
نماینده ی مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با تأکید براینکه مسئولیت پذیری در مدیریت امری مهم است، لزوم توجه به سهم منصفانه در پذیرش 
مسئولیت را نکته ای با اهمیت توصیف کرد. به گزارش ایسنا منطقه فارس، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، 
فرج اله رجبی در دیدار با جوانان و نخبگان عشایر فارس، گفت: مسئولیت پذیری از مباحث مهم در مدیریت محسوب می شود، اما باید سهم مسئولیت 
را هم به شکلی منصفانه دید. وی اضافه کرد: در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل باید از نگاه آنی و ثابت پرهیز کرده و از  تفاوت شرایط به خوبی 

استفاده کنیم.
رجبی گفت: امروز همه شاهد هستیم که آمریکای اوباما با آمریکای ترامپ تفاوت معناداری دارد و این اثبات ضرورت پرهیز از نگاه ساعتی در عرصه 
دیپلماسی است. وی با بیان اینکه تشکیل فراکسیون نخبگان را در مجلس با هدف نگاه ویژه به مسائل آنان پیگیری و به سرانجام خواهم رساند، افزود: 

تشکیل بانک اطالعات کاربردی نخبگان با هدف شناسایی توانمندی های آنان باید از سوی نخبگان پیگیری شود.
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تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

یادداشت روز

خبرهای  تحلیل  در  پیش ازاین 
و  اجتماعی  نشاط  به  مربوط 
ضرورت وجود شادی بین مردم، 
به لزوم ویروس زدایی روانی در 
القاکنندگان  و  پرداختیم  جامعه 
به وجودآورندگان  اندوه و  غم و 
افسردگی و دل مردگی اجتماعی 
عوامل  مهم ترین  ازجمله  را 
واماندگی های  و  عقب ماندگی 

جامعه برشمردیم.
مسابقه  نفری  هزاران  تماشای 
و  مراکش  و  ایران  بین  فوتبال 
مثبت  بازخوردهای  و  بازتاب ها 
مردم  چنانچه  داد  نشان  نیز  آن 
شورونشاط  و  شادی  ابراز  در  را 
نه تنها  گذاشت،  مزاحم  بدون 
را  منفی  عکس العمل  هیچ گونه 
بلکه  داد  نخواهند  نشان  خود  از 
شاهد انواع همبستگی های ملی و 
عمومی خواهیم بود که منجر به 
امنیت  و  آرامش  حس خوشایند 
در  پادزهری  به عنوان  و  می شود 
خشن  و  تند  حرکت های  مقابل 

اجتماعی عمل خواهد کرد.
و  غم پرست  برخی  شوربختانه 

انتظار  در  همواره  اندوه خواه 
و  غم  ایجاد  بهانه های  پیدایش 
ماتم نشسته اند تا مردم را به اوج 
بکشانند  خمودی  و  دل مردگی 
مقابل  در  همیشه  برعکس  و 
که  مناسبت هایی  یا  و  عوامل 
نشاط افزاست،  و  شادی آفرین 
ترفندهای  با  و  کرده  علم  قد 
را  گوناگون ذهن و فکر جامعه 
افسردگی هایی  سمت وسوی  به 
و  خشونت  آن ها  نتیجه  که 
است،  سخت   برخوردهای 

ببرند.
قرارگرفته،  اقلیت  در  بخش  این 
برای زشت  بهانه هایی را  همیشه 
و غیرمتعارف نشان دادن آیین ها 
شادی آفرین  مناسبت های  و 
و  بوق  در  و  می تراشند  ازخود 
کرنا قرار می دهند تا به خیال خام 
سرکوب  را  جامعه  نشاط  خود 
را  اندوهناکی  و  غم پرستی  و 
بارها  اما  کنند؛  آن  جایگزین 
آنان  مقابل  در  جامعه  بارها  و 
و  کرده  مقاومت  و  ایستادگی 

هرگز سر فرود نیاورده است.

شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
تقاطع  نخست  فاز  گفت:  شیراز 
به عنوان  جوادیه  غیرهمسطح 
کننده  تکمیل  رینگ های  از  یکی 

کمربندی شیراز افتتاح شد.
خدیجه  خبری/  سرویس 
در  آرگیو  حسین  غضنفری: 
تقاطع  نخست  فاز  افتتاح  مراسم 
به  اشاره  با  جوادیه  غیرهمسطح 
اینکه در حال حاضر در 500 نقطه 
پروژه های  شیراز  کالن شهر  از 
مختلف  درزمینه های  ریزودرشت 
تمام  گفت:  است،  اجرا  حال  در 
ورزشی،  درزمینه های  پروژه ها 
فرهنگی، هنری، اجتماعی، خدماتی 
سالمت،  راه  پیاده  گردشگری  و 

پل سازی در حال اجرا است.
داد:  ادامه  شیراز  شهرداری  معاون 
در حال حاضر 18 پروژه بزرگ در 
میلیارد   450 بالغ بر  بااعتبار  شیراز 

تومان در دست اجرا است.
آرگیو اعتبار موردنظر برای اجرای 
را  شیراز  شهرداری  پروژه های 
عنوان  تومان  میلیارد   1400 حدود 

کرد.
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
اعتبار پیش بینی  شده  شیراز گفت: 
برای کل پروژه تقاطع غیرهمسطح 
است  تومان  میلیارد   117 جوادیه، 
میلیارد   20 حدود  آن  اول  فاز  که 
شامل  را  اعتبار  این  از  تومان 

می شود.
پروژه  از  بخشی  افزود:  آرگیو 
در  جوادیه  غیرهمسطح  تقاطع 
محدوده تقاطع ایمان تا دینکان به 
نشده  اجرایی  هنوز  معارض  دلیل 

است.
بهره برداری  و  اجرا  در  شهرداری 
نمایشی  کار  دنبال  به  پروژه ها  از 

نیست
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  شیراز 
در اجرا و بهره برداری از پروژه ها 

به دنبال کار نمایشی نیست، گفت: 
آماده  که  پروژه ها  از  بخش  هر 
مردم  برای  بهره برداری  قابل  و 
حل  را  مردم  از  مشکلی  و  باشد 
بازگشایی  فرصت  اولین  در  کند 
در  اینکه  بابیان  آرگیو  می شود. 
دور  رینگ   4 باالدستی  اسناد 
شده،  دیده   شیراز  برای  شهری 
این  تمام  در  که  است  نیاز  افزود: 
غیرهمسطح  تقاطع های  رینگ ها، 

مناسب سازی شود.
وی با اشاره به اینکه در رینگ های 
اجرای  به  نیازی  شهر  داخلی 
نیست،  غیرهمسطح  تقاطع های 
میانی  رینگ های  در  افزود: 
معابر،  هندسی  اصالح  با  می توان 
فرماندهی  چراغ  و  دوربرگردان ها 
کرد.  مرتفع  را  ترافیکی  مشکالت 
معاون شهردار شیراز اظهار داشت: 
و  غیرهمسطح  تقاطع های  اجرای 
پروژه های ترافیکی در رینگ های 
و  عمل  سرعت  شهر،  پیرامونی 
معاون  است.  بهتر  کار  انجام  روند 
شهرداری شیراز گفت: پروژه های 
شهرداری تمام بخش های فرهنگی، 
و  ورزشی  عمرانی،  اجتماعی، 

خدماتی را در برمی گیرد.
که  مطلب  این  بابیان  آرگیو 
شهروندان  شهر  اصلی  صاحبان 
بتوانیم  اینکه  برای  افزود:  هستند، 
زیبا  و  شاداب  پرنشاط،  شهری 
ساخت باید تمام نیازهای شهروندان 
درزمانی کوتاه و با کمترین هزینه 

مرتفع شود.
تقاطع  پروژه  است  گفتنی 
محور  سه  جوادیه  غیرهمسطح 
پروژه  اکبرآباد،  کمربندی  اصلی 
کوهسار مهدی و بزرگراه آیت اهلل 
یکدیگر  به  را  )آرین(  محالتی 
یک  پروژه  این  می کند.  متصل 
که  است  کامل  شبدری  تقاطع 
تمام مسیرهای عبوری را از جهات 

مختلف پوشش می دهد.

قائم مقام کمیته امداد بابیان اینکه پنج 
نهاد  این  پوشش  تحت  نفر  میلیون 
هستند، گفت: ۹۴۰ مرکز نیکوکاری 
حمایت  برای  خیریه  موسسه  و 
مددجویان با این نهاد همکاری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منصور 
خیریه  مجتمع  افتتاح  آیین  در  برقعی 
بابیان  دامغان  )ع(  المومنین  امیر 
پوشش  تحت  نفر  میلیون  پنج  اینکه 
کمیته امداد قرار دارند، اظهار داشت: 
نفر  میلیون  نیم  و  سه  تعداد  این  از 

مستمری بگیر را شامل می شود.
مشاغل  درصد   ۲۰ اینکه  بابیان  وی 
کمیته  به  کشور  سطح  شده  ایجاد 
به  توجه  با  افزود:  دارد،  تعلق  امداد 
اینکه رویکرد این نهاد، توانمندسازی 
سال  سه  طی  لذا  است  مددجویان 
گذشته ۵۰۰ هزار مددجو شاغل شدند 
هزار   ۲۵۰ معیشت  در  اقدام  این  که 
تأثیر  امداد  کمیته  پوشش  تحت  یتیم 
به سزایی داشت. قائم مقام کمیته امداد 
نیکوکاری  مرکز   ۹۴۰ اینکه  بابیان 
داشت:  ابراز  هستند،  فعال  کشور  در 
امداد  با کمیته  بالغ بر یک میلیون خیر 
تعداد ۷۰۰  این  از  همکاری دارند که 
ایتام  اکرام  طرح های  در  نفر  هزار 
خود  معنوی  فرزندان  از  محسنین  و 
اینکه  بابیان  برقعی  می کنند.  حمایت 
ریال  میلیارد  هزار  سه  گذشته  سال 

صدقه از سوی کمیته امداد در سراسر 
تصریح  است،  جمع آوری شده  کشور 
هزار  چهار  نیز  اکرام  طرح  در  کرد: 
میلیارد ریال مردم به این نهاد کمک 
مددجو  هر  سهم  افزود:  وی  کردند. 
ماهانه هشت  امداد  کمیته  از صدقات 
که  می شود  شامل  را  تومان  هزار 
و  یک میلیون  از  حمایت  به  توجه  با 
سهم  پوشش  تحت  خانوار  هزار   ۹۰۰
هر خانوار از صدقات در کشور همین 
میزان تعیین شده است. قائم مقام کمیته 
 ۹۵ گذشته  سال  اینکه  بابیان  امداد 
سطح  در  نهاد  این  برنامه های  درصد 
ابراز  است،  پیداکرده  تحقق  ملی 
داشت: کمیته امداد یکی از اصلی ترین 
وظایف تولید اشتغال را بر عهده دارد 
و  خرد  اشتغال  اینکه  به  توجه  با  و 
مبارزه  اصلی  راه های  از  یکی  خانگی 
با بیکاری و توانمندسازی خانواده های 
لذا  می شود  محسوب  پوشش  تحت 
اقدام به نحو مطلوب در این نهاد  این 

پیگیری می شود.
هزار   ۳۰ ایجاد  اینکه  بابیان  برقعی 
فرصت شغلی در دستور کار قرار دارد، 
تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه 
جاری  سال  طی  امداد  کمیته  تعهد 
است  شغلی  فرصت  هزار   ۱۷۰ ایجاد 
که اجرای ۱۴۰ هزار طرح اشتغال زایی 

به طور جد پیگیری می شود.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران 
و فروشندگان اتومبیل مشهد با بیان 
ماشین و قطعات آن  اینکه واردات 
را نمی توان با نوسانات دالر مقایسه 
هستیم  مدعی  ما  اگر  گفت:  کرد، 
که ماشین های ما داخلی هستند پس 
انگیزه از گران شدن آن در چیست؟ 
با  گفت وگو  در  حیدری  حمیدرضا 
خودرو،  بازار  ارزیابی  ضمن  ایسنا، 
که  اخیری  نوسانات  کرد:  اظهار 
بر  یقینًا  بودیم  شاهد  دالر  در 
خارجی  خودروهای  قیمت  افزایش 
در  زیرا  بود،  خواهد  تأثیرگذار 
خریدها  دالر،  قیمت  افزایش  بحث 
به صورت ارزی انجام می گیرد قطعًا 

تأثیرات خود را می گذارد.
تمام  در حال حاضر  داد:  ادامه  وی 
بازگشته است و  به خودرو  سرمایه 
دلیل آن این بوده که ثبت سفارش 
نداریم و از سوی دیگر ورود ماشین 
نیز بسته است، عالوه بر آن تمامی 
ماشین  بر  شده  انجام  محاسبات 

برحسب دالر صورت می گیرد.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران 
و فروشندگان اتومبیل مشهد افزود: 
کالن  مدیریت های  و  سیاست ها 
بازار  آشفتگی  این  مانع  می توانند 
حال  در  که  گفت  باید  و  شوند 
به  آشفتگی  این  ضربه  تمام  حاضر 
مصرف کننده و صنف ما که واسطه 

این کار است وارد می شود.
حیدری با بیان اینکه واردات ماشین 
و قطعات آن را نمی توان با نوسانات 
دالر مقایسه کرد، خاطرنشان کرد: 
ما  ماشین های  که  هستیم  مدعی  ما 
داخلی هستند و ما عالوه بر آن ادعا 
این  اگر  پس  سازنده ایم،  می کنیم 
گران  از  انگیزه  پس  داریم  را  ادعا 

شدن آن در چیست؟

یک عضو شورای شهر تهران با اشاره 
در  ایران-مراکش  بازی  پخش  به 
سینمای روباز بوستان نهج البالغه تأکید 
در  اجتماعی  نشاط  توسعه  باید  کرد: 
به گزارش  پیدا کند.  جامعه گسترش 
هفتادمین  در  رسولی  حسن  ایسنا، 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران 
گفت:  خود  دستور  از  پیش  نطق  در 
مهم ترین مشکل امروز جامعه ما متأثر 
از تهدیدات خارجی و معضالت عمدتًا 
و  اعتماد  کاهش  داخلی،   اقتصادی، 
امید به آینده است. اهمیت این شرایط 
اقتضا می کند متولیان اداره امور کشور 
در سطوح ملی، قوای سه گانه و مدیران 
ارشد بخشی و استانی همانند دهه اول 
و  مقابله  ستادهای  تشکیل  با  انقالب 
پشتیبانی از مردم رصد شرایط روزانه 
و  پیشگیری  امور  در  به ویژه  جامعه 
مقابله جدی با معدود اشخاص حقیقی 
و حقوقی احتمالی که با احتکار کاالها 
و گران فروشی درصدد سوءاستفاده از 
این وضعیت هستند اقدامات بی وقفه ای 

را انجام دهند.
اقدامات  این  به موازات  افزود:  وی 
زمینه  آوردن  فراهم  اساسی 

سوی  از  اجتماعی  نشاط آفرینی 
اجتماعی  و  فرهنگی  نهادهای 
روانی  بهداشت  سطح  ارتقای  به منظور 
است. ضروری  و  الزم  نیز  مردم 

ملی  مقاومت  تقویت  داد:  ادامه  وی 
راهبرد  دو  بین المللی  صلح طلبی  و 
ایران است. حوزه  اثربخش حال وروز 
مدیریت شهری با تحقق توسعه نشاط 
زی ربط  نهادهای  کنار  در  اجتماعی 
ایفا  را  خویش  صحیح  نقش  می تواند 
کنند. شهرداری و شورای شهر تهران 
رویکردی  رسالت  این  راستای  در 
از  را  ثمربخشی  و  گذشته  با  متفاوت 
ابتدای شروع به کار با آیین نوروزی 
رویدادهای  انعکاس  در  هم اکنون  و 
اتخاذ  پرمخاطب  جهانی  جام  فصل 
کرده است. وی تأکید کرد: به عنوان 
جلب  با  دو  منطقه  شهرداری  نمونه 
و  مربوطه  مسئوالن  سایر  همکاری 
در  ایران-مراکش  مسابقه  نمایش  با 
روز برگزاری این فوتبال در سینمای 
روباز پارک نهج البالغه اسباب نمایش 
هزار  برای حدود 4000  را  اتفاق  این 
فراهم  منطقه  این  شهروندان  از   نفر 

کرده است.

قائممقامکمیتهامداد:
۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد 

هستند

رئیساتحادیهفروشندگاناتومبیل:
اگر خودروهای ما داخلی است پس انگیزه 

گرانی آن چیست؟

یکعضوشورایشهرتهرانتأکیدکرد؛
لزوم تحقق توسعه نشاط اجتماعی

یکعضوشورایشهرتهرانتأکیدکرد؛
لزوم تحقق توسعه نشاط اجتماعی

معاونفنیوعمرانیشهرداریشیرازخبرداد؛
 افتتاح فاز نخست تقاطع غیرهمسطح 

جوادیه شیراز

نمایندهشیرازدرمجلس:
سهم مسئولیت باید منصفانه باشد

از  ره  ردی  کالمی

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

با  فارس  استاندار  فارس  استاندار 
است کشت  قرار  اگر  اینکه  تصریح 
جایگزین تعریف شود باید پهنه بندی 
مشخص  مختلف  نقاط  در  هم  آن 
عالمانه  نگاه  باشد، خاطرنشان کرد:  
پهنه بندی،  موضوع  به  محققانه  و 

کارآفرین است.
فارس،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
اسماعیل تبادار در شورای کشاورزی 
مسئوالن  نگاه  اینکه  بیان  با  استان 
نگاه  کشاورزی،  اقتصاد  به  استان 
اگرچه   گفت:  است،  جامعی 
بحران هایی بر این نگاه ازجمله بحران 
مدیریت  باید  اما  است  مترتب  آب 
در  مختلف  ابعاد  در  را  آب  منابع 

دستور کار قرار دهیم.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت کاشت 
دارای  مختلف  ابعاد  در  برداشت  و 
جوانب  به  باید  که  است  جایگاه 
مختلف به این امر توجه کرد، افزود: 
فالن  گفت  کشاورز  به  نمی توان 
محصول را کشت نکن اما جایگزینی 
برای کشت دیگر به وی پیشنهاد داده 

نشود.
استاندار فارس با تصریح بر اینکه اگر 
تعریف  جایگزین  کشت  است  قرار 
نقاط  در  هم  آن  پهنه بندی  باید  شود 

خاطرنشان  باشد،  مشخص  مختلف 
به  محققانه  و  عالمانه  نگاه  کرد:  
کارآفرین  پهنه بندی،  در  موضوع 
برنامه ها  زمانی  تبادار  گفته  به  است. 
اصالت معنا پیدا می کنند که عملیاتی 
شوند و هر برنامه ای هم باید پشتوانه 

عملیاتی داشته باشد. 
خود  نظر  اعالم  به  همچنین  وی 
استان  شیالت  مباحث  درخصوص 
و  پرداخت  مطرح شد،  در جلسه  که 
شیالت  کارشناسان  باید  کرد:  عنوان 
همه  آیا  که  کنند  تحلیل  به درستی 
و  امکانات  با  شیالت  ظرفیت های 
گرفته شده  کار  به  موجود  آبی  منابع 

یا نه؟ 
وی اضافه کرد: اینکه زمینه های الزم، 
زیرساخت ها و اعتبارات را در شیالت 
در دستور کار قرار دهیم، بحث ثانویه 
پرورش  سطح  افزایش  باید  است. 

پرورش  قزل آال،  خاویاری،  ماهیان 
میگو و برخی از گونه های جلبک ها 
شیالت  اداره  البته  که  یابند؛  افزایش 
متخصص این موضوع است و روزانه 

باید آنها را کارشناسی کنند.
مباحث  داد:  ادامه  فارس  استاندار 
برداشت  و  داشت  به کاشت،  مربوط 
مهم ترین موضوع در پهنه کشاورزی 
باید  است که کارشناسان و محققین 
و  باشند  داشته  نظارت  امر   این  بر 

کشاورز را تهییج کنند. 
در  خام فروشی  از  پرهیز  بر  با  تبادار 
کرد  تأکید  هم  محصوالت  فراوری 
معنا  کردن  عمل  جزیره ای  گفت:  و 
و  معدن  صنعت،  سازمان  باید  ندارد. 
کشاورزی  جهاد  کنار  در  تجارت 
برای صنایع بسته بندی و فرآوری به 

یک تصمیم سازی مشترک برسند.
در  بی شک  اینکه  بیان  با  وی 
مهیاکردن ارزش افزوده مشکالتی در 
استان وجود دارد، گفت: باید مشخص 
از ظرفیت هایمان  میزان  شود که چه 
مربوط به ظرفیت طبیعی استان است 

و چه میزان را مدیران مهیا کرده اند.
از  دیگری  بخش  در  فارس  استاندار 
سخنان خود با تصریح بر این موضوع 
است  نگران کننده  آب  وضعیت  که 

موضوع  این  در  تناقض  گرفتار  و 
و  مدیران  کمک  با  افزود:  شده ایم، 
ساماندهی  را  مهم  این  می توان  مردم 

کرد.
که  موضوع  این  پذیرش  با  تبادار 
تعداد چاه های غیرمجاز در استان بیداد 
که  شود  تالش  باید  گفت:  می کنند، 
از  یکی  به عنوان  حجمی  کنتورهای 
ضرورت ها در دستور کار قرار گیرد. 
دراین باره متأسفانه به فرع پرداخته و 

اصل را نادیده گرفته ایم.
گلخانه ها  از  تعدادی  تعطیلی  به  وی 
گزارشات  طی  جهرم  شهرستان  در 
سازمان  رئیس  از  و  اشاره  اعالمی 
تا  خواست  فارس  کشاورزی  جهاد 

این موضوع را سریعًا بررسی کند. 
که  است  معتقد  که  فارس  استاندار 
پهنه  در  متصل به هم  حلقه های  باید 
کشاورزی  داشته باشیم، تأکید کرد:  
پیدا  جامعیت  باید  ما  برنامه ای  نگاه 

کند. 
تبادار ضمن ابراز گالیه از عدم ارائه 
در  استان  کشاورزی  راهبردی  سند 
علی رغم  کرد:  عنوان  جاری،  سال 
گذشت سه ماه از سال اما هنوز سند 
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ارائه نشده است.

متخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، فارس را در رتبه سوم 

شیوع بیماری »ام. اس« اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متخصص 
هیئت علمی  عضو  و  اعصاب  و  مغز 
بابیان  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اینکه بیماری ام اس یکی از شایع ترین 
و مهم ترین بیماری های سیستم اعصاب 
گفت:  می رود،   شمار  به  مرکزی 
مرکزی،  اعصاب  سیستم  از  منظور 
درگیری  عمده  و  است  نخاع  و  مغز 
آن در بیماری ام اس، صدمه به غالف 
و پوشش دور رشته های عصبی است 

که »میلین« گفته می شود.
نقش  نیک سرشت،  علیرضا  دکتر 
مهم  عصبی  سیستم  در  را  »میلین« 
افزایش  باعث  میلین  افزود:  و  خواند 
عصبی  پیام های  هدایت  سرعت 
که  عصبی  رشته  هر  در  و  می شود 
بیشتر  هدایت  سرعت  باشد،  قطورتر 
آسیب  دچار  اگر  بنابراین  است، 
پیدا  کاهش  هدایت  سرعت  شود، 

کاهش  میزان  این  اگر  و  می کند 
برسد،  خاص  حد  به  هدایت  سرعت 
نمی کند.  درک  را  پیامی  مغز  دیگر 
نقش  بدن  ایمنی  سیستم  داد:  ادامه  او 
باعث  و  دارد  افراد  همه  در  مهمی 
که  خارجی  تهاجم  مقابل  در  می شود 
اغلب ویروس ها و باکتری ها هستند، 
هیئت علمی  عضو  این  کند.  مقابله 
خود  بیماران  در  گفت:  دانشگاه، 
به صورت  ایمنی  سیستم  ایمن، 
قسمت هایی  به  نادرست  و  غیرطبیعی 
در  که  می زند  آسیب  بدن  بافت  از 
آسیب  میلین  غشای  ام اس،  بیماران 
بیماران،  از  برخی  در  البته  می بیند، 
خود رشته های اصلی )آکسون( دچار 

این  در  آن  تفاوت  و  می شود  آسیب 
است که اگر میلین دچار آسیب شود، 
دارد  وجود  برگشت پذیری  اغلب 
اما  می افتد،  اتفاق  میلین  بازساختی  و 
اگر رشته های عصبی )آکسون( دچار 
آسیب و تخریب شود، دیگر بازسازی 
نیک سرشت،  دکتر  نمی افتد.  اتفاق 
بیماری ام. بودن  شایع  به  اشاره  با 
به  دنیا و روند رو  اس در همه جای 
از  برخی  در  داد:  ادامه  آن،  افزایش 
وسیعی  قسمت های  مانند  کشورها 
روسیه،  و  شمالی  آمریکای  اروپا،  از 
میزان شیوع ای بیماری باالست و در 
مانند آفریقا و شرق  از مناطق  برخی 
در  اعالم شده،  کمتر  آن  میزان  آسیا، 
متغیر  ام اس  بیماری  شیوع  نیز  ایران 
و متوسط است. این متخصص مغز و 
اعصاب، گفت: در کشور ایران، آمار 
ابتال به این بیماری در نواحی مرکزی، 
از  فارس،  و  اصفهان  اراک،  تهران، 
مناطق دیگر بیشتر است و علت این 

موضوع هم مشخص نیست.

استان های دیگر  بین  استان فارس در 
کشور، رتبه سوم ازلحاظ شیوع بیماری 
ام اس را به خود اختصاص داده است، 
به دست آمده،  آمارهای  طبق  همچنین 
در  نفر  و شش صد  هزار  چهار  حدود 
انتظار  که  ثبت شده اند  فارس  سامانه 
بیش  آمار،  این  واقعی  تعداد  می رود 
باشد.دانشگام.اس  نفر  هزار  پنج  از 
این  به  است،  چندجانبه  بیماری  یک 
معنا که هم عوامل محیطی و هم نقش 
تأثیر  به وجود آمدن آن  در  ژنتیکی 
دارد، ام اس یک بیماری ارثی نیست، 

اما ژنتیک در آن نقش دارد.
دکتر نیک سرشت، بیان کرد: از دیگر 
عواملی که می تواند باعث تشدید عالئم 
بیماری شوند، می توان به استرس های 
روحی، مصرف دخانیات و یا حتی در 
محیط های  بودن،  سیگار  دود  معرض 
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.

اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به 
مراکش  ایران  فوتبال  مسابقه  پخش 
و  شیراز  در  شهری  تلویزیون  از 
هم  کنار  در  مردان  و  زنان  حضور 
برای تماشای آن بدون هیچ مشکل و 
تنشی، تأکید کرد که می توان زمینه 
زنان در ورزشگاه ها  برای حضور  را 

فراهم کرد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  دودمان  لیال 
منطقه فارس، با تصریح اینکه هر امر 
اجتماعی می تواند خواسته یا ناخواسته 
باشد،  داشته  دنبال  به  را  پیامدهایی 
گفت: مقابله با برخی عوارض از راه 
اجتماعی راه حل  حذف یک خواسته 

منطقی و معقولی نیست.
مهم ترین  از   یکی  اینکه  بابیان  او 
شهری،  مدیریت  کارکردهای 
اجتماعی  همبستگی  سطح  افزایش 
است،  گوناگون  فضاهای  تعریف  و 
گفت: بدیهی است که زندگی شهری 
و  جمعیت  گستردگی  با  که  هرچند 
فیزیکی  مکان های  روزافزون  توسعه 
توأم شده؛ اما این دگرگونی ها منجر 
به شکل گیری فضاهای تک سلولی و 
منفرد در میان شهروندان شده است. 

امر  این  اگرچه  افزود:  دودمان 
می تواند بستری مناسب برای افزایش 
فردی  آزادی های  و  استقالل  سطح 
بدون  انسانی  انتخاب  حق  توسعه  و 
مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و سنتی 

اجتماعی فراهم کند اما از دیگر سو 
زیست  ذات  با  مغایرت  دلیل  به  و 
گرایانه  جمع  نیازهای  و  اجتماعی 
در  بستری  به  می تواند  بشری  روانی 
و  روحی  بیماری های  افزایش  برای 
روانی و درنتیجه آسیب های اجتماعی 

تبدیل شود. 
این  با  شیراز  این عضو شورای شهر 
به  باید  شهری  مدیریت  که  اعتقاد 
شکل هوشمندانه ضمن رعایت حریم 
دامنه  در  نکردن  ورود  و  اشخاص 
بسترهایی  شهروندان  زندگی  فردی 
برای مشارکت داوطلبانه آنان فراهم 
کند، خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی 
فضایی  از  را  شهر  فضای  می تواند 
فرسوده، فرو مرده و منفعل به محیطی 
این  از  و  کرده  مبدل  پویا  و  زنده 
رهگذر به گسترش فعالیت های خرد 
اقتصاد شهری نیز کمک شایانی کند. 
جریان  در  آنچه  داد:  ادامه  دودمان 
نمایش بازی تیم ملی فوتبال ایران و 
مراکش در پارک آزادی شهر شیراز 
زنجیری  از  حلقه ای  اگر  شد  واقع 
در  شهرداری  اقدامات  به هم پیوسته 
مشترک  فضاهای  تعریف  جهت 
شهری به منظور ایجاد مشارکت پویا 
شهروندان  زنده  اجتماعی  ارتباط  و 
میمون  اتفاق  بی تردید  باشد،  شهری 

و مبارکی است. 
هزار  دو  به  نزدیک  وی،  گفته  به 
شهروند صرف نظر از طبقه اجتماعی 

و  سیاسی  تمایالت  و  اقتصادی  و 
فرهنگی در یک محیط آرام و واحد 
ملی  امر  برای یک  گرد هم آمده و 
نیاز  نشان دهنده  این  و  شادی کردند 
وظیفه  و  شادابی  و  نشاط  به  جامعه 
کردن  فراهم  در  شهری  مدیریت 

بسترهای آن است.
اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
چنین  در  داد:  ادامه  شیراز  شورای 
فردی  گرایشات  و  جنسیت  فضایی 
تنها  اشخاص  و  نداشته  اهمیتی 
کنار  در  شهروند  یک  عنوان  با 
یکدیگر قرارگرفته و فضایی آکنده 
به صورت  را  سرور  و  شادمانی  از 

خودجوش تولید و عرضه داشتند.
دودمان گفت: یقینًا پدیده تماشاگری 
از  بسیاری  برای  که  فوتبال،  در 
ورزش  جذاب ترین  شهروندان 
مشترک  مکان  یک  در  اگر  است، 
حالت  از  اگر  شود،  انجام  عمومی  و 
خارج  موقتی  و  زودگذر  مقطعی، 
اجتماعی  جریان  یک  به  تبدیل  و 
برای  تمرینی  می تواند  سودمند شود، 
تقویت ارزش های جمعی، سازگاری 
و  همبستگی  روحیه  ارتقا  اجتماعی، 
وفاق ملی و پر کردن اوقات فراغت 

به نحو مطلوبی باشد. 
موارد  این  دارد  اعتقاد  که  دودمان 
مستحکمی  اجتماعی  روابط  می تواند 
جریان  و  کند  ایجاد  مردم  بین  را 
جامعه پذیری و فرهنگ پذیری یک 

تجربه  کند، گفت:  تسهیل  را  جامعه 
در  جهانی  جام  فوتبال  زنده  پخش 
مدیران  توسط  باید  آزادی  پارک 
بگیرد  قرار  جدی  موردتوجه  شهری 
اجتماعی  برنامه ریزی های  همه  و 
فراهم  راستای  در  را  فرهنگی  و 
ایجاد  جهت  در  الزم  بستر  کردن 
چنین فضاهایی در بیش تر نقاط شهر 

هدایت کرد. 
پذیرفت  باید  اینکه  بابیان  وی 
به تنهایی  پارک  یک  ساختن  که 
شهری  زندگی  شورونشاط  نمی تواند 
را ایجاد کند، تصریح کرد: سازه های 
است.  افراد  حضور  نیازمند  مکانی 
تولید  جذابیت های  با  که  حضوری 
داوطلبانه حاصل شود.  به شکل  شده 
شهری  زندگی  پویایی  امری  چنین 
بی آنکه  آورد  خواهد  ارمغان  به  را 
هزینه چندانی ازنظر اقتصادی به شهر 

تحمیل کند. 
این عضو شورای شهر شیراز یادآور 
شد: حضور همه شهروندان در کنار 
اخالقی  حریم  رعایت  با  و  یکدیگر 
و انسانی و احترام اجتماعی می تواند 
حضور  شرایط  شدن  فراهم  بیانگر 
مردان  زنان در ورزشگاه ها در کنار 
زن  که  همان گونه  چراکه  باشد؛ 
یکدیگر  کنار  در  می توانند  مرد  و 
محیط  در  کنند،  تماشا  مسابقه ای 
امکان  این  نیز  ورزشگاه  فضای  و 

متصور خواهد.

استاندارفارسعنوانکرد؛

نگاه عالمانه به پهنه بندی در کشت های جایگزین
ضرورت ارائه سند راهبردی کشاورزی فارس

متخصصمغزواعصابدانشگاهعلومپزشکیشیراز:
فارس رتبه سوم شیوع بیماری »ام.اس«

مبتالیان فست فود نخورند

رئیسکمیسیونفرهنگیشورایشیراز:

می توان زمینه را برای حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم کرد


