب بــا بیان اینکه حجاب و عفاف نشــانه
وقــار ،افتخار و عزت نفس هر زن و مرد مؤمن اســت ،اظهار
داشت :ملت مسلمان ایران نسبت به حفظ ارزشهای مذهبی،
فرهنگی و اصیل جامعه در طول تاریخ ،متعهد و الگویی برای
همه بوده ،هستند و خواهند بود.
وی هدف از برگزاری این جشــنواره را اشــاعه فرهنگ عفاف و حجاب اعالم کرد و افزود :این
جشــنواره در چهار محور آموزش ،پرســمان(تریبون آزاد) ،غرفه عرضه محصوالت عفاف و حجاب و
نمایشــگاه تاریخچه فرهنگ پوشش در ادیان و ملل مختلف ،انجام شد.
مشاور امور بانوان شهردار شیراز با اشاره به  21تیر ماه  1314و واقعه یورش رضاخان به مسجد
گوهرشاد به منظور کشف حجاب ،افزود :مردان و زنان مسلمان با پیروی از الگوی غیرت علی گونه
و عفــت و پاکدامنی حضرت فاطمه زهرا (س) ،با خون خود نقطه عطفی را در تاریخ ثبت کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه با تفکر و تعمق در آیات الهی مســأله عفاف و حجاب در ســورههای
احزاب و نور به عنوان یک حکم واجب الهی عنوان شــده ،خاطرنشان کرد :بانوان مسلمان ایرانی با
تأســی از عفت و پاکدامنی و فضائل حضرت فاطمه زهرا (س) در ترویج این فرهنگ به نســلهای
آینده نقش برجستهای دارند.
او ادامه داد :الگو از شــخصیت بانوی مکرم اسالم ،تکریم مکارم اخالق است و به این وسیله زن
مسلمان می  تواند بر چالش  ها و مشکالت فائق آید.
حکمتآمیز تصریح کرد :آثار و برکات این فرهنگ ســبب افزایش آرامش درونی ،کرامت انسانی
و تحکیم بنیان خانواده و ایجاد جامعه سالم میشود.
وی تصریح کرد :امید اســت با هماهنگی و تعامل دستگاههای متولی بتوانیم در آینده برنامههای
گســترده و غنی فرهنگی را در راســتای نهادینه کردن فرهنگ اصیل عفاف و حجاب در خانواده و
جامعه تدوین نماییم.
حجتاالســام علیرضا حدائق ،مدیرعامل بنیاد مهدی موعود(عج) شیراز نیز در این آیین با بیان
اینکــه عدم رعایت حجــاب ،عفاف ،ایمان و اخالق در جامعه موجب تزلــزل بنیان خانواده و جامعه
می  شود ،اظهار داشت :دشــمن از طریق فضای مجازی ،شبکههای ماهوارهای ،اینترنت و تلفنهای
همراه آســیبهای جبرانناپذیری به فرهنگ جامعه و نسل جوان وارد کرده است.
در این برنامه خدیجه خادمصادق ،خواهر بزرگوار شــهیدان خادمصــادق ،پیرامون اهمیت عفاف
و حجاب در خانواده و جامعه به ایراد ســخنرانی پرداخت و به پرسش  های مخاطبان پاسخ گفت.
در پایان این آئین از دختران ســنین  15تا  18ســاله همکاران شــهرداری در مسابقه کتابخوانی
«فرشتگان زمین» تقدیر شد.
گفتنی اســت این مراســم بــا حضور مهندس حق دل ،رئیس شــورای اسالمی  شــهر شــیراز،
حجتاالســام علیرضــا حدائق ،مدیرعامل بنیــاد مهدی موعود (عج) شــیراز و تعدادی از مدیران
شــهرداری شــیراز با حضور مخاطبان و همکاران مجموعه شهرداری و شــهروندان خانه محالت
شــیخ علی چوپان ،ده پیاله ،کوشک میدان و مهدی آباد ،برگزار شد.

