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مديركل فرهنگي دانشگاه
فنيوحرفهاي كشور:

كانونهاي فرهنگي
موفق دانشكدههای
فنيوحرفهاي كشور
تجليل ميشوند

مديركل فرهنگي دانشــگاه فنيوحرفهاي كشــور ادامه داد:
هماينك  ٤٨٢كانون فرهنگي در سطح دانشگاه فنيوحرفهاي
در حال فعالیت در زمینههای ديني و مذهبي ،ادبي ،اجتماعي و
فرهنگ و انديشه هستند.
نعمتي یادآور شد :نمايشگاه توانمنديهاي فرهنگي ،اجتماعي
و هنري دانشــگاه فنيوحرفهاي فارس نيز در حاشــيه اين
نشست در معرض ديد عالقمندان گذاشته شده است.
وی خاطرنشــان کــرد :در آيين اختتاميه اين نشســت كه
بعدازظهــر چهارشــنبه  ١٧بهمن برگزار ميشــود از ١٣
دانشكده برتر ،كارشناســان برتر كانون و چهرههاي موفق
كانونهاي هنري فرهنگي دانشــكدههاي فنيوحرفهاي در
كشور تجليل ميشود.
مديركل فرهنگي دانشــگاه فنيوحرفهاي كشور همچنين از
برگزاري بيست و هفتمين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان

سیده ناهید تقویان -تماشا
مديركل فرهنگي دانشگاه فنيوحرفهاي كشور گفت :از ١٣
دانشكده برتر ،كارشناســان برتر كانون و چهرههاي موفق
كانونهاي هنري فرهنگي دانشــكدههاي فنيوحرفهاي در
كشور تجليل ميشود.
به گزارش «تماشــا» عدالت نعمتي در نشســتی خبري در
شيراز با اشاره به برگزاري نخستين نشست فرهنگي هنري
كانونهاي قرآن و عترت دانشــگاه فنيوحرفهاي كشور به
ميزباني دانشــكده فنيوحرفهاي شيراز كه از  ١٤بهمن آغاز
شــده و تا  ١٧بهمن ادامه دارد ،گفت :هدايت و جهت دهي
به كانونهاي فرهنگي هنري به سمت فعاليتهاي تخصصي،
تقويت فعاليتهاي گروهي و تقويت و دانش افزايي دبيران و
نایب دبيران كانونها از مهم ترين اهدافي اســت كه در اين
نشست دنبال ميشود.

مهندس بهرامینژاد ،شهردار منطقه دو:

با هدف محله محوری و توانمندسازی محلههای

کم برخوردار گام مؤثری در محالت محدوده این
منطقه برداشتهایم
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اين دانشگاه در خردادماه سال آينده خبر داد.
رئيس دانشگاه فنيوحرفهاي فارس نیز در ادامه این نشست
گفت :دانشگاه فنيوحرفهاي استان با  ١٣دانشكده و  ١٣هزار
دانشجو با رويكرد مهارت محوري در حال فعاليت است.
جامعی با بیان اینکه ســه دانشكده از مجموع دانشكدههاي
دانشگاه فنيوحرفهاي استان در شيراز مستقر است ،افزود:
عليرغم به روزرســاني نسبي دانشگاه فنيوحرفهاي فارس
نسبت به ساير دانشگاهها اما همچنان نيازمند تجهيزات به
روز هستيم.
وی با بیان اینکه طي سالهاي گذشته تالشهاي زيادي براي
تعامل بــا صنايع ،اتاق بازرگاني ،انجمن صنايع فارس ،نظام
مهندسي و  ...شده است ،عنوان کرد :معتقديم دانشگاه بايد
در خدمت جامعه باشــد تا عالوه بر تربيت نيروي متخصص
و پژوهش و فنــاوري ،خدمات اجتماعي هم ارائه كند .رئيس

دانشگاه فنيوحرفهاي فارس اضافه کرد :از سال  ٩٤تاكنون
دورههاي ارتقاي پايه مهندسي توســط اين دانشگاه براي
اعضاي نظام مهندسي استان در حال انجام است.
جامعی یادآور شــد :برگزاری دورههاي مــورد نياز صنايع،
دورههــاي اصناف به ويژه صنف ســاختماني ،مشــاوره به
شــهرداری و انجام پروژههاي تحقيقاتي سازمانها نيز بر
اساس نيازسنجي توسط دانشــگاه در حال انجام است .به
گفته وی 70 ،درصد سرفصلهاي دانشگاه فنيوحرفهاي به
شكل عملياتي ،آزمايشگاهي و كارگاهي است.
رئيس دانشگاه فنيوحرفهاي فارس همچنين از مشاركت اين
دانشگاه در برگزاري جشنواره عكاسي با موضوع سيما و منظر
شهري خبر داد.
اميدوار ،معاون فرهنگي دانشگاه فنيوحرفهاي فارس نيز در
اين نشست با اشاره به فعاليت  ٤٣كانون فرهنگي هنري٢٣ ،

گزارش میدانی روزنامه «تماشا» از فرهنگسرای کتاب؛

فرهنگسرای کتاب سرانه مطالعه ساکنان منطقه را افزایش داده است

دکتــر قائــدی عضو شــورا و ناظــر در منطقه دو شــهرداری گفت:

تمــام تالش خود را بــه کار گرفته ایم تا مشــکالت محله ها برطرف
نماییم.
نشست همدلی و آشنایی مهندس بهرامی نژاد شهردار جدید منطقه دو

و یاوران شورا این منطقه شهرداری با حضور دکتر قائدی عضو محترم
شــورا و ناظر در این منطقه شهرداری ،در ســالن جلسات ساختمان
شهرداری منطقه دو برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه دو ،مهندس بهرامی نژاد
شــهردار جدید منطقه ضمن خوشامدگویی و ابراز خورسندی از حضور
و همکاری همیشــگی یاوران محترم شورا با شــهرداری افزود :انتظار
می رود که یاوران محترم شــورا همچون گذشــته ما را در راه خدمات
رسانی به محله های شهرمان یاری نمایند ،مانیز تمام تالش خود را به
کار گرفته ایم تا در حد توان و بضاعت شهرداری به شهروندان ساکن
در این منطقه خصوصأ محله های کم برخوردار خدمت نماییم.
دکتر قائدی نیز ضمن ابراز همدلی با یاوران شــورا خاطر نشــان کرد:
بازدیدها و بررســی مشــکالت محلی همچنان با جدیت ادامه خواهد
داشــت و در دســتور کار قرار دارد و بنای مدیریت جدید شهرداری و
شورای شهر براساس محله محوری و توانمندسازی محله ها می باشد
که باید در راســتای حل معضالت و آسیب های اجتماعی محالت قدم
برداریم.
وی ابــراز امیدواری کرد کــه بتوانیم در این مدت خدمات رســانی به
شــهروندان یکسری از کارهایی را که بنا نهاده ایم در آینده ای نزدیک
به نتیجه دلخواه و مطلوب برسد.
دکتر قائدی ادامه داد :سپاسگزار شهروندانی هستیم که با صبوری خود
ما را در راه خدمت به خودشان یاری می نمایند و از یاوران محترم شورا
نیز انتظار می رود که در تمام مسائل و سختی ها در کنار شهرداری قرار
گیرند و ما را در راه خدمت به خودشان یاری نمایند و از یاوران محترم
شورا نیز انتظار می رود که درتمام مسائل و سختی ها در کنار شهرداری
قرار گیــرد و ما را در راه خدمت همراهی نمایند .همکاران و دوســتان
شهرداری ها به صورت شــبانه روزی درحال خدمت جهت بهتر شدن
شرایط و وضعیت معابر ،فضای سبز ،امورات عمرانی و  ...هستند و این
خدمات مستلزم همکاری جدی یاوران محترم شورا می باشد.
در ادامه شــهردار منطقه دو بیان کرد :منطقه دو منطقه بســیار وسیعی
در کالنشهر شیراز می باشــد که دارای مختصات خاص خویش است.
از قســمت کوچه ادیان و ضلع جنوبی خیابان زند (که در مرکز شــهر
می باشد) تا محله های کم برخوردار و ســکونتگاه های غیررسمی در
جنوب و جنوب شــرقی گسترده شده اســت و ما امید آن را داریم که
در جهت رسیدگی و حل مشکالت شهروندان فهیم این منطقه خدمتی
انجام دهیم ،که با منظور رسیدن به همین هدف با طرح محرومیت زدایی
نیز با جدیت همکاری می نماییم.
در پایان این نشســت نیز یاوران شــورای محلی منطقه دو شهرداری
ضمن تبریک و شــادباش به مهندس بهرامی نژاد مسائل و مشکالت
کنونی محله ها را مطــرح نمودند که در برنامه آتی بازدیدها جهت رفع
معضالت انجام گیرد.
مدیر فرهنگسرای قرآن و عترت شهرداری شیراز خبر داد:

جشنواره قرآنی «واژههای آسمانی» و سلسله

نشستهای «فجر فاطمی» در قالب برنامههای
دهه فجر در شیراز آغاز شد

مدیر فرهنگســرای قرآن و عترت شهرداری شــیراز گفت :جشنواره
قرآنی «واژههای آسمانی» و سلسله نشستهای «فجر فاطمی» در قالب
برنامههای دهه فجر در شیراز آغاز شد.
به گــزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری شــیراز ،مریم اکبری با اعالم این خبر ،اظهار کرد :جشنواره
حفظ ســه سوره عصر ،فجر و فتح در ســه رده سنی کودک ،نوجوان و

بزرگساالن تا  ۱۶بهمن ماه در این فرهنگسرا در حال اجرا است.
وی افزود :مرحله اول این جشــنواره در  ۲۴فرهنگسرای شیراز برگزار
شده است و از حدود هزار نفر شرکت کننده ۲۰۰ ،شهروند برای رقابت
در مرحله نهایی انتخاب شــدند که با حضور داوران قرآنی در جشنواره
شرکت می کنند.
اکبری ،جشــنواره قرآنی را یکــی از رویکردهای ارزیابــی دوره ها و
کالس های قرآن فرهنگسراهای سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری
شیراز دانســت و تأکید کرد :این رویداد قرآنی عالوه بر انگیزه بخشی
به قرآن آموزان ،بســتری مناســب را برای شناســایی نقاط قوت و
آسیب شناسی حرفه ای دوره های قرآنی فراهم خواهد کرد.
مدیر فرهنگســرای قرآن و عترت شهرداری شیراز نشست های «فجر

فاطمی» را از دیگر برنامههای مهم دهه فجر شهرداری شیراز توصیف و
خاطرنشان کرد :در این سلسله نشست ها که به میزبانی  ۶فرهنگسرا
و با پیش بینی حضور حداقل  ۸۰۰نفر برگزار می شــود ،کارشناسان و
اســاتید قرآن و ســیره اهل بیت (ع) در فرهنگسراهای علوی ،نیایش،
رســانه ،باران ،قرآن و پایداری به طــرح مباحث تخصصی از با عنوان

ســیره حضرت زهرا (س) با محوریت نقش بانــوان در اجتماع خواهند
پرداخت.
به گفته اکبری ،سلسله نشست های «فجر فاطمی» از  ۱۳بهمن ماه آغاز
شده و تا  ۱۸بهمن ادامه دارد.

تشكل اسالمي و شــوراي صنفي فعال در دانشكدههاي اين
دانشگاه ،يكي از محوري ترين اهداف برنامههاي این معاونت
را انجام كارهاي تيمي عنوان کرد.

گزارش :حسین حسنپور
عکاس :حجت رحیمی
از بولوار گلستان وارد خیابان شهیدی معزی
میشــویم و با طی مســیری  ۵۰متری به
فرهنگسرای کتاب میرسیم.
هوای زمســتانی شــیراز و باریدن نم نم و
آرام باران حال و هــوای خوبی را به محیط
فرهنگسرا بخشیده ،فرهنگسرا مانند همیشه
پر از رفت و آمد افراد مختلف است و همین
شــلوغی حس خوبی را به محیــط منتقل
می کند.
فرهنگسرای کتاب یکی از  ۲۴فرهنگسرای
شهرداری شــیراز اســت ،این فرهنگسرا
در حــوزه تخصصی کتاب فعالیــت دارد و
از ســاعت  ۷و نیم صبح تا ساعت  ۸و نیم
شب به صورت یکســره به شهروندان  ۴تا
بزرگســال با برگزاری کالس های مختلف
خدمات ارائه می دهد.
این فرهنگســرا در ســال  ۸۶تأســیس
شــده و فعالیت عمومی آن شــامل شــهر
دوســتدار کودک ،کتاب ،سالمت ،طبیعت و
ســالمند و برگزاری کارگاهها و کالس های
ورزشــی ،علمی ،مذهبی ،هنرهای تجسمی،
هنرهای صناعی و سنتی ،هنرهای نمایشی،
کالس های موسیقی سنتی است.
فرهنگســرای کتاب همچنیــن کارگاه های
رایــگان مشــاوره خانواده ،مهــارت های
زندگی اجتماعی ،آموزش های شــهروندی،
کارگاه هــای تغذیــه برگــزار مــی کند.
برنامه های عمومی فرهنگســرای کتاب نیز

شامل سینما محله در بخش پخش و نقد فیلم،
نمایشــگاه توانمندی بانوان ،نمایشگاه های
آثار هنری مربیــان و هنرجویان و تورهای
شیراز گردی می شود.
فعالیت های تخصصی فرهنگسرای کتاب با
توجه به نام آن نیز شامل برگزاری کارگاه های
داستان نویســی ،قصه گویی خالق ،سواد
رســانه ای ،مهارت مطالعــه و تندخوانی،
مشــاوره تحصیلی ،خیال پردازی ،انتخاب
کتاب خوب ،افســانه های کهن یا شاهنامه
خوانی ،حافظ خوانی و گلستان خوانی است.
فرهنگســرای کتاب همچنین برگزارکننده
کارگاه های کودکــی با کتاب در بخش های
ساخت کتاب های دست ساز و قصه گویی و
خیال پردازی است.
برگزاری جلســات نقــد و رونمایی کتاب،
مســابقات کتابخوانــی ،نمایشــگاه های
کتاب همراه با طــرح معاوضه کتاب با کاغذ
باطله ،باشــگاه کتــاب خوانی شــهر راز،
برگــزاری تورهای دانایی با هدف آشــنایی
و بازدیــد از کتابخانه ها ،کتابفروشــی ها و
چاپخانه های سطح شهر از دیگر برنامه های
این فرهنگسرا است.
برگــزاری جشــنواره هــای بــاغ کاغذی
شــامل هرگونه فعالیت در حــوزه کتاب و
کتابخوانی ،پیــاده روی خانوادگی همراه با
برنامــه های کتابخوانــی و برگزاری برنامه
ارمغــان دانایی به منظور اهــدای کتاب به
مناطق کم برخوردار یــا افراد خاص و تهیه
و توزیــع کتاب یــک صفحــه ای از دیگر

برنامه های این فرهنگسرا است.
در سالن فرهنگسرا نمایشگاه کتاب برگزار
گردیده و شــهروندان نیز به خرید کتاب با
تخفیف ویژه مشــغول هســتند با راهنمایی
فروشــنده وارد اتــاق مدیر فرهنگســرا
می شویم و با او به گفت و گو می پردازیم.
مدیر فرهنگسرای کتاب نیز با اشاره به اینکه
روزانه بیش از پانصد نفر به این فرهنگسرا
مراجعه می کنند ،اظهار کرد :تعداد کالس های
روزانه این فرهنگسرا حدود  ۱۵تا  ۲۰کالس
است.
نرگس حســنی آزاد افزود :تعامل خوبی با
اداره کتابخانــه های ارشــاد ،حوزه هنری،
انجمن های ادبی ،کتابخانه آســتان مقدس
احمــدی و محمدی و آمــوزش و پرورش
برقرار است.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد کل اعضای
فرهنگسرای کتاب بیش از  ۵هزار و دویست
نفر است ،افزود :بیش از ده هزار و دویست
جلد کتاب در کتابخانه بزرگســاالن موجود و
بین  ۴۰تا  ۵۰نفر مراجعه روزانه به کتابخانه
داریم و همچنین تعداد هفتصد جلد کتاب در
کتابخانه کودکان موجود است.
حســنی آزاد با بیان اینکه این فرهنگســرا
مجهزتریــن کتابخانه ســازمان فرهنگی
اجتماعی شهرداری را دارد و به همین دلیل
فرهنگســرای کتاب نام گرفته ،اظهار کرد:
این کتابخانه مجهز به قفل نمایه اســت و
اعضا می توانند کتاب مــورد نظر خود را از
طریق نرم افزار جستجو کنند.

مدیر فرهنگســرای کتاب با بیان اینکه در
مناســبت های مختلف اقدام بــه برگزاری
نمایشــگاه کتاب در این فرهنگســرا می
کنیم ،گفت :به مناســبت دهــه فجر از ۱۳
بهمن تا دوم اســفندماه نمایشــگاه کتاب
همراه با طرح معاوضــه کتاب با کاغذ باطله
و همراه با تخفیف ده تا  ۴۰درصدی در این
فرهنگسرا برقرار است و همین نمایشگاه نیز
با محوریت این فرهنگسرا در فرهنگسرای
جوان واقع در بیســت متــری امام خمینی،
فرهنگسرای ســامت واقع در معالی آباد و
فرهنگسرای رسانه واقع در بولوار جانبازان
نیز برگزار است.
وی با بیان اینکه وجود این فرهنگســرا در
افزایش سرانه مطالعه شــهروندان ساکن
در اطراف نقش مؤثری داشته است ،افزود:
با توجــه به اینکه فرهنگســرا در مجاورت
حافظیــه و کتابخانه مرکز اســناد ملی قرار
گرفته اســت دارای موقعیت خوبی است و
توانسته است بر روی شــهروندان ساکن
در اطراف تأثیر بســزایی بر جا گذارد و آنان
را به فعالیت های حــوزه کتاب و کتابخوانی
عالقه مند نماید.
حســنی آزاد در بخش دیگری از سخنانش
به برگزاری کالس های ورزشی اشاره کرد و
گفت :سالن ورزشی فرهنگسرا نیز از ساعت
 ۷و نیم صبح تا  ۸و نیم شــب فعال اســت
و کالس های مختلفی مانند يوگا ،ايروبيك،
بدنســازى ،آمادگى جسمانى ،ژيمناستيك و
كاراته و تكواندو برگزار می شود.

وی با بیــان اینکه روزانه تقريبــاً  ٨الى ٩
سانس کالس ورزشی برگزار مى شود و هر
كالس بين ٣٠تــا  ٣٥نفر عضو دارد ،افزود:
هر روز حدود ســیصد نفــر در کالس های
مختلف ورزشی شرکت می نمایند.
حسنی آزاد در ادامه به برگزاری کالس های
آموزش صنایع دستی اشــاره کرد و افزود:
کالس های آموزش صنایع دســتی شــامل
هنرهاى خانگى ،صناعى و ســنتى شامل رو
دورى هاى سنتى ،سرمه دوزى ،منبت است.
وی گفــت :محصــوالت صنایــع دســتی
دانش آموختــگان در این فرهنگســرا به
معرض نمایش و فروش گذاشته می شود.
فاطمه پاک منش از ساکنان بولوار گلستان و
یکی از اعضای کتابخانه فرهنگسرای کتاب
است .این شــهروند ضمن ابراز رضایت از
عملکرد این فرهنگســرا اظهار کرد :وجود
فرهنگســرای کتاب در ایــن منطقه تاثیر
بســزایی در رفتار و سبک زندگی من داشته
است .وی با اشاره به وجود کتاب های متنوع
در این فرهنگسرا ،گفت :این کتابخانه دارای
کتــاب هــای متنوعــی اســت و در زمینه
روانشناســی کــه مورد عالقه من هســت
کتاب های بسیار خوبی را دارد.
پاک منش با بیان اینکه کتابخانه فرهنگسرا
دارای کتاب های تاریخی و رمان نیز هست،
افزود :عادت کردم تا هــر هفته کتابی را از
کتابخانه تحویل بگیرم و آن را مطالعه کنم.
وی افــزود :عالوه بر خودم ســایر اعضای
خانواده نیز به کتابخوانی عالقمند شــدند و

تأثیر بسزایی در رفتار خانواده داشته است.
راضیه کشــاورز نیز دیگر شهروند ساکن در
این منطقه اســت و حدود سه سال پیش به
عضویت کتابخانه این فرهنگســرا در آمده،
اظهار کرد :فرهنگسرای کتاب دارای محیطی
مناسب و دلنشین است و کتابخانه خوبی هم
دارد.
این شهروند گفت :قبل از عضویت کتابخانه
میــزان مطالعه ام اندک بود اما طی این چند
سال به کتاب عالقمند شدم و میزان مطالعه ام
افزایش یافته است.
وی افزود :عالوه بر مطالعه روزانه ،هر شب
نیز قبل از خواب باید مطالعه داشته باشم و
به این کار عادت کردم.
کشــاورز ضمن قدردانــی از کادر مدیریتی
این فرهنگســرا اظهار کــرد :از برگزاری
نمایشگاه های کتاب و تخفیفاتی که در نظر
گرفته می شود به شــدت استقبال می کنم
زیرا فرصت و شــرایط خرید کتاب را برای
همه فراهم می کند.
حدود یک ساعت و چهل دقیقه ای است که
در فرهنگســرا به گفت و گو مشغول هستم
و به دلیل شــور حال حاکم بــر این مکان
گذر زمان را احســاس نکردم اما هوا نسبتاً
ســرد و باران هم کمی تندتر شده است .در
محوطه بیرونی فرهنگسرا دو کودک نیز که از
محیط آپارتمانی کوچک شان خسته شده اند
با شــور و حالی بی نظیر بــه دنبال یکدیگر
می دویدند .من و عکاس روزنامه نیز محیط
فرهنگسرا را ترک می کنیم.

شیراز میزبان سومین کنگره بینالمللی سالمت همراه؛

صف کشی دستگاههای ارتباطات جمعی پشت خاکریز سالمت
سال هاست شــیراز به عنوان کالنشهر پیش رو در
حوزه سالمت نه تنها شهرت کشــوری یافته بلکه
در عرصه بین المللی نیز به مرکزی برای گردهمایی
ایده های خالق و نبــوغ اصحاب علم در این بخش
شده است.
حاال دست اندرکاران ســامت جامعه در دانشگاه
علوم پزشــکی شــیراز از مرزهای درمــان فراتر
رفته اند و با تدارک برنامه هــای متعدد ،ایده ها را
در حوزه ســامت گردهم جمع می کنند تا سرعت
پیشرفت در این راه بیش از گذشته شود.
با دگرگونــی دنیای ارتباطات و حضور انســان در
فضای مجــازی ،برنامــه ریزی بــرای به خدمت
گرفتن تکنولوژی جهت پیشــرفت در حوزه سالمت
اهمیتــی دوچندان به خود گرفتــه و قطعا برگزاری
همایش هایی همچون «ســامت همــراه» یکی از
مسیرهایی اســت که می تواند برنامه ریزان را در
تحقق اهداف این حوزه یاری رساند.
آنچه فارس را به یکی از قطب های پزشــکی ایران
تبدیــل کرده ،عالوه بر قدمــت راه اندازی مراکز و
زیرســاخت های ارائه خدمات سالمت از دیرباز در
این دیار ،توانمندی های اســاتید علم پزشکی در
ارتقای شاخص های نظام سالمت است.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی
شیراز ،از ثمره های شیرین پیروزی انقالب اسالمی
که به صورت روزافزون نمود روشــن تری می یابد،
توسعه بســترهای ارائه خدمات بهداشت و درمان
است تا سالمت سیمایی دلنشین تر از همیشه یافته
و شاهد دسترسی عادالنه همه اعضای جامعه به این
خدمات باشیم.
از فراز چهار دهه ای که تاریخ انقالب پشــت سر
نهاد ،ماحصل تنگناهایی که برخی کشــورها برای
ایران ایجاد کردند ،رقم خوردن عزمی ملی در مسیر
خودکفایی و توســعه بود که در ابعــاد گوناگون به
نمایش گذاشته شد.
از جمله این عرصه ها ،نظام ســامت ایران بود که
دراین راســتا ،گام به گام ،شاخص های بهداشت
و درمــان به پیش رفته و امروز به عنوان کشــوری
سرآمد در منطقه ،خود را به اثبات رسانیده ایم.
اما فارس ،از گذر این ســال ها ،به پشتوانه تالش
پزشکانی دلســوز و نام آورانی کارآزموده ،همواره
توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب های

کنگره بین المللی «سالمت همراه» که دو ساالنه ای
علمی برای پیشرفت ارتباطات جمعی است این بار
یکم و دوم اســفندماه در مرکز استان برگزار خواهد
شــد و تدارک برنامه های جانبی متعدد برای آن بر
پربار ار بودن این کنگره تأثیر بسزایی خواهد داشت.
سالمت
رئیس مرکز رشــد فناوری اطالعات دانشگاه علوم
پزشکی شــیراز در این رابطه از برگزاری «مسابقه
اپلیکیشن برتر سالمت» به عنوان یکی از برنامه های
جانبی ســومین کنگره بین المللی ســامت همراه
شــیراز ،خبر می دهد و عنوان می کند :این مسابقه
با هدف ارتقای استانداردهای تولید اپلیکیشن های
سالمت و افزایش انگیزه فعاالن این حوزه برای ایده
پردازی و استانداردســازی این محصوالت برگزار
می شــود و استارتاپ ها و شرکت های فعال در این
زمینه ،می توانند در این مســابقه شرکت کنند و از
جوایز نقدی ارزنده این رویداد بهره مند گردند.

دکتر «ســید جلیل معصومی» می گوید :نام نویسی
بخش مسابقه از یکم بهمن ماه آغاز شده تا بیست

بهمن در پایگاه اینترنتی http://mhealth2019.
 sums.ac.irانجام می شــود و تیم های شرکت
کننده می توانند ضمن نام نویســی در این مسابقه،
درخواست خود را برای دریافت غرفه در نمایشگاه و
رویداد استارتاپ دمو ،ارسال کنند.
آنگونه که دکتر معصومی عنوان می کند برنامه های
جنبی این کنگره با استقبال قابل توجه نخبگان علمی
و شرکت های دانش بنیان روبذو شده و پیش بینی
می شــود نتایج پرباری از برگزاری برنامه های این
گردهمایی علمی حاصل شود .البته رئیس مرکز رشد
فناوری اطالعات دانشــگاه می افزاید :با هدف رفاه
بیشتر شــرکت کنندگان در بخش نمایشگاه ،زمینه
اسکان رایگان افراد شرکت کننده در مدت برگزاری
کنگره در شــهر شیراز فراهم شده است و همچنین
 ۵۰درصد هزینه غرفه ها ،از ســوی حامیان کنگره
پرداخت می شود.
أنطورکه دســت انــدرکاران این کنگــره بیان می
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فارس قطب قدرتمند پزشکی ایران!
برجســته پزشــکی در ایران محفوظ نگاه داشته و
ارتقا بخشــد و این مهم به دســت نمی آمد ،جز با
تالش شــبانه روزی دست اندرکاران این عرصه در
مســیر خدمت و امروز فارس توانسته خود مامنی
باشــد برای مراجعه بیمارانی نه تنها از استان های
جنوبی ،بلکه سراسر ایران.
از جملــه موفقیت هــای تاریخ پزشــکی فارس،
توانمندی انجام جراحی های پیچیده و نادر پزشکی
اســت که نجاتبخش جان بیمــاران بوده و موجب
شده تا بسیاری از هموطنانمان ،از مراجعه به دیگر
کشورها برای دریافت خدمات درمانی بی نیاز شوند.
در ســال هایی که گذشــت ،دو جراحــی پیچیده
پزشــکی ،جلوه ای دیگر به سیمای پزشکی فارس
بخشــید و نامی نیک در این عرصه به یادگار ماند؛
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده که تاکنون دوبار
با موفقیت در بیمارستان نمازی شیراز انجام گرفته
است و موجب دستیابی پزشکی ایران به توانمندی
شده است.

نخســتین نمونه این جراحی ،مربوط می شــود به
نوزادان دوقلوي پســر که از ناحيه سينه و شكم به
هم متصل بودند و در عضو حیاتی كبد مشترك بودند.
مادر ایــن دوقلوها ،در ماه پنجم بــارداری پس از
تشــخیص مشــکل دوقلوها تقاضای سقط جنین
داشــته که با اطمینان تیم پزشــکی شیراز نسبت
به امکان موفق جداســازی ،بارداری ادامه یافته و
چهار ماه پس از تولد ،با همت تیم پزشــکان شیراز
به سرپرســتی دکتر «علی بهــادر» ،این جراحی با
موفقیت در تاریخ پزشکی ایران به ثبت رسید.
این دوقلوهای اهل مرودشــت کــه اکنون زندگی
جداگانه ای را تجربه می کنند ،هم اکنون دانش آموز
کالس اول دبستان هستند.
تا پیش از این موردی از موفقیت در این جراحی و یا
زنده ماندن هر دو قل ،به ثبت نرسیده است.
موفقیت در این جداسازی توسط تیم جراحی پیوند
اعضای دانشگاه علوم پزشــکی شیراز موجب شد
تا بار دیگر به این توانمندی اعتماد شــود و جراحی

دومین دوقلوهای به هم چسبیده اهل المرد ،بیستم
مــرداد  ،93با جداســازی از ناحیه دیواره شــکم،
جناغ ســینه ،دیافراگم و کبد ،در بیمارستان نمازی
شــیراز ،پس از گذشت سه ســاعت ،با همکاری
اســاتیدی چون دکتر «ســید علی ملک حسینی»،
دکتر «ســامان نیک اقبالیان» ،دکتر «حشــمت اهلل
صالحــی» ،دکتر «کاظمی» ،دکتر «ســهم الدینی»،
دکتر «اقبــال» و دکتر «شمســایی» بــا موفقیت
انجام شد.
«محمــد» و «رضــا» از آغاز تولد ،تحــت نظارت
پزشکان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفته
و با توجه به وضعیت به هم چســبیدگی آنان ،الزم
بود مدتی برای اطمینان از موفقیت جداسازی زمان
بگذرد.
این دوقلوها از ناحیه دیواره شــکم ،جناغ ســینه،
دیافراگم و کبد به هم متصل بودند که سرانجام پس
از 6ماه بررسی پزشــکان ،شرایط الزم برای عمل
جداســازی فراهم شــده و این عمل با موفقیت در

کنند قرار اســت عالوه بر ســخنرانی های علمی و
تخصصی ،برنامه هایی از جمله ،مســابقه کشوری
برتریــن اپلیکیشــن های ســامت ،نمایشــگاه
اپلیکیشــن های ســامت ،کارگاه های جانبی ویژه
استارتاپ ها ،رویداد دورهمی و تبادل تجربیات ویژه
استارتاپ ها حوزه سالمت و رویداد استارتاپ دمو در
طول برگزاری این کنگره به عنوان برنامه های جانبی
اجرایی شود.
به نظر می رسد حرکت در مسیر تحوالت تکنولوژی
گریزناپذیر اســت و تدارک برنامــه های اینچنینی
در شــیراز به عنوان قطب پزشکی کشور می تواند
در کنار تالش اســتاتید صاحب سبک علم پزشکی،
مســیر توســعه و ارتقای جایگاه این شهر را حوزه
ســامت هموارتر ســازد؛ موضوعی که بیس از هر
چیز نیازمند همراهــی و همگامی بخش های متعدد
مدیریتی شهر و اســتان و البته همگامی رسانه ها
است.
بیمارستان نمازی شیراز انجام شد.
دکتــر بهادر با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی
تیم پزشکی ،مشــترک بودن کبد این دوقلوها بود
و در صورت این مشــکل ،الزم بود کبد مشترک در
بدن یکی از نوزادان باقــی مانده و برای قل دیگر،
اقدام به پیوند کبد شود ،می گوید :پدر و مادر محمد
و رضا برای پیونــد کبد خود به فرزندشــان ابراز
تمایل کرده بودند و همه شــرایط برای انجام این
عمل در صورت ضــرورت ،فراهم بود که با توجه به
منفک بودن کبد نــوزادان ،نیاز به عمل پیوند اتفاق
نیفتاد.
او تجربه موفق جراحی های پیوند اعضا در شــیراز
را موجب تقویت اعتماد به نفس تیم پزشکی برای
انجام این دو جراحی می دانــد و می گوید :درصد
موفقیت جداسازی دوقلوها ،با توجه به میزان و نحوه
چسبندگی و اعضای به هم چسبیده متفاوت است و
بیشــترین میزان خطر در دوقلوهای متصل از ناحیه
قلب و مغز اســت؛ اما با توجه بــه موفقیت های به
دســت آمده ،امروز توانایی این جداسازی در همه
انواع دوقلو ،در ایران کمتر از کشــورهای پیشرفته
دنیا نیست.
چهل سال سالمت فارس ،تاریخی پرافتخار از این
دست پیشرفت ها و توانمندی هاست که امروز نامی
بلندآوازه رقم زده است.

