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نکوداشت شاعر شیراز در  22کشور جهان
همزمان با یکم اردیبهشت ماه یادروز گرامیداشت شاعر غزلسرای مشرق زمین شیخ
مصلح الدین سعدی شیرازی ،آیین نکوداشت این شاعر نامی در ...
شهردار شیراز هشدار داد:

اعالم خطر

معین عضو شورای شهر اعالم کرد:

جان مردم شیراز در خطر است

زهرا جعفری
عضــو شــورای اســامی شــهر شــیراز از اعــام تأمیــن دلیــل علیــه ســازمان محیــط زیســت خبــر داد و
گفــت :گویــا گوش هــا در خــواب اســت ،کاری بــه توجیهــات فنــی و اثــرات مثبــت اجــرای ســد تنــگ
ســرخ نــدارم ،امــروز جــان مــردم شــیراز در خطــر اســت.
ســید محســن معیــن بــا بیــان ایــن کــه شــهرداری شــیراز تاکنــون  15میلیــارد تومــان در بحــث اجــرای
ســد تنــگ ســرخ هزینــه کــرده اســت ،افــزود :بــا اجــرای ســد تنــگ ســرخ و جــاری شــدن آب در
رودخانــه خشــک  240هکتــاری فضــای گردشــگری در شــهر شــیراز ایجــاد می شــود.
وی تصریــح کــرد :در جریــان ســیل اخیــر خوزســتان اگــر ســدهای احــداث شــده بعــد از انقــاب نبــود،
در جریــان بارندگی هــای اخیــر کــه موجــب راه افتــادن ســیالب های خطرناکــی شــد ،بخــش عمــده ای
از خوزســتان نابود می شــد.
معیــن خاطرنشــان کــرد :حجــم بارندگــی انجــام شــده در خوزســتان  40برابــر کشــش رودخانــه خشــک
شــیراز بــوده و اگــر مدیریــت مناســب صــورت نگرفتــه بــود امــروز شــاهد خســارت های زیــادی در
خوزســتان بــود.
وی افــزود :اگــر ابرهــای خوزســتان راهشــان را کــج کــرده و بــه شــیراز می آمدنــد ،مطمئــن باشــید کــه
شــیراز را آب می برد.
عضــو شــورای اســامی شــهر شــیراز تصریــح کــرد :بــه عنــوان عضــوی از شــورا بــر علیــه ســازمان
محیــط زیســت اســتان و کشــور تأمیــن دلیــل خواهــم کــرد چــون پــروژه ســد تنــگ ســرخ دارای
مصوبــه مجلــس اســت و بخشــی از کارهــای عمرانــی آن بــا پــول مــردم شــیراز اجــرا شــده اســت.
معیــن افــزود :اگــر حــرف محیــط زیســت در عــدم اجــرای ســد تنــگ ســرخ درســت باشــد دستشــان را
می بوســیم در غیــر ایــن صــورت رؤســای ســازمان محیــط زیســت کشــور و اســتان بایــد ضامــن جــان
مــردم شــیراز باشــند.
وی از رسانه های استان خواست از حق شهر و مردم شیراز دفاع کنند.

«رهپویان وصال» اعتکاف  10هزار نفری برگزار می کند

زهرا جعفری
معــاون هماهنگــی و روابــط عمومــی کانــون رهپویــان وصــال از برگــزاری اعتــکاف بــزرگ
 10هزار نفری در «مسجد نو» در جوار حرم مطهر شاهچراغ (ع) خبر داد.
احــد پاریابــی بــا بیــان ایــن کــه تاکنــون بیــش از  5هــزار نفــر جهــت حضــور در اعتــکاف ثبــت نــام
کرده انــد ،گفــت :ایــن اعتــکاف بــا همــکاری نهــاد نماینــده مقــام معظــم رهبــری در شــیراز از روز
پنجشــنبه بــه مــدت  3روز برگــزار خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد :زمــان ورود معتکفیــن بــه مســجد نــو روز چهارشــنبه اول اردیبهشــت مــاه خواهــد بود.
پاریابــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مراســم اعتــکاف کامـ ً
ا بــه صــورت مردمــی برگــزار می شــود ،افــزود:
نگاهمــان بــه مــرا ســم اعتــکاف اکتفــا نمــودن بــه یــک خلــوت و راز و نیــاز صــرف بــا خداونــد نیســت
و بــا نــگاه بــه یــک اردوگاه فرهنگــی ،برنامه هــای متعــددی را بــرای معتکفیــن برنامه ریــزی کرده ایــم.
وی افــزود :بــا توجــه بــه ایــن کــه بیشــترین معتکفیــن را نســل جــوان و نوجــوان تشــکیل می دهنــد،
ایــن مراســم فرصــت مناســبی بــرای ارائــه خدمــات و پیام هــای فرهنگــی خواهــد بــود.
پاریابــی تصریــح کــرد :پیش بینــی می شــود تــا روز چهارشــنبه  10هــزار نفــر جهــت شــرکت در ایــن
مراســم معنــوی ثبــت نــام نماینــد.
وی مراســم جشــن و مولودی خوانــی ،برگــزاری محفــل قرآنــی و برگــزاری یــادواره شــهدای اســتان و
کانــون رهپویــان وصــال را از ویــژه برنامه هــای پیش بینــی شــده در مراســم اعتــکاف امســال برشــمرد.
پاریابــی در پایــان یــادآور شــد :ایــن مراســم کامـ ً
ا معنــوی اســت و برابــر تمهیــدات صــورت گرفتــه از
ایجــاد فضــای سیاســی آن جلوگیــری خواهــد شــد.
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سال بیست و یکم شماره 5749

مراقب دیابت باشید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت :هفته سالمت امسال با شعار بهداشت جهانی
«غلبه بر دیابت» از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه برگزار خواهد ...

شعراء رئیس کمیسیون سرمایه گذاری
شورای شهر شیراز:

خبری نیست

زهرا جعفری
رئیــس کمیســیون ســرمایه گذاری و مشــارکت های
اقتصــادی شــورای اســامی شــهر شــیراز بــا بیــان
ایــن کــه بافــت کهــن و تاریخــی بهتریــن مقصــد
گردشــگری بویــژه بــرای جهانگــردان خارجــی اســت،
گفــت 5500 :میلیــارد تومــان پــروژه ســرمایه گذاری
بــرای اســتان فــارس در برنامه هــای ســازمان میــراث
فرهنگــی پیش بینــی شــده کــه خبــری از اجــرای آن
نیســت.
ابراهیــم شــعرا افــزود :ســازمان احیــای بافــت تاریخــی
شــهرداری هــم نــه اساســنامه دارد و نــه بودجــه
عمرانــی و ســاختار آن هــم اخیــراً در شــهرداری میــان
زمیــن و آســمان قــرار گرفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد :طرح هــا و پروژه هــای تفریحــی و
گردشــگری بســیاری در طــول ســال های گذشــته در
شــهر شــیراز پیش بینــی و تعریــف شــده کــه تاکنــون
بــه بــار ننشســته اســت.
شــعراء بــا اشــاره به این کــه بایــد در فرصت باقــی مانده
آثــار مانــدگار و اثرگــذار در صنعــت گردشــگری و
گــذران اوقــات فراغــت جــوا نــان و رفــاه عمومــی
ایجــاد شــود ،گفــت :بایــد در قالــب پروژه هــای
ســرمایه گذاری فضاهایــی در حــوزه گردشــگری ایجــاد
کــرد کــه عــاوه بــر جــذب گردشــگران داخلــی،
توریســم خارجــی را نیــز بــه شــهر شــیراز بیــاورد.
شــعراء افــزود :بــا وجــود فعالیت هــای زیــاد شــورا و
شــهرداری در ســاخت پل هــا ،تقاطع هــا و متــرو ،هنــوز
جــای یــک شــهر بــازی و یــا مراکــز تفریحــی جــاذب
گردشــگری در شــهر خالــی اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی،
مــا هیــچ چــاره ای بــرای حــل معضــات اجتماعــی،
بیــکاری و رکــود اقتصــادی نداریــم مگــر ایــن کــه
صنعــت گردشــگری را توســعه دهیــم زیــرا بــا جــذب
گردشــگر و جهانگــرد اســت کــه می شــود در کنــار
ایجــاد زیرســاخت های توســعه ای ،فرصت هــای شــغلی
زیــادی را بــه وجــود آورد و زمینــه توســعه و گســترش
صنایــع دســتی ،بومــی و محلــی را فراهــم نمــود.

عرب عضو شورای شهر خواستار شد؛

حمایت از قهرمانان ملی شیراز

زهرا جعفری
عضــو شــورای اســامی شــهر شــیراز بــا اشــاره بــه
کســب ســهمیه المپیــک ریــو از ســوی امیــد نــوروزی
تنهــا قهرمــان شــیرازی کشــتی فرنگــی المپیــک و
جهــان گفــت :شــورا بایــد انگیزه هــای الزم را بــرای
نــام آوران و قهرمانــان فراهــم نمایــد.
زین العابدیــن عــرب افــزود :حمایــت از قهرمانــان ملــی،
از نظــر فرهنگــی نیــز در ســطح شــهر اثرگــذار خواهــد
بــود و فضــای فرهنــگ شــهر را بــه ســمت ورزش،
فرهنــگ ،هنــر و ...ســوق خواهــد داد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان ایــن کــه
امــروز در مباحــث عمرانــی اقدامــات خوبــی در ســطح
شــهر صــورت گرفتــه اســت ،گفــت :شــهرداری بایــد در
بحــث ایجــاد امکانــات و زیرســاخت های گردشــگری
نیــز تــاش گســترده ای داشــته باشــد.
عــرب خواســتار ایجــاد فضاهــای نویــن گردشــگری
و امکانــات تله کابیــن ،احــداث پارک هــای بــزرگ و
باغــات متنــوع و تخصصــی در شــهر شــیراز شــد و
اظهــار داشــت :شــهرداری در ســال جــاری اختیــارات
اجرایــی شــهرداری های مناطــق را افزایــش دهــد تــا
شــاهد رقابــت بیشــتر فرهنگــی و اجتماعــی در ســطح
مناطــق شــهری باشــیم.

موافقت شورای شهر شیراز
با تخفیف پلکانی عوارض
و بهای خدمات

زهرا جعفری
شــورای اســامی شــهر شــیراز بــا تخفیــف پلکانــی
عــوارض و بهــای خدمــات بــه اســتثنای جرایــم مــاده
صــد ،عــوارض نوســازی ،خــودرو  ،صنفــی ،نقــل و
انتقــال امــاک ،حــق مشــرفیت و عــوارض تجاری های
خطــی بــر گذرهــای  20متــر بــه بــاال و هزینــه خدمــات
باغــات واقــع در حریــم و محــدوده قانونــی شــیراز و
حــوزه اســتحفاظی باغــات موافقــت کــرد.
بــر اســاس ایــن مصوبــه کســانی کــه در  4مــاه اول
ســال نســبت بــه پرداخــت صــد درصــدی عــوارض و
بهــای خدمــات اقــدام نماینــد از  30درصــد تخفیــف
برخــوردار خواهنــد شــد همچنیــن در  4مــاه دوم ســال
و  4مــاه آخــر ســال بــه ترتیــب از  26و  23درصــد
تخفیــف برخــوردار خواهنــد شــد.
افــرادی کــه  70درصــد عــوارض و بهــای خدمــات خــود
را نقــدی پرداخــت کننــد در  4ماهــه اول ســال از 22
درصــد ،در  4ماهــه میانــی ســال  19درصــد و در  4مــاه
پایانــی از  17درصــد تخفیــف برخــوردار خواهنــد شــد.
همچنیــن کســانی کــه  50درصــد عــوارض و بهــای
خدمــات را در ســال جــاری نقــداً بپردازنــد در  4مــاه
اول ســال از  15درصــد تخفیــف و در  4مــاه دوم از
 13درصــد و در  4مــاه آخــر از  11/5درصــد تخفیــف
بهره منــد خواهنــد شــد.
گفتنــی اســت مودیانــی کــه جمــع بدهــی و عــوارض
و بهــای خدمــات آنهــا بیــن  10تــا  25میلیــارد ریــال
باشــد از  3درصــد تخفیــف بیشــتر نســبت بــه جــدول
کاهــش عــوارض بهره منــد خواهنــد شــد.
همچنیــن عــوارض مــازاد بــر  25میلیــارد ریــال تــا 50
میلیــارد ریــال از  5درصــد تخفیــف بیشــتر و عــوارض
مــازاد بــر  50میلیــارد ریــال تــا  100میلیــارد ریــال از 7
درصــد تخفیــف بیشــتر و مــازاد بــر  100میلیــارد ریــال
عــوارض از  10درصــد تخفیــف بیشــتر بهره منــد خواهــد
شــد.

اعالم خطر
شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت اجرای سد تنگ سرخ گفت :تاکنون طی  2نامه به
استاندار فارس و نمایندگان و رئیس شورا نسبت به ...
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سعدی  ،جهانیان را به تعظیم وا می دارد ؛

نکوداشت شاعر شیراز در  22کشور جهان

عکس :فاطمه نهاری

زهرا جعفری
شــهردار شــیراز بــا تأکیــد بــر ضــرورت اجــرای ســد تنــگ ســرخ گفــت :تاکنــون طــی  2نامــه بــه
اســتاندار فــارس و نماینــدگان و رئیــس شــورا نســبت بــه پیامدهــای عــدم اجــرای ایــن پــروژه اعــام
خطــر کــرده ام.
علیرضــا پاک فطــرت بــا بیــان ایــن کــه در صــورت وقــوع ســیل در شــهر شــیراز شــاهد فاجعــه و
خســارت های ســنگینی خواهیــم بــود ،افــزود :امــروز پاییــن دســت شــهر شــیراز بویــژه روســتاهای
اطــراف رودخانــه خشــک و مناطــق جنوبــی شــهر در معــرض خطــر ســیل هســتند.
وی تصریــح کــرد :مهــار ســیل در اســتان خوزســتان بــه واســطه وجــود ســدهای عظیــم ایــن اســتان
اســت.
علیرضــا پاک فطــرت خاطرنشــان کــرد :شــهرداری شــیراز بــه منظــور جلوگیــری از بــروز هرگونــه خطــر
و خســارت جانــی و مالــی بــرای شــهروندان شــیرازی آمادگــی دارد تــا ســد تنــگ ســرخ را احــداث کنــد.
شــهردار شــیراز افــزود :متأســفانه مثــل همــه چیــز کــه در شــهر شــیراز سیاســی می شــود ،ایــن پــروژه
را نیــز سیاســی کرده انــد.
پاک فطــرت یــادآور شــد :بایــد در بحــث ســد تنــگ ســرخ تعییــن تکلیــف نهایــی صــورت گیــرد و
صــدای نماینــدگان مــردم در شــورا و شــهرداری بــه گــوش همــه برســد در غیــر ایــن صــورت رســانه ها
بایــد پاســخگو باشــند کــه چــرا ایــن مطالبــه جــدی مــردم را دنبــال نکــرده و بــه آن نپرداخته انــد.
علیرضــا پاک فطــرت تأکیــد کــرد :نبایــد پــروژه ســد تنــگ ســرخ را رهــا کــرد و بی خیــال از کنــار آن
گذشــت.
وی پیشــنهاد کــرد :شــهرداری کار اجــرای ســد تنــگ ســرخ را بــا نظــارت وزارت نیــرو آغــاز کنــد و اگــر
محیــط زیســت بحــث علمــی پیرامــون قضیــه دارد آن را مطــرح کنــد تــا در زمــان اجــرا ،پیش بینی هــای
الزم پیرامــون آن صــورت پذیــرد.
شــهردار شــیراز در بخــش پایانــی ســخنانش از اقدامــات خــوب گردشــگری انجــام شــده در ســطح شــهر
شــیراز ســخن گفــت و اظهــار داشــت :شــورا صبــر کنــد امــروز هــرم آب طراحــی شــده بــرای پــارک
 580هکتــاری شــیراز یــک نمونــه منحصــر بــه فــرد اســت ،شــورا صبــر کنــد تــا کارهــا انجــام شــود.

فارس

صفدر دوام
همزمــان بــا یکــم اردیبهشــت مــاه یــادروز
گرامیداشــت شــاعر غزلســرای مشــرق زمیــن شــیخ
مصلح الدیــن ســعدی شــیرازی ،آییــن نکوداشــت
ایــن شــاعر نامــی در شــیراز و بــه طــور همزمــان در
 22کشــور جهــان برگــزار خواهــد شــد.
کــوروش کمالــی سروســتانی مدیــر مرکــز
سعدی شناســی و دبیــر ســتاد بزرگداشــت یــادروز
ســعدی روز گذشــته در نشســت خبــری خــود بــا
خبرنــگاران کــه بــا ابتــکاری نــو در محــل آرامــگاه
ســعدی شــیراز برگــزار شــد ،اظهــار داشــت :برنامــه
دهــه بزرگداشــت ســعدی از چنــد روز گذشــته
در کشــور آغــاز شــد کــه روز یکشــنبه نشســت
بین المللــی ســعدی شناســی بــا عنــوان «ســعدی و
کنفســیوس» در تهــران آغــاز بــه کار کــرد کــه در
آن نشســت اســاتیدی نظیــر ضیــاء موحــد ،فتــح اهلل
مجتبایــی ،رضــا داوری اردکانــی و ...بــه ایــراد
ســخنرانی پرداختنــد.
مدیــر مرکــز اســناد و کتابخانــه ملــی فــارس ادامــه
داد :برنامه هــای یــادروز ســعدی در شــیراز از عصــر
روز سه شــنبه  31اردیبهشــت مــاه آغــاز می شــود.
وی برپایــی همایــش گلســتان خوانی در محــل
آرامــگاه ســعدی عصــر امــروز سه شــنبه بــا حضــور
دانش آمــوزان و معلمــان را از دیگــر برنامه هــای ایــن
ایــام عنــوان کــرد و گفــت :ایــن طــرح بــا همــکاری
آمــوزش و پــرورش اســتان و بــا حضــور دانش آموزان
مقطــع ابتدایــی در کالس هــای چهــارم ،پنجــم و
ششــم برگــزار می شــود.
کمالــی سروســتانی بــه نشســت علمــی یــادروز

ســعدی صبــح روز اول اردیبهشــت مــاه در محــل
تــاالر مرکــز اســناد و کتابخانــه ملــی اســتان فــارس
اشــاره کــرد و گفــت :ایــن نشســت علمــی ســاعت 9
صبــح آغــاز خواهــد شــد کــه در آن اصغــر دادبــه در
حــوزه زیبایی شناســی ســعدی ،ســید جــواد طباطبایی
بــا موضــوع ادب فارســی و اندیشــیدن ایرانــی ،وحیــد
ســبزیان پور بــا موضــوع فرهنــگ ایرانــی و ســعدی
و کامیــار عابــدی بــا موضــوع ســعدی و شــاعران
معاصــر بــه ایــراد ســخنرانی خواهنــد پرداخــت.
وی افــزود :در نشســت علمــی یــادروز ســعدی
میزگــرد سعدی شناســی بــا حضــور جعفــر مؤیــد
شــیرازی ،ضیــاء موحــد و محمــد خانــی نیــز برگــزار
خواهــد شــد.
مدیــر مرکــز سعدی شناســی افــزود :برپایــی آثــار
نســخ خطــی ســعدی و نمایشــگاه عکــس آرامــگاه
ســعدی در نگارخانــه «تــار و پــود زمــان» واقــع در
محــل مرکــز اســناد و کتابخانــه ملــی فــارس از
دیگــر برنامه هــای ایــام بزرگداشــت شــیخ اجــل
ســعدی شــیرازی خواهــد بــود.
دبیــر بزرگداشــت یــادروز ســعدی از انتشــار دفتــر
نوزدهــم سعدی شناســی در یــادروز ســعدی خبــر داد
و گفــت :بــا توجــه بــه صــدور مجــوز وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی ایــن دفتــر از ایــن بــه بعــد بــه
صــورت دو فصلنامــه ادبــی ،پژوهشــی منتشــر
خواهــد شــد.
کمالــی سروســتانی پیشــرفت پــروژه مرکــز
سعدی شناســی را قریــب  50درصــد عنــوان کــرد
و گفــت :پیش بینــی می شــود بــرای تکمیــل ایــن
پــروژه نیازمنــد  5میلیــارد تومــان اعتبــار می باشــیم.

وی همچنیــن از برپایــی شــب شــعری در شــامگاه
چهارشــنبه یکــم اردیبهشــت مــاه در محــل آرامــگاه
ســعدی خبــر داد و گفــت :ایــن برنامــه ســاعت 8
شــب بــا حضــور مقامــات ملــی و اســتانی ،معاونــت
رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان مدیریــت و
برنامه ریــزی و همچنیــن اجــرای شــعرخوانی و
موســیقی هنرمنــد نامــی علیرضــا قربانــی برگــزار
خواهــد شــد.
در ایــن نشســت خبــری بهــاره شــفیعی معــاون
فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
بــا اشــاره بــه رویکــرد جدیــد در برپایــی ایــام
بزرگداشــت ســعدی در شــیراز اظهــار داشــت :اجــرای
موســیقی ،اجــرای اپــرای ســعدی ،شــعرخوانی،
اجــرای گــروه ســود ناشــنوایان ،اجــرای انیمیشــن
«شــیرین تر از قنــد» و رونمایــی از تابلــو خوشنویســی
از جملــه برنامه هــای یــادروز ســعدی از ســوی اداره
ارشــاد اســامی اســتان خواهــد بــود.
گلبــاران آرامــگاه ســعدی و بازدیــد رایــگان در دوم
اردیبهشــت مــاه نیــز از دیگــر برنامه هایــی بــود کــه
پیــام غرایــی رئیــس اداره امــور فرهنگــی ،ارتباطــات
میــراث فرهنگــی فــارس بــه آنهــا اشــاره کــرد.
برنامه هــای یــادروز بزرگداشــت ســعدی شــیرازی
بــا همــکاری ادارات و نهادهایــی نظیــر اســتانداری
فــارس ،ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی ،اداره
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،اداره کل میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ،مرکــز
اســناد و کتابخانــه ملــی فــارس ،شــهرداری شــیراز،
بنیــاد فارس شناســی و صــدا و ســیمای مرکــز فــارس
برگــزار می شــود.

هشدار دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

صفدر دوام
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز گفــت:
هفتــه ســامت امســال بــا شــعار بهداشــت
جهانــی «غلبــه بــر دیابــت» از یکــم تــا هفتــم
اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
محمدهــادی ایمانیــه روز گذشــته در نشســت
خبــری خــود بــا خبرنــگاران بــا بیــان ایــن کــه
هم اکنــون دیابــت وحشــتناک ترین بیمــاری قــرن
حاضــر در ســطح جهــان می باشــد اظهــار داشــت:
متأســفانه تغییــر ســبک زندگــی و توســعه زندگــی
ماشــینی موجــب اشــاعه ایــن بیمــاری در ســطح
بین الملــل و همچنیــن کشــورمان شــده اســت.
قائم مقــام وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی در اســتان فــارس ادامــه داد :هم اکنــون
در زندگــی روزمــره بیــش از نیــاز بــدن کالــری از
طریــق غذاهــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه
نمونــه آن مصــرف بی رویــه نوشــابه ،قنــد و مــواد
شــیرین در زندگــی بیشــتر هموطنــان اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــر مصرف
روزانــه میوه جــات ،ســبزیجات و نــان ســبوس دار
بــرای پیشــگیری از بیمــاری دیابــت تأکیــد کــرد
و گفــت :بــا رایزنــی انجــام شــده بــا اســتانداری
تــاش داشــته ایم تــا از برخــی نانوایی هــای ســطح
شــیراز و اســتان بــرای فــروش نــان ســبوس دار بــا
نرخــی بیشــتر حمایــت شــود.
ایمانیــه توجــه بــه ورزش روزانــه را از دیگــر
راهکارهــای ایــن بیمــاری عنــوان کــرد و گفــت:
بــرای هــر انســان پیــاده روی حداقــل  150دقیقــه
در هفتــه کــه بــه نســبت  30دقیقــه هــر روز
می شــود بســیار الزم اســت.
وی در عیــن حــال امــن شــدن پیــاده رو و مســیر
دوچرخه ســواری در ســطح شــهرهای بــزرگ را
ضــروری عنــوان کــرد.
ایمانیــه بــا اشــاره بــه فعالیــت رو بــه پیشــرفت
پزشــک خانــواده در اســتان فــارس اظهــار داشــت:
پزشــکان خانــواده ،مراقبیــن ســامت ،در جهــت
پیشــگیری از بیماری هــای غیرواگیــردار توجیــه
شــده اند.
وی افــزود :در ســال جــاری بــا همــکاری
بســیج جامعــه پزشــکی در دو مرحلــه بــا کمــک
پایگاه هــای مقاومــت و دانشــجویان دانشــگاه علوم
پزشــکی غربالگــری دیابــت ،چاقــی ،فشــارخون،

مراقب دیابت باشید

چربــی خــون در افــراد بــاالی  30ســال ســن
انجــام می گیــرد.
ایمانیــه در ادامــه بــه ایجــاد مراکــز جامــع
ســامت در ســطح شهرســتان های اســتان اشــاره
کــرد و گفــت :هم اکنــون  50مرکــز جامــع
ســامت در شهرســتان های اســتان و شــیراز مــورد
بهره بــرداری قــرار گرفته انــد و  18مرکــز دیگــر
نیــز تــا پایــان امســال گشــایش خواهنــد یافــت.
وی افــزود :اعتبــار الزم بــرای ســا خــت هــر مرکــز
جامــع ســامت یــک میلیــارد تومان اســت.
وی در دســتور کار قــرار گرفتــن احــداث شــهر
ســامت واقــع در مســیر ســپیدان اشــاره کــرد
و گفــت :حداکثــر تــا هفتــه آینــده تفاهم نامــه
ســاخت شــهر ســامت بــا پیمانــکار در محــل
دفتــر اســتاندار فــارس امضــا خواهــد شــد.
وی وســعت شــهر ســامت را  800هکتــار زمیــن
عنــوان کــرد و گفــت :ســاخت ایــن پــروژه
بزرگتریــن عملیــات اجرایــی اقتصــادی در یــک
دهــه گذشــته بــوده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز افــزود:
ســرمایه گذاری بــر روی گیاهــان دارویــی در ســال
جــاری از دیگــر برنامه هــای ایــن دانشــگاه خواهــد
بــود زیــرا ایــن گیاهــان هــم بــرای طــب ســنتی
و هــم بــرای تولیــد گیاهــان شــیمیایی قابــل
اســتفاده بــوده اســت؛ از ایــن رو اجــرای ایــن طــرح
همخــوان بــا سیاســت های اقتصــادی بــه خصوص
اقتصــاد مقاومتــی خواهــد بــود.
وی در ادامــه بــه کاهــش اعمــال زایمــان

غیرطبیعــی در اســتان در راســتای سیاســت های
طــرح نظــام ســامت اشــاره کــرد و گفــت :آمــار
انجــام ســزارین از  68درصــد بــه  51درصد کاهش
یافتــه اســت کــه کاهــش  10درصــدی دیگــر نیــز
در ســال جــاری از سیاســت های دانشــگاه در ایــن
حوزه می باشــد.
محســن مقدمــی معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــیراز نیــز در ایــن نشســت خبــری بــا
اشــاره بــه شــعار امســال هفتــه بهداشــت «غلبــه
بــر دیابــت» اظهــار داشــت :بیمــاری دیابــت
نخســتین دلیــل قطــع عضــو غیرترومایــی اســت
کــه اگــر شــیوع ایــن بیمــاری ادامــه داشــته باشــد
تــا ســال  2030آمــار مــرگ و میــر بــر اثــر ایــن
بیمــاری افزایــش خواهــد یافــت.
مقدمــی افــزود :هم اکنــون شــیوع دیابــت در
مناطــق شــهر  10درصــد و در مناطــق روســتایی
 4درصــد اســت کــه  60درصــد از بیمــاران دیابتــی
هــم در اســتان شناســایی نشــده اند.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز
ادامــه داد :هفتــه ســامت بهانــه خوبــی اســت تــا
بــه موضوعــات بهداشــتی و ســامت توجــه بیشــتر
شــود و بــا توجــه بــه شــعار هفتــه ســامت امســال
شایســته اســت همــه افــراد بــاالی  30بــرای
تســت قنــد خــون خــود بــه آزمایشــگاه ها مراجعــه
کننــد.
وی افــزود :بــه پزشــکان خانــواده تأکیــد شــده
اســت کــه افــراد را بــه آزمایشــگاه ها بــرای انجــام
ایــن تســت معرفــی نماینــد.

