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پیاده روی بزرگ خانوادگی در شیراز برگزار می شود
مدیرعامل مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگ ساز شیراز از برگزاری همایش بزرگ
پیاده روی به مناســبت اعیاد شعبانیه و سالروز آزاد سازی خرمشهر خبر داد...

آغاز ريلگذاري فاز دوم خط يك مترو در شيراز

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه عشایر فارس

صبر عشایر غیور با کم توجهی به مطالبات رهبری لبریز می  شود

مســئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه عشایر فارس در همایش سالروز تشکیل بسیج عشایرکه به همت
حوزه صاحب الزمان (عج)و حوزه امام ســجاد(ع) سپاه عشــایر فارس که در شهرستان فیروز آباد وبا حضور
بسیجیان و خانواده   های معظم شهدا و مسئولین شهرستانی برگزار شد گفت :صبر عشایر غیور با کم توجهی
به مطالبات رهبری لبریز می  شود.
به گزارش روابط عمومی  ســپاه ناحیه عشــایر فارس،حجت االســام والمســلمین فاطمی  امین،در بین
دوطایفه عمله و کشــکولی کوچک ،عشــایر را مردمانی غیرتمند و ساده زیست خواند و گفت :عشایردر همه
دوران   ها مدافع نظام و انقالب بوده و خواهند بود.
مســئول نمایندگی ولی فقیه ســپاه عشایر فارس ،با اشــاره به حدیثی از نبی مکرم اسالم مبنی بر اینکه
کســی که برای زنده کردن حق  یک مسلمان شــهادت به حق دهد روز قیامت در جایی محشور می  شود که
پرتو نور چهره اش تا چشم کار می  کند دیده می  شود و مردم اورا به نام و نسبش می  شناسندخاطر نشان کرد:
امروزه ما نیاز به این داریم تا دولت و ملت با توجه به این حدیث نورانی از گفتمان رهبری که به حق اســت
در همه زمینه   ها دفاع و ســرلوحه کارهای خویش قرار دهند و شهادت به حقانیت آن سخنان گهربار دهند.
حجت االسالم و المسلمین نصراله فاطمی  امین ،ضمن تقدیر و تشکر از  یکی از فرمانداران شهرهای مهم
کشــور و به نقل از وی مبنی بر این که پســتی که منجر به زاویه با ولی فقیه شود به پول سیاهی نمی  ارزد
گفت:ما از کســانی که پیرو والیت و رهبری در همه زمینه   ها باشــند حمایت می  کنیم و از کسانی که آب به
آســیاب دشمن می  ریزند و با دشمنان نظام همراهند به شدت آنها را منکوب خواهیم کرد.
وی  ،یکی از مطالبات اصلی عشــایر را توجه مســئولین به فرمایشــات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
خواند و افزود:دشمنان نظام در خارج از کشور برای از بین بردن اسالم برنامه ریزی کرده اند و سعی دارند که
ارتباط بین مسئولین و مردم را باایجاد فتنه   هایی که باعث اختالف در بین آنان می  شود کم رنگ جلوه دهند.
این مقام مســئول در سپاه عشایر فارس ،همدلی بیشتر مســئولین با مردم را راه برون رفت از فتنه   های
دشــمنان نظام خواند و خاطر نشان کرد :امسال با توجه به دو انتخابات پیش رو و شعاردولت و ملت ،همدلی
و همزبانی ،مســئولین وظایف سنگین تری به نسبت سال   های پیش دارند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه عشایر فارس ،در ادامه به بخشی از مشکالت عشایر اشاره کرد وگفت:
انتظار ما از مســئولین شهرستان این است که به مشکالت عشایر باالخص تامین امنیت ایل راههای عشایر
منطقه توجه بیشــتر شــود .گفتنی است در ادامه جلســه فرماندار نیز ضمن تبریک سالروز بسیج عشایر به
نقش برجسته عشایر در دفاع از مرز و بوم پرداخت.
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یک سوم زنان ایرانی کم خون هستند
صبح روز گذشته چهارمین سمینار سالمت زنان در محل تاالر صدرا و سینای دانشگاه
علوم پزشکی شیراز آغاز به کار کرد...

اعتبار  150میلیارد تومانی
برای طرح توسعه فرودگاه شیراز

چهارمین گروه گردشگران خارجی
با قطار وارد فارس شدند

ایرنا :چهارمین گروه گردشگران خارجی در قالب
 61گردشگر از چند کشور قاره آمریکا ،اروپا و آسیای
شرقی چهارشــنبه با قطار وارد استان فارس شدند و
مورد استقبال مسووالن قرار گرفتند.
مدیــرکل راه آهن اســتان فارس چهارشــنبه در
حاشیه ورود این گردشــگران گفت :این گردشگران
از کشور ترکیه با قطار وارد ایران شدند و بعدازگذراز
شــهرهای تبریز ،اصفهان و  یزد وارد استان فارس و
سعادت شهر مرکز شهرستان پاسارگاد شدند.
مهرداد انصاری افزود :این گروه از گردشگران که
به مدت دو روز در اســتان فارس اقامت دارند در بدو
ورود از شهرستان پاسارگاد و مجموعه   های تاریخی
پاسارگاد ،نقش رستم و تخت جمشید بازدید کردند و
با تاریخ و تمدن استان فارس آشنا شدند.
وی بیــان کرد :ایــن گروه از گردشــگران عصر
امروز وارد شهر شــیراز می  شوند و از اماکن تاریخی
و فرهنگی اســتان فارس و شیراز از جمله باغ جهانی
ارم بازدید و در شیراز اقامت خواهند کرد.
انصــاری اظهارداشــت :همچنیــن در روز دوم
حضور خود در استان فارس از مکان   های تاریخی و
فرهنگی شهر شیراز از جمله مجموعه زندیه ،آرامگاه
حافظ و سعدی و نارنجستان قوام دیدن خواهند کرد
و بعد از آن شیراز را ترک می  کنند.
وی بــا بیان اینکــه تاکنون میزبــان چهار قطار
گردشــگری در اســتان فارس بودیــم اضافه کرد:
گردشــگری با بهره گیری از قطار ،سبک جدیدی از
رونق و توسعه گردشگری است که برای مردم جهان
جاذبه بسیاری دارد.
او ادامــه داد :همکاری با گروه گردشــگرانی که
با قطار وارد کشــور می  شــوند در چهار چوب تعامل
سازنده با جهان صورت گرفته است.
ایــن گردشــگران خارجی به مدت  10شــب در
شهرهای مختلف کشور ایران اقامت دارند.
گروه   های گردشــگر خارجی سال  93هم در چند
دوره با قطار به استان فارس سفر کردند.
مدیر روابط عمومی سپاه ثارا:...

پاسداران جوان ،وظيفهاي خطير
در حفاظت از ارزشهاي انقالب دارند

ایسنا :مسئول روابط عمومی  و تبلیغات سپاه ناحیه
ثاراهلل گفت :رســالت پاســدار بودن وظيفهاي خطير
در عرصه حفاظت از انقالب اســامي و ارزشهاي
واالي نظام اسالمي است.
ابوذر اســدي كــه در آســتانه روز ميالد حضرت
امام حســين(ع) و روز پاســدار ســخن ميگفت ،با
تبريك اين مناســبت ،گفت :پاســداران نسل جوان،
با تاســي از واليت و بــا در نظر داشــتن افقهاي
بلنــد در مقابل نظام اســامي ،وظيفهاي ســنگين
را عهدهدار هستند.
وي همراه داشــتن علم و تقــوا را از ويژگيهاي
بارز پاســداران نســل جوان برشــمرد و تاكيد كرد:
برخــورداري از دانش و تــوام كردن آن بــا تقوا و
قرار داشتن در مسير واليت ،مسيري است كه در آن
ميتوان وظيفه سنگين پاســداري از انقالب و نظام
اسالمي را بهخوبي انجام داد.
اسدي همچنين با اشاره به در پيش بودن سالروز
فتح و آزادي خرمشهر ،گفت :امسال و در سالروز فتح
خرمشــهر ،برنامههايي در سطح ردههاي بسيج سپاه
ناحيه ثاراهلل(ع) برگزار خواهد شد.
مسئول روابط عمومي سپاه ناحيه ثاراهلل(ع) گفت:
تجلیل از رزمنــدگان و خانوادههای شــهدا ،برپایی
جشــنهای اعیاد شــعبانیه،کوهپیمایی بســیجیان،
برپایی ایســتگاه صلواتی ،شرکت  یک گروهان بسیج
و  یک گروهان پاسداردر مراسم سالروز فتح خرمشهر
که با حضور  یگانهای نیروهای مسلح فارس در سپاه
فجر برگزار میشود ،سرکشی از خانواده معظم شهدا
و بزرگداشت آن از برنامههاي اين روز است.

قطع موقت آب در مناطقی از شیراز

به علت نصب ســه راهه آتشنشانی از ساعت 9
تا  17روز شنبه دوم خردادماه  94در مناطق :خیابان
ایثارگران ،خیابان مبعث و تمامی فرعیهای منشعب
در محدوده مذکور با قطع و یا افت فشــار آب روبهرو
خواهند شد.
ضمــن پوزش از شــهروندان محترم ســاکن در
مناطق یاد شــده ،درخواست میشــود آب آشامیدنی
خود را با رعایت صرفهجویی قب ً
ال ذخیره کنند.
مأموران تــاش خواهند کرد زمان قطع آب را به
حداقل برسانند.

قطع موقت ارتباط تلفنی در مناطقی
از شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان
فارس ،در ادامه طرح توسعه شــبکه مخابراتی شهر
شیراز از روز جمعه یکم خردادماه  94به علت عملیات
برگردان مرکز تلفن ولیعصر (عج) احتمال قطع موقت
ارتباط تلفنی محدوده خیابان مطهری کوچههای ،25
 29 ،27و  33به مدت  48ساعت وجود دارد.
همچنین در ادامه طرح توســعه شبکه مخابراتی
شــهر شــیراز از روز یکشنبه ســوم خردادماه  94به
علت عملیات برگردان مرکز تلفن ابوذر احتمال قطع
موقت ارتباط تلفنی محدوده خیابان انقالب ،چهارراه
اصالحنــژاد 8 ،متری نادر و کوچههای منشــعب به
مدت  72ساعت وجود دارد.

پاسداران جوان ،وظيفهاي خطير در حفاظت از ارزشهاي انقالب دارند
مســئول روابط عمومی  و تبلیغات ســپاه ناحیه ثاراهلل گفت :رسالت پاسدار بودن
وظيفهاي خطير در عرصه حفاظت از انقالب اسالمي و ارزشهاي...
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زهرا جعفری

مدیرعامل شــرکت فرودگاههای کشــور از
اختصــاص  1500میلیــارد ریال اعتبــار برای
هزینهکرد در حوزه تکمیل طرحهای توســعهای
فرودگاه بینالمللی شهید آیتاهلل دستغیب شیراز
خبر داد.
رحمتاهلل مهابادی افزود :طی  2سال گذشته
هزار میلیــارد ریال ســرمایهگذاری در فرودگاه
بینالمللی شــیراز تعریف و عملیاتی شــده و در
سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی بــه جایــگاه و اهمیت فرودگاه و ســهم
آن در تولیــد ناخالص ملی اشــاره کرد و اظهار
داشــت :امروز در عرصه صنعت هوایی ،فرودگاه
ارزشــی فراتر از یک پایانه حمل و نقلی داشته و
مغناطیس جذب سرمایهگذار است و جوامع بسته
را از بنبست خارج میکند.
مهابــادی که در آیین تودیع و معارفه مدیران
کل فرودگاههای فارس ســخن میگفت افزود:
امروز حمل و نقــل هوایی جزو  4رکن حکومت
مدرن است.
وی تصریح کرد :فرودگاه یک محل کســب
و کار چند وجهی اســت و جزو ارکان محاســبه
فرصتهای شغلی محسوب میشود.
بر روی آمــار بازدیدکنندگان خارجی
قسم میخوریم
معاون امــور هماهنگی عمرانی اســتانداری
فارس هم در این آیین با اشــاره به پتانســیلها
و مزیتهای نسبی اســتان فارس و شهر شیراز
در حــوزه گردشــگری گفت :بایــد تالش کرد،
فرصتهای از دســت رفته در اســتان را دوباره
به دست آوریم.
خلیل رضاییان با اشاره به رشد  2/34برابری
آمــار بازدیدکنندگان خارجــی از امکان تاریخی
و فرهنگی اســتان گفت :روی این آمار قســم
میخوریم و اعتقاد داریم این آمار نشــانگر روند
رو به بهبود حضور گردشــگر خارجی در کشور و
استان فارس است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این
که دولت باید بستر را برای سرمایهگذاری فراهم
نماید ،گفت :حمل و نقل و اقامت دو مؤلفه مهم
در صنعت گردشگری جهت بازدید گردشگران از
مزیتها و داشتههای میراثی ،فرهنگی ،پزشکی،
مذهبی ،جغرافیایی و ...است.

عکس:علی گزبلند  /عصر مردم

ایســنا :اجراي طرحهاي قطار شــهري كه امروز در كشــور يكي
از مهمتريــن فعاليت عمراني كالنشــهرها را شــامل ميشــود ،به
عنــوان يك فعاليت تخصصي و ويــژه در حوزه عمراني ،مد نظر قرار
دارد ،بطوري كــه دانش و توان علمي برنامهريــزي و اجراي چنين
طرحهايي ،محدود به تعدادي از كشورهاي جهان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشــجويان ايران(ايســنا) منطقه
فارس ،اما امروز و به واسطه محدوديتهاي ظاهري كه تحريمها بر
سر راه توسعه در ايران ايجاد كرد ،متخصصان مهندسي در حوزههاي
مختلــف را برآن داشــت تا دانش طراحي و مهندســي و ســاخت
پروژههاي قطارشــهري را بومي كــرده و از انحصار خارج كنند و در
اين زمينه موفق هم بودهاند.
هماينك در اغلب كالنشــهرهاي كشور شاهد اجرايي شــدن طرحهاي قطار شهري هستيم ،طرحهايي كه
به دســت پرتوان متخصصان داخلي و با صرف انرژي و اعتباري فراوان ،مراحل ساخت يا توسعه را طي ميكند.
در شيراز نيز پس از آنكه طلسم بهرهبرداري از مترو در سال  93شكست و فاز يك از خط يك قطار شهري
به بهرهبرداري رســيد ،كار براي تكميل اين خط  24كيلومتري ادامه يافت تا با تمركز فعاليتها در مســيرهاي
مشــخص ،انرژي و توان كامل متمركز شده و سرعت در اجرا و اتمام پروژه بيشتر شود.
ايــن تدبيــر كه در اتمام عمليات فاز يك خط يك مترو ،به نتيجه رســيد و بعد از يك دهه انتظار ،اين طرح
به بهرهبرداري رســيد ،اكنون مصروف بخش ديگــري از كار در محدوده خط يك بهعنوان طوالنيترين و البته
اصليترين خط مترو در شيراز و کشور شده است.
آغــاز عمليات ريلگذاري در بخشهايي از فاز دوم خط يك مترو در شــيراز و تاكيد مســئوالن و مجريان
بر مطلوبيت ســرعت ،دقت و استانداردهاي كار ،نويد دهنده اتمام اين بخش از پروژه تا پايان سال  95است.
يكي از موضوعات مورد تاكيد براي تكميل ســريعتر پروژه قطار شــهري ،كار چهارشــيفته اســت و شايد
ســختترين شــيف ،كار از شــب تا صبح باشــد ،زماني كه بدن براي خواب برنامهريزي كرده و عليرغم تمام
تواناييهاي انســان در همسو شدن با شــرايط ،اما بيدار ماندن و كار كردن در زمان شب ،آن هم در فضايي كه
بيشــباهت با تونلهاي عميق معدن نيست ،دشوار است .بايد در شرايط قرار گرفت تا در اين مورد نظر داد.
به گزارش ايســنا ،ســاعت از  21و  30دقيقه شب گذشته اســت كه وارد تونل قطار شهري شيراز شديم ،به
اتفاق گروهي كه براي كار تا صبح آماده بودند.
خودروي بتنريز بايد حدود  2كيلومتر را دنده عقب ميرفت تا به نقطه مورد نظر ميرســيد و آنجا با استفاده
از يك لوله ،بتنآماده را منتقل ميكرد تا كارگران بالفاصله مشــغول شــوند و بتن را روي ســطحي كه از قبل
مشخص شده ،مسطح كنند.
بيــش از  50نفر ،درون تونلي كه حاال مملو از دود اگزوز خودروها شــده ،بخشــي از كار را انجام ميدهند،
مهندســان مشغول نقشــهبرداري و نظارت هســتند و كارگران هم هر يك به تخصص خود ،كاري را به پيش
ميبرد ،هيچ كس بيكار نيســت ،از دست دادن دقايق به معني خشــك شدن بتن و اجبار براي اصالح سطحي
سخت و سفت خواهد بود.
به گزارش ايســنا ،مجری خط  یک ســازمان قطارشهری شــیراز در خصوص اين فاز از پروژه به خبرنگاران
گفت :فاز دوم خط  یک بطول 14کیلومتر با  12ایستگاه از ایستگاه نمازی تا ایستگاه گل سرخ با سرعت در حال
اجراســت .پیش بینی می  شود فاز دوم خط  یک تا پایان اسفند ماه  1395به بهره برداری کامل برسد.
حجتاهلل قهاری افزود :ایســتگاه بزرگ ولی عصر با  35درصد پیشــرفت فیزیکی با سه شیفت کاری درحال
احداث اســت وعالوه بر عملیات اجرایی روزانه کار بتن ریزی شــبانه با بهره گیری از کارشناسان فنی در عمق
تونل   های قطار شهری در حال انجام است.
وی دربخــش دیگــری از توضیحات خود افزود :روســازی مســیر به چهار قطعه تقســیم شــده اســت و
پیش نیاز اصلی ما تامین برق باالسری است که در اولویت قرار دارد .همچنین در این مسیر  14کیلومتری ازفاز
دوم،مســیرهای تعیین شده از ایســتگاه نمازی تا ایستگاه ولی عصر به عنوان قطعه  یک ،از ایستگاه ولی عصر تا
ایســتگاه جانبازان به عنوان قطعه دوم ،از ایســتگاه جانبازان تا ورودی دپو قطعه سوم واجرای روسازی در محل
دپو به عنوان قطعه چهارم تعیین گردیده است.
قهاری خاطر نشــان کرد :ایستگاه امام حسین و ایستگاه ولی عصر با توجه به نقطه ارتباطی با خط دو و پنج
بصورت طبقاتی با عمق 30متراحداث شــده است که البته در ایستگاه ولی عصر در عمق 10متر مشغول اجرای
عملیات هســتیم ومابقی عمق تعیین شده مربوط به خط پنجم قطار شهری شیرازاست.
وی اضافــه كــرد :پیشــرفت امور با توجــه به حجم اجــرا قابل توجه اســت چرا که از حجــم بتن ریزی
18هزار متر مربعی مورد نیاز ،بیش از 7هزار متر مربع اجرا شــده است که در مدت تعهد ذکر شده به عنوان  یک
حرکت منحصر به فرد و شاخص محسوب ميشود.
به گفته مجری خط  یک قطار شــهری شــیراز برنامه ریزهای دقیق انجام شــده ،حکایــت از خاتمه کار و
بهره برداری نهایی و مطلوب در پایان اسفند ماه  1395دارد و اجرای  12ایستگاه فاز دوم با شتاب در حال انجام
است و سه ایستگاه امام حسین(ع) ،زند و ولیعصر(عج) در مرحله سازه و  9ایستگاه دیگر در مرحله معماري است.
قهاري تاكيد كرد كه  9ایستگاه فاز دوم خط  یک تا شهریور 1395و سه ایستگاه  یاد شده تا پایان اسفند 1395
آماده بهرهبرداري خواهد بود.
به گزارش ايســنا ،بيش از  45دقيقه از زمان حضور در محل كار شــبانه كارگران در دل تونل قطار شــهري
شــيراز گذشته اســت و آرام آرام ،ســنگيني هوا ،بيقراري را برايمان به ارمغان ميآورد ،حاال خودروهاي حامل
خبرنگاران بايد مسير را دنده عقب طي كنند.
ماســكها خاكستري شده و چشــمها را رگههايي قرمز ،رنگين كرده است .كارگران كه از حضور خبرنگاران
و دوربينهاي تصويربرداري و عكاســاني كه مدام شاتر ميچكانند ،خشنود شدهاند را به خدايي ميسپاريم كه با
توكل به او تالش ميكنند براي روزي حالل.
مسير برگشت سختتر از زمان رفتن ،طي ميشود .لباسهاي خاكآلود ،كفشهاي بهگل نشسته و خستگي
كــه آثارش آن دقايقي مانده به نيمه شــب ،در زانوها و كلمات بريده بريده هنــگام خداحافظي ،خود را نمايان
ميكند ،پنهان شدني نيست.
همه راه بازگشت را به اين ميانديشم كه آن  50نفر تا صبح بايد كار كنند ،هر شب ،و اين دشواري را بهجان
بخرند تا فردا يك شهر در آسايش باشد .شهري كه حاال غول ترافيك و آلودگي هوا آن را به چالش فراميخواند
و در بيشــتر ساعات روز قرار از آنان ربوده است .بيترديد آنجا كار نفسگير است و سخت...

فارس

رضاییان افزود :در همین راستا باید فرودگاهی
در شأن شهر شیراز داشته باشیم.
معاون عمرانی اســتاندار فارس خاطرنشــان
کرد :در عرصه صنعت حمل و نقل هوایی استان
باید به گونهای کار شــود کــه از فرودگاههای
بینالمللی شهید آیتاهلل دستغیب روزانه بیش از
 100پرواز بــه فرودگاههای مختلف دنیا صورت
پذیرد و شیراز در این بخش پیشتاز کشور باشد.
رضاییان افــزود :امروز در دنیا در بســیاری
اوقات ایران را به نام شــیراز میشناسند؛ لذا باید
شأن شیراز در بخشهای مختلف حفظ شود.
در بحــث کنترل هزینههــا ،باید به
صورت جدی وارد عمل شویم
مدیــرکل فرودگاههای اســتان هــم در این
آیین معارفه با اشــاره به جایگاه چهارم فرودگاه
بینالمللی شــهید آیتاهلل دستغیب از نظر حجم
پرواز و تعداد جابجاییها در ســطح کشور گفت:
فرودگاه شــیراز در عرصه صنعــت حمل و نقل
هوایی کشور نقش بسیار مهمی دارد.
بدیعیفرد با بیان اینکه توســعه گردشــگری
یک بســته اســت و با ســاخت یــک ترمینال
محقق نمیشــود ،افزود :کنترل هزینهها یکی از
بحثهای جدی در فرودگاههای دنیاســت و باید
به صورت جدی در این بخش وارد عمل شویم.
باند فرودگاهی مثل سوســمار ترک
خورده شیراز را اصالح کردیم
مدیرکل سابق فرودگاههای استان نیز در این
آیین تودیع با اشاره به این که با وجدان آسوده و
راحت شیراز را ترک میکند ،گفت :رفتار مؤدبانه
و انسانی ،تکریم ارباب رجوع ،توسعه همه جانبه

فــرودگاه و اصالح ســاختارها از مؤلفههایی بود
که در بدو شــروع فعالیت در فارس سرلوحه کار
خویش قرار دادم و امیدواریم این روند ادامه یابد.
حمیدرضا ســیدی افزود :در بدترین سالهای
مالــی دولــت در فضایــی که زیرســاختهای
فرودگاهی فرســوده بود و تخصیص اعتبارات به
 18درصد رســید فرودگاههای استان را مدیریت
کردم.
وی تصریــح کــرد :از همــه شــرکتهای
هواپیمایــی دولتی و خصوصــی و بهرهبردارانی
که به دلیل توســعه فرودگاه دچار زحمت شدند
و خاک خــورده و فضا را تحمل کردند تشــکر
میکنم و با شــرمندگی از آنها جدا میشوم اگر
نتوانستم برخی از مشکالت آنها را حل نمایم.
ســیدی گفت :در طول مدت حضور خود در
مدیریــت فرودگاههــای فــارس  800هزار متر
باند فرودگاه بینالمللی شــهید آیتاهلل دستغیب
شــیراز که مانند پوست سوسمار ترک خورده بود
لکهگیری و اصالح شــد و اگر ایــن مهم انجام
نمیگرفت ظرف  2تا  3ســال آینده دیگر امکان
بهرهبرداری از این باند وجود نداشت.
وی از اصــاح پارکینگ هواپیماها ســخن
گفت و اظهار داشــت :هنوز بسیاری از کارهایی
که شروع شــده به ثمر ننشســته که امیدواریم
مدیریــت جدیــد بــا جدیــت این موضــوع را
پیگیری نماید.
گفتنــی اســت حمیدرضا ســیدی مدیرکل
ســابق فرودگاههای استان به ســمت مدیرکل
فــرودگاه بینالمللی امام خمینــی (ره) منصوب
گردیده است.

علیرضا مرندی:

یک سوم زنان ایرانی کم خون هستند

صفدر دوام

صبح روز گذشــته چهارمین ســمینار سالمت
زنان در محل تاالر صدرا و ســینای دانشگاه علوم
پزشکی شیراز آغاز به کار کرد.
علیرضــا مرندی رئیــس فرهنگســتان علوم
پزشکی کشــور که به بهانه حضور در این سمینار
به شــیراز ســفر کرده بود اظهار داشت :محوریت
سالمت خانواده و نســلهای آینده به عهده زنان
بوده و این امر بر اهمیت ســامت زنان در جامعه
ما میافزاید.
وی ادامه داد :عالوه بر نکته یاد شــده به زنان
در رابطه با سالمت خانواده به اقتصاد یک خانواده
نیز کمک میکند.
وی در عیــن حال از عــدم دریافت خدمات و
مراقبتهــای مطلوب بــه بانــوان در جامعه ابراز
تأســف کرد و گفت :البته شرایط ویژه بانوان نظیر
حاملگی و زایمان در ســامت زنان بســیار مؤثر
است.
مرندی با بیان این کــه عوامل اجتماعی بیش

از  75درصــد در ســامت انســانها نقش دارد
یادآور شــد :تحصیالت ،شــغل ،موقعیت اجتماعی
در خانــواده و جامعه ،بیمه محیــط کار ،تنهایی و
خشــونت از جمله عوامل اجتماعــی تأثیرگذار در
سالمت زنان هستند.
رئیس فرهنگســتان علوم پزشکی کشور شیوع
ســرطان ســینه ،دهانه رحم در ســنین باروری و
میانسالی را از جمله بیماریهای رایج در بین زنان
عنــوان کرد و گفت :هماکنون بیش از یک ســوم
زنان ایرانی مبتال به کمخونی هستند.
مرندی در پایــان مراقبتهای رایگان بارداری
و زایمان ،ســامت روان و پیشگیری از خشونت،
ارتقاء فرهنگ و سواد سالمت ،غربالگری و کنترل
عوامــل خطرزا را از جملــه فاکتورهای مهم طرح
تحول سالمت در حوزه زنان عنوان کرد.
کامران باقری لنکرانــی رئیس مرکز تحقیقات
و سیاستگذاری سالمت دانشــگاه علوم پزشکی
شــیراز نیز اظهــار داشــت :بســیاری از عوامل
بیولوژیکی اجتماعی ،فرهنگی ،زیســتمحیطی و
اقتصادی در وضعیت سالمت زنان مؤثر هستند.
وی افزود :زنان به دالیــل فیزیولوژیکی مانند
دوران بارداری ،شــیردهی و یائســگی بیشــتر در
معرض ابتال به بیماریها هستند.
لنکرانــی افزایش چاقی در بین زنان میانســال
را تهدیدی برای ســامت زنــان جامعه ما عنوان
کرد و گفت :هماکنون  27درصد زنان میانسال ما
دچــار بیماری چاقی و  35درصد نیز با اضافه وزن
مواجه هستند.
وی همچنین گرایش زنان به مصرف دخانیات
نظیــر قلیان را از دیگر تهدیدهای ســامت زنان
عنوان کرد و گفت :برای مقابله با گسترش بیماری

بین زنان جامعه باید نگاه بینبخشی ارتقاء یابد.
محمدهــادی ایمانیــه رئیس دانشــگاه علوم
پزشــکی شیراز نیز در این نشست اظهار داشت :بر
اساس آمار معتبر در سال  90نزدیک به  38درصد
زنان اســتان فارس به بیماری چاقی مبتال بودهاند
که این رقم در ســال گذشته به  57درصد افزایش
یافته است.
وی همچنین به شیوع بیماریهای چربی خون،
فشــار خون و سرطان ســینه در بین جامعه زنان
اشــاره کرد و گفت :مصرف دخانیات ،تغییر سبک
زندگی ،تغییر مصرف غــذا و کمتحرکی از عوامل
اصلی گســترش بیماریهای یاد شده در بین زنان
میباشد.
ســیده معصومه دستغیب مدیرکل امور بانوان و
خانواده اســتانداری فارس نیــز در این همایش بر
برنامهریزی مناســب در راســتای ارزیابی و پایش
ســامت زنان جامعه تأکید کــرد و گفت :وظایفی
کــه در داخل و بیرون از خانــواده بر عهده بانوان
است شــرایط پیچیدهای برای آنها به وجود آورده
که سالمت آنها را تهدید میکند.
وی به نقــش زنان در عرصههــای اجتماعی،
سیاســی ،فرهنگی و علمی در جامعه اشــاره کرد
و گفت :بــا توجه به این رویکردهــا هر اندازه در
جهت گسترش ســامت جامعه زنان تالش گردد
سرمایهای برای جامعه خواهد بود.
دســتغیب با بیان این که سالمت زنان موجب
سالمت خانواده و در پی آن سالمت جامعه خواهد
شــد یادآور شــد :ایجاد انجمنها و تشــکلهای
ســامت زنان و برپایــی اینگونه ســمینارها در
راستای رسیدن به اهداف متعالی در زمینه سالمت
زنان مؤثر خواهد بود.

پیاده روی بزرگ خانوادگی در شیراز برگزار می شود
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز
شــیراز از برگــزاری همایش بــزرگ پیاده روی
به مناســبت اعیاد شعبانیه و ســالروز آزاد سازی
خرمشهر خبر داد.
ســید عبدالرضا دستغیب ،فراهم کردن بستری
مناســب برای حرکت به سمت کارهای فرهنگی
را از اصــول این مجمع دانســت و افزود :تالش

مــی کنیم با برگــزاری این همایــش پیاده روی
نقشــی ایده آل در راســتای فرهنگ ســازی و
افزایش روحیه نشاط و شادی در جامعه ایفا کنیم.
وی افزود :این همایش پیاده روی با همکاری
و مســاعدت سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری
شیراز و هیات ورزشــهای همگانی استان فارس
در روز جمعه اول خرداد ماه به مناســبت ســالروز

آزادســازی خرمشــهر و اعیاد شــعبانیه از محل
بیمارستان چمران در بلوار چمران برگزار می شود.
دســتغیب گفــت :در پایــان ایــن همایــش
پیاده روی خانوادگی ،هدایای نفیسی به قید قرعه
به شرکت کنندگان اهدا می شود.
از تمامی شــهروندان و رسانه ها جهت شرکت
در این مراسم دعوت شده است.

