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به دام ها کمتر نگاه کنید و به آدم ها بپردازید
اســتاندار فارس خطاب به مسئوالن امور عشایر شهرستان های سراسر کشور که در
قالب همایشــی در شیراز گرد هم آمده بودند تأکید کرد که به دام ها کمتر...

فرمانده سپاه فجر فارس:

رشد و تعالی سپاه پاسداران در گروی معنویت و جایگاه مردمی
است

فرمانده ســپاه فجر فارس گفت :رشد و تعالی سپاه پاسداران
در گــروی معنویت و جایگاه واالی آن در بین مردم بخاطر ایثار
و فداکاری رزمندگان بســیجی در راه دفاع از انقالب اســامی
است.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،به نقل از ســپاه فجر اســتان
فارس ،ســردار هاشم غیاثی درهمایش مدیران نظارت و رابطین
نمایندگی ولی فقیه در نواحی بســیج جنوب کشــور ،با تاکید بر
اینکه حضور در مراسم عزاداری ابا عبداهلل الحسین (ع) به قصد
کسب معرفت الزمه حرکت به ســوی اهداف عالی کربالست،
گفت :پاســداران و بسیجیان باید نســبت به زوایای مختلف و
درس های قیام امام حســین(ع) نظیر آزادگی و مرعوب دشمن

نايب رئيس شوراي شيراز:

آموزش فرهنگ شهروندي وظيفه شهرداريها است

نايب رئيس شوراي اسالمي شــيراز اعتقاد دارد كه توجه به
فرهنگ شهروندي و بستر ســازي براي ارتقاء آن ،از مهمترين
وظايف شهرداريها در بخش فرهنگي است.
به گزارش ايســنا منطقه فــارس ،محمودرضــا طالبان در
همايش شهروند ياران در شــيراز گفت :فرهنگ مجموعهاي از
ارزشها و هنجارهاي گذشته و حال هر جامعهاي است.
وي بــا بيــان اينكه فرهنــگ حوزههاي مختلفــي را در بر
ميگيرد ،گفت :مهمترین وظیفه شــهرداری در زمینه فرهنگ،
رســیدگی به بخش فرهنگ شــهروندی و آمــوزش و ارتقا آن
است.
طالبان اضافــه كرد :هیچ نهــاد دیگــری نمیتواند متولی
فرهنگ شهروندی باشــد .از هیچ مجموعهای جز شهرداری نمیتوان انتظار داشت فرهنگ پاكيزگي و
نظافت شــهري و حفاظت از فضاي سبز شهري را بين شهروندان ترويج دهد.
او در عينحــال همكاري و همراهي تمام ادارهها و ســازمانها براي ارتقاء فرهنگ شــهروندي را
بســيار ضروري توصيف و اضافه كرد :هر بخش با استفاده از ابزار و داشتهها و ظرفیتهای خود در این
زمینه بايد گامی بردارد اما اینکه شهرنشــینان یک شــهر تبدیل به شــهروندان آن شهر شوند ،رسالت
مهم شهرداري است.
طالبان با بيان اينكه مهمترين گام در راســتاي تحقق اين مهم ايجاد حس تعلق در مردم نســبت به
شهر است ،گفت :امروز مهاجران زيادي از روستاها ،شهرها و حتي ساير استانها به شيراز آمدهاند .اين
افراد زماني ميتوانند شــهروندي خوب براي شيراز باشند كه نسبت به اين شهر تعلق خاطر پيدا كنند.
نايب رئيس شــوراي شيراز همچنين گفت :در بحث زیرســاختهايي نظير فرهنگسرا ،خانه محله و
همكاري با مساجد اقدامات خوبي انجام شده است.
او تاكيد كرد كه براي ايجاد تعلق خاطر در شهرنشــينان و تبديل شهرنشــين به شهروند ،بايد مسير
بين زيرساختها ،برنامهها ،امكانات و ظرفيتها به شكلي صحيح ريلگذاري شود و اين وظيفه برعهده
شهرداريها است.
طالبان اعتقاد دارد كه یاوران شورا میتوانند به واسطه اعتماد شهروندان ساكن در هر محله به آنان،
در مســير آموزش فرهنگ شهروندي و ارتقاء آن بسيار تاثيرگذار باشند.

راه های فارس برای تردد عزاداران اربعین حسینی آماده شوند

معاون عمرانی اســتاندار فارس گفت :راه های استان فارس
برای عبور عزاداران اربعین حسینی آماده شوند.
به گزارش خبرنگار مهر ،خلیل رضاییان ظهر چهارشــنبه در
مراســم تودیــع و معارفه مدیران کل راهــداری و حمل و نقل
فــارس تاکید کرد :یکــی از مباحث پیش روی اســتان فارس
فرارســیدن اربعین حسینی اســت که باید برنامه ریزی مناسب
انجام شود.
وی ادامه داد :به غیر از مردم فارس ،عزاداران دیگر استانهای
کشــور برای رفتن به سمت مرز از استان فارس عبور می کنند
که برای این مهم باید راه های اســتان فارس آماده باشد.
معاون عمرانی اســتاندار فارس با اشاره به اینکه ارائه برخی
از آمارها باید با تحلیل انجام شــود ،گفت :وجود یک کشته نیز در راه های استان قابل قبول نیست اما
اینکه فقط بگوییم بیشــترین کشته در جاده های فارس است نیز درست نیست.
رضاییان تاکید کرد :استان فارس دارای بیشترن میزان راه های اصلی است بنابر این تردد نیز در این
مسیرها زیاد است و باید اگر آمار تلفات جاده ای ارائه می شود به وسعت راه های استان نیز اشاره شود.
وی یادآور شــد :استان فارس در مسیر شــریانی حمل بار جنوب به شمال کشور قرار دارد به همین
دلیل همواره شــاهد تردد بسیار زیاد وسائل نقلیه باری هســتیم و از طرفی کشاورزی بودن فارس نیز
شرایط خاص خودش را دارد.
معاون عمرانی استاندار فارس با بیان اینکه مباحث زیادی باعث بروز تلفات می شود ،گفت :وضعیت
جــاده ها ،نــوع خودروها و ترافیک هرکدام باعث بروز تلفات و تصادفات اســت که باید برای رفع این
مشــکالت برنامه ریزی داشته باشیم .به گزارش خبرنگار مهر ،طی این مراسم «احمد خواست خدایی»
تودیع و «علیرضا ســیاهپور» به عنوان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس معرفی شد.

قطع موقت آب در مناطقی از شیراز

به علت نصب ســهراهه آتشنشانی از ساعت  9لغایت  19روز شــنبه اول آبانماه در محدوده :بولوار
ســیبویه و تمامی فرعیهای منشعب از آن با قطع و یا افت فشار آب مواجه خواهند شد.
ضمن پوزش از شــهروندان محترم ســاکن در مناطق یاد شــده درخواست میشــود آب آشامیدنی
خــود را بــا رعایــت صرفهجویی قبــ ً
ا ذخیره کننــد .مأموران تــاش خواهند کرد زمــان قطع آب
را به حداقل برسانند.
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برنامه های یادروز مبارزه با استکبار جهانی باید با تبیین اهداف و ماهیت
این روز برگزار شود
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان فارس گفت :هم اکنون نظام...

استاندار فارس خطاب به مسئوالن امور عشایر کشور:

همایش رؤسای نواحی چهارگانه
آموزش و پرورش شیراز برگزار شد

به دام ها کمتر نگاه کنید
و به آدم ها بپردازید

صفدر دوام

صبح دیروز همایش رؤسای نواحی چهارگانه آموزش
و پرورش شــیراز با حضور کارشناســان انجمن اولیاء و
مربیان استان فارس در محل دبیرستان اندیشه آموزش و
پرورش ناحیه سه شیراز برگزار شد.
جهانگردی مســئول آموزش اولیــاء و مربیان وزارت
آموزش و پرورش اظهار داشــت :بر اســاس تأکید سند
تحــول بنیادین آموزش و پــرورش وظیفه اصلی تعلیم و
تربیت بر عهده خانواده است.
وی با این حال از سســت شــدن جایــگاه قدرت در
خانواده ابراز تأســف کرد و گفت :سســت شدن جایگاه
قدرت والدین در برخی خانواده ها روند ناخوشــایندی در
حوزه تعلیم و تربیت داشته است به طوری که پدر تبدیل
به منبع مالی و مادر تنها نقش کارپرداز مدیریت اقتصادی
خانواده را بر عهده دارد.
این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش همچنین
به تنزل جایگاه انجمن اولیاء و مربیان نیز اشــاره کرد و
گفت :متأسفانه باید اذعان داشت که این انجمن ها نیز به
لحاظ انجام وظایف دچار سردرگمی و آشفتگی شده اند.
وی ادغام ســازمان مدارس غیردولتی با ستاد انجمن
اولیاء و مربیان را از دیگر آســیب ها و مشــکالت در این
حوزه عنــوان کرد و گفت :باید توجه داشــت که انجمن
اولیاء و مربیــان تجلی گاه خــاص و اراده مردم از نظام
تعلیم و تربیت می باشد.
وی در عین حال یادآور شــد :بازنویســی اساســنامه
انجمن اولیاء و مربیان با تعیین مدیریت آموزش و پرورش
در سطوح مختلف تحصیلی را در دستور کار قرار داده ایم.
مســئول آمــوزش اولیــاء و مربیــان وزارت آموزش
و پرورش ادامــه داد :بدون تردید بــا تعامل و همکاری
اعضای انجمن اولیاء و مربیان در ســطح مدارس بسیاری
از مشــکالت نظیر ثبت نام ،سرویس مدارس و مطالبات
قابل پیگیری می باشد.
وی افــزود :متأســفانه در حــال حاضــر همکاری و
همسویی روش های تربیتی خانه و مدرسه تنها هدف این
انجمن ها می باشــد در حالی که انجمــن اولیاء و مربیان
دارای ابعاد مهم و سرنوشت ســاز دیگری نیز می باشد که
باید به آنها توجه شود.
جهانگــردی توجه به بحث علمــی را از جمله اهداف
مهــم این انجمــن عنوان کــرد و گفت :پیشــگیری از
بروز آســیب های اجتماعی از طریق برپایی کالس های
آموزشــی برای خانواده ها و ارائه مشاوره ها از دیگر ابعاد
فعالیت انجمن های اولیاء و مربیان محسوب می شود.
وی در عین حال از فعالیت در مرکز مشاوره و خدمات
درمان در استان فارس تقدیر کرد و گفت :در سطح وزارت
متبوع انتشــار مجله پیوند و هم چنین انتشار کتاب های
تعلیــم و تربیت ویــژه آمــوزگاران و والدیــن از دیگر
اقدامات بــرای انجمن های اولیاء و مربیان بوده اســت.

 ۱۴۰دوربین ثبت تخلفات
در جاده های فارس نصب می شود

مدیرکل ســابق حمل و نقل و پایانــه های فارس از
راه اندازی  ۱۴۰دوربین ثبت تخلفات در جاده های فارس
خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،احمد خواســت خدایی پیش
از ظهر چهارشــنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل
حمــل و نقل پایانه های فارس ،گفت :در حال حاضر ۵۷
دوربین ثبت تخلفات در جــاده های فارس وجود دارد و
 ۸۳دوربین نیز در حال راه اندازی است.
وی ادامــه داد :بــه زودی تعداد دوربیــن های ثبت
تخلفات در جاده های فارس به  ۱۴۰خواهد رسید.
مدیرکل سابق حمل و نقل و پایانه های فارس افزود:
طی چند سال گذشته مجوز راه اندازی  ۱۰۰مرکز خدمات
رفاهی بین راهی صادر شده که  ۳۱مرکز مورد بهره برداری
قــرار گرفــت و  ۲۶مــورد نیز در حال ســاخت اســت.
خواست خدایی تصریح کرد :سال  ۸۴تعداد تلفات جاده ای
فــارس حدود  ۲هزار و  ۴۴۳نفر بود که در ســال جاری
به  ۹۸۱نفر رســیده است و البته این تعداد هم زیاد است.
وی با اشــاره به وضعیت ساخت و ســازها نیز گفت:
 ۲قرارگاه پلیس راه و  ۵پاســگاه پلیس ســاخته شده و ۲
پاسگاه نیز در حال ساخت است.
خواســت خدایــی افزود ۷۸ :دســتگاه تردد شــمار،
 ۱۱پل هوایی و  ۱۴مرکز معاینه فنی در استان راه اندازی
شده است.

تصحیح و پوزش

روز سه شــنبه خبری در صفحه  3مورخه  27مهر
روزنامــه «عصر مردم» آمده بود که در آن کمتر از 20
درصد فضاسازی صورت گرفته برای معلوالن کمتر از
 2درصد قید شــده بود .همچنین آمار جهانی وجود 40
میلیون نفر دارای اختالل بینایی نیز کشوری قید شده
بود که بدینوســیله ضمن تصحیح از خوانندگان عزیز
پوزش می طلبیم.

ثبت  28مورد وقف جدید در شش ماهه نخست سال جاری در فارس
در شش ماهه اول سال جاری  ۲۸مورد وقف جدید در ادارهکل اوقاف و امور
خیریه استان فارس ثبت شده است...
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احمدرضا سهرابی

اســتاندار فارس خطاب به مسئوالن امور عشایر
شهرستان های سراســر کشور که در قالب همایشی
در شیراز گرد هم آمده بودند تأکید کرد که به دام ها
کمتر نگاه کنید و به آدم ها بپردازید.
سید محمدعلی افشــانی در همایش یاد شده به
ذکــر نام و یاد زنده یاد محمــد بهمن بیگی بزرگمرد
ایل عشایر پرداخت و با تأکید بر اینکه تعلم و تربیت،
حق بچه های عشایر اســت تصریح کرد :بچه های
عشــایر در مقایسه با بچه های شــهری – به دلیل
شرایط محیطی و طبیعی – زودتر به بلوغ می رسند
و آنگاه کــه تکنولوژی در کنار آنهــا قرار گیرد ،در
آینده اگر صادق باشــند و قدردان ،می توانند گره از
مشکالت عشایر باز کنند.
او در همین رهگذر خاطرنشان کرد :خانواده های
عشــایر در جهت فراگیری آموزش و تعلیم و تربیت
بایــد اســکان یابند و ایــن دام ها هســتند که باید
کوچ کنند.
اســتاندار فارس همچنین یادآور شــد :جمعیت
کشــور در دوره مشروطه حدود  8میلیون نفر بود که
بیش از  2میلیون نفر از این جمعیت عشــایر کوچ رو
بودند اما امروز ،تعریف عشــایر تغییر کرده اســت و
جمعیت عشایر کوچ رو به یک درصد رسیده است.
افشانی در همین رهگذر از نقش و جایگاه عشایر
ایــران در مقاطع مختلف تاریخی به نیکی یاد کرد و
گفت :عشایر ایران ،همواره عاملی در جهت استقالل
کشــور بودند و در دوران جنگ تحمیلی ،هر جا که
عشایر اسکان و حضور داشــتند هیچگاه به تصرف
دشمن در نیامد.
او در بخش دیگری از سخنان خود ،حاشیه نشینی
را از معضالت مدیریتی دانســت و خاطرنشان کرد:
حاشیه نشــینی یکی از ضعف های مدیریتی ماســت
که نتیجه اش این شــد که عشایر و روستاییان کوچ
کردند و در شــرایط بدی در حاشــیه های شــهرها
مستقر شدند.
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نشدن ا ِشراف داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه امروز بزرگترین معروف حفظ نظام اســامی و بزرگترین منکر هم دشــمنان
انقالب اســامی بخصوص آمریکا هســتند ،گفت :هیچگاه با آمریکا در مبانی به نقطه تالقی نخواهیم
رســید زیرا آن ها آموزه های اسالم را بر نمی تابند.
سردار غیاثی با بیان اینکه تالش در جهت تعمیق معنویت در سپاه و بسیج رسالت مهم نمایندگی ولی
فقیه اســت ،تصریح کرد :توجه به خود ،توجه به سازمان و مراقبت از بسیجیان بخشی از مسئولیت های
رابطین نمایندگی ولی فقیه در بســیج هستند ،باید دو عنصر پارسایی و پایداری را در بسیج تقویت کنیم
و اگر در این کار موفق باشــیم انســان های مصمم و با اراده ای در بســیج پرورش پیدا می کنند که
می توانند از نظام اســامی در مقابل توطئه های دشمنان انقالب اسالمی محافظت کنند.
وی با تاکید بر اینکه حضور بسیج همواره دشمنان انقالب اسالمی را در عرصه های مختلف مایوس
و نا امید کرده اســت ،تأکید کرد :رشد و تعالی سپاه پاسداران در گروی معنویت و جایگاه واالی آن در
بین مردم بخاطر ایثار و فداکاری رزمندگان بســیجی در راه دفاع از انقالب اسالمی است.
هراس اســتکبار جهانی از معنویت و خلوص بسیج است،
فرمانده ســپاه فجر فارس با تاکید بر اینکه
ِ
گفت :دشمنان انقالب اسالمی از ترویج فرهنگ پاسداری در جامعه و گسترش اندیشه بسیجی در سایر
کشــورها نگرانند ،موفقیت های ایران اسالمی تنها بخاطر تبعیت از والیت است.
وی بــا تاکید بر اینکه توجه به شــاخصۀ کیفیت در برنامه های بســیج بســیار مهم اســت ،گفت:
بصیرت افزایی ،مراقبت از بســیجیان ،هدایت بســیجیان در حوزه عقیدتی و ترویج مبانی اســامی و
انقالبی از وظایف مهم رابطین نمایندگی ولی فقیه در بسیج است .جریان ها و افرادی هستند که چشم
طمع به بســیج دوخته اند و تنها راه مقابله با نفوذ آن ها بصیرت افزایی است.
ســردار غیاثی یادآور شد :بسیج حافظ اســتقالل کشور و ملت ایران است و تا زمانی که بسیجیان با
روحیه در میدان حاضر باشــند دشمنان انقالب اسالمی مایوس خواهند شد.
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فارس

استاندار فارس در جهت گریز از تنگنای یاد شده،
ایجاد شــهرک های صنایع دســتی و گردشگری در
جهت ایجاد اشتغال و با محوریت عشایر و همچنین

پرداختن به امر آموزش را از موارد دستور کار مدیران
و مسئوالن فارس در حوزه زندگی و معیشت عشایر
استان مطرح کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فارس:

برنامه های یادروز مبارزه با استکبار جهانی
باید با تبیین اهداف و ماهیت این روز برگزار شود
صفدر دوام
رئیــس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی
اســتان فارس گفت :هم اکنون نظام سرمایه داری
بــا تکیه بر هزاران موج رســانه ای در پی ترویج و
تبلیغ اهداف خود هســتند .اما مــا آنچنان که باید
در رســاندن پیام با وجود زیرســاخت های مناسب
اقدامی نکرده ایم.
حجت االســام محمد رضایی روز گذشــته در
نشســت ســتاد برپایی یوم اهلل  13آبان در شــیراز
اظهار داشــت :آغــاز مبارزات با رژیــم طاغوت در
کشــور ما با تعدادی نوار کاست و دیوارنویسی آغاز
شد ،حال چگونه است که با این همه ابزار رسانه ای
و پیام رسانی در رســاندن پیام چندان موفق عمل
نکرده ایم.
وی با بیان این که اســتفاده از ابزار قلم و رسانه
از توپ و تانک مؤثرتر اســت ،یادآور شد :هم اکنون
اســتکبار جهانی با تزویر و دروغ در پی رسیدن به
اهداف شــوم خود در ســطح جهان است اما نظام

اســامی باید با تبلیغ مؤثر و روشــنگری تکیه بر
منطق آرمان هــا را برای جهانیــان معرفی نماید.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فارس
اســتفاده از ظرفیت فضــای مجــازی را از دیگر

راهکارهای مهم امر اطالع رســانی دقیق توصیف
کــرد و گفت :باید بررســی کنیم تا چــه اندازه در
فضای مجازی پاسخگوی جامعه هدف بوده ایم.
رضایــی در ادامه با اشــاره بــه اهمیت روز 13
آبان ماه و تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان
پیرو خط امام (ره) اظهار داشت :برنامه های یادروز
مبارزه با اســتکبار جهانی باید بــا تبیین اهداف و
ماهیت این روز برگزار شود.
رضایی افزود :تا چند ســال پیــش راهپیمایی و
تجمع یوم اهلل  13آبان تنها با حضور دانشــجویان
و دانــش آموزان بود؛ اما در ســه ســال گذشــته
شــاهد حضور اقشــار مختلف مردم و مشــارکت
گسترده تر بوده ایم.
وی برپایی همایش ها ،نمایشــگاه ،مســابقات
فرهنگی ،هنری و اجتماعی در رابطه با گرامیداشت
یــادروز  13آبان مــاه و همچنیــن نواختــن زنگ
"مرگ بر آمریکا" در ســطح مدارس اســتان را از
جمله برنامه های این روز اعالم کرد.

ثبت  28مورد وقف جدید در شش ماهه نخست سال جاری در فارس
در شــش ماهه اول سال جاری  ۲۸مورد وقف
جدیــد در ادارهکل اوقاف و امور خیریه اســتان
فارس ثبت شده است.
به گــزارش روابط عمومــی ادارهکل اوقاف و
امور خیریه فــارس ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه
اســتان فارس با بیان اینکه در شش ماه نخست
امســال  ۲۸مورد وقف در این اســتان ثبت شده
اســت ،افزود :این وقفها به ترتیــب  ۱۲قطعه
زمیــن ۶ ،باب منزل و باغ ۲ ،بــاب مغازه و یک
حلقه چاه مشاع میباشد.
حجتاالسالم والمسلمین سید عباس موسوی
بــا بیان اینكــه بیشــترین وقف ثبت شــده در
شهرستان فراشبند با ثبت  ۵وقف میباشد ،افزود:
بعد از شهرســتان فراشبند ،شهرســتان بوانات با
 ۴وقف و شهرستانهای شیراز ،نیریز و استهبان

هرکدام سه وقف جدید را به ثبت رساندهاند.
وی همچنیــن با بیان اینکه شهرســتانهای

فســا ،جهــرم ،قیروکارزین و ممســنی هرکدام
دو وقف جدیــد به ثبت رســاندهاند ،اظهار کرد:
ارزش ریالی وقفهای ثبت شــده در سال جاری
بیــش از  ۱۵۰میلیــارد تومان میباشــد که این
میزان نســبت به سال گذشــته رشد چشمگیری
داشته است.
حجتاالسالم والمسلمین موسوی در خصوص
نیات وقفهای ثبت شده گفت :ساخت حسینیه و
مساجد ،توسعه امامزادگان و بقاع متبرکه ،احداث
خانه عالم ،احــداث دارالقرآن ،اطعام و مراســم
روضهخوانی سیدالشــهدا(ع) ،خیــرات و مبرات،
اجرای مراســم مذهبی و ترویج و آموزش قرآن
مجید و نشــر معارف قرآنی از جمله نیات واقفان
و نیکاندیشــان فارس در ثبــت وقفهای جدید
بوده است.

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

ورزشکاران شیرازی در ایستگاه های ورزش صبحگاهی غربالگری شدند
باحضور پزشــکیاران هیئت پزشــکی ورزشــی اســتان فارس،
ورزشــکاران شــیرازی درهمایــش بزرگ ایســتگاه هــای ورزش
صبحگاهی در بوستان آزادی غربالگری سالمت شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی هیئت
پزشکی ورزشــی استان فارس ،صبح چهارشنبه در حاشیه گردهمایی
مربیان و ورزشکاران ایســتگاه های ورزش صبحگاهی شیراز که به
مناســبت بزرگداشــت هفته تربیت بدنی و ورزش در بوستان آزادی

شــیراز برگزارشــد ،از ورزشــکاران و مربیان فعال ورزشــی تست
غربالگری سالمت به عمل آمد.
با توجه به اینکه  ۴۴ایســتگاه ســامت و ورزش صبحگاهی در
شــیراز فعال و ایجاد آن ها در سطح اســتان و شیراز رو به افزایش
است ،هیئت پزشکی ورزشی استان فارس همواره کوشیده تا در کنار
دیگر نهادهای فعال در حوزه ســامت و ورزش از جمله اداره ورزش
و جوانان فارس ،دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز و شهرداری شیراز

خدمات کارآمدی را در حوزه پزشــکی ورزشــی جهت ارتقای سطح
سالمت جامعه به ورزشکاران ارائه کند.
در این گردهمایی که به میزبانی مدیریت تربیت بدنی شــهرداری
شیراز برگزار شد ،تست غربالگری سالمت از  ۲۰۰نفر از ورزشکاران
توسط پزشــکیاران مجرب هیئت پزشکی ورزشی استان بعمل آمد و
همگــی از وضعیت فشــار خون ،کاهش یا اضافــه وزن و همچنین
مشاوره های سالمت در این حوزه آگاه شدند.

