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موضوع زکات باید برای مردم شفاف سازی شود
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس گفت :باید در موضوع زکات برای مردم شفاف
سازی شود تا شاهد استقبال مردم از این امر مهم باشیم...

در جریان بارندگی های اخیر؛

سد درودزن آسیب ندید
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سال بیست و    چهارم شماره 6602

تولد بیش از  ۴۷۰۰نوزاد در بیمارستان مادر و کودک شوشتری
در ســال گذشــته ،چهار هزار و  ۷۶۸نوزاد در بیمارســتان مادر و کودک شوشتری
متولد شدند...

چهرههای سال هنر انقالب
اسالمی    استان فارس معرفی میشوند

تســنیم :رئیس حوزه هنــری و دبیر ســتاد برگزاری
هفته هنر انقالب اسالمی    اســتان فــارس از برپایی آیین
معرفی چهرههای ســال هنر انقالب اسالمی    استان فارس
خبر داد.
محمد کرما...ی امروز در جمع خبرنگاران ضمن اعالم
این مطلب اظهار داشت :در این آیین از  9نفر از چهرههای
برتر هنر انقالب اسالمی    فارس تجلیل میشود.
وی افزود :در این نشســت از غالمرضا کافی در بخش
پژوهش ادب و هنــر ،محمد محمودی نورآبادی در بخش
ادبیــات پایداری ،ایــوب پرندآور در بخش ادبیات-شــعر،
سیدحسن حســینی ارســنجانی در بخش ادبیات-داستان
و  هادی فردوســی در حیطــه ادبیات کــودک و نوجوان
تجلیل میشود.
رئیس حوزه هنری و دبیر ســتاد برگــزاری هفته هنر
انقالب اسالمی    اســتان فارس افزود :سهیال نیک سرشت
در بخــش هنرهای تصویری ،علیرضا اســدپور در بخش
هنرهای نمایشــی ،عمران جمالی در بخش موســیقی و
ســرود و ســعید صادقی در بخش هنرهای تجسمی    دیگر
چهرههای مورد تجلیل هستند.
وی ادامه داد :در این مراســم چهره ســال هنر انقالب
اسالمی    استان فارس از میان این  9چهره برگزیده انتخاب
میشود و سپس از  7اثر تازه تولید شده حوزه هنری فارس
رونمایی میشود.
کرما...ی در پایان اظهار داشــت :این نشست از ساعت
 17روز دوشــنبه  26فروردین ماه جاری در سینما فرهنگ
واقــع در چهارراه حافظیــه مرکز اســناد و کتابخانه ملی
فارس برگزار میشــود و حضور عموم عالقهمندان در آن
آزاد است.
چشم شیشه ای

مهر :اســتاندار فارس به تمامی    دستگاه  های
مربوطــه  ۱۵روز فرصــت داد تــا زمینــی
مناســب برای ایجاد کتابخانه مرکزی شــیراز
مشخص کنند.
به نقل از روابط عمومی    اســتانداری فارس،
عنایتا ...رحیمی    در جلسه انجمن کتابخانههای
عمومی    استان فارس با اشاره به سابقه فرهنگی
و ادبی شــهر شــیراز افزود :گذشتگان این دیار
میــراث متعــدد و گرانبهایــی در حوزههــای
ادبــی و فرهنگی بــرای ما به جا گذاشــتهاند
از ایــن رو غنــای فرهنگــی این گذشــتگان
باید با برجای گذاشــتن آثاری بــرای آیندگان

تــداوم یابد که بــی تردید توســعه کتابخانهها
یکــی از این آثار ارزشــمند تلقی خواهد شــد.
وی ادامه داد :از همه ادوار تاریخی ما نمادهای
کالبدی و فیزیکــی باقی مانده و امروز باید این
سوال را از خود بپرسیم که ما چه اثر برجستهای
برای آینــدگان از دوران خــود برجای خواهیم
گذاشت.
رحیمی    با اشــاره به اهمیت ساخت کتابخانه
مرکزی شــیراز ،تاکید کرد :توجه به ساخت این
کتابخانه باید با توجه به آینده باشد.
وی همچنیــن بر لزوم بازســازی کتابخانه
آیت ا ...دســتغیب تاکید کرد و در ادامه با اشاره

به ســهم نیم درصدی کتابخانههای عمومی    از
بعضــی درآمدهای شــهرداری عنــوان کرد:
شــهرداریها باید این ســهم را در حوزههای
عمرانی کتابخانهها هزینه کنند.
اســتاندار فارس بــا بیان اینکه ســهم نیم
درصدی کتابخانهها اگر پرداخت نشود به مرکز
ارجاع و صرف هزینههای جاری خواهد شــد :از
شــهرداریها خواست این ســهم را به صورت
ماهانه پرداخت کنند.
رحیمی    در ادامه خاطرنشان کرد :شهرداریها
میتوانند این ســهم را با انجام مســتقیم امور
عمرانی کتابخانهها پرداخت کنند.

حسين درويشى پاسخ می دهد:

هالل احمر فارس در نوروز و سیل شیراز چه کرد؟
صفد ر د وام
مدير عامل جمعيت هالل احمر استان فارس
گفت :در زمان وقوع حوادث طبيعى و غير طبيعى
نخستين اقدام ما نجات افراد و سپس امداد رسانى
مى باشد.
حســين درويشــى ديروز در نشست خبرى با
خبرنگاران رســانه  هاى گروهى در شيراز اظهار
داشت :در حادثه ســيل اخير شيراز تعداد  ٧٢تيم
امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان با تعداد
 ٣٦٦نفر در محل حادثه كه دروازه قرآن شــيراز
بود ،حضور يافتند.
وى بــا اشــاره به آســيب  هاى وقوع ســيل
فروردين ماه در حاشيه  هاى  ٢١شهرستان استان
ياد آور شد :در اين شهرســتانها نيز همكاران ما
در بحث امداد و نجات هم اســتانى  ها حضورى
پررنگ داشتند.
مدير عامل جمعيت هالل احمر فارس با بيان
اينكه وظيفه امدادگران اين سازمان حضور پس از
حوادث مى باشــد ،اضافه كرد :تيم امدادى هالل
احمر در ســاعات اوليه حادثه سيل دروازه قرآن
تعداد  ٦جسد را از بين خوردروهاى واژگون شده
بيرون آوردند.
وى به حضور همه جانبه امدادگران در شهرك
ســعدى پس از وقوع سيل خبر داد و گفت :تعداد
 ٢٨٩بســته اقالم غذايى و بهداشتى هر كدام با
ارزش ريالى يك ميليــون و  ٧٠٠هزار تومان به
آسيب ديدگان سيل در منطقه سعدى داده شد.
او همچنين به اسكان اضطرارى تعداد ٤هزار

و  ٤٧٣نفر مســافر نوروزى در محل  هاى اسكان
در روزهاى واقعه ســيل شــيراز خبر داد و گفت:
اين افراد در اماكن ورزشــى ،حسينيه  ها و تكايا و
نمايشگاه دائمى شيراز اسكان داده شدند.
درويشــى همچنين به كمك  هاى مردمى به
حســاب هالل احمر اشــاره كرد و گفت :تاكنون
بيش از  ٤٠٠ميليون تومان از ســوى هموطنان
هميارى شده است.
او در ادامــه به اجراى طرح نوروزى  ١٣٩٨در
ايــام نوروز تا  ١٧فروردين ماه نيز اشــاره كرد و
گفت :اكيپ  هاى امــداد و نجات جمعيت هالل
احمر در  ١٢٧منطقه از استان در ايام نوروز حضور
داشتند.
وى به فعاليت شبانه روزى هالل احمر در ايام
نوروز نيز اشــاره كرد و گفت :ايجاد كشيك  هاى
شبانه روزى در شهرســتانها ،امدادهوايى ،وجود
ســگ  هاى تجســس و فعاليت تعداد  ٥٠كمپ
جوانان در كار ايمنى و سالمت مسافران نوروزى
از جمله فعاليت  هاى هالل احمر اســتان در اياى
نوروز بود.
درويشــى از حضــور امدادگران بــر صحنه
تعــداد ١١٤مورد ســوانح جــاده اى و تصادف
در ايــام نوروز خبــر داد و گفت :تعــداد  ٦٤نفر
از مصدومــان توســط امدادگــران نجــات به
نزديكترين نقطــه مراكز درمانى منتقل شــدند
و تعــداد  ٤١٧نفــر نيــز تحت درمان ســرپايى
قرار گرفتند.
مدير عامل جمعيــت هالل احمر فارس ادامه

داد :در نوروز امســال تعداد  ١٩٩هزار و  ٨٩٥نفر
از هموطنان از خدمات جمعيت  هاىالل احمر در
بحث ايمنى و سالمت بهره مند شدند.
وى اجراى قرارگاه  هاى فرهنگى نظير نقاشى
كودكان ،ايجاد محيط عبادت و نماز و توزيع نقشه
و بروشــور از ديگر اقدامات هالل احمر فارس در
نوروز  ١٣٩٨اعالم كرد.
درويشــى به اجراى طرح فرشتگان رحمت با
همكارى خيرين اشاره كرد و گفت :با اجراى اين
طرح تعداد پنج هزار و  ١٩٥بســته عيدانه شامل
برنج ،روغــن ،حبوبات ،مواد بهداشــتى در بين
نيازمندانى كه تحت پوشش سازمان  هاى حمايتى
نيستند ،توزيع گرديد.
وو در ادامه به اقدامات جمعيت هالل احمر يه
عنوان اســتان معين در سيل خوزستان نيز اشاره
كرد و گفت :تعداد  ۲۳کامیون و تریلر به ســمت
این  ۲اســتان حرکت کردنــد و  ۱۱کامیون هم
کمک  های مردمی    دریافت شد.
مدیــر عامل جمعیــت هالل احمــر فارس
با اشــاره بــه اینکــه از شهرســتان  های آباده،
مرودشــت و المرد هرکدام  ۲۰نفر به خوزستان
اعزام شــدند ،افزود ۱۰ :خودروی امدادی و یک
خــودرو ارتباطاتی به شوشــتر اعزام شــدند در
این شهرســتان سه اردوگاه اســکان اضطراری
داشــتیم که  ۴۰۰خانوار و  ۲هزار و  ۵۰۰جمعیت
داشــت و در شهرستان شوش  ۱۰اردوگاه با ۵۸۶
خانوار و سه هزار نفر جمعیت تحت پوشش امداد
جمعيت هالل احمر فارس قرار گرفتند.

آیین پایانی جشنواره عکس ایثار در شیراز
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آیت ا ...دژکام:

فرصت  ۱۵روزه استاندار فارس برای
اختصاص زمین کتابخانه مرکزی شیراز

یک بانو معاون فرماندار
شهرستان اقلید شد

اســتاندار فارس در حکمی    اعظم اســلمی    را به عنوان
معاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری شهرستان اقلید
منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری فارس ،در
حکم دکتر عنایت اله رحیمی    خطاب به اعظم اسلمی    آمده
اســت :به موجــب این حکــم و بنا به پیشــنهاد فرماندار
شهرستان اقلید سرکارعالی را به سمت معاون برنامه ریزی
و توسعه فرمانداری شهرستان اقلید منصوب می    نمایم.
در بخش دیگــری از حکم انتصاب معاون برنامه ریزی
و توســعه فرمانداری شهرستان اقلید آمده است :امید است
با تکیه بــر خداوند متعال در چارچــوب وظایف مصوب و
در راســتای تحقق اهــداف و آرمان  هــای نظام مقدس
جمهوری اسالمی    ایران و اجرای سیاست  های دولت تدبیر
و امیــد و پیروی از منویات رهبر معظم انقالب اســامی    
"مدظله العالی" موفق باشید.

فرصت  ۱۵روزه استاندار فارس برای اختصاص زمین کتابخانه مرکزی شیراز
اســتاندار فارس به تمامی    دستگاه  های مربوطه  ۱۵روز فرصت داد تا زمینی مناسب
برای ایجاد کتابخانه مرکزی شیراز...

موضوع زکات باید برای مردم شفاف سازی شود

عکس :پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس

ایرنا :مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری فارس با
اشاره به انتشــار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر
وارد آمدن آسیب به سد درودزن گفت :این مطالب از اساس
کذب است و به هیچ وجه صحت ندارد.
رحیم آزادی افزود :در شــرایط فعلی که شهروندان در
پی کســب اطالعات و اخبار از وضعیت و شــرایط جوی
هســتند ،توصیه می    شود که اخبار را از طریق منابع خبری
رسمی    دنبال کنند.
وی ادامــه داد :قطعا افرادی که اقدام به انتشــار چنین
اخبار کذب و بی پایه و اساســی می    کننــد و باعث ایجاد
نگرانی و دلهره در بین مردم می    شوند ،از طریق نهادهای
ذیربط تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
او اظهار داشــت :با توجه به تداوم بارش باران در اکثر
نقاط استان فارس،به شهروندان توصیه می    شود که ضمن
پرهیز از ســفرهای غیــر ضروری ،از توقــف و حضور در
حاشــیه رودخانه  ها ،مسیل  ها و رفتن به مناطق کوهستانی
جدا خودداری کنند.
ســد درودزن در شمال شــیراز در محدوده شهرستان
مرودشت اســت و بخشی از آب آشــامیدنی شیراز از این
سد تامین می    شود.
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مهر :نماینده ولی فقیه در اســتان فارس گفت :باید در موضوع زکات برای مردم شفاف سازی شود
تا شاهد استقبال مردم از این امر مهم باشیم.
آیت ا ...لطف اله دژکام ظهر یکشــنبه در جلسه شورای زکات استان فارس افزود :در بحث زکات،
زکات فطره و زکات مال مقداری نوع کار متفاوت است اما کلیات یکی است.
وی با اشــاره به ترویج زکات فطره بیان کرد :با اشــاره به اینکه نزدیک به زکات فطره هســتیم
شهروندان زکات فطره را پرداخت خواهند کرد.
امام جمعه شــیراز ادامــه داد :در بحث جمع آوری زکات نزدیک به آماری هســتیم که باید به آن
برسیم.
آیت ا ...دژکام با اشــاره به چگونه جذب شهروندان به زکات افزود :سامان دادن نظام جذب و نظام
توزیع باید به گونهای باشد که کام ً
ال با مقررات متناسب باشد و همه در این بحث مهم باید هماهنگ
و یکرنگ باشند.
وی تصریح کرد :در بحث زکات باید توجه به شــفافیت در اولویت باشــد زیرا گسترش نظام جذب
باید به گونهای باشد تا اعتماد مردم افزایش یابد.
در ادامه جلســه رئیس ستاد زکات اســتان فارس با ارئه گزارش عملکرد ستاد زکات بیان کرد :کل
درآمد در سال  ۹۷بالغ بر  ۵۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان بوده و کل درآمد سال  ۹۶بالغ بر  ۳۹میلیارد
و  ۶۰۰میلیون تومان بوده است.
علی اکبر جعفری ادامه داد ۱۸۳ :درصد تحقق در برنامه و  ۴۳درصد رشــد مالی نســبت به ســال
قبل داشتهایم.
جعفری با اشاره به تعداد روستاهای مشمول به زکات بیان کرد :تعداد روستاهای مشمول به اغالم
زکات یک هزار و  ۵۵۷روســتا است وتعداد روســتاهایی که زکات را پرداخت کردهاند یک هزار و ۷۸
روستا بوده است.
وی با اشــاره آموزشهای تولیدی افرود :در ســال گذشــته بالغ بر یک هزار و  ۲۰۰همایشهای
تولیدی و آموزشی برگزار شد.
جعفری با اشاره به بیشترین شهرهای استان فارس که بیشترین زکات را پرداخت کردهاند بیان کرد:
شــیراز بیشترین پرداخت کننده در اختصاص به پرداخت زکات در سال را داشته و شهرستان مرودشت
رتبه دوم و شهرستان کارزون رتبه سوم در استان دارد.

در سال  ۹۷انجام شد:

تولد بیش از  ۴۷۰۰نوزاد در بیمارستان مادر و کودک شوشتری

در سال گذشته ،چهار هزار و  ۷۶۸نوزاد در بیمارستان مادر
و کودک شوشتری متولد شدند.
به گزارش روابط عمومی    دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،مدیر
بیمارستان مادر و کودک شوشتری گفت :با اجرای طرح تحول
نظام سالمت و ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین ،زایمان
طبیعی در مراکز دولتی به صورت رایگان انجام می    شود.
«طاهره گشتاسبی» با اشــاره به انجام چهار هزار و ۷۶۸
زایمان در طول یک ســاله گذشته در این بیمارستان گفت :از
تعداد یاد شده  ۶۰درصد آن به صورت زایمان طبیعی بوده که
نسبت به سال  ۹۶افزایش یافته است.
متخصص زنان و زایمان بیمارســتان مادر و کودک و شوشــتری با اشاره به فواید زایمان طبیعی از
لحاظ پزشــکی ،جسمی ،روانی و مالی برای مادر و کودک گفت :یکی از فواید پزشکی زایمان طبیعی،
جلوگیری از مرگ مادر است و امسال در این بیمارستان مرگ و میر مادری صفر بوده است.
دکتر «مریم زارع خفری» از چســبندگی جفت به عنوان یکی دیگر از عوارض ســزارین نام برد و
افزود :مرگ و میر مادران در ســزارین ،هفت برابر زایمان طبیعی اســت؛ همچنین عفونت محل زخم
جراحی یکی از عوارض دیگر ســزارین اســت و باید بدانیم خطر ایجاد عفونت  های رحمی    در سزارین
بیشتر است که می    تواند باعث از دست دادن رحم شود.
او از دست دادن خون زیاد و آسیب به مثانه و روده  ها را از دیگر عوارض سزارین دانست و ادامه داد:
در سزارین به علت برش بر روی رحم ،خطر پارگی رحم در بارداری بعدی بیشتر است.
دکتر زارع خفری ،خطر لخته شدن خون در پاهای مادر در زایمان طبیعی را بسیار کمتر عنوان کرد
و افزود :در زایمان طبیعی مادر هوشیار است و حس می    کند که در تولد نوزاد مشارکت دارد که از نظر
روانی برای مادر بسیار موثر است.
این متخصص زنان و زایمان در ادامه گفت :شــیر مادر برای نوزاد فواید زیادی دارد؛ مادرانی که
زایمان طبیعی دارند ،در تغذیه انحصاری با شیر مادر موفق تر هستند.
دکتــر زارع خفری اضافه کرد :مشــکالت تنفســی در نوزادی که به روش زایمــان طبیعی متولد
می    شود ،کمتر است.

بیشترین میزان بارش فارس در جهرم ثبت شد

ایرنا :فعالیت ســامانه اخیر بارشی در استان فارس تا ساعت  7و  30دقیقه یکشنبه  25فروردین
ماه جاری ،به طور میانگین ســبب بارش  21و ســه دهم میلیمتر باران در این استان شده است که
بیشترین میزان بارش  ها مربوط به شهرستان جهرم بود.
رئیــس اداره پیــش بینی و صــدور پیش آگهی  هــای جــوی و اقلیمی    اداره کل هواشناســی
فارس یکشــنبه در گفت و گــو با ایرنا اعالم کــرد :از ابتدای فعالیت این ســامانه ،جهرم با  49و
ســه دهم میلیمتر بیشــترین و المرد با  2و یک دهم میلیمتر کمترین میزان بارش در این استان را
داشته است.
فرید اســماعیل زاده افزود :میزان بارش باران در شهر شیراز نیز  13و سه دهم میلیمتر بوده و در
شهرک گلستان شیراز نیز بارش  20میلیمتر باران ثبت شده است.
وی ادامه داد :میانگین بارش ســاالنه باران در فارس در سال زراعی جاری تاکنون  381میلیمتر
بوده است.
عکس :علی گزبلند  /عصر مردم

