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همايش "عشق و محبت از ديدگاه
اهل بيت(ع)" در شیراز
برگزار میشود
صفد ر د وام  /عصر مرد م

همايش ملى عشق و محبت از ديدگاه اهل بيت(ع)
از روز دوشنبه سوم ارديبهشت ماه در محل تاالر عالمه
جعفري دانشــكده الهيات و معارف اســامي دانشگاه
شيراز برگزار خواهد شد.
دكتر قاســم كاكايي دبير علمي ايــن همايش روز
گذشــته روز یکشنبه در نشســت خبري با خبرنگاران
رسانه هاي گروهي با اشــاره به اينكه بخش مهمي از
عرفان اسالمي و تشييع برگرفته از محبت و عشق مي
باشد ،اظهار داشت :در جهان امروز كه برخي از نحله هاي
خشــن نظير داعش ،القاعده با شــعار اسالمي سعي بر
نشــان دادن چهره خشن از دين دارند توجه به محبت
و عشــق در آيات و روايات اسالمي ضروري مي باشد.
رئيس دانشــكده الهيات و معارف اســامي دانشگاه
شــيراز با تأكيد بر اينكه ايمان بــه معناي گرايش به
محبت الهي اســت اضافه كرد :بايد توجه داشــت كه
متأســفانه در جامعــه امروزي خصائــل نيكويي چون
محبت و عشــق ورزي در حال فراموشي است از اين
رو هنر عشــق ورزي بر اساس تأكيدات ديني از جمله
اهداف اين همايش سه روزه خواهد بود.
وي با اســتناد به بكارگيري واژه عشــق در متون
ادبي ،عرفاني و كالمي تاريخ كشورمان ادامه داد :البته
واژه عشق در قرآن كريم بكار نرفته اما در باب محبت
بسيار آيات صريح آمده است اما در روايات بسيار از واژه
محبت استفاده و بر آن تأكيد شده است.
اين اســتاد دانشگاه شــيراز در ادامه به نقش مهم
محبت در تربيت و الگو ســازي جامعه اشــاره كرد و
گفت :ترويج محبت اثر مهمي در ارتقای جوامع انساني
دارد بــراي همين در روايات ديني ما بر اين مهم تأكيد
شده است.
كاكايــي در ادامــه از ارائــه  ٧٠مقالــه در ايــن
همايــش ســه روزه خبــر داد و گفت :ايــن همايش
ملي كه با پيــام آيتا ...جوادي آملي آغاز مي شــود
سخنراناني نظير دكتر غالمحســين ابراهيمي ديناني،
دكتــر منصــوري الريجاني ،دكتر غالمرضــا اعواني،
حجه االســام ســعيد جوادي آملي ،دكتــر كاووس
حســنلي ،دكتــر فاطمــه طباطبايــي ،دكتــر محمد
يوســف ّنيري و عبدالجبار كاكايي به ايراد ســخنراني
خواهند پرداخت.
همايش ملي عشق و محبت از ديدگاه اهل بيت(ع)
ساعت  ٩صبح روز دوشــنبه سوم ارديبهشت ماه و در
محل تاالر عالمه جعفري دانشــكده الهيات دانشــگاه
شــيراز آغاز به كار مي كند و ورود براي عالقمندان به
مبحث ياد شده آزاد خواهد بود.

فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران:

ارتش در اوج قدرت علمی و
رزمی قرار دارد

فرمانده پایگاه هوایی شــهید دوران گفت :ارتش
جمهوری اســامی ایران امروز در اوج قدرت رزمی و
علمی قرار دارد و همواره آماده جانفشــانی و دفاع از
انقالب است.
به گزارش خبرنگار مهر ،امیر منصور محمدی بعد
از ظهر دوشــنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز
افزود :پیوند ارتش و مردم باعث ســرعت بخشــیدن
به پیروزی انقالب شــد و پس از پیروزی انقالب نیز
ارتش در موضوعات مختلف ورود کرد و شکست های
مختلفی را به دشمنان انقالب وارد کردند.
وی ادامه داد :دشــمنان انقالب به دنبال انحالل
ارتش بودند که امام(ره) با درایت ورود کردند و مقابل
انحالل ارتش ایســتاد و  ۲۹فروردین را به نام ارتش
نام گذاری کردند.
وی تصریح کرد :با این پیوند ارتش توانست نقش
خود را در تمامی عرصه ها ایفا کند و در ســال  ۵۹بود
که حمله عراق به همراه بیش از  ۴۰کشور آغاز شد و
ارتش نیز نقش نمایان و موثر خود را ایفا کرد.
امیر محمدی یادآور شــد :ارتش شــهدا و اسرای
بسیاری تقدیم انقالب کرد اما سرافراز از  ۸سال دفاع
مقدس خارج شد.
وی افــزود :امروز هــم ارتش با همیــن توان و
قدرت در خدمت انقالب اســت و شاهد اقتدار کشور
در منطقه هستیم.
وی تاکیــد کــرد :امــروز ارتش با علــوم روز و
کولــه باری از تجربه در ســطح اول توانایی نظامی و
علمی قرار دارد.

ديدار مردمي معاون
هماهنگ كننده فرمانده انتظامي
فارس با شهروندان در 197

معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي استان
با حضور در دفتر نظارت همگاني ( )197از نزديك با
تعدادي از شهروندان ديدار كرد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در راستاي
تكريم ارباب رجوع ســرهنگ "ناصر كشاورز" معاون
هماهنــگ كننده فرماندهي انتظامي اســتان فارس،
با حضور در دفتر نظــارت همگاني ( )197از نزديك
بــا مردم ديدار و مطالبات آنهــا را در خصوص موارد
انتظامي بررســي و دستورات الزم براي مرتفع كردن
خواسته هاي آنان صادر شد.
در اين ديدار مردمي معاونان و روساي پليس هاي
تخصصــي فرماندهي انتظامي اســتان فــارس نيز
سرهنگ كشاورز را همراهي كردند.
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همايش ملى عشق و محبت از ديدگاه اهل بيت(ع) از روز دوشنبه سوم ارديبهشت ماه
در محل تاالر عالمه جعفري دانشكده الهيات و معارف اسالمي ...

برگزاری یادواره شهدا وظیفه شرعی و اجتماعی است
جانشین سازمان بســیج مستضعفین کشــور گفت :برگزاری یادواره های شهدا یک
وظیفه اجتماعی ،شرعی و سیاسی است...

رییس دانشکده الهیات دانشگاه شیراز:

 30رجب 1439

فارس

فرماندار کازرون:

ایجاد شهرستان جدید در حد حرف است

ایرنا :فرماندار کازرون ،با اشاره به مباحث مطرح
شده مبنی بر جداســازی  2بخش از این شهرستان
و ایجاد شهرســتان جدید گفت :آنچه در این زمینه
مطرح اســت فقط در حد حرف بوده و هنوز در عمل
هیچ اتفاقی را شاهد نبوده ایم.
ابراهیم اســتوار میمندی ،افــزود :البته در زمان
طرح چنین مســائلی ایجاد نگرانــی در بین مردم و
اعتراض آنها امری کامال طبیعی است و باالخره هر

فردی ممکن است نسبت به آینده چنین تصمیماتی
نگرانی هایی داشته باشد اما به مردم اطمینان می دهیم
که به تمام خواســته های آنهــا در چارچوب قانون
توجه می شود.
وی در     بــاره وضعیت آرامــگاه امامزاده ســید
حسین و مجموعه تاریخی بیشاپور در صورت ایجاد
شهرســتان جدید گفت :در صورت ایجاد شهرستان
جدید ،ایــن  2اثر مذهبی و تاریخــی نیز در بخش

مرکزی شهرستان کازرون خواهند ماند و در وضعیت
آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد.
به دنبال مباحث مطرح شــده در     باره جدا شدن
بخش های کوهمره نودان و چنارشــاهیجان(قائمیه)
از کازرون و تشــکیل شهرســتان کوه چنار ،برخی
مــردم این شهرســتان بــه این مباحــث اعتراض
کردند و خواســتار حفظ موقعیت فعلی شهرســتان
کازرون شدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس:

اتمام طرح های نیمه تمام فارس  20سال زمان می خواهد
ایرنا :رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
فــارس با بیان اینکه اولویت برنامه ششــم اتمام
طرح های نیمه تمام و عدم آغاز طرح های جدید
اســت گفت:اتمام طرح های نیمه تمام در استان
فارس با روند فعلی تخصیص اعتبارات  20ســال
زمان می خواهد.
ساســان تاجگردون رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی اســتان فارس دوشنبه در دیدار با
مدیــر کل و معاونان بنیاد مســکن فارس افزود:
در این استان  20هزار میلیارد تومان اعتبار مورد
نیاز اســت تا پروژه های نیمه تمام ملی و استانی
را به ســرانجام برســاند ،این عدد خیلی بزرگ و
سنگین است.
وی با بیان اینکه کل بودجه اســتان فارس در
زمینه ملی و اســتانی  2هزار میلیارد تومان است
گفت :فقط  60درصد این رقم تخصیص می یابد،
بنابر این اگــر بخواهیم با ایــن روند تخصیص
اعتبار طرح های نیمه تمام را به سرانجام برسانیم
 20ســال اگر هیچ پروژه جدیدی شــروع نشود
باید بودجه اختصاص یابد تا طرح های نیمه تمام
جمع شود.
وی با تاکید بر اینکه همه ظرفیت های قانونی
برای ایجاد توســعه و هم افزایی در روستاها باید
به کار گرفته شــود گفت:در ایــن زمینه باید از
ظرفیت ها و منابع مالی مشــارکت مردم و منابع
غیر دولتی بیشــتر بهره گیــری و رویکردهایی
را دنبــال کرد که به افزایش اشــتغال و کاهش
مهاجرت های روستایی بیانجامد.
تاجگردون افزود :تخصیص اعتبارات در نظام
منابع مالی دولت سخت شده و بودجه ها به سمت
بودجه های انقباضی پیش می رود اما در عین حال
نمی توان دسترسی به خدمات و توسعه در روستاها
را به بودن یا نبودن منابع مالی محدود کرد ،باید از
ظرفیت ها و منابع مالی خارج از دولت به صورت
مشــارکت محلی و تسهیالت بانکی استفاده کرد
تــا چرخ توســعه در مناطق محروم و روســتاها
متوقف نشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس
گفــت :مــا از همراهــی هر حرکتی کــه باعث
هم افزایــی و توانمندی روســتاها شــود دریغ
نمی کنیم و همراه و همگام با توســعه روستا و در
کنار مردم این مناطق هستیم.
تاجگردون با بیان اینکه ظرفیت های حقوقی
و ظرفیت های شــورای برنامه ریزی استان هم
به کار گرفته می شــود تا توسعه روستایی تداوم

یابد گفت:باید تالش شود طرح های نیمه تمام در
روستاها به سرانجام مطلوب برسد ،در زمینه آغاز
پروژه های جدید البته محدودیت هایی وجود دارد.
ســال  96پروژه های نیمه تمام زیادی در استان
فارس بوده است که نیاز به اعتبارات داشت ،منابع
اعتباری باید طوری اختصــاص یابد که طرح را
به ســرانجام مناسب برســاند و آن را نیمه تمام
رها نکند.
وی با بیان اینکه منابع عمومی دولت در جایی
باید هزینه شــود که بیشترین بهره وری را داشته
باشد بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش مهاجرت ها
تاکید کرد و افزود :برای عدم مهاجرت روستاییان
باید محیط مناســب برای زندگی روستایی مهیا
شــود ،باید به اشــتغال روســتایی هم بپردازیم،
اشــتغال در زمینه کاهش مهاجرت بســیار مهم
است ،روســتایی با جیب خالی ناگزیر از مهاجرت
است باید تالش کنیم مهاجر فرستی در روستاها
با افزایش اشتغال کم شود.
مهندس عطاا ...زمانی مدیر کل بنیاد مســکن
استان فارس هم با اشاره به محدودیت های منابع
مالی بر لزوم محرومیت زدایی و توسعه روستایی
تاکید کرد و گفت :بازتعریف منابع اعتباری پایدار،
توسعه روستایی را شتاب می بخشد.
وی شمار روستاهای باالی  20خانوار در این
استان را  2400روســتا اعالم و اضافه کرد:همه
روســتاهای فارس دارای طرح هادی هســتند و
طرح ها برای اجرا آماده اســت ،باز تعریف منابع
مالی در این زمینه می تواند شــتاب مناســب در

اجرای طرح های توسعه ایجاد کند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس افزود:سال
گذشته معادل  70میلیارد تومان طرح ملی و استانی
در زمینه توســعه روستایی و محرومیت زدایی در
فارس اجرا شده است ،بنیاد مسکن در این عرصه
 600پروژه اجرا کرده که از دستگاه هایی است که
از نظر تعداد و پراکندگی پروژه ها مقام برتر را دارد.
زمانــی همچنین بــا بیان اینکــه  30درصد
روستاهای ما در استان فارس در معرض خطرات
طبیعی ســیل و زلزله و فرونشســت قــرار دارد
گفت :باید تا پایان برنامه ششــم این روســتاها
ایمن ســازی شود ،این یک تکلیف قانونی است،
در استان فارس مساله فرونشست زمین به شدت
مطرح است.
وی ادامه داد 20 :دشت استان فارس مشکل
فرونشست دارد ،روستاهای دیندارلوی فسا و کوه
سفید داراب بشــدت فرونشست داشته است ،در
این  20دشــت نیاز اســت مطالعات جامع انجام
شود ،برای جابه جایی روستاها باید برنامه ریزی
شــود ،هر چند جابه جایی روســتاها کار آسانی
نیست و نیاز به مطالعات جامع دارد.
مدیر کل بنیاد مســکن اســتان فارس افزود:
 20درصد زلزله های باالی ســه ریشتر کشور در
فارس رخ می دهد ،فارس استانی حادثه خیز است
و الزم اســت دراین زمینه با شتاب بیشتر مقاوم
ســازی ها را دنبال کند ،برخی از روستاها خارج از
محدوده ایجاد شــده است و مشکالتی در زمینه
دریافت تسهیالت دارند.

برگزاری نخستین فستیوال معمار در اردیبهشت شیراز
ایســنا :نخســتین فســتیوال معمار به همت
دانشکدهی شــهید باهنر و با همکاری شهرداری
و شــورای شــهر ،دانشگاه شیراز و ســازمانها و
نهادهای مرتبط طی  2هفتهی اول اردیبهشت در
شیراز برگزار خواهد شد.
دبیرکل نخستین فســتیوال معمار دوشنبه 27
فروردین در جمع خبرنگاران گفت :این فســتیوال
از دوم اردیبهشــت کار خود را آغاز میکند و تا 13
اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
ابوالفضل بادآهنگ اعتقاد دارد که این فستیوال
نخستین رویدادی است که با همکاریهای مستمر
و هماهنگ با شــهرداری و شورای اسالمی شهر

شیراز و دانشگاههای شیراز و سازمانهای مرتبط
با فعالیتهای معماری و به مناسبت هفتهی معمار
و هفتهی شیراز برگزار میشود.
او با بیــان اینکه محل برپایی این فســتیوال
باغ جهاننما خواهد بود ،گفت :در این فســتیوال
شاهد اتفاقات خوبی بهویژه در حوزهی معماری و
شهرسازی خواهیم بود.
دبیر نخســتین فســتیوال معمار نیز گفت :این
برنامه رویدادی اثربخش اســت که با هماهنگی
مسئوالن ،معماران ،شهرسازان ،دانشجویان و البته
شهروندان در بخشهای مختلف رقم میخورد.
سعید زحمتکشان گفت :مسابقه معمار حرفهای،

طراحی و ســاخت پاویون در محل باغ جهان نما،
ســخنرانی و ارائه پروژههای حرفــهای معماران
معاصر شــیراز ،پنلها و مناظره های علمی اساتید
آکادمیک و مســئولین شهری ،جشنی به مناسبت
هفتــه معمار ،بزرگذاشــت روز معلم و اســتاد ،و
نمایشــگاه آثار معماری و ...برخی بخشهای این
فستیوال خواهد بود.
دبیــر نخســتین فســتیوال معمــار از برپایی
غرفههایی با هدف ارائه آثار دانشــجویان معماری
دانشــگاه شیراز خبر داد و گفت :این رویداد توسط
گروه فنی و مهندسی ایده و با همکاری شهرداری
و شورای اسالمی شهر شیراز مدیریت میشود.

ایجاد شهرستان جدید در حد حرف است
فرماندار کازرون ،با اشــاره به مباحث مطرح شــده مبنی بر جداسازی  2بخش از این
شهرستان و ایجاد شهرستان جدید گفت :آنچه در این زمینه...
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جانشین بسیج مستضعفین کشور:
برگزاری یادواره شهدا وظیفه شرعی و اجتماعی است

مهر :جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشــور گفت :برگزاری یادواره های شهدا یک وظیفه
اجتماعی ،شرعی و سیاسی است.
به نقل از روابط عمومی ســپاه کازرون ،ســرتیپ پاســدار علی فضلی ،جانشین سازمان بسیج
مســتضعفین کشور در یادواره  ۷۱شهید منطقه کوهمره جروق و فامور این شهرستان گفت :برای
این یادواره که با حداقل امکانات در زیر باران انجام گرفت و لباس خادمین خیس از باران بود غیر
از خدا و سیدالشهدا کسی نمیتواند اجر و مزد بدهد.
وی ،برگزاری یادواره شــهدا را یک وظیفه اجتماعی ،شرعی ،عاطفی ،عقلی ،سیاسی دانست و
گفت :برگزاری چنین یادوارههایی یادآور شجاعت ،تقوا ،حماسه و ایمان شهداست.
جانشین ســازمان بسیج مستضعفین کشــور با اشاره به ســخنان امام خمینی(ره) که انقالب
اســامی بر ســه پایه قرآن ،عترت و مردم است ،افزود :حضور گســترده مردم در این محفل که
عشقورزی به دین خداست.
ســردار فضلی با بیان اینکه ما با افتخار در حساسترین مقطع یاد شهدا میکنیم و آنها را چراغ
راه هدایت خود قرار میدهیم ،گفت :تمام مســتکبران برآن شدند که جبهه مقاومت را بشکنند اما
این خون شهدا که پای نهال مقاومت ریخته شده شکستنی نیست.
فرمانده قرارگاه مرکزی راهیاننور کشــور با اشاره به اینکه امنیتی که کشور ما امروز در جهان
ناامــن دارد بهخاطر خونهای مطهر و مقدس شــهدا و همچنین حضور مردم همیشــه درصحنه
اســت ،افزود :مردم همیشه بموقع در صحنه هستند و از ولیامر خود اطاعت میکنند تا دشمن را
ناامید کنند.
وی با اشــاره به دیدار خود با خانواده شــهید مدافع حرم میالد جوکار اشاره کرد و گفت :شهید
جوکار فرزند و خانواده خود را دوست داشت اما بهخاطر خدا از آنها چشمپوشی کرد.
ســردار فضلی با یادآوری عملیات کربالی چهار و پنج که شهرستان کازرون حدود  ۱۵۰شهید
واالمقام را تقدیم کشور کرد به خاطرهگویی از این عملیاتها پرداخت.

یک متخصص مغز و اعصاب:
تومور مغزي دومین سرطان شایع در بچههاست

ایســنا :یک عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت :در ردهبندي شیوع سرطانها،
تومور مغزي هشتمين سرطان شــایع در بزرگساالن و در کودکان بعد از سرطان خون شایعترین
سرطان است.
محمد عیسایی در گفتوگو با ایسنا منطقهی فارس گفت :در ردهبندی شیوع سرطان ها ،تومور
مغزی هشــتمین سرطان شایع در بزرگساالن اســت و در بچه ها بعد از سرطان خون ،شایع ترین
سرطان تومور مغزی است.
این متخصص جراحی مغز ،اعصاب و ستون فقرات گفت :شیوع تومور مغزی در هر ده هزار نفر
تقریبا  4.2نفر و در زمان بررســی اتوپسی بیمار در كالبدشكافي ،شیوع این بیماری  71در ده هزار
است؛ افراد بسیاری در طول زندگی بدون اینکه متوجه تومور مغزي خود شوند ،از دنیا ميروند.
عیسایی با بیان این مطلب که بیشتر مردم سردرد را از عالئم اصلی تومور مغزی میدانند ،گفت:
بر خالف تصور عام سردرد ،عالئم پنجم این بیماری است در حالی که در  ۵۰درصد موارد ابتال به
تومور مغزی ،فرد دچار سردرد نمیشود.
وی تشــنج را شایعترین عالمت تومور مغزی دانســت و افزود 18 :درصد مواقع ،تومور مغزی
با تشــنج همراه است و تشــنج کردن افراد بین  18تا  ۶۵سال ،شایع ترین عالمت تومور مغزی
است و اگر فرد زیر  18سال دچار تشنج شود شایع ترین علت آن صرع بی دلیل و باالی  ۶۵سال
سکته مغزی است.
این پزشــک متخصص تأکید کرد :ســردرد تومور مغزی ممکن است به خاطر علتهای دیگر
چون ســردردهای میگرنی باشــد و تومور مغزی بعضی مواقع ،ایجاد سردرد میکند که کار از کار
گذشته ،تومور فوقالعاده بزرگ شده و فشار مغز بسیار زیاد است.
به گفتهی وی در تشــخیص تومور مغزی ســردردهایی وجود دارد که باید به آن توجه شود و
توســط پزشــک متخصص عکس برداری مغز انجام گیرد و عصب بینایی فرد معاینه شود مانند
سردرد های طوالنی مدت بیش از شش ماه ،سردرد های صبحگاهی که همراه با حالت تهوع است
و فرد بعد از اســتفراغ کردن حال بهتری پیدا می کند ،سردرد های ناگهانی که فرد زمان شروع آن
به یاد دارد و سردرد هایی که با اجابت مزاج ،عطسه و سرفه تشدید می شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم خاطر نشان کرد :بهترین ابزار در تشخیص تومور
مغزی و رد آن " "MRIبا تزریق است.
این متخصص با اشاره به عالئم تومور مغزی در کودکان گفت :عمدتا تومور مغزی در بچه های
کوچک زیر هشــت ســال به وجود می آید و مهم ترین عالئمی که منجر به کشــف این بیماری
می شود استفراغ است که متاسفانه جدی گرفته نمی شود.
وی انحراف چشــم " "strabismusرا مهمترین عالمت تومور مغزی در کودکان دانست
و افزود :افزایش دور ســر و وزن نگرفتن کودک از دیگر عالئم این بیماری اســت که در نهایت
پیشرفته شدن ،باعث پایین آمدن سطح هشیاری و به کما رفتن بیمار میشود.
به گفتهی وی در بعضی از سرطانها مانند سرطان سینه و دهانهی رحم فرد با چککردن مداوم
میتواند از بیماری خود مطلع شــود و با تشــخیص زودهنگام از پیشرفت بیماری جلوگیری کند.
وي در ادامــه افزود :متأســفانه تومور مغزی این چنین نیســت که فــرد بتواند از قبل ام آر آی
" "MRIو سیتیاســکن شود و هر زمان که فرد متوجه بیماری شود ،تأثیری در روند درمانی او
نخواهد داشت.
عیســایی ،تومورهای مغزی را دو دســتهی خوش خیم و بد خیم دانســت و عنوان کرد :اکثر
تومور هایی که در بزرگساالن کشف می شود از نوع بدخیم است.
بــه گفتهی این متخصص مغز و اعصاب تومور مغزی بدخیم به نام ( )GBMبا وجود جراحی،
شــیمی درمانی و پرتو درمانی حداکثر بیمار یک ســال و نیم الی دو سال زنده است و تومورهای
خوشخیم مانند "مننژیوما" بعد از جراحی و برداشتن آن بیمار درمان میشود و تا آخر عمر مشکلی
پیدا نخواهد کرد.
به گفتهی این متخصص و جراح مغز ،اعصاب و ســتون فقرات ،نوع تومور و مکان قرار گرفتن
آن در درمان این بیماری بســیار حائز اهمیت است و اکثر تومور های مغزی قابل درمان هستند به
جز آنهایی که در ساقه ی مغز قرار گرفته و هیچ روش جراحی برای درمان آن در دنیا وجود ندارد.
عیســایی گفت :ضربه به مغز ،اشــعه گاما در پرتو درمانی ،فلزات سنگین و مواد شیمیایی چون
ارگانو فسفات که در حشره کش ها و سموم کشاورزی وجود دارد از ریسک فاکتور های ایجاد تومور
مغزی است و مادران باردار می بایست از این مواد شیمیایی به جد دوری کنند و خود را در معرض
حشره کش ها قرار ندهند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی جهرم بیماری ژنتیک نوروفیبروماتوز که اعصاب و
پوســت را درگیر می کند در بروز تومور مغزی مهم دانســت و گفت :در یک سری از تومور های
مغزی نقش ژنتیک ثابت شــده است و خویشاوندان درجه یک بیمار باید ساالنه تصویر برداری از
مغز را انجام دهند.
ساخت دو مخزن ذخیره آب در روستاهای قرق چین و چوراب بخش ارژن

به منظور رفع مشکل تأمین آب روستاهای قرق چین و چوراب در بخش ارژن شهرستان شیراز
دو باب مخزن ذخیره  50مترمکعبی احداث گردید.
فارسی مدیر امور آبفاروستایی شهرستان شیراز در این زمینه گفت :اجرای شبکه داخلی روستای
قرق چین توسط اهالی انجام شده و با پایان عملیات ساخت مخزن ذخیره  50مترمکعبی ،مشکل
تأمین آب روستا رفع گردید.
همچنیــن ســاخت مخــزن ذخیــره  50مترمکعبی در روســتای چــوراب به اتمام رســیده
و پــس از تکمیــل ایســتگاه پمپــاژ آب شــرب و بهداشــتی مــورد نیــاز این روســتا تأمین
خواهد شد.
الزم به ذکر اســت میزان اعتبار هزینه شــده جهت احداث این مخازن  1200میلیون ریال و از
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده و  200خانوار در این دو روستا بهره مند گردیدند.

