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«چلنگری» در کوچه تنهایی

تحلیل خبر                              فریبرز دهقان

در خبرهــا بــه نقل از
برخــی مقامات آمــده بود
که نرخ بیکاری در اســتان
فارس  10/8درصد اســت.
خبر جالبی بــود چون نرخ
بیکاری در استان همتراز با
بعضی از کشورهای اروپایی
است از جمله ایتالیا با 10/9
تا  11/2درصد و فرانسه  9تا  9/2درصد میباشد و این
آمار سال  2018است .پس چرا مردم این قدر از بیکاری
و  ...شــکایت دارند شــاید هم آمار مورد تردید باشــد.
منبع آمار  10/8درصد کجاســت؟ کدام مؤسسه آماری
آن را استخراج کرده اســت؟ با در نظر گرفتن بیآبی و
خشکسالی و افت کشــاورزی و مهاجرت روستاییان به
شــهرها و تعطیلی بعضی از کارخانهها و  ...آیا این آمار
واقعی است؟ اگر واقعی باشد پس ما همسان با بعضی از
کشورهای اروپایی هستیم .امکان دارد که این آمار برای
امیدوار کردن و خوشــحال کردن مردم ارایه شده است
تا شــاید مردم کمتر از بیکاری و گرانی و  ...گالیه کنند
و این خبر خوش باعث ســامتی روح و روانشان باشد.
هر چند اگــر خدای ناکرده این خبر کذب باشــد دیگر
روح و روانی باقی نمیماند ضمن اینکه باید اضافه کنیم
که آمــار بیکاری در انگلیس حــدود  4/4درصد ،آلمان
 3/6درصد ،ســوئد  6/4و پرتغال  7/4درصد است .البته
بیکاران در این کشــورها از بیمــه بیکاری و مزایای آن
استفاده میکنند و ناگریز به زندگی زیر خط فقر نیستند
ضمن اینکه این همه نفت و گاز هم ندارند!

تولیت آستان مقدس
احمدی و محمدی(ع):

عزت و اقتدار امروز به واسطه
وحدت و یکپارچگی ملت است

مهر :تولیت آســتان مقدس احمــدی و محمدی(ع) گفت:
عزت و اقتدار امروز کشور به واسطه وحدت و یکپارچگی مردم
حول محور امام(ره) و مقام معظم رهبری است.
آیت علی اصغر دستغیب در خطبه های نماز عید فطر شیراز
افزود :عید فطر از اعیاد بزرگ مســلمین اســت یک دوره یک
ماه تجربه خوبی بود و همه احســاس کردیم این حقیقت را که
بر اثر تحکیم رابطه با خداوند چگونه آرامش می  یابیم ،نشــاط
معنوی و باطنی و اکنون وقت آن اســت کــه ادامه دهیم آن
سبک زندگی را که در ماه رمضان داشته ایم.
وی ادامــه داد :امروز عید امت اســامی و به معنی دیگر
بازگشت به هویت است که پس از یک ماه اطاعت و بندگی به
هویت خویش بیش از گذشــته بازگشته اند که ابعادی دارد که
عزت مهمترین آن است.
تولیت آســتان مقدس احمدی و محمــدی(ع) تاکید کرد:
شــعار امام حسین(ع) در عاشورا نشان از عزت دارد که انتخاب
ولی بزرگ خداوند بود .آیتا ...دستغیب یادآور شد :تهدیدهای
حقیرانه دشمنان و عوامل استکبار مانند همان تهدیدهای کفار
در روز عاشورا است اما هنوز حقیقت مردم را نشناخته اند که با
اتکا به خداوند همواره یکدیگر را به حق و صبر سفارش می کنیم.
وی یادآور شــد :دشمنان استقامت مردم را در جریان جنگ
تحمیلی ،مبارزه با تروریسم و تحریم ها دیده اند ملتی که عزت
و اقتدار ملی خودش را از وحدت و انسجام ،حول محور رهبری
بوده اســت .تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) افزود:
شــعار امســال نیز با جدیت پیگیری می کنیم و به طور کامل
محقق خواهیم ساخت.

بررسی وضعیت پروژه مسکن مهر بناسازان
رمضان در بازدید معاون استاندار

معاون اســتاندار فارس از پروژه مســکن مهر بناسازان
رمضان شــهر صدرا بازدید به عمل آورد و روند پیشــرفت
پروژه را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران شــهر جدید
صدرا ،یدالــه رحمانی معاون هماهنگی امــور اقتصادی و
توســعه منابع اســتانداری فارس و هیأت همــراه از پروژه
مسکن مهر بناسازان رمضان این شهر جدید بازدید کرد.
خلیل حاجیپور مدیرعامل شــرکت عمران شهر صدرا
در حاشــیه این بازدید گفت :در ادامــه بازدیدهای مکرر از
پروژه  2هزار واحدی مســکن مهر بناسازان رمضان ،معاون
استاندار فارس از این پروژه و مدرسه و زمین کشاورزی واقع
در ســایت این پروژه بازدید نموده و دستوراتی در خصوص
افزایش تعداد نیروهای اجرایی و ســرعت بخشیدن به روند
اجرای اتخاذ نمود.
حاجیپور ضمن اشــاره به قول مســاعد بانک مسکن
استان جهت تسریع در پرداختها خاطرنشان کرد :با وجود
تمامی مشــکالتی که بر سر اجرا و تکمیل این پروژه وجود
داشــته است تاکنون  450واحد آن به بهرهبرداری رسیده و
مجموعه عمران صــدرا تمامی تالش خود را جهت تحویل
 550واحد دیگر در هفته دولت امسال به کار میگیرد.
مدیرعامل شرکت عمران صدرا همچنین افزود :همزمان
با تحویــل این واحدهــا ،در ادامه ســاخت مجموعههای
آموزشــی شــهر صدرا و با تالش  2شــیفته و شبانهروزی
نیروهای مســتقر در این پروژه ،مجموعه آموزشی بناسازان
رمضان با  12کالس آموزشی و در  3طبقه با مساحتی بالغ
بر  3هــزار و  900مترمربع و  27میلیارد ریال اعتبار نیز در
شهریور ماه امســال به بهرهبرداری خواهد رسید :همچنین
برنامهریزیهــا جهت بهرهبرداری از زمین مینیفوتســال
محلهای با مســاحت بالغ بر هزار مترمربع در همین تاریخ
در سایت مسکن مهر بناسازان رمضان نیز انجام شده است.
وی تصریح کرد :در ایــن مرحله ،با توجه به تخصیص
واحدها ،مراحل انعقاد قرارداد با اعضای بلوکهای شــرق
شــامل زونهای  A، B، Cو  Dبالفاصلــه پس از ارایه
نقشههای تک خطی توســط اداره تفکیک آپارتمانها آغاز
میگردد و در ایــن فاصله نیز متقاضیان زونهای  Cو D
که آمادگی تحویل دارند جهت دریافت کارت قسط به بانک
معرفی میگردند.
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فارس ،سومین استان کشور در ابتال به ام.اس
بیماری ام اس یکی از شــایعترین و مهمترین بیماری های سیستم اعصاب مرکزی به
شمار می رود .به گزارش "وب دا" در شیراز ،متخصص مغز و اعصاب...

جشن پیروزی تیم ایران بر مراکش در خیابان های شیراز
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم مراکش شــادمانی مردم شــیراز را همگام با
دیگر ایرانیان در پی داشت و جمعه شب مردم در خیابان های این شهر...

نرخ بیکاری در فارس

 3شوال 1439

فارس

احیای هنر شیراز از مسیر حمایت از هنرمندان میگذرد
«چلنگری» را با شاگردی استاد «حاج عبدا ...هنرپرداز» آغاز کرد و  18سال بعد
وقتی  30ساله بود به درجه استادکاری در این رشته رسید...
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

احیای هنر شیراز
از مسیر حمایت از هنرمندان میگذرد

پیوندِ مبارک

نکته اول و آخر)
شــادی و پایکوبی ملت بزرگ ایران در پــی پیروزی در یک
رقابت جهانی (فوتبال) جشن ملی است همانگونه که «انتخابات»
و « 22بهمن» یک جشن ملی است.
میان این دو و این سه ،در هیچ شرایطی نباید خطکشی کرد و
نظام و مردم را از هم جدا ســاخت .تالش در جهت ایجاد شکاف
میان نظام و مردم به بهانههای ملی ،مذهبی و گاه انقالبی ،طبیعت ًا
خواســت بدخواهان اســت و در همین رهگذر ،مسئوالن نباید در
جریان چنین جشــنهایی از ترس افتادن تار مویی از روســری و
یا پایکوبی جوانــی در خیابان ،اســتغفراهللگویان خود را از مردم
جدا بدانند!
نتیجهگیری اخالقی)
این نظام و انقالب ،مال مردم است و اگر این مالکیت را بپذیریم ،مردم خودشان خوب میدانند
چگونه در انتخاباتها ،چگونه در راهپیماییها و چگونه در جشــنها و اندوهها ،باشــکوه و پابرجا
حضور یابند.

جشن پیروزی تیم ایران بر مراکش در خیابان های شیراز

زهرا جعفری /عصر مرد م

«چلنگــری» را بــا شــاگردی اســتاد
«حاج عبدا ...هنرپرداز» آغاز کرد و  18سال بعد
وقتی  30ســاله بود به درجه استادکاری در این
رشته رسید.
در ابتدا کار را با ساخت اجسام و چلنگری با
آهنهای سبک آغاز کرد اما در ادامه به ساخت
در و پنجره و شیروانی روی آورد تا جایی که با
ساخت کارهای بدیع و نو به صاحب سبکی در
این «صنعت هنر» رسید.
او صنعــت را بــه هنر آمیخــت و در طول
بیش از  70ســال طرحهای مانــگار زیادی از
خود به جای گذاشــت .زیبایی و مهارت کار او
را میتوان امــروز در پنجره و درهای چلنگری
شده باغ عفیف آباد ،خانه فروغالملک و بسیاری
از امکان تاریخی ،فرهنگی و مذهبی دید.
اســتاد قاسم پوشکان  87ســاله است و به
مــدد حافظه قویاش همچنــان از خاطرات و
کارهایی که در این عرصه انجام داده میگوید
و زمانهایی را به یاد مــیورد که برای دیدن
هنرنمایی پرش از روی چاه عمیق و با دهنهی
بســیار عریض بر ســر چاه قلعه بندر در کوی
سعدی میرفته و امروز وقتی میبینید در مقابل
فرزند همان فرد ،نشســته میگوید :خیلی تهور
و شجاعت میخواست ،من همیشه متحیر بودم
که او چگونه میتواند با گیوه چنین پرشی را از
روی دهنه این چاه عمیق داشــته باشد و البته
همیشــه بعد از پرش از روی چاه پشت سر هم
هورا میکشیدم.
او گنجینهای از هنر و خاطرات است که امروز
زندگی را به انزوا میگذراند .در همین نزدیکیها.
در کنــار ما! در پیــچ آخر کوچــه هفت پیچ،
کمی پایینتر از طاق شوریده.
***
آخرین روز مــاه مبارک رمضــان ،کمی از
ساعت  5بعدازظهر گذشته که به درب خانهاش
میرســیم .هوا بسیار گرم اســت .در خانه باز
است ،وارد حیاط که میشویم روبهرویمان یک
اتاق پنجدری است که نمای «تک اشکوبه» آن
معماری دوره قاجاریه را به رخ میکشد.

داخل اتاق که میشودی «استاد» را میبینی
کــه بر روی تختی نشســته و آرام و با دقت با
بانویی که همیشه بیمارش را پرستاری میکند
مواردی را یادآوری میکند.
نگاهــش که به نگاهمان گــره میخورد به
گرمی و با روی خوش از ما استقبال میکند اگر
چه منتظرمان بوده اما دقیق ًا نمیداند چه کسانی
به دیدارش آمدهاند.
عادت به فراموشی
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز به همراه
مدیرکل حوزه مدیریت شــورا و یکی از فعاالن
حوزه احیای بافــت تاریخی و کهن و هنرهای
دســتی شیراز ،روبهروی استاد نشستهاند و او از
نحوه کار چلنگری ،کارهایی که در عمارتها و
بناهای مختلف انجام داده و نشانها و لوحهایی
کــه دریافت کــرده میگوید امــا نمیگوید از
روزگار عجیبی که در آن هستیم ،روزگاری که
افرادی با آوازه و شــهرت هنرهای وی در انزوا
و تنهایی گذر عمر میکنند و کســی سراغشان
را نمیگیرد .انگار ما انسانهای عصری هستیم
که فراموشــی عادتمان شده و با گره زدن خود
در گذشته و آینده نمیدانیم «حالمان» چیست
و چه کســانی در کنارمان داریم .کســانی که
کمتوجهی و فراموشی حقشان نیست.
وقتی متوجه میشود کسی که پای سخنانش
نشسته «سید احمدرضا دستغیب فرزند آقا سید
فخرالدین» است خاطرات کودکیاش را به یاد
میآورد آن زمانی که  10ســاله بوده و «ســید
فخرالدیــن»  18ســاله و او مرتب برای دیدن
هنرنماییها او در پرش به سر چاه قلعه بندر در
کوی ســعدی میرفته ،او حاال آلبوم خاطراتش
را گشوده و میگوید که به خاطر تعمیر و مرمت
شیروانی باغ عفیف آباد  100تومان از مسئوالن
فرهنگ آن زمان پاداش گرفته و....
در آخــر هم قلم و کاغذ میخواهد و طرحی
میکشــد و میگوید اگر میتوانید بگویید این
طرح چلنگری کدام اثر تاریخی شــهر شــیراز
است ،در اینجا همسرش به آرامی به ما میگوید
بگویید «باغ عفیف آباد»!
***

ثبت تاریخ شفاهی شیراز
رئیس شــورای اسالمی شــهر شــیراز هم در
حالی که دســتان اســتاد را در دستشــان گرفته
میگویــد :احیای هنر شــیراز از مســیر حمایت از
هنرمندان میگذرد.
سید احمدرضا دســتغیب به وجود اساتید بنام و
برجسته شــیراز در عرصههای مختلف فرهنگی و
هنری اشــاره کرده و اظهار میدارد :باید به سمت
ایجاد زیرســاختهای حمایتــی و حفاظت از این
میراث فرهنگی -معنوی حرکت کنیم.
وی توجه به هنر و هنرمند را زمینهســاز احیاء و
انتقال هنر به نسلهای آینده دانسته و معتقد است:
حمایت از هنرمندان نباید تنها در قدردانی مقطعی
و تجلیلها خالصه شود.
دستغیب از ضرورت جمعآوری و ثبت خاطرات
شفاهی گذشــته مردم شیراز و شناسایی هنرمندان
و اســاتید به نام آن ســخن گفته و اعالم میدارد:
طرحی در دســتور کار شــورای پنجم است که بر
اســاس آن تاریخ شفاهی کالنشــهر شیراز که به
صورت خاطره سینه به ســینه نقل شده مکتوب و
ثبت شود.
وی ادامه میدهد :در کنار این طرح بحث تهیه
و تدوین دفتــر ثبت اســامی هنرمندان ،نامآوران،
بزرگان و چهرههای شــاخص شهر شــیراز نیز در
دستور کار است که پس از جمعبندی و نهایی شدن
در کمیســیون فرهنگی -اجتماعی برای تصویب و
اجرایی شدن به صحن شورا میآید.
رئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز ،استفاده
از نام اســاتید ،بزرگان ،هنرمندان و دانشمندان به
نام شــهر در نامگذاری معابر و خیابانها را از دیگر
رویکردهای شورا برشمرد و گفت :اعتقاد داریم که
باید از هنرمندان ،نامآوران ،اساتید و بزرگان شیراز
به صورت جدی حمایت شــود و در این مسیر شورا
و شــهرداری نیز با تعریف برنامهریزیهای جامع و
زیرساختی ،زمینهساز حرکتی اثرگذار و ماندگار باشد.
***
وقت خداحافظی همســر استاد صدایم میزند و
میخواهد که به او نزدیک شــوم .آرام در گوشــم
میگوید اگر دستت جایی بند است کاری کن تا او
را بیمه کنند و...

مدیرکل پزشکی قانونی فارس اعالم کرد:

افزایش نزاع در میان مردان و زنان فارس

ایسنا :مدیر کل پزشــکی قانونی استان فارس
با مقایســه آمار فوت شدگان ناشی از مسمومیت با
قرص برنج در ســالهای  96و  ،95از رشــد 180
درصدی این نوع مرگ در سال گذشته خبر داد.
به نقل از پایگاه خبری پزشــکی قانونی فارس،
سعید غالمزاده گفته اســت که سال  96تعداد 28
نفر بر اثر مســمومیت با قرص برنج در فارس جان
باختهاند حال آنکه آمار سال  95تعداد فوتشدگان
به این علت را  10نفر نشان میدهد.
غالمزاده خاطرنشــان کرد که از میان 28فوت
شده ناشی از مســمومیت با قرص برنج  13مرد و
 15زن بوده است.
مدیرکل پزشــکی قانونی فــارس همچنین از
کاهش  1.5درصدی مرگ ناشــی از مسمومیت با
گاز منوکسید کربن در سال  96و در مقایسه با سال
قبل از آن خبر داد و گفت :ســال  96تعداد  37نفر
براثر مسمومیت با منوکسیدکربن جان باختند حال
آنکه این تعداد در سال قبل از آن  39نفر بوده است.
غالمزاده همچنین گفته است که  25مرد و 12
زن در ســال  96در استان فارس بر اثر گازگرفتگی
فوت کردهاند.
او در اشــاره به آمار فوت شــدگان ناشــی از

ســوختگی در فــارس ،کاهــش  5.8درصدی این
شــاخص را یادآور شــد و گفت :تعداد فوتشدگان
ناشی از سوختگی سال  96بالغ بر  128نفر بود ،آمار
سال  95این تعداد را  140نفر اعالم کرده است.
غالمزاده بــا بیان اینکه در بیــن جانباختگان
ناشــی از سوختگی ســال  96در استان فارس 60
نفــر مرد و  68نفر زن بودهاند ،گفت :ســال  96در
تعداد فوت شدگان ناشی از غرقشدگی نیز کاهش
 50درصدی را تجربه کردیم.

مدیــرکل پزشــکی قانونــی فــارس تعــداد
جانباختگان ناشی از غرقشدگی در سال  96را 84
نفر و در سال  95را  56نفر اعالم و اضافه کرد :سال
گذشته در میان فوتشــدگان ناشی از غرقشدگی
 67مرد و  17زن دیده میشد.
غالمــزاده گفت :بر اســاس آمار اعالم شــده
ســازمان پزشــکی قانونی کشــور ،ســال گذشته
استان فارس در فوت ناشــی از غرقشدگی بعد از
اســتانهای خوزســتان و مازندران ،سومین استان
و در فوت ناشــی از ســوختگی پس از استان های
تهران ،خوزســتان ،اصفهان و خراسان رضوی رتبه
پنجم کشور را دارد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس در ادامه
از افزایش حدود  15درصدی آمار نزاع در اســتان
فــارس نیز خبر داد و گفت :در ســال  96شــاهد
مراجعهی  35هزار و  610نفر بر اثر نزاع به پزشکی
قانونی در سراسر فارس بودهایم.
غالمــزاده تعداد زنان را  11هزار و  624و تعداد
مردان را  23هزار و  968نفر اعالم و خاطرنشــان
کرد :بررســی آمارها نشان میدهد که در سال 96
نزاع در مردان  7.13و در زنان  9.14درصد افزایش
داشته است.

ایرنا :پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم مراکش شــادمانی مردم شیراز را همگام با دیگر ایرانیان در
پی داشت و جمعه شب مردم در خیابان های این شهر کامیابی تیم ایران را جشن گرفتند.
پس از پایان این بازی پر افت و خیز که ســرانجام با پیروزی ایران خاتمه یافت ،مردم شیراز به خیابان ها
آمدند و با در دست داشتن پرچم ایران و به صدا در آوردن بوق خودروها به شادمانی پرداختند.
بیشتر مردم شیراز بر اساس عادت و روشی دیرین ،بولوار چمران را به عنوان کانون شادی ها برگزیدند و
در این مکان برخی افراد حتی به پخش شیرینی اقدام کردند.
حضور جوانان و کودکان با سربندهای پرچم ایران و همچنین حضور بانوان در این آیین چشمگیر بود.
گزارش های رسیده از دیگر شهرهای استان فارس نیز حاکی از شور و شادمانی مردم در این زمینه است.
به گزارش ایرنا تیم ملی فوتبال ایران ،جمعه  25خرداد  97نخســتین دیدار خود در جام جهانی  2018را
برابر مغرب برگزار کرد که این نبرد نزدیک با پیروزی یک بر صفر فوتبال ایران به اتمام رسید.
این دیدار از گروه دوم با قضاوت «جونیت چاکر» داور ترکیه ای و در ورزشــگاه شــهر «سن پترزبورگ»
روسیه برگزار شد.
این دیدار در حالی آغاز شد که هر دو تیم برای داشتن شانس صعود نیاز به سه امتیاز بازی داشتند.
نیمه نخست این دیدار نفس گیر با تساوی بدون گل به اتمام رسید.
در دقیقه  80تیم مغرب در آســتانه گلزنی قرار داشــت که «بیرانوند» با واکنش مناسب خود اجازه گلزنی
به حریف را نداد.
در دقیقه  93توپ ارســالی «ســامان قدوس» را «بوهادوز» بازیکن مراکش که به عنوان یار تعویضی به
میدان آمده بود به اشتباه درون دروازه تیم خود جای داد.
در نهایت یوزهای ایران این نبرد سخت را با برتری یک بر صفر به اتمام رساندند و جام جهانی را با برد
شیرین آغاز کردند.
با این اوصاف تیم ایران به  20سال انتظار برای پیروزی در جام جهانی پایان داد.
تیم کشورمان آخرین بار در جام جهانی  98موفق به کسب برتری برابر آمریکا شده بود.
تیم ایران ،چهارشنبه  30خرداد با اسپانیا و دوشنبه  4تیر با پرتغال دیدار خواهد کرد.

فارس ،سومین استان کشور در ابتال به ام.اس

بیماری ام اس یکی از شــایعترین و مهمترین بیماری های سیســتم اعصاب مرکزی به شــمار می رود .به
گزارش "وب دا" در شــیراز ،متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی شیراز ،گفت:
منظور از سیســتم اعصاب مرکزی ،مغز و نخاع اســت و عمده درگیری آن در بیماری ام اس ،صدمه به غالف و
پوشش دور رشته های عصبی است که "میلین" گفته می شود.
دکتر "علیرضا نیک سرشت" ،نقش "میلین" را در سیستم عصبی مهم خواند و افزود" :میلین" باعث افزایش
ســرعت هدایت پیام های عصبی می شود و در هر رشــته عصبی که قطورتر باشد ،سرعت هدایت بیشتر است،
بنابراین اگر دچار آسیب شود ،سرعت هدایت کاهش پیدا می کند و اگر این میزان کاهش سرعت هدایت به حد
خاص برسد ،دیگر مغز پیامی را درک نمی کند.
او ادامه داد :سیســتم ایمنی بدن نقش مهمی در همه افراد دارد و باعث می شود در مقابل تهاجم خارجی که
اغلب ویروس ها و باکتری ها هستند ،مقابله کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه ،گفت :در بیماران خودایمن ،سیستم ایمنی به صورت غیرطبیعی و نادرست به
قســمت هایی از بافت بدن آســیب می زند که در بیماران ام اس ،غشای میلین آسیب می بیند ،البته در برخی از
بیماران ،خود رشته های اصلی(آکسون) دچار آسیب می شود و تفاوت آن در این است که اگر میلین دچار آسیب
شود ،اغلب برگشت پذیری وجود دارد و بازساختی میلین اتفاق می افتد ،اما اگر رشته های عصبی(آکسون) دچار
آسیب و تخریب شود ،دیگر بازسازی اتفاق نمی افتد.
دکتر نیک سرشــت ،با اشاره به شــایع بودن بیماری ام.اس در همه جای دنیا و روند رو به افزایش آن ،ادامه
داد :در برخی از کشــورها مانند قســمت های وسیعی از اروپا ،آمریکای شمالی و روسیه ،میزان شیوع ای بیماری
باالســت و در برخی از مناطق مانند آفریقا و شــرق آسیا ،میزان آن کمتر اعالم شده ،در ایران نیز شیوع بیماری
ام اس متغیر و متوسط است.
این متخصص مغز و اعصاب ،گفت :در کشور ایران ،آمار ابتال به این بیماری در نواحی مرکزی ،تهران ،اراک،
اصفهان و فارس ،از مناطق دیگر بیشتر است و علت این موضوع هم مشخص نیست.
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او در ادامه افزود :میزان درگیری بانوان با این بیماری در تمامی جوامع ،بیش از آقایان است ،اما این بیماری در
آقایان با شدت بیشتری رو به جلو حرکت می کند ،همچنین این بیماری در سنین مختلفی از کودکی تا سالمندی
ظاهر می شود که بیشترین سن ابتال ،بین  20تا  40سالگی است ،زیرا در این سن یک فرد وارد اجتماع ،بازار کار
و زندگی مشترک شده که امکان دارد در این موقعیت ها ،دچار این بیماری شود.
دکتر نیک سرشت ،بیان کرد :استان فارس در بین استان های دیگر کشور ،رتبه سوم از لحاظ شیوع بیماری
ام اس را به خود اختصاص داده اســت ،همچنین طبق آمارهای به دست آمده ،حدود چهار هزار و ششصد نفر در
سامانه فارس ثبت شده اند که انتظار می رود تعداد واقعی این آمار ،بیش از پنج هزار نفر باشد.
ابتال به بیماری ام اس در اثر عوامل محیطی و ژنتیکی
این عضو هیات علمی دانشگاه ،گفت :ام.اس یک بیماری چند جانبه است ،به این معنا که هم عوامل محیطی
و هم نقش ژنتیکی در به وجود آمدن آن تاثیر دارد ،ام اس یک بیماری ارثی نیست ،اما ژنتیک در آن نقش دارد.
او توصیه کرد :مطالعات وســیعی در خصوص نقش ویتامین  D3در شروع بیماری و تشدید عالیم آن انجام
شــده که الزم اســت تمامی بیماران پس از مراجعه به پزشک ،در زمینه بررســی ویتامین  D3اقدام کنند ،زیرا
اگر بیمار از نظر ویتامین  D3کمبود داشــته باشــد ،باید با مصرف داروی تجویز شده از سوی پزشک ،به میزان
طبیعی خود برســد و نیز اثبات شــده که اگر ویتامین  D3به حد کافی در بدن بیمار باشد ،احتمال بروز و شدت
حمالت کمتر است.
دکتر نیک سرشــت ،بیان کرد :از دیگر عواملی که می تواند باعث تشــدید عالیم بیماری شوند ،می توان به
استرس های روحی ،مصرف دخانیات و یا حتی در معرض دود سیگار بودن ،محیط های گرم و یا افزایش درجه
حرارت بدن به هر دلیل ،عفونت ها به ویژه از نوع ویروسی و عفونت های چند هفته اول پس از زایمان ،اشاره کرد.
مبتالیان به ام.اس از فست فودها پرهیز کنند!
این متخصص مغز و اعصاب ،تاکید کرد :بیماران ام اس تمامی مواد مغذی را استفاده و مواد غذایی مضر ،مانند
فســت فود ،سوسیس ،کالباس ،سس های متنوع ،نوشــابه گازدار و شیرین و همچنین مصرف نمک را به میزان
کمی مصرف کنند ،همچنین این دسته از بیماران ،مستعد پوکی استخوان هستند و از جمله راهکارهای جلوگیری
از پوکی استخوان ،تحرک بدنی کافی ،مصرف بموقع و منظم دارو ،رژیم غذایی مناسب ،مصرف لبنیات ،ماست،
پنیر ،شیر و غذاهای دریایی است.
دکتر نیک سرشــت ،افزود :شاید یک فرد در طول زندگی خود یک یا چند عالمت از عالیم بیماری ام اس را
داشته باشد که عمده آن شامل اختالالت بینایی ،تاری دید یا درد یک چشم ،اختالالت حرکتی به صورت ضعف
یک دســت یا یک پا و یا هر دو اندام تحتانی ،اختالالت حسی به صورت مورمورشدن یا گزگز کردن ،اختالالت
تعادلی ،دو بینی ،اختالالت روحی ،افسردگی ،اختالالت حافظه و عدم تمرکز ،اختالالت جنسی ،خستگی پس از
بیدار شدن صبحگاهی و دردهای پراکنده بدن محسوب می شود.
این متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه به بیماران ام اس توصیه کرد :از مصرف خودسرانه
داروهــا خودداری و طبق تجویز پزشــک داروها را مصرف کنند ،البته نکتــه مهم تر در خصوص بیماران ام اس
این است که درمان های حمایتی مانند توانبخشی و حمایت های روحی از سوی اجتماع ،خانواده و همکاران در
کنترل بیماری بسیار موثر است.

