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صفدر دوام
صبــح روز گذشــته پنجمیــن ســمینار بینالمللــی
ســامت زنــان بــا محوریــت بررســی بیمــاری
ســرطان در زنــان بــا حضــور متخصصــان داخلــی و
خارجــی در شــیراز آغــاز بــه کار کــرد.
کامــران باقــری لنکرانــی رئیــس ایــن همایــش بــا
بیــان ایــن کــه در ســطح دنیــا مباحث کالن ســامت
مــرد محــور بــوده اســت یــادآور شــد :از ایــن رو
بســیاری از مشــکالت ســامت در حــوزه زنــان مــورد
غفلــت قــرار گرفتــه اســت؛ ایــن در حالــی اســت
کــه ســامت زنــان در جامعــه بــه دالیــل مختلــف
و مســتند دارای اهمیــت فــراوان میباشــد .رئیــس
مرکــز تحقیقــات ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی
اســتان فــارس کاهــش مــرگ و میــر مــادران بــاردار
را از سیاس ـتهای بهداشــت جهانــی در قــرن حاضــر
عنــوان کــرد و گفــت :خوشــبختانه در کشــور مــا در
ســال  2008میــادی بــه ایــن مهــم دســت یافتیــم.
وی در عیــن حــال یــادآور شــد :در کشــور مــا
هماکنــون نزدیــک بــه  4درصــد از بانــوان میانســال
در مقایســه بــا  26درصــد آقایــان میانســال اســتعمال
دخانیــات دارنــد.
لنکرانــی از رشــد مصــرف دخانیــات در بیــن زنــان
کشــور در ســالهای گذشــته خبــر داد و گفــت:
بــا وجــود اســتعمال قلیــان در بیــن زنــان نگــران
پیامدهــا و بیماریهــای آن در آینــده هســتیم.
وی در ادامــه بررســی تغییــرات اپیدمیولوژیــک
ســرطان زنــان در ســطوح ملــی و بینالمللــی،
اســتراتژیهای چندگانــه در تمــام ســطوح
پیشــگیری از ســرطان زنــان ،مداخــات در ســرطان
زنــان و پیشــگیری و ســامت معنــوی در پیشــگیری
را از محورهــای ایــن همایــش عنــوان کــرد و گفــت:

اســاتید خارجــی شــرکت کننــده ایــن ســمینار از
کشــورهای کانــادا ،هلنــد در راســتای بحــث و
تبــادل نظــر پیرامــون مســایل پزشــکی در حــوزه
ســامت زنــان حضــور بــه هــم رســاندهاند.
وزیــر اســبق بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
بــا اشــاره بــه اهمیــت ســامت خانــواده در جهــت
ســامت جامعــه یــادآور شــد :بــدون تردیــد نقــش
زنــان در ســامت خانــواده بســیار مؤثــر اســت بــرای
همیــن پژوهشهــا نشــان داده کــه در خانوادههایــی
کــه زنــان در ایــن حــوزه نقــش داشــتهاند ارتقــای
ســا مــت چشــمگیر بــوده اســت.
لنکرانــی در عیــن حــال یــادآور شــد :در ایــن
همایــش بینالمللــی دو روزه بــه محورهــای نقــش
زنــان در ســامت روانــی خانــواده و پــرورش کــودک
و نوجــوان مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
بــه بــاور رئیــس مرکــز تحقیقــات ســامت اســتان

فــارس بــا توجــه بــه رشــد جمعیتــی  1/6درصــدی
جامعــه بــا ایــن رونــد تــا  25ســال آینــده جامعــه مــا
تبدیــل بــه یــک جامعــه ســالمند خواهــد شــد.
وی بــه همیــن دلیــل تأکیــد کــرد :بــا توجــه بــه
بحــران جمعیتــی کــه هماکنــون در جامعــه ایــران
مواجــه هســتیم بایــد بــرای تغییــر نــرخ بــاروری نــگاه
بیــن بخشــی انجــام پذیــرد.
وزیــر اســبق بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
افــزود :افزایــش مرخصــی زایمــان بــرای زنــان و
اجــرای سیاس ـتهای تشــویقی و حمایتــی مــادران و
فرزنــدان در جهــت رســیدن بــه اهــداف متعالــی در
ایــن حــوزه مؤثــر خواهــد بــود.
بــه گفتــه وی در ســمینار یــاد شــده از تعــداد 760
مقالــه رســیده بــه دبیرخانــه  354مقالــه بــه صــورت
پوســتر و  30مقالــه در قالــب ســخنرانی همــراه بــا
چهــار کارگاه آموزشــی ارائــه خواهــد شــد.

داراب ،جشنواره هفتم خیرین مدرسهساز را برگزار کرد
حامدی – داراب
بــا حضــورمدیــرکل نوســازی و تجهیــز مــدارس
اســتان فــارس ،احمــد دســتنیان ،مدیرعامــل
مجمــع خیریــن مدرسهســاز اســتان فــارس
رضــازاده ،فرمانــدار داراب عبدالرضــا قاسـمپور ،امــام
جمعــه شهرســتان داراب ،مدیــر آمــوزش و پــرورش
دارابروحالــه فیــروزی ،رؤســای ادارات و خیــران
نیکــوکار هفتمیــن جشــنوار خیریــنمدرسهســاز در
باشــگاه فرهنگیــان داراب برگــزار شــد.
در ایــنجلســه مدیــر آمــوزش و پــرورش داراب
ضمــن تقدیــر از حضــور خیــران و نیکــوکاران گفــت:
در حــال حاضــر  30پــروژه در حــالپیگیــری اســت
و در ســال گذشــته شــش پــروژه بــهبهرهبــرداری
رســیده اســت و دو پــروژه در حــال افتتــاح اســت16 .
پــروژه در حــال ســاخت اســت و شــش پــروژه در
روزهــای گذشــته کلنگزنــی شــده و یــا در شــرف
کلنگزنــی و شــروع بــه کار اســت.
روحالــه فیــروزی اضافــه کــرد :از  30پــروژه 19
پــروژه در دولــت یازدهــم بــه صــورت دولتــی و
خیرســاز شــروع بــه کار شــده اســت کــه از ایــن
پروژههــا تعــداد  20پــروژه خیرســاز اســت و از ایــن
پروژههــا  12پــروژه در روســتا و مابقــی در مناطــق
شــهری بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــنکــه از نظــر فضــای
آموزشــی بــا مشــکل موجــه هســتیم و تعــدادی از
مــدارس نیــاز بــه بازســازی و تخریــب دارد اظهــار
داشــت 66 :درصــد مــدارس یــک نوبتــه 44 ،درصــد
دو نوبتــه 30 ،مدرســه ســنگی و چوبــی و از 270
مدرســه  94مدرســه نیــاز بــه تخریــب و بازســازی
دارد و در کل بــرایتأمیــن فضــای آموزشــی نیــاز
بــه احــداث  70واحــد آموزشــی داریــم.
مدیــرکل نوســازی و تجهیــز مــدارس اداره کل
آمــوزش و پــرورش اســتان فــارس گفــت :در فراینــد
تعلیــم و تربیــت ســه گــروه معلــم ،دانشآمــوز و
دیگــری ســختافزار و فضــای آموزشــی و تجهیــز
مــدارس تأثیرگــذار اســت .آمــوزش و پــرورش در
خصــوص معلــم و متعلــم مشــکل خاصــی نــدارد امــا
در خصــوص فضــای آموزشــی بــا مشــکل مواجــه
هســتیم.
احمــد دســتنیان بــا اشــاره بــه ایــنکــه بــرای
رســیدن بــه وضــع مطلــوب فاصلــه زیــادی داریــم
اضافــه کــرد :در ســالهای اخیــر ایــنفاصلــه کــم
شــده اســت .اگــر بخواهیــم در مســابقاتعلمــی

رتبههــای برتــر جهانــی کســب کنیــممیبایــد از
ظرفیــت خــوب دانشآمــوزی و معلمیــن اســتفاده
کنیــم و مشــکالت کمبــود فضــای آموزشــی را
مرتفــع ســازیم.
وی در ادامــه اظهــار داشــت :خیریــن از خانوادههــای
ثروتمنــد و پولــدار نیســتند .آنقــدرمدرسهســازی
مقــدس اســت کــه از هــر قشــری در ایــنکار ورود
میکننــد. ایــن صحنههــای زیبــا اتمــام حجتــی
اســت بــرای مــا و خداونــد از مــا بهانــدازه وســع مــا

طــرف خیــران اعــام شــد بــه قــرار زیــرمیباشــد:
تعهــد احــداث  ۶واحــد آموزشــی جدیــد ،احــداث دو
نمازخانــه ،اهــدای چهــار قطعــه زمیــن جمعــ ًا بــه
مســاحت  ۱۲هــزار و  ۲۰۰مترمربـع ،تعهــد پرداخــت
نقــدی بــه مبلــغ یــک میلیــارد و  ۸۵۰میلیــون ریــال
و ســایر مــوارد بــه شــرح زیــرمیباشــد.
مریــم روان احــداث هنرســتان هشــت کالســه بــه
مبلــغ  ۵۰۰میلیــون تومــان ،اســماعیل مجاهــد
احــداث مدرســه  ۵کالســه بــه مبلــغ  ۳۰۰میلیــون

توقــع نیکــی دارد.
فرمانــدار شهرســتان داراب نیــز در ادامــه از خیــران
نیکــوکار شــهر داراب تشــکر کــرد و گفــت :در دو
ســال گذشــته خیریــن دارابــی  70میلیــارد تومــان
بــرای کارهــای خیــر هزینــه کردهانــد .شــهر داراب
پیشــروترین شــهر در کارهــای نیکــوکاری اســت و
در طــول چنــد ســال اخیــر خیــران مبالــغ زیــادی
در راســتای کارهــای خدماتـی ،بهداشــتی و آموزشــی
هزینــه کردهانــد.
در انتهــای ایــنمراســم بــا اهــدای تندیــس و لــوح
ســپاس از چنــد تــن از خیــران نیکــوکاری کــه در
ســالهای اخیــر اقــدام بــه کارمدرسهســازی کــرده
بودنــد تشــکر و قدردانــی شــد.
همچنیــن بــا برنامهریــزی انجــام شــده فرمهایــی
آمــاده شــده بــود کــه خیــران مبالغــی کــه در نظــر
داشــتند در آن قیــدمیکردنــد و بــه رئیــس مجمــع
تحویــلمیدادنــد.
خســرو ســتوده رئیــس مجمــع خیریــن در پایــان
جلســه گفــت :تعهداتــی کــه در ایــنجلســه از

تومــان ،خانــواده مرحــوم علیاکبــر حقدوســت بــه
نــام علیاکبــر حقدوســت ،یــک بــاب آموزشــگاه
 ۹کالســه بــه مبلــغ  ۵۰۰میلیــون تومــان ،حــاج
حســن منوچهــری از شــرکت گالب ســاغرتأمیــن
اعتبــار یــک آموزشــگاه در روســتای الیزنــگان بــه
مبلــغ  ۳۵۰میلیــون تومــان ،خانــواده شــادروان دکتــر
بــزرگ بحرانــی اهــدای یــک قطعــه زمیــن ۳۷۰۰
متــر مربعــی بــه مبلــغ  ۵۰۰میلیــون تومــان ،امالبنین
شــریعت اهــدای یــک بــاب منــزل مســکونی جهــت
اســتفاده علــوم قرآنــی ،محســن باقــری مبلــغ معــادل
یــک حــج تمتــع برابــر  ۳۵میلیــون تومــان ،مهنــدس
فریــدون نریمانــی بــه مبلــغ  ۲۰میلیــون تومــان،
ســید جعفــر پورشــهید  25میلیــون تومــان ،عبدالرضــا
قاســمپور  30میلیــون تومــان ،نبیالــه احمــدی
نماینــده داراب و زریندشــت پیگیــری چهــار واحــد
آموزشــی از محــل اعتبــارات طــرح برکــت (مقــام
معظــم رهبــری) کــه دو واحــد آن مصــوب و تحویــل
پیمانــکار گردیــده اســت و دو واحــد دیگــر مراحــل
پایانــی خــود را طــی میکنــد.

گردهمایی کمیته راهبری منطقه 3تأمین مسکن خانوارهای دارای
حداقل دو عضو معلول در شیراز برگزار شد

گردهمایــی کمیتــه راهبــری منطقــه 3تأمیــن مســکن
خانوارهــای دارای حداقــل دو عضــو معلــول کشــور بــا
حضــور ربوبــی دبیــر ســتاد مســکن مددجویــان بهزیســتی
کشــور ،موســوی مدیــرکل بهزیســتی فــارس ،ســلگی
مدیرعامــل انجمــن خیریــنمسکنســاز کشــور ،امینــی
معــاون مشــارکتهای مردمــیبنیــاد علــوی کشــور،
ســهرابی مدیــرکل مســکن روســتایی بنیــاد مســکن
انقــاب اسالمیکشــور ،بیــات رئیــس مشــارکتهای
مردمیحســاب  100امــام (ره) کشــور ،مقــدم عضــو
هیــأت مدیــره ســازمان ملــی زمیــن و مســکن کشــور
در شــیراز برگــزار گردیــد.
موســویمدیــرکل بهزیســتی فــارس در ایــن جلســه

بیــان داشــت :داشــتن مســکن یکــی ازآیتمهایــی اســت
کــه امنیــت را بــرای خانــواده در بــردارد و در پــی آن از
بســیاری از آســیبهای اجتماعــی جلوگیــریمیکنــد.
وی تأکیــد کــرد :خیریــنمسکنســاز در ایــنقســمت
بــازوی راســت مــا هســتند.
وی در ادامــه گفــت :عمدهتریــن مشــکل درتأمیــن
مســکن مددجویــانتأمیـن زمیــن آن اســت و اگــر ایــن
امــر محقــق شــود عمــده مســایل مــا حــلمیشــود.وی
در پایــان خواســتار تســهیل پرداخــت وام و تســهیالت از
ســوی بانــک مســکن بــرای ایــنامــر شــد .شــایان
ذکــر اســت در ایـن گردهمایــی کــه معاونیــن هماهنگــی
مؤسســات غیردولتــی ،مشــارکتهای مردمــیو اشــتغال

بهزیســتی اســتانهای فــارس ،کرمــان ،بوشــهر،
هرمــزگان ،خوزســتان ،کهگیلویــه و بویراحمــد بــه
همــراه کارشناســانتأمیـن و توســعه مســکن مددجویــان
بهزیســتی و مســئولین بنیــاد مســکن ،مدیریــت امــاک
و حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی ،معــاون روســتایی
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ،مدیرعامــل انجمــن
خیریــنمسکنســاز و مدیــرکل بنیــاد مســتضعفان ایــن
اســتانها نیــز حضــور داشــتند رونــد پیشــرفت وضعیــت
تأمیــن مســکن خانوارهــای دارای حداقــل دو عضــو
معلــول ســاکن شــهر و روســتا مــورد بحــث و بررســی
قــرار گرفــت و جهــت مشــکالت پیــش رو در بعضــی
اســتانها چارهاندیشــی شــد.

نخبگان قرآنی فارس با
رهبر معظم انقالب دیدار خواهند کرد
کارشــناس مســئول روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف
و امــور خیریــه فــارس بیــان کــرد :نخبــگان قرآنــی و
مربیــان طــرح تربیــت حافظــان قــرآن کریــم بــا رهبــر
معظــم انقــاب دیــدار خواهنــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره كل اوقــاف و امــور
خيريــه فــارس ،جــواد یزدانــی اظهــار داشــت :همزمــان
بــا برگــزاری و ســی و ســومین دوره مســابقات
بینالمللــی قــرآن کریــم جمهــوری اســامی ایــران
و جهــت مراســم اختتامیــه ایــن دوره از مســابقات
 37نفــر از مربــی و نخبــگان قرآنــی خواهــر اســتان
فــارس اعــزام خواهنــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد بــه مــدت  2روز بــه
تهــران اعــزام میشــوند ،گفــت :در ایــن ســفر معنــوی
نماینــدگان ممتــاز قرآنــی فــارس بــا رهبــر معظــم
انقــاب دیــدار خواهنــد کــرد و پــس از آن آئیــن
اختتامیــه ســی و ســومین دوره مســابقات بینالمللــی
قــرآن کریــم در مصــای نمــاز جمعــه تهــران برگــزار
میشــود .کارشــناس مســئول روابــط عمومــی اداره کل
اوقــاف و امــور خیریــه فــارس خاطرنشــان کــرد :ایــن
دیــدار در روز  29اردیبهشــت برگــزار خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن افــراد از میــان مربیــان طــرح
تربیــت حافظــان قــرآن کریــم ،ممتــازان و نخبــگان
قرآنــی اســتان فــارس هســتند.

دیدار استاندار فارس با ایثارگران و
جانبازان استانداری
اســتاندار فــارس گفــت :جانبــازان در مرحلــه اول بــا
گذشــت و فــداکاری پــا در عرصــه نبــرد گذاشــتند و
قلــه ایمــان و ایثــار را فتــح کردنــد و در مرحلــه بعــد
بــه قلــه صبــر و بردبــاری رســیدند کــه بــه مراتــب
دشــوارتر اســت.
بــه گــزارش اداره كل روابــط عمومــي و امــور بيــن
الملــل اســتانداري فــارس ،ســيد محمــد علــي افشــاني
در ديــدار بــا ايثارگــران ،جانبــازان و فرزنــدان شــهداي
شــاغل در اســتانداري فــارس اظهــار داشــت :بــدون
شــك هيــچ كــس نيســت كــه خــود را مديــون و
وامــدار شــهدا ،جانبــازان و ايثارگــران عزيــز ندانــد چــرا
كــه زمانــي كــه بــا نيــت شــوم يــورش بــي رحمانــه اي
بــه كشــورمان شــد ايــن عزيــزان همــه هســتي خــود را
فــدا كردنــد تــا وجبــي از ايــن خــاك بــه دســت دشــمن
نيفتــد .اســتاندار فــارس افــزود :شــهدا و جانبــازان در آن
تاريــخ از جــان خــود گذشــتند و پــا در عرصــه نبــردي
نابرابــر گذاشــتند و آزادي و اســتقالل امــروز كشــور را
رقــم زدنــد و همــه مــا مديــون و وامــدار آنهــا هســتيم.
وي گفــت :آزادگان پيشــتازان ميــدان نبــرد بودنــد
و دوران اســارت ســمبل آزادگــي و مقاومــت بودنــد.
خصوصـ ًا آزادگانــي كــه جانبــاز شــدند و عــاوه بــر درد
اســارت ،درد جراحــت را نيــز متحمــل شــدند.
اســتاندار فــارس ابــراز داشــت :جانبــازان و ايثارگــران و
وارثــان شــهدا در ســاختار اداري بايــد الگــوی ديگــران
باشــند و بــا رفتــار خــود بــه كســاني كــه جنــگ را
نديــده انــد نشــان دهنــد ،افــرادي كــه در جنــگ
حضــور داشــته انــد از چــه ســامت رفتــاري برخــوردار
بــوده انــد و چگونــه مــي زيســتند و مــي انديشــيدند.
وي بــا بيــان اينكــه ديگــران رفتــار و برخــورد جامعــه
ايثارگــري را در مجموعــه ادارات تحليــل مــي كننــد
اظهــار داشــت :اگــر ايــن قشــر عزيــز در ادارات الگــوي
نظــم ،تــاش و ســامت رفتــاري باشــند ديگــران نيــز
از آنهــا مــي آموزنــد و انتظــار دارم در نظــم و انضبــاط
اداري و تــاش و كوشــش خصوص ـ ًا در شــرايطي كــه
ســاختار اداري بــه افــراد ســالم ،پــر تــاش و منظــم
نيــاز دارد نمونــه باشــيد.
اســتاندار فــارس خطــاب بــه جانبــازان و ايثارگــران و
فرزنــدان شــاهد اظهــار داشــت :شــما بــراي رضايــت
خداونــد و رضايــت مــردم از هســتي خــود گذشــتيد و در
حــال حاضــر نيــز بايــد زمينــه رضايــت مــردم را فراهــم
نمائيــد .مهنــدس افشــاني گفــت :رفتــار شــما بــر نســل
جــوان تاثيــر گــذار خواهــد بــود بــه گونــه اي كــه اگــر
نمونــه باشــيد نســل آينــده ادامــه دهنــده راه شــهدا
خواهــد بــود امــا اگــر منافــع خــود را بــر منافــع مــردم
ترجيــح دهيــد برداشــت نســل جــوان چيــز ديگــري
خواهــد بــود و آنگونــه الگــو ســازي مــي شــود.
اســتاندار فــارس افــزود :در اوايــل جنــگ هيچگونــه
امتيــاز ،بخشــنامه و دســتور العملــي وجــود نداشــت و
افــرادي كــه در جبهــه هــا بــا شــور و صداقــت حضــور
مــي يافتنــد بــراي امتيــاز نبــود بلكــه بــراي دفــاع از
ديــن ،كشــور و انقــاب خــود بــه ميــدان مــي رفتنــد.
وي بــا بيــان اينكــه عمــل مــا بيانگــر اعتقــادات مــا
خواهــد بــود اظهــار داشــت :معيــار ســنجش انســان هــا
عمــل آنهــا اســت و اگــر كســي از بيــت المــال اســتفاده
نادرســت مــي كنــد و از اســام حــرف مــي زنــد
دروغ مــي گويد.اســتاندار فــارس حضــرت علــي(ع) را
بزرگتريــن الگــوي رفتــاري و عملــي دانســت و افــزود:
اميرالمومنيــن كســي بــود كــه جــز بــراي رضــاي خــدا
كاري را انجــام نمــي داد و در جنــگ هــا نيــز هيچــگاه
بــراي خشــم شــخصي خــود شمشــير نــزد و بارهــا
ســفارش نمــوده انــد كــه در خشــم هيچــگاه تصميــم
نگيريــد و تنبيهــي انجــام نشــود.
در ايــن جلســه تعــدادي از جانبــازان و آزادگان بــه بيــان
مســائل و مشــكالت خــود پرداختنــد و در پايــان نيــز از
ايثارگــران و جانبــازان اســتانداري تقديــر شــد.

قطع موقت آب در مناطقی از شیراز
بــه علــت نصــب ســهراهه آتشنشــانی از ســاعت
 9لغایــت  19روز دوشــنبه مــورخ  3خــرداد در محــدوده
خیابــان کریــم خــان زنــد حدفاصــل میــدان امــام
حســین تــا چهــارراه زنــد و کلیــه فرعیهــای منشــعب
از آن بــا قطــع و یــا افــت فشــار آب مواجــه خواهنــد
شــد.

تا  25سال آینده جامعه ما تبدیل به یک جامعه سالمند خواهد شد
صبح روز گذشته پنجمین سمینار بینالمللی سالمت زنان با محوریت بررسی بیماری
سرطان در زنان با حضور متخصصان داخلی و خارجی در شیراز ...
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همزمان با سراسر کشور
آزمون معارف قرآن کریم در شیراز برگزارمیشود
معـاون فرهنگـی اجتماعـی اداره کل اوقـاف و امور خیریه فـارس از برگزاری مرحله شهرسـتان آزمون معارف
قرآن کریم (مفاهیم) در شـهر شـیراز همزمان با سراسـر کشـور خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره كل اوقـاف و امـور خيريه فارس ،حجتاالسلام سـید میثم حسـینی اظهار
داشـت :سـی و نهمیـن دوره مسـابقات معارف قـرآن کریم مرحلـه شهرسـتان در تاریخ  31خرداد مـاه برگزار
خواهـد شـد.وی بـا بیـان ایـنکـه ایـنمسـابقه در حـرم مطهـر سـید عالءالدیـن حسـین برگزارمیشـود،
گفـت: ایـنمسـابقه همزمـان بـا سراسـر کشـور رأس سـاعت  9صبـح در اینحـرم مطهر برگزارمیشـود.
معـاون فرهنگـی اجتماعـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه فـارسخاطرنشـان کرد: ایـندوره از مسـابقات
شـامل  40سـوال چهـار گزینـهای اسـت که از کتاب تفسـیر سـوره یونـس از تفسـیر نمونهآیـتاهلل مکارم و
جمعـی از نویسـندگان اجرامیشـود.
حسـینی افـزود: ایـندوره از مسـابقات نیـز همزمـان با سراسـر کشـور ،در شهرسـتانهای اسـتان فـارس به
میزبانـی ادارات اوقـاف و امـور خیریه هر شهرسـتان نیز برگزار خواهد شـد.الزم به ذکر اسـت در شـهر شـیراز
بیـش از  500نفـر در ایـندوره از مسـابقات معـارف قرآن کریم شـرکت کردند.

جشن میالد حضرت مهدی موعود(عج) در  350بقعه متبرکه فارس
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه فـارس از برگزاری مراسـم جشـن میالد سراسـر نـور ،آخرین کوکب آسـمان
امامـت و والیـت منجـی عالـم بشـریت منـادی هدایـت و عدالت حضـرت حجتابن الحسـن (عـج) در 350
بقعـه متبرکه ،مسـجد و حسـینیه خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره كل اوقـاف و امـور خيريـه فارس ،حجتاالسلام والمسـلمین سـید عباس
موسـوی بـا اشـاره بـه اینکه انتظـار يکـي از زيباتريـن و عميقتريـن جلوههاي روح فـراري و بيآرام انسـان
اسـت ،گفـت :زندگـی روزمـره خود را باید در راسـتای حکومـت امام زمان(عج) بسـازیم.وی خاطرنشـان کرد:
رسـالت اصلـی شـیعیان در عصـر غیبت آن اسـت كه تلاش كنند عملی را بـر خالف رضای امـام عصر(عج)
انجـام ندهنـد و پیوسـته رفتـار و سـلوكی مـورد تأیید و رضایت آن حضرت داشـته باشـند ،زیرا خشـنودی آن
امـام همـام چیـزی جـز رضـای ذات اقـدس الهـی نیسـت و رضـای خداونـد در عمل بـه فرمانهـا و احكام
نورانی اسلام است.
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه فارس در ادامه سـخنان خود از برگزاری جشـن نیمه شـعبان در بقـاع متبرکه
و اماکـن مذهبـی اسـتان فـارس خبـر داد و اظهـار کـرد :در شـهر شـیراز جشـن میلاد ایـن امـام همـام در
حرمهـای مطهـر سـید عالءالدیـن حسـین(عج) ،علـی بـن حمزه(عج) ،سـید تاجالدیـن غریب(ع) ،شـاهداعی
الـیا(...ع) و سـید محمـد(ع) قصردشـت باشـکوه هرچـه تمامتـر برگزار خواهد شـد.
حجتاالسلام موسـوی اذعـان داشـت :در شهرسـتانها نیـز در حـرم مطهـر سـید اسـماعیل(ع) فسـا ،حرم
مطهـر سـید حسـن(ع) کازرون ،حرم مطهر آقام شـهید(ع) فراشـبند ،سـید محمد(ع) ریزاب ،احمـد و جعفر(ع)
شـهر بهمـن ،امامـزاده ابراهیم(ع) خنجشـت ،امامـزاده عبدالرحمـن(ع) اقلید و ...نیز جشـنهای نیمه شـعبان
برگزار میشـود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس:

دانشگاه نقش بسزایی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر دارد
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخدر اسـتان فـارس گفـت :دانشـگاه به عنـوان یکـی از نهادهای
اصلـی و تأثیرگـذار در جامعـه ،نقـش بسـزایی در پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی بـه ویـژه مـواد مخـدر
و دخانیـات دارد .بـه گـزارش روابـط عمومـی دبیرخانـه شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر فـارس،
محمدرضـا ابراهیمـی بـا بیـان این مطلب در جشـنواره دانشـجویی همیاران سلامت با رویکرد پیشـگیری از
مصـرف مـواد مخـدر و دخانیـات کـه در محل تاالر فجر دانشـگاه شـیراز برگزار شـد ،اظهار داشـت :توجه به
پیشـگیری و جلوگیـری از مصـرف مـواد مخـدر با بررسـی محیطهای دانشـگاهی و شـناخت عوامـل فردی،
از اولویـت ویـژهای در بحـث سلامت جامعه برخوردار اسـت.
وی در ادامـه افـزود :اسـتفاده از ظرفیت و توانمندیهـای علمی ،فرهنگی و هنری دانشـجویان در برنامههای
اجتماعـی میتوانـد همافزایـی و تعامـل فعـاالن ،برنامهریـزان و کارگـزاران عرصـه مبـارزه بـا مـواد مخدر را
کاملتـر کند.دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان فـارس بـا تأکیـد بـر جلـب مشـارکت
حداکثـری دانشـجویان در امـر پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی بـا اسـتفاده از روشهـای نویـن گفـت:
امـروزه دسترسـی بـه رسـانهها بسـیار وسـیعتر از دهـه قبل بـوده اسـت و فعالیتها بـه تهیه یک بروشـور و
یـک اعلام خبـر از سـرویسهای عمومـی محـدود نمیشـود ،بلکـه باید بـه دنبال اسـتفاده همزمـان از چند
رسـانه از جملـه رسـانههای ماننـد رادیـو ،تلویزیـون ،روزنامههـا و مجالت و رسـانههای جدید ماننـد اینترنت
و فضـای مجـازی جهـت گسـترش پیـام بـه جامعه هـدف باشـیم که در ایـن مسـیر میبایسـت از ظرفیت و
توانمندیهـای علمـی ،فرهنگـی و هنری دانشـجویان اسـتفاده بهینـه کرد.ابراهیمی با تأکید بـر اینکه برخی
از دانشـجویان علیرغـم داشـتن آگاهـی صرفـ ًا از روی کنجـکاوی به سـمت برخـی مخدرها میرونـد ،عنوان
کـرد :بایـد تفریحـات سـالم بـرای دانشـجویان فراهـم شـود کـه اوقـات فراغـت خـود را بـه جـای گذراندن
در مکانهایـی کـه منجـر بـه اسـتعمال سـیگار و یـا تفریحـات نامناسـب دیگـر میشـود ،در ایـن مکانهـا
بگذراننـد ،ضمـن آنکـه اطالعرسـانی جامـع از عواقـب سـوء مصرف مواد ،نـه تنهـا در بین دانشـجویان بلکه
بایـد در تمـام جامعـه صورت گیـرد.وی در ادامه گفـت :برگزاری نمایشـگاه و کارگاههای آموزشـی با موضوع
آشـنایی بـا مضـرات مـواد مخدر در سـطح مراکـز علمی و دانشـگاهها و نشـان دادن آثار مخـرب ویرانگر این
مـواد میتوانـد نقـش مؤثـری در پیشـگیری از سـوء مصرف مواد مخدر داشـته باشـد.دبیر شـورای هماهنگی
مبـارزه بـا مـواد مخـدر فـارس در پایـان ضمـن قدردانـی از دسـتاندرکاران برگزاری جشـنواره بیان داشـت:
بایـد خطـرات ناشـی از مصرف مواد مخدر گوشـزد شـود و به افراد جامعه آموزش داده شـود که دانشـجویان،
نخبـگان و فرهیختـگان اجتماعـی و همـه و همـه بایـد دسـت در دسـت هـم دهنـد تـا گامهـای مؤثری در
جهـت کاهـش آثار ایـن معضل اجتماعی برداشـته شـود.

کاشت گوجهفرنگی به صورت نشایی و مستقیم در شهرستان ارسنجان
داور یزدانی  -ارسنجان
کاشت گوجهفرنگی به صورت نشایی و مستقیم در شهرستان ارسنجان آغاز گردیده است.
بـه گفتـه رحیمـی کارشـناس اداره تولیـدات گیاهـی شهرسـتان ارسـنجان عملیـات کاشـت گوجهفرنگـی در
سـطح  1000هکتـار در شهرسـتان آغـاز شـده کـه از ایـن مقـدار  500هکتـار بـه صـورت مسـتقیم و 500
هکتـار بـه صورت نشـایی کشـت میشـود.رحیمی افـزود :با توجـه به بحران آب و خشکسـالی در شهرسـتان
ایـن تغییـر نـوع کشـت مایـه امیـدواری زیـادی بـوده کـه از این طریـق حداقل سـه نوبـت از آبیـاری مزارع
جلوگیـری میگردد.کارشـناس تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی ارسـنجان بذرهـای مصرفی این کشـت را
بـذر هیبریـد بـا تکنولـوژی روز دنیـا ذکر کرد که رقـم سانسـید از جمله ارقام سـازگار با شـرایط آب و هوایی
شهرسـتان میباشـد.

طی سه سال میزان بارندگی در ارسنجان  60میلیمتر کاهش یافته است
داور یزدانی  -ارسنجان
شهرسـتان ارسـنجان دارای بحـران کمبارشـی شـدید گردیده بـه طوری که در سـال جاری نزدیـک به 196
میلیمتـر بارندگـی داشـتیم و در سـال گذشـته بیـش از  230میلیمتـر بـوده که نسـبت به سـال قبـل از آن
هـم  30میلیمتـر کمتـر بـوده کـه میتـوان گفت طی سـه سـال میـزان بارندگـی در ارسـنجان  60میلیمتر
کاهـش داشـته اسـت کـه ایـن امـر باعـث شـده در قسـمتهایی از شهرسـتان مخصوص ًا دهسـتان شـوراب
بیشـتر مـردم شـغل اصلـی خـود را بـه خاطـر کمبـود آب و شـوری آب از دسـت بدهند.سـید محمدیوسـف
کاظمـی فرمانـدار ارسـنجان بـا اعالم این مطلب در جلسـه شـورای اداری ارسـنجان قدمت شهرسـتان را در
حضور سـید محمدلطیف حسـنپور مشـاور اسـتاندار و مدیرکل حراسـت اسـتانداری فارس و اعضای شـورای
اداری شهرسـتان تشـریح کـرد و تقدیـم  200شـهید و  513جانبـاز و  14آزاده را از افتخارات مردم ارسـنجان
در دوران دفـاع مقدس دانسـت.

اجرای طرحارزشگذاری رقبات موقوفات فارس
ی رقبـات
معـاونبهـرهوری اقتصـادی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه فـارس بیـان کـرد :طـرحارزشگـذار 
موقوفـات اسـتان فـارس اجـرا خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره كل اوقـاف و امـور خيريـه فـارس ،الیـاس رضایـی تصریـح کـرد :در
راسـتای ورود اطالعـات موقوفـات اسـتان فـارس و تکمیـل سـامانه بانـک جامـع اطالعـات موقوفـات
کشـور طـرح ارزشگـذاری رقبـات موقوفـات در دسـتور کار اداره کل اوقـاف فـارس قـرار گرفتـه
است.
وی اظهـار داشـت :در فـاز نخسـت ایـنطـرح ،تلاشمیشـود تمامـیاملاک موقوفـه کـه بـه صـورت
متصرفـی ادارهمیشـود بـا همـکاری کارشناسـان اوقاف و امـور خیریه فـارس و همچنین کارشناسـان خبره
محلـیارزشگـذاری گردیـده تـا میـزان تقریبـی سـرمایه موقوفـات جهت ثبـت در سـامانه جامـع اطالعات
موقوفـات کشـور تهیه شـود.

