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برگزاری آیین مجازی شیرخوارگان حسینی در شیراز
امسال با توجه به همه گیری کرونا و تاکید ستاد ملی و استانی مبارزه با این بیماری
آیین شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) و سایر ...

فارس روز پزشک را در کارزار با کرونا گرامی میدارند
ایرنـا :یکـم شـهریور مـاه امسـال برابر با روز پزشـک رنـگ و بوی دیگـری دارد
 ،امسـال روز پزشـک یـاد آور رشـادت ها  ،ایثارگریهـا و از خودگذشـتگیهای
پزشـکان متعهـدی اسـت کـه در کارزار کرونـا جامـه خدمـت پوشـیدند و تالش
کردنـد رخـت تندرسـتی به تـن آسـیب دیـدگان و مبتالیان کرونـا کنند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز روز جمعـه بـه مناسـبت یکـم شـهریور
مـاه و روز پزشـک؛ در پیامی خدمـات پزشـکان در تسـری سلامت در جامعه را
سـتود و آن را تعبیـری بـی نظیـر از مفهـوم عشـق بـه انسـانیت دانسـت.
در پیـام مهـرزاد لطفـی رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـه مناسـبت
فـرا رسـیدن یکـم شـهریور ،روز پزشـک ،آمـده اسـت  :ایـن روز را بـه جامعـه
پزشـکی تبریـک گفتـه و از خدمـات آنـان بـه ویـژه در بحـران کروناویـروس
قدردانـی می کنـم.
دکتـر لطفـی در ایـن پیـام خدمـات پزشـکان در تسـری سلامت در جامعـه
را تعبیـری بـی نظیـر از مفهـوم عشـق بـه انسـانیت دانسـت و یـاد آور شـد :
آغـاز شـهریور هـر سـال مناسـبتی ویـژه در تقویـم سلامت کشـور اسـت برای
پاسداشـت کسـانی که بـرای حفظ ارزشـمندترین موهبـت خداوندی کـه همانا
سلامت بشـر اسـت ،سـوگند یـاد کـرده انـد و این عهـد مقـدس ،گاه بـه بهای
جـان بوده اسـت.
یکـم شـهریور مصـادف اسـت بـا زادروز حکیمی فرزانـه کـه ارمغـان پزشـکی
ایـران را بـه دنیـا صـادر کـرد و امـروز از گـذر قرن هـا ،یکایـک اعضـای جامعـه
سلامت کشـور بـه او مفتخـر و مدیوننـد.
امسـال ایـن روز را در حالـی گرامی می داریـم که در گذر ماه هـای اخیر ،جامعه
پزشـکی کشـور همـگام بـا تمامی خانواده مدافعان سلامت کشـور ،بـا بحرانی
همـه گیـر مواجـه بـوده و با آمادگـی حداکثـری در مقابله با پدیده شـوم ویروس
کرونا ،کوشـش گسـترده ای را در تسـری بهداشـت و درمان برای آحاد جامعه
بـه کار بسـته تـا همچون همیشـه پیـام آور سلامت در اقصی نقاط مـرز پرگهر
ایـران اسالمی باشـند و در ایـن ایـام ،بـا تعبیـری بـی نظیـر از مفهـوم عشـق به
انسـانیت ،ایثـار و شـرافت حرفـه ای ،بـه نحـو مسـووالنه ای در ایـن عرصـه
ایفـای نقـش کردند.
بـا پاسداشـت و ادای احتـرام بـه پزشـکان شـهید عرصـه سلامت کشـور،
فـرا رسـیدن ایـن روز را بـه یکایـک اعضـای جامعـه پزشـکی کشـور ،بـه ویـژه
همـکاران خـدوم حـوزه پزشـکی اسـتان فـارس صمیمانـه تبریـک گفتـه و
امیـدوارم ثمـره تلاش و همت شـبانه روزی شـما عزیـزان ،تامین امر سلامت
در جـای جـای وطـن عزیزمـان باشـد.
ضمـن قدردانـی صمیمانـه از تالش هـای بـی شـائبه شـما همراهان سلامت
کشـور ،الزم اسـت تاکیـد کنـم شـما بزرگـواران در ماه هـای اخیـر بـه زیبایـی
صحنه هایـی مثـال زدنـی از ایثـار و از جـان گذشـتگی خلـق کردیـد و اکنـون
مـردم عزیزمـان بیـش از همیشـه همـراه و همـدل شـما هسـتند و ایـن خـود
موهبتـی ارزشـمند بـرای جامعـه پزشـکی کشـور اسـت.
بـه همیـن مناسـبت از مـردم بزرگـوار اسـتان نیـز می خواهـم تـا در حمایـت از
تالش هـای فداکارانـه خانـواده سلامت اسـتان ،بـه رعایـت اصول بهداشـتی
پایبنـد بـوده و حامی سلامت خـود و عزیزانشـان باشـند.

معاونـان دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز نیز بـا ارسـال پیام هـای جداگانه ای،
روز پزشـک را گرامی داشـتند و از خدمـات مدافعـان سلامت در ایـن ایام تقدیر
کردند.
معـاون آموزشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در پیامی بـه مناسـبت روز
پزشـک اظهار داشـت  :بهترین شـیوه قدردانی از پزشـکان در شـرایط کنونی،
رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی اسـت.
محسـن مقدمـی در ایـن پیـام یـاد آور شـد  :نخسـتین روز شـهریور ماه امسـال
در شـرایط همـه گیـری بیمـاری کوویـد  ، ۱۹زمینـه ای در دنیـا ایجـاد شـده
اسـت تا از خود گذشـتگی و تالش پزشـکان را بیش از گذشـته شـاهد باشیم و
در نقـاط مختلـف جهـان و کشـور عزیزمـان می بینیـم که این قسـم خـوردگان
بـرای درمـان بیمـاران و بازگرداندن سلامت بـه جامعه ،چه مسـووالنه از خود
می گذرنـد.
پزشـکان عضـو هیأت علمی دانشـگاه با دانـش و توان تخصصی خـود ،عالوه
بـر تربیـت و آمـوزش نیـروی متخصـص موردنیـاز کشـور در عرصـه سلامت،
فداکارانـه بـر بالیـن بیمـاران حاضـر می شـوند تـا واسـطه درمـان باشـند و
اینجانـب روز بزرگداشـت حکیـم ابوعلـی سـینا کـه به نیکـی به نام روز پزشـک
نامگـذاری شـده را بهانـه ای می کنـم تـا در ایـن روزهـای طاقـت فرسـای
پزشـکان ،بـه ایـن مدافعـان سلامت تبریـک و خداقـوت گفتـه و از پـروردگار
مهربـان بـرای ایـن بزرگـواران آرزوی سلامتی و توانمنـدی روزافـزون نمایـم.
در پایـان ایـن پیـام آمـده اسـت  :آنچـه را کـه تمامی پزشـکان خواسـتارند را
از خالـق توانـا طلـب می کنـم تـا در آینـده ای نزدیـک شـاهد بـه ثمـر نشسـتن
تلاش ایـن مدافعـان سلامت و شکسـت بیمـاری کوویـد ۱۹باشـیم و مـردم
همیشـه قـدردان ایـران اسلامی نیز می داننـد کـه بهتریـن شـیوه قدردانـی از

پزشـکان در شـرایط کنونـی رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی اسـت تـا
سلامت جامعـه تضمیـن و تالش هـای پزشـکان مثمـر ثمـر شـود.
معاون توسـعه مدیریت و منابع دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز هم به مناسـبت
روز پزشـک در پیامی خاطـر نشـان کـرد :امسـال بـه دلیـل همزمـان شـدن بـا
دهـه اول مـاه محـرم و ایـام سـوگواری سـاالر شـهیدان و جانفشـانی جامعـه
پزشـکی در عرصـه مقابلـه بـا کرونـا و تقدیـم شـهدای راه سلامت ،بـه عشـق
نظـام جمهوری اسلامی و مردم ،روز پزشـک حـال و هوایی متفـاوت و معنوی
تـر از سـال های پیـش دارد.
مهـرداد شـریفی اضافـه کـرد :اینجانـب بـه رسـم ادب و قدرشناسـی ،یکـم
شـهریور ماه ،زادروز حکیم فرزانه و افتخار پزشـکی ایران زمین؛ شـیخ الرئیس
ابوعلـی سـینا کـه بـه نیکـی روز پزشـک نـام نهـاده شـده را گرامی مـی دارم و
تلاش پزشـکان گرانقـدر بـه ویـژه مدافعـان سلامت کـه جلوه هایـی جدیـد
از ایثـار در عرصـه پزشـکی را آفریدنـد و اسـاتیدی کـه در رشـته پزشـکی از
محضرشـان کسـب دانـش و معرفـت کـردم ،را صمیمانـه ارج می نهـم.
سرپرسـت معاونـت تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه هم به مناسـبت فرا رسـیدن
روز پزشـک در پیامی تاکیـد کـرد  :روز اول شـهریور مـاه ،یـادآور زادروز یکـی از
بزرگتریـن مفاخـر پزشـکی ایـران و جهـان یعنـی حکیـم شـیخ الرئیـس ابوعلی
سـینا اسـت .همچنیـن ،ایـن روز در تقویـم رسمی کشـور عزیزمـان بـا عنـوان
«روز پزشـک» شـناخته شـده است.،
عبـاس رضاییـان زاده افـزود :لـذا ایـن مناسـبت ،بهانـه ای خواهـد بـود تـا
خدمـات شـبانه روزی و خالصانـه هـزاران پزشـک هموطن خـود را ارج نهیم و
قـدردان تالش هـا و جانفشـانی های ایـن عزیـزان در راه خدمت بـه هموطنان
خـود و ارتقـای نظـام سلامت میهـن مان باشـیم.

اعالم ویژه برنامه های سومین حرم اهل بیت علیهم السالم در دهه ی اول محرم الحرام
بـه مناسـبت فـرا رسـیدن ایـام سـوگواری محـرم الحـرام
و سـالروز شـهادت سیدالشـهداء حضـرت امـام حسـین
علیـه السلام و یـاران باوفایـش ،ویـژه برنامه هـای
فرهنگـی و مذهبـی متنوعـی بـا رعایـت فاصلـه گـذاری
اجتماعـی و شـیوه نامه هـای بهداشـتی در ایـوان و
صحـن حـرم مطهـر برگـزار می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل آسـتان
مقـدس حضـرت احمدبـن موسـی الکاظـم شـاهچراغ
علیـه السلام ،حجت االسلام سلامی معاون فرهنگی
و تبلیغـات اسلامی حرم مطهـر در تشـریح ایـن ویـژه
برنامه هـا گفـت :آییـن تعویض پرچم و برافراشـته شـدن
بیـرق سـوگواری بـر فـراز گنبدهـای حرم مطهـر حضرت
احمدبـن موسـی الکاظـم علیهمـا السلام و بـرادر
بزرگوارشـان حضـرت سـیدمیر محمـد علیـه السلام،
پنجشنبه  ۳۰مردادماه از ساعت  ۱۸توسط خدام سومین
حـرم اهـل بیـت علیهم السلام همـراه بـا مرثیه سـرایی

حاج سعید خائف پناه برگزار خواهد شد.
معـاون فرهنگـی و تبلیغـات اسالمی آسـتان مقـدس
در تشـریح برنامه هـای سـخنرانی و مرثیـه سـرایی دهـه
اول محـرم گفـت :مراسـم سـوگواری از  ۳۰مـرداد تا ۱۱
شـهریور ،هـر شـب بعـد از اقامـه نمـاز مغـرب و عشـاء
بـا سـخنرانی حجـج اسلام رضـوی اردکانـی و ملـک
مـکان و مرثیـه سـرایی بـرادران حـاج کاظـم محمـدی،
حـاج سـید عبـاس انجـوی ،حـاج خلیـل نگهبـان ،حاج
سـعید خائـف پنـاه ،حـاج نجـف روسـتا و بـرادران جعفـر
علیـزاده ،علـی حسـین زاده ،مهـدی رسـولی ،هادی
آسـیابانی و هاشـم عبدالرحیـم زادگان در صحـن مطهـر
برگـزار خواهـد شـد .همچنیـن در پنـج روز دوم محرم(۵
تـا  ۹شـهریور) بعـد از اقامه نمـاز ظهر و عصـر ،مداحان
اهـل بیـت علیهـم السلام در رثـای شـهادت امـام
حسـین علیه السلام و یـاران باوفایـش در صحن مطهر
مرثیـه سـرایی می کننـد .ویـژه برنامـه رادیـو حـرم نیـز به

صـورت زنـده در طـول دهـه اول محـرم هـر روز پخـش
خواهد شـد.
حجـت االسلام سلامی گفت :زیـارت پرفیـض
عاشـورا از  ۳۰مـرداد تـا  ۱۱شـهریور هـر روز از سـاعت
 ۶:۱۵تـا  ۷:۱۵صبـح در ایـوان حـرم مطهـر حضـرت
سـیدمیرمحمد علیه السلام و در روز عاشـورا از سـاعت
 ۱۱تـا  ۱۲:۳۰در صحـن مطهـر قرائـت خواهـد شـد.
وی اظهـار کـرد :مسـابقه اینترنتـی " ثاراللـه " بـا موضوع
قیـام امـام حسـین علیـه السلام ،دیگـر برنامـه تـدارک
دیـده شـده در ایـن مناسـبت اسـت کـه عالقـه منـدان
از  ۱تـا  ۱۲شـهریور جهـت دریافـت متـن و شـرکت
در آزمـون آنالیـن آن می تواننـد بـه بخـش مسـابقات
پایـگاه اطلاع رسـانی آسـتان مقـدس بـه نشـانی
 shahecheragh.ir/mosabeghatمراجعه نمایند.
حجـت االسلام سلامی در تشـریح ویـژه برنامه هـای
قرآنـی تـدارک دیـده شـده ،بـه محفـل انـس بـا قـرآن

کریـم در طـول دهـه اول محـرم در صحـن مطهـر و
کالس هـای تخصصـی مرکـز دارالقـرآن بـه صـورت
مجـازی اشـاره کـرد و گفـت :ثبـت نـام و آغـاز ایـن
دوره هـای آموزشـی قرآنـی در طـول ایـام محـرم انجـام
می گیـرد .مسـابقه حفـظ و مفاهیـم سـوره فجـر و طـرح
"مـن تلاوت را دوسـت دارم" نیـز در طـول دهـه اول
محـرم برگـزار خواهـد شـد.
معـاون فرهنگـی و امـور زائران آسـتان مقدس در بخش
دیگـری از سـخنانش بـه برنامه هـای تـدارک دیده شـده
بـرای کـودکان و نوجوانـان ،اشـاره کرد و گفت :مسـابقه
اینترنتـی نقاشـی برای کـودکان  ۷تا  ۱۰سـال به صورت
دانلـود فایـل صوتـی وقایـع عاشـورا از پایـگاه اطلاع
رسـانی حـرم مطهر و نقاشـی بر اسـاس آن ،ویـژه برنامه
کودکانـه و مراسـم عـزاداری و نوحه خوانی ویـژه جوانان
و نوجوانـان در صحـن مطهـر در طـول دهـه اول محـرم
بـرای ایـن عزیـزان تدارک دیده شـده اسـت.

برگزاری آیین مجازی شیرخوارگان حسینی در شیراز
ایرنـا :امسـال بـا توجـه بـه همـه گیـری کرونـا و تاکیـد
سـتاد ملـی و اسـتانی مبـارزه بـا ایـن بیمـاری آییـن
شـیرخوارگان حسـینی در حـرم مطهـر شـاهچراغ (ع)
و سـایر اماکـن مذهبی اسـتان فـارس بصـورت مجازی
برگـزار شـد.
شـاهرخ صبـوری دبیـر مجمـع جهانـی حضـرت علـی
اصغـر (ع) در اسـتان فـارس روز جمعـه در ایـن بـاره بـه
خبرنـگاران گفـت :بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا ،مراسـم
همایـش شـیرخوارگان حسـینی در اولیـن جمعـه مـاه
محـرم بـرای توسـل حضرت علـی اصغـر (ع) به صورت
مجـازی برگـزار شـد.
صبـوری ادامـه داد :همزمان با سراسـر کشـور مراسـم
شـیرخوارگان حسـینی در حرم حضرت شاهچراغ (ع) و
دیگـر حسـینیهها ،تکایـا و امامـزادگان اسـتان فارس به
صـورت مجازی برگزار شـد.
او اضافـه کـرد :مراسـم هـم نوایـی بـا حضـرت ربـاب
(س) ،از طریـق فضـای مجازی پخش شـد و هم زمان
مـادران و اهالـی اسـتان فـارس بـا روی دسـت گرفتـن

فرزنـدان شیرخوارشـان در منـزل خـود در جـای جـای
ایـن اسـتان ،بـا ایـن عـزاداری مجـازی هـم نـوا شـدند.

دبیـر مجمـع جهانی حضـرت علی اصغر (ع) در اسـتان
فـارس بیـان کـرد :مراسـم شـیرخوارگان حسـینی هـر

سـال در  ۶۰۰نقطـه اسـتان فـارس برگـزار میشـد کـه
در بزرگتریـن همایـش ،در حرم شـاهچراغ (ع) ،مادران
بـا سـبزپوش کـردن نـوزادان خـود در این آیین شـریک
میشـدند.
وی بـا بیـان اینکـه فـارس در برگـزاری همایـش
شـیرخوارگان حسـینی در سـطح کشـور طی هفت سال
متوالـی از لحـاظ کمـی و کیفـی مقـام نخسـت را کسـب
کـرده ادامـه داد :امسـال طـرح پویش نذر شـیر مادر از
سـوی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز راه اندازی شـده و
از مـادران داری شـیرخوار زیـر یکسـال دعوت میشـود
شـیر مـازاد بـر مصـرف خـود را به بانک شـیر اهـدا کنند
تـا در اختیـار کـودکان نیازمنـد بـه شـیر قـرار گیرد.
صبـوری در ادامـه بـا اشـاره بـه برگـزاری مراسـم روضه
خوانـی و عـزاداری امسـال بـا شـعار هرخانـه یـک
حسـینیه ،افـزود :برنامـه همدلـی و کمـک مومنانـه
در قالـب پویـش دسـتان کوچـک ،پویـش همدلـی و
مواسـات خانـواده بـزرگ شـیرخوارگان حسـینی برگـزار
می شـود.

استرداد قسط سوم سرویس مدارس شیراز به دانشآموزان
ایسـنا :مدیـر مالـی سـرویس مـدارس شـهر شـیراز
بـا اشـاره بـه شـیوع کرونـا و تعطیلـی مـدارس از بـاز
پرداخـت مـازاد سـرویس دانشآمـوزان بـه حسـاب
اولیـای متقاضـی خبـر داد.
علیرضـا قبـادی پنجشـنبه  ۳۰مـرداد در جمـع
خبرنـگاران افـزود :بیـش از  ۴۶هـزار دانشآمـوز
نسـبت بـه پرداخـت قسـط سـوم هزینـه سـرویس خود

اقـدام کـرده بودنـد کـه بـا توجـه بـه تعطیلـی مـدارس
و شـیوع کرونـا بـه عنـوان مـازاد لحـاظ شـد و بـا
برنامهریزیهـای انجـام شـده ،تمهیـدات بازگشـت
ایـن وجـه بـه حسـاب اولیـا فراهـم شـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه پـس از تاییـد مصوبـه کارگـروه
مـاده  ۱۸توسـط فرمانـداری شـیراز مـورخ  ۲۹خـرداد
مـاه امسـال ،مبنـی بـر بازگشـت مـازاد پرداختـی بـه

اولیـا ،بالفاصلـه شـرایط دریافـت شـماره حسـاب از
اولیـا مهیـا شـد ،گفـت :خانوادههـا تـا پایـان تیـر مـاه
مهلـت داشـتند تـا بـا ورود بـه سـامانه درخواسـت خود
را مبنـی بـر برگشـت وجـه و ارائـه شـماره حسـاب ثبت
کننـد و یـا نگـ ه داشـتن مبلـغ بـه عنـوان اعتبـار سـال
آینـده سـرویس دانشآمـوز را انتخـاب کننـد.
قبـادی بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود  ۲۵هـزار و ۵۰۰
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نفـر از اولیـا در ایـن زمـان درخواسـت برگشـت وجـه
را در سـامانه ثبـت کردنـد ،گفـت :از آنجـا کـه بـه
منظـور سـهولت کار خانوادههـا از آنـان شـماره کارت
خواسـته شـده بـود ،و شـماره کارتهـای ثبـت شـده
متعلـق بـه بیـش از  ۳۰بانـک بـود ،رونـد بازگشـت
وجـه نیـاز بـه هماهنگـی و همراهـی بانکهـا
داشت.

فارس روز پزشک را در کارزار با کرونا گرامی میدارند
ایرنا :یکم شــهریور ماه امسال برابر با روز پزشک رنگ و بوی دیگری دارد  ،امسال
روز پزشک یاد آور رشادت ها  ،ایثارگریها و از خودگذشتگیهای ...

پیام استاندار فارس به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری
ساالر شهیدان امام حسین(ع)
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس متن پیام دکتر عنایت الله رحیمی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه ...
«امام حسین(ع) ،چراغ هدایت و کشتی نجات است».
محـرم ،میـراث عشـق و ارادت بـه سـید و سـاالر شـهیدان و دسـتمایه ای بـی بدیل برای رسـیدن بـه آرمان های
بلند عاشـورایی و علوی اسـت.
امـام حسـین (ع) ،بـا حماسـهی سـترگ و فناناپذیرخـود ،بـه تاریـخ ،شـیوهی زندگـی همراه بـا آزادگـی و حریت را
آموخت.
هـر سـال ،بـه همـت آزادمـردان و شـیرزنان پیـرو مکتـب سـرخ عاشـورا و ارادتمنـدان حضـرت اباعبداللـه
الحسـین(ع) ،در ایام محرم و اربعین حسـینی ،شـاهد بزرگ ترین اجتماع عرفانی–سیاسـی بوده ایم ولی امسـال،
در تلـخ کامی بـروز و شـیوع ویـروس کرونـا ،بـه ناچـار ،در اجـرای مراسـم محـرم و اربعیـن ،بـا محدودیت هایـی
مواجهیـم کـه مـا را بیـش از پیـش ،عـزادار غـم بـزرگ محـرم ،کرده اسـت ّاما بـه یـاری خداوند سـبحان ،صحن
و سـرای حسـینیه های دل مـان را بـا اقیانـوس معرفـت وجـود مبارک حضـرت اباعبداللـه الحسـین (ع) و زیارت
عاشـورایش ،صفـا و معرفـت خواهیم بخشـید.
اینجانـب ،فرارسـیدن محـرم ،مـاه حـزن و انـدوه و شـهادت سـرور و سـاالر شـهیدان ،حضـرت اباعبداللـه
الحسـین(ع) و یـاران باوفایشـان را تسـلیت و تعزیـت ،عـرض می نمایم .امید اسـت سـوگواری ها و عزاداری های
همـراه بـا شـور و شـعور حسـینی ،موجـب توسـل بـه اهـل بیـت علیهـم السلام و مایـه فلاح و رسـتگاری دنیا و
آخـرت ارادتمنـدان بـه حضـرت سیدالشـهدا(ع) گـردد .انشـاءالله
رحیمی – استاندار فارس

پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مناسبت روز پزشک؛

خدمات پزشکان در تسری سالمت در جامعه ،تعبیری بی نظیر
از مفهوم عشق به انسانیت است
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در پیامی به مناسـبت فرا رسـیدن یکم شـهریور ،روز پزشـک ،ایـن روز را به
جامعـه پزشـکی تبریـک گفتـه و از خدمـات آنان بـه ویژه در بحـران کروناویـروس قدردانی کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،دکتـر «مهرزاد لطفـی» در ایـن پیام خدمات پزشـکان
در تسـری سلامت در جامعـه را تعبیـری بـی نظیر از مفهوم عشـق به انسـانیت دانسـت.
در متن این پیام آمده است:
آغـاز شـهریور هـر سـال مناسـبتی ویـژه در تقویم سلامت کشـور اسـت برای پاسداشـت کسـانی که بـرای حفظ
ارزشـمندترین موهبـت خداونـدی کـه همانـا سلامت بشـر اسـت ،سـوگند یاد کـرده اند و ایـن عهد مقـدس ،گاه
بـه بهای جـان بوده اسـت.
یکـم شـهریور مصـادف اسـت بـا زادروز حکیمی فرزانـه کـه ارمغان پزشـکی ایـران را به دنیا صـادر کـرد و امروز از
گـذر قرن هـا ،یکایـک اعضای جامعه سلامت کشـور بـه او مفتخـر و مدیونند.
امسـال ایـن روز را در حالـی گرامی می داریـم کـه در گـذر ماه هـای اخیـر ،جامعـه پزشـکی کشـور همـگام بـا
تمامی خانـواده مدافعـان سلامت کشـور ،بـا بحرانـی همـه گیـر مواجـه بـوده و بـا آمادگـی حداکثـری در مقابلـه
بـا پدیـده شـوم ویـروس کرونـا ،کوشـش گسـترده ای را در تسـری بهداشـت و درمـان بـرای آحـاد جامعـه بـه کار
بسـته تـا همچـون همیشـه پیـام آور سلامت در اقصـی نقـاط مـرز پرگهـر ایـران اسالمی باشـند و در این ایـام ،با
تعبیـری بـی نظیـر از مفهـوم عشـق به انسـانیت ،ایثار و شـرافت حرفـه ای ،به نحـو مسـووالنه ای در این عرصه
ایفـای نقـش کردند.
با پاسداشـت و ادای احترام به پزشـکان شـهید عرصه سلامت کشـور ،فرا رسـیدن این روز را به یکایک اعضای
جامعـه پزشـکی کشـور ،بـه ویژه همکاران خدوم حوزه پزشـکی اسـتان فـارس صمیمانه تبریک گفتـه و امیدوارم
ثمـره تلاش و همت شـبانه روزی شـما عزیـزان ،تامین امر سلامت در جای جای وطن عزیزمان باشـد.
ضمـن قدردانـی صمیمانـه از تالش هـای بی شـائبه شـما همراهان سلامت کشـور ،الزم اسـت تاکید کنم شـما
بزرگـواران در ماه هـای اخیـر بـه زیبایـی صحنه هایـی مثـال زدنـی از ایثـار و از جـان گذشـتگی خلـق کردیـد و
اکنـون مـردم عزیزمـان بیش از همیشـه همراه و همدل شـما هسـتند و این خود موهبتی ارزشـمند بـرای جامعه
پزشـکی کشـور است.
از ایـزد باریتعالـی ،بـرای یکایـک شـما خادمـان شـریف عرصـه سلامت کشـور ،سلامت و بهـروزی مسـالت
داشـته و امیـدوارم در عرصـه تاثیرگـذاری کـه در آن خدمـت می کنیـد ،همـواره موفـق و پیـروز باشـید و بـه برکت
تالش هـای خالصانـه شـما عزیـزان ،بـه زودی شـاهد جشـن سلامت در کشـور باشـیم.
بـه همیـن مناسـبت از مـردم بزرگـوار اسـتان نیـز می خواهـم تـا در حمایـت از تالش هـای فداکارانـه خانـواده
سلامت اسـتان ،بـه رعایـت اصـول بهداشـتی پایبنـد بـوده و حامی سلامت خـود و عزیزانشـان باشـند.
دکتر مهرزاد لطفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در فارس به  ۷۳۲نفر رسید
معـاون بهداشـت علـوم پزشـکی شـیراز گفـت :طـی  ۲۴سـاعت  ۷نفـر بـه دلیـل ابتلا بـه کرونـا جـان خـود را از
دسـت دادنـد و آمـار کل اسـتان بـه  ۷۳۲نفـر جـان باختـه رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،دکتر عبدالرسـول همتی اظهار کرد :در اسـتان فـارس از ابتدای شـیوع کروناویروس
تاکنـون ۲۴۰ ،هـزار و  ۹۲۹نمونـه آزمایشـگاهی از افراد بیمار و عالمت دار تهیه و به آزمایشـگاههای تشـخیصی
در سـطح اسـتان ارسـال شـده که از این تعداد ۳۹ ،هزار و  ۸۹۸مورد مثبت شناسـایی شـده اسـت.
وی افـزود :متأسـفانه هفـت نفـر در  ۲۴سـاعت گذشـته بـه دلیـل ابتلاء بـه کروناویـروس جـان خود را از دسـت
دادنـد کـه بـا ایـن مـوارد جدیـد ،در حـال حاضـر آمـار جانباختـگان کرونـا ویـروس در فـارس ،از ابتـدای شـیوع
تاکنـون بـه  ۷۳۲نفـر رسـیده اسـت.
او همچنیـن آمـار بهبودیافتـگان بیمارسـتانی و ایزولـه خانگی اسـتان را از ابتدا شـیوع کروناویـروس تاکنون۳۶ ،
هـزار و  ۸۶۸نفر اعلام کرد.
دکتـر همتـی ادامـه داد :هم اکنون  ۷۹۰بیمار مشـکوک و دارای عالمت بیماری در بخشهای عمومی بسـتری
هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۱۰۸ ،بیمـار مبتلا بـه کوویـد  ۱۹نیـز بـه دلیـل وخامـت وضعیـت جسـمی در بخـش
مراقبتهـای ویژه بیمارسـتانهای سـطح اسـتان بسـتری هسـتند.
او بـا بیـان اینکـه آزمـون کنکور سراسـری در اسـتان فـارس نیز همزمان با سراسـر کشـور با رعایـت پروتکلهای
بهداشـتی در حـال برگـزاری اسـت ،از داوطلبـان خواسـت تـا بـا رعایـت دسـتورات بهداشـتی ،مانـع از گسـترش
شـیوع کروناویروس شـوند.
ایـن مقـام مسـؤول در دانشـگاه بـه خانوادههـای داوطلبـان آزمـون کنکـور سراسـری نیـز توصیـه کـرد :یکـی از
کانونهـای شـیوع بیمـاری کوویـد  ،۱۹تجمعـات اسـت ،بنابرایـن از ایسـتادن در محلهـای آزمـون خـودداری
کننـد تـا برگـزاری ایـن آزمونهـا بـه خاطـرهای تلـخ تبدیل نشـود.
معـاون بهداشـت دانشـگاه تاکیـد کـرد :بیاییـم بـا اسـتفاده از ماسـک ،رعایـت فاصلـه فیزیکی ،شسـت و شـوی
مرتـب دسـتها و پرهیـز از ترددهـای غیرضـرور ،مراقـب کـودکان ،سـالمندان و افـراد دارای بیمـاری زمینـهای
باشیم.

نرخ پارکینگ های سطح شهر افزایش یافت
شـورای شـهر شـیراز در یکصد و چهل و پنجمین جلسـه صحن علنی شـورای اسالمی شـهر نرخ ورودی و حق
توقـف وسـایل نقلیـه در پارکینگهای عمومی سـطح شـهر را افزایش داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،یکصـد و چهـل و پنجمیـن جلسـه صحـن علنی شـورای اسالمی شـهر در بررسـی
دسـتور کارهـای ایـن جلسـه بـا ایـراد فرمانـداری بـه مصوبـه دربـاره تعییـن تکلیـف حقـوق غارسـین و مالکیـن
کوهسـار مهـدی (عـج) فعالیـت خـود را اغـاز کـرد و بـا بررسـی و پـس از اصالحاتـی بـه تصویـب اعضـا رسـید.
در ایـن جلسـه نـرخ ورودی و حـق توقـف وسـایل نقلیه در پارکینگهای عمومی سـطح شـهر به تفکیک مسـقف
و طبقاتـی و روبـاز نیـز تعیین شـد .همچنیـن ایراد فرمانداری به مصوبهی دسـتورالعمل تشـویقی ،نوسـازی بافت
فرسـوده به منظور بررسـی کارشناسـی به کمیسـیون شهرسـازی ارجاع شد.
ایـراد فرمانـداری بـه مصوبـه مبنـی بـر طـرح امکانسـنجی و برنامهریـزی فیزیکـی شـهربازی بـزرگ بـا وسـعت
 ۳۰هکتـار در اراضـی  ۲۰۲هکتـاری انجیـره در دسـتور کار قـرار گرفـت و مقـرر شـد مـدارک مـورد نیـاز تکمیل و
جهـت رفـع ابهـام بـه فرمانداری ارسـال شـود .آئیننامه حمایت از افـراد دارای معلولیت شـهر با تاکیـد بر وظایف
شـهرداری در صحـن علنـی بررسـی و بـه کمیسـیون برنامه و بودجه ارسـال شـد.
پـس از بررسـی طـرح نامگـذاری یـک روز بـه عنـوان «روز پاکبـان» مقـرر شـد جهـت بررسـی بیشـتر ایـن طـرح،
بر اساس نظر هیأت رئیسه به یکی از کمیسیونهای تخصصی ارجاع شود.
اصلاح مـاده  ۱۷آئیـن نامـه اعـزام کارکنان و هیأتهـای اعزامی شـهرداری به خارج از کشـور بـا موافقت اعضا
همـراه شـد و مقـرر شـد میـزان و نحـوه هزینههـای ارزی مأموریتهای خارج از کشـور شـهرداری شـیراز اعم از
مأموریتهـا و هزینههـای اقامـت ،غـذا و… بـر اسـاس جدولـی باشـد که بـه تأیید کمیته رسـیده و مـورد موافقت
شـهردار شـیراز قرار گیرد.

