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گزارش مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از طرح اربعين
از آغــاز اجراي طرح جابجائي زائران اربعين حســيني(ع) ( 97/7/26لغايت ) 97/8/13
بيش از 49هزار و  500زائر در قالب  1385سفر...

غربالگری متابولیک ارثی بیش از
 ۴۰۰۰نوزاد استان فارس

در راســتای اجرای برنامه غربالگــری بیماری های متابولیک
ارثی نوزادان ،کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان مسوول غیرواگیر،
کارشناســان مراکز نمونه گیر سراسر استان و کارشناسان مسوول
غیرواگیر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی شیراز ،یاسوج،
فسا ،جهرم ،الر و گراش ،در شیراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی   دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،معاون
بهداشت دانشــگاه ،گفت :اختالالت متابولیک ارثی زیرمجموعه
بیماری های تک ژنی است و هرچند این بیماری ها به طور منفرد
نادر هستند ،اما در مجموع  ۱۰در هزار تولد برآورد می   شوند.
دکتر «عبدالرسول همتی» افزود :با توجه به اهمیت و ضرورت
اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی در پیشــگیری از بروز بیماری های
ژنتیــک در جامعه به ویژه در گروه ســنی نــوزادان ،غربالگری
بیماری های متابولیک ارثی الزامی   است.
او هــدف از برنامه غربالگری متابولیک ارثی را پیشــگیری از
مرگ و میر و معلولیت نوزادان ،شیرخواران و کودکان زیر پنج سال
دانســت و ادامه داد :با اجرای غربالگــری بیماری های متابولیک
ارثــی در بدو تولد و شناســایی به موقع نــوزادان مبتال و درمان
مناسب آنها ،می   توانیم نقش مهمی   در کاهش میزان مرگ و میر
معلولیت این گروه داشته باشیم.
معاون بهداشت دانشگاه ،محورهای اصلی اجرای این برنامه را
آموزش ،غربالگری ،شناســایی ،مراقبت و انجام آزمایشات ژنتیک
برشــمرد .دکتر همتی گفت :این برنامه از ابتدای اردیبهشــت در
مراکز غربالگری نوزادان فاطمه الزهرا(س) و طالقانی آغاز شد و از
شــهریور در  ۱۰مرکز غربالگری شهرستان شیراز آغاز شده است؛
در ایــن مراکز در زمان مراجعه والدیــن برای انجام آزمایش های
غربالگری بدو تولد ،در صورت رضایت پدر و مادر ،دو قطره خون
از کــف پای نوزاد برای آزمایش  ۲۰بیماری متابولیک ارثی نمونه
گیری می   شود و نمونه های گرفته شده به سه آزمایشگاه متابولیک
ارثی در اســتان شامل مرکز جامع ژنتیک جنوب به مدیریت دکتر
«سیدمحمدباقر تابعی» ،آزمایشگاه فرزانگان به مدیریت فنی دکتر
«سامان ناهید» و آزمایشــگاه غربالگری گلبهار به مدیریت دکتر
«جمال گل بهار» ارسال می   شود.
او ادامه داد :پس از انجام آزمایش ،پاســخ به مراکز غربالگری
مربوطه ارسال شــده و نوزادان مثبت و بیمار برای انجام آزمایش
تکمیلی به آزمایشــگاه و درمانگاه متابولیک ارثی استان واقع در
مرکز تخصصی و فوق تخصصی امام رضا(ع) ارجاع داده می   شوند.
معاون بهداشــت دانشــگاه اضافه کرد :در درمانگاه متابولیک
ارثی اســتان اعضای تیم ارایه دهنده خدمات بالینی شامل اساتید
فوق تخصص غدد اطفال ،کارشــناس تغذیه ،روانشناس بالینی و
پرســتار ،آماده پذیرش بیماران غربالگری شده متابولیک ارثی و
ارایه خدمات مورد نیاز هستند.

در نشست  3ساعته نماینه مجلس با
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
فارس چه گذشت ؟

در جلســه ای با حضــور فرجا ...رجبی نماینده مردم شــیراز و
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسالمی   با رییس سازمان
صنعــت ،معدن و تجارت و معاونین ایشــان در حوزههای مختلف
توانمندیها ،ظرفیتها ،قابلیتها ،پتانســیلها ،کارکردها و نیز مجموعه
عملکرد و برنامههای سازمان در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه
فعالیتهای تولیدی و توزیعی در راستای اشتغال پایدار ،رفع بیکاری،
رشد صادرات و جهش روز افزون اقتصاد استان و کشور بررسی شد.
علی همتی رییس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت در این
نشست  3ساعته به گزارش مبسوطی در خصوص عملکرد سازمان
در صنعــت ،معدن و تجارت اســتان فارس از جملــه صدور جواز
تاسیسهای صنعتی ،معدنی ،فنی مهندسی و پروانه کسب و ایجاد
شرکتهای دانش بنیان ،برگزاری میزهای ملی در فارس ،فعالیتهای
توســعه صادرات ،میزان ســرمایه گذاریها ،میزان اشتغال و معرفی
واحدها به بانک  های عامل جهت دریافت تســهیالت نوســازی،
بهسازی ،سرمایه درگردش و رونق تولید در کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید و سایر کارگروها،کمیتهها،شوراها،جلسات و همایشها به
واحدهای تولیــدی در مجموعه و نیز برنامههای کوتاه مدت ،میان
مدت و دراز مدت اشاره نمود.
رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان فارس گفت:
جهت کیفی ســازی مجموعه فعالیتهای ســازمان اولویت ،اهداف،
سیاست،شیوه و نگرشــم در همه حال پرهیز از بخشی نگری توام
با جامع نگری وهم افزایی بوده است.
همتــی با ارایه گزارشــی از فعالیتهای ســازمان در راســتای
تحقق اقتصــاد مقاومتی ،رشــد تولید بومی   باکیفیــت و صادرات
محــور توام بــا اشــتغال فراگیر گفت :فــارس در تعــداد صدور
جواز تاســیس رتبه پنجم و میزان ســرمایه گــذاری رتبه هفت و
میــزان اشــتغال جواز تاســیس رتبه  10کشــوری همچنین در
صدور تعــداد پروانه بهربــرداری رتبه چهارم ،میزان ســرمایه
گــذاری رتبه دهم واشــتغال رتبه هشــتم کشــوری را دارد.
همتی به برخی از طرحهای مهم و اولویت دار اســتان در حوزه
اقتصادی مقاومتی اشاره نمود و گفت :کربنات سدیم،سیمان پرتلند،
گاز متان و مخلوطهای گازی،انواع کاشی و سرامیک لعابدار،قطعات
خودرو و خدمات ماشــین کاری فلزات،انواع شمش آلومینیوم،انواع
بنزین،انواع مبدل هوا خنک،تک لوله ای و مبدل پره دار،کنســانتره
آهن،گندله آهن،آهن اســفنجی،انواع تجهیزات صنایع نفت ،گاز و
پتروشیمی،ورق ،کارتن ،کاغذ ،فرآوردههای نفتی از گاز طبیعی ،Gtl
پانل گچی و استحصال گازهای طبیعی با حجم سرمایه گذاری 157
هزار میلیارد ریال و اشــتغال بیش از  5هزار نفر انقالب صنعتی در
استان ایجاد خواهد شد که رشد و رونق چشمگیر اقتصادی در منطقه
ایجاد می   شود .رجبی در ادامه این نشست گفت :چگونگی تسهیل
مراحل صدور انواع مجوزها در ســازمان صنعت ،معدن و تجارت تا
مرحله بهره برداری مورد توجه جدی است و حفظ حیات واحدهای
در حال فعالیت حایز اهمیت اســت که در این مسیر فراهم نمودن
زیر ساختهای الزم و رفع مسایل و مشکالت واحدهای تولیدی و
اقتصادی اولویت دارد.
رجبی افزود :مرتفع نمودن مشکالت در سطح منطقه ای و ملی
و ترغیب سرمایه گذارجهت میل به سرمایه گذاری در پهنای استان
در زمینههای مختلف با برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت نتایج
بســیار خوبی را در رشد و توسعه اقتصادی و ثبات اشتغال در استان
وکشور را به همراه دارد.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اســامی   اضافه کرد:
چنانچه مسائل و مشــکالت تولید کنندگان در سطح استان مرتفع
نشود،مشکالت را نمایندهها در وزارت خانهها و یا کمیسیون های
مربوطه در مجلس شــورای اســامی   به کمک سایر اعضا طرح و
راهکار عملی ارایه می   کنند.
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زنگ خطر مصرف نمک دریا در استان فارس به صدا درآمد
«ید» یک ماده مغذی ضروری برای انسان است که باید به طور روزانه مصرف شود
و حیاتی ترین نقش آن در بدن شرکت در ساختمان هورمون های...

مدیر کل آموزش و پرورش فارس در مراسم یادواره شهدای دانش آموزی:

جامعه ای که بخواهد رنگ رستگاری ببیند
باید به نوجوانان و جوانانش اهمیت دهد

پریسا گلریز خاتمی

یادواره شــهدای دانش آموزی هرساله با هدف
آشنایی نسل جوان با فرهنگ و سبک شهدا برگزار
می  گــردد و برگزارکنندگان این مراســم رســالت
دانــش آمــوزان را تداوم راه شــهدا می   دانند چرا
کــه آرمان های شــهدا از اهداف انقــاب و مردم
جدا نمی  شود.
یــادواره شــهدای دانش آموز فــارس نیز روز
گذشــته با حضــور مدیر کل آمــوزش و پرورش،
معاون ســوادآموزی ،معاون بنیاد شــهید ،روسای
چهارگانه آموزش و پرورش ،مشــاور اســتاندار در
امــور ایثارگــران ،خانواده های شــهدا ،جانبازان و
جمع کثیری از دانش آموزان و معلمان برگزار شد.
مدیر کل آموزش و پرورش حماســه  ۱۳آبان را
بیعتی دوباره نامید که پس از  ۴۰ســال از انقالب
اســامی   با حضور دانش آموزان فهیــم ،با درک
درست از شــرایط مملکت و جهان برای مقابله با
توطئه های دشمن استکباری اراده و عزم ملت را به
نمایش گذاشتند و ابراز امیدواری کرد که روز به روز
شاهد افزایش بصیرت دانش آموزان باشیم که قطع ًا
بالندگی ایران اسالمی   را به دنبال خواهد داشت.
نجفی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره  ۳۶هزار
شــهید دانش آموز ،شهدا را الگوهایی برای مردم و
دانش آمــوزان خواند و گفت:جامعه ای که بخواهد
رنگ رســتگاری ببیند باید به نوجوانان و جوانانش
اهمیت دهد.
نجفی ابراز خوشــنودی نمود که امروزه کشور
مــا و نظام تعلیــم و تربیت ما با شــناخت اهمیت
دانــش آموز در جامعه ،برنامه های بســیار خوب و
کاربــردی و موثری برای رشــد و بالندگی دانش
آموزان به کار گرفته اســت و یادآور شــد که ما در

ســند تحول بنیادین به عنوان سند رسمی ،محکم
و مــورد تایید تمام ارکان نظــام میخوانیم که اگر
می  خواهیم دانش آموزی خالق ،تالشگر و ایثارگر
داشته باشیم باید به تمام ابعاد وجودی دانش آموز
توجه نماییم.
نجفی همچنین به اشــتباهاتی که در گذشــته
صــورت گرفته اشــاره داشــت که زمانــی نظام
آموزشــی بــه دنبال آن بــود کــه دانشآموزانی
تنها با بعــد علمی   باال تربیت کند ،که متاســفانه
توجــه به یک بعد از تعلیم و تربیــت ما را در ابعاد
دیگر دچار کمبود و کاســتی کرده و وظیفه داریم
در تمام ســاعات تعلیــم و تربیت دانــش آموزان
ورود کنیــم و به نیاز و ابعاد دیگــر دانش آموزان
یعنــی بعــد بدنــی ،زیســتی ،اعتقادی،اخالقی،
زیبا شــناختی و زیبا شناســی آنــان توجه کرده و
استعدادها و پتانســیل های هنری آنان را کشف و
شکوفا نماییم.
وی بــه نهادینه کردن بعد ایثــار و فداکاری در
دانش آمــوزان در این برهه زمانی اشــاره نمود و
افــزود :این بعد از اهمیت ویژهای برخوردار اســت
چرا که ایثار و شــهادت و فــداکاری ،مملکت ما را
بیمه کرده است و دانش آموزان ما باید در این گود
تقویت شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش به الگوهای بســیار
شایســته و زیبا در کشور اشاره نمود و از دبیرستان
عشــایری در شــیراز که اولین دبیرستان عشایری
کشور با  ۵۰سال قدمت است نام برد که به عنوان
دبیرستان ایثار در کشور شناخته شده است ،چرا که
 ۹۲شهید در دل این مدرسه جای دارد.
نجفی بــا تاکید بر ضرورت توجــه به آرمانها
و ارزشهایی که بین دانشآموزان مطرح اســت،

آرمانها و ارزشــها را پرچم های حرکتی به ســمت
هــدف برشــمرد و در این رابطه بــه وصیت نامه
شــهدای دانش آموز اشــاره نمود و گفت:با مرور
وصیت نامه شــهیدان و استفاده از واژههایی چون
زنده نگه داشتن اسالم ،پاسداری از ناموس و عزت
و شــرف ،تداوم راه امام حسین ،پاسداری از حریم
وطن ،نماز اول وقت ،حجــاب و پیروی از والیت
فقیه که به تکرار آمده اســت متوجه می   شویم که
چه فضایی بر ذهن و روان دانشآموزان حاکم بوده
اســت و آنچه دانشآموزان باید به آن توجه کنند
همین ارزشها و آرمانها و سمبل هاست.
مدیــر کل آمــوزش و پرورش زمــان حضور
دانش آموز در مدرسه را زمانی دانست که باید صرف
رشد و تعالی او گردد و این جلسات و همایش  ها را
تلنگری به مسئولین دانست تا بیاندیشند که شهدا
چگونه می   اندیشیده اند که در هر زمان و مکانی با
افتخار از آنها یاد میکنیم.
نجفی ابراز امیــدواری کرد که دانشآموزان با
الگوگیری از دانش آموزان شهید روزبروز در مسیر
هدف بالنده تر و محکم تر حرکت کنند.
وی بــه تالش از طریــق فرهنگ ســازی با
معرفی الگوهای درخشان زندگی ،بیان حماسهها و
رشادتها ،برگزاری نمایشگاههای مختلف ،خاطره
گویی هــا ،حضور در فضاهای ایثار و شــهادت که
راههای موثر برای تربیــت دینی و اخالقی دانش
آموزان است اشاره نمود.
حجت االســام و المســلمین مــرادی امام
جمعه موقت شیراز ضمن برشــمردن رشادتها و
دالوریهای دانش آموزان بســیجی دفاع مقدس
گفت :اگر شهدای دانش آموز نبودند امروز در کشور
شاهد چنین امنیت و آرامشی نبودیم.
حجت االســام مرادی به حضور باشکوه مردم
و دانش آموزان در روز  ۱۳آبان اشــاره داشت که با
پشــتیبانی رهبری و والیت فقیه بر دشمنان قسم
خورده نظام و ملت شوریدند.
وی بهره مندی از روحیه نشــاط و شــادابی،
خالقیت ،نوآوری ،داشــتن توان حرکت به ســوی
رشــد و تعالــی و تکامــل را از ویژگی های دوران
نوجوانی و دانش آموزی برشــمرد و بر هوشــیاری
و آگاهــی دانــش آمــوزان در برابــر توطئه های
دشــمنان دین و انقالب و گرامیداشت ارزشها و
دستاوردهای انقالب اسالمی   تاکید کرد.
در پایان مراسم از خانواده های شهدا ،جانبازان و
ایثارگران تجلیل و قدردانی شد.

قائم مقام شهردار شیراز:

شیراز در زمینه حمل و نقل عمومی   الگوی سایر شهرهاست

قائم مقام شهردار شــیراز عنوان کرد :شیراز
از جملــه موفق ترین شــهرهای ایران در زمینه
حمل و نقل عمومی   اســت و در ســطح کشور
به عنوان الگویی برای ســایر شــهرها شناخته
می   شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
شــیراز ،مهندس ارزانی در آیین تکریم و معارفه
رییــس ســازمان مدیریت حمل و نقل مســافر
شهرداری شیراز با اشاره به نوسازی بخش وسیعی
از ناوگان اتوبوسرانی و ورود  ۱۸۵اتوبوس جدید
به این ناوگان طی ماه های اخیر گفت :شــیراز از
نظر تعداد اتوبوس ها ،امکانات و تجهیزات ،نظم
در ارائه خدمات و رعایت سرفاصله ها و ...در میان
شهرهای ایران سرآمد است.
وی خطاب به رییس جدید ســازمان مدیریت
حمل و نقل مسافر گسترش خطوط اتوبوسرانی
در مناطق کمتر برخوردار شهر را ضروری دانست
و افــزود :توزیع عادالنه امکانــات و خدمات در
سطح شهر منجر به افزایش رضایت شهروندان
از خدمات ارائه شده می   شود.
قائم مقام شــهردار شیراز با بیان اینکه رییس
جدیــد ســازمان مدیریت حمل و نقل مســافر
مدیری باتجربه و شــناخته شــده در این حوزه
اســت و خاطرنشان ســاخت :مهندس ناصری
مدیر پیشــین این ســازمان نیز به علت فعالیت
در پســت های مختلف حوزه حمل و نقل دارای
بینش و تجربه باالست ،از این رو وی به عنوان
مشاور شهردار در زمینه حمل و نقل فعالیت خود
را در مجموعه مدیریت شهری ادامه می   دهد.
همچنیــن در ایــن آیین رییس کمیســیون
عمــران ،حمــل و نقــل و ترافیــک شــورای
اسالمی   شهر شــیراز گفت :حمل و نقل به علت
ارتباط مستقیمی   که با شهروندان دارد به عنوان
پیشانی شهرداری محسوب می   شود و مجموعه
مدیریت شهری باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
دکتــر قائــدی هوشمندســازی و نوســازی
ناوگان اتوبوســرانی ،خرید اتوبوس های برقی و
ســاماندهی ایستگاه ها و خطوط اتوبوسرانی را از
جمله برنامه های کمیسیون عمران ،حمل و نقل
و ترافیک شــورای اسالمی   شهر شیراز دانست و
خاطرنشان کرد :به منظور بهبود خدمات رسانی در

این حوزه الزامی   است که طرح جامع حمل و نقل
شیراز تکمیل و بر اساس آن همپوشانی خطوط،
سرفاصله ها و ...اصالح شود.
وی خطاب به مدیران حوزه حمل و نقل تاکید
کرد :اگر خواستار استفاده و استقبال شهروندان از
وســایل حمل و نقل عمومی   هستیم باید در ابتدا
زیرساخت های مناسب این حوزه که امنیت ،نظم
و رفاه را برای آنها به ارمغان می   آورد ،فراهم کنیم.
رییــس کمیســیون عمران ،حمــل و نقل و
ترافیک شورای اسالمی   شــهر شیراز راه اندازی
تاکسی آنالین ،توسعه پرداخت الکترونیکی برای
حل مشکل پول خرد ،ارائه تسهیالت به رانندگان
ناوگان حمل و نقل عمومی   و تکریم بیش از پیش
آنها را از مهمترین انتظارات شورای اسالمی   شهر
شــیراز از مهندس حســن شــاهی رییس جدید
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر دانست.
نماینده شــورای شهر در ســازمان مدیریت
حمل و نقل مســافر شهرداری شــیراز نیز اظهار
کرد :مهمتریــن دغدغه برنامه ریزان شــهری،
دســتیابی به عدالت اجتماعــی در توزیع منابع و
اجرای رویه های مرتبط با شــهروندان اســت و
شــهرداری به عنوان نهادی که مسئولیت اداره و
ساماندهی شــهر را بر عهده دارد باید به مفهوم
توســعه عدالت اجتماعی در مسایل شهری توجه
ویژه داشته باشد.
دکتــر دودمــان خطاب بــه رییــس جدید

ســازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری
شــیراز تاکید کرد :انتظار ما از مهندس حســن
شاهی این اســت که با فراهم آوردن زمینه های
اســتفاده معلوالن و جانبازان از وســایل حمل و
نقل عمومی   به شــیرازی بیاندیشد که نمونه ای
ایده آل برای توسعه عدالت محور و الگوی حضور
معلوالن در ســطح شــهر باشــد و بتوانیم با در
پیش گرفتن این رویکرد الگوی ســایر شهرها در
زمینه دسترسی تمامی   اقشــار جامعه به خدمات
شهری باشیم.
ایــن عضو شــورای شــهر خواســتار توجه
جدی به ارزیابی تاثیــرات اجتماعی و فرهنگی
تمامی   پروژه هــا و نگــرش یکپارچه به مدیریت
حمل و نقل شــهری شــد و افزود :بســیاری از
پروژه های ترافیکی ،پروژه هایی برگشــت ناپذیر
هستند و پس از شــکل گیری آنها ،هویت شهر
تحت تاثیر قرار گرفته و ســمت و سوی توسعه
شهری تغییر می   کند.
معــاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری
شــیراز نیــز در آییــن تکریــم و معارفه رییس
ســازمان مدیریــت حمل و نقل مســافر گفت:
با توســعه زیرســاخت های ناوگان اتوبوسرانی،
راه انــدازی تاکســی آنالیــن ،فراهــم کردن
زمینه های استفاده بیشتر شــهروندان از ناوگان
حمل و نقل عمومی   و ...جانی تازه به حوزه حمل
و نقل عمومی   شیراز بخشیده می   شود.
دکتر زوربخش تالش جهت خصوصی سازی
ناوگان اتوبوسرانی ،تدوین سیاست ها و بسته های
تشویقی برای رانندگان تاکسی و اتوبوس ،توسعه
نــاوگان حمل و نقــل عمومــی   و ...را از جمله
اقدامات رییس پیشــین سازمان مدیریت حمل و
نقل مسافر دانست و گفت :مجموع این اقدامات
منجر به این شــده اســت که امــروز وضعیت
حمل و نقل عمومی   در شیراز مناسب باشد.
در این آیین ،مســعود حسن شاهی به عنوان
رئیس جدید سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
شهرداری شیراز معرفی و از تالش های حمیدرضا
ناصری رئیس ســابق این ســازمان تجلیل شد.
همچنیــن طــی حکمی   حمیدرضــا ناصری به
عنوان مشــاور شــهردار در زمینه حمل و نقل
منصوب شد.

جامعه ای که بخواهد رنگ رستگاری ببیند باید به نوجوانان و جوانانش
اهمیت دهد
یادواره شهدای دانش آموزی هرساله با هدف آشنایی نسل جوان با فرهنگ...
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گزارش مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس
از طرح اربعين

از آغاز اجــراي طرح جابجائي زائران اربعين حســيني(ع)
( 97/7/26لغايــت  ) 97/8/13بيش از 49هزار و  500زائر در
قالب  1385سفر (ناوگان حمل و نقل عمومي) از مبادي (مناطق)
مختلف اســتان به مرزهاي پيش بيني شــده بين المللي تردد
زائران شامل :مرزهاي شلمچه ،چذابه،مهران و ...جابجا شدند.
مهندس علیرضا ســیاهپور ضمن تســلیت ایام رحلت پیامبر
اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) گفت:
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس در ایام اربعین
حســینی(ع) امسال با تمهیدات و پیش بینی های کارشناسی و
دقیق تر در کنار تالش شبانه روزی و مؤثر خدمات مناسبی را
به زائرین ارائه و رضایت آنان را جلب کرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي فارس مهندس عليرضا سياهپور
با اشــاره به ارائه خدمات به زائرین اربعین حســینی با تمام ظرفیت ناوگان بخش حمل و نقل مسافر،
عنوان كرد :تردد ايمن و روان زائرين اربعين حســيني در سال  97مورد توجه جدي راهداري و حمل و
نقل جاده اي بود و تمام توان خود در راستاي هدف اعالم شده به كار گرفته شد.
وی ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای تحت پوشــش اعم از راهداری و حمل و نقل جاده ای
اســتان در این ایام اشــاره كرد :امســال مطابق با پیش بینی های صورت گرفته  ،بیش از  49هزار و
 500نفر در قالب  1385ســفر (برون شــهری) تحت پوشش شرکت هاي فعال مسافربری استان برای
شرکت در مراسم اربعین اعزام شدند.
مديــركل راهــداري و حمل و نقل جاده اي فــارس ادامه داد :در مرز شــلمچه جهت تردد زائرين
 30دستگاه اتوبوس به صورت رايگان به ارائه خدمات پرداختند و تعداد  4هزار بسته فرهنگي آموزشي
نيز در بين زوار مرز شلمچه توزيع گرديد.
ســياهپور با اشــاره به اســتقرار نيروهاي راهداري و حمل و نقل جاده اي در نقطه صفر مرزي و
همچنين پايانه هاي فعال مســافربري استان به صورت شــبانه روزي اين ايام ،تشريح كرد :بر اساس
برنامه ريزي هاي به عمل آمده استان فارس به عنوان يكي از استان هاي معين عالوه بر ارائه خدمات
به زائران هم استاني ،خدمات رساني به زائران استان هاي ديگر را نيز در مرز شلمچه به عهده داشت.
وي در بخش ديگري از ســخنان خود اظهار داشــت :همه ساله مقارن با ايام اربعين شهادت سرور
و ســاالر شهيدان ،مشتاقان حضرت امام حســين (ع) به سمت كربالي معلي آغاز و همايش بي بديل
جهاني را رقم مي زنند ارائه خدمات شايســته ،ضرورت پيش بيني ،برنامه ريزي و اقدام مؤثر در تمامي
زمينه ها به منظور ارائه خدمات مناسب به اين حركت معنادار را مضاعف مي كند.

زنگ خطر مصرف نمک دریا در استان فارس به صدا درآمد

«ید» یک ماده مغذی ضروری برای انسان است که باید به طور روزانه مصرف شود و حیاتی ترین
نقش آن در بدن شــرکت در ســاختمان هورمون های تیروئیدی و به تبع آن در رشد ،تکامل جسمی   و
سیستم عصبی است.
به گزارش روابط عمومی   دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،معاون بهداشت دانشگاه گفت :به دلیل پایین
بودن میزان ید در بیشتر مواد غذایی به غیر از غذاهای دریایی ،یک راه تامین ید موردنیاز بدن ،استفاده
از مواد غذایی غنی شده با ید و تغییر در عادات غذایی مانند مصرف خیلی از غذاهای دریایی است.
دکتر «عبدالرسول همتی» با بیان اینکه غنی سازی نمک خوراکی با «ریزمغذی ید» از نزدیک به سه
دهه پیش در کشور آغاز شده است ،با ابراز تاسف از گسترش تبلیغات بی اساس و غیر علمی   علیه مصرف
نمک ید دار و ترغیب به مصرف نمک دریا ،بیان کرد :انجام این تبلیغات آسیب رسان ،موجب شده تا معاونت
بهداشــت بر آن شود تا ید نمک های خوراکی خانوارهای شهری و روستایی را مورد سنجش قرار دهد.
او گــزارش داد :ایــن برنامه به همت گروه بهبود تغذیه جامعه ،گروه ســامت محیط ،امور بهورزی
معاونت بهداشــت دانشــگاه و همکاری معاونت غذا و دارو ،با ســنجش ید انواع نمک های خوراکی
خانوارهای شهری به کمک کارشناسان تغذیه و در روستاها نیز با همکاری بهورزان انجام گرفت.
دکتر همتی با اشــاره به اینکه نتایج به دســت آمده نشــان داد که خانوارهای اســتان به مصرف
نمک هــای غیر یددار ،نمک دریا ،نمک دریاچه ارومیه و دیگر موارد مشــابه روی آورده اند ،هشــدار
داد :عــوارض خطرناک مصرف اینگونه نمک ها زنگ خطری برای افزایش ســقط جنین ،زایمان های
زودرس ،تولد نوزاد مرده ،اختالل رشــد مغزی جنین ،عقب ماندگی جسمی   و ذهنی نوزادان و بسیاری
از بیماری های دیگر است.
او با تاکید بر اینکه نمک هایی با نام های تجاری دریا ،رودخانه ،دریاچه ارومیه ،چشمه ،شفا ،سالمت،
سوناکس و تخته ،غیرمجاز هستند ،توضیح داد :اینگونه نمک ها دارای ناخالصی هایی مانند شن ،ماسه،
خاک ،گچ ،فلزات ســنگین مانند سرب ،جیوه و آرســنیک بوده که منجر به بروز عوارض نامطلوب در
سیستم های گوارشی ،کلیوی ،کبدی ،ریوی و جلوگیری از جذب آهن شده و خطر سرطان زایی دارند.
دکتر همتی اعالم کرد :در راســتای آگاه سازی مردم ،معاونت بهداشت دانشگاه با همکاری معاونت
غذا و دارو برای گســترش آموزش اهمیت مصرف نمک ید دار و آسیب های نمک دریا به عموم مردم
به کمک رسانه های جمعی و برگزاری نشســت های حضوری کارشناسان تغذیه ،با افزایش نظارت بر
مراکز عرضه و جمع آوری برندهای غیرمجاز از ســوی کارشناسان بهداشت محیط و گسترش بازرسی
کارخانه های تولیدی نمک از ســوی کارشناســان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو ،برای
مقابله با این موضوع تالش دارد.
معاون بهداشــت دانشــگاه تاکید کرد :اســتفاده از نمک تصفیه شــده ید دار یکی از ساده ترین و
موثرترین روش ها برای دریافت ید بوده و مردم باید نمک هایی را که بر روی بســته بندی آنها عنوان
«نمک تصفیه شده ید دار» قید شده و دارای پروانه ساخت ،سیب سالمت و مورد تایید وزارت بهداشت
است استفاده کنند ،زیرا نمک های دیگر برای مصرف خوراکی ،غیرمجازند.

ديدار مردمي معاون هماهنگ كننده انتظامي استان در 197

معاون هماهنگ كننده انتظامي استان با حضور در دفترنظارت همگاني  197از نزديك با تعدادي از
شهروندان ديدار و به مطالبات آنها در خصوص مسائل انتظامي رسيدگي كرد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در راستاي تكريم ارباب رجوع ،سرهنگ "احمدرضا استوار"
معاون هماهنگ كننده انتظامي فارس اين هفته نيز همانند هفته هاي گذشته با حضور در دفتر نظارت
همگاني ( )197از نزديك با مردم ديدار و مطالبات آنها را در خصوص موارد انتظامي بررسي و دستورات
الزم را براي مرتفع كردن خواسته هاي آنان صادر كرد.
دوشنبه اين هفته ســرهنگ "احمدرضا استوار" معاون هماهنگ كننده انتظامي فارس با حضور در
دفتر نظارت همگاني از نزديك با تعدادي از شــهروندان ديدار و خواســته ها و پيشنهادهاي آنان را در
خصوص موارد انتظامي استان بررسي و دستورات الزم را براي مرتفع كردن خواسته هاي آنان صادر كرد.

تقدیر استانداری فارس از میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
و الگوبرداری سازمان ها
میز خدمت ســاختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی و درمانی شیراز که از ابتدای
تیرماه امســال راه اندازی شده ،با هدف الگوبرداری سازمان های مختلف درون و برون استانی ،مورد بازدید
قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی   دانشــگاه علوم پزشکی شیراز ،معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت:
تاکنون ،اداره کل امور مالیاتی فارس ،اداره کل آموزش و پرورش فارس ،شــرکت توزیع نیروی برق فارس،
شــرکت مخابرات فارس ،دانشــگاه شیراز و دانشگاه های علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا،
مازندران و رفسنجان از این میز خدمت بازدید کرده اند.
دکتر «مهرداد شــریفی» با اشاره به نظارت دستگاه های فرادستی بر ارایه مناسب خدمت به مردم افزود:
رئیس امور سالمت اداری ،صیانت از حقوق مردم و دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی   کشور،
رییس و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،مدیرکل دفتر بازرسی و مدیر
عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس از میز خدمت دانشگاه به صورت سرزده بازدید کرده اند.
این عضو هیات رییســه دانشگاه اعالم کرد :عملکرد مناسب میز خدمت ساختمان مرکزی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز ،مورد توجه مقام های کشوری و استانی بازدید کننده قرار گرفته
و اســتانداری فارس هم با ارسال مکاتبه خطاب به رییس دانشــگاه ،تالش های انجام گرفته را مورد تقدیر
قرار داده است .معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ،موفقیت در این عرصه خدمت رسانی را نتیجه تالش
گســترده دست اندرکاران میز خدمت دانشــگاه و همچنین همدلی و همراهی مدیران ارشد دانشگاه در این
زمینه عنوان کرد.

