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ویژه انتخابات

دومین کاندیدا از خاندان شهید محراب آمد

زهرا جعفری

ابراهیم عزیزی در بازدید از عصر مردم

نیاز به کار میدانی عمیق داریم

صفدر دوام
روز گذشـته ابراهیـم عزیـزی فرمانـدار اسـبق شـیراز و اسـتاندار پیشـین هرمـزگان از مؤسسـه فرهنگـی،
مطبوعاتـی «عصـر مـردم» بازدیـد کـرد.
در حاشـیه ایـن بازدیـد وی بـه اهمیـت توجه به بسـترهای مناسـب فرهنگی در جامعه اشـاره کـرد و گفت:
یکـی از مسـایل مهمـی کـه در جامعـه مـا مظلـوم واقـع شـده اسـت فرهنـگ اسـت و بـا وجود شـعارهای
متفـاوت در حـوزه فرهنگـی توجـه خاصـی بـه این حوزه نشـده اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه هم اکنون در حوزه پیشـبرد اهـداف فرهنگی نیاز بـه کار میدانی عمیـق داریم اضافه
کـرد :بایـد مبتنی بـر نیاز جامعـه و واقعیت های روز به ارتقای مسـایل فرهنگـی توجه کنیم.
عزیـزی ادامـه داد :بدون تردید وجود مشـکالت در سـایر حوزه ها نظیر اقتصاد ،اجتماع پیامدهای مشـکالت
حـوزه فرهنـگ می باشـد.وی در عیـن حـال تأکید کـرد :در حـال حاضر مشـکالت و آسـیب های اجتماعی،
ترافیـک از پیامدهـای مظلومیت فرهنگی در جامعه ما می باشـد.فرماندار سـابق شـیراز بـر حمایت همه جانبه
از رسـانه ها و روزنامه هـا در اسـتان بـه عنـوان یکـی از محورهـای زیرسـاخت فرهنگی جامعـه تأکید کرد و
گفـت :حمایـت جـدی از رسـانه ها موجـب گسـترش بنیان هـای فرهنگـی جامعه خواهد شـد کـه باید مورد
توجـه قـرار گیـرد.وی در ادامـه به فعالیت دو دهه مؤسسـه فرهنگـی ،مطبوعاتی «عصر مردم» اشـاره کرد و
گفـت :خوشـبختانه روزنامـه «عصر مـردم» با مدیریت آقای محمد عسـلی بـا تدبیر مناسـب و کار حرفه ای
روزنامه نـگاران در ایـن رسـانه جهت انعـکاس اخبار بموقع و همچنیـن ارائه راهکارهـای اجتماعی ،فرهنگی
مناسـب بـرای جامعـه مخاطب خود بسـیار مناسـب عمل کرده اسـت.
عزیـزی افـزود :بـا شـناختی کـه از روزنامـه «عصـر مـردم» دارم ایـن روزنامـه بـا انعـکاس مشـکالت و
آسـیب های اجتماعـی و فرهنگـی و بـا ارائـه راهـکار مناسـب در حـوزه فعالیت رسـانه ای و رعایـت اخالق
حرفـه ای بسـیار مناسـب عمـل کرده اسـت.

هفدهمیـن مسـابقه بینالمللـی نقاشـی«نوا زاگـورا» کشـور بلغارسـتان در سـال  ،2015پنـج دیپلـم افتخار
خـود را بـه کـودکان ایرانـی و یـک دیپلم دیگر را بـه کانون پرورش فکری کـودکان و نوجوانـان اهدا کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی کانون فارس ،این مسـابقه بـا موضوع «آزاد» برگـزار و آثار پنج عضـو برگزیده
کانـون در ایـن رقابت از میان  3807اثر رسـیده از  39کشـور جهان انتخاب شـد.
بـر ایـن اسـاس«محمد پوریـا علیخانـی» عضـو  9سـاله اداره کل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و
نوجوانـان فـارس مرکـز فرهنگـی هنـری شـماره  4شـیراز موفـق بـه دریافـت دیپلـم افتخـار ایـن رقابت
هنـری شـد«.آیلین باالیـی» کـودک شـش سـال و نیمـ ه از اصالنـدوز اردبیـل« ،آرش زارعـی»  7سـاله از
کـوزران کرمانشـاه« ،زهـرا یادگاریـان»  9سـاله از خرمآبـاد لرسـتان و و «نیوشـا خـادم» عضـو  10سـاله
مرکـز آفرینشهـای کانـون تهـران نیز موفـق به دریافـت دیپلم افتخـار این رقابـت هنری شـدند.در همین
حـال یـک دیپلـم افتخـار نیـز به دلیـل مشـارکت فعال بـه امـور بینالملل کانـون اهدا شـد .کانـون  15اثر
نقاشـی اعضـای مراکـز فرهنگـی هنـری خـود را بـه این مسـابقه ارسـال کـرده بود.
موفقیت اعضای کانون فارس در مسابقه استانی نماز و نیایش
 7نفـر از اعضـای اداره کل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان فـارس ،مراکـز فرهنگـی
هنـری خرامـه موفـق بـه دریافـت لـوح تقدیـر و هدیـه از سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان فارس شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی کانون فارس ،سـتاد اقامه نماز فارس با همکاری شـهرداری شـیراز در راسـتای
ترویـج و توسـعه فرهنـگ نورانـی نمـاز اقـدام به برگزاری جشـنواره شـعر نماز با عنـوان نمـاز و نیایش کرد
کـه در ایـن راسـتا و بـا اعلام فراخوان مسـابقه بـه مراکـز فرهنگی هنـری کانون فـارس ،اعضـا و مربیان
عالقه منـد آثـار خود را بـه دبیرخانه جشـنواره ارسـال کردند.
در ایـن میـان فاطمـه حسـین زاده ،زهـرا زارعی ،فاطمـه انصاری ،مریـم نوح پیشـه ،فاطمه بذرافشـان ،مریم
انصـاری و نرگـس ایـزدی از مرکـز خرامـه موفـق به دریافـت لوح و هدیه ی نقدی جشـنواره شـدند.

مراسم معارفه سردار غیب پرور در ستاد کل سپاه برگزار شد
سردار غالمحسین غیب پرور با حفظ سِ مت فرماندهی سپاه فجر فارس ،عهده
دار مسئولیت قرارگاه مرکزی امام حسین (ع) سپاه شده است ...

خبرهای خوش معاون شهرداری شیراز برای شهروندان؛

مراسم معارفه سردار غیب پرور
در ستاد کل سپاه برگزار شد

تنویــر  :ســردار غالمحســین غیــب پــرور بــا حفــظ
سِ ــمت فرماندهــی ســپاه فجــر فــارس ،عهــده دار
مســئولیت قــرارگاه مرکــزی امــام حســین (ع) ســپاه
شــده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســپاه فجــر
فــارس تنویــر ،پیــرو انتصــاب هفتــه قبــل ســرتیپ
غالمحســین غیــب پــرور در مســئولیت قــرارگاه
مرکــزی امــام حســین (ع) ســپاه ،عصــر دیــروز
مراســم معارفــه وی بــا حضــور سرلشــکر جعفــری
و معاونیــن ســتاد کل ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره
ســردار شــهیدحاج حســین همدانــی کــه پیــش
تــر ،ایــن مســئولیت را بــر عهــده داشــت و بــه
درجــه رفیــع شــهادت نایــل شــده بــود ،ســردار
غیــب پــرور مســئولیت جدیــد را عهــده دار شــد و
کار خــود را رســما آغــاز کــرد.
ســردار غالمحســین غیــب پــرور بــا حفــظ
سِ ــمت فرماندهــی ســپاه فجــر فــارس ،عهــده دار
مســئولیت قــرارگاه مرکــزی امــام حســین (علیــه
الســام) ســپاه شــده اســت.
رئیس کل دادگستری استان فارس:

تدابير امنيتي ويژه انتخابات
منظمتر از گذشته خواهد بود

ایســنا  :رئيــس كل دادگســتري اســتان فــارس
گفــت :بــا برنامهریزیهــای انجــام شــده از ســوی
ســتاد پیشــگیری از تخلفــات و جرائــم انتخاباتــی،
پیشبینــی تدابیــر امنیتــی در انتخابــات اســفندماه
ســنجيدهتر و منظمتــر از گذشــته خواهــد بــود.
علــي القاصــي يكشــنبه  29آذر در جلســه ســتاد
پیشــگیری از تخلفــات و جرائــم انتخاباتــی اســتان
فــارس ،خاطرنشــان كــرد :شــرایط در ايــن دوره از
انتخابــات نســبت بــه گذشــته متفــاوت اســت و
بــه همیــن میــزان نظــارت و آمادگــی ســتادهای
پیشــگیری از تخلفــات و جرائــم انتخاباتــی باعــث
ایجــاد فضــای ســالمتر و امنتــر و قانونمنــد
خواهــد شــد.
وي تصريــح كــرد :بــا رصــد و پایــش مســتمر
فعالیتهــای انتخاباتــی تــاش خواهیــم کــرد از
وقــوع جرائــم و تخلفــات پیشــگیری شــود.
رئيــس شــوراي پيشــگيري از تخلفــات انتخاباتــي
اســتان فــارس بــا اشــاره بــه شــكلگيري
هيأتهــاي اجرايــي انتخابــات در اســتان و آغــاز
كار ثبتنــام از داوطلبــان ،خواســتار هماهنگــی
الزم بیــن اعضــای ســتاد پیشــگیری از تخلفــات
انتخاباتــی و فراهــم آوردن تمهیــدات و مقدمــات
الزم بــرای برگــزاری انتخابــات بهتــر در اســتان
فــارس شــد.
القاصــي خاطــر نشــان کــرد :نظــرات ،پیشــنهادات،
اخبــار و گزارشهــای تخلفــات احتمالــی ارســالی از
ســوی ســتادهای تشــکیل شــده در سراســر اســتان
بــه دبیرخانــه مرکــزی ســتاد مــورد تجزیــه و تحلیل
قــرار گرفتــه و مبنــای پاســخ بــه اســتعالمات قــرار
خواهــد گرفــت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان فــارس همچنیــن
از آمادگــی الزم ایــن ســتاد جهــت پاســخگویی
بــه اســتعالمها خبــر داد و گفــت :در مجموعــه
دادســتانی کل کشــور ســتاد پیشــگیری از تخلفات و
جرائــم انتخاباتــی راهانــدازی شــده و دســتور العمــل
تشــکیل ایــن ســتاد بــه اســتانها و شهرســتانها
نیــز ابــاغ شــده اســت تــا در فرصــت موجــود
ســوابق کاندیداهــا اســتخراج شــد و آمادگــی الزم
جهــت پاســخگویی بــه مراجــع ذیصــاح فراهــم
شــود.
القاصــی گفــت :تجربیــات بــه دســت آمــده در
انتخابــات گذشــته بایــد بررســی شــده و بــه عنــوان
راهــکاری بــرای انتخابــات پیـشرو مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد.
رئیــس شــورای پیشــگیری از جرائــم و تخلفــات
انتخاباتــی بــا اشــاره بــه اینکــه اولویــت ســتاد
پیشــگیری از تخلفــات و جرائــم انتخاباتــی
مســئله تأمیــن امنیــت انتخابــات اســت ،تصریــح
کــرد :شــیوه و روش مــا در بحــث تأمیــن امنیــت
انتخابــات متناســب بــا عملکــرد افــرادی خواهــد
بــود کــه بــه صحنــه انتخابــات خواهنــد آمــد

قطع موقت ارتباط تلفنی
در مناطقی از شیراز

طبــق گــزارش روابــط عمومــی شــرکت مخابــرات
اســتان فــارس ،بــه اطــاع مشــترکین گرامــی در
شهرســتان شــیراز می رســاند بــه علــت عملیــات
پل ســازی در چهــارراه گلشــن و بولــوار فراشــبندی
و عملیــات کابــل برگــردان در مرکــز امیرکبیــر،
احتمــال قطعــی و اختــال در خطــوط تلفــن ثابــت
در محــدوده  -1شــهرک والفجــر و منشــعبات آن در
روز دوشــنبه  30آذرمــاه ســاعت  8صبــح بــه مــدت
 72ســاعت وجــود دارد.
بنابرایــن گــزارش چنانچــه پــس از ســپری شــدن
مــدت مذکــور ،ارتبــاط تلفنــی مشــترکین آن
محــدوده برقــرار نگردیــد ،جهــت رفــع آن بــا شــماره
تلفــن  20117تمــاس حاصــل نماینــد.
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فرصت استثنایی

عکس:علی گزبلند  /عصر مردم

در دومیـن روز از ثبـت نـام داوطلبـان دهمیـن دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسلامی و پنجمیـن دوره
خبـرگان رهبری ،نماینده اسـبق مردم شـیراز در مجلس شـورای اسلامی بـرای حضور در عرصـه انتخابات
نام نویسـی کرد.
وی که از اعضای کمیسیون صنایع مجلس هشتم بود از خاندان شهید محراب می باشد.
تولیت آستان احمدی و محمدی امروز به فرمانداری می رود
روز گذشته  2نفر روحانی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند.
حجت االسلام والمسـلمین سـید رضا حسـینی امام جمعه گراش و حجت االسلام والمسـلمین سـید رسول
حسـینی اسـتاد حـوزه و دانشـگاه در فرمانـداری شـیراز حضـور خـود در پنجمیـن دوره انتخابـات مجلـس
خبـرگان رهبـری در حـوزه انتخابیـه فـارس را اعلام کردند.
در حـال حاضـر  5نفـر جهت حضـور در عرصـه انتخابات مجلـس خبرگان رهبـری از حـوزه انتخابیه فارس
طـی  4روز گذشـته اقـدام به نام نویسـی کرده اند.
گفتـه می شـود امـروز آیـت اهلل سـید علی اصغـر دسـتغیب عضـو کنونـی مجلـس خبـرگان رهبـری جهـت
نام نویسـی بـه فرمانـداری می آید.
یک زن آمد
در دومیـن روز از ثبـت نـام مجلـس شـورای اسلامی  16نفـر اقـدام بـه نام نویسـی کردنـد که با احتسـاب
 17نفـری کـه روز گذشـته بـه سـتاد انتخاباتـی فرمانـداری شـیراز آمدند تاکنـون  33نفر در لیسـت ثبت نام
دهمیـن دوره مجلس شـورای اسلامی قـرار گرفته اند.
از این تعداد یک نفر زن و مابقی مرد هستند.
مسـن ترین فـرد شـرکت کننـده در حـوزه انتخابیـه شـیراز تاکنـون 57 ،سـاله اسـت و جوان ترین فـرد ثبت
نامـی تـا دیروز  30سـال و  3ماه می باشـد.
عنـوان جوان تریـن کاندیداهـا در حـال حاضر متعلق به یک داوطلب زن اسـت که دارای مدرک کارشناسـی
ارشـد بوده و مدیرعامل یک شـرکت مواد غذایی اسـت.
گفتنـی اسـت سـه زن دیگـر نیز جهت حضـور در عرصـه انتخابات بـه فرمانداری شـیراز آمدند امـا به دلیل
نقـص مدارک و نداشـتن سـن قانونـی نتوانسـتند در این عرصـه کاندیداتوری خـود را اعالم کنند.
مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات
اصـل شناسـنامه عکـس دار ،اصـل کارت ملـی 10 ،قطعه عکـس  ،3×4اصل آخرین مـدرک تحصیلی ،اصل
بـرگ پایـان خدمـت وظیفـه عمومـی بـرای آقایان ،ارائـه گواهی رسـمی مبنی قبول اسـتعفا و عدم اشـتغال
در پسـت ها و مشـاغل مدیریتـی از جمله مـدارک الزم جهت ثبت نام می باشـد.
حداقل سن برای شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس  30سال و حداکثر سن  75سال می باشد.
 109نفر تا دومین روز
تـا پایـان روز دوم ثبـت نـام از داوطلبـان انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسلامی  109نفر جهت
حضـور در ایـن عرصـه در فـارس نام نویسـی کردنـد که از این تعـداد  33داوطلـب مربوط به حـوزه انتخابیه
شـیراز 2 ،نفـر فسـا 5 ،نفـر اقلیـد 8 ،نفـر داراب 6 ،نفـر آبـاده و بوانـات 2 ،نفر جهـرم 5 ،نفر سـپیدان 6 ،نفر
سروسـتان ،خرامـه و کـوار 6 ،نفـر ممسـنی 7 ،نفر نی ریز و اسـتهبان 7 ،نفـر کازرون 7 ،نفر الرسـتان 4 ،نفر
المرد و  8نفر مرودشـت می باشـند.
تاکنـون  2زن در فـارس اعلام کاندیداتـوری کرده انـد که یکـی مربوط به حـوزه انتخابیه شـیراز و یک نفر
دیگـر مربوط به حوزه الر می باشـد.

موفقیت عضو کانون پرورش فکری فارس
در مسابقه نقاشی بلغارستان
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نیاز به کار میدانی عمیق داریم
روز گذشته ابراهیم عزیزی فرماندار اسبق شیراز و استاندار پیشین هرمزگان از
مؤسسه فرهنگی ،مطبوعاتی «عصر مردم» بازدید کرد ...

فرصت استثنایی
کاهش قیمت نفت ،ورود دولت به مسایل تصدی گری ،ضعیف شدن بخش
خصوصی ،بوروکراسی اداری ،رکود تورمی ،نوسانات نرخ ارز و ...
جارچی

شیراز

احمدرضا سهرابی
کاهــش قیمــت نفــت ،ورود دولــت بــه مســایل
تصدی گــری ،ضعیــف شــدن بخــش خصوصــی،
بوروکراســی اداری ،رکــود تورمــی ،نوســانات نــرخ
ارز و بهــره وری بســیار انــدک ،همــه و همــه
باعــث شــده تــا محمدحســن اســدی معــاون اداری
و مالــی شــهرداری شــیراز بــه صراحــت بگویــد
کــه در کشــور از نظــر اقتصــادی ،از مرحلــه رکــود
هــم گذشــته ایم و در یــک وضعیــت بحرانــی بــه
ســر می بریم.
او بــر ایــن بــاور اســت کــه بحــران فقــط ســیل و
زلزلــه و آتش ســوزی نیســت و مســایل اقتصــادی،
دســت کمــی از اینهــا نــدارد.
معــاون اداری و مالــی شــهرداری شــیراز
روز گذشــته در نشســتی خبــری بــا حضــور
خبرنــگاران ،حتــی بــر ایــن نکتــه هــم تأکیــد
کــرد کــه چنانچــه وضعیــت از بحــران گذشــت،
شــرایط ویرانگــر را بــه وجــود مــی آورد.
اســدی خاطرنشــان کــرد کــه شــهرداری ها از
جملــه شــهرداری کالنشــهر شــیراز ،متأثــر از
مســایل کالن اقتصــادی نیســت.
او گفــت :ســاخت و ســاز مســکن در چنیــن
شــرایطی توجیــه نــدارد و رویکــرد مــردم بــه ایــن
حــوزه بســیار کــم شــده اســت.
معــاون اداری و مالــی شــهرداری شــیراز بــا بیــان
ایــن کــه درآمــد شــهرداری ها متکــی بــه مــردم
اســت یــادآور شــد :علیرغــم همــه مســایل و

مشــکالت مالــی و درآمــدی ،نگذاشــته ایم ایــن
احســاس در شــهروندان و پیمانــکاران بــه وجــود
آیــد کــه بــه شــهرداری بی اعتمــاد شــوند.
اســدی در همیــن رهگــذر از بســتر تشــویقی
شــهرداری و شــورای شــهر در جهــت افزایــش
میــزان مشــارکت مــردم در پرداخــت عــوارض
خبــر داد و گفــت :پرداخــت عــوارض تــا 100
میلیــون مشــمول  27درصــد تخفیــف100 ،
میلیــون تومــان یــا یــک میلیــارد تومــان مشــمول
 30درصــد تخفیــف ،یــک میلیــارد تــا  3میلیــارد
تومــان مشــمول  34درصــد 3 ،تــا  5میلیــارد
تومــان مشــمول  37درصــد و پرداخــت عــوارض
 5میلیــارد تومــان بــه بــاال مشــمول  40درصــد
تخفیــف خواهــد شــد.
او البتــه اعــام کــرد کــه شــهروندان و
ســرمایه گذاران از  28آذرمــاه تــا  21بهمن مــاه
مهلــت دارنــد از ایــن فرصــت اســتثنایی اســتفاده
کننــد.
جایزه خوش حسابی؛ بسته دوم تشویقی
معــاون اداری و مالــی شــهرداری شــیراز از
جایــزه خوش حســابی بــه عنــوان دومیــن بســته
تشــویقی شــهروندان خبــر داد و گفــت :امســال
نیــز همچــون ســال گذشــته ،طــرح جایــزه
خوش حســابی ویــژه عــوارض نوســازی ،خــودرو
و صنفــی توســط ایــن شــهرداری اجــرا می شــود.
اســدی خاطرنشــان کــرد :شــهروندان تــا ایــام
دهــه فجــر فرصــت دارنــد بــا پرداخــت عــوارض

نوســازی ،خــودرو و یــا صنفــی در ایــن مســابقه
شــرکت کننــد و از جایــزه  100میلیــون تومانــی
کمــک هزینــه خریــد مســکن و ســایر جوایــز
خــودرو ،نقــدی و غیرنقــدی بهره منــد شــوند.
او یــادآور شــد :مراســم قرعه کشــی ایــن طــرح،
اوایــل اســفندماه برگــزار خواهــد شــد.
اوراقی که نتیجه داد
معــاون اداری و مالــی شــهرداری شــیراز اعــام
کــرد کــه اکثــر پروژه هــای اجــرا شــده از محــل
فــروش اوراق مشــارکت  145میلیــارد تومانــی
ســال  ،90هم اکنــون بــه مرحلــه نهایــی رســیده
و در آســتانه فــروش اســت.
اســدی خاطرنشــان کــرد :امســال نیــز فــروش
 280میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت از ســوی
شــهرداری شــیراز در نظــر گرفتــه شــده کــه در
حــال پیگیــری اســت.
او گفــت :فــروش ایــن اوراق ،تنهــا بــرای اجــرای
پــروژه بــزرگ زندیــه (توپخانــه ســابق) هزینــه
خواهــد شــد.
در حاشیه خبر:
 -1معــاون اداری و مالــی شــهرداری شــیراز
می گویــد ،درآمــد حاصلــه شــهرداری در  9ماهــه
نخســت ســال جاری نســبت به مدت مشــابه ســال
قبــل ،افزایــش نیافتــه امــا کمتــر هم نشــده اســت.
 -2اســدی اعــام کــرد ،شــهرداری شــیراز حــدود
 100میلیــارد تومــان از دســتگاه های دولتــی و
شــخصیت های حقوقــی طلــب دارد.

باقری لنکرانی :

وضعیت آنفلوآنزا بحرانی نیست
صفدر دوام
رئیــس شــورای سیاســت گذاری مرکــز تحقیقــات
ســامت فــارس گفــت :بیمــاری آنفلوآنــزا هرگــز
بیمــاری کمیــاب در ســطح دنیــا نبــوده اســت
و ایــن بیمــاری بــه صــورت ســالیانه در همــه
کشــورها بخصــوص کشــورهای بــاالی خــط
اســتوایی رایــج اســت.
کامــران باقــری لنکرانــی روز گذشــته در
گفت وگــوی اختصاصــی بــا «عصــر مــردم»
اظهــار داشــت :در ســال جــاری آنفلوآنــزا در کشــور
مــا بــروز کــرده اســت کــه البتــه آمــار مــرگ و
میــر پیامــد ایــن بیمــاری نســبت بــه ســال های
گذشــته رشــد قابــل توجهــی نداشــته اســت .بلکــه
می تــوان معــادل ســال های گذشــته اعــام
کــرد کــه تغییــر افزایــش چشــمگیری نداشــته
است.
ایــن عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز ادامــه داد :در حــال حاضــر هــم در ســطح
اســتان و حتــی کشــور در رابطــه بــا شــیوع ایــن
بیمــاری بــا وضعیــت بحرانــی و خاصــی مواجــه
نیســتیم؛ بــا ایــن حــال هماننــد ســال های گذشــته
بایــد مراقبت هــای اجتماعــی الزم انجــام گیــرد.
لنکرانــی ادامــه داد :در ســال  88کــه بحــث
شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزا مــورد توجــه افــکار
عمومــی جامعــه قــرار گرفــت و دارای همه گیــری
جهانــی بــود امــا مــرگ و میــر ایــن بیمــاری در
کشــور مــا نســبت بــه ســال های قبــل از آن هــم
کاهــش داشــت؛ از ایــن رو هــر انــدازه در رابطــه
بــا آگاهی ســازی جامعــه و خودمراقبتــی اقدامــات
الزم صــورت گیــرد ،از خطــر شــیوع ایــن بیمــاری
و پیامدهــای منفــی آن پیشــگیری خواهــد شــد.
وزیــر اســبق بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
یــادآور شــد :توجــه بــه نــکات پیشــگیری ســاده
روزمــره نظیــر رعایــت نــکات ایمنــی اســتفاده
از ماســک و شستشــوی دســت و ...در راســتای
پیشــگیری از شــیوع ایــن بیمــاری بســیار مؤثــر
اســت.
لنکرانــی افــزود :خوشــبختانه بــا آگاه ســازی
مناســب و آمــوزش همگانــی صــورت گرفتــه در
ســال جــاری هــم بــا کاهــش پیامدهــای مــرگ
و میــر ناشــی از بیمــاری آنفلوآنــزا مواجــه خواهیــم
بــود.

رئیــس شــورای سیاســت گذاری مرکــز تحقیقــات
ســامت فــارس افــزود :در رابطــه بــا مقابلــه
و پیشــگیری از شــیوع ایــن نــوع بیماری هــا
حساس ســازی عمومــی و حضــور مــردم در
خودمراقبتــی بــه صــورت گســترده مؤثــر خواهــد
بــود.
وی در بخــش دیگــری از ایــن گفت وگــو بــه
وجــود برخــی اغذیه فروشــی ها و چایخانه هــای
ســطح شــهر و ارائــه قلیــان اشــاره کــرد و گفــت:
در بحــث مبــارزه بــا دخانیــات در حــوزه ســیگار
توفیقــات قابــل توجهــی حاصــل شــد کــه هنــوز
هــم در ایــن رابطــه پیامدهــای مثبتــی داشــته ایم
کــه حــدود  21درصــد مــردان میانســال و کمتــر از
 4درصــد زنــان میانســال در جامعــه مــا اســتعمال
ســیگار دارنــد کــه ایــن آمــار در مقایســه بــا ســایر
کشــورهای منطقــه و دنیــا آمار مناســبی می باشــد.
لنکرانــی افــزود :در بحــث اســتفاده از قلیــان در
مجامــع عمومــی متأســفانه رفتارهــای ارگان هــای
مربوطــه در ایــن زمینــه هماهنــگ نبــوده اســت
بــه طــوری کــه دســتگاهی قلیــان را بــه عنــوان
نمــاد گردشــگری و میــراث فرهنگــی مطــرح
می کنــد و ارگانــی دیگــر کــه نگــران ســامت

جامعــه اســت قلیــان را مضــر می دانــد!
لنکرانــی بــا اشــاره بــه تصریــح قانــون بــر
ممنوعیــت توزیــع قلیــان در اماکــن عمومــی
اظهــار داشــت :بــر اســاس قانــون توزیــع قلیــان در
مجامــع عمومــی ممنــوع اســت حــال بــه لحــاظ
مالحظاتــی ایــن قانــون نادیــده گرفته شــده اســت
حرفــی جداگانــه می باشــد.
رئیــس شــورای سیاســت گذاری تحقیقــات
ســامت فــارس ادامــه داد :بــدون تردیــد عــوارض
اســتعمال و اســتفاده از قلیــان بســیار خطرنــاک و
غیرقابــل جبــران اســت؛ از ایــن رو نیــم ســاعت
اســتعمال قلیــان  100برابــر بیشــتر از ســیگار
بــرای بــدن ضــرر دارد.
لنکرانــی افــزود :متأســفانه برخــاف آمــار پاییــن
اســتعمال ســیگار در بیــن جامعــه زنــان مــا
هم اکنــون در برخــی از گروه هــای جــوان مــا
بیــش از  30درصــد زنــان اســتعمال دخانیــات از
نــوع قلیــان دارنــد کــه ایــن تهدیــد جــدی بــرای
ســامت ایــن طیــف و اعتیــاد دائمی شــان بــه
قلیــان خواهــد بــود کــه در آینــده بــرای ســامتی
ایــن افــراد و حتــی زمــان بــارداری بــه جنین شــان
نیــز زیــان خواهــد شــد.

