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آغاز برداشت زعفران در بیضا
به گفته  هاشــمی  رئیس مرکز جهاد کشــاورزی بیضا به منظور استفاده بهینه از
منابع آب و خاک به ویژه در شــرایط فعلی که منابع آب به طور محسوسی.. .
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ارتباط با مردم؛ بهبود کیفیت خدمات شهرداری
صبح روز جمعه 28آبان ماه ،شــهردار ومســئولین منطقه چهار به منظور دیدار
چهره به چهره وبررســی مشکالت و درخواست  های شهروندان در مصالی...

شهردار منطقه چهار مطرح کرد:

ارتباط با مردم؛ بهبود کیفیت خدمات شهرداری

صبــح روز جمعه 28آبان ماه ،شــهردار و
مســئولین منطقه چهــار به منظــور دیدار چهره
به چهره وبررســی مشــکالت و درخواست  های
شــهروندان در مصالی نماز جمعه حضور یافتند
و به سئواالت شــهروندان از نزدیک پاسخ دادند.
ارتبــاط نزدیــک با مــردم را پایه  هــای اعتماد
اجتماعــی و بهبــود کیفیت خدمات شــهرداری
بیان کرد.
به گــزارش روابط عمومی  شــهرداری منطقه
چهار؛مهنــدس رئیــس زاده گفت:دیــدار بــا
شهروندان در محل مصالی نماز جمعه می  تواند
پایه  های اعتمــاد و ارتباط با مردم را محکم تر و
ارایه خدمات شهرداری را با کیفیت تر کند.
وی با تاکید برنقش گسترده و باالی نمازجمعه
در شــهروندان گفت:شهرداری شــیراز در جهت
رســیدن به اهداف خود از جملــه توزیع عادالنه
خدمات شــهری و همچنین ارتباط با مردمی  که
کمتر می  توانند به شهرداری مراجعه کنند؛ برنامه

مالقات مردمی  را به صورت منســجم و یکپارچه
در محــل مصالی نمــاز جمعه برگــزار می  کند
کــه بازخورد خوبی در میان مــردم و نمازگزاران
داشــته اســت .همچنین روزهای دوشنبه و چهار

شــنبه هر هفته از ساعت  9:30تا11:30در محل
شهرداری منطقه مالقات مردمی  برگزار می  شود.
شــهروندان می  توانند در صورت لــزوم به دفتر
جهت هماهنگی  های الزم مراجعه نمایند.
شــهردار منطقــه چهــار در ادامه تســریع
کرد :اســتفاده از پیشــنهادات و نقطــه نظرات
مردمــی  در محــل مصــای نماز جمعــه باعث
ارتقای کیفیت وکمیت خدمات شــهری در شهر
شــیراز می  شــود و مردم می  توانند بــا اطمینان
بیشــتر و هدفمندتــر بــه اهــداف شــهرداری
کمک کنند.
الزم بــه ذکــر اســت؛ مدیران و مســئوالن
شــهرداری منطقه چهار از ساعت 9:30تا11:30
روز  28ابان ماه در محل مصالی نمازجمعه حضور
داشتند.به ســئواالت و مشکالت مردم از نزدیک
پاســخ دادند.این مالقات مردمی  عمومی  دومین
مالقات مردمی  سال  95؛ شــهردار منطقه چهار
در محل مصالی نماز جمعه بود.

ابتال به شپش سر ارتباطي با رعايت بهداشت ندارد

گامهاي ششگانه درمان شپش سر

ابتال به شــپش ســر ،در همــه گروههــا ديده
ميشــود ،براي اين بيماري ثروتمند و فقير ،شهري
و روســتايي ،دختر و پسر و سن و سال افراد تفاوتي
ندارد و نميتوان علت را در توجه افراد به بهداشــت
جست و جو كرد .شپش سر شايد عادلترين بيماري
است كه همه را به شكل يكسان تهديد ميكند.
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،مســئول گروه
آموزش و ارتقای ســامت دانشــگاه علوم پزشكي
شــيراز نيز تاكيد دارد كه نبايد ابتال به بيماري شپش
ســر را مالكي بــراي ميزان توجه افراد به مســائل
بهداشتي قلمداد و فرد مبتال و خانواده او را به رعايت
نكردن بهداشت فردي ،متهم كرد.
دكتــر محمدرضــا كريمی  با بيــان اينكه نقش
والدین در مهار مشــکل شپش سر بسیار مهم است،
گفت :والدين بايد به صورت مرتب ســر کودک خود
را از نظر وجود تخمهای شپش که به موها چسبیده
است ،بررسی كرده و با مشــاهده آنها ،بی درنگ با
مشــورت پزشک و مراقب ســامت خانواده خود یا
مراقب ســامت مدرســه و مهدکودک فرزندشان،
درمان صحیح شپش سر را آغاز کنند.
او گفت :در حیطه پیشــگیری نیــز پدر و مادرها
باید به فرزند خود بیاموزند که از وســایل شــخصی
افراد دیگر اعم از همکالســی ،همبازی ،دوســت و
حتی برادر و خواهر خود اســتفاده نکنند ،این وسایل
شامل شــانه ،برس ،گل ســر ،کش مو ،تل و گیره
ســر و کلیپس ،کاله ،مقنعه ،روسری ،حوله ،لباس و
مواردی از این قبیل است.
به گفته اين كارشــناس مســائل پزشكي ،شپش
ســر ،جزو حشرات طبقه بندي ميشود كه هم اندازه
يك دانه كنجد اســت و براي زنــده ماندن بايد بين
موهاي ســر انسان زندگي و همانجا تخمگذاري و از
خون پوست سر تغذيه كند.
كريمی  در پاســخ به اين سئوال كه چه کسانی به
شپش سر مبتال می  شــوند؟ گفت :همه افراد جامعه
اســتعداد ابتال به شپش سر را دارند ،در اين بيماري،

فقير و غني و مرد و زن و ســن و سال معنا ندارد.
او در خصوص چگونگي ابتال به شپش سر گفت:
راه اصلی انتقال شــپش از یک فرد به دیگری از راه
تماس مستقیم موی ســر دو نفر یا استفاده مشترک
از وسایل فرد دیگر است ،بنابراين استفاده از شانه و
برس دیگران ،اســتفاده از گل سر ،کلیپس یا گیره یا
کش مو و تل دیگران و اســتفاده از مقنعه ،روسری،
کاله ،تخت خواب ،لبــاس و حوله دیگران ميتواند
زمينهاي براي ابتال فرد باشــد .شــپش قدرت پرواز
ندارد؛ بنابراین نمیتواند از روی سر یک فرد به روی
سر فرد دیگر بپرد.
كريمی  در مورد نشانههای آلودگی به شپش سر،
دیدن شــپش و به ویژه دیدن تخمهای شپش كه به
بيخ مو چســبيده اســت را مهمترين نشانه اعالم و
اضافه كرد :به تخم شپش رشک میگویند ،رشکها
بســیار ریز و ســفید رنگ بوده و با مادهای چســب
مانند به موی سر ميچســبند و به راحتی از مو جدا
نمیشــوند ،بنابراین نباید آنها را با شوره سر اشتباه
گرفت .البته دیگر نشــانه ابتال به شپش سر ،خارش
شدید پوست سر به دلیل تغذیه شپش از خون پوست
سر است.
مســئول گروه آموزش و ارتقای سالمت دانشگاه
علوم پزشــكي شــيراز در خصوص راههاي درمان
شپش ســر  6گام معرفی و تاكيد كرد :گام نخست،
وحشــت نکردن از ابتال به شــپش سر است .شپش
سر سالمتی را به خطر نمیاندازد و بیشتر آزاردهنده
اســت؛ البته گاهی به دلیل خاراندن پوست سر ،زرد
زخم ایجاد میشــود که زرد زخم آسیبهایی برای
بدن به همراه دارد.
او اضافه كــرد :گام دوم ،بررســی تمام اعضای
خانواده و اطرافیان و دوستان نزدیک فرد از نظر ابتال
به شپش و گام سوم نیز شستشوی سر تمامی  اعضای
خانــواده ،اطرافیان و دوســتان نزدیک فرد مبتال ،با
شامپو "پرمترین" یا لوســیون دایمتیکون ،به میزان
دو بار ،به فاصله هفت تا 10روز است.

اين كارشــناس ،گام چهــارم در ایــن زمینه را
جداسازی تخمهای شــپش از موها عنوان و اضافه
كــرد :شــامپوی پرمترین با اینکه شــپش را از بین
میبرد ،اثري روي تخم شــپش ندارد بنابراين براي
جداكردن تخم شــپش يكي از بهترين راهها استفاده
از شــانههاي دندانه ريز اســت و بايد به آرامی  و به
شكل مداوم و مرتب ،مو را به ويژه موهاي پشت سر
و گوشها را شانه كنيم و اين كار را تا زمان استفاده
مجدد از شــامپوي پرمترين يا لوســيون دايمتيكون
ادامه دهيم.
کریمی  محلول آب و سرکه را که از ترکیب نصف
لیوان آب و نصف لیوان ســرکه تهیه میشود ،برای
ریزش تخمهای چســبیده به دندانههای شانه موثر
دانســت و گفت :الزم اســت پس از هر بار استفاده،
شانه را  10دقیقه در آب جوش انداخته و آن را با آب
و صابون بشوییم.
اين كارشــناس امــا در مــورد گام پنجم ،گفت:
شست شوی تمام لوازم و لباسهاي شخصي شامل
مقنعه و روســریها ،مالفهها ،روبالشــتیها ،کاله و
عروســکهای پارچهای به مــدت  20دقیقه در آب
جوش و سپس شست و شوی آنها و یا قرار دادن در
کیسه پالستیکی و بستن در کیسه به مدت دو هفته،
سپس اتو کردن همه درزها است.
کریمی  اضافه کرد :گام ششــم نیز این است که
بعد از هفــت تا  10روز ،بار دیگر فــرد مبتال ،تمام
اعضای خانــواده ،اطرافیان و دوســتان نزدیک او،
سرخود را با شامپو پرمترین بشویند.
مســئول گروه آموزش و ارتقای سالمت دانشگاه
در خصوص روش صحیح استفاده از شامپو پرمترین،
گفت :ابتدا بایــد موها را پس از خیس کردن با آب،
به شامپوی پرمترین یا لوســیون دایمتیکون آغشته
کنیم ،شامپو یا لوسیون باید به پوست سر و ساقه مو
برسد ،سپس به آرامی  و برای مدت  10دقیقه پوست
سر و موها را با کف شامپو پرمترین ماساژ داده و در
آخر سر و موها را با آب می  شوییم ،شانه کردن موها
با شــانه دندانه ریز حین استفاده از شامپو پرمترین یا
لوسیون دایمتیکون ،توصیه میشود.
او در پاســخ به اين ســئوال كه آیــا روشهای
عامیانه برای درمان شــپش ســر مؤثر است؟ گفت:
استفاده از حشره کش ،نفت ،بنزین ،گازوئیل ،روغن
موتور و ســس مایونز در درمان شــپش هیچ اثری
ندارد و فقط به فرد آسیب جدی میزند ،کوتاه کردن
مو در درمان شپش ســر الزم نیست و خارج کردن
فرد مبتال از مدرسه نیز به هیچ وجه توصیه نمیشود.
كريمی  در پاســخ به اين پرســش كه آیا امکان
ابتالی مجدد به شپش سر وجود دارد؟ گفت :همیشه
ممکن است دوباره به شپش سر مبتال شویم ،چرا که
بر خالف برخی بیماریها ،ابتال به شپش سر در فرد
ایمنی ایجاد نمیکند.

نقش مشاوران كالنتري در پيشگيري از آسيب  ها و جرائم
در جامعه بسيار تاثيرگذار است
معاون اجتماعي اســتان گفت :نقش مشاوران
كالنتري در پيشــگيري از آســيب  ها و جرائم در
جامعه بسيار تاثيرگذار است.
به گــزارش خبرنــگار پايگاه خبــري پليس،
سرهنگ "كاووس محمدي" در كارگاه آموزشي با
موضوع درمان شــناختي ،رفتاري (  ) C B Tكه
با حضور كليه مشــاوران ،مددكاران كالنتري  ها و
چند كارشــناس ارشد باليني با هدف ارتقای سطح
دانش و تخصص مشــاوران و مددكاران اجتماعي
كالنتري  هــا ،در محل معاونت اجتماعي اســتان
فارس برگزار شــد ،در خصوص نقــش و جايگاه
مشــاوران و مددكاران اجتماعي در كالنتري  ها به
ايراد سخن پرداخت.

وي خاطر نشــان كــرد :از آنجايــي كه يكي
از رســالت  هاي دوايــر اجتماعــي در كالنتري  ها
رسيدگي به آســيب ديدگان اجتماعي است ،نقش
مشــاوران كالنتري در پيشــگيري از آسيب  ها و
جرائم در جامعه بسيار تاثيرگذار است.
با اشــاره به ارزش بســيار باالي كار مشاور در
كالنتري ،افزود :وقتي يك پرونده توســط مشاور
در كالنتــري به مصالحه منجر می  شــود ،مطمئن ًا
بســياري از آســيب  ها و جرائم بعــدي در جامعه
كاهش می  يابد ،بنابراين مشــاور می  تواند در حل
معضــات اجتماعي و كاهش جرائم و احســاس
امنيت در جامعه تاثيرات عميقي داشته باشد.
نبايــد فراموش كرد كه ارائه خدمات مشــاوره
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می  بايست كام ً
ال علمی  و تخصصي صورت پذيرد،
از اين رو مشــاوران می  بايست تمامی  تالش خود
علمــي خود به
را در جهــت ارتقاء دادن ســطح
ِ
كار ببنديد تا انشــاءاهلل روز به روز شاهد توفيقات
روز افزون شــما در زمينه پيشگيري از آسيب  ها و
جرائم باشيم.
در ادامه ،كارگاه آموزشــي بــا موضوع درمان
شــناختي ،رفتــاري ( )C B Tبا حضور اســاتيد
دعوت شده و با شركت كليه مشاوران و مددكاران
اجتماعي كالنتري  ها برگزار و به مدت  4ساعت به
طول انجاميد .و در اين كارگاه پيرامون بررســي و
تجزيه و تحليل چندين پرونده از كيس  هاي مركز
مشاوره نيز بحث و تبادل علمی  صورت پذيرفت.

مهمانی یار مهربان
در روز کتاب و کودک

کالس دومی  های شیراز «جشن تکلیف
کتابخوانی» گرفتند

در چهارمین روز از بیست و چهارمین هفته کتاب
فــارس و در روزی که «کتاب و کودک» نام گرفته
اســت «جشــن تکلیف کتابخوانــی» برای کالس
دومی  ها برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی  استان فارس ،مدیر اجرایی بیست و
چهارمین هفته کتاب فارس با اعالم این خبر گفت:
در ایــن ویژه نامه که «مهمانــی کتاب» نام دارد و
برای اولین بار در شــیراز برگزار شــد دانش آموزان
کالس دوم مــدارس با قرائــت میثاق نامه ای عهد
بستند که کتابخوانی را وظیفه خود بدانند.
حسن دهقان افزود« :مهمانی کتاب» به صورت
نمادین توســط دبیرخانه بیســت و چهارمین هفته
کتاب فارس مســتقر در اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی  فارس و موسسه فرهنگی -هنری آفتاب مهر
صبا و با همــکاری اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
شــیراز و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
فــارس در دبســتان حضرت احمد ابن موســی(ع)
برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این ویژه برنامه دانش آموزان
کالس دوم که پس از گذراندن کالس اول توانایی
خوانــدن را بــه دســت آوره اند خــود را مکلف به
کتابخوانی می  دانند خاطرنشــان کرد :در این برنامه
دانش آموزان مدرســه پس از خواندن دسته جمعی
ســرود کتاب ،پای قصه  ها و معرفــی کتاب مربیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نشســتند
و با چند کتاب در رده سنی الف و ب آشنا شدند .در
ادامه نیز پس از اهدای کتاب «آی قصه قصه قصه»
و «بهار دوستی» به دانش آموزان میثاق نامه جشن
تکلیف کتابخوانی توسط دانش آموزان قرائت شد.
دهقان مدیر مســئول موسســه فرهنگی-هنری
آفتاب مهر صبا در پایان گفــت :در این میثاق نامه
که یکــی از کالس دومی  هــا آن را قرائت و همه
دانش آموزان آن را تکرار کردند آمده است «:امروز
به پــدر و مادر مهربانم ،آموزگار دلســوزم و خدای
بزرگ قول می  دهم با کتاب همیشــه دوست باشم،
کتاب خواندن را وظیفه خود بدانم و هــــرگز «یار
مهربان» را فراموش نکنم».
ویژه برنامه  های هفته کتاب اســتان فارس از 24
آبان ماه با گشــایش «باشگاه مادران قصه گو» آغاز
شد و تا اول آذر ماه ادامه خواهد داشت.

مردم فارس بیماران نیازمند به خون را
دریابند
دکتر کریمــی  از راهاندازی مرکز خونگیری میدان
شهرداری شیراز در آینده نزدیک خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومی  صبح روز پنجشــنبه
بیســت و هفتم آبانماه مدیرکل انتقال خون فارس
ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی ،با بیان این
که میزان اهدای خون کاهــش یافته و تأمین خون
و فرآوردههای آن با مشــکل روبهرو است از عموم
مردم خواست تا بیماران نیازمند را در این ایام از یاد
نبرده و با مراجعه به پایگاههای انتقال خون به یاری
آنان بشتابند.
دکتر کریمی  ســاعات کار مراکز خونگیری در روز
اربعین را به این شــرح اعالم کــرد :واحد خونگیری
انتقال خون شــیراز در ســاختمان مرکزی واقع در
خیابــان قصردشــت ،ایســتگاه آســیاب قوامی  روز
یکشــنبه سیام آبانماه (اربعین حسینی) از ساعت 8
صبــح تا  18 :30از داوطلبان ثبت نام به عمل آورده
و مبادرت به خونگیری مینماید.
وی یــادآور شــد :در روز اربعیــن ،پایگاههــای
انتقال خون در شــهرهای جهرم ،فسا ،الر ،کازرون،
مرودشــت و گراش از  8صبح تا  12آماده خونگیری
از عزاداران حسینی است.
کریمی  با اعالم اینکه مقدمــات راهاندازی مرکز
انتقال خون در میدان شــهرداری شیراز انجام شده
و در حال نصب تجهیزات آن میباشیم از راهاندازی
این مرکز در آیندهای نزدیک خبر داد.

آغاز برداشت زعفران در بیضا

جالل خلیلی – بیضا

به گفته  هاشمی  رئیس مرکز جهاد کشاورزی بیضا
به منظور اســتفاده بهینه از منابع آب و خاک به ویژه
در شــرایط فعلی که منابع آب به طور محسوســی
کاهش یافته در ســال زراعی جاری بیش از  9هکتار
از اراضی کشاورزی بیضا به کاشت محصول باارزش
زعفران اختصاص داده شــده است که این محصول
جایگزین بســیار مناســبی برای کاشت محصوالت
پرآب میباشد.
هاشــمی  به مزایای این محصول اشــاره کرد و
گفت :این محصول در طول ســال تنهــا به دو بار
آبیاری آن هم در ماههای شــهریور و مهر نیاز دارد؛
تا هفت ســال نیاز به کاشــت بذر مجدد نیست؛ نیاز
به مراقبت خاص ،کود و ســموم شــیمیایی ندارد و
اشتغالزایی فراوانی در فصل برداشت دارد.
هاشمی  میزان برداشــت این محصول باارزش را
در هر هکتــار به طور متوســط  5کیلوگرم زعفران
بیان کرد.

گامهاي ششگانه درمان شپش سر
ابتال به شــپش سر ،در همه گروهها ديده ميشود ،براي اين بيماري ثروتمند و فقير،
شــهري و روستايي ،دختر و پسر و سن و سال افراد تفاوتي ندارد...

4

فرمانده سپاه محمد رسول ا(...ص) خبر داد

برگزاری یادواره شهدای عرصه اقتدار در شیراز

سرهنگ پاسدار سید حسین حسینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت محمد رسول ا(...ص) شیراز
بیان داشت:یادواره شهدای عرصه اقتدار و امنیت در شمال غرب شیراز برگزار می شود.
وی ضمن گرامی داشــت یادو خاطره شهدا انقالب اســامی خصوصا شهدای عرصه اقتدار و امنیت نظام
جمهوری اســامی ایران بیان داشت :یادواره شــهدای عرصه اقتدار و امنیت در شمال غرب شیراز به میزبانی
پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) حوزه امام رضا(ع) سپاه محمد رسول ا(...ص) شیراز برگزار می شود.
وی افزود :ســخنران یادواره شــهدای عرصه اقتدار و امنیت سردار سرتیپ دوم پاسدار دانشمندی فرمانده
لشــکر  19فجر فارس ،و روایتگر برادر آزاده و جانباز هشــت سال دفاع مقدس برادر عاصفی به همراه اجرای
گروه مرثیه خوانی به مناسبت اربعین حسینی برگزار خواهد شد.
وی گفت :در مراســم یادواره شهدای عرصه اقتدار و امنیت از خانواده های شهید موسی نصیری بیات،اکبر
عبدا...نژاد،قدرت اله ماندنی و شــهید محســن ماندنی تجلیل خواهد شد .وی در پایان از عموم امت خداجوی
شــهر شــیراز خصوصا خانواده  های معظم شــهدا  ،ایثارگران و رزمندگان جهت شرکت در این مراسم معنوی
دعوت به عمل آورد.

میزبانی موکب شماره  2سازمان اوقاف و امور خیریه از زائرین
کشورهای خارجی

موکب شماره  2سازمان اوقاف و امور خیریه میزبان زائرین سه کشور همسایه شد.
به گــزارش روابط عمومی  اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ،کارشــناس روابط عمومی  اداره کل اوقاف
با بیان اینکه پذیرش زائران کشــورهای مختلف در موکب شــماره  2سازمان اوقاف و امور خیریه واقع در مرز
شــلمچه توســط اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان فارس صورت میپذیرد عنوان کرد :هرســاله به دلیل
همجواری منطقه مرزی شــلمچه با کشــورهای مرزی پاکستان و افغانســتان ،ارادتمندان به اهلبیت و امام
حسین (ع) از طریق مرز وارد کشور میشوند و پس از عبور از مرز شلمچه عازم کربالی معلی خواهند شد.
جواد یزدانی در گزارشــی از منطقه مرزی شــلمچه افزود :طی روزهای اخیر زائران کشــورهای جمهوری
آذربایجان ،پاکســتان و افغانستان که از مرز شلمچه قصد ورود به کربالی معلی را داشتند در موکب شماره 2
سازمان اوقاف واقع در مرز شلمچه پذیرش شدند و توسط خدمتگزاران این موکبها مورد پذیرایی قرار گرفتند
و خدمات مختلفی به آنها ارائه شد.
وی با ابراز رضایت مدیر و سرپرست کاروان هیأت حضرت زینب(س) پرویز حسین اوف از کشور جمهوری
آذربایجان در خصوص پیاده روی اربعین گفت :این کاروان شــامل  108زائر اســت که از کشــور جمهوری
آذربایجان در  12نوامبر از طریق مرز بیلهسوار وارد کشور جمهوری اسالمی  ایران شدند.
این در حالی اســت که ســفر زیارتی این کاروان به مدت  15روز خواهد بود که بعد از زیارت از طریق مرز
شــلمچه وارد عراق میشوند و پس از زیارت اباعبداهلل الحسین(ع) در اربعین حسینی بار دیگر وارد مرز مهران
خواهند شد و پس از زیارت حضرت معصومه(س) به کشور خود باز میگردند.
گفتنی است در این گزارش سرپرست کاروان حضرت زینب(س) از اعالم رضایت در خصوص موکب شماره
 2سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد :از هنگام ورود به منطقه مرزی شلمچه خدمترسانی به زائران
حســینی در حد بسیار خوبی بوده است و از پذیرایی ایرانیان به زائرین بسیار شگفت زده شدیم و خدمترسانی
در موکب شماره  2سازمان اوقاف نسبت به سایر موکبها منظمتر و سازمان یافتهتر بود.
موکب شماره  2سازمان اوقاف و امور خیریه از  19آبانماه پذیرای زائرین حسینی در منطقه مرزی شلمچه
میباشد که به زائرین اربعین حسینی خدمات رفاهی ارائه میدهند.

جمعیت روستایی شهرستان سپیدان دو برابر میانگین کشوری است

به منظور بررســی مسایل و مشکالت مسکن و طرح بهسازی روستاها به دعوت خادم نماینده مردم شهرستان
سپیدان در مجلس شورای اسالمی ،شــاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی  (کشور) ،لقمانیان
معاون پارلمانی بنیاد مســکن انقالب اســامی  و زمانی مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی  اســتان فارس از
روســتاهای بیضا بازدید و از نزدیک با مســایل و مشکالت روســتاییان در زمینه دریافت تسهیالت بانکی و عدم
اجرای طرح بهسازی آشنا شدند.
این هیأت سپس در جلسهای که در سالن جلسات بخشداری بیضا برگزار شد شرکت نموده و به بررسی و راههای
حل این مسایل و مشکالت پرداختند .در این جلسه رئیسی بخشدار بیضا گزارشی از مشکالت مردم شهر و روستاهای
بیضا در زمینه دریافت اسناد مالکیت ،تسهیالت بانکی و اجرای طرح بهسازی ارائه و خواهان توجه الزم مسئوالن در
رفع این مشکالت شد .زمانی مدیرکل بنیاد مسکن استان هم با اشاره به مسایل و مشکالت مطرح شده توضیحاتی داد.
خادم نماینده مردم شهرستان سپیدان ضمن تقدیر و تشکر از حضور شاملو و لقمانیان خواهان تخصیص و تأمین
اعتبارات الزم جهت حل مسایل و مشکالت مردم شد.
سپس شاملو گفت :بدون شک توجه به حل مسایل و مشکالت از جمله وظایف مسئولین است و در این زمینه
بنیاد مســکن انقالب اسالمی  از بدو تأســیس تاکنون در این زمینه خدمات قابل توجهی انجام داده است و در این
بخش هم قطع ًا خدماتی انجام شده و باز هم انجام خواهد شد.
شــاملو در حاشیه این جلسه در مصاحبهای گفت :با توجه به اینکه جمعیت روستای شهرستان سپیدان دو برابر
میانگین کشــوری است باید با استفاده از منابع ملی و همچنین اعتبارات این نهاد نسبت به ارتقاء و حل مشکالت
روستاییان گامهای مؤثری برداشته شود.
شــاملو در خصوص افزایش ســهمیه اعطای تســهیالت بانکی جهت مسکن روســتاییان گفت :در این زمینه
هیچگونه محدودیت سهمیهای وجود ندارد و به تمام متقاضیان تسهیالت بانکی پرداخت میگردد.
شــاملو گفت :خوشــبختانه در این زمینه دولت محترم مصوبه خوبی داشــت و بر اساس این مصوبه تسهیالت
بانکی روستایی از پانزده میلیون تومان به هجده و بیست میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و از آنجا که دولت
مابهالتفاوت و سود این تسهیالت را تقبل کرده است لذا در زمینه اعطای این تسهیالت هیچگونه محدودیتی وجود
ندارد .معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن انقالب اســامی  افزود :در خصوص اجرای طرح بهسازی روستاها هم
عالوه بر تأمین اعتبارات الزم ســهمیه قیر رایگان جهت آسفالت معابر و محورهای ارتباطی روستاهای این بخش
افزایش داده خواهد شد.

رئیس دادگستری جهرم مطرح کرد

لزوم تقویت باورهای دینی دانشآموزان برای کاهش
آسیبهای اجتماعی

رئیس دادگستری جهرم گفت :تقویت باورهای دینی ،آموزش مهارتهای زندگی ،آگاه کردن دانشآموزان
از تاثیرات منفی آسیبها ،توجه بیشتر به حجاب و غیره در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر است.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمد اسمی  پنجشــنبه شــب در همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی که با
حضور فرهنگیان و مربیان پرورشی مدارس شهرستان جهرم برگزار شد به افزایش آسیبهای اجتماعی در سایر
جوامع به لزوم شناخت آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و گفت :علم به تنهایی کافی نبوده و تعلیم و تربیت باید
همراه با هم باشد تا بتواند از آسیبهای اجتماهی جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی میتواند یک تهدید بزرگ برای کشور و نظام آموزش و پرورش
باشد ،به توجه بیشتر به امر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاکید کرد .به گفته رئیس دادگستری جهرم ،تقویت
باورهای دینی ،آموزش مهارتهای زندگی ،آگاه کردن دانش آموزان از تاثیرات منفی آسیبها ،توجه بیشتر به
حجاب ،توجه به نیازهای عاطفی نوجوانان و جوانان و احترام به آنان میتواند آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد.
احمد برومندی ،دادســتان شهرستان جهرم نیز در این جلسه در سخنانی به بیان آسیبهای اجتماعی مرتبط با
دانش آموزان و ارائه راهکارهای پیشــگیری مطابق با کارخواســتههای پیشگیری از وقوع جرم مورد پرداخت.

هم اندیشی ارتفا کیفی سیما و منظر شهری در الرستان

به گزارش روابط عمومی  اداره کل راه و شهرســازی الرستان ،اولین نشست تخصصی با حضور جمعی
از مدیران شــهری و متخصصین حوزه شهرســازی و معماری در ســالن اجتماعات شهید سرور زاده اداره کل
راه و شهرسازی الرستان برگزار شد.
سرپرســت مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی الرستان در حاشیه این همایش اظهار
داشــت :در راستای اجرایی شــدن مصوبه شورای عالی شهرســازی و معماری ایران در خصوص " ضوابط و
مقررات ارتقای کیفی ســیما و منظر شــهری" ،اولین نشســت تخصصی با حضور شهرداران و روسای دفاتر
نمایندگی نظام مهندسی و روسای مراکز آموزش عالی الرستان و جمعی از مدیران شهری و متخصصین حوزه
شهرسازی و معماری با هدف اجرایی شدن این مصوبه در  19شهر حوزه استحفاظی برگزار شد.
ســلمان مهرابی با بیان اینکه :از جمله اهداف اجرایی این مصوبه تالش در جهت اســتفاده بهینه از منابع
و تامین ســامت ساکنین از طریق ساماندهی به ســیما و منظر در شهرها و روستاها و شهرک  های در دست
احداث اســت ،افزود :امیدواریم که با تشــکیل این کمیته تخصصی بتوانیم با دقت عمل بیشتر شرایط را برای
اجرای ضوابط فراهم ســازیم .وی در ادامه :احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته شهرهای ایران
و جلوگیری از بروز ناهماهنگی های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت  های شهری را از دیگر اهداف این
همایش بر شمرد و خاطرنشان کرد :با تشکیل این کمیته و برگزاری جلسات و همایش  های تخصصی دستیابی
به تعامالت بیشتر اجتماعی و هماهنگی دستگاه های موثر در مدیریت شهری و کوشش در جهت تنظیم جریان
حیات مدنی در شهر بیش از پیش خواهد شد.

