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معاون عمرانی شهرداری شیراز اعتقاد دارد که برخی پروژههای عمرانی اجرا شده
در شیراز ،بر اساس اولویت و نیازسنجی صحیح ،اجرایی...

 46روز از ماجرای دنبالهدار
بحران درمان بیمارستانهای شیراز
گذشت

فـارس 46 :روز بعـد از اعتصـاب بیمارسـتانهای
خصوصـی شـیراز ،مدیـرکل بیمـه تأمیـن اجتماعـی
فـارس از پذیـرش مجـدد دفترچـه بیمـه در برخـی
بیمارسـتانهای خصوصـی خبـر داد.
جملات آشـنای ایـن روزهـای بیمـاران و
خانوادههـای آنهـا ،گالیـه از گرانی هزینـه درمان اعم
از برخـی اقلام دارویـی و خدمـات درمانـی بهویژه در
بیمارسـتانهای خصوصـی اسـت کـه بـه دلیـل عـدم
پرداخـت مطالباتشـان از سـوی سـازمانهای بیمهگـر
همچنـان از پذیـرش دفترچههـای بیمـه سلامت و
تأمیـن اجتماعـی خـودداری میکننـد.
رئیس دانشـگاه علوم پزشکی شـیراز در گفتوگو با
خبرنـگار فـارس در خصوص اعتصاب بیمارسـتانهای
خصوصی شـیراز به دلیـل عدم پرداخـت مطالبات آنها
از سـوی سـازمانهای بیمهگـر اظهـار داشـت :بیمهها
سـازمانهای مسـتقل از دانشـگاه هسـتند ،بیمـه
سلامت وابسـته به وزارت بهداشـت اسـت ،اما کام ً
ال
مسـتقل بـوده و تصمیمگیـری با خودشـان اسـت.
علـی بهـادر ادامـه داد :طـی ایـن مدت کـه چندین
جلسـه در اسـتانداری فـارس برگزار شـده اسـت ،ما با
حضـور و پیگیـری خـود تلاش کردیم تا قـرارداد بین
بیمارسـتانهای خصوصـی و سـازمانهای بیمهگـر
بـه هـم نخـورد تـا مـردم بتواننـد از خدمـات بیمـهای
استفاده کنند.
وی بـا بیـان اینکـه همچنـان در تالش هسـتیم تا
مشـکل ایجادشـده بیـن بیمارسـتانهای خصوصـی
شـیراز و بیمههـا را برطـرف کنیـم ،افـزود :متأسـفانه
در ایـن شـرایط اقتصـادی کشـور بـه نظـر میرسـد
سـازمانهای بیمهگـر و بیمارسـتانهای خصوصـی
شـیراز نفـع میبرنـد و مـردم هـم دچار رنج و سـختی
میشـوند ،بیمارسـتانهای خصوصـی شـیراز مطالباتی
دارنـد کـه بایـد پرداخـت شـود؛ بیمهها نیز مشـکالتی
بـا بیمارسـتانها دارنـد کـه آنهـا هـم بایـد حل شـود.
سـقف هزینـه داریـم اما سـقف خدمت به
بیمـاران نه!
بهـادر در خصـوص تعیین سـقف پذیـرش بیمار که
از عوامـل نارضایتی بیمارسـتانهای خصوصی شـیراز
از بیمـه سلامت اسـت ،گفـت :بـرای هزینـه سـقف
تعییـن شـده ،امـا بـرای ارائـه خدمـت بـه بیمـار هیچ
سـقفی وجـود نـدارد؛ مـا تمـام هموغممان این اسـت
کـه بـه بیماران خدمـات ارائه کنیم و هیچ بیمارسـتانی
در شـیراز سـقف خدمـات ندارد.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز در حالی این
سـخن را گفتـه اسـت کـه طبـق قانـون جدیـد ،تمام
بیمارسـتانهای دولتـی و خصوصـی شـیراز ،بـرای
پذیـرش بیمـار بـا دفترچـه بیمـه محدودیت داشـته و
در سـقف مشـخصی میتواننـد بیمار را پذیـرش کنند؛
مـازاد بـر ایـن سـقف مـردم مجبـور بـه پرداخـت آزاد
هزینههـا هسـتند.
وی در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار ما که آیـا تعیین
سـقف مالـی موجـب کاهـش خدماتدهی نمیشـود،
تأکیـد کـرد :خیـر! شـعار مـا کاهـش هزینـه بـدون
کاهـش خدمات اسـت.
بهـادر در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه «طبـق گفتـه
روسـای بیمارسـتانهای خصوصی شـیراز طرح تعیین
سـقف پذیـرش بیمـار در کرمـان اجـرا و لغـو شـده
اسـت» ،تصریـح کـرد :معلـوم نیسـت ایـن حرفهـا
درسـت باشد.
پذیرش مجدد دفترچههـای تأمین اجتماعی
در برخی بیمارستانهای خصوصی شیراز
طـی هفتههـا و روزهـای گذشـته در گفتوگـوی
تلفنـی بـا برخـی روسـای بیمارسـتانهای خصوصـی
شـیراز پیگیـر پرداخـت مطالبـات آنهـا بودیـم کـه در
پاسـخ ابـراز میکردنـد پـس از لغـو قـرارداد ،اخیـراً دو
مـاه از مطالباتشـان را بیمـه تأمیـن اجتماعـی پرداخت
کرده اسـت.
مدیـرکل درمـان تأمیـن اجتماعـی فـارس در
گفتوگـو با خبرنـگار فـارس دراینباره اظهار داشـت:
بخشـی از مطالبـات بیمارسـتانهای خصوصی شـیراز
پرداخـت شـده ،امـا هنـوز تسـویه کامـل نکردیـم.
اکبـر امیـری ادامـه داد :بـا پرداخـت مطالبـات
بیمارسـتان کوثـر و میـر در حال حاضـر دفترچه تأمین
اجتماعـی بیمـاران را پذیـرش میکننـد.
وی افزود :با دیگر بیمارسـتانهای خصوصی شـیراز
نیـز در حال مذاکره هسـتیم تـا بتوانیم مطالباتشـان را
پرداخـت کنیـم؛ امیدواریـم در آینـده نزدیـک مسـئله
پیشآمـده حـل شـود و تمامـی    بیمارسـتانهای
خصوصـی شـیراز مجـددا بـا بیمـه تأمیـن اجتماعـی
همکاری کنند.
به گـزارش فـارس ،اغلب بیمارسـتانهای مشـهور
خصوصـی و خیریـهای شـیراز نظیـر «کوثـر»« ،ام آر
آی»« ،مـادر و کودک»« ،اردیبهشـت»« ،فرهمندفر»،
«میـر»« ،دنا»« ،مجتمع چشمپزشـکی بصیـر» و ...از
سـوم شـهریورماه بـه دلیـل مطالبات سـنگین خـود از
بیمـه سلامت و تامین اجتماعـی ،از پذیـرش دفترچه
بیمه امتناع کرده و این موضوع سـبب بروز مشـکالت
متعـدد و دلخـوری شـدید مـردم شـده اسـت؛ امـا بـا
وجـود گذشـت  46روز از این بحران ،هنوز مسـؤوالن
ارشـد اسـتان فـارس همچـون اسـتاندار ،فرمانـدار و
سـایر مسـئولین اجرایـی هیچ واکنشـی نسـبت به این
بحران نداشتهاند!
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شهردار شیراز در همایش «تجلیل از برگزیدگان حوزه ترافیک» خواستار شد

افزایش تعامل مدیریت شهری  و پلیس راهور
برای رفع ترافیک شهر

شــهردار شــیراز همــکاری مشــترک و
تعامل دو نهــاد مدیریت شــهری و مجموعه
نیــروی انتظامی   و پلیس راهــور را مهم ترین
راهکار برای عملکرد موفــق و مثبت در حوزه
ترافیک برشمرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری
شیراز ،مهندس اسکندرپور در همایش «تجلیل
از برگزیــدگان حوزه ترافیک» بــا بیان اینکه
امروز همه کالنشــهرها با مشــکالت ترافیکی
روبرو هستند ،بهبود وضعیت ترافیک شهرها را
نیازمند انجام اقدامات بنیادین در دو حوزه سخت
افزاری و نرم افزاری دانســت و گفت :توســعه
خطوط متــرو ،افزایش کمی   و کیفــی ناوگان
حمل و نقل عمومی   و استفاده از سیستم های نوین
حمل و نقل از جمله اقدامات ســخت افزاری به
منظور ساماندهی ترافیک است که در این راستا
خط یک متروی شــیراز در حال تکمیل است و
دو ایســتگاه جدید فرصت شــیرازی و غدیر با
حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح می   شود.
وی همچنین از رونمایی  ۱۸۵دستگاه اتوبوس
جدید و پیشرفته خبر داد و اظهار داشت :با ورود
ایــن اتوبوس ها به چرخه نــاوگان حمل و نقل
عمومــی    ۲۰درصد از کل ناوگان اتوبوســرانی
شیراز نوسازی می   شود .عالوه بر این مطالعات
احداث تراموا در بافت میانی و هســته مرکزی
شــیراز با همکاری مشــاورین آلمانی در حال
انجام اســت و عملیات اجرایی آن از سال آینده
آغاز می   شود.
شهردار شیراز بر لزوم هوشمندسازی ترافیک
در این کالنشــهر نیز تأکید کــرد و افزود :در

کنار ایجاد و توســعه زیرســاخت های ترافیکی
نیازمند هوشمندســازی ترافیک نیز هســتیم،
زیرا این زیرســاخت ها بدون هوشمندسازی از
کارایی الزم برخوردار نیستند .در این راستا ستاد
هوشمندسازی شــیراز را با حضور متخصصین
تشکیل داده و در این مسیر قدم گذاشته ایم.
مهندس اســکندرپور ضمــن تبریک هفته
نیروی انتظامی   خاطرنشــان ســاخت :نیروی
انتظامی   باید از یک سو نظم و اقتدار و از سوی
دیگر مهربانی و رئوفــت را در برخورد با مردم
سرلوحه کار خود قرار دهد.
رییــس کمیســیون عمران ،حمــل و نقل
و ترافیک شــورای اسالمی   شــهر شــیراز نیز
در ایــن همایش گفــت :برای ایجــاد نظم و
انضباط در حوزه حمل و نقل ترافیک شــهری
به جامعیت و یکپارچگی ســاختاری نیازمندیم.
طبق قانون برنامه ریــزی و اجرای پروژه های
حمل و نقل شــهری بر عهده شــهرداری ها و
وظیفــه نظارت بــر رعایت قوانیــن و مقررات
راهنمایــی و رانندگــی بر عهــده پلیس راهور
اســت .از ایــن رو ایجاد هماهنگــی بین این
دو ارگان ضــروری اســت و در برنامه ششــم
توســعه کشــور نیز به آن اشاره شــده است.
دکتر قائدی اظهار کرد :بر این اســاس مقرر
شــد در هر یک از مناطق شــهرداری شــیراز
ساختار و تشکیالت پلیس راهور مستقر شود که
این موضوع با تخصیص یک ساختمان به پلیس
راهور در شهرداری منطقه  2شیراز محقق شده
است و با همکاری نهادهای متولی این طرح در
سایر شهرداری های مناطق نیز اجرا خواهد شد.

وی یکسان شدن محدودیت های جغرافیایی
پلیــس راهور و شــهرداری را از جمله الزامات
عملیاتــی شــدن موثرتر این طرح دانســت و
گفت :امیدواریم با راه اندازی ســاختمان پلیس
راهــور در مجاورت شــهرداری های مناطق و
راه اندازی معاونت حمــل و نقل و ترافیک در
مناطق یازده گانه شــهری بتوانیم مشــکالت
ترافیکی شــهروندان را با ســهولت بیشتر در
مناطق برطرف کنیم.
رییس کمیســیون عمران ،حمــل و نقل و
ترافیک شــورای اسالمی   شهر شیراز با تاکید بر
لزوم آموزش فرهنگ ترافیک از سنین کودکی
به شهروندان افزود :شــهرداری شیراز با ایجاد
پارک هــای ترافیــک و کمپین هــای مختلف
ترافیکی به آموزش و فرهنگسازی در این زمینه
می   پردازد .همچنین شــورای شهر نیز آمادگی
کامل برای همکاری با سایر نهادهای متولی از
جمله آموزش و پرورش در زمینه فرهنگســازی
و آموزش ترافیک به شهروندان علی الخصوص
دانش آموزان دارد.
بر اساس این گزارش در همایش «تجلیل از
نمونه های ترافیکی ،همیاران پلیس ،فرهنگیاران
ترافیک و راهوران محلــه» از دکتر زوربخش
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز،
دکتر هاشم پور معاون مالی و اقتصادی ،مهندس
ناصری رییس ســازمان مدیریت حمل و نقل و
مســافر ،مهندس اکبری شــهردار منطقه دو و
مهندس برزگر شــهردار منطقــه  11به عنوان
برگزیدگان حــوزه ترافیک مدیریت شــهری
تقدیر شد.

معاون عمرانی شهرداری شیراز:
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معاون عمرانی شــهرداری شیراز اعتقاد دارد
که برخی پروژههای عمرانی اجرا شده در شیراز،
بر اساس اولویت و نیازسنجی صحیح ،اجرایی و
تکمیل نشده است.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری شیراز،
حسین آرگیو گفت :برخی از پروژهها باید خیلی
زودتر از دیگر پروژهها اجرا شــده بود؛ یکی از
ایــن اولویتها اجرای کامل رینــگ پیرامونی
شیراز است.
وی با اشاره به اختالالت ترافیکی و مشکالت
ناشــی از آن در ســاعتهایی از شــبانه روز،
گفت :بیشــتر این اختالالت ترافیکی به دلیل
اجرا و تکمیل نشدن پروژههای مرتبط با رینگ
پیرامونی شیراز است.
او که اعتقاد دارد با تکمیل شدن و بهره برداری
از آزاد راه شــیراز اصفهان ،اختالالت ترافیکی
محور شــمالغرب این کالنشــهر با مشکالت
عدیدهای مواجه خواهد شــد که شــهروندان را
گرفتار میکند ،گفت :امــروز یکی از مهمترین
اولویتها که مورد تاکید شهردار محترم هم قرار
دارد ،اجرای مســیر  8کیلومتری اتصال بزرگراه

حسینیالهاشمی   به آزاد راه شیراز اصفهان است.
مهندس آرگیو همچنین بــه لزوم اجرایی و
تکمیل شــدن پروژههایی نظیر زیرگذر گلستان
و چپ گرد صدرا به شــیراز اشاره و خاطرنشان
کرد :در گذشته پروژههای عمرانی تاثیرگذاری
در شــیراز اجرایی شده؛ اما برخی از پروژهها که
اعتبارات ســنگینی هم به آن اختصاص یافته،
اولویت اول و اصلی نبوده است.
وی با اشــاره به اینکه طرح متوقف شــده
ی چپگــرد صــدرا به شــیراز ،بــا بکارگیری
پیمانکار جدید آغاز شــده است ،گفت :ایکاش
تصمیم گیران مدیریت شــهری در ســالهای
گذشــته اولویتهــا را در اجــرای پروژههــا
مد نظر داشتند.
او همچنین به اجرایی شدن طراحی بزرگراه
 20کیلومتری در محــدوده حد فاصل بزرگراه
آیت ا ...محالتی و آزادراه شیراز اصفهان اشاره
و خاطرنشــان کرد :اجرای این پروژه به همراه
مســیر جنوبی قطعا بار ترافیــک محور گویم و
دوکوهک در شــمالغرب شیراز را به میزان قابل
توجهی کاهش خواهد داد.

مهندس آرگیو با بیان اینکه گسترش شیراز
به شــکل طولی و بیشتر به ســمت شمالغرب
بوده اســت ،گفت :با احداث مراکز بیمارستانی،
شــهرکها ،اتصال روستاهای مختلف به شیراز
و ....همه دســتگاهها و مسئوالن باید برای رفع
موانــع احداث راههای دسترســی و پروژههای
عمرانــی مورد نیاز نظیــر تقاطعها و بزرگراه ها
همراهی کنند.
معاون عمرانی شهرداری شیراز تصریح کرد:
با همکاری تمام مســئوالن و برداشــته شدن
موانع بر سرراه احداث مسیرهای دسترسی جدید
در محورهای مختلف و تسریع در احداث خطوط
مختلف مترو خصوصا خط ســه ،بخش زیادی
از مشــکالت ترافیکــی این کالنشــهر مرتفع
خواهد شد.
مهندس آرگیو با بیان اینکه شــورای پنجم
و مجموعه شــهرداری تالش خود را مصروف
به حل مشــکالت و اجــرا و تکمیل پروژههای
عمرانــی اولویت دار خصوصا در زمینه توســعه
راههای دسترســی و تکمیل رینــگ پیرامونی
کرده است ،گفت :اولویت ما تکمیل رینگهای
شهری است.
او بــا تصریح اینکه شــهرداری شــیراز هم
اینــک احــداث  52کیلومتر مســیر بزرگراهی
شــهری را در دســتور کار دارد ،گفــت :ایــن
طرحهــا در مراحــل مختلف مطالعــه تا اجرا
قرار دارد.
آرگیو احــداث بزرگراه مولوی در شــرق و
بزرگراه مهدیه و گلبهار در جنوب شیراز ،اجرای
پروژههای بزرگراهی در شمالغرب و ...را یادآور
شد و گفت :شهرداری شیراز در اجرای پروژهها
قطعــا نگاهی عدالــت محور به تمــام مناطق
ایــن کالنشــهر دارد و این نــگاه را همچنان
دنبال میکند.

افزایش تعامل مدیریت شهری  و پلیس راهور برای رفع ترافیک شهر
شهردار شیراز همکاری مشترک و تعامل دو نهاد مدیریت شهری و مجموعه نیروی
انتظامی   و پلیس راهور را مهم ترین راهکار برای عملکرد...
یاد   د اشت
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*

کتک زدن معلم ریشه دارد!

«در شهرک بهاران شیراز  2معلم در مدرسه کتک خوردند!»؛
اصل خبر همین جمله بــود ،اما ابعاد آن هزاران صفحه جهل و
حماقت در درون خود دارد.
امــروز معلمان ما با حداقــل حقوق و مزایا روزگار به ســر
میکننــد؛ آن هم در روزگاری که خرج تفریح روزانه یک آقازاده
پولــدار به انــدازه حقوق یک ماه همان معلمی   اســت که برای
گذران زندگی مجبور به کرایهکشــی و انتخاب شغل دوم و سوم
بوده و تازه به خاطر همان شــندرغاز نیز از ســوی کسوناکس
همیشه مورد هجمه است که «اینها حقوق ُمفت میگیرند و تابستان سر کار نمیروند»!
البتــه افــرادی که به این درجه از جهالت رســیدهاند که کار معلم را تا به این حد کوچک شــمرده و
چشمشــان به دنبال همان حقوق ناچیز معلمان است ،هرگز نمیدانند که یک ساعت در کالس تدریس
کردن با  30یا  40دانشآموز نسل حاضر که بیشتر آنان به دلیل ضعفهای تربیتی ،معمو ًال رنگ و بویی
از دانشآموزی نیز ندارند ،چه کار ســنگین و نفسگیری اســت؛ وگرنه هرگز چنین افاضاتی نمیکردند؛
بهویژه در مقایسه با سایر کارمندان دولت که وقت مفید کار روزانه آنان از نیمساعت نیز تجاوز نمیکند و
بسیار بیشتر از یک معلم نیز در پایان ماه حقوق و پاداش به جیب مبارک میزنند!
به هر حال دشــمنان آگاهی و معرفتاندوزی و اراذل و اوباش سیاســیکار بیتدبیر با نگاه جاهالنه
به آموزش و پرورش سالهاســت که شــأن و شخصیت معلم را پائین آوردهاند تا به قول معروف همیشه
«هشــتش گرو نُه باشــد» و تا پاسی از شب در خیابان مسافرکشی کند و امروز نیز در روز روشن کتکش
میزنند و فردا نیز خدا میداند چه بالیی در انتظارش است!
از نظر نگارنده این ســطور مسبب این بالیا دقیق ًا همان کسانی هستند که سالها حرف زعیم فرزانه
انقالب را زمین نگه داشــته و به طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش که مبتنی بر مبانی عمیق تربیتی
است ،جامه عمل نپوشاندند؛ همان کسانی که پیش از آنکه مملکت و معلم و امنیت جامعه برایشان مهم
باشد ،تصویب طرحها و کنوانسیونهای مشکوک و استعماری برای خوشآمد این و آن برایشان مهم است!
اما در این حادثه صرفنظر از اینکه ممکن است تقصیری نیز متوجه  2معلم مذکور باشد ،حداقل انتظار
ما از مســؤوالن استان بهویژه آموزش و پرورش و دادستان شیراز به عنوان مدعیالعموم برخورد جدی و
بدون مســامحه با مرتکبان این حرکت احمقانه است و باید بدانیم که در این واقعه ،تنها یک معلم کتک
نخورده ،بلکه جامعه فرهنگی مورد توهین و شماتت قرار گرفته است.
اگر امروز جلوی این توهینها و حمالت وحشیانه آن هم در محل علمآموزی و تعلیم و تربیت گرفته
نشــود ،قطع ًا در آینده باید منتظر حرکاتی به مراتب ســخیفتر و جاهالنهتر نسبت به این قشر فرهیخته
جامعه باشیم؛ قشری که با حداقلهای معیشتی زیر خط فقر با مشکالت عدیده ،دستوپنجه نرم میکند
تا فرزندان این سرزمین را از ظلمت جهالت به سرزمین نور برساند.
حادثه کتک خوردن یک فرهنگی در شــهر شــیراز که دارالعلم ،مهد ادب و دیار فرهنگ و هنر است،
خود نشان از ســقوط فرهنگی است که متأسفانه شاهد آن هستیم؛ سقوطی که در درون خود حکایت از
نابســامانیهای بسیاری دارد؛ از بی در و پیکری این شــهر و بیتدبیری برخی مسؤوالن که هیچگاه در
قد و قواره این شــهر نبودند تا هجوم افسارگســیخته به حواشی شهر و بروز آسیبهای اجتماعی فراوان
حاصل از آن همچون توهین و وحشیگری و رفتار نامناسب اجتماعی.
امید است که استاندار محترم فارس ،شهردار این کالنشهر و هر مسؤولی که دلش برای این شهر پر
رمز و راز -که جایگاه علمای طراز اول تابناک و جهانی است -میسوزد ،نسبت به این رویدادها بیتفاوت
نبوده و با نگاه عالمانه ،روانشناسانه ،جامعهشناسانه و دوراندیشانه به این موضوع نگاه کنند و با استفاده
از کارشناســان دلسوز و متخصص ،در تصمیمگیریهای کالن فرهنگی ،در صدد اقدامات مناسب برآیند،
نه اینکه در نهایت شــاهد باشــیم که« :معلمی   کتک خورد و تنها یک حادثه بود و گذشت و بیخیال»!
* دبیر گروه سیاسی خبرگزاری فارس

گردهمایی کودکان دوستدار کتاب شیراز در هفته کودک

به مناســبت هفته ملی کودک و از سلسله برنامه های فرهنگی
شیراز برای کسب عنوان پنجمین پایتخت کتاب ایران ،برنامه ای
با عنوان «آینده را با کتاب باید ساخت» در فرهنگسرای کتاب این
شهر برگزار شد.
در این برنامه که سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز،
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس و ستاد هماهنگی شهرهای
و روستاهای دوستدار کتاب شیراز همکاری داشتند ،فیروزه قشقایی
کتابدار باسابقه کتابخانه شهید دستغیب شیراز به اجرای برنامه های
قصه گویی ،جمع خوانی کتاب و مسابقات کتابخوانی پرداخت .در
برنامه «آینده را با کتاب باید ســاخت» حدود  80دانش آموز پسر
دبســتان خورسندیان حضور داشتند و ســاینا شکیبا نسب کودک
گلســتان خوان و نقال شــیرازی نیز به اجرای چند غزل از حافظ و حکایت از سعدی پرداخت .در پایان این
برنامه ضمن اهدای کتاب به همه دانش آموزان ،مسابقه خالصه نویسی میان آنها برگزار شد.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی   فارس در حاشــیه این برنامه گفت« :امسال به هر
بهانه ای و در مناسبت های تقویمی   برنامه های متعددی برای اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان در حوزه
کتاب و کتابخوانی برگزار خواهد شد».
مهدی امیدبخش خاطرنشــان کرد :گرچه کســب عنوان پایتخت کتاب برای شیراز موضوع مهمی   است
اما فعالیت های فرهنگی امســال به منظور اثربخشــی ،ایجاد حساسیت خانواده ها نسبت به مطالعه و ترویج
خواندن انجام می   شود.
وی گفت :شــیراز در سال های گذشته نسبت به سایر کالن شــهرهای ایران اتفاقات مهمی   را در حوزه
کتابخوانی رثم زده است و امیدواریم به حق خود در پنجمین جشنواره پایتخت کتاب ایران برسد.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   فارس برنامه های هفته کتاب شیراز را مهم و فراگیر
توصیــف و تأکید کرد :در ایــن رویداد مهم فرهنگی و همچنین نمایشــگاه کتاب فارس در ســال جاری
برنامه های بسیار حساب شده ای برای ترویج کتابخوانی تدوین شده است.

توسعه آموزش های ازدواج در  ۲۰شهرستان فارس

نخســتین کارگاه آموزشــی «ارائه دهندگان خدمت آموزش هنگام و پس از ازدواج» با هدف تقویت و ارتقای
برنامه آموزش های هنگام ازدواج و توانمندســازی نیروی انسانی در ارایه خدمت به افراد در آستانه ازدواج ،برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی   دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به اهمیت موضوع
ازدواج به عنوان نخســتین سنگ بنای تشکیل خانواده در اسالم و فرهنگ و عرف جامعه ما ،گفت :از سال ۱۳۸۹
با همکاری معاونت بهداشــت دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،طرح «بهارنکو» با هدف
افزایش تحکیم بنیان خانواده و باال بردن کیفیت ازدواج و کاهش طالق راه اندازی شد.
دکتر «عبدالرســول همتی» با بیان اینکه آمار ثبت احوال در دو ســال گذشته حاکی از کاهش شیب افزایش
طالق در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده است ،افزود :این امر تاکیدی بر این موضوع است
که یک مشاوره صحیح می   تواند با شناخت و درک بهتر زوجین از یکدیگر ،بر بهبود کیفیت زندگی تاثیرگذار باشد.
مدیرگروه سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه نیز گفت :دسترسی به خدمات سالمت
جنسی خانواده و تامین آن یکی از اهداف اختصاصی افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سالمت
باروری و جنسی است.
دکتر «معصومه صفاری» افزود :به دلیل نبود آگاهی کافی زوجین در آســتانه تشکیل خانواده در زمینه مبانی
مذهبی ازدواج ،روابط زناشویی ،روابط عاطفی و باروری سالم و با هدف کاهش مشکالت مرتبط با سالمت باروری
در زوج های جوان ،برخورداری از مهارت ها و توانمندی های بیشــتر برای آغاز و ادامه زندگی مشــترک ،افزایش
رضایتمندی از زندگی زناشــویی و در نهایت تحکیم بنیان خانواده ،برنامه ریزی برای کالس های مشاوره ازدواج،
از اولویت های برنامه های اجرایی گروه باروری سالم و جمعیت است که در همین راستا تا کنون در  ۲۰شهرستان
فارس ،توسعه آموزش های هنگام ازدواج در قالب اجرای طرح بهار نکو انجام شده است.
او ابراز امیدواری کرد تا پایان ســال نســبت به راه اندازی و تجهیز مراکز در شهرســتان های زرقان ،سپیدان،
ممسنی ،بوانات ،بیضا ،قیر و کارزین ،سرچهان ،پاسارگاد و اشکنان المرد اقدام شود.
مدیرگروه ســامت جمعیت ،خانواده و مدارس دانشــگاه از برگزاری دومیــن کارگاه «ارائه دهندگان خدمت
آموزش هنگام و پس از ازدواج» ،ویژه پزشــکان و ماماها نیز از بیســت و ســوم تا بیست پنجم مهر ،با همکاری
اساتید منتخب کشوری در شیراز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی   دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،این دوره آموزشی با همت گروه باروری سالم و جمعیت
مدیریت ســامت جمعیت ،خانواده و مدارس معاونت بهداشــت دانشــگاه ،با حضور مدرسان ارشد کشوری برای
 ۳۵پزشک و مامای ارایه دهنده خدمات مشاوره برگزار شد.

