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چشم بیماران سرطانی به دست نیکوکاران
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان فارس میگوید که روند ســاخت بیمارستان
سرطان جنوب کشور در شهر صدرا ،کند شده اما متوقف نشده است...

پایش ارتباط بیش از  ۲۳۰۰روستا در فارس

مهــر :مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات اســتان فارس گفت :وضعیت ارتباطــی بیش از دو هزار و
 ۳۳۶روستای باالی  ۲۰خانوار استان پایش و ارزیابی شد.
مهرداد ســهرابی بیان کرد :بر اساس دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به بررسی وضعیت
ارتباطی روســتاهای کل کشور و به روز رســانی اطالعات موجود در حوزه ارتباطات اقدام شد که در استان
فــارس نیــز این مهم اجرایی و بر همین اســاس بیش از دو هزار و  ۳۰۰روســتای بــاالی  ۲۰خانوار در
 ۲۹شهرستان استان مورد پایش قرار گرفت.
وی در خصوص مدت زمان اجرای این طرح تاکید کرد ۲۹ :شهرســتان استان فارس ظرف مدت سه ماه
و با بهره گیری از توانمندی بیش از شش هزار نفر-ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
ســهرابی با اشاره به دســتگاه های همکار در این پروژه اظهار کرد :دستگاه های مختلفی در این طرح با
اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات اســتان همکاری داشتند که از جمله این دستگاه ها می   توان به اداره
کل ارتباطات زیر ساخت استان ،مخابرات منطقه فارس ،اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس
و اداره کل تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه جنوب اشاره کرد.
او معتقد اســت :اطالعات جمع آوری شــده از وضعیت ارتباطی روســتاها زمینه ســاز پیشرفت و بهبود
وضعیت ارتباطی اســتان بوده و قدم بزرگی در کاهش شکاف دیجیتالی و افزایش خدمت رسانی در مناطق
کمتر توسعه یافته خواهد شد.
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بزرگترین آش نذری جهان در شیراز پخت می   شود
مدیر پشتیبانی گروه فرهنگی – مذهبی کمیل شیراز گفت :نزدیک به  ۵٠٠نفر
در پخت بزرگترین آش نذری جهان در شیراز مشارکت خواهند کرد...

احمد  رضا سهرابی  /عصر مرد  م

شرکت عمران شهر صدرا پشتیبان شهرداری است
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا گفت :مجموعه شرکت عمران پشتیبان
و همراه شهرداری صدرا در توسعه این شهر جدید خواهد بود...
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روند ساخت بیمارستان سرطان جنوب ،کند شده است؛

چشم بیماران سرطانی به دست نیکوکاران

خدمترسانی موكب احمدبن موسی(ع)
به  60هزار زائر اربعین در كربال

مدیر عامل شرکت عمران شهر صدرا:

شرکت عمران شهر صدرا پشتیبان شهرداری است

مهر :مدیر عامل شــرکت عمران شــهر جدید صــدرا گفت:
مجموعه شــرکت عمران پشتیبان و همراه شــهرداری صدرا در
توسعه این شهر جدید خواهد بود.
خلیل حاجی پور در دیدار با شــهردار جدید این شهر با اشاره به
اینکه شــرکت عمران شهر جدید صدرا و مجموعه شهرداری را از
خــود می داند که می   توانند با تعامل و همراهی در مســیر تغییر و
توسعه شهر ،گامهای مفیدی بردارند ،افزود :ما مجموعه شهرداری
را از خودمان جدا نمی دانیم و مجموعه شــرکت عمران پشتیبان و
همراه شــهرداری در توسعه و آبادانی شهر خواهد بود و نباید اجازه
داد تفکر تقابلی در مجموعه های طرفین شکل بگیرد.
وی با تشــریح فعالیتهای شــرکت عمران آمادگی کامل این
شرکت را برای استمرار همکاری با شهرداری اعالم کرد و افزود :شرکت عمران شهر جدید صدرا به عنوان
متولی و ســازنده شــهر صدرا وظیفه خود می داند تا جایی که ظرفیت های قانونی اجازه دهد به شــهرداری
کمک کند.
حاجی پور در این دیدار با ذکر سوابق درخشان و مدیریتی و اجرایی بهزاد پرنیان به عنوان مدیری جوان
و کارآمد ،انتصاب وی درســمت شهردار صدرا را تبریک گفت و آرزوی سالمتی و موفقیت کرد و ادامه داد:
امیدوارم حضور وی برای شــهر صدرا منشــا خیر و برکت باشد و من خوشــبینم که با این مدیریت شهری
یکپارچه و هماهنگ شهر صدرا آینده روشن تر و بهتری پیش رو داشته باشد.
بهزاد پرنیان شهردار صدرا نیز در این دیدار گفت :هدف مشترک شهرداری و شرکت عمران صدرا ،عمران
و آبادانی و توســعه شهر صدرا است و این امر عالوه بر جلب رضایت عموم شهروندان ،سرعت توسعه شهر
را دوچندان خواهد کرد.

عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

مدیر اجرایی موكب احمدبن موســی(ع) با بیان اینكه این موكب طی روزهای  14تا  28مهرماه جاری به
زائران اربعین در كربال خدمترســانی میكرد ،گفت :طی این ایام قریب  60هزار زائر اربعین از خدمات این
موكب بهرهمند شدند.
به گزارش كمیته روابط عمومی و اطالعرســانی موكب احمدبن موسی(ع) ،مسعود راستی ،مدیر اجرایی
موكب دیروز در جمع خبرنگاران گفت :موكب احمدبن موســی(ع) طی روزهای  14تا  28مهرماه جاری در
كربالی معلی به زائران اربعین خدمترسانی میكرد.
وی با بیان اینكه در این ایام قریب  60هزار نفر از زائران اربعین از خدمات این موكب بهرهمند شــدند،
افزود :این خدمات شامل اسكان ،پذیرایی ،درمانگاه و امكانات رفاهی و بهداشتی بود.
راستی با یادآوری اینكه موكب احمدبن موسی(ع) بزرگترین موكب كربال در ایام اربعین بوده است ،گفت:
قریب  250نفر طی ایام اربعین به زائران در این موكب خدمترسانی میكردند.
مدیر اجرایی موكب احمدبن موســی(ع) با تأكید بر اینكه این موكب كام ً
ال مردمی اســت و با كمكها و
نذورات مردم اداره میشود ،گفت :از مردم شریف و مؤمن استان فارس تقاضا داریم كه این موكب را متعلق
به خود دانسته و برای انجام رسالتش در سالهای آینده یاری دهند.
وی تأكید كرد :اگر موكب احمدبن موســی(ع) بخواهد در ســالهای آینده در كربالی معلی همچنان به
فعالیت خود ادامه دهد ،نیازمند مشاركت مردم برای تأمین هزینههای آن است.
راستی در پایان از تمام خیران و مردم نیكاندیش استان فارس ،خادمان امام حسین(ع) و مسئوالنی كه
در برپایی موكب احمدبن موسی(ع) در كربالی معلی همكاری كردهاند ،قدردانی كرد.

احمد رضا سهرابی

مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان فــارس میگوید که روند
ســاخت بیمارستان ســرطان جنوب کشــور در شــهر صدرا ،کند
اما متوقف نشده است.
حجهاالسالم سید عباس موسوی با اشــاره به پیشرفت فیزیکی
 40درصدی این بیمارســتان یادآور میشــود که تاکنون حدود 40
میلیارد تومان نیکوکاران جهت ساخت بیمارستان کمک کردهاند اما
برآورد تکمیل و خرید تجهیزات بیمارســتان ســرطان جنوب کشور
افزون بر  600میلیارد تومان است.
ثبت  21وقف  10میلیاردی در فارس
مدیرکل اوقاف میگوید ،در یک ســال اخیــر  21وقف جدید به
ارزش  10میلیارد تومان در استان به ثبت رسیده است.
موسوی که در نشستی خبری با حضور خبرنگاران در شیراز سخن
میگفت تصریح کرد :بیشــترین تعداد وقف در یک سال اخیر مربوط
به شهرستانهای جهرم و مرودشت با  4مورد بوده است.

او با گرامیداشــت دهه «وقف» [ 4تا  13آبان] برپایی نمایشــگاه
«همه واقف باشیم» در مســجد نصیرالملک و  27شهرستان دیگر،
برپایی  6ایســتگاه «همه واقف باشیم» در شــیراز و  24شهرستان
اســتان ،اعزام ُ 127مبلغ غیربومی   از قم و ُ 117مبلغ بومی   به مناطق
محروم اســتان ،نواختن زنگ وقف در  26مدرســه فارس ،برگزاری
همایش یاوران وقف و تجلیل از واقفین «در امامزاده اسماعیل (فسا)،
تجلیل از  40نخبه علمی   اســتان از محل موقوفه حاج محمدحســن
کاظمی ،رونمایی از جایزه علمی   موقوفه حاج محمدحســن کاظمی   و
برپایی  20محفل انس با قرآن را از ویژه برنامههای این دهه برشمرد.
او همچنیــن رفــع اختــاف  507پالک ثبتی به وســعت 220
هــزار هکتــار از  1100پالک مــورد اختالف با منابــع طبیعی به
وســعت  278هزار هکتار ،اخذ هزار و  390ســند مالکیت به وسعت
 20میلیــون مترمربع ،خریــد  8میلیارد تومان تجهیزات پزشــکی
برای بیمارســتانهای موقوفه نمازی ،شوشتری و درمانگاههای امام
رضا(ع) ،شــهید مطهری ،و مرحوم پوســتچی و مساعدت افزون بر

بزرگترین آش نذری جهان در شیراز پخت می   شود

سهم استان فارس در ساخت صحن حضرت زینب(س) تا پایان
امسال هزار متر است

تسنیم :رئیس سازمان عتبات و عالیات استان فارس در     باره آخرین وضعیت صحن حضرت زینب(س) و
سهم این استان در ساخت آن گفت :سهم استان فارس جهت مشارکت امسال هزار متر است.
اســکندر قاسمی   با اشــاره به فعالیت  68موکب اســتان فارس در ایام اربعین حسینی اظهار داشت :از
ابتــدای فراخوان ثبتنام موکبها از کســانی که متقاضی موکبداری بودنــد ،ثبتنام و مجوزهای الزم
صادر شد.
وی با بیان اینکه برای ارسال اقالم و لوازم موکبها نیز هماهنگیهایی با گمرک و دیگر نهادها انجام
شــد ،گفت 328 :تریلی و کامیون اقالم موکبها را به عراق منتقل و در نقاط مختلف برای ارائه خدمات
مستقر کردند.
رئیس سازمان عتبات و عالیات استان فارس افزود :از تعداد  68موکب استان فارس  33موکب در شهر
کربال 18 ،موکب در مســیر نجف  -کربال 6 ،موکب در شهر نجف ،یک موکب در کاظمین و یک موکب
نیز در شهر بلد عراق مستقر شدند.
قاســمی   با بیان اینکه موکبها از یک هفته تا  12روز خدماترسانی کردند ،بیان کرد :در این موکبها
در هر شبانهروز یک صد هزار نفر اسکان و پذیرایی شدند.
وی در     باره بازگشــت موکبها نیز عنوان کرد 95 :درصد از موکبهای استان برگشتند و  5درصد نیز
در حال برگشت هستند.
رئیس سازمان عتبات عالیات اســتان فارس در     باره آخرین وضعیت صحن حضرت زینب(س) و سهم
این اســتان در ساخت آن گفت :سهم استان فارس جهت مشارکت امسال هزار متر است که در سالهای
بعد نیز مشخص میشود.
قاســمی   با بیان اینکه صحن حضرت زینب (س) در حال ســاخت است ،تصریح کرد :در ایام اربعین در
شبانهروز  50هزار نفر از آن استفاده کردند و در حال حاضر نیز  30درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با بیان اینکه این صحن با مشــارکت مردم و مشتاقان اهل بیت ساخته میشود ،افزود :این صحن
 164هزار متر اســت که در  3طبقه از باب القبله تا باب الراس در حال ســاخت است و پیشبینی میشود
که تا  3سال آینده تکمیل شود.

پیش بینی برداشت  ۱۵۳هزار تن لیموترش
از باغ های شهرستان جهرم

ایرنا :رئیس جهاد کشــاورزی شهرستان جهرم گفت :برداشت لیمو ترش از سطح پنج هزار و  ۱۰۰هکتار
از باغهای این شهرســتان آغاز شده و پیش بینی می   شود تا پایان آذرماه  ۹۸باغداران این منطقه  ۱۵۳هزار
تن از این محصول را روانه بازار مصرف کنند.
محمدرضا شــهابی ،سه شــنبه در گفت و گو با ایرنا ،از لیموی آب ،پرشین و لیسبون به عنوان مهمترین
محصول تولیدی شهرســتان جهرم نام برد و اظهار داشت :لیموی پرشین این شهرستان در زمره ارقام برتر
این محصول در کشــور به شــمار می   آید و برای تازه خوری مورد توجه بسیاری از استانها از جمله تهران،
اصفهان ،آذربایجان و خراسان است.
وی افزود :زودرســی ،درشــت و بیهســته بودن از مهمترین مزایای رقم لیموی پرشین است .به گفته
شهابی ،حدود  ۴۶درصد لیموی استان فارس در شهرستان جهرم تولید میشود.

 2میلیارد تومانی به بیماران نیازمند (در قالب موقوفات و اجرای نیات
واقف) را از دستاوردهای اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس در یک
سال اخیر اعالم کرد.
***
شایان ذکر اســت الیاس رضایی معاون بهرهوری اقتصادی اداره
کل اوقاف فارس در این نشســت از اجرای مجتمع کشت و صنعت
و دامداری موقوفه آســمانی در ارسنجان تا پایان سال  98خبر داد و
گفت :در حال پیگیری رفع مشــکالت حقوقی چند مجتمع دیگر در
استان هستیم.
او همچنین خاطرنشــان کرد :ســاالنه حدود  70مسجد با کمک
خیرین در گستره استان فارس ساخته میشود.
حجهاالســام صفری معاون فرهنگی اداره کل اوقاف فارس هم
در سخنانی با تأکید بر لزوم و اهمیت وقف در زندگی ،تصریح کرد آن
چیزی که وقف را نسبت به سایر خیرات متفاوت میسازد ماندگاری
آن است.

مهر :مدیر پشتیبانی گروه فرهنگی – مذهبی
کمیل شــیراز گفت :نزدیک به  ۵٠٠نفر در پخت
بزرگترین آش نذری جهان در شــیراز مشارکت
چشم شیشه ای

خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی اسالمی   شامگاه
ســه شــنبه در نشســتی خبری طبخ آش نذری

 ۲۸صفر در شیراز بیان کرد :بیستمین سالی است
که آش طبخ خواهد شد در ابتدا این آش یک تن
بود و اکنون به  ٨۴تن رســیده و یک طبخ کامال
مردمی   بوده و خواهد بود.
وی در خصوص روند پخــت این آش عنوان
کرد :در گام اول و از روز پنجشنبه روند پخت این
آش آغاز شــده و به مرور زمان مواد الزم به آن
اضافه خواهند شد
اسالمی   با اشــاره به فعالیت خیرین در پخت
آش نــذری اظهار کرد :نزدیک بــه هزار نفر در
پخت فعالیــت می   کنند اما در مجموع نزدیک به
 ۵٠٠نفر در پخت آش نذری به صورت مســتمر
حضور دارند.
وی در خصــوص جذب نذورات مالی افراد نیز
تاکید کرد :هزینــه طبخ این آش کامال مردمی   و
از منبع نذوراتی اســت که خود مــردم پرداخت
می   کنند یا مواد پخت آش را ارائه می   کنند.
وی با اشــاره به حضور همیشگی خیرین نیز
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افــزود :در پخت این اش دو قلم اصلی گوشــت
و برنج توسط خیرین همیشگی تامین می   شود.
اسالمی   در خصوص نحوه توزیع نیز بیان کرد:
زمان توزیع این آش نذری از ساعت  ۵صبح روز
بیست و هشتم صفر است و جامعه هدف این اش
نیز افراد بی بضاعت ،مستمندان و مراجعه کنندگان
به محل پخــت آش نذری خواهــد بود و پیش
بینی می   شــود نزدیک به  ۶۵هزار نفر از این نذر
بهره مند شوند.
او تاکیــد کــرد :هیــچ محدودیتــی بــرای
جذب خیــران وجــود ندارد و ســعی شــده از
تمامی   ظرفیت های خیرین استان بهره برده شود.
مدیر پشــتیبانی گروه فرهنگی-مذهبی کمیل
در خصوص ثبت معنوی این اش نذری نیز عنوان
کرد :مستند ســازی برای ثبت معنوی این اقدام
صورت گرفت اما ایراداتی در این خصوص مطرح
شــد که تاکنون این موضوع هنــوز ثبت معنوی
نشده است.
عکس :ایرنا

