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فارس
در کارگروه ویژه اقتصادی با موضوع حمل و نقل مطرح شد

مانع بزرگی ب ه نام داللی

هشدار رئیس سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شیراز به مردم:

آسانسورهای غیراستاندارد
حادثهسازند

رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز گفت:
حوادث آسانسور در سال  97نسبت به سال 100 ،96درصد
افزایش داشته است و مطمئناً این افزایش در سالهای آتی
تصاعدی خواهد بود.
با توجه به افزایش بلندمرتبهسازیها و نصب آسانسورهای
غیر استاندارد در برخی از این اماکن و با توجه به اینکه در
حال حاضر ایران رتبه چهارم جهان را در نصب آسانســور
دارد ،مهندس قانــع از افزایش تعداد عملیاتهای امدادی
مربوط به آسانســور در سال  97و رسیدن به تعداد 1271
مورد هشدار داد و گفت :تعداد حوادث آسانسور و محبوس
شــدن افراد به دلیل نقص فنی ،قطع برق یا وجود ناایمنی
به تعداد  1271مورد رســیده اســت و این امر با توجه به
سال گذشته 100درصد افزایش داشته است که درصورت
نداشــتن برنامهریزی و اقدامات پیشــگیرانه در خصوص
استانداردسازی آسانسورها و سرویس سالیانه ،این افزایش
بصورت تصاعدی خواهد بود.
وی اظهار داشت :سازمان آتش نشانی در مرحله اخذ مجوز
پایــان کار و بازدید ایمنی از بلندمرتبــه و آپارتمانها ،از
آسانســورها نیز بازدید کرده و تا رسیدن جوابیه و تأییدیه
استاندارد آسانســور ،مجوز داده نمیشود ولی این امر در
ایمن کردن آسانسورها و پیشگیری از بروز حوادث مربوط
به آسانسورها در مجتمعهای مسکونی یا بلندمرتبهها کافی
نیست و باید نظارت دقیقتری بر آن صورت گرفته شود.
محمدهادی قانــع در ادامه گفت :تعداد نجات یافتگان در
عملیاتهای امدادی ،امدادگران  1675نفر میباشــد که
خوشــبختانه در این حوادث فوتی نداشتهایم ولی  10نفر
مصدوم دربرداشته است ،اما در سالهای آتی و در صورت
نداشتن نظارت بر ایمنی ساختمانها و از جمله آسانسورها
باید منتظر حوادث ناگواری باشیم.
این مقام مســئول افزود :آسانســورها باید بصورت سالیانه
سرویس شوند و نسبت به رفع نواقص قطعات یا موارد دیگر
که ایجاد مشــکل در راه اندازی یا بروز خطر میکند اقدام
شــود ،اما با توجه به اینکه هیچگونه نظارتی در این مورد
در شیراز صورت نمیگیرد ،گاهاً به فراموشی سپرده شده و
به آن اهمیتی داده نمیشــود و این در صورتی است که ما
شاهد این ناایمنیها در بعضی از ساختمانهای چند طبقه
یا بلندمرتبهها و ســاختمانهای قدیمیهستیم .اما فقط
این سازمان در مرحله بازدید و هشدار متوقف میشود .این
مقام مسئول به دیگر مواردی که باعث بروز حادثه آسانسور
میشود اشــاره کرد و گفت :طبق اعالم نظر مسئوالن این
امر آسانسورهای قدیمیباید اســتاندارد ادواری بگیرند و
این درحالیست که آسانســورهای ساختمانهای اداری و
دولتــی و برخی از مجتمعهایی که در ســالهای اخیر در
طرحهای مختلف دولتی واگذار شدهاند به دلیل نبود قانون
مشخص حتی در مرحله اخذ مجوز پروانه ساخت از فیلتر
کارشناسان آتشنشانی گذر نمیکنند .همینطور برخی از
صاحبان ســاختمان به منظور ارزانتر شدن هزینه خرید و
نصب آسانســور ،از قطعات غیر استاندارد و یا نصابان غیر
متخصص استفاده میکنند.
مهندس قانع نقش شــهروندان در کاهــش ناایمنیهای
شــهر و محیط زندگی خود را بسیار مؤثر دانست و گفت:
هرشهروند باید خود یکی از متولیان ایمنی در محله خود
باشــد ،اگر ما رعایت اصول ایمنی را به مثال رعایت ادب و
احترام برای خــود و خانواده با ارزش و یک الزام بدانیم ،با
رعایت اصول ایمنــی و در این خصوص با اعالم ناایمنیها
و درخواســت بازدید از سوی ســازمان آتش نشانی شیراز
و تماس با ســامانه  125میتوانیم در کاهش بســیاری از
حوادث نقش بسیار اثرگذاری داشته باشیم.

احداث ابنیه فنی در مسیر خط
گچساران به شیراز

مسیر دسترســی و ابنیه فنی در مسیر خط لوله نفت
خام  10اینچ گچساران به شیراز احداث شد.
به گــزارش روابط عمومیشــرکت خطــوط لوله و
مخابرات نفت ایران منطقه فارس ،مهندس محمد نصر
رئیس واحد ســاختمان منطقه گفت :این عملیات با
توجه به آبردگی مسیر و بیرون افتادن خط و محافظت
از آن ،نیاز به اجرای آب نما ،دیوار حائل و سد پلکانی
است که توسط واحد ساختمان منطقه انجام گردید.
وی افزود :با توجه به درخواستهای مکرر بهرهبرداری
در زمــان بازدیدهــای دورهای از مســیر خــط ،در
کیلومترهای  300+58 ،400+58به دلیل انباشت آب
و شــدت جریانی ،آبردگی ایجاد شده ،باعث برداشتن
خاک پوشش لوله در مقاطع بارندگی میشود که برای
جلوگیــری از این پدیده ،قبل از شــروع فصل بارش،
جهــت احــداث آب نما ،دیوار حائل و ســد پلکانی و
انتخاب پیمانکاری اقدام شد.
رئیس واحد ســاختمان منطقه ،صعــب العبور بودن
مسیر و عمل دسترسی جهت انتقال مصالح سنگی را
یکــی از ویژگیهای این عملیات نام برد .وی در پایان
گفت :این پــروژه با همکاری واحدهای تعمیرات خط
و بهرهبرداری از طریــق نیروهای پیمانکاری در مدت
زمان  2ماه با هزینهای حدود  650میلیون ریال انجام
گردید.
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دانشجویان  45کشور جهان
در شیراز

صنعت حمل و نقل توجیه اقتصادی ندارد70 ،درصد کرایه حمل ونقل جادهای به جیب دالالن میرود
نائب رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی فارس گفت:
مشکل ایجاد شده امروز در حوزه حمل و نقل توسط عدهای از رانندگان
و با بهرهگیری از فضای مجازی ایجاد شــده است که اگر مشکالتی هم
وجود داشته باشــد ،ایجاد اختالل در کشور راهکار مناسبی برای بیان
آن نیست.
ی اتاق بازرگانی فــارس ،ابراهیم غالمزاده در
بــه گزارش روابط عمومــ 
کارگــروه ویژه اقتصادی با موضوع حمل و نقــل که با حضور متولیان
بخش دولتی و ذینفعان بخش خصوصی در این اتاق برگزار شــد ،بیان
کرد :امروز مشــکالت رانندگان و ذی نفعان حوزه حمل و نقل مسایلی
از جمله ســختی دسترســی و یا عدم تحویل قطعات یدکی و خدمات
گارانتی ،کمبود الســتیک و یا با چند برابر قیمت ،میزان تناژ حمل بار،
سوخت غیر استاندارد و قاچاق سوخت است که شرایط حمل و نقل را
با بحران روبرو کرده است.
وی افــزود :همچنین عدم توجیــه اقتصادی صنعت حمــل و نقل از
معضالت اساســی فعاالن این بخش اســت به طوری که حمل کاال در
شرایط فعلی صرفه اقتصادی برای فعاالن این بخش ندارد.
غالمزاده اظهار داشت :اختالل در سیستم حمل و نقل عالوه بر تولید و
صادرات بر سایر بخشهای اجتماع ،اشتغال و معیشت مردم تأثیر دارد
و این نشــان دهنده اهمیت موضوع برای رسیدگی توسط بخش دولتی
و خصوصی است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد :هم اکنون بیشتر کارخانهها
و واحدهای صنعتی و تولیدی ما با مشــکل تأمین مواد اولیه و رساندن
محصول به بازار مواجه هســتند و در موضوع مهم صادرات اســتان نیز
مشکالت جدی ایجاد شده است.
وی ادامه داد :معضل امروز حمل و نقل عدم توازن عرضه و تقاضاســت
بهطــوری که تقاضا برای حمل بار بیش از نــاوان حمل و نقل موجود
اســتان است که این مهم باید در گذشته مورد بررسی قرار میگرفته تا
امروز با بحران مواجه نشویم.
غالمزاده افزود :تجربه گذشته نشان میدهد اتفاقاتی که فضا را با بحران
روبرو میکنــد با ارائه وعدههای بینتیجهای خاتمــه مییابد لذا نباید
فضایی فراهم باشد که نظم و اختالل در جامعه ایجاد شود و نیاز است
دستگاههای امنیتی و نظارتی بر مسایل مهم نظارت کنند.
وی با بیان اینکه نیاز اســت متولیان بخش دولتی با انجام کارهای فنی

اصغر مسعودی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت
با اشاره به اینکه عملکرد مسئوالن در حوزه فرهنگ
طی ادوار مختلف پس از گذشــت 40سال از انقالب
اسالمیقابل قبول نیست ،گفت :اساس شکلگیری،
حیات و اســتقالل یک ملت بر مبنای فرهنگ آنها
اســت لذا اگر در حوزه فرهنگ به تناسب و اهمیت
آن بودجهریزی شود بسیاری از مشکالت اقتصادی،
اجتماعی و ...کاهش پیدا خواهد کرد.
نماینده مردم نیریز و اســتهبان افزود :متأســفانه
بودجه فرهنگی کشور نســبت به بودجه کل کشور
صرفاً رقمیحدود یک و دو دهم و نســبت به بودجه
ی کشــور نزدیک به 4درصد است که نشان از
عموم 
بیاهمیتی مسائل فرهنگی در کشور دارد.
ی مشــکالت اقتصادی همچون ارز،
وی ریشــه تمام 
سکه ،مســکن و خودرو و ...در این روزها را فرهنگی
دانست و افزود :از یک طرف بودجه فرهنگی محدود
و از طرف دیگر از تمام ظرفیتهای فرهنگی کشــور
استفاده نمیشود.
وی با اعتقاد بر اینکه برنامهریزی بودجهای در حوزه

ی نســبت به حل مشکالت صنعت حمل و نقل اقدام کنند عنوان
و علم 
داشــت :در سالهای گذشته در حوزه حمل و نقل کارهای بسیار کمی
انجام شده و بحران امروز در این حوزه به علت کم کاریهای سالهای
قبل است.
او تصریح کرد :در حال حاضر رانندگان که با مشــکالت عدیدهای روبرو
هستند متولی سازمانی مشخص و معلومیندارند و چیزی که در واقعیت
وجود دارد این است که سازمان حمل و نقل سازمان شرکتهای حمل
و نقل و نه بازیگران اصلی حوزه حمل و نقل که کامیونداران و رانندگان
است.
غالمزاده با بیان اینکه هم اینک  250شــرکت حمــل و نقل و حدود
35هزار کامیون در اســتان فارس فعال است که از تعداد کامیونهای
موجود اســتان کمتر از پنج درصد از این تعداد متعلق به شــرکتهای
حمل و نقل است اظهار داشت :نیاز است رفع مشکالت رانندگان و حمل
و نقل به صورت اساسی مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی فارس نیز گفت :بحث اصلی در
حــوزه حمل و نقل این اســت که فعاالن اقتصــادی ،تولید کنندگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ما دچار مشکل حمل کاال هستند و این
روند به تمام بخشهای جامعه آسیب جدی وارد میکند.
یلدا راهدار با بیان اینکه حل و فصل اساسی مشکل ناوگان حمل و نقل
اســتان در دستور کار پارلمان بخش خصوصی است بیان کرد :کارهای
انجام نشــده در بخش حمل و نقل فراوان اســت و اتــاق بازرگانی این
ی و ارائه راهکارهای اجرایی به
مشــکالت را رصد کرده و با بررسی علم 
دنبال رفع و یا کاهش این مشکالت است.

شرکتهای تولیدی برای حمل بار نیازهایشان را به اداره حمل و
نقل جادهای استان اعالم کنند
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس نیز در این جلسه
گفت :در سیســتم حمل و نقل اســتان سیستم عرضه و تقاضا مناسب
نیســت اما بحران امروز حوزه حمل و نقل در پی معضالتی اســت که
بهعلت ساختارهای نامناسب در گذشته بوده است.
علیرضا ســیاهپور افزود :رسیدگی و رفع مشکالت حمل و نقل از سال
گذشــته در دســتور کار دولت قرار گرفته و ما نیز در استان کارهایی
در حوزه رتبهبندی و توانمندیســازی شرکتهای حمل و نقل استان
انجام دادهایم.
وی با اشاره به مشــکالت عدیده ذینفعان حوزه حمل و نقل استان و
اقدامات انجام شــده برای رفع مشکالت بیان کرد :یکی از مشکالت ما
در این حوزه وجود دالالن به اسم بازاریاب است که این افراد تا بیشاز
 70درصد هزینه حمــل و نقل را دریافت میکنند و ما در تالش برای
حذف داللها مابین شرکت حمل و نقل و شرکتهای تولیدی هستیم.
ســیاهپور اظهار داشت :در ســاختارهای موجود دولتی و خصوصی در
حوزه حمل و نقل مشــکالتی وجود دارد که ما با انجام کار کارشناسی
بهدنبال اصالح این ســاختارها هســتیم که اگر این مهم محقق شود
بسیاری از مشکالت ذی نفعان این بخش نیز مرتفع میشود.
وی بــا بیان اینکه رفع تمام مشــکالت حوزه حمل و نقل و خواســته
رانندگان نیازمند گذر زمان اســت که نتایج اقدامات انجام شــده برای
ذینفعان ملموس باشد اضافه کرد :بر این باوریم راه رفع مشکالت حمل
و نقل نیاز به تعامل بیش از پیش بخش دولتی و خصوصی است که باید
بیشتر از گذشته باشد.
سیاهپور ادامه داد :هماکنون اقدامات مؤثری در حوزه تأمین الستیک،
روغن ،قطعات و امنیت رانندگان انجام شده است به طوری که عالوه بر
نیروی انتظامیو اســکورت خودروها ،بیش از  80گشت راهداری برای
کنترل جادهها در استان فعال است.
وی عنوان داشــت :در حال حاضر برای مدیریت شــرایط ایجاد شــده
در سیســتم حمل و نقل استان شــرکتهای تولیدی برای حمل بار،
نیازهایشــان را بــه اداره حمل و نقل جادهای اعــام کنند تا اقداماتی
برای حمل و نقل کاالهای تولیدی اســتان انجام شــود و مشکلی برای
کارخانههای ما ایجاد نشود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

آفت فرهنگ موازیکاری است
مسعودی۴۰:سال از انقالب میگذرد و مشخص نیست موسیقی
ضد فرهنگ است یا خیر
فرهنگ باید براساس معیارها باشد اما اکنون معیاری
برای تقســیم بودجــ ه نداریم ،افزود :اگر براســاس
معیارهای مشخص بودجههای فرهنگی تقسیم نشود
ی برای دریافت بودجه بیشــتر در
ی و چانهزن 
البیگر 
این تقســیم به شدت تأثیرگذار خواهند شد و مسیر
بودجه فرهنگی را تحتشعاع خود قرار میدهند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در
ادامه تصریح کرد40 :ســال از انقالب گذشته و هنوز
مشخص نیست هنری همچون موسیقی جزء مسائل
فرهنگی اســت یا خیر؟ ضمن آنکه همچنان برخی
آن را ضدفرهنگ و برخــی دیگر نظر مخالف با این

تفکر دارند .وی از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون
فرهنگی به منظور بررســی بودجه سال  98خبر داد
و گفت :در این جلســه مباحث کلی پیرامون بودجه
دســتگاههای فرهنگی در ســال  98و نقطهنظرات
نمایندگان این دســتگاهها در این خصوص مطرح و
شنیده شــد .وی همچنین افزایش بودجه فرهنگی
کشــور و تخصیــص بیشــتر آن را بهعنــوان دیگر
موضوعات تأکید شــده عنوان کرد و افزود :جراحی
تخصیص اعتبار و دخــل و خرج بودجه فرهنگی در
این جلسه توسط کارشناســان ضروری خوانده شد،
بدین معنا که شــیوه تخصیص اعتبار به ارگانهای

مختلف فرهنگــی نیاز به بازبینــی دارد چراکه این
شــیوه کارآمد و کارساز نیست .مسعودی با اشاره به
اینکه تعاریف وظایف دســتگاههای مختلف فرهنگی
با یکدیگــر تداخل دارند به همین دلیل موازیکاری
صورت میگیرد ،اضافه کرد :نظارت بر این دستگاهها
موضوع دیگری است باید به آن توجه کرد.
نایب رئیس کمیســیون فرهنگــی مجلس به دیگر
مباحث مطروحه در این جلســه اشاره کرد و گفت:
طبــق نظر حاضــران حذف دســتگاههای فرهنگی
درست نیست و باید کارهایموازی را حذف کرد.

در چهارمیــن دوره پذیرش دانشــجویان خارجی با جذب
50دانشجو غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بار دیگر
پذیرای این دانشجویان شد که این افراد به منظور تحصیل
در رشــتههای دکتری عمومیپزشــکی ،دندانپزشکی و
داروسازی در علوم پزشکی شیراز پذیرش شدهاند.
مراســم معارفــه ( )Orientationدانشــجویان خارجــی
جدیدالورود برنامه آموزش بینالملل ( )IEPدانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز در جمع استادان
و دانشــجویان با تبریک آغاز تحصیل این دانشجویان در
شیراز ،مهد فرهنگ و پایتخت جوانان جهان اسالم ،گفت:
دوران تحصیــل از مهمترین بخشهــای زندگی و جوانی
است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
دکتر «علی بهادر» با بیان اینکه این دانشگاه از دانشگاههای
برتر علوم پزشــکی ایران و منطقه است که نام آشنایی در
مجامع بینالمللــی دارد ،افزود :امســال هفتاد و یکمین
سالگرد فعالیت این دانشگاه را جشن میگیریم.
او با تبریک به پنجاه دانشــجوی خارجی پذیرفته شــده
در رشــتههای دکتری عمومیاز کشورهای مختلف ،بیان
کرد :این دانشــگاه در طول تاریــخ پرثمر و طوالنی خود،
متخصصان ،پزشکان و استادان بسیاری را به ایران و جهان
معرفی کرده است ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز این افتخار
را دارد که تعداد زیادی از این افراد به عنوان اعضای هیئت
ی دانشگاه ،در این مجموعه و دانشگاههای دیگر مشغول
علم 
به فعالیت هســتند .دکتر بهادر به دانشــجویان خارجی
ی کالسهای
دانشــگاه توصیه کرد :تالش کنیــد در تمام 
آموزشی به طور منظم شرکت کرده ،به قانونهای آموزشی،
خوابگاهی و انضباطی احترام بگذارید و یک عضو تأثیرگذار
در خانواده دانشگاه علوم پزشکی شیراز باشید.
ی دانشــجویان،
او در پایــان با آروزی موفقیت برای تمام 
گفت :من اطمینان دارم که در این دانشــگاه ،دوران پرثمر
و خوشــایندی را خواهید گذراند .دکتر «نصرالله عرفانی»،
معاون بینالملل دانشــگاه علوم پزشکی شیراز نیز ضمن
معرفی بخشهای مختلف ،امکانات و تســهیالت دانشگاه
برای دانشــجویان خارجی ،در حاشیه برگزاری این برنامه،
دانشگاه تأکید کرد :جذب دانشجوی خارجی شهریه پرداز
بخشی از اســتراتژی بینالمللیسازی دانشــگاه و وزارت
بهداشت اســت که تأثیر فراوانی بر افزایش اعتبار جهانی
و رتبههای بینالمللی دانشــگاه داشته و نقش مؤثری در
ی در مجامع
اعتالی بیش از پیش نام شیراز و ایران اسالم 
بینالمللــی دارد .دکتر عرفانی با اشــاره به اینکه در طی
این چهار دوره دانشــجویان از کشــورهایی مانند آلمان،
بلژیک ،استرالیا ،اندونزی ،پاکستان و هند در این دانشگاه
پذیرش شدهاند افزود :با توجه به اهمیت حضور در دانشگاه
علوم پزشکی شــیراز ساالنه تعداد بسیار زیادی دانشجو از
کشــورهای خارجی برای حضور در این دانشگاه به صورت
آنالین درخواست دارند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پژشکی شیراز:

توجه به کودکان بزرگترین
سرمایهگذاری در نظام سالمت است

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز عنوان کرد:

قیر پاشنهآشیل پروژههای عمرانی است
پیمان کشاورز -گروه خبر:

پروژههای عمرانی در سطح شهر را میتوان با سرعت به اتمام
رســاند اما دو مشکل عمده تملک و جابجایی تأسیسات باعث
میشــود تا اجرای پروژهها هم به لحــاظ زمانی و هم از نظر
افزایش هزینه برای شهرداری ایجاد مشکل کند اما با همه این
مسایل بخش عمدهای از مشکالت تملک بر سر راه پروژههای
ســازمان عمران مرتفع شــده و تنها ده درصداز آنها با مشکل
تملک روبرو هستند.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری
شیراز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران میزان پروژههای
کالن این سازمان را  ۲۵پروژه عنوان کرد که با اعتباری بالغ بر
۳۸۰میلیارد تومان در دســت اجرا است و گفت :تنها در شش
ماهه نخســت امسال  ۳۰میلیارد تومان در این پروژهها هزینه
شده است.
کریم شــکوهیان عدم عرضه قیر طی دو ماه گذشــته از ســوی
پاالیشــگاهها را عامل افزایش ســه برابری قیمت این محصول و
کمبود آن در بازار عنوان کرد و گفت :بخشی از فعالیتهای مرتبط
با آسفالت در شیراز در حال انجام است اما کمبود قیر باعث کندی
این روند شده اســت البته با یکی از پاالیشگاهها مذاکرات خوبی
داشتیم و بنا شد تا زمان عرضه قیر در بازار و تعیین قیمت نهایی
آن به صورت امانی قیر مورد نیاز شهرداری را در اختیار ما بگذارد.
وی با انتقاد از دستگاههای خدماترسان در سطح شهر در زمینه
عدم دقت در پوشش آسفالت معابر گفت :متأسفانه سایر دستگاهها
تنها کار خود را انجام میدهند و برخی مواقع نیز با وجود استعالم

مدیر بنیاد مسکن سروستان:

 59واحد
بهسازی شده به
بهرهبرداری رسید

و جواب منفی دســتگاهها در زمینه عملیات تأسیســاتی باز هم
شاهد حفاری از سوی آنها پس از ترمیم آسفالت هستیم.
رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز دو کارخانه آسفالت غرب
شیراز با ظرفیت تولید ۲۴۰تن در ساعت و شرق شیراز با ظرفیت
تولید ۱۲۰تن در ساعت را جوابگوی نیاز شیراز به آسفالت دانست
و گفت :با وجود این دو کارخانه بزرگ مشــکلی در تولید و تأمین
آسفالت مورد نیاز شهر نداریم اما کمبود قیر مشکل اساسی ما در
این بخش است.
وی همچنین وجود مشــکالت اقتصادی در کشور را یکی دیگر از
عوامل بازدارنده توســعه پروژههای عمرانی ذکر کرد و گفت :در
کنار رشــد نرخ تورم ،ثابت ماندن درآمدها موجب کاهش قدرت
خرید شده اســت که علیرغم این مشکالت تمام ۲۵پروژه کالن

مدیر بنیاد مســکن شهرستان سروستان گفت :همزمان با  15مهر ماه و روز روستا
59واحد با استفاده از تسهالت اعطایی و خودیاری متقاضیان بهسازی و مقاوم سازی
شده و به بهره برداری رسید.
ی بنیاد مســکن اســتان فارس ،غالمرضا منعم مدیر بنیاد
به گزارش روابط عموم 
مســکن شهرستان سروستان با گرامیداشــت  15مهر و روز روستا افزود :در قالب
طرح ویژه بهســازی و بازسازی مسکن روســتائی برای بهسازی  55واحد مسکونی
در این شهرســتان  19میلیارد و  580میلیون ریال تســهیالت و آورده متقاضیان
هزینه شده است.
وی اضافه کرد :همچنین برای بســهازی  4واحد آســیب دیده از ســوانح در این

ســازمان عمران با حمایت همهجانبه شــهردار و بدون توقف
درحال پیشروی است و به جرأت میتوان گفت رتبه برتر کشور
در زمینه اجرای پروژهها را در حال حاضر در اختیار داریم.
شکوهیان پروژههای ۳۵متری میانرود ،اتحاد۲۴ ،متری جنوب
ورزشــگاه میانرود ،شیب شکن اردیبهشــت واقع در رودخانه
خشــک ،زیرگذر گلســتان و بلوار ۵۵متــری مهدیه در ادامه
تقاطع رودکی را در کنار دو سطح از سه سطح تقاطع مطهری
امیرکبیر از جمله پروژههایی ذکر کرد که در دهه فجر امسال
به بهره برداری خواهند رسید.
وی ادامه داد :عالوه بر پروژههای پل سازی ۱۲ ،پروژه راهسازی
نیز در راســتای تکمیل رینگهای پیرامونی شــیراز ۷ ،پروژه
تقاطع غیرهمسطح و اجرای سختترین ایستگاه قطار شهری
شیراز که ایستگاه میدان امام حسین(ع) است نیز به عهده این
سازمان است.
رئیس ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری شهرداری
شــیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود ۱۸۰۰
هکتار بافت فرســوده در شیراز پروندههای تشکیل شده در دفاتر
تســهیلگری را برای  ۱۵۰۰هکتار از این بافت عنوان کرد و گفت:
طرحی به نام طرح امید توســط سازمان بازآفرینی بافت فرسوده
ابالغشده که شــهرداریها اراضی موجود در این گونه بافتها را
تملک و برای ساختوساز و ترمیم به مردم واگذار کرده و تخفیف
عوارضی نیز بدهند که در شــیراز تاکنون  ۱۴۸میلیارد ریال نیز
تخفیف دادهشده است و  ۲۰هزار متر مربع از اراضی قابل استفاده
و بازآفرینی نیز به سازمانها و بهزیستی واگذار شده است.

شهرستان یک میلیارد  784میلیون ریال تسهیالت بانکی و آورده متقاضیان هزینه
شده است.
مدیر بنیاد مســکن شهرستان سروستان بر لزوم ایجاد اشــتغال و درآمد و تأمین
معیشــت در روســتاها تأکید کرد و گفت :به رغم فعالیتهای انجام شــده حجم
محرومیتها در مناطق روســتایی باال اســت باید برای کاهش مهاجرتها و ایجاد
انگیزه ماندگاری در روستاها به تأمین معیشت و کار آفرینی توجه بیشتری شود.
منعم اضافه کرد :بنیاد مســکن با اجرای طرحهای محرومیتزدایی مقاومســازی
و بهســازی مناطق روســتایی موجب ایجاد تحول در چهره بسیاری از مناطق این
شهرستان شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با گرامیداشت
شانزدهم مهر ،روز جهانی کودک ،توجه به سالمت کودکان
را بزرگترین سرمایه گذاری در نظام سالمت دانست.
ی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دکتر
به گزارش روابط عموم 
«عبدالرســول همتی» با بیان اینکه رشد و توسعه جوامع
در گرو توجه و برنامهریــزی در ابعاد مختلف و برای همه
اقشار است ،گفت :بر این اساس توجه به سالمت جسمانی
و روانی کودکان ،به عنوان دروازه ورود به توســعه عمومی
جامعــه آینده ،از مهمترین دغدغههای حوزه بهداشــت و
درمان به شمار میآید.
او سرمایه گذاری در دوران ابتدای کودکی را از پربازدهترین
سرمایهگذاریها عنوان کرد که بازگشت بسیار چشمگیـر
ســرمایه را به کمــک افزایش طول عمر کــودک ،ارتقای
یادگیــری و ذخیره هزینههای اجتماعی بـــه دنبال دارد.
دکتر همتی افزود :نوزاد انســان با ظرفیتهای شناختی،
ذهنی و رفتاری فراوانــی که خداوند در وجود او به ودیعه
گذاشــته ،به دنیا میآید و ایــن ظرفیتها برای به فعلیت
درآمدن ،نیازمند محیط مناســب ،آموزش و تجربه است؛
کودکانی که با محرکهای مناســب و در محیط استاندارد
پرورش مییابند ،از نظر هوشــی و ذهنی بر کودکانی که
در محیط محروم و یا در انزوا رشد میکنند ،برتری دارند.
معاون بهداشت دانشگاه اضافه کرد :با توجه به اهمیت دوران
کودکی ،ســازمان ملل متحد در ســال  ،۱۹۸۹پیماننامه
جهانی حقوق کودک را تصویب کرد و به پیشنهاد یونیسف،
هشتم اکتبر مصادف با شانزدهم مهر به عنوان «روز جهانی
کودک» نامگذاری شد و پیمان نامه حقوق کودک نمایانگر
تالشی است برای بهبود وضعیت زندگی کودکان جهان با
تأکید بر داشتن حق زندگی و بهرهمندی برابر از بهداشت،
آموزش و امنیت؛ بدین معنا که همه کودکان حق زندگی
دارند و به بهترین شــکل ممکن رشد کنند .او تأکید کرد:
این وظیفه بر عهده دولتها گذاشته شده تا با فراهمسازی
شــرایط برابر برای همه کودکان ،امــکان پرورش باالترین
میزان تواناییها را برای کودکان محقق ســازند؛ کودکان
حــق دارند از خدمــات اجتماعی و فرهنگــی و اقتصادی
برابر برخوردار شــده ،از خشونتهای جسمیو روحی دور
بمانند و در صورت مواجهه با هر نوع خشونت ،توسط قانون
حمایت شوند.

