
مشاور رئیس میراث فرهنگی کشور در بخش گردشگری سالمت از حضور ۲۳ بیمارستان بزرگ کشور در دهمین نمایشگاه بزرگ گردشگری پارس 
خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید حقیقت در نشست خبری نمایشگاه گردشگری پارس افزود: گردشگری سالمت همواره باید در اولویت قرار گیرد که در 
این راستا ۲۳ بیمارستان بزرگ کشور در نمایشگاه حاضر می شوند. وی ادامه داد: شیراز همواره اولین بوده و خواهند بود و برای اولین بار وزارت بهداشت 
در کنار بخش گردشگری قرارگرفته است. مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی در گردشگری سالمت، گفت: انجمن های علمی، نظام پزشکی و... در 
نمایشگاه حاضر هستند؛ اما اگر امکانات الزم وجود داشت به طور حتم گروه های بیشتری در شیراز حاضر می شدند. وی یادآور شد: استان فارس در بحث 

توریست سالمت دارای رتبه برتر است و هر گردشگری سالمت تا ۵ هزار دالر ارز به همراه خود وارد کشور می کند.
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روزنامه

از  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه 
ابتدای  ماه های  و  روزها  همان 
انقالب در سطح کشور موضوعیت 
پس  به طوری که  یافت؛  ویژه ای 
سال،   ۴۰ به  نزدیک  گذشت  از 
این عرصه  در  را  بسیاری  شهدای 
به جهانیان تقدیم کرده و می کنیم؛ 
زمینه  این  در  اندازه  چه  تا  اما 
است  موضوعی  بوده ایم،  موفق 
تعصب  هرگونه  به دوراز  باید  که 
مورد  مستبدانه  نگاه های  و  بی جا 
قرار  منطقی  و  علمی  بررسی های 

گیرد.
متولیان این امر پیش از انقالب نیز 
به  متعدد  نتیجه گیری های  از  پس 
این باور رسیدند که تولید و توزیع 
تنها  زمان  آن  که  مخدر  مواد 
منحصر به یکی دو ماده بود، باید 
موظف  دستگاه های  مدیریت  با 
آن  ویژه  شرایط  و  ضوابط  با  و 
دوران به وسیله ارائه کوپن تریاک 
تا سبب  معتادان صورت گیرد  به 
و  قاچاقچی ها  دست  شدن  کوتاه 

کسانی شود که با ارائه مخدرهای 
اضافه  مواد  انواع  از  مرکب 
معتادان  مهلک،  و  تقلبی   شده، 
وادی  این  در  شدگان  گرفتار  و 
مصیبت های  و  بدبختی ها  از  را 
پس  روند  این  اما  برهانند؛  بیشتر 
از انقالب ادامه نیافت و چگونگی 
و  قوانین  با  مخدر  مواد  با  مبارزه 
ضوابط جدید، صورت گرفت که 
همچنان به همین منوال ادامه دارد.
و  موشکافانه  باید  زمینه  این  در 
چگونه  که  شود  بررسی  محققانه 
را  مخدر  مواد  قاچاقچیان  می توان 
از صحنه تاخت وتاز کنونی خارج 
کشورهای  به  درواقع  و  کرد 
امر  این  در  آنکه  بدون  اروپایی 
مشارکتی داشته باشند و هزینه های 
به طور  بپردازند،  انسانی  و  مادی 
مجانی کمک کرد و مهمترین و 
قوی ترین عامل بازدارندگی شیوع 
بهای  به  آنان  مردم  بین  اعتیاد 
انسان های  بهترین  کردن  فدایی 

پاک و جان برکف شد!

فارس  استان  راه آهن  مدیرکل 
وارداتی  اولیه  مواد  واردات  گفت: 
به  ریل  طریق  از  فارس  شرکت های 
این  در  ما  و  است  امکان پذیر  استان 
زمینه با چین در حال مذاکره هستیم. 
با  گفت وگو  در  ولدی،  غالمحسین 
خبرنگار ایرنا افزود: بخش بازرگانی 
ورود  برای  فارس  راه آهن  بین الملل 
واحدهای  و  شرکت ها  اولیه  مواد 
صنعتی فارس از چین در حال مذاکره 
حمل  قیمت  تعیین  منتظر  و  است 
توسط کانتینر از چین به شیراز هستیم. 
به  بار  این  حمل  اینکه  بابیان  وی 
شکل ترکیبی صورت خواهد گرفت، 
مجری  باید  زمینه  این  در  گفت: 
احداث  برای  و  کند  اعالم  را  قیمت 
به  موردنظر  با شرکت  آنتنی  خطوط 
اداره کل  برسیم. ولدی گفت:  نتیجه 
متعددی  برنامه های  فارس  راه آهن 
برای شناسایی بارهای استان در دست 
اجرا دارد که با شناسایی بارهای ریل 
پسند، رایزنی های متعددی با صاحبان 
موارد  ازجمله  که  داده ایم  انجام  بار 
با  نسوز  خاک  حمل  مذاکره،  مورد 
فارس  راه آهن  مدیرکل  است.  ریل 
نیم  و  یک  حدود  ساالنه  داد:  ادامه 
بین شهرهای  این مواد  از  میلیون تن 
آباده، میبد و اردکان و یزد در حال 
هستیم  تالش  در  و  است  جابه جایی 
برای اولین بار بتوانیم این بارها را از 

طریق ریل جابه جا کنیم.
وی بابیان اینکه حمل ساالنه بالغ بر دو 
میلیون تن بار پتروشیمی از شیراز به 
بندرعباس نیز در دستور کار راه آهن 
فارس قرار دارد، گفت: امیدواریم تا 
این  بار  از  امسال صد هزار تن  پایان 
از طریق ریل حمل شود.  پتروشیمی 
از  الزم  واگن های  اگر  افزود:  ولدی 
منتقل  ایران  به  ترکمنستان  کشور 
به  را  پتروشیمی  بار  می توانیم  شود 
آسیای میانه نیز ارسال کنیم. مدیرکل 
احداث  با  کرد:  بیان  فارس  راه آهن 
راه آهن  ایستگاه  در  گندم  سیلوی 
 250 حدود  بود  خواهیم  قادر  سیوند، 
هزار تن گندم از سیوند به مقاصد یزد 
هشتگرد  و  بلوچستان  و  سیستان  و 
اصفهان منتقل کنیم و در سال جاری 
را  تن گندم  هزار  قریب 25  تاکنون 
امسال  امیدواریم  و  کرده ایم  جابه جا 
جابه جایی  گذشته  سال  معادل  حداقل 

گندم داشته باشیم.
افزایش 13 برابری حمل بار

وی در مورد عملکرد بخش باری این 
پایان  تا  امسال  ابتدای  از  کل  اداره 
آبان گفت: طی این مدت حدود 44 
دستگاه   763 با  بار  تن   463 و  هزار 
این  که  است  شده  بارگیری  واگن 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  عدد 
قبل از افزایش هزار و 300 درصدی 
یا به عبارتی 13 برابری حکایت دارد.

مشاهیر  جهانی  ثبت  مسئول 
یونسکو در ایران، بواسحاق اطعمه و 
خواجوی کرمانی را از مشاهیر ادبی 
اولویت  در  که  برشمرد  فرهنگی  و 

ثبت جهانی قرار دارند.
گفت وگو  در  مستکین  عبدالمهدی 
در  اینکه  بابیان  مهر،  خبرنگار  با 
حافظ،  سعدی،  تاکنون  شیراز 
قطب الدین شیرازی و سیبویه ازجمله 
شخصیت های ادبی و فرهنگی هستند 
افزود:  ثبت جهانی رسیده اند،  به  که 
مزار  هزار  دیار  به عنوان  شیراز 
میراث  در  پرارج  گنجینه  به عنوان 
تالش  که  است  مادی  و  معنوی 
به  دهیم.  ادامه  را  روند  این  می کنیم 
مشاهیر،  جهانی  ثبت  مسئول  گفته 
میان  در  مشاهیر  حوزه  در  ایران 
عضو   ۱۹۶ از  جهان  برتر  کشور   ۵

یونسکو به شمار می رود.
خواجوی  و  اطعمه  بواسحاق  وی، 
کرمانی را از مشاهیر ادبی و فرهنگی 
ثبت  نوبت  در  که  برشمرد  شیراز 
کوهی  بابا  افزود:  و  هستند  جهانی 
از  وسیعی  طیف  و  شیرازی  بغلی  و 
که  هستند  مالصدرا  مانند  بزرگان 

را  آنان  جهانی  ثبت  بستر  داریم 
فراهم می کنیم.

دفتر  ایجاد  درخصوص  مستکین 
یونسکو در شیراز به گفت: اگر قرار 
بر این باشد که دفتر یونسکو در یکی 
قطعًا  شود،  ایجاد  ایران  شهرهای  از 
قرار  موردنظر  از شهرهایی که  یکی 
خواهد گرفت شیراز به عنوان پایتخت 
فرهنگی کشور است. مشاور فرهنگی 
درعین حال  یونسکو  ملی  کمیسیون 
ایجاد دفتر یونسکو در شیراز را منوط 
به مصوبه شورای عالی کمیسیون ملی 
یونسکو دانست و گفت: مراحل اولیه 
آن مطرح شده و نیاز است که مصوبه 
شورای یادشده متشکل از چند وزیر 
فراهم  همچنین  وی  باشد.  داشته  را 
از  را  امکانات  و  زیرساخت ها  شدن 
دیگر مراحل ایجاد دفتر یونسکو در 
شیراز عنوان کرد و گفت: به جهت 
اتفاق  ثبت های جهانی که در شیراز 
افتاده دفتر ما فعال است و پاسارگاد، 
ارگ  پارسه،  شهر  جمشید،  تخت 
کریم خانی و بازار وکیل نشان دهنده 
عزم جدی یونسکو برای ثبت جهانی 

است.

مصرف کنندگان  درحالی که 
تا   ۷۰ حدود  ساالنه  مخدر  مواد 
به  پول  تومان  میلیارد  هزار   ۸۰
می کنند،  پرداخت  قاچاق  سیستم 
اعتیاد  حوزه  کارشناسان  از  یکی 
با مطرح کردن پیشنهاد »مدیریت 
مصرف« مبنی بر ارائه مواد مخدر 
بین مصرف کنندگان »خاص« آن  
هم با لحاظ کردن شرایطی، معتقد 
است که با این روش ارتباط بین 
مصرف کنندگان و قاچاقچیان قطع 

می شود.
با  گفت وگو  در  صفاتیان  سعید 
ایسنا، دراین باره گفت: اگرچه در 
مواد  با  مبارزه  قانون  از  بخش  سه 
مواد  مصرف  از  مواردی  مخدر، 
نمی شود  محسوب  جرم  که  مخدر 
ذکر شده است، اما بر اساس برخی 
پژوهش ها و نظرات کارشناسان و 

تمایل ۲۰ درصد از مردم به مصرف 
مواد مخدر، نشان می دهد که طرح 
»مدیریت مصرف« می تواند دست 
قاچاقچیان را از سیستم مواد مخدر 
به  به طوری که مراکزی  قطع کند، 
آماده  تهران  در  آزمایشی  شکل 
آنجا  مواد  مصرف کنندگان  و 
یا  دولتی  سیستم های  از  خودشان 
سازمان های  یا  خصوصی  بخش 
دریافت  را  مخدر  مواد  مردم نهاد 

کنند.

سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
اعالم  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
ریالی  جریمه  طرح  که  کرد 
تمدید  آینده  سال  در  سربازی 

نخواهد شد.
سردار موسی کمالی در گفت وگو 
سربازی  وضعیت  درباره  ایسنا،  با 
افرادی که تا پایان سال 97 سنوات 
نمی رسد  به هشت سال  غیبت شان 
گفت:  پیش ازاین بارها تأکید شده 
بود که امسال آخرین سال  اجرای 
است  سربازی  ریالی  طرح جریمه 
و این طرح در سال آینده اجرایی 

نخواهد شد.
دارای  افراد  اینکه  بابیان  وی 
هشت سال غیبت تا پایان سال 97 
می توانند از جریمه ریالی سربازی 
همچنین  گفت:  شوند،  بهره مند 
افرادی  و  انصرافی  دانشجویان 
خدمتی  یگان  ترک  به  اقدام  که 
چنانچه  اگر  نیز  باشند  خودکرده 
از  سال  هشت   97 سال  پایان  تا 
ترک  یا  تحصیلی  مدرک  آخرین 
باشد  گذشته  خدمتی شان  یگان 
استفاده  این تسهیالت  از  می توانند 

کنند.

گزارش ها حاکی از آن است که 
سال  در  کربن  گاز  جهانی  انتشار 
باالترین رکورد  به  ۲۰۱۸ میالدی 

می رسد.
کارشناسان  ایسنا،  گزارش  به 
رکورد  باالترین  داشتند:  اظهار 
سال  در  کربن  گاز  جهانی  انتشار 
۲۰۱۸ به این مفهوم است که تولید 
با  مخالف  مسیر  در  آالینده  این 
آنچه برای مقابله با تغییرات اقلیمی 

ضروری است، قرار دارد.
در  گرفته  صورت  تحقیق  بر  بنا 
در  که  کربن  جهانی  پروژه 

سازمان  هوایی  و  آب  کنفرانس 
این  شد،  ارائه  لهستان  در  ملل 
تعداد  رفتن  باال  درنتیجه  افزایش 
از  استفاده  تجدید  و  خودروها 
می دهد  نشان  و  است  زغال سنگ 
گرمای  فاجعه بار  مسیر  در  جهان 
هرچند،  است.  باقی مانده  جهانی 
است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
بخش های  در  درصورتی که 
کشاورزی  و  صنعت  حمل ونقل، 
تا  می توان  شود  حاصل  تغییراتی 
گازهای  انتشار  روند   ۲۰۲۰ سال 

گلخانه ای را معکوس کرد.

فارس  استانداری  سرپرست 
نتیجه  به  برای  راه  مناسب ترین 
در  شده  تدوین  برنامه های  رسیدن 
از  گرفتن  بهره  را  عشایری  حوزه 
بر  که  دانست  ارزش افزوده  منابع 
جامعه  سهم  به عنوان  قانون  اساس 

عشایری در نظر گرفته شده است.
سرویس خبری/ مریم زارع خفری: 
یداهلل رحمانی در جلسه امور عشایر 
فارس بر اهمیت جایگاه عشایر در 
کشور تأکید و اضافه کرد: جامعه 
کننده  تولید  جامعه ای  عشایری، 
است؛ به عنوان مثال 25 تا 30 درصد 
گوشت موردنیاز کشور را تأمین و 
30 درصد از صنایع دستی موجود را 

تولید می کند.
وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال 
از  یکی  بیکاری  نرخ  کاهش  و 
دغدغه های اساسی در شرایط کنونی 
کرد:  خاطرنشان  است،  کشور 
نه تنها  عشایر  تولیدکننده  جامعه 
ایجاد  جامعه  برای  دغدغه ای  چنین 
نمی کنند؛ بلکه به ایجاد فرصت های 

شغلی نیز کمک کرده است.

سرپرست استانداری فارس با اشاره 
لزوم  بر  عشایر  جایگاه  اهمیت  به 
و  تأکید  قشر  این  مشکالت  حل 
عنوان کرد: وظایف همه دستگاه ها 
جامعه  مشکالت  حل  درخصوص 
انتظار  و  شده  مشخص  عشایری 
و  آیین نامه ها  اساس  بر  می رود 
با جدیت در دستور  دستورالعمل ها 

کار مدیران قرار گیرد.
رحمانی با اشاره به اینکه بر اساس 
سوی  از  عشایری  اعتبارات  قانون، 
می شود،  توزیع  فرمانداری ها 
باید  فرمانداران  کرد:  خاطرنشان 
نظر  با  را  اعتبارات  این  تخصیص 
انجام  عشایر  امور  دست اندرکاران 
درخصوص  همچنین  وی  دهند. 
انرژی  پکیج   2500 تأمین 
کرد:  عنوان  استان  در  خورشیدی 
موردنیاز  فنی  اقدامات  شده  مقرر 
پکیج ها  این  و  انجام  دی ماه   15 تا 
نیز تا پایان سال بین عشایر فارس 
استانداری  سرپرست  شود.  توزیع 
اینکه 75 درصد  به  اشاره  با  فارس 
کوچرو  همچنان  استان  عشایر  از 

مسیر  و  راه  ایل  به  توجه  هستند، 
اهمیت  دارای  را  عشایر  کوچ 
ویژه دانست و از شهرداری شیراز 
خواست تا زمان ایجاد ایل راه جدید 

زمینه عبور عشایر را فراهم کند.
کوچ  مسیر  شد:  یادآور  رحمانی 
آنها  تردد  اینکه  بر  عالوه  عشایر 
را تسهیل می کند، می تواند به عنوان 
زمینه  گردشگری  جاذبه  یک 

سودآوری را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه اختصاص کد 
آبادی برای محل های اسکان عشایر 
اظهار  شود،  انجام  وقت  اسرع  در 
کرد: این اقدام سبب می شود عالوه 
بر سهم عشایر از منابع ارزش افزوده 
تخصیص سایر منابع اعتباری نیز با 
سهولت انجام شده و بهبود ساالنه 5 
درصد شاخص های جامعه عشایر در 

برنامه توسعه محقق شود.
فارس  استانداری  سرپرست 
ساماندهی  سند  کرد:  خاطرنشان 
امور عشایر باید در شورای عشایر 
بررسی و در صورت نیاز بازنگری 
در  موردنیاز  اجرایی  برنامه های  و 

راهبردی  برنامه  یک  چارچوب 
تدوین شود.

در ادامه مدیرکل امور عشایر استان 
میلیارد   17 اختصاص  از  فارس 
و   96 سال های  در  اعتبار  تومان 
و  مالیات  محل  از  عشایر  به   97
برنامه ششم  اساس  بر  ارزش افزوده 

توسعه کشور خبر داد.
این  از  داد:  ادامه  بهرامی  روح اهلل 
شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  میزان 
آن  تومان  میلیارد   11 تاکنون، 
و  عمرانی  پروژه های  اجرای  برای 
برای  عشایری  مناطق  در  زیربنایی 
اخذ  پروژه   133 ساخت  و  تکمیل 

شده است.
ابتدای  و   ۹۶ سال  در  افزود:  وی 
امسال نیز بیش از ۴۹ میلیارد تومان 
تثبیت  برای  کم بهره  تسهیالت 
توسط  عشایر  اشتغال  پایداری  و 
فارس  سراسر  در  عامل  بانک های 
مجموع  در  و  است  شده  توزیع 
خدمات ارائه شده در سال ۹۶ توسط 
میلیارد   ۸ از  اجرایی  دستگاه های 
تومان به ۱۵.۲ میلیارد تومان رسید.

پزشکی  علوم  دانشگاه  قائم مقام 
سازمان های  باید  گفت:  شیراز 
با  را  جهانیان  و  بین المللی 
حوزه  در  تحریم  واقعیت های 

سالمت آشنا کنیم.
در  کشفی  منصور  سید  دکتر 
افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  مصاحبه 
باید ندای مظلومیت ملت ایران از 
کنیم  تبیین  را  ظالمانه  تحریم های 
که از راهکارهای بیان واقعیت های 
سازمان های  آشنایی  تحریم، 
سالمت  حوزه  در  بین المللی  فعال 
بیان  و  جامعه  واقعیت های  با 
برخی  توزیع  و  تأمین  مشکالت 

نیازهای بیماران است.
کریستوف  دکتر  داد:  ادامه  وی 
جهانی  بهداشت  نماینده  هاملمن؛ 
)WHO( اخیرًا از برخی خدمات 
بازدید  شیراز  در  سالمت  حوزه 
مغتنم  فرصتی  بازدیدها  این  کرد، 
سازمان های  بیشتر  آشنایی  برای 
جامعه  واقعیت های  با  بین المللی 

است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  قائم مقام 
جهانیان  اینکه  بر  تأکید  با  شیراز 
ظالمانه  تحریم های  بدانند که  باید 
بر روند تأمین داروهای خاص در 

گفت:  می گذارد،  اثر  ما  جامعه 
و  باصالبت  ما  ملت  هرچند 
تحریم های  همه  مقابل  استواری 
باید  اما  است؛  ایستاده  ظالمانه 

به گونه ای این مسائل تبیین شود.
کشفی گفت: ادعای پوچ و واهی 
آمریکا  و  استکباری  کشورهای 
مبنی بر عدم تحریم دارو باید برمال 
شود، باید سازمان های بین المللی با 
داروی  یک قلم  تأمین  مشکالت 
بانکی  و مشکالت  بیماران خاص 
که درراه آن ایجاد شده است آشنا 

شوند.
مشارکت پذیری  داشت:  بیان  وی 
بسیار  بین المللی  سازمان های 
ارزشمند است و این مهم می تواند 
در  روشن  آینده ای  نویدبخش 
حوزه سالمت برای جامعه ما باشد، 
حمایت های سازمان های بین المللی 
بهداشت  جهانی  سازمان  ازجمله 
از عرصه های سالمت  در بسیاری 
حوزه  این  مشکالت  راهگشای 

بوده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  قائم مقام 
شیراز اضافه کرد: تبیین مشکالت 
تاالسمی،  بیماران  دارویی 
هموفیلی، ام اس، سرطانی و بیماران 

گاه  که  چالش هایی  و  پیوندی 
این عزیزان  تأمین داروهای  برای 
ایجاد می شود موضوعی نیست که 
هرچند  کتمان کرد،  را  آن  بتوان 
و  ظرفیت  تمام  با  دانشگاه  این 
این  داروهای  تأمین  برای  توان 
عزیزان کوشیده است؛ اما همچنان 
سازمان های  مداخله  داریم  باور 
جهانی  سازمان  ازجمله  بین المللی 
از  بسیاری  می تواند  بهداشت 
چالش های این حوزه را حل وفصل 

کند.
تاالسمی  بیمار  و 380  هزار  یک 

در استان فارس
 380 و  هزار  یک  گفت:  کشفی 
فارس  استان  در  تاالسمی  بیمار 
زیرپوشش خدمات درمانی هستند 
که مشکالت این بیماران در حوزه 
ویژه  توجه  به  نیاز  دارو  تأمین 
دارد، این توجه ویژه می تواند نگاه 
به  نیز  را  بین المللی  سازمان های 
حل مشکالت این طیف از بیماران 

معطوف کند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  قائم مقام 
به عنوان  آهن زدایی  گفت:  شیراز 
مهم ترین بخش درمان در تاالسمی 
ارتقای  برای  دنیا  است،  مطرح 
به  بیماران  این  زندگی  کیفیت 
حرکت  خوراکی  درمان  سمت 
مسیر  این  در  باید  نیز  ما  و  کرده 
بیماران  این  مشکالت  حل  برای 

گام برداریم.
و  تسهیالت  ایجاد  بر  وی 
از  استفاده  بر  مبنی  راهکارهایی 
خوراکی  آهن زدای  داروهای 
در  تزریقی  داروهای  به جای 

کرد  تأکید  تاالسمی  بیماران 
بیمار  هزار   20 حدود  افزود:  و 
دارد  وجود  کشور  در  تاالسمی 
ترتیب  به  را  تعداد  بیشترین  که 
بلوچستان،  و  سیستان  استان های 
فارس،  هرمزگان،  مازندران، 
خود  به  گیالن  و  خوزستان 

اختصاص داده اند.
نماینده  هاملمن  کریستوف  دکتر 
اخیرًا   )WHO( جهانی  بهداشت 
و  حوادث  مدیریت  مرکز  از 
دیدن  فارس  پزشکی  فوریت های 
خدمات  ارائه  نحوه  با  و  کرد 
و  حوادث  مدیریت  مرکز  در 
فارس  استان  پزشکی  فوریت های 

از نزدیک آشنا شد.
با  هاملمن  دکتر  بازدید  این  در 
بخش های مختلف مرکز مدیریت 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث 
سالمت  کارگروه  دبیرخانه  مانند 
کیفیت  بهبود  واحد  حوادث،  در 
 115 اورژانس  ارتباطات  مرکز  و 
بحران ها  مدیریت  نحوه  با  شیراز، 
نظام  پاسخ  ملی  برنامه  اساس  بر 
سالمت در بالیا و فوریت ها آشنا 

شد.
از  خرسندی  ابراز  ضمن  وی 
اورژانس  مدیریتی  تیم  عملکرد 
سازمان،  هدایت  در  فارس 
پیش  اورژانس  آمادگی  سطح 
با کشورهای  را  ایران  بیمارستانی 
سطح اول دنیا قابل قیاس دانست و 
برنامه های  تا  امیدواری کرد  ابراز 
به  بتواند  بهداشت  جهانی  سازمان 
ایران  در  سالمت  خدمات  ارتقای 

کمک کند.

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
پروژه های  گفت:  فارس  استانداری 
عمرانی استان فارس بدون توقف و 
با سرعت مناسب مراحل اجرایی را 

طی می کند و متوقف نشده است.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس،  استانداری  عمومی  روابط  از 
از  بازدید  در  رحیمی  عنایت اهلل 
پروژه های عمرانی شهرستان گراش، 
دهه   4 طی  را  اسالمی  نظام  خدمات 
ارزشمند  تأثیرگذار،  بسیار  گذشته، 
کرد  تأکید  و  خواند  گسترده  و 
انقالب  چهل سالگی  آستانه  در  که 
را  عمرانی  پروژه های  توقف  اجازه 
اگر  امروز  داد:  ادامه  نمی دهیم. وی 
به این توجه کنیم می بینیم که به رغم 
محدودیت منابع و مشکالت مالی که 
است،  دست به گریبان  آن  با  دولت 
تمام  در  خوبی  عمرانی  فعالیت های 

نقاط استان دنبال می شود.
اقداماتی  به ویژه  گفت:  رحیمی 
و  آبرسانی  را هسازی،  درزمینه  که 

ورزشی  پروژه های  و  گازرسانی 
با  قابل مقایسه  شده  انجام  استان  در 
گذشته نیست و جهش خوبی در این 

بخش ها شاهد هستیم.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری فارس، دهه مبارک فجر را 
فرصت مناسبی برای بیان دستاوردها 
و اقدامات دولت تدبیر و امید و نظام 
گفت:  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
باید با ارائه گزارش درخصوص این 
و  مردم  به  موفقیت ها  و  دستاوردها 
زمینه،  این  در  اطالع رسانی گسترده 

تخریب های  و  سیاه نمایی ها  جلو 
نظام  و  کشور  بدخواهان  و  دشمنان 
نظام  دادن  ناتوان جلوه  در  که سعی 

اسالمی را دارند بگیریم.
وی افزود: تا قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی در استان فارس فقط سه شهر 
و یک روستا گازرسانی شده بود؛ اما 
از  برخوردار  شهرهای  تعداد  امروز 
نعمت گاز در این استان به ۷۵ شهر 
باالی ۲۰  تعداد روستاهای  رسیده و 
خانوار فاقد گاز نیز تا پایان امسال به 

عدد صفر خواهد رسید.

رحیمی ادامه داد: در بحث راهسازی 
هم قبل از انقالب در استان فارس در 
مجموع یک هزار کیلومتر راه اصلی 
به  امروز  این عدد  وجود داشت که 
کیلومتر  هزار   18 حدود  به  افزون 

شامل انواع راه ها رسیده است.
فارس  استان  در  خیرین  وی، وجود 
و به ویژه شهرستان گراش را ازجمله 
دانست  ارزشمند  بسیار  ظرفیت های 
و گفت: در شرایطی که محدودیت 
همراهی  هستیم،  مواجه  دولتی  منابع 
کمک  می تواند  خیرین  کمک  و 
شایانی به اجرای پروژه های عمرانی 
هرچه  خدمات رسانی  جهت  در 

سریع تر به مردم کند.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری فارس افزود: قطعًا خیرین 
سرمایه گذاری ها  انجام  در  استان 
خیرخواهانه  کارهای  انجام  و 
و  بود  خواهند  ویژه  موردحمایت 
آنها حمایت  از  قانون  در چارچوب 

کامل خواهیم کرد.

سکته  بیماران  درمان  نوین  روش 
مغزی »لخته لیز« سبب شد تا جان 
این بیماران در کمتر از سه ساعت 

نجات یابد.
به گزارش ایسنا، رئیس بیمارستان 
علوی اردبیل در نشست تخصصی 
درمان سکته های مغزی در اردبیل 
اظهار کرد: اگر بیماری که دچار 
از سه  مغزی شده در کمتر  سکته 
شود  منتقل  بیمارستان  به  ساعت 

امکان درمان و رفع نگرانی وجود 
دارد تا از مرگ حتمی نجات پیدا 

کند.
در  کرد:  خاطرنشان  فتاح زاده 
بیماران  درمان  نوین  روش  این 
کردن  لیز  سیستم  از  استفاده  با 
به سرعت  شده  ایجاد  لخته های 
زمینه  و  قرارگرفته  مداوا  تحت 
درمان آنها به شکل اصولی فراهم 

می آید.

امید جدید در درمان سکته مغزی

»مدیریت مصرف« پوستینی نو بر تن »توزیع 
تریاک دولتی«

روزشمار برای پایان یک معافیت سربازی

رکورد باالی تولید کربن در ۲۰۱۸

 »مدیریت مصرف« پوستینی نو بر تن 
»توزیع تریاک دولتی«

 بواسحاق اطعمه و خواجوی کرمانی 
در اولویت ثبت جهانی قرار دارند

مدیرکل راه آهن فارس:
 واردات مواد اولیه شرکت های فارس

با راه آهن امکان پذیر است

مشاور رئیس میراث فرهنگی کشور در بخش گردشگری سالمت:

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

سرپرست استانداری فارس عنوان کرد؛

معاون عمرانی استانداری فارس:

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

از هر دری کالمی


