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فارس
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس:

هزینه سه میلیاردی وقف در حوزه درمان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس
تأکید کرد:

زائران اربعین حمل و نقل آسانی را
تجربه کردند
از آغاز اجرای طرح جابجائی زائران اربعین حســینی(ع) (97/7/26
لغایت  )97/8/13بیش از 49هزار و  500زائر در قالب  1385ســفر
(ناوگان حمل و نقل عمومی) از مبادی (مناطق) مختلف اســتان به
مرزهای پیش بینی شــده بین المللی تردد زائران شــامل :مرزهای
شلمچه ،چذابه ،مهران جابجا شدند .مهندس علیرضا سیاهپور ضمن
تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و
امام رضا(ع) گفت :اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس در
ایام اربعین حسینی(ع) امسال با تمهیدات و پیشبینیهای کارشناسی
و دقیقتر در کنار تالش شــبانهروزی و مؤثر خدمات مناسبی را به
زائرین ارائه و رضایت آنان را جلب کرد.
به گزارش روابط عمومــیاداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
فارس مهندس علیرضا ســیاهپور با اشاره به ارائه خدمات به زائرین
اربعین حســینی با تمام ظرفیت ناوگان بخش حمل و نقل مسافر،
عنوان کرد :تردد ایمن و روان زائرین اربعین حســینی در سال 97
مورد توجه جدی راهــداری و حمل و نقل جادهای بود و تمام توان
خود در راستای هدف اعالم شده به کار گرفته شد .وی ضمن تأکید
بر آمادگی کامل نیروهای تحت پوشش اعم از راهداری و حمل و نقل
جادهای استان در این ایام اشاره کرد :امسال مطابق با پیشبینیهای
صــورت گرفته  ،بیش از  49هزار و  500نفر در قالب  1385ســفر
(برون شهری) تحت پوشش شرکتهای فعال مسافربری استان برای
شرکت در مراسم اربعین اعزام شدند .مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهای فارس ادامه داد :در مرز شلمچه جهت تردد زائرین 30دستگاه
اتوبوس به صــورت رایگان به ارائه خدمات پرداختند و تعداد 4هزار
بســته فرهنگی آموزشی نیز در بین زوار مرز شلمچه توزیع گردید.
سیاهپور با اشاره به استقرار نیروهای راهداری و حمل و نقل جادهای
در نقطه صفر مرزی و همچنین پایانههای فعال مسافربری استان به
صورت شــبانهروزی این ایام ،تشریح کرد :براساس برنامهریزیهای
بعمل آمده استان فارس به عنوان یکی از استانهای معین عالوه بر
ارائه خدمات به زائران هم استانی ،خدمات رسانی به زائران استانهای
دیگر را نیز در مرز شــلمچه بعهده داشــت .وی در بخش دیگری از
ســخنان خود اظهار داشت :همه ساله مقارن با ایام اربعین شهادت
ســرور و ساالر شهیدان ،مشــتاقان حضرت امام حسین(ع) به سمت
کربالی معلی آغاز و همایش بیبدیل جهانی را رقم میزنند که ارائه
خدمات شایســته ،ضرورت پیش بینی ،برنامهریزی و اقدام مؤثر در
تمامیزمینهها به منظور ارائه خدمات مناسب به این حرکت معنادار
را مضاعف میکند.
معاون بهداشت دانشگاه خبر داد:

غربالگری متابولیک ارثی
 ۴۰۰۰نوزاد استان فارس

در راســتای اجرای برنامه غربالگری بیماریهای متابولیک ارثی
نوزادان ،کارگاه آموزشــی ویژه کارشناســان مســئول غیرواگیر،
کارشناســان مراکز نمونهگیر سراسر استان و کارشناسان مسئول
غیرواگیر دانشــگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی شیراز ،یاسوج،
فسا ،جهرم ،الر و گراش ،در شیراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیدانشــگاه علوم پزشــکی شیراز ،معاون
بهداشــت دانشــگاه ،گفت :اختالالت متابولیک ارثی زیرمجموعه
بیماریهای تکژنی اســت و هرچند این بیماریها به طور منفرد
نادر هستند ،اما در مجموع  ۱۰در هزار تولد برآورد میشوند.
دکتر «عبدالرســول همتی» افزود :با توجه به اهمیت و ضرورت
اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی در پیشــگیری از بروز بیماریهای
ژنتیــک در جامعــه به ویژه در گروه ســنی نــوزادان ،غربالگری
بیماریهای متابولیک ارثی الزامیاست .او هدف از برنامه غربالگری
متابولیک ارثی را پیشــگیری از مرگ و میــر و معلولیت نوزادان،
شــیرخواران و کودکان زیر پنج سال دانست و ادامه داد :با اجرای
غربالگری بیماریهای متابولیک ارثی در بدو تولد و شناســایی به
موقع نوزادان مبتال و درمان مناسب آنها ،میتوانیم نقش مهمیدر
کاهش میزان مرگ و میر معلولیت این گروه داشته باشیم .معاون
بهداشت دانشــگاه ،محورهای اصلی اجرای این برنامه را آموزش،
غربالگری ،شناســایی ،مراقبت و انجام آزمایشات ژنتیک برشمرد.
دکتــر همتی گفت :ایــن برنامه از ابتدای اردیبهشــت در مراکز
غربالگری نوزادان فاطمه الزهرا(س) و طالقانی آغاز شد و از شهریور
در  ۱۰مرکز غربالگری شهرســتان شیراز آغاز شده است؛ در این
مراکــز در زمان مراجعه والدین برای انجام آزمایشهای غربالگری
بدو تولــد ،در صورت رضایت پدر و مــادر ،دو قطره خون از کف
پای نوزاد برای آزمایــش  ۲۰بیماری متابولیک ارثی نمونهگیری
میشود و نمونههای گرفته شده به سه آزمایشگاه متابولیک ارثی
در اســتان شــامل مرکز جامع ژنتیک جنوب بــه مدیریت دکتر
«ســیدمحمدباقر تابعی» ،آزمایشــگاه فرزانگان به مدیریت فنی
دکتر «سامان ناهید» و آزمایشــگاه غربالگری گلبهار به مدیریت
دکتر «جمال گل بهار» ارســال میشود .او ادامه داد :پس از انجام
آزمایش ،پاســخ به مراکز غربالگری مربوطه ارسال شده و نوزادان
مثبت و بیمار برای انجام آزمایش تکمیلی به آزمایشگاه و درمانگاه
متابولیک ارثی استان واقع در مرکز تخصصی و فوق تخصصی امام
رضا(ع) ارجاع داده میشوند .معاون بهداشت دانشگاه اضافه کرد :در
درمانگاه متابولیک ارثی اســتان اعضای تیم ارایه دهنده خدمات
بالینی شــامل اساتید فوق تخصص غدد اطفال ،کارشناس تغذیه،
روانشناس بالینی و پرستار ،آماده پذیرش بیماران غربالگری شده
متابولیک ارثی و ارایه خدمات موردنیاز هستند.
به گفته معاون بهداشــت دانشــگاه ،از ابتدای آغاز برنامه تاکنون
بیــش از چهار هزار و  ۸۹۷نوزاد در اســتان غربالگری شــدند و
موارد مشــکوک بــرای آزمایش تکمیلــی و پیگیریهای الزم به
ســطوح تخصصی ارجاع شدهاند .این کارگاه آموزشی در راستای
آشنایی بیشتر نمایندگان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی
جنوب کشــور با اهداف برنامه ژنتیک اجتماعی و ضرورت اجرای
آن و همچنین چگونگی انجام غربالگری و خدمات ارایه شــده در
درمانگاه متابولیک ارثی ،برگزار شد.

پیمان کشاورز -گروه خبر:

در راستای سمت و سو دادن نیات واقفین در فارس از  ۵۰وقف جدید
به ارزش سی میلیارد تومان در استان رونمایی میشود .حجت االسالم
والمسلمین سید عباس موســوی مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس
روز گذشــته در نشست خبری که به مناســبت هفته وقف برگزار شد
با اعالم مطلب فوق نقش اداره کل اوقاف اســتان را در کشور برجسته
شمرد و گفت :فارس با برخورداری از ۲۰۰هزار رقبه موقوفات و ۱۴۰۸
بقعه متبرکه از جمله اســتانهای پیشرو در حوزه وقف در کشور است
که اداره این اوقاف و بقاع متبرکه با  ۳۳اداره و دفتر در ســطح استان
در حال پیگیری است.
حجت االسالم موسوی با اشــاره به فعالیتهای انجام گرفته این اداره
کل برای تثبیت ،حفظ ،حراســت و احیای موقوفات تصریح کرد :طی
ســه سال گذشته هفت هزار جلد سند مالکیت برای موقوفات و اماکن
مذهبی اخذ گردیده که از این حیث فارس رتبه نخست کشور را به خود
اختصاص داده است .وی در ادامه اجرای امینانه نیات واقفین را یکی از
دغدغههای مقام معظم رهبری و ریاست سازمان اوقاف دانست و گفت:
تاکنون در استان کمتر مراسم مذهبی و فرهنگی برگزار شده که اداره
کل اوقاف در آن نقشی نداشته باشد و در همین راستا در ایام رمضان،
محرم ،صفر و اربعین امسال چهار میلیارد تومان از درآمد موقوفات برای
برگزاری مراسم مرتبط در این ایام هزینه شده است.
حجت االســام موســوی برپایی موکب اوقاف در مرز شلمچه را نیز از
جمله اقدامات انجام گرفته از سوی این اداره برای ایام اربعین ذکر کرد.
مدیــر کل اوقــاف و امور خیریه فــارس در ادامه بــه برنامههای این
سازمان جهت افزایش درآمد موقوفات اشاره کرد و گفت :بیست پروژه
سازمان تأمین اجتماعی بانوان خانهدار را براساس مقررات بیمه صاحبان
حرف و مشاغل آزاد ،تحت پوشش بیمه قرار میدهد.
بــه گزارش روابط عمومیاداره کل تأمیــن اجتماعی فارس عبدالکریم
نباتی گفت :به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه ،زنان
خانهدار را براســاس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد ،تحت
پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میدهیم تا این گروه از جامعه ،بتوانند
بــا انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقــرر از تعهدات قانونی مربوطه
بهرهمند شوند.
مدیرکل تأمین اجتماعی فارس با اشــاره به اینکه تاکنون 129هزار نفر
از بانوان استان به عنوان بیمه شده اصلی تحت پوشش این سازمان قرار
گرفتهاند گفت :این طرح فرصتی اســتثنایی است که بانوان خانهدار و
مادران فاقد بیمه ،خود را در برابر مخاطرات ناشــی از رخداد حوادث و
همچنین جبران درآمد در زمان کهولت سن بیمه کرده و از مزایای این
قانون بهرهمند شوند.
وی در ادامه با برشمردن شرایط ســنی بانوان خانهدار اظهار کرد :زنان
خانهداری که کمتر از  50سال تمام سن دارند ،میتوانند نسبت به ارائه
تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند و چنانچه سن متقاضی در زمان
ثبت تقاضا بیش از  50ســال باشد ،پذیرش درخواست وی منوط به دارا
بودن ســابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد ســنی خواهد
بود .مث ً
ال اگر فردی در زمان تقاضا دارای  52ســال و  3ماه ســن باشد،
با دارا بودن  2ســال و ســه ماه ســابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان،
میتواند در ردیف بیمهشــدگان زنان خانهدار قرار گیرد .همچنین زنان
خانهداری که حداقل دارای  10ســال سابقه پرداخت حق بیمه هستند،
بدون لحاظ شــرط سنی میتوانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد
بیمه اقدام نمایند.
معاون فرهنگی و اجتماعی شــهردار شیراز با رئیس
ی شهر شــیراز دیدار کرد .به گزارش
شورای اسالم 
روابط عمومیو امور بینالملل شورای اسالمیشهر
شیراز «ســیداحمدرضا دســتغیب» رئیس شورای
اســامیشهر شــیراز با اشــاره به اهداف فرهنگی
شــورای پنجم گفت :تعامالت فرهنگــی با نهادها
و گروههــای مختلف مردمــیو حاکمیتی میتواند
راهگشای بسیاری از سیاستگذاریها باشد.
دســتغیب خاطرنشــان کرد :پرداختــن به مباحث
فرهنگی باید مطابق با نیازهای شــهر و از جمعیت
کودکان و خردساالن شروع شود.
وی با بیان اینکه سالها در فرهنگسراهای شهرداری
خدمت کردهام ادامه داد :بسیاری از هنرمندان جوان
شیراز محصول برنامههای فوق برنامه و اوقات فراغتی
در فرهنگسراهای شهرداری است و نباید از این نوع
برنامهریزی غفلت کرد.
دســتغیب بر ضرورت توجه بیش از پیش به توسعه
فرهنگ شهروندی و شهرنشینی تأکید کرد و گفت:

سرمایهگذاری با زیربنای ۷۵هزار مترمربع در موقوفات استان در حال
اجراست .وی سمت و ســو دادن به نیات واقفین در عرصههای جدید
را یکی دیگر از وظایف این ســازمان برشــمرد و گفــت :در این زمینه
تاکنون وقفهای مختلفی در عرصههای پزشکی ،پژوهشی ،تحقیقات
علمیو حمایت از تکنولوژیهای روز اجرایی شــده و  ۱۲وقف قرآنی
در ســال  ۹۶و  ۸وقــف در همین زمینه از ابتدای ســال  ۹۷تاکنون
در اســتان داشتیم .حجت االسالم موســوی موقوفات اهالی فارس در
زمینه بهداشــت و درمان را نیز برجسته دانســت و گفت :روزانه بالغ
بر  ۸۰هزار نفر مراجعهکننده به مراکز وقفی درمانی اســتان داریم که
سالیانه دو تا سه میلیارد تومان نیز بابت خرید تجهیزات مورد نیاز این
مراکز هزینه میشــود و همچنین در راستای کمک به افراد بیبضاعت
بــرای برخورداری از خدمات مراکز درمانــی اوقافی ماهیانه نزدیک به
۳۰۰میلیون تومان وجه نقد به بیمارانی که با معرفی نهادهای مربوطه
نیازمند دریافت هزینههای پزشکی هستند پرداخت میشود.
مدیــر کل اوقاف و امور خیریه فارس همچنین در بخش دیگری از این
مدیرکل تأمین اجتماعی فارس با اشاره به بیمه صاحبان
مشاغل آزاد تشریح کرد:

بانوان خانهدار بیمه میشوند

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس
با بیان اینکه نــرخ حق بیمه و
حمایتهــای بیمــهای در این
نوع بیمــه ،همانند ضوابط بیمه
صاحبان حرف و مشــاغل آزاد
خواهد بود ،اظهار داشــت :نوع
قرارداد و چگونگی انعقاد قرارداد
بانوان با تأمین اجتماعی به سه
صورت میتواند باشد .بر این اساس نرخ حق بیمه  ١٤درصد ( ١٢درصد
ســهم بیمه شده  ٢ +درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد
از بازنشســتگی ،نرخ حق بیمه  ١٦درصد (١٤درصد ســهم بیمه شده+
٢درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی
و نرخ حق بیمه  ٢٠درصد (١٨درصد ســهم بیمه شده٢ +درصد سهم
دولت) شامل بازنشستگی ،فوت و از کار افتادگی است.
نباتی در ادامه با اشــاره به دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بانوان در
این طرح گفت :چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه قبلی متقاضی کمتر از
 5ســال تمام باشد ،میتواند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را
بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب
زمان عقد قرارداد انتخاب نماید و در صورتی که متقاضی دارای  5سال
و بیشــتر سابقه پرداخت حق بیمه نزد ســازمان تأمین اجتماعی باشد،

میتواند درآمد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دســتمزد
مصوب شــورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین  360روز
قبل از ثبت تقاضا انتخاب نماید.
وی با اشــاره به برخورداری بانوان از خدمــات درمانی این طرح اظهار
داشــت :زنان خانهدار میتوانند با پرداخت حق سرانه درمان برای خود
و افراد تحت تکفل و بــا دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز
درمانی ملکی ســازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات
مراکز تشــخیصی ،درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده
کنند.
نباتی درباره نحــوه پرداخت حق بیمه مشــموالن این طرح نیزگفت:
بیمه بانوان واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هریک از شعب سازمان
شروع میشود و برای سهولت و افزایش رضایتمندی مخاطبان ،سرویس
غیرحضــوری (اینترنتی) صدور برگ پرداخت حــق بیمه زنان خانهدار
راهاندازی شده و بیمهشدگان میتوانند پس از ثبت نام ،اخذ نام کاربری
و رمز عبور با مراجعه به آدرس اینترنتی www.samt.tamin.irنسبت به
صدور و پرداخت حق بیمه خود از طریق این سامانه اقدام نمایند.
مدیر کل تأمین اجتماعی فارس تصریح کرد :درصورتی که پرداخت حق
بیمه از طرف بیمه شــده متوقف گــردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق
بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد ،بیمه شده
میتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت
ارتباط بیمه شــده با ســازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم
درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.
به گفته نباتی ،بانوان خانهدار میتوانند با در دست داشتن اصل و تصویر
شناســنامه و کارت ملی و سه قطعه عکس 3*4خود با مراجعه به شعب
تأمین اجتماعی از مزایای این نوع بیمه برخوردار شوند.

براورد درستی از آسیبهای اجتماعی شیراز نداریم

یک عضو شورای شهر شیراز عنوان کرد:

شهروندان کمکهای خود را به مؤسسات شناسنامهدار پرداخت کنند

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمیشهر شیراز از مرکز خیریه نرجس بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومیشورای اسالمیشهر شیراز ،دکتر «علی ناصری» به همراه شهردار منطقه  ۹و جمعی
از یاوران شــورای اسالمیشهر شیراز از مرکز خیریه توانبخشی و نگهداری معلوالن ذهنی نرجس در شیراز
بازدید کرد .دکتر ناصری در این بازدید همت مردم شیراز برای رفع مشکالت مراکز خیریه را ستود و گفت:
تقویت فرهنگ امدادرسانی به دیگران از جمله شاخصهای مهم پایداری اجتماعی در هر منطقهای است.
وی ادامه داد :شیراز سابقه تاریخی درخشانی در ایجاد و اداره مراکز خیریه مؤثر مثل مؤسسه نرجس در کشور
دارد .دکتر ناصری با اشاره به برخی مشکالت مرکز خیریه نرجس ابراز کرد :در شرایط اقتصادی سخت کنونی
و با وجود تحریمهای ظالمانه بیش از هر چیز مراکز خیریه در آستانه آسیب قرار میگیرند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمیشهر شیراز ابراز کرد :هدایت و هدفمندسازی کمکهای
خیرین به سمت مراکز شناسنامهدار میتواند بسیاری از مشکالت را التیام بخشد.
دکتر ناصری ادامه داد :با کمک کنشگران اجتماعی تالش میکنیم خیل کمکهای مردمیرا به سمت مراکز
مؤثر مثل مرکز نرجس هدایت کنیم .در این بازدید مدیران مرکز خیریه نرجس گزارشی از فعالیت و مشکالت
کنونی این مرکز ارائه کردند.
همچنین در این دیدار که معاون سازمان پسماند شهرداری شیراز و جمعی از یاوران شورای شهر در منطقه
 ۹شهرداری حضور داشتند ،برخی از مشکالت محالت بررسی و تصمی م مقتضی برای رفع آنها اتخاذ شد.

دومین نشســت دادگاه رســیدگی به اتهامات کســانی که گندم را به صورت
ناخالص با مخلوط کردن شــن و ماسه عرضه میکردند ،دوشنبه  14آبان ماه
 97در شیراز برگزار شــد .به گزارش خبرنگار ایرنا ،این دادگاه در شعبه ویژه
رسیدگی به اتهامات و جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی
سید محمود ساداتی و با حضور  11نفر از متهمان در شیراز برگزار شد.
در این دادگاه که به صورت علنی با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانهها و
مطبوعات برگزار شد ،کوروش زارعی نماینده دادستان ،کیفرخواست متهمان
را قرائت کرد و برای متهمان خواستار مجازات قانونی شد.
اختالط گندم با ماسه و گندم نامرغوب ،عرضه مجدد گندم خریداری شده به
مراکز خرید ،مخلوط کردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت ،تحصیل
مال نامشروع ،انتقال ماسه به سیلوها برای اختالط با گندم ،فروش گندم امانی
دولت و وارد کردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات این افراد است.
گزارش خبری پخش شده از صدا و سیمای استان فارس ،فیلم و تصویر موجود
از اختالط خاک و گندم ،ردیابی مالی حســاب متهمان و گزارش دستگاههای
مسئول از جمله مستندات این دادگاه برای اثبات اتهامات بوده است.

جلسه به برنامههای این ســازمان برای بزرگداشت هفته وقف اشاره و
از برگزاری  ۱۲برنامه ویژه این هفته خبر داد .وی برپایی ایســتگاههای
همه واقف باشیم ،همایش همه واقف باشیم ،تجلیل از واقفین ،اصحاب
رسانه و یاوران وقف ،رونمایی از  ٥٠وقف جدید با نیات متنوع اجتماعی،
رونمایی از پوســتر بخش عکس جشنواره عکس وقف چشمه همیشه
جاری ،اجرای ویژه برنامه شــوق تکریم در مصالی نماز جمعه شیراز،
برگــزاری محفل انس با قرآن کریم ،نشســتهای صنفــی با جامعه
نخبگان ،اســاتید دانشگاه شیراز و علوم پزشــکی شیراز و اجرای ویژه
برنامه سالمت و وقف را از جمله برنامههایی اعالم کرد که در هفته وقف
اجرایی میشــوند .حجت االسالم موسوی همچنین از اعزام ۱۶۰مبلغ
حوزه وقف به سراسر استان و همچنین اعزام  ۱۹مبلغ وقف برای دیدار
چهره به چهره با دانش آموزان مدارس شــیرازی خبر داد .وی در ادامه
به طرح تخفیف ویژه مستأجرین موقوفات نمازی ،پوستچی و زالی اشاره
کرد و گفت :این طرح ویژه مستاجرینی است که تا پایان آبان ماه اقدام
به پرداخت هزینه اجاره موقوفه مربوطه نمایند که در این راستا از ۱۵تا
۲۰درصد تخفیف بهرهمند شوند.
حجتاالســام صفریگرایی معاون فرهنگــی ادارهکل اوقاف و امور
خیریه فارس نیز در ادامه این نشســت به اجرای ویژه برنامههای هفته
وقف در شهرستانهای استان اشــاره و تصریح کرد :برگزاری همایش
یاوران وقف در  ٣١شهرســتان،ویژه برنامه شــهادت امام رضا و اجرای
نیات واقفین در بحث ســوگواری بقاع متبرکه اســتان با هدف ترویج
فرهنگ زیارت ،برپایی نمایشــگاه عملکرد ادارات اوقاف ١٢٣ ،نشست
صنفی ،نواخته شدن زنگ وقف در  ٤٢مدرسه و برپایی خیمه معرفت از
جمله برنامههای پیشبینی شده در هفته وقف است.

رئیس شورای شهر شیراز:

بســیاری از الیههای فرهنگ مثل رفتار ترافیکی یا
حفاظت محیط زیســت و پاکیزگی شــهر همچنان
مغفول مانده و برخی شــهروندان خــود را در برابر
آنها کمتر مســئول میدانند .رئیس شورای اسالمی
شهر شــیراز جلب همکاری و همراهی مدارس شهر
شــیراز را برای توسعه فرهنگ شــهروندی ضروری
دانســت و گفت :انتظــار دارم معاونــت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری شیراز بخشی از فعالیتهای خود
را در حوزه برندسازی فرهنگی در عرصه بینالمللی
متمرکز کند .وی ادامه داد :در کنار برنامههای محلی،
منطقهای و ملی باید بتوانیم در سال یک یا دو برنامه
با ابعاد بینالمللی و با برند شــهر شیراز برگزار کنیم
و عــاوه بر این برپایــی نمایشــگاههای دورهای از

توانمندی فرهنگی ،گردشگری و اقتصادی شیراز در
شهرهای مهم باید در دستور کار قرار گیرد.
دســتغیب خواســتار ایجاد مــوزه ،مرکز اســناد و
کتابخانه مرکزی شهرداری شیراز شد و گفت :توجه
به رویدادهــای فرهنگی همچون تئاتــر خیابانی یا
کنسرتهایی با حضور هنرمندان ملی برای پایتخت
ی ضروری است.
فرهنگی ایران اسالم 
وی ادامه داد :شــهرداری شــیراز میتواند برخی از
آفرینشها و آثار هنری هنرمندان معاصر را با هدف
رونقبخشی به اقتصاد هنر در شیراز خریداری کند.
دستغیب در بخش دیگری از این دیدار لزوم توجه به
آسیبهای اجتماعی را یادآور شد و گفت :آسیبهای
اجتماعی جدی در کمین کالنشــهر شیراز نشسته

است اما هیچ برآورد درستی از این آسیبها نداریم.
وی ادامــه داد :زمزمههای مختلفــی از نرخ اعتیاد،
خودکشــی ،مهاجرپذیــری ،اتباع بیگانــه ،جرائم
خیابانــی ،طالق و مفاســد اخالقی میشــنویم اما
هیچکدام مستند به آمار قابل قبول نیست.
وی از معاون شهردار شیراز خواست بانک اطالعاتی
دقیقی از آســیبها و تهدیدهای اجتماعی کالنشهر
شیراز تهیه کند.
دســتغیب با انتقاد از طرح جامع توسعه فرهنگی و
اجتماعی که پیش از این توسط دانشگاه شیراز برای
شهرداری شیراز تولید شده بود ،گفت :طرحهایی که
به اســم طرح جامع و به سفارش معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری شیراز توسط دانشگاههای شیراز
تهیه شده ،هیچکدام قابلیت اجرایی ندارد و بر اساس
شناخت از شهر شیراز نیست.
در این دیدار دکتر گشتاسبی راد معاون شهرداری و
رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز
گزارشی از وضعیت و فعالیت این سازمان ارائه کرد.

معاون عمرانی استانداری فارس:

اراضی وقفی در اختیار مسکن محرومان باشد

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری فارس گفت :در شیراز و برخی از شهرستانهای فارس اراضی موقوفه به عنوان
یک امکان وجود دارد و برای تأمین مسکن محرومان باید بتوان از این اراضی استفاده کرد .به گزارش ایرنا عنایت رحیمی
افزود :قطعاً نیت واقف نیز در همین زمینه بوده اســت که با وقف اراضی مســکل مسکن محرومان و نیازمندان رفع شود،
ما در این زمینه وقف نامههایی با ســابقه درخشــان داریم که در گرهگشایی کار محرومان اقدامات مؤثر انجام داده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد :تالشها برای تأمین مسکن محرومین و معلوالن صالحات باقیات
اســت ،تأمین نیازهای معلوالن رضایت خداوند را به دنبال خواهد داشــت .رحیمیافزود :احداث مسکن برای محرومان
در شیراز که با مشکالت خاص روبرو است و بسیاری از افراد نمیتوانند صاحبخانه شوند کار پسندیدهای است که اجر و
ثواب بسیار دارد ،مسئوالن و خیرین باید با اوقاف هماهنگی کنند تا اراضی موقوفه در شهر صدرای شیراز هم در اختیار
خانوارهای دارای معلول قرار گیرد و خیرین مســکن ســاز دراین عرصه فعال شوند تا از اراضی موقوفه هم استفاده شود.
معاون استانداری فارس ادامه داد :مسکن و شهرسازی نیز اراضی قابل تفکیک در برخی از مناطق شیراز و شهرستانهای
اســتان فارس دارد که میتوان از توانمندیها در این عرصه بهره برد و خیرین مســکن ساز را به مشارکت بیشتر در امر
تأمین سرپناه نیازمندان و به ویژه خانوارهای معلول تشویق کرد .مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس نیز در این نشست
بیان داشت :افقهای جدیدی برای تأمین مسکن محرومان در فارس گشوده شده است ،در شیراز و سایر شهرستانهای
استان فارس با مشارکت خیرین طرحهای تأمین مسکن نیازمندان آغاز شده است .عطاالله زمانی افزود :با ایجاد زمینههای
جدید برای مشــارکت خیرین در احداث مســکن محرومان در آینده نزدیک شاهد به بار نشستن فعالیتهای اجرایی در
این عرصه خواهیم بود.

مخلوطکنندگان ماسه و گندم پای میز محاکمه
اخالل در روند کاالی اســتراتژیک گندم و حیف و میل شــدن اموال دولت،
خیانــت در امانت و فــروش مال غیر و تحصیل مال نامشــروع از دیگر افعال
مجرمانه این متهمان اعالم شــد .منوچهر پورفر ،اســماعیل نصراللهی ،حسن
مزارعی ،مهدی رضایی ،محمدهادی محمدی ،ناصر حبیبی نسب ،عسکر براتی،
امیر کمالی ،محمد ثاقب پور ،حســن منصوری و محمود پورمند متهمان این
پرونده هستند .در کیفر خواست متهان این پرونده آمده است :در استان فارس
 114مرکز خرید تعاون روستایی مشغول فعالیت است که پس از تحویل گیری
گندم اقدام به ثبت اطالعات محمولهها در ســامانه سراسری شرکت بازرگانی
میکنند و سپس با اعالم شرکت بازرگانی اقدام به حمل گندمهای خریداری
شده به مراکز ذخیره سازی میشود.
مراکز خرید گندم متعلق به بخش خصوصی اســت و درآمد متعلقه بر اساس
میزان فعالیت ثبت شــده در سامانه شــرکت بازرگانی دولتی تعیین میشود

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان فارس:

عمدتــاً این مراکز تالش میکنند تا تناژ بیشــتری گنــدم خردیاری کنند و
در نتیجه درآمد و کارمزد بیشــتری نیز دریافــت کنند که این موضوع باعث
سوءاستفاده و انجام اقدامات غیر انسانی از قبیل اختالط گندم با ناخالصیها و
گندم بیکیفیت و افزایش صوری وزن شده است.
همچنین در متن کیفرخواســت بــه تخلف کارخانهها آرد و دوباره فروشــی
گندم دولتی خریداری شــده و ثبت صوری خرید گندم و عدم تحویل آرد به
متقاضیان و عشــایر در فصل خرید تضمینی نیز اشــاره شده و گفته شده در
این حوزه برخی از کارخانههای سودجو با عدم تبدیل گندم یارانهای به آرد و
بــا جایگزینی گندم خارجی با گندم داخلی به دلیل کمتر بودن قیمت در آن
زمان بخشی از گندم تحویلی در فصل خرید تضمینی را مجدداً با واسطهگری
دالالن بــه دولت فروختهاند که برخی از افراد نام برده صراحتاً به این اقدامات
اقرار کردهاند .قاضی ســید محمود ساداتی در این نشست درباره علنی بودن

نشســت دادگاه توضیح داد و بیان داشت :علنی بودن نشست دادگاه به منزله
آن است که خبرنگاران و اصحاب رسانه و اقشار دیگری که تمایل داشته باشند
میتوانند در جلسه دادگاه حضور یابند ،متهمان و وکال نمیتوانند در این زمینه
اصحاب رسانه و خبرنگاران را از انتشار اخبار دادگاه منع کنند ،هرگونه تهدید
یا تعرض به خبرنگاران در این زمینه پیگرد قانونی دارد.
مهدی جمالی ،نماینده شــرکت غله اســتان فارس در این نشست از دادگاه
مســتنداتی در باره برخی از اتهامات متهمان از جمله مخلوط کردن ماســه
و گندم و همچنین اختالط گندم مرغــوب با گندم نامرغوب و فروش دوباره
محصول گندم به دولت ارائه کرد.
برخی از افراد شامل کارگران سیلوها و رانندگان کامیونها نییز در این نشست
از دادگاه به عنوان مطلع به بیان مشاهدات خود در رابطه با حمل خاک و ماسه
و آمد و شد کامیونها به سیلوها و مراکز خرید گندم پرداختند.
قاضی ساداتی در این نشست از دادگاه اظهار داشت :دادگاه با بررسی مستندات
و ارزیابی دفاعیات متهمان و وکال در موعد قانونی و مقرر رأی نهایی و قطعی
خود را اعالم خواهد کرد.

آموزشهای هالل احمر
باید دانشافزا باشد

شیرازنوین-گروه خبر:
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس در دوره آموزشــی ارزیابی
ســوانح ویژه کارشناسان امداد و نجات شعب و مرکز استان اظهار
کرد :ارزیابی در سوانح ،پایه و اساس آمادگی تیمهای عملیاتی در
جمعیت هالل احمر است .فیض الله جعفری تصریح کرد :آموزش
در راســتای تکالیف در ســازمانها نقش محوری و کلیدی ایفا و
نگــرش جدید ایجاد میکند .جعفری با تأکید بر نقش ارزیابی در
تصمیمگیری و تصمیمســازیها ،یادآور شد :جمعیت هالل احمر
باید در سانحه ارزیابی و پایش خیلی خوبی داشته باشد .وی ادامه
داد :مأموریت جمعیت هالل احمر نجات جان انســانها اســت و
مدیریت منابع باید در ارزیابی دقیق باشــد .مدیر عامل جمعیت
هالل احمر اســتان فارس بر تشــریح مأموریتهای این جمعیت
توسط کارشناسان امداد و نجات در شــورای اداری شهرستانها
و فرمانداریها تأکید کرد و گفت :آموزشها باید اســتمرار داشته
باشد و کارشناسان نیز باید کارگروه امداد و نجات را تبیین نمایند.
جعفری با اشاره به بهینهسازی منابع و جلوگیری از هدررفت آنها
در زمانهای غیر بحرانی اذعان کرد :جمعیت هالل احمر دستگاه
تخصصی است و نه دســتگاه خدمترسان .وی در بخش دیگری
از سخنان خود افزود :بانک اطالعاتی و بافت روانشناسی جمعیت
هــال احمر میتواند در مقوله تــابآوری فعالیت نماید .جعفری
بحث تابآوری در حوادث و ســوانح را مهم عنوان و تصریح کرد:
آموزشهای هالل احمر باید دانشافزا باشد.
در شرکت توزیع نیروی برق فارس انجام شد

برگزاری جلسه آموزشی چگونگی
برقراری ارتباط با معلوالن

جلســه آموزشــی نحــوه تعامل و برقــراری ارتباط بــا معلوالن
و توانمندســازی آنــان و همچنین آشــنایی با اســتانداردهای
مناسبســازی فضای شــهری و اداری به همــت دفتر آموزش و
برنامهریزی نیروی انســانی در شــرکت توزیع نیروی برق استان
فارس برگزار شــد .در این جلســه رئیس کمیته سالمت اداری و
صیانت از حقوق مردم این شــرکت بر ضرورت برخورد مناســب
کارکنــان با ارباب رجوع درراســتای اخالقمداری و اخالق اداری
مطلوب تأکید کرد .احمدرضا خسروی گفت :در راستای برنامههای
حفظ کرامت مشترکین برق و تکریم ارباب رجوع و همچنین لزوم
شناخت بیشتر و کسب اطالعات ،پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی
چگونگی برقراری ارتباط مطلوب با معلوالن از ســوی بازرســین
کمیته داده شــد تا کارکنان شرکت درخصوص چگونگی برقراری
ارتباط با افراد توانخواه و همچنین اســتانداردهای مناسبسازی
فضــای اداره جهت این افراد آموزشهای الزم را ببینند .در بخش
دیگری از این جلســه ،مسئول توانمندســازی سازمان بهزیستی
شــیراز گفت :برای اینکه بدانیم چگونه با یک معلول رفتار کنیم،
در گام نخســت باید از مفهوم معلولیت شناخت و تعریف درستی
داشته باشــیم .دکتر حمیدرضا جاللی ادامه داد :به طور کلی هر
اختاللــی که مانــع از ارتباط صحیح فرد با جامعهاش باشــد ،به
آن معلولیت میگویند که این اختاللها شــامل جسمی ،روانی،
اجتماعی و ترکیبی میشــود .وی با بیان اینکــه معلولیت صرفاً
بهمعنای قطع اندام نیست ،خاطرنشان کرد :اگر از فرد آزادی عمل
گرفته شود و این شــخص نتواند خواستههای خود را انجام دهد
و به عبارتی وابسته دیگران باشــد ،آن فرد معلول تلقی میشود.
جاللی ،در ادامه عوامل ژنتیکی ،مادرزادی را از علل بروز معلولیت
برشمرد و اظهار داشت :برخی از علل معلولیت نیز عارضی هستند
کــه در اثر جنگ ،تصادفها ،بیماریهای قلبی و ...روی میدهند.
مسئول توانمندســازی سازمان بهزیستی شیراز در بخش دیگری
از ســخنان خود به موضوع توان بخشی نیز اشــاره کرد و اظهار
داشــت :زمانی که بتوانیم هر آنچه کــه در فرد معلول وجود دارد
را تقویــت نماییم ،میتوان گفت کــه وی را توان بخش کردهایم.
وی اوج توان بخشی یک فرد معلول را اشتغال یا بازگشت دوباره
وی به کار قبلیاش دانســت و بیان داشــت :باید به نحوی عمل
کرد که هم فرد معلول توانمند شــود و هم جامعهای که او در آن
زندگی میکند ،برای ارائه خدمات آماده باشــد .این مقام مسئول
بر مناسبسازی محیط شهری تأکید کرد و گفت :حتی اگر فرض
را بر این بگذاریم که هیچ حادثهای اتفاق نیفتد و ما جزء معلولین
جامعه قرار نگیریم بدون شک در آیندهای نزدیک دوره سالمندی
برای مــا و خانوادههایمان فرامیرســد .بنابراین مناسبســازی
فضاهای شــهری از امور بســیار مهمیاست که میبایست به آن
توجه ویژه داشته باشیم .جاللی ،با بیان اینکه مناسب سازی محیط
شهری تنها ویژه افراد معلول نیست و جانبازان و سالمندان نیز در
جامعه با موانعی در مســیر خود روبرو میشوند ،اضافه کرد :یکی
از اولویتهای جامعه کنونی مناسبسازی معابر عمومیبه منظور
سهولت در رفت و آمد معلوالن است و عدم مناسبسازی اماکن،
کمبود امکانات و مهیا نبودن بســتر مناسب برای حضور این افراد
سبب دوری آنها از جامعه میشود .وی گفت :مناسبسازی معابر
عمومیو مهیا کردن بسترهای مناسب به پویایی بیشتر این قشر
کمک کرده و ســبب میشود تا آنان بیشــتر بتوانند در جامعه و
محیط خارج از خانه حضور داشته باشند.

معاینه و آموزش سالمت دهان و دندان
به کودکان پیشدبستانی و بازمانده از
تحصیل حاشیه شهر شیراز
مراقبت از دندانها در ســنین کودکی اهمیــت ویژهای دارد .دندانها
عــاوه بر کمک به کودک در جویــدن و هضم غذا ،در صحبت کردن
کودکان تأثیرگذارند ،همچنین اگر کودک در سنین پایین به مراقبت
از دهان و دندان خود عادت کند ،در ســالهای بعــد نیز آن را ادامه
میدهد .به گزارش روابط عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز ،رئیس
گروه ســامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه گفت :براساس
پایش کشوری سال  ،۱۳۹۵میانگین تعداد دندانهای شیری پوسیده،
کشــیده شده و ترمیم شده هرکودک  ۶ســاله ایرانی ،پنج و ۸۴صدم
درصد و در اســتان فــارس حدود پنج و  ۶۲صــدم درصد و کمتر از
میانگین کشــوری است .دکتر «شــاهرخ قیصری» یکی از مهمترین
دالیل بروز این میزان از پوســیدگی در دندانهای شیری کودکان را
تغییر نوع تغذیه آنان از مواد غذایی طبیعی به سمت شکالت ،آبنبات،
پفک ،فستفودها ،نوشابه و دیگر مواد غذایی مضر عنوان کرد .او افزود:
 ۱۹کاردان ســامت دهــان و دندان با مدیریت دفتــر دهان و دندان
معاونت بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شــیراز و با هماهنگی اداره
ل آباد ،به آموزش و
خدمات اجتماعی بهزیســتی مناطق سعدی و سه 
معاینه کودکان پیشدبستانی و کودکان بازمانده از تحصیل پرداختند.

