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مدیرکل میراث فرهنگی فارس:

فرهنگسازی منشأ حل
مشکالت است

مدیرکل میــراث فرهنگی فارس در نشســت صمیمانه با
نمایندگان تشکلها و انجمنهای مردم نهاد ،فرهنگسازی
را منشأ حل مشکالت دانست.
به گزارش روابط عمومیاداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان فارس ،روز سه شنبه  18دیماه
ســال جاری ،نشســت مدیرکل میراث فرهنگی فارس با
نمایندگان تشکلها و انجمنهای مردم نهاد برگزار شد.
بنابراین گزارش در این جلسه ،مصیب امیری اظهار داشت:
تشــکلها و سازمانهای مردمنهاد با ایفای نقش مشورتی،
مشارکتی و برنامهریزی ،میتوانند در پیشبرد اهداف و رفع
مشکالت مؤثر باشند.
این مقام مسئول ادامه داد :شما ب ه عنوان نهادی مستقل،
با بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای مردمیما را در
انجام هرچه بهتر وظایفمان یاری نمایید.
وی با اشــاره به برخی ادعاها و ســیاهنماییها در فضای
مجازی ،فرهنگســازی را منشــأ حل مشکالت دانست و
تصریح کرد :ضروری اســت با همدلی و تعامل دو سویه،
ضمن غلبه بر مشکالت ،فضای نشاط و امیدواری در جامعه
به وجود آوریم.
شــایان ذکر است در این جلسه مســئولین و نمایندگان
تشــکلها نیز به بیان دیدگاهها و مشکالت خود پرداختند
کــه از مهمترین آنها همراهی تشــکلها در ســفرهای
شهرســتانی مدیرکل ،برگزاری نشستهای مستمر و لزوم
توانمندسازی تشکلها اشاره کرد.

استنشاق دود سیگار  ۴هزار برابر
بیش از استاندارد هوای پاک است

دخانیات عامل اصلی بسیاری از بیماریهای کشنده
از جمله بیماریهای قلبی ،تنفســی و سرطانها به
شمار میرود که هر ساله موجب مرگ میلیونها نفر
در جهان میشود.
به گزارش روابط عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز،
پزشک مرکز بهداشت شهدای والفجر ،گفت :استنشاق
غیرداوطلبانه دود ناشــی از ســوختن سیگار و مواد
دخانی تحت عنوان مواجهه با دود دست دوم شناخته
شده اســت و ریههای افراد غیر مصرف کننده که در
کنار فرد مصرف کننده دخانیات زندگی میکنند ،به
مراتب عملکرد ضعیفتری دارد.
دکتر «راحله نظری» افــزود :قرار گرفتن در معرض
دود سیگار و مواد دخانی خطر بیماریهای تنفسی را
در بزرگساالن تا  ۲۵درصد و در کودکان ۵۰ ،تا ۱۰۰
درصد افزایش میدهد ،همچنین طبق آمار ســازمان
جهانی بهداشت ،بیش از  ۳۰درصد بیماریهای قلبی
و یک سوم بیماریهای تنفسی در بین سیگاریهای
تحمیلــی و افرادی که در مواجهه با دود مواد دخانی
قرار دارند ،ایجاد میشود.
او ادامه داد :میزان بروز سرماخوردگی ،عفونت گوش
میانی ،گلودرد ،ســرفه و گرفتگــی صدا در کودکانی
که پدر و مادر سیگاری و مصرف کننده مواد دخانی
دارند ،بیــش از کــودکان دارای والدین غیر مصرف
کننده است.
دکتر نظری با بیان اینکه ســطح مونوکســید کربن
دود سیگار در مکان بســته ،چهار هزار برابر بیش از
اســتاندارد هوای پاک اســت ،اضافه کرد ۱۰ :تا ۱۵
درصد از افراد غیر ســیگاری ،بیش از حد نســبت به
دود سیگار حســاس هستند ،این افراد در واکنش به
یک دقیقه قرار گرفتن در معرض دود ســیگار دچار
خارش چشم ،دشــواری تنفس ،سردرد شدید ،تهوع
و سرگیجه میشوند .این کارشناس سالمت بیشترین
تأثیــر دود را در کــودکان کمتر از پنج ســال اعالم
کــرد و گفت :کودکانی که هــر روز به طور مداوم در
معرض دود دســت دوم قرار میگیرند ،در مقایســه
با افرادی که در معرض این دود نیســتند۱۰ ،درصد
بیشتر دچار سرماخوردگی و بیماریهای حاد تنفسی
و ۴۰درصد بیش از کــودکان دیگر به عفونت گوش
میانی مبتال میشــوند .او ادامه داد :دود دست دوم،
نه تنها بر ســامت جســمیکودکان اثر میگذارد،
بلکه بر قابلیتهای شــناختی و آموزشی هم اثرگذار
است ،کودکانی که در معرض سطح باالی دود دست
دوم قرار دارنــد ،نمرههای پایینتری در دروس خود
دارند ،این کودکان در مقایســه با سایر کودکان ،دو
برابر بیشــتر احتمال دارد که در ســنین پایینتر به
مصرف دخانیات مبتال شوند .دکتر نظری ،در خصوص
پیشگیری از استعمال دود دست دوم ،یادآور شد :باز
کردن پنجره ،اســتفاده از کولر و تهویــه هوا با فن،
نمیتواند مشکالت ناشــی از قرار گرفتن در معرض
دود دســت دوم را از بین ببرد ،بلکه الزم است برای
حفاظت از خود و اطرافیانمان ،منزل و وسیله نقلیه را
عــاری از دخانیات کنیم ،از مردم بخواهیم در اطراف
ما و منزل ما ســیگار و مواد دخانی مصرف نکنند ،از
مصــرف نکردن هر گونه مواد دخانی در مهد کودک،
مدرسه یا محل نگهداری فرزندانمان مطمئن شویم،
رســتورانها ،مکانهای تفریحــی و اماکن عمومی
را انتخــاب کنیم که عاری از دخانیات اســت ،اگر با
فردی زندگی میکنیم که دخانیات مصرف میکند و
مایل به ترک آن نیست ،از او بخواهیم خارج از فضای
منزل آن را مصرف کند .او تأکید کرد :ضروری است
ضمن اجرای قوانین مرتیط با منع عرضه و استعمال
دخانیــات در پارکها و معابر عمومــی ،در افزایش
آگاهــی جامعه به ویژه کــودکان ،نوجوانان و جوانان
نسبت به مضرات دخانیات بکوشیم.
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فارس
استاندار فارس:

از توسعه مراکز بینالمللی دانشگاه پیام نور حمایت میکنیم

برگزاری فعالیتهای فرهنگی
در محالت منطقه  5شیراز

سرپرست دانشگاه پیام نور فارس :ظرفیتها و پتانسیل ویژه این دانشگاه ناشناخته مانده است
اســتاندار فارس خواستار استفاده از ظرفیتهای ویژه شیراز و شهرهای
فارس برای راهاندازی مراکز بینالمللی دانشگاه پیام نور شد.
دکتــر عنایت الله رحیمیدر جمع مدیران دانشــگاه پیام نور اســتان
فارس اظهار داشــت :راهاندازی مراکز بینالمللی دانشــگاه در اســتان
فارس عالوه برحل مشکالت ناشــی از کمبود دانشجو ،موجب ارزآوری
و حضوردانشــجویان خارجی دراســتان وهمچنین تبــادالت فرهنگی
و اجتماعی خواهد شــد که در آینده نیــز فارغالتحصیالن آن به عنوان
سفیران ایران در نقاط مختلف دنیا خواهند بود.
وی با بیان اینکه به دلیل تدریس در دانشگاه پیام نور از سالیان گذشته
با دانشگاه پیام نور آشنایی کامل دارم ،اظهارداشت :دانشگاه پیام نور یک
ی کشور را در
دانشگاه ضابطهمند و منضبط است که اهداف توسعه علم 
کنار سایر دانشگاههای کشور به خوبی دنبال میکند.
اســتاندار فارس اضافه کرد :بیش از  ۱۸۳مرکزآموزش عالی در ســطح
استان فارس ،بازوان قوی در تدوین استراتژی و برنامه ریزی برای توسعه
اســتان هســتند که الزم است هرچه سریعتر بســتر الزم برای حضور
دانشگاهیان را در همه حوزهها فراهم کنیم.
رحیمیافزود :دانشــگاه پیام نور با دارا بودن زیرســاختهای مختلف
ی در توسعه آموزش عالی استان ایفا
فیزیکی و نیروی انسانی نقش مهم 
میکند .استاندار فارس،نشاط و سرزندگی را یکی از نیازهای امروز جامعه

دانســت و خاطرنشان کرد :متأسفانه برخی به دنبال تزریق روحیه یأس
و ناامیدی در جامعه هستند ،لیکن دانشگاهیان میتوانند با ارائه راهکار
و برنامه ،روحیه نشاط و امید به آینده را دربین مردم بهبود بخشند.
توجه به کارآفرینی یکی دیگر از موضوعاتی بود که اســتاندار فارس در
جمع مدیران دانشــگاه پیــام نور مطرح کــرد و در این خصوص اظهار
داشت :متأسفانه تاکنون نتوانســتهایم فرصتهای شغلی مناسب برای
تحصیلکــردگان جامعه را فراهم ســازیم .اگر چه وظیفه دانشــگاهها
کارآفرینــی نیســت ولی دانشــگاهها میتوانند با تدوین اســتراتژیها
بلندمــدت ،پایههای کارآفرینی و هدفگیری به ســمت بــازار کار را با

خالقیت در آموزش ایجاد کنند .وی خاطرنشــان کرد :توســعه واقعی
زمانــی صورت میگیرد کــه بتوانیم از توان فکــری و مهارت نیروهای
آموزش دیده در جامعه بهرهبرداری الزم را داشــته باشیم .دانشگاهیان
پیام نور برای توســعه استان فارس آماده نقشآفرینی هستند سرپرست
دانشگاه پیام نور استان فارس نیز دراین نشست با تبریک انتصاب دکتر
رحیمی،انتصاب وی به عنوان فردی دانشــگاهی ،بومیو همسو با دولت
و از برایند رای مردم را به فال نیک گرفت واظهارداشــت :دانشگاه پیام
نور بزرگترین دانشــگاه دولتی ایران است که با  ۴۴مرکز و واحد درهمه
ی در کنار 2هزار
نقاط استان فارس فعالیت دارد که 250عضو هیئت علم 
مدرس مدعو به علمآموزی ۳۰هزار دانشجو مشغولند.
دکتر محمدحســن صیف افزود :این دانشــگاه نقــش مهمیدر همه
بخشهای جامعه داشته است که دانشــگاهیان پیام نور با درک اهمیت
موضوع درآخرین انتخابات نیز حضور پررنگ وتأثیرگذاری داشتهاند.
وی اضافه کرد :دغدغه ما این است که دانشگاه پیام نور در سطح اداری
استان فارس به درســتی شناخته نشده و ظرفیتها و پتانسیلهای آن
بال اســتفاده مانده اســت .سرپرست دانشــگاه پیام نوراستان فارس در
پایان خاطرنشان کرد :دانشگاهیان پیام نور برای حضور در کارگروههای
تخصصی وارائه راهکاری علمی برای حل مشــکالت اســتان و توسعه و
آبادانی فارس آمادگی کامل دارند.

شهردار منطقه  5شیراز:

رویکرد شهرداری از عمران به حوزههای اجتماعی چرخش داشته است
اردشــیر حســن زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان شیراز
گفت:ضریب نفــوذ ورزش در مقولههای فرهنگی بیشــتر از هر اتفاق
دیگری است،ما توانســتهایم با کمترین هزینه برنامههای بزرگی را در
ســطوح بین المللی و کشــوری برگزار کنیم کــه از آن جمله میتوانم
به تور جهانی جودو،مســابقات جهانی رزم ســواره ویا نمایشگاه بزرگ
توانمندیهای جامعه ورزش در هفته تربیت بدنی اشاره کنم.
اداره ورزش و جوانان شهرســتان شــیراز بدنبال ایجاد اتفاقات بزرگ
ورزشــی در زمینههای مختلف قهرمانی،تربیتــی و همگانی در هر دو
بخش زنان و مردان اســت .وی با بیان اینکــه به دنبال مدیریت واحد
ورزش اســت ادامه داد:هیئتهای ورزشــی با برنامه ریزی این اداره با
توجه به تخصص و تبحری که در زمینه ورزش دارند باید امور ورزش را
تحت نظر داشته باشند ،اگر اداره ورزش و جوانان در برگزاری برنامههای
مختلف از سوی ســازمانهای مختلف مورد استناد قرار بگیرد بازدهی
ایــن برنامهها باال خواهد رفت.عالوه بر این خودش نیز با همکاری این
ســازمانها برنامه و تقویم سالیانهاش را به شکل بهتری برگزار میکند.
خوشحالیم که شهرداری منطقه پنج نگرش ورزشی داد و در این مسیر
برنامهریزی کرده تعاملی دوطرفه بین ما حاکم شده است.
در ادامه این جلسه طهماسبی شهردار منطقه پنج شیراز اظهار داشت:
ارتباط باعث ایجاد موجی میشود که اتفاقات جدیدی را میسازد.
از گذشــته اتفاقاتــی که بایــد در جامعه و توســط بخش خصوصی و
مشــارکت مردم و ســرمایه گذاران بیفتد به دولت سپرده شده و این
کارشناس بهداشت محیط مســئول اماکن زنانه
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز گفت :با توجه به
نزدیک شــدن به ایام پایانی سال ،تمایل به انجام
ترمیم پوســت و مــو افزایش یافتــه و به همین
نسبت بازار سود جویان و سوداگران سالمت رونق
مییابد.
به گزارش روابط عمومیدانشــگاه علوم پزشکی
شیراز ،مهندس «مرجان مشتاقی مقدم» با اشاره
به پیگیری چندین فقره انجام خالکوبی و تاتو در
آرایشــگاهها و برخی در منزل کــه منجر به بروز
مشــکالتی از جمله تهدید ســامت و آسیب به
زیبایی و حتی تهدید اخالقی و امنیتی شــاکیان
شده است ،گفت :انجام تمامیاموری که دخالت
در امر پزشکی محسوب میشود از جمله خالکوبی،
تاتو بدن و صــورت و از بین بردن موهای زاید با
استفاده از دستگاههای خاص و لیزر ،سوراخ کردن
گوش ،پیرسینگ و موارد مشابه ،اعمال تخصصی
اســت که تنها در صورت نیاز ،میبایست از سوی

سرمنشــأ تمام کمبودها شده است و هر کاری میخواهیم انجام دهیم
دولت یا همان حاکمیت را صدا میکنیم.
ما سرمایه گذاری،مشارکت را از دست داده ایم نگاه ما بلند مدت است و
برگزاری موارد کوتاه مدت در جامعه را حل نخواهد کرد.
با مشارکت مردم امور سریعتر و بهتر شکل اجرایی خوبی میگیرد ،یکی
از اشــعار ما این است نباید در امور تنها نگاه مالی و تقاضای مالی به ما
داده شود ،میخواهیم از ظرفیتها و ارتباطها نهایت استفاده را میکنم
و با تجمیع ظرفیتهای سازمانهای مختلف به اهداف خودمان برسیم.
وی ادامه داد :شهرداری پیش از این دستگاهی خدماتی عمرانی بود اما
درحال حاضر وظایف شهرداری اکثراً حوزههای اجتماعی است.
سید جواد کشاورز معاون ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز
در این نشست گفت :ما بدنبال مدیریت واحد شهری هستیم و بدنبال

سواستفاده نیســتیم،میخواهیم تمام انرژیها را در یک راستا استفاده
کنیم،منابــع تخصصی ورزش حوزه اجرایی در هیئتهای شهرســتان
بسیار قوی است،باید این قضیه را در نظر گرفت که هیئتهای استانی
کار ستادی انجاممیدهند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت:خود من نیز به عنوان یک
شــهروند خاطرهای از پارک دارم،پارکها از گذشته پاتوق خالفکاران و
جوانــان بیکار بود،پارکها باید به مکانهایی تبدل شــوند که خانوادهها
بتوانند در آن تردد کنند ،ورزش یکی از ابزاری اســت که رســیدن به
این فضا را عملی خواهد کرد .در ادامه حســین خبیری معاون جوانان
و فرهنگــی اداره ورزش و جوانان شــیراز گفت:ورزش ریشــه در نگاه
و منش داوطلبــی و پهلوانانه دارد .برای خانــواده بزرگ ورزش منافع
وســامت مردم در اولویت قرار دارد .امروز در شهرستان شیراز ورزش
تبدیل به یک گفتمان مورد مطالبه عمومیشده است .گستره خانواده
بزرگ ورزش شــامل همهی اقشار،صنوف،سنین و در یک کالم همهی
سطوح مردم است.
مشارکتجویی و مشارکتپذیری اصل اجتنابناپذیر در ورزش
و جوانان است
شهردار شیراز در این نشست از قرار دادن ظرفیت سی پارکاین منطقه
به هیئتهای ورزشــی خبر داد که میتواند اجرایی شــود ،هیئتهای
ورزشی شیراز میتوانند با بازدید از این فضاها در صورت امکان فعالیتی
در این منطقه داشه باشند.

هشدار به آرایشگاههای زنانه و مردانه

خالکوبی و تاتو ممنوع
افراد دارای صالحیت و در اماکن مورد تأیید انجام
گیرد.
او تأکیــد کرد :مبــادرت به انجام ایــن امور در
آرایشــگاههای زنانــه و مردانــه و یــا در منازل
مســکونی ،نه تنها امری خطرنــاک ،بلکه ممنوع
است و با متخلفان برابر مقررات رفتار میشود.
مهندس مشتاقی مقدم با بیان اینکه برای برخی
اعمال زیبایی تدابیری اندیشیده شده است ،ادامه
داد :امروزه آرایشگاههای معتبری که دارای مجوز
بهداشتی هستند با داشتن شرایط خاص از جمله
افراد دورهدیده از مراکــز معتبر فنی و حرفهای،

فضاهای مناسب و کافی و امکانات و دستگاههای
مجاز میتوانند با انجام عمل میکرو پیگمنتیشن
و تزریق ســطحی رنگدانهها به پوســت ،نسبت
به ترمیم ابرو و پوســت اقدامات کنترل شــده و
محدودی انجام دهند؛ از آنجا که این عمل کنترل
میشــود ،طبیعی است که مشــکالت خالکوبی
(تاتو) را بــه همراه ندارد؛ هر چند برای این عمل
هم الزم اســت تمامیمســایل بهداشتی و فنی
رعایت شود.
کارشناس بهداشت محیط مســئول اماکن زنانه
دانشــگاه گفت :همه آرایشگاههای زنانه و مردانه

در شیراز راهاندازی میشود

نخستین مؤسسه خیریه مراقبت متعالی در منزل

در نخستین جلسه تدوین دستورالعمل شهر دوستدار کودک عنوان شد

کارگروه ویژه شهر دوستدار کودک
راهاندازی میشود

به دعوت عضو شــورای اسالمیشــهر شــیراز ،اولین
جلسهی بررسی دســتورالعمل شهر دوستدار کودک
برای نخستین بار در شهر شیراز کلید خورد.
به گــزارش روابط عمومیو امور بینالمللی شــورای
اسالمیشهر شــیراز ،به دعوت دکتر «لیال دودمان»
اولین جلســه رسمیکارگروه شــهر دوستدار کودک
در معاونت معماری و شــهر ســازی با حضور مشاور
امور بانوان اســتانداری ،مدیرکل کانون پرورش فکری
کــودکان ونوجوانان فارس ،معاون فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشــی شهرداری ،معاون شــهر سازی و معماری،
نماینــده معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری،
مدیرکل شهرســازی شــهرداری ،نماینده آموزش و
پرورش و مشاوران معماری و شهرسازی برگزار شد.
دکتر لیال دودمان با ارایه توضیحاتی درباره شهر دوستدار کودک گفت :نخستین همایش شهر دوستدار کودک
در اصفهان به عنوان یکی از شهرهای پایلوت شهردوستدار کودک با همکاری وزارت کشورو سازمان یونیسف
برگزار میشــود که در این همایش دوروزه ســخنرانان ،نظرات خود را ارائه میکنند تا پس از بررسی و جمع
اوری ،این نظرات در شهر دوستدار کودک گنجانده شود.
دودمان با اشاره به عضویت در کارگروه کشوری شهر دوستدار کودک ادامه داد :با پیگیری انجام شده مقررشد
دومین همایش شهر دوستدار کودک در شیراز برگزار شود که به همین منظور نیازمند همفکری ،همراهی و
تشریک مساعی متولیان امر کودک حاضر در این کارگروه هستیم تا بتوانیم قدم مثبتی برای شهر برداریم.
ی شهر شیراز اظهار کرد :شهرها بیشــتر برای بزرگترها ساخته میشود و به معلوالن و
عضو شــورای اسالم 
کودکان توجه نمیشود.
دودمان خاطر نشان کرد :این شورا مدعی انسانمحوری و توجه به رشد و پرورش کودک و ساختن نسل سالم
برای آنده کشــور است؛ بیشک با این ادعا نمیتوانیم تنهابه بزرگترها توجه کنیم واسایش و ارامش کودکان
در شهرها از بعد روانی ،اجتماعی و شهرسازی را نادیده بگیریم.
وی از بررســی دستورالعمل وزارت کشور برای شهرهای دوســتدار کودک در استان فارس خبر داد و افزود:
کارگروه ویژه شــهر دوستدار کودک به ریاست معاون شهرسازی و معماری شهرداری و با حضور مشاور امور
بانوان اســتانداری ،مدیرکل کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فــارس ،معاون فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری ،معاون شهرسازی و معماری ،معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ،مدیرکل شهرسازی
شــهرداری ،نماینده آموزش و پرورش و مشاوران معماری و شهرسازی تشــکیل تا آییننامه شهر دوستدار
کودک را با برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کند.

بهطور مرتب بازرســی میشــوند ،اما نظارتی بر
مراکــز ناشــناس و نامعتبر به خصــوص منازل
مسکونی وجود ندارد و اغلب شکایتهای دریافتی
و تخلفات نیز از این مراکز است.
مهندس مشــتاقی مقدم ضمن تأکید بر مراجعه
نکردن به منازل برای انجام اعمال زیبایی و آرایشی
گفت :جای بسی تأسف است که افراد بدون مجوز
غیرمسئول و سودجو همچنان با تبلیغات گسترده
در فضاهای مجازی و ســایر بسترهای اجتماعی
در اغفــال جامعه ،به ویژه بانــوان اهتمام دارند و
گزارشهای رســیده حاکی از صدمات و خسارات
جبرانناپذیر بهداشتی ،اخالقی و حتی خانوادگی
در پی مراجعه به این اماکن اســت؛ بنابراین آحاد
جامعه الزم اســت از حقوق شهروندی خود آگاه
باشــند و خدمات موردنیاز خود را از مراکز معتبر
دریافت کنند .او از عموم اعضای جامعه خواســت
ی شــکایتها و پیشنهادات خود را در این
تا تمام 
زمینه با شماره  ۱۹۰در میان بگذارند.

مدیرگروه اخالق پزشکی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از راه اندازی نخستین مؤسسه خیریه با عنوان
مراقبت متعالی در منزل برای شــهروندان شیرازی خبر داد و گفت :این خیریه قرار است در تمامیگروههای
تخصصی درمانی به صورت رایگان به بیماران بیبضاعت خدمت ارائه دهد.
به گزارش روابط عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دکتر «سید ضیاء الدین تابعی» افزود :ارائه خدمات در
این مؤسسه طی چهار مرحله اجرایی میشود که فاز نخست آن ارائه امکانات لجستیکی است و از مهر امسال
آغاز شده است .او با اعالم آمادگی بیش از  ۶۰پزشک متخصص و فوق تخصص برای همکاری با این مؤسسه
و ارائه خدمات رایگان تشخیصی و درمانی به بیماران ،گفت :در این مؤسسه با استفاده از ارزشهای پزشکی
ایرانی ،عالوه بر مسایل علمیو آکادمیک ،تالش میشود تا افراد جامعه نیز بتوانند در این امر مهم بیماران را
یاری دهند .دکتر تابعی با اعالم اینکه خدمات این مؤسسه از ابتدای سال آینده به صورت گسترده در زمینه
مراقبت درمانی ،پرســتاری و روانشناسی آغاز میشود ،توضیح داد :پزشکان و نیکوکاران عالقهمند میتوانند
برای مشــارکت در این اقدام خداپســندانه ،با شماره تلفن  ۳۲۳۰۳۹۹۴تماس گرفته و آمادگی خود را اعالم
کنند .مدیرگروه اخالق پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به توجه این مؤسسه به موازین مثبت
پزشــکی قدیم و نوین به همراه روح انســانیت ،مراقبت متعالی را یک موضوع جهانی خواند که در برخی از
کشورهای مسلمان و غربی در دستور کار قرار گرفته است و باید برای تحقق آن تالش کرد.
شماره مجوز1397.5368 :

نوبت اول

طهماسبی شهردار منطقه پنج به همراه تنی از مسئولین
شــهرداری و سرکار خانم دودمان عضو شورای شهر شیراز
در جمع نمازگزارن امامزاده ســیدمحمد(ع) به هنگام نماز
مغرب و عشــا حضور پیدانمود وبه بررسی مشکالت و حل
آنان پرداخت.به گفته شهردار منطقه پنج شیراز ،شهرداری
منطقه توجه ویژهای به نواحی حاشیه و کمبرخوردار منطقه
دارد و از اعــام آمادگی کامل شــهرداری جهت برگزاری
فعالیتهای فرهنگی در این محالت خبر داد.
طهماســبی گفت :یکی از برنامههای شهرداری و شورای
اسالمیشهر را حضور در مساجد و حسینیهها و دیدار با
شهروندان است که بتوانیم از این راه ارتباط خود را با مردم
هر منطقه بیشتر نماییم.
وی یکی از وظایف شهرداری را جلوگیری از ساخت و ساز
غیر مجاز دانست و گفت جهت جلوگیری از ساخت و ساز
غیرمجــاز باید از طرق مختلف مردم را آگاه نمود و در این
مسیر فرهنگ سازی کنیم.
طهماسبی ادامه داد که شــهرداری منطقه پنج آمادگی
دارد که اقدامات فرهنگی در سطح منطقه را به نحو احسن
انجام بدهــد و از همه عالقمندانی که تمایل دارند در این
زمینه فعالیت نمایند دعوت بعمــل میآوریم که بصورت
جدی در این عرصه بسیار مهم و خطیر وارد شوند.
شــهردار منطقه پنج ادامه داد که یکــی دیگر از وظایف
شــهرداری و شــورا توجه جدی به حاشیه شهر است و
عنوان کرد با برنامهریزی که انجام گرفته در کلیه محالت
برنامــه داریم .طهماســبی افزود پاســخگویی به تعهدات
شــهرداری هر چند که مشکالتی از گذشته وجود داشته
ولی بــا این وجود دنبــال فعال کــردن و اجرایی کردن
پروژههای اثرگذار هستیم و پاسخگو خواهیم بود و در دهه
فجر امسال پروژههای خوبی را افتتاح خواهیم کرد.
طهماسبی در آخر بیان نمودند که :اقدامات خیلی خوبی
که در سطح منطقه انجام گرفته است ،پروژه بزرگ بوستان
 ۵۰هکتــاری مادر اســت و میتوان گفت کــه این پروژه
فراشــهری است و ما در حال اجرا و ساماندهی پروژههای
ورزشی آن هستیم.
در آخر برنامه شــهردار و خانم دودمان عضو شورای شیراز
پاسخگوی مردم این منطقه بودند.

با دستور مقام قضایی انجام شد

تعطیلی یک عطاری
متخلف در شیراز

یک باب مغازه عطاری به دلیل دخالت متصدی در امر
درمان تعطیل شد.
به گزارش روابط عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز،
معــاون درمان دانشــگاه و نماینده وزیر بهداشــت در
کمیسیون ماده  ۱۱تعزیرات حکومتی با اعالم این خبر،
گفت :با دریافت گزارشهایی مبنی بر دخالت متصدی
مغازه عطاری در امر درمان ،موضوع به بازرســان ویژه
کمســیون ماده  ۱۱تعزیرات حکومتی دانشگاه ارجاع
شد.
دکتر «عبدالخالق کشاورزی» افزود :پس از تأیید تخلف،
با دســتور مقــام قضایی از ادامه فعالیــت این عطاری
جلوگیری و نسبت به تعطیلی آن اقدام شد.
او با بیان این موضوع که عدهای با بیتوجهی به سالمت
جامعه ،خود را مجاز بــه توصیه و حتی تجویز مصرف
گیاهان دارویی میدانند ،گفت :نظر به این که فعالیت
صنف عطاری با سالمت مردم ارتباط دارد؛ عطاریها نیز
مانند دیگر اصناف باید طبق ضوابط مشخصی اقدام به
فعالیت کنند و الزم است نظارت بیشتری اعمال شود.
دکتر کشــاورزی تأکید کرد :حتی گیاهان دارویی هم
در صورتی که با حجم و اندازه استاندارد تجویز نشوند،
ممکن اســت باعث تداخل یا عوارض جانبی شوند که
در این زمینه باید اطالع رسانی بیشتری صورت گیرد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز از مردم
فارس خواســت تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،با
تلفن  ۱۸۱۹که به صورت شبانه روزی در اختیار مردم
است تماس گرفته و موضوع را با کارشناسان این مرکز
در میان بگذارند.

فراخوان مناقصه عمومیشماره K-97-169

ی آنها که دارای استانداردهای مورد تأیید مربوط میباشند ،به منظور شرکت
از کلیه تولید کنندگان واجد شرایط یا نمایندگان رسم 
در این مناقصه دعوت به عمل میآید.
 -1مناقصه گذار :شرکت گاز استان فارس به نشانی شیراز ،بلوار رحمت ،حد فاصل بلوار سفیر جنوبی و پل عدالت ،امور کاالی شرکت گاز استان فارس-شماره
تلفن پیگیری مناقصات  07138114035و شماره دفتر امور کاال(تأییدیه نمابر)  071-38240675و نمابر 07138244833
 -2موضوع مناقصه :خرید رگوالتور در سایزهای مختلف
 -3مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی :متقاضیان میتوانند به مدت  7روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول و حداکثر تا تاریخ  97/10/27برای دریافت اسناد
ارزیابی کیفی مناقصه ،نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر کرده و حداکثر دو هفته پس از تاریخ فوق ،نسبت به تحویل مدارک خود اقدام نمایند.
 -4متقاضیان ابتدا ارزیابی کیفی شــده و پس از کسب حداقل امتیاز الزم در فرآیند ارزیابی کیفی ،در مراحل بعدی مناقصه شرکت مینمایند .الزم به ذکر
است به منظور مکاتبات بعدی ،میبایست در نامه اعالم آمادگی ،شماره تلفن ،شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال قید شود.
 -5متقاضیان میتوانند از طریق ســایتهای  www.nigc-fars.ir،www.shana.irو ( www.iets.mporg.irکد فراخوان  )3187437برای دریافت اطالعات
مربوط اقدام نمایند.
تاریخ چاپ نوبت اول97/10/20 :
تاریخ چاپ نوبت دوم97/10/22 :

روابط عمومیشرکت گاز استان فارس

