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مهر :رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از برپایی نخستین
خیابان غذا در شیراز خبر داد.
به نقل از روابط عمومی   شورای شهر شیراز ،سولماز دهقانی،
گفت :بررســی الیحه برگزاری نخستین جشــنواره پیکرتراشی
شیراز در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی افزود :آثار برگزیده هنرمندان ،توسط متخصصین شناخته
شده حوزه هنر و پیکرتراشی در این جشنواره داوری خواهند شد.
دهقانی گفت :مقرر شــد الیحه پس از بررسی کارشناسی به
منظور تصویب به شورا ارائه شود.
رییس کمیســیون گردشگری و زیارت شــورا گفت :با توجه
به اینکه خیابان غذا به عنوان جاذبه گردشــگری برخی کشورها
محسوب می   شود ،ساخت خیابان غذا نیز در کمیسیون بررسی شد.
وی افزود :حضور مراکز اغذیه فروشــی به صورت سیار عالوه
بر عدم رعایت بهداشت ،سبب به وجود آمدن مشکالت ترافیکی
و نازیبایی شهر شده است.
عضو هیأت رییســه شورای اسالمی   شهر شــیراز با اشاره به
ضرورت جمع آوری این مراکز گفت :به منظور ســاماندهی این
مراکز ،کارگروهی متشــکل از معاون خدمات شــهری ،سازمان
حمل و نقل و ترافیک ،سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
به برنامه ریزی و طراحی خیابان غذا پرداخته اند.
دهقانــی افزود :پس از بررســی های کارگــروه ،خیابان غذا
در یکــی از نقاط شــهر به عنوان پایلوت در آینــده نزدیک برپا
خواهد شد.

اقدامات راهسازی و راهداری
در محور الر  -بستک

باقری فــرد مدیر کل به همراه مهندس دســتاران مدیریت
راهسازی این اداره کل از پروژه احداث باند دوم و روکش آسفالت
الر بستک و اقدامات در حال انجام در این پروژ ها بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی   اداره کل راه و شهرسازی الرستان
باقری فرد در ابتــدای بازدید خود عنوان داشــت:این محور به
دلیل اینکه کوتاه ترین مســیر برای دسترســی به بنادر لنگه و
آفتــاب و همچنیــن جزیره کیش به حســاب می   آید و به دلیل
مراودات بســیار زیاد بین مردم الرســتان و بستک و بندر لنگه
احداث باند دوم این محور از اهمیت باالیی برخوردار اســت و در
حال حاضر  16کیلومتر از این مســیر به صورت دوبانده شده به
مناقصه رفته و پیمانکار آن مشــخص شده و شروع به کار نموده
است و خوشــبختانه در مدت زمان کوتاهی از فعالیت پیشرفت
خوبی داشته است.
مدیر کل راه وشهرسازی الرستان اظهار داشت:احداث قطعه
اول این پروژه به طول  10کیلومتر شــروع شده و در حال حاظر
 200هزار متر مکعب خاکبرداری انجام شده و احداث 24ابنیه فنی
در حال احداث است.
مهندس باقری فرد افزود :مســیر الر -بستک  120کیلومتر
طول دارد که  80کیلومتر در حوزه این اداره کل واقع شده و به
دلیل فرســوده بوده بخشی آز آسفالت این محور با پیگیری های
به عمل آمده مجوز  23کیلومتر با اعتبار 60میلیارد ریال از محل
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اخذ شــده و عملیات
روکش آن از انتهای حوزه استحفاظی این اداره کل آغاز گردیده
و امیدواریم با اتمام هر چه ســریعتر ان مردم منطقه به بهترین
حالت ممکن از این مسیر تردد کنند.
چشم شیشه ای

Sep 22، 2018

رضایی ،نماینده مجلس:

ساختار مهریه تغییر یابد

ایرنا :نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمی   گفت :مهریه کاربرد اصلی و واقعی
خود را در زمان کنونی از دســت داده و الزم است با
بهره گیری از نظر فقها ،روالی که در جامعه مرسوم
شده است ،حذف و یا تغییر پیدا کند.
مســعود رضایی افزود :بررسی ســاختار مهریه
در دستور کار کمیســیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی   قرار گرفته است.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای
اســامی   ادامه داد :در پی افزایش قیمت دالر و به
طبع آن قیمت طال و سکه در ماه های اخیر بر تعداد
زندانیان مهریه در کشور افزوده شده و در استان فارس
نیز تعداد زندانیان به  2برابر افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار داشــت :این در حالی است که پرداخت
مهریه در دوران کنونی باید متناسب با وضعیت زنان
در جامعه امروزی باشد و نسبت به زمان های گذشته
تغییر یابد.
رضایــی با بیان ایــن که کمیســیون اجتماعی
مجلس شــورای اســامی   به دنبال تدوین طرحی
بــرای بــروز و کاربردی تــر کردن قانــون مهریه
اســت ،گفت :بــرای اجرا شــدن این طــرح ،ابتدا
بایــد زمینــه فکــری آن در جامعه ایجاد شــود و
مردم بدانند اســاس و تعیین مهریــه به چه دلیلی
بوده است.
رضایی افزود :در دوره کنونی مهریه با سکه و طال
مطابقت داده و سنجیده می   شود که به لحاظ شرعی
نیز بسیاری از متخصصین به آن ایراد وارد می   دانند
چون در معامله الزم اســت معیــار و ارزش گذاری
مشخص باشد و گذشت زمان تاثیر غیرقابل تصوری
در آن نگذارد.
نائب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس اظهار

داشت :اگر برای مهریه تعدادی سکه تعیین می   شود
باید قیمت سکه نیز مشــخص باشد در صورتی که
متاسفانه در زمان به اجرا گذاشتن مهریه هرچند که
حتی یک یا دوسال از زمان شــروع ازدواج گذشته
باشــد ممکن اســت قیمت ســکه افزایش چندین
برابری و باالیی را تجربه کرده باشد که این وضعیت
ظلم در حق مردان است.
وی بــا بیان اینکه تعیین مهریه مربوط به زمانی
خاص و متعلق به دوران گذشته بوده که زن ها سرپناه
مادی نداشــته و در واقع بی سرپناه بوده اند ،اظهار
داشت :خوشــبختانه در جامعه امروزی زنان نسبت
به گذشــته به بسیاری از حقوق اجتماعی ،فرهنگی،
سیاســی و ...خود دســت یافته و همچنین به لحاظ
مالی بســیاری از زنان خودکفا شده و موقعیت کار و
تالش در جامعه را مانند مردان به دســت آورده اند.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی   با
ناکارآمد دانســتن مهریه به شــیوه سنتی در جامعه

امروز،گفــت :الزم اســت مهریه به شــیوه کنونی
که مرســوم اســت با صالحدید جامعه و نظر فقها
برداشته شود.
رضایی تاکید کــرد :بهتریــن جایگزین مهریه
در دوره کنونی این اســت کــه زن و مردم هرچقدر
ســرمایه که قبل از ازدواج دارند متعلق به خودشان
باشــد اما بعد از شروع زندگی مشــترک هر میزان
دارایی مالی به دســت آورده اند به صورت مساوی
بین دو نفر تقسیم شود.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :با
اجرای این شــیوه به جای مهریه ســنتی که اکنون
در جامعه رواج دارد ســهم زوجین سهل الوصول تر
بوده و مشــکالت قضائی و دادگاهی این مساله نیز
به صورت کامل حل و زندانها نیز از حضور زندانیان
مهریه خلوت می   شود.
مدیر ستاد دیه اســتان فارس پیش از این گفته
است :به دنبال افزایش قیمت سکه در ماه های اخیر
تعداد زندانیان مهریه این اســتان افزایش  2برابری
داشته است.
اصغر ترابپور افزود :اســتان فارس هزار و 452
زندانــی جرائم غیرعمد دارد که نیمی   از آنها به دلیل
ناتوانی از پرداخت مهریه زندانی شده اند.
وی ادامه داد :در گذشــته بســیاری از زندانیان
مربوط به مهریــه در هر ماه قــادر بودند مبلغی از
بدهی خود را پرداخت کننــد ولی امروزه با افزایش
یافتن قیمت سکه در پرداخت آن ناتوان شدهاند.
مدیر ستاد دیه اســتان فارس گفت :قوه قضائیه
با تدبیری که در پیش گرفت توانست تعهد پرداخت
مهریه یک هزار ســکه را به یکصد ســکه کاهش
دهد و امروز نیز ضروری اســت در کاهش جمعیت
زندانیان مهریه تدبیری دیگر به کار گرفته شود.

اطعام  ۱۲۰هزار نفر از موقوفه معزالوزاره شیراز

مهــر :وکیل متولی موقوفــه معزالوزاره گفت:
ایــن موقوفه طبــق نیت واقف وظیفــه اطعام و
روضــه خوانی را دارد که در دهه اول امســال به
 ۱۲۰هزار اطعام رسید.
علی رضایی ،با اشــاره به اینکــه نیت واقف
موقوفــه عام معزالوزاره اطعام بوده اســت ،گفت:
نیت موقوفه حاج محمد رحیم خان معزی اطعام و
روضه خوانی است.
وی تصریح کرد :در دهه محرم ســال جاری
نیز  ۸۰هزار پرس غــذا به غیر از صبحانه زیارت
عاشــورا اطعام می   شــود که حدود روزانه  ۸هزار
پرس غذا برای شام است.

وکیل متولی موقوفه معزالوزاره افزود :صبح ها
نیز حــدود  ۴۰هزار پرس صبحانــه برای زیارت
عاشورا در سطح شهر شیراز توزیع می   شود.
رضایی یادآور شــد :ایــن موقوفه قید مکان و
زمــان ندارد و در برخی محالت محروم به غیر از
شهر شیراز نیز توزیع انجام می   شود.
وی یــادآور شــد :طــی برنامــه ریزی ها و
بررسی های انجام شــده اولویت اطعام با مناطق
محروم و نیازمندان اســت و ســپس هیات های
مذهبی سطح شهر شیراز مد نظر قرار دارد.
وکیل متولــی موقوفه معزالــوزاره تاکید کرد:
بافت قدیم و حاشــیه شهر شــیراز پوشش داده

شده است.
رضایــی ادامه داد :بزرگتریــن اطعام از محل
موقوفات کشور مربوط به این موقوفه است.
وی یادآور شد :این حرکت طی سالیان گذشته
از  ۱۰هزار اطعام به  ۸۰هزار رسیده که خوشبختانه
نیت واقف به طور کامل اجرایی می   شود.
وکیل متولی موقوفه مــع الوزاره تصریح کرد:
با توجه به گرانی های ســال جاری خوشــبختانه
با مشــکلی مواجه نشــدیم و نه تنها اطعام کمتر
نشد بلکه از سال گذشــته که حدود  ۷۰هزار بود
بــه  ۸۰هزار پرس غذا به غیــر از صبحانه زیارت
عاشورا رسید.

شور و شعور حسینی در شیراز
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اقدامات راهسازی و راهداری در محور الر  -بستک
باقری فرد مدیر کل به همراه مهندس دستاران مدیریت راهسازی این اداره کل از پروژه
احداث باند دوم وروکش آسفالت الر بستک و اقدامات ...

اطعام  ۱۲۰هزار نفر از موقوفه معزالوزاره شیراز
وکیل متولــی موقوفه معزالوزاره گفت :این موقوفه طبــق نیت واقف وظیفه اطعام و
روضه خوانی را دارد که در دهه اول امسال به  ۱۲۰هزار اطعام رسید...

خیابان غذا در شیراز
ایجاد می   شود

 12محرم 1440

فارس

ساختار مهریه تغییر یابد
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی   گفت :مهریه کاربرد اصلی و
واقعی خود را در زمان کنونی از دست داده و الزم است...

موافقت با راه اندازی اورژانس هوایی در داراب

مشــاور وزیر بهداشت و سرپرست اورژانس کشــور طی مکاتبه ای با رئیس دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،موافقت خود را با فعال شدن اورژانس هوایی در شهرستان دارا به عنوان پنجمین پایگاه اورژانس
هوایی فارس ،اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی   دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،با هدف توسعه ناوگان اورژانس هوایی فارس
و تکمیل چرخه های خدمات رسانی به مناطق محروم و دوردست استان و کشور ،با راه اندازی اورژانس
هوایی داراب ،موافقت شد.
اورژانــس هوایی فارس ،به عنوان دومین اورژانس هوایی کشــور پس از تهران ،از ســال ،۱۳۸۰
راه اندازی شده است.
هجدهم مرداد  ۹۳که چند ماه از آغاز به کار طرح تحول نظام ســامت در کشور می   گذشت ،بسته
خدمتــی اورژانس هوایی این طرح عظیم ملی به عنوان تجربه ای مفید ،با افتتاح ۱۴پایگاه همزمان در
کشور ،به اجرا درآمد که در فارس نیز این خدمت ،رونق و توسعه بیشتری یافت.
با توجه به موقعیت جغرافیایی اســتان فارس ،بعد مسافت و پیچیدگی مسیرهای ارتباطی ،پروازهای
اورژانس هوایی ،نقش موثری در توســعه خدمت رسانی به بیماران در اقصی نقاط صعب العبور استان
و همچنین ســرعت قابل توجه در نجات جان بیماران در معرض خطر مانند مصدومان سوانح ترافیکی
جاده ای ،بیماران قلبی و مبتالیان به سکته های مغزی ایفا می   کند.
هم اکنون عالوه بر فعالیت اورژانس هوایی در شــیراز و دیگر شهرســتان های اســتان فارس ،با
راه انــدازی اورژانس هوایی داراب ،حلقه دیگری به این زنجیره خدمات رســانی افزوده شــده و روند
خدمات رسانی ،سرعت افزون تری می   یابد.
دکتر «علی بهادر» رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،با یادآوری نقش و اهمیت فعالیت اورژانس
هوایی در انتقال و درمان ســریع تر بیماران نیازمند ،راه اندازی این خدمت به مردم جنوب اســتان را
در راســتای اجرای عدالت در ارائه خدمات درمانی اعالم و ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسووالن
کشــوری و همکاری مدیران شهرســتانی و مردم خوب این مناطق ،شاهد راه اندازی هر چه سریع تر
اورژانس هوایی در این منطقه باشیم تا بیماران نیازمند ،با دغدغه کمتر ،خدمات درمانی الزم را دریافت
کرده و از عواقب ناگوار در فوریت های پزشکی ،پیشگیری شود.

نشست مجازی ارتقای کیفی خدمات رسانی به بیماران
تاالسمی   کالن منطقه  ۵کشور

نمایندگان دانشــگاه های علوم پزشکی فســا ،جهرم ،الر ،گراش ،بندر عباس ،بوشهر و یاسوج به
میزبانی معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،به صورت وب کنفرانس ،پیرامون راهکارهای
ارتقای کیفی خدمات رسانی به بیماران تاالسمی ،همفکری کردند.
به گزارش روابط عمومی   دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دکتر «فرشاد فالحتی» مدیر امور بیماری ها
و مراکز تشخیصی و درمانی معاونت درمان ضمن بیان اهداف برگزاری این نشست ،گفت :باید با عزم
همگانی به یافتن بهترین راه حل برای رفع موانع و توسعه خدمات رسانی به بیماران تالش کنیم الزم
به ذکر است که در این زمینه ،بیماران خاص از اهمیت باالی برخوردارند.
او با بیان اثرات مفید نشســت هایی که تا کنون به این صورت برگزار شــده ،به اهمیت استفاده از
تجربیات همکاران در امر ارتقای کیفیت درمان بیماران اشاره کرد.
دکتــر «داود حدادی» رئیــس اداره درمان بیماری ها نیز با بیان نحوه خدمات رســانی به بیماران
تاالســمی   در دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز ،به موضوع مدیریــت مصرف و هزینــه دارو ،توجه
ویژه به شــرایط روحــی روانی بیماران به دلیل داشــتن بیمــاری مزمن و ارتقــای دانش کارکنان
شــاغل در بخش های تاالســمی   و همچنیــن برخی تجربیــات اداره درمان بیماری های دانشــگاه
علوم پزشکی شیراز پرداخت.
تشــویق بیماران به اســتفاده از داروهای آهن زدای ایرانی ،هماهنگی با اساتید گروه هماتولوژی
برای تجویز داروهای ایرانی و همچنین داروهای خوراکی بر اساس آخرین راهنمای ابالغی از وزارت
بهداشــت ،استفاده از ظرفیت نیک اندیشــان ســامت برای کمک به تامین هزینه داروی بیماران،
برگزاری کنفرانس های آموزشــی به صورت وب کنفرانس و آزمون های مجازی تاالسمی ،برگزاری
دوره های آموزشی پزشکان متخصص مســوول فنی بخش های تاالسمی   مراکز شهرستانی در شیراز
و همچنین برگزاری فصلی شــورای تاالسمی   با حضور اساتید گروه هماتولوژی و مدیریت و مسووالن
بخش های تاالسمی ،از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
در ادامه این نشســت ،ســایر اعضای کالن منطقه پنج آمایش کشور ،ضمن بیان اولویت های این
حوزه ،تجارب خود را مطرح کردند.
عکس :فارس

