
آغاز عملیات اجرایی احداث بیمارستان 700تخت خوابی در شیراز
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حاشیه انعقاد تفاهم نامه گفت: بیمارستان صدیقه طاهره)ع(، در منطقه 

میانرود، واقع در جنوب شهر شیراز احداث می شود تا نیاز حدود 250هزار نفر جمعیت این منطقه به خدمات درمانی تسهیل شود.
دکتر محمدهادی ایمانیه افزود: تاکنون با حضور پزشک خانواده و ایجاد مراکز خدمات جامع سالمت در این منطقه، تالش شده که امکان دریافت خدمات 

سالمت فراهم شود که با راه اندازی این بیمارستان، گام مؤثرتری در این زمینه برداشته می شود.
وی با اشاره به هزینه 500 میلیون تومانی برای هر تخت بیمارستانی گفت: بنابراین برای ساخت این بیمارستان نیز 350میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

بیمارستان 700تخت خوابی صدیقه طاهره)ع( شیراز، آبان 95 با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلنگ زنی شد.
ایمانیه درباره بیمارستان محمدرسول اهلل)ص( نیز گفت: از مجموع هزار و 400 تخت این بیمارستان، هزینه 400 تخت را برای کودکان و بانوان، نیکوکاران 

سالمت و هزار تخت را نیز دولت و دانشگاه تأمین خواهند کرد.

26

پنج  شنبه

1395

اسفند

تاریخ 

2

سال 
بیست ودوم 

1921
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

    

 

 
  

 
 

 

   
 

 

    
 

 
  

 
 

  
  

 

 

 

 5873 - 8002

0101455837001071 - 32344771
071 - 32344772

071 - 42229246

ISSN : 5873 - 8002

سر مقاله
 محمد مهدی جعفری زاده

شماره

صفحه

روزنامه

غضنفری:   خدیجه   / خبری  سرویس   
استان  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 

فارس   گفت: 
نوروزی   نجات  و  امداد  های  طرح 
 25 از  فارس،  احمر  هالل  جمعیت 
ماه  فروردین   15 تا  جاری  اسفندماه 

سال 96 ادامه دارد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس  
تشریح  به   خبرنگاران   جمع  در 
جمعیت   این  نوروزی  برنامه های 
پرداخت و گفت: طرح های امداد و 
ماه  اسفند  از 25  این جمعیت  نجات  
جاری آغاز می شود و تا 15 فروردین 

سال 96 ادامه دارد.
حوزه  در  افزود:  جعفری  اهلل  فیض 
جمعیت  نجات  و  امداد  معاونت 
 22 نوروز،  برای  فارس  هالل احمر 
 25 موقت،  پایگاه   11 ثابت،  پایگاه 
پایگاه  یک  سیار،  امدادی  کشیک 
توانا در پایگاه های  و 8 پایگاه امداد 
توانا  پایگاه  نجات کوهستان، یک  و 
محورهای  در  امدادگر«،  بانوان  »تیم 
مواصالتی استان، در طول  شبانه روز 

به هموطنان خدمات ارائه می کنند.
به  هوایی  امداد  پایگاه  یک  همچنین 
مدت ده روز به همراه 8 پایگاه امداد 
امدادی  و نجات وکوهستان، خدمات 
مسافران  به  ایام  این  در  ساعته   24

به  جعفری  شود.  می  ارائه  نوروزی 
لجستیکی  بالگرد  فروند  استقرار یک 
اشاره کرد و افزود: این بالگرد برای 
در  امدادی  های  عملیات  پشتیبانی 
و  امداد  طرح  طول  در  استان،  سطح 

نجات نوروزی است.
در  دائم  کشیک   26 داد:  ادامه  وی 
مرکز  یک  و  شهرستانی  شعب  سطح 
EOC در حوزه معاونت امداد و نجات 
این طرح،  در جریان  استان،  جمعیت 
فعالیت شبانه روزی دارند.  وی اظهار 
داشت: از ابتدا تا انتهای طرح نوروزی 
96، تیم ارزیاب جمعیت استان نسبت 
به بررسی کیفیت خدمات امدادی در 
پایگاه های پست های نوروزی اقدام 

خواهد کرد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس 
این  های  داروخانه  کار  نحوه  درباره 
جمعیت در تعطیالت نوروز نیز گفت: 
نسخه  رسمی،  تعطیل  روزهای  در 
تلفنی  تماس  با  موردی،  و  ضروری 
صاحب نسخه با مسئول کشیک و در 
داروخانه، پیچیده خواهد شد. جعفری 
ادامه داد: در روزهای غیر تعطیل نیز 
داروخانه باز است و روند پاسخگویی 
صورت  به  مراجعان  و  بیماران  به 

حضوری می باشد. 
جعفری درباره تیم بانوان امدادگر نیز 

گفت: این تیم در کیلومتر 20 شیراز-
مرودشت مستقر می شود.

امدادی  نیروهای  ادامه داد: تعداد  وی 
تعداد،  این  از  که  هستند  ما   282 ما 
تن   34 نجاتگر،  و  امدادگر  نفر   165
نجاتگر کادر، 60 نفر پرسنل امدادی، 
هماهنگی  کنترل  اتاق  در  نفر   4
عملیات، 5 نفر روز در پایگاه هوایی، 
2 نفر روز تیم واکنش سریع و 5 تیم 

ارزیاب هستند.
انجام  برای  افراد  همچنین 
دستگاه   97 از  خود  مأموریت های 

خودروی عملیاتی استفاده می کنند.
سالمتی  و  ایمنی  پست   29 ایجاد 

نوروزی هالل احمر
به  نوروز  ایام   در  گفت:  جعفری 
داوطلب  عضو   80 روزانه  صورت 
کارکنان،  از  تن   26 کنار  در  جوان 
و سالمت  ایمنی  پست   29 برپایی  با 
مسافران نوروزی، از 25 اسفندماه در 
نقاط مختلف استان، با شعار »بی گدار 
به  برانیم«  ظریف  نزنیم،  جاده  به 
در  آرام  سفری  انجام  برای  مسافران 

جاده ها کمک می کنند.
برپایی 30 خیمه  از  جعفری همچنین 
در  کودک  دوستدار  فضای  و  نماز 
و  ایمنی  های  پست  استقرار  محل 
سالمت مسافرین نوروزی 96 خبرداد 

و  ثابت  سالمت  ایستگاه   3 افزود:  و 
مرودشت،  های  شهرستان  در  سیار 
شیراز، آباده و الرستان ایجاد خواهد.

به گفته وی داروخانه های جمعیت   
هالل احمر از تاریخ 28 تا 30 اسفندماه 
انبارگردانی   فرایند  دلیل  به  جاری 
و  یکم  روزهای  در  و  است  تعطیل 
دوازدهم فرودین ماه 96، ارائه خدمات 
موردی به بیماران با نسخه خاص و با 
مسئول  حضور  و  آن ها  تلفنی  تماس 

کشیک در داروخانه خواهد بود.
نوروز،  تعطیل  غیر  روزهای  در 
داروخانه  هالل احمر فارس باز است  
صورت  به  ارجاعی  های  نسخه  و 

حضوری پیچیده خواهد شد.
جعفری ادامه داد: بیمارانی که دارای 
ایام  این  در  هستند،  ضروری  نسخه 
نگهبانی   به  مراجعه  با  می توانند 
در  واقع  شیراز  احمر  هالل  جمعیت 
از طریق شماره مستقیم  یا  بلوار زند، 
مسئول  به   ،314 داخلی   ،32334444
کشیک داروخانه دسترسی پیدا کنند.

کار  ساعت  وی،  گفته  به 
فارس  احمر  هالل  داروخانه های 
نوروزی، تعطیالت   اول  هفته   در 

در  و   13 تا   8 ساعت   از 
 14 تا   8 ساعت  از  دوم   هفته 

خواهد بود.

و  رفتار  اخالق،  باید  نوروز  عید  در 
روابطمان را نو کنیم.

 95 سال  اینکه  اعالم  با  رئیس جمهور   
اظهار  بود،  گشایش ها  از  بسیاری  سال 
این   96 سال  در  که  کرد  امیدواری 

گشایش ها ادامه پیدا کند.
و  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
امروز  صبح  روحانی  حسن  المسلمین 
جلسه  آخرین  حاشیه  در  )چهارشنبه( 
جمع  در   ،95 سال  در  دولت  هیئت 
شکر  را  خدا   کرد:  اظهار  خبرنگاران 

می کنیم که در روزهای پایانی سال 95 
توانیم  می  بی کرانش  الطاف  خاطر  به 
امسال  باشیم.  ایران  مردم  خدمت  در 
که  بود  ها  گشایش  از  بسیاری  سال 
امیدواریم بتوانیم در سال آینده این راه 

را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: امسال خداوند به ما امنیتی 
با  هایی  قدم  توانستیم  که  کرد  ارزانی 

حمایت و کمک مردم برداریم.
روحانی با اشاره به دستاوردهای دولت 
با  امسال  شد:  یادآور   95 سال  در 

خودکفایی در گندم، تحوالت در زمینه 
انرژی، تولیدات نفت و گاز و صادرات 
توانستیم  گازی  میعانات  و  خام  نفت 
سر  پشت  را  گذشته  عقب ماندگی های 
بگذاریم. ما در تولید گاز، مواد غذایی 
در  و  داشتیم  خوبی  رشد  کشاورزی  و 
ناوگان  و  جاده ای  ریلی،   نقل  و  حمل 
برداشتیم. در  پیش  به  قدم هایی  هوایی، 
نیروگاه های  و  سدها  آبی،  منابع  زمینه 
جدیدی اضافه کردیم و در مجموع در 
تولید  اقتصادی و  زمینه زیرساخت های 

حرکت مثبتی داشتیم.
روحانی اضافه کرد: سالی که گذراندیم 
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود 
بلند  طرح های  و  برنامه ریزی ها  که 
انجام  زمینه  این  در  که  کوتاه مدتی  و 
اتکای  شد.  خواهد  داده  گزارش  شده، 
بیشتر  مالیات  به  و  کمتر  نفت  به  ما 
فزونی  واردات  به  صادرات  و  شده 
رشد  در  خوبی  قدم های  و  گرفته 
جایگاه  نفت  صادرات  در  برداشته ایم. 
گذشته  را به دست آوردیم و در حمل 
و نقل می توانیم مشکالت را پشت سر 

بگذاریم.
روحانی تأکید کرد: در عید نوروز باید 
کنیم.  نو  را  روابطمان  و  رفتار  اخالق، 

بیشتر  انسجام  سال  باید  جدید  سال 
اجتماعی باشد؛ زیرا ما با وحدت، اتحاد 
بلند  اهداف  به  می توانیم  همبستگی  و 

خود دست پیدا کنیم.
اینکه  به  اشاره  با  یازدهم  رئیس دولت 
دستگاه های  توسط  خوبی  اقدامات 
مسافران  به  ارائه خدمات  برای  مختلف 
اظهار  است،  شده  انجام  نوروزی 
و  راه ها  جمله  از  جدید  امکانات  کرد: 
و  است  شده  ایجاد  جدیدی  تونل های 
در  مردم  بیشتر  رفاه  برای  مسیر  دولت 

زمینه حمل و نقل را دنبال می کند.
سال  امیدواریم  اینکه  بیان  با  روحانی 
96،  سال خوشبختی و سعادت برای کل 
ایرانیان باشد گفت: از اعضای دولت و 
در سراسر کشور  دولتی  مسئوالن  همه 
تشکر  کشیده اند،  که  زحماتی  بابت 
از رسانه ها هم تشکر  می کنم. همچنین 
می کنم. رسانه ها تالش زیادی کردند تا 
به  را  خبری  و  تحلیلی  سیاسی،  مسائل 

گوش مردم برسانند. 
برای ما  حضور رسانه ها در سال آینده 
اهمیت دارد. رسانه ها در هر امری برای 
تحلیل  با  و  باشند  پیشتاز  باید  پیشرفت 
و خبررسانی دقیق به منافع ملی کمک 

کنند.

رییس جمهور:

 با وحدت، اتحاد و همبستگی می توانیم به اهداف بلند خود
 دست پیدا کنیم

اشاره  با  کشور  علمیه  حوزه های  مدیر 
به اینکه نظام بر اساس پایه فکری که 
در حوزه تولید می شود، باید اداره شود، 
گفت: حوزه علمیه باید پاسخگوی همه 

نیازهای نظام باشد.
علیرضا  اهلل  آیت  مهر،  گزارش  به 
همایش  در  سه شنبه  شامگاه  اعرافی 
امام)ره(  آرمان های  و  علمیه  »حوزه 
همت  به  که  رهبری«  معظم  مقام  و 
عالی و  اساتید سطوح  دبیرخانه تشکل 
خارج حوزه علمیه قم در سالن همایش 
سردار  حضور  با  دارالشفاء  مدرسه 
جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی برگزار شد، اظهار داشت: حوزه 
علمیه باید تالش کند تا همواره انقالبی 
بماند و رهبر معظم انقالب نیز بر این 

مسئله تأکید کرده اند.
و  اندیشه  مولد  باید  اینکه  بیان  با  وی 
به  قدم  به  قدم  تا  باشیم  انقالبی  فکر 
نزدیک  است  نظرمان  مد  که  اهدافی 
اساس  بر  بخواهیم  اگر  افزود:  شویم، 
باید  باشیم،  مبتنی  انقالب  ارزش های 
فعال  حضور  گوناگون  عرصه های  در 

و جدی داشته باشیم.
که  سؤال  این  طرح  با  قم  جمعه  امام 
غلبه  و  بزرگ  آرمان های  تحقق  برای 
بر موانع پیش رو چه روش هایی را باید 

بپیماییم، گفت: انقالبی ماندن در ابعاد 
مختلف پیامدهایی دارد که باید به آنها 

توجه کرد.
حوزه  در  مراجع،  جایگاه  و  نقش 

صیانت و حفظ شود
اینکه  بیان  با  علمیه  حوزه های  مدیر 
باید به گونه ای عمل کنیم که طلبه به 
حوزوی بودن خود افتخار نماید، گفت: 
نقش و جایگاه بزرگ مراجع و اساتید 

در حوزه باید صیانت و حفظ شود.
وی با اشاره به اینکه نظام بر اساس پایه 
فکری که در حوزه تولید می شود، باید 
اداره شود، گفت: حوزه در برابر نظام، 
انحرافات  با  مقابله  و  نقد  دفاع،  وظیفه 

را دارد.
نیازهای  داشت:  ابراز  اعرافی  اهلل  آیت 
متنوعی داریم که باید برای آن ها نیرو 
تربیت کنیم و گرچه در این خصوص 
بیشتر  همکاری  اما  شده،  اقداماتی 
روحانیون و اساتید حوزوی را می طلبد.
جمله  از  مسائلی  به  پایان  در  وی 
توجه  حوزه،  در  مستمر  آسیب شناسی 
به علوم عقلی و کالمی، تقویت قدرت 
فقاهت در برابر مقابله با هجمه ها، توجه 
اخالقی در حوزه که  به هنر و مسائل 
حوزه  بزرگان  و  رهبری  تأکید  مورد 

است، اشاره کرد.

اصفهان،  انتخابیه  حوزه  اجرایی  هیئت 
صالحیت حمید رسایی را رد کرد.

با  گفت وگو  در  آگاه  منبع  یک 
اجرایی  هیئت  گفت:  ایلنا  خبرنگار 
میان دوره ای  انتخابات  دوره  اولین 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین 
حمید  حجت االسالم  انتخابیه،  حوزه 

رسایی را رد صالحیت کرد.
نماینده  رسایی  ایلنا، حمید  به گزارش 

اصولگرای مجلس نهم که در انتخابات 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین 
نام نویسی  نیز  تهران  انتخابیه  حوزه  از 
بود،  شده  صالحیت  رد  و  کرده 
منتخب  خالقی  مینو  آنکه  از  پس 
سوی  از  اصفهان  انتخابیه  حوزه  سوم 
شورای نگهبان رد صالحیت شد، برای 
حوزه  این  از  میان دوره ای،  انتخابات 

انتخابیه ثبت نام کرد.
رییس جمهور:

با وحدت، اتحاد و همبستگی می توانیم به اهداف 
بلند خود  دست پیدا کنیم

مدیرکل انتقال خون فارس:

افزایش ۳ درصدی خون گیری در فارس

به  کشوری  هر  در  ملی  بلند  اهداف 
گونه ای تعریف می شود که همه مردم 
را دربر گیرد. اتحاد و همبستگی ملی، 
ظرفیت بلند و افکار روشنی را می طلبد 
و  سیاسی  گرایی  گروه  قفس  در  که 
نژاد گرایی  قبیله گرایی،  فرد گرایی، 

و... محبوس نباشد. 
در ایران، مردمی زندگی می کنند که 
مذاهب  گوناگون،  های  زبان  دارای 
و  عشیره  و  قبیله  و  مختلف  ادیان  و 
که  دید  باید  هستند.  متفاوت  طوایف 
را زیر  اینها  تواند همه  چه چیزی می 
هم  به  را  آنها  و  درآورد  واحد  چتر 
تفرقه  باعث  زند؟ چه چیزهایی  پیوند 
همبستگی  و  اتحاد  هستند؟  جدایی  و 
امری  بلند،  اهداف  به  رسیدن  و  ملی 
در  بدون  است که  فراگیر  و  گسترده 
هیچگاه  آن،  های  مؤلفه  گرفتن  نظر 

تحقق پیدا نمی کنند.
عنصر  دو  عرصه  این  در  شک  بدون 
اعتدال و عقالنیت جایگاه خاصی دارد 
تنش  باعث  رادیکالیسم،  و  تندروی  و 
المللی  بین  و  ملی  در عرصه  تشتت  و 

می شود.
هم  کنار  در  را  مردم  تواند  می  آنچه 
قرار دهد، توجه به منافع ملی )نه فردی 

و گروهی( است.

همه باید این مشق را به کّرات تمرین 
ملی  منافع  اولشان  اولویت  که  کنند 
باشد و هر آنچه و هر آنکه بخواهد به 
تا  باید مطرود شود  غیر آن فکر کند 

اتحاد ملی را متزلزل نکند.
منافع  تأمین  برای  افرادی  که  موقعی 
ای  شایعه  به  دست  روز  هر  خود، 
روی  اتهامات  انواع  به  یا  و  زنند  می 
متوسل  ودغل  دروغ  به  و  آورند  می 
به  سّم  رفتار  گونه  این  با  شوند،  می 
و  کنند  می  وارد  اجتماع  طیبه  حیات 
با در پیش گرفتن مسیری غیرانسانی، 
راه های صحیح را بر بقیه مردم می بندند.
جای  به  و  هستند  الخیر  مناع  اینها   
تولید  از خود  اندیشه شر  اندیشه خیر، 

می کنند.
باشد،  می  ایمان  از  که  الوطنی  حب 
هرکس  و  است  الهی  تقوای  اساسش 
در  عملکردش  قبال  در  که  بداند  باید 
پاسخگوی  مردم  و  خداوند  مقابل  

می باشد.
پــس ملــت بایــد بــا عــزم راســخ و 
ــا هــم  ــع وحــدت، ب ــار زدن موان کن
اتحــاد پیــدا کننــد و بــرای ســاختن 
ــیر  ــاد، مس ــرفته و آب ــوری پیش کش
صحیــح را از کژراهــه تشــخیص 

ــد. دهن

فرمانداری  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
در  حضور  داوطلبین  گفت:  شیراز 
انتخابات شوراهای شهر و روستا جهت 
ثبت نام اولیه به دفاتر پیشخوان دولت 

مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی 
خبری  نشست  در  چهارشنبه  ظهر 
آخرین وضعیت انتخابات در شهرستان 
نام  ثبت  پیش  کرد:  تأکید  شیراز 
و  شهر  شوراهای  انتخابات  در  حضور 
روستا از امروز آغاز شده که در مرحله 
پیشخوان  دفاتر  به  باید  داوطلبین  اول، 

دولت مراجعه کنند.
پیشخوان  دفتر   30 داد:  ادامه  وی 
دولت در شهر شیراز مشخص شده که 
داوطلبین باید برای انجام ثبت نام اولیه 

به این مکان ها مراجعه کنند.
فرمانداری  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
شیراز تصریح کرد: این اقدام در جهت 
فرمانداری  در  نام  ثبت  سریع  انجام 
دفاتر  به  مراجعه  هنگام  زیرا  است؛ 
به  رهگیری  کد  دولت،  پیشخوان 
داوطلبین ارائه می شود و زمان حضور 
این افراد در فرمانداری، ثبت مدارک 

و نام نویسی با سرعت انجام می شود.
ظهر  از  پیش  تا  کرد:  تأکید  سعیدی 
امروز 3 نفر در دفاتر پیشخوان دولت 
نام نویسی اولیه خود را انجام داده اند.

وی با اشاره به تعداد داوطلبین حضور 
در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز 
استعالم  برگه  نفر  گفت: حدود 1700 
شیراز  فرمانداری  از  را  سوءپیشینه 

دریافت کرده اند.
فرمانداری  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
شیراز افزود: داوطلبین داریون، صدرا، 
در  باید  زنیان  خانه  و  لپویی  شیراز، 

فرمانداری شیراز ثبت نام کنند.
شورای  وضعیت  خصوص  در  سعیدی 
به  توجه  با  گفت:  نیز  صدرا  شهر 
اینکه طبق آخرین نتیجه اعالم شده از 
سرشماری سال 95، تعداد جمعیت شهر 
صدرا 91 هزار و 863 نفر بوده، تعداد 
اعضای شورای شهر صدرا نیز از 5 نفر 

به 7 نفر افزایش یافته است.
نیز 1  وی تأکید کرد: جمعیت شیراز 
اعالم  نفر  میلیون و 565 هزار و 572 
شهر  شورای  اعضای  تعداد  که  شده 

شیراز به 13 نفر می رسد.

سرویس خبری/ مریم زارع خفری: 
درصدی   3 افزایش  از  فارس  خون  انتقال  مدیرکل 
اهدای خون در سال جاری نسبت به گذشته در فارس 

خبر داد.
دکتر محمد حسین کریمی  با بیان این مطلب افزود: 
واحد،  هزار   154 قرمز  گلبول  بخش  در  کنون  تا 
در  واحد  هزار   63 پالسما  و  واحد  هزار   96 پالکت 

استان توزیع شده است. 
خون  کیفیت  افزایش  برای  تالش  به  اشاره  با  وی 
اهدایی گفت:  با همکاری یک شرکت در اتریش، 
با ارسال پالسما از شهرستان های شیراز، مرودشت و 
و جهرم زمینه تولید داروهای مشتق از پالسما را که 
مهم  هموفیلی  و  سرطانی  چون  بیمارانی  درمان  برای 

است، فراهم کرده ایم.

درباره  خون  انتقال  مدیرکل 
از  خون  تزریق  هزینه  دریافت 
بیماران گفت: دریافت هرگونه 
بیمار  از  خون  انتقال  هزینه 
توافقی  طبق  زیرا  است؛  تخلف 
که بین سازمان و بیمه ها انجام 
بیمه  سازمانهای  است،  گرفته 
و  بیمارستان  به  را  خون  هزینه 
پرداخت  خون  انتقال  به  آنها 
شد:  یادآور  وی  می کنند. 
خون،  انتقال  مراکز  و  پایگاه ها 
در ایام نوروز فعال هستند و هیچگونه نگرانی در این 
های خون گیری،  پایگاه  ندارد. کمبود  راستا وجود 
مردم  از سوی  بود که همواره  هایی  از دغدغه  یکی 
نیاز،  این  به  دادن  جواب  برای  و  شود  می  پرسیده 
کانکسی را به کمک شهرداری شیراز در میدان شهدا 
ایجاد کرده ایم و در سال 96 مردم می توانند با مراجعه 
به آن خون اهدا کنند. همچنین ساخت پایگاه انتقال 
خون در شهرک استقالل رو به اتمام است و امیدواریم 
سال  ابتدای  ماهه  شش  در  بتوانیم  نیز  را  مرکز  این 

آینده افتتاح کنیم.
و  خون  مصرف  نسبت  وضعیت  درباره   وی 
فرآورده های آن در مراکز بیمارستانی، با میزان خون 
تقریبًا در روز  این وضعیت،  با  استان گفت:  اهدایی 

500 تا 600 واحد مصرف خون داریم و همین میزان 
ایامی که چندین روز  نیز موجودی داریم و تنها در 
تعطیلی پشت سر هم دارند، قدری به مشکل می خوریم.
در  خون  ذخیره  میزان  اینکه  بیان  با  کریمی  دکتر 
توجه  با  گفت:  دارد،  قرار  خوبی  وضعیت  در  استان 
و  سفرها  حجم   افزایش  و  نوروزی  تعطیالت  به 
اهدا  برای  مراجعات  میزان  از شهر،  مردم  خارج شدن 
خون کم می شود و از طرف دیگر، احتمال افزایش 
از  بنابراین  است.  ازگذشته  بیش  رانندگی  تصادفات 
مردم می خواهیم همان طور که در نوروز  به صله رحم 
اهدا  به  کنند،  می  توجه  دینی  آموزه  یک  عنوان  به 

خون نیز به عنوان انفاق سالمتی توجه کنند.
در  خـون  انتقـال  هـای  پایـگاه  وی،  گفتـه  بـه 
شهرسـتان های الرسـتان، جهـرم و داراب، در تمـام 
ایـام عیـد بـه جـز روزهـای 1 و13 فروردیـن بـاز 
هسـتند و پایـگاه انتقـال خـون قوامی در شـیراز، به 
جـز روز 13 بـاز اسـت و مـردم بـرای اهـدا خـون 
یـادآور  وی  کننـد.  مراجعـه  آن  بـه  تواننـد  مـی 
 شـد: افـرادی کـه خـود را مقیـد بـه اهـدای خـون
 در طـول سـال مـی کننـد، بـه علـت رعایت یک 
جامعـه  افـراد  تریـن  سـالم  سـری شـرایط، جـزء 

محسـوب مـی شـوند.
وی افزود: بنابراین برای افزایش سالمت در جامعه، به 

گسترش فرهنگ اهدای خون نیاز داریم.

 حوزه علمیه باید پاسخگوی همه نیازهای
 نظام باشد

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

 حمید رسایی در انتخابات میان دوره ای اصفهان 
رد صالحیت شد

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

یادداشت روز

پیام  نو می شود متضّمن  هر سالی که 
هایی است و البته هرکس بنا به فضای 
برداشتی  آن  از  خود  ذهنی  و  فکری 

دارد. 
بعضی به بهار و سبزی و گل و ریحان 
با  به خداحافظی  آن می نگرند، برخی 
دلخوشند،  آینده  به  و  سالم  و  گذشته 
عده ای به آمال و آرزوهایشان در سال 
جدید نگاه می کنند، تعدادی به افزایش 
فکر  آن  احواالت  و  پیامدها  و  سن 
سال  به  هرکسی  خالصه  و...  می کنند 

نو، از دریچه ای خاص نگاه می کند.
اما در اینها سه نگاه به نوعی مشترک 
و  به حال  نگاه  به گذشته،  نگاه  است؛ 

نگاه به آینده. 
را  آن  کنیم  می  نگاه  که  گذشته  به 
مجموعه ای از شیرینی ها و تلخی ها، 
کامیابی ها و ناکامی ها، خوشی ها و 
ناخوشی ها، پیروزی ها و شکست ها 
و... می بینیم. برخی از وقایع گذشته ما 
را غمگین و برخی دیگر ما را شاد و 

خوشحال می کند. 
همین  دنیا  طبیعت  کرد،  شود  می  چه 
است. هر نوش آن با صدها نیش همراه 
که  یافت  توان  نمی  را  کسی  است. 
تاکنون  اش  زندگی  ابتدای  از  بگوید 
هیچ  و  زیسته  می  خوشی  در  همیشه 
است.  نشده  متحمل  رنجی  و  ناراحتی 
توأم  خار  تعدادی  با  گلش  هر  دنیا 
است  کسی  موفق  انسان  اما  است. 
همه  با  را  آن  و  نماند  گذشته  در  که 
فقط  و  کند  رها  هایش  بدی  و  خوبی 
درس  آن،  های  عبرت  و  تجارب  از 

زندگی در حال و آینده بگیرد.
»حال« آن است که دایمًا و به سرعت 
گذشته  به  تبدیل  ها،  ثانیه  از  کمتر 
فالسفه  برخی  که  نحوی  به  می شود 

ندارد  وجود  »حال«  اصوال  معتقدند 
چرا که شما انگشت بر روی هر ثانیه 
که بگذارید، هنوز آن را برنداشته اید 
پس  است.  شده  »گذشته«  به  تبدیل 
طبق این دیدگاه ما عمال یا با گذشته 

سر و کار داریم و یا آینده.
و  گذشته  که  معتقدند  برعکس  برخی 
آینده، هر دو »عدم« است و آنچه که 
وجود دارد »حال« است. البته به نوعی 
هر دو درست می گویند، زمان همانند 
و  پهلو  هر  از  که  است  منشور  یک 
زاویه به آن نگاه کنید، حالت »هستی« 

یا »عدم« در آن متصور است.
از این نگاه، هستی و عدم، مجموعه ای 
لذا هر روز،  و  است  تولد و مرگ  از 
روز نو و هنگامه تجدید حیات انسانها 

و اشیاست. 
ثانیه  با  ای  ثانیه  هیچ  حیث،  این  از 
دیگر تفاوت ندارد و انسانها و قضاوت 
آنهاست که به ثانیه ها رنگ زیبایی و 

یا زشتی می دهد. 
رفتار  و  اعمال  با  ها  ثانیه  که  آنگاه 
به  ماتم  یا  عید  نام  ما، عجین می شود 
خود می گیرد و باعث خنده یا گریه 

ما می شود. 
عیـد اگـر عیـد اسـت بـا گفتـار و 
کـردار و اندیشـه مـا، عیـد می شـود 
وگرنـه عیـد نـوروز در عالـم طبیعت 
و خلقـت، هیـچ تفاوتـی با یـک روز 

قبـل و بعـد آن نـدارد.
افکارمان،  و  گفتار  و  رفتار  با  بیاییم، 
و  کرده  عید  به  تبدیل  را  روزمان  هر 
آینده  و  حال  و  گذشته  گونه،  بدین 
نشاط  شادی،  زیبایی،  از  مملّو  را  خود 

و تحوالت مثبت کنیم.
عید آفرینی تان را شادباش و تبریک 

می گوییم.

سال نو و سه نگاه

از  ره  ردی  کالمی

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید 

مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان فارس

اجرای طرح امداد و نجات نوروزی  از 25 اسفندماه جاری تا 15 فروردین 
ماه سال 96

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز:

داوطلبین حضور در انتخابات شوراها به دفاتر 
پیشخوان مراجعه کنند

آگهی 
در پرونده شماره 951136 شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 2 شیراز خانم 
زهره کشاورز فرزند کاوس به موجب شکایت زیبا کارگر به اتهام تحصیل مال 
از طریق نامشروع، اعمال نفوذ برخالف حق و جعل عنوان تحت تعقیب قرار 
دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و 
عدم دسترسی به او، طبق ماده 174 آیین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت 
در روزنامه آگهی و متهم ظرف مدت یک ماه احضار می شود. پس از انقضای 

مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.

روانبخش - بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شیراز
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