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فرمانده سپاه پاسداران:
 اصلی ترین سرمایه ما ایمان و اراده است 

که در قلوب مردم است 

ایرانی 
مستقل و خوداتکا 

می خواهیم

مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز 
خبر داد:

ارمغان پروژه های 
برق رسانی 

رضایتمندی است
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 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر

همایش پرچمداران فاطمی به مناسبت میالد پر سعادت حضرت 
زینب)س( در شیراز برگزار شــد. این مراسم با حضور نماینده ولی 
فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز، رئیس کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی و جمعی از اعضای شــورای اســالمی شهر 
شــیراز، رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
شیراز، ریاست ســازمان تبلیغات اسالمی استان فارس، جمعی از 
کارشناســان دینی و  فعاالن هیئات مذهبی استان و با همراهی 

اصحاب رسانه در سالن همایش های شهر شیراز برگزار شد
 جریان سازی شیراز در هیئات مذهبی

نماینده ولی فقیه در فارس از برپایی ۲۰۰ موکب توســط هیئات 
مذهبی در ســطح استان فارس به مناسبت ایام فاطمیه خبر داد 
و گفت: شیراز در برگزاری ایام فاطمیه توانسته است یک حرکت 
فرهنگی مذهبی اصیل و عمیق رقم بزند. آیت الله دژکام با اشــاره 
بــه در پیش رو بودن ایام فاطمیــه گفت: این فرصت خوبی برای 
برنامه ریزی برای ایام فاطمیه اســت. فاطمیه اول با چهلمین روز 
شهدای حرم حضرت شاهچراغ)ع( هم زمان شده که باید در اجرای 

برنامه های مناســبتی این ایام در سومین حرم اهل بیت)ع( سنگ 
تمــام بگذاریم. وی بر لزوم انجام اقدامــات مخلصانه مذهبی هم 
تأکید کرد و گفت: پسر موسی بن جعفر )ع( مهمان شیرازی هاست 
و نباید در شــهر ما احساس تنهایی کند و شب جمعه آینده باید 
با برگزاری مراســم مذهبی و برنامه های مختلف این ایام، سومین 
حرم اهل بیت)ع( بودن را به رخ تمامی جهانیان بکشیم و صحنه ای 
پرشور مانند تشــییع و تدفین شهدای حرم حضرت شاهچراغ )ع( 

خلق کنیم.
 آیت الله دژکام با اشــاره به راه اندازی موکب های هیئات مذهبی 

شــیراز اظهار کرد: هیئات مذهبی فعال شــیراز در ایام فاطمیه 
بیــش از ۲۰۰ موکب برپا خواهند کرد و شــیراز در برگزاری ایام 
فاطمیه توانسته است یک حرکت فرهنگی مذهبی اصیل و عمیق 
رقم بزند. امام جمعه شــیراز در بخش دیگری از سخنان خود به 
اغتشاشات اخیر هم اشاره کرد و گفت: در این ایام برخی تظاهر به 
گنــاه کرده و برخی هم راه خود را جدا کردند و مردم ما به یاری 
خدا، موضعشان را نســبت  به افرادی که مخالف اسالم و مخالف 

نظام اسالمی هستند، مشخص کردند و هیئات مذهبی 
هم در ایــن زمینه باید نقش آفرینــی الزم را به انجام 
برسانند. وی افزود: هیئات مذهبی باید تقویت شوند و 
نباید اجازه دهیم که این هیئات از نظر ســنتی صدمه 
بخورند زیرا هیئات به  صورت ســنتی موجب انسجام 
یک محله و بلکه موجب انســجام یک شهر هستند و 
نذورات، برافراشــتن پرچم، َعَلم و ... از اقدامات سنتی 
هیئات مذهبی اســت که باید تقویت شــوند. آیت الله 
دژکام با تأکید بر اهمیت اثرگذاری فضای مجازی بیان 

کرد: برای اجرای برنامه های مذهبی از ظرفیت فضای مجازی باید 
بهره مناســب گرفته شــود و آموزش در این زمینه مهم است و 
فعالیت شــبکه ای از هیئات مذهبی در فضای مجازی در انعکاس 
برنامه های مذهبی انجام شــده نقش مطلوبی ایفا می کند که باید 

به آن توجه کنیم.
 تدارک هیئات فارس برای بزرگداشت شهدای حرم

در ادامه این مراســم رئیس شــورای هیئــات مذهبی فارس هم 
با تقدیر از هیئات مذهبی در مراســم تشــییع شــهدای حادثه 
تروریستی حرم مطهر شــاهچراغ)ع( گفت: امسال با توجه به این 
حادثه پیش آمده مراســم ســالروز بزرگداشت حضرت احمد بن 
موسی )ع(متفاوت تر از گذشته است و باید مراسم متفاوت تر باشد. 
رضا محمدیان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ایام فاطمیه اظهار 
داشت: امسال در  دهه فاطمیه با همت شما مراسم های زیادی در 
شهر خواهیم داشت و  در استان همه هیئات برنامه های ویژه ای را 
برگزار خواهند کرد.رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر شیراز ادامه داد: اما در برگزاری این مراسم ها باید چند مورد 
مد نظر هیئات  محترم باشد که اولین نکته  رعایت مسائل ایمنی 
و امنیتــی برای جلوگیری از حــوادث احتمالی و دقت در گرفتن 

نذورات  و توجه به افراد مشــکوک است. وی ادامه داد: همچنین 
رعایت ساعت برگزاری مراســم، توجه به محتوای مطالب مطرح 
شــده و بصیرت افزایی از جمله مواردی است که به ویژه رؤسای 
هیئــات و مداحان باید به آن ها توجه کنند و به ویژه مســئولین 
هیئات می توانند در این زمینه نقش خوبی ایفا کنند. وی تصریح 
کرد: توقع ما ازهیئات مذهبی این است که پرچم حضرت زهرا)س( 
زمین نماند و هیات ها مثل هر سال پرچم را بلند کنند. محمدیان 

گفت: از سوی دیگر به مناسبت سالروز شهادت حضرت 
احمد بن موســی)ع(هم  امســال با توجه به وقایع اخیر 
باید توجهات نســبت به این مراسم بیشتر شود و همه 
هیات ها تالش کننــد و به اعضای خود هم بگویند که 

مراسم امسال متفاوت تر از سال قبل است.
 وی خطاب به رؤسا و اعضای هیات های مذهبی گفت:  
اما کار دست شماست و  در رابطه با حرکت دسته جات 
و هیات ها اگر قرار شــد هیاتی حرکت کند این کار با 

هماهنگی پلیس راهور انجام می شود.

 فراز شعائر مذهبی در ایام فاطمیه
معاون شهردار شیراز در این مراسم گفت: محتوای هیئات مذهبی 
باید به شکل اصیل دینی و سنتی با آموزه های رفیع ارزشی باقی 
بماند. مصطفی مشفقیان با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوعاتی 
که نیاز روز جامعه هســتند، اظهار داشت: در آستانه ایام فاطمیه 
فرصتی شــد تا در خدمت مســئولین هیئات مذهبی و مداحان 
شهر شیراز باشیم. اتفاقاتی که در مدت اخیر در جامعه روی داده 
اهمیت جهاد تبیین و روشن سازی مسائل روز برای مخاطبان را 
پررنگ تر از همیشــه می کند و امیدواریم در ایام فاطمیه هیئات 
مذهبی با قدرت هر چه بیشتر رسالت دینی و فرهنگی خود را ایفا 
کنند. وی هدف از این گردهمایی و نشســت هم اندیشی را ایجاد 
همگرایــی و همدلی در حوزه های ارزشــی توصیف کرد و افزود: 
این اهــداف به حمدالله در پرتو بیانــات آیت الله دژکام، نماینده 
مقام معظم رهبری در اســتان فارس و امام جمعه شیراز حاصل 
شد. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز 
در حاشــیه این مراســم گفت: یکی دیگر از اهداف این همایش 
سازماندهی و هماهنگی هیئات مذهبی در ایام فاطمیه بود که در 

دستور کار قرار گرفت و امیدواریم در پرتو این برنامه ریزی ها حال 
و هوای ایام فاطمیه پرشــورتر از همیشه باشد. مشفقیان با تأکید 
براین موضوع که محتوای هیئات مذهبی باید به شکل اصیل دینی 
و سنتی با آموزه های رفیع ارزشی باقی بماند، اظهار داشت: قالب 
هیئات مذهبی نیز طی دهه ها و ســالیان اخیر سیر تحول زیادی 
را پیموده و امروزه هیات ها دیگر به شــکل گذشته اداره نمی شود. 
به همین دلیل هیئات مذهبی باید بتوانند خودشــان را با نیاز و 
ســلیقه جامعه و به ویژه نســل جوان در زمینه های فرم و قالب 

به روزآوری کنند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز تأکید کرد:

پاسداشت اصالت های دینی با تمرکز بر سالیق جوانان
مشفقیان: اتفاقات اخیر، اهمیت جهاد تبیین و روشن سازی مسائل روز برای مخاطبان را پررنگ تر از همیشه می کند

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان فارس در جشن بزرگ روز پرستار مطرح کرد:

قـدردان مجاهدت هـای
کـادر درمـان هستیـم
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به همت شــهرداری شیراز آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی هم زمان
 پروژه های محرومیت زدایی در ۴۰ محله شیراز برگزار شد:

شـــیــــراز 
در چـلــه گــاه عــمـــرانــی

اسدی، شهردار کالن شهر شیراز:
 فاز اول خط دوم قطارشهری از میانرود تا میدان

امام حسین)ع( در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید

طاهری رئیس شورای اسالمی شهر شیراز: 
با بهره برداری از پروژه ها در مناطق محروم، 

جشن پایان محرومیت را برپا می کنیم

دکتر شجاعت: پرستاران در دوران اوج کرونا متحمل فشارها و استرس های زیادی شدند؛ 
اما با ایثارگری، فداکاری و جانفشانی در جبهه سالمت با قدرت ایستادگی کردند


