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تحلیل خبر

گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

نبود پزشک متخصص در تعطیالت نوروزی
لطف ًا در تعطیالت بیمار نشوید!

بهطورمعمول دولتها و حاکمان
برای ایام تعطیل بهویژه اینکه
بهنسبت طوالنی باشد درزمینههای
مختلف برنامهریزیهای الزم را
صورت میدهند و در این رابطه
مشاغلی که ادامه فعالیت آنها
ضروری است ،بنابر تعهدات صنفی
و شغلی خود در طول تعطیالت ملزم
به ارائه خدمت میشوند.
ازجمله این صنوف که بسیار
زحمتکش و سختکوش در تمام
طول سال خدمات ارزندهای را
به مردم ارائه میدهند ،نانوایان
هستند که الزامًا باید در ایام
نوروز به فعالیت خود ادامه دهند،
درغیراینصورت مورد بازخواست
و مؤاخذه قرار میگیرند و مشمول
جرائم مربوطه نیز خواهند شد؛ اما
اقشاری مانند پزشکان که حضور
و خدمات آنان در تعطیالت
جنبه حیاتی دارد ،بهاصطالح از
هفتدولت آزادند و در این زمینه
هیچگونه تعهدی ندارند .هرچند
که خدمات گرانبهای این قشر
شریف بر کسی پوشیده نیست؛
اما خدماترسانی آنان در ایام
تعطیل نیز باید مانند دیگر مشاغل

با برنامهریزیهای الزم اجباری و
الزامی باشد چراکه این امر مهم به
حیات و زندگی مردم بستگی دارد
و قابلچشمپوشی نیست.
همانگونه که بروز آتشسوزی و
حوادث دیگر از قبل خبر نمیکند،
بیماریها نیز هرچند قابلیت
پیشگیری دارند؛ اما قابل پیشگویی
نیستند و هرلحظه میتوانند به سراغ
انسان بیایند و او را از پای درآورند.
چه بسیار از ناخوشیها در زمان
بهاصطالح طالیی (گلدن تایم) و در
یک فرصت محدود قابل دفع و رفع
است که در صورت گذر از زمان
معین ،قابلیت از پای درآوردن و یا
معلول کردن اشخاص در تمام طول
عمر را دارند.
البته ذکر این نکته به معنا و مفهوم
آن نیست که اینگونه مشاغل نباید
زمان مرخصی و ایام فراغت و
تفریح داشته باشند؛ بلکه برعکس
بنابر توصیه خود پزشکان عزیز
ضروری است که تمام اقشار
فرصتهایی را برای گذران این
اوقات در اختیار گیرند و حتی
اغلب بر اجباری شدن استفاده از
مرخصیهای الزم تأکید دارند.

از  ۲۴اسفندماه جاری تا  ۱۵فروردینماه  ۹۷انجام میشود؛

اجرای طرح نوروزی امدادونجات در فارس

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
استان فارس از اجرای طرح امداد
و نجات نوروزی هاللاحمر از 24
اسفندماه جاری تا  15فروردینماه
 97در فارس خبر داد.
خدیجه
خبری/
سرویس
غضنفری :فیضاله جعفری روز
گذشته در جمع خبرنگاران به
تشریح برنامههای این جمعیت
در ایام نوروز پرداخت و گفت:
امسال با برنامهریزیهای صورت
گرفته در حوزه معاونت امداد و
نجات جمعیت هاللاحمر این
استان 25 ،پایگاه ثابت 12 ،پایگاه
موقت 1 ،پایگاه توانا (تیم بانوان
امدادگر) در محورهای مواصالتی
استان و  1پایگاه امداد هوایی
به مدت ده روز به همراه 11
پایگاه امداد و نجات کوهستان،
خدمات امدادی  24ساعته ،یک
پایگاه آنست (امور نگهداری و
آموزش سگهای تجسس) و یک
مرکز آماده عملیات تیم وانکش
سریع مستقر در کنار بالگرد
به هموطنان در ایام نوروز ارائه
خواهند نمود .جعفری بابیان اینکه
امسال بانوان امدادگر جمعیت
هاللاحمر شیراز در قالب یک
تیم توانا در کیلومتر  20محور
شیراز ،مرودشت مستقرشده و
به ارائه خدمات امدادی خواهند
پرداخت ،تصریح کرد 256 :نفر
روز عوامل امدادی شرکتکننده
در این طرح میباشند که از این
تعداد  187امدادگر و نجاتگر،
 49تن نجاتگر کادر 4 ،نفر روز
در اتاق کنترل هماهنگی عملیات،
 5نفر روز در پایگاه هوایی 2 ،نفر
روز در انبار 2 ،نفر روز در حوزه
آنست و  5نفر روز تیم واکنش
سریع و  2نفر روز ارزیاب از این
جمعیت میباشند .وی با اشاره
به اجرای بازآموزی ویژه طرح
امداد و نجات نوروزی  97و
باهدف توانمندسازی نجاتگران
شرکتکننده در پایگاههای

امدادی در سطح  26شهرستان
استان ،یادآور شد :امدادگران با
بهکارگیری  100دستگاه خودرو
عملیاتی شامل آمبوالنس ،وانت
و خودرو نجات بهصورت 24
ساعته ،در طول طرح امداد و
نجات نوروزی  97به مسافران ارائه
خدمت خواهند داشت.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
استان فارس از استقرار یک فروند
بالگرد لجستیکی برای پشتیبانی
عملیاتهای امدادی در سطح
این استان در طول طرح امداد و
نجات نوروزی خبر داد و افزود:
 26کشیک دائم در سطح شعب
شهرستانی و یک مرکز EOC
در حوزه معاونت امداد و نجات
جمعیت استان در جریان این
طرح فعالیت شبانهروزی دارند.
جعفری با اشاره به اینکه از ابتدا
تا انتهای طرح نوروزی ،97
تیمهای ارزیاب جمعیت استان
نسبت به بررسی کیفیت خدمات
امدادی در پایگاهها و پستهای
نوروزی اقدام خواهند کرد ،افزود:
جعفری تصریح کرد :امسال در
ایام نوروز بهصورت روزانه 98
عضو داوطلب جوان در کنار 26
تن از کارکنان با برپایی  29پست
ایمنی و سالمت مسافران نوروزی،
از  28اسفندماه در نقاط مختلف
استان فارس ،با شعار «بیگدار
به جاده نزنیم؛ ظریف برانیم» به
مسافران خدمات ارائه میدهند.
وی اظهار داشت :در شهرستانهای
مرودشت ،خرمبید ،گراش ،جهرم،
فسا ،شیراز ،آباده ،الرستان،
سپیدان ،کازرون و ارسنجان شاهد
فعالیت  11پست سیار خواهیم
بود .جعفری همچنین افزود3 :
ایستگاه سالمت ثابت و سیار در
شهرستانهای مرودشت ،شیراز و
آباده ایجاد خواهد شد .مدیرعامل
جمعیت هاللاحمر این استان از
برپایی نمایشگاه میراث فرهنگی
و صنایعدستی ،انجام مشاورههای
مذهبی و روانشناسی و ارائه
مشاوره درزمینهی بیماریهای
رفتاری ،بیماریهای شایع در
مسافرتها ،پیشبینی محل اسکان
برای مسافران ،اجرای مسابقه
پیامکی بهاره ،از جمله برنامههای
پیشبینی در این ایام توسط این
جمعیت در استان برشمرد.

معاون تعاون اجتماعی وزیر بهداشت:

صفحه

 12درصد مردان و  16درصد زنان ایرانی افسرده هستند

معاون اجتماعی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت 12 :درصد مردان و  16درصد زنان ایرانی به افسردگی مبتال هستند و یکی از دالیل
آسیبهای اجتماعی که با آن مواجه هستیم ،این افسردگیهاست .به گزارش ایرنا ،محمدهادی ایازی در نخستین مجمع سالمت استان اصفهان افزود :سالمت
اجتماعی در کاهش میزان افسردگی و همچنین آسیبهای اجتماعی نقش بهسزایی دارد و باید بیشازپیش برای تأمین سالمت اجتماعی فرهنگسازی و
اطالعرسانی شود .سالمت اجتماعی به معنای توانایی تعامل با انسانها و محیط باهدف ایجاد ارتباط رضایتبخش بین فردی است .وی همچنین با اشاره به
سبک زندگی و دالیل مرگومیر گفت :در ایران ساالنه حدود  333هزار نفر در تصادفهای جادهای و حوادث ترافیکی دچار مصدومیت میشوند و حدود
پنج هزار تخت بیمارستانی به حوادث ترافیکی اختصاص مییابد .معاون وزیر بهداشت میزان تلفات حوادث ترافیکی طی یک دهه اخیر را ساالنه حدود 28
هزار نفر اعالم کرد و افزود :با توجه به فرهنگسازی و اقدامهای انجامشده اکنون این میزان به حدود  16هزار نفر در سال کاهشیافته است .وی درعینحال
تأکید کرد :برای ارتقا و تأمین سالمت جامعه ،الزم است که بیشازپیش برای جلوگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در جادههای کشور بکوشیم.
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جهان منتظر شنیدن پیامهای حماسی ایران است
استاد ادبیات دانشگاه شیراز گفت :فردوسی
دادگستری و خردگرایی را گسترش داده است
و امروز باید با امکانات جذاب هنری ،اندیشه
فردوسی را به دنیا صادر کنیم زیرا جهان منتظر
شنیدن پیامهای حماسی ماست.
به گزارش ایرنا ،کاووس حسنلی ،در آیین گشایش
انجمن حماسهپژوهی پارس در شیراز عنوان کرد:
باآنکه شیراز متعلق به حافظ و سعدی است ،در
فرهنگ ایرانی شخصیتهای برجستهای داریم که
هریک خورشیدی درخشاناند.
وی بابیان اینکه بدن فرهنگی ما همچون بدن
فیزیکی نیازهایی دارد ،افزود :بدن فرهنگی ما
اگر سعدی و حافظ را نداشته باشد ،دچار ضعف و
کرختی میشود.
رئیس مرکز حافظشناسی بیان کرد :موالنا میتواند
ما را از آسیبهای فرهنگی دور بدارد؛ همچنین
اگر اندیشه خیامی نداشته باشیم یا به فردوسی
نپردازیم شناسنامه ملی خود را گمکردهایم.
وی ادامه داد :اثر گرانبهایی همچون شاهنامه
فردوسی را میتوان با زیبایی و فریبندگی ارائه
کرد و انجمنها و برنامههای مختلف فرهنگی
میتواند در این زمینه باعث غنای فرهنگی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان
فارس اعالم کرد :در سال  97در
شهرستانهای استان  6خانه جوان
احداث میشود تا جوانان بتوانند
در این پایگاهها فعالیت کنند.
حیدرعلی کامیاب کالنتری در
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نبود پزشک متخصص در تعطیالت نوروزی
لطف ًا در تعطیالت بیمار نشوید!

و فرهنگی ،برگزاری کارگاههای آموزشی نقد
تخصصی و تجزیهوتحلیل داستانهای حماسی با
استفاده از استادان برجسته استانی و کشوری و
نیز برگزاری همایشها و جشنوارههای علمی و
آیینی و هنری در زمره فعالیتهای این انجمن به
شمار میرود .ابوالقاسم فردوسی ( 416-329ه.ق)
در توس خراسان روستای پاژ زاده شد .وی شاعر
حماسهسرای ایرانی و سرایندهی شاهنامه ،حماسهی
ملی ایران است .برخی فردوسی را بزرگترین
سرایندهی پارسیگو دانستهاند .فردوسی را حکیم
سخن و حکیم توس نیز مینامند.

 6خانه جوان در شهرستانهای فارس احداث میشود
گفتوگو با ایرنا افزود :جوانان
با ظرفیت بسیار باالی خود طی
یک سال پایتختی شیراز بهعنوان
پایتخت جوانان جهان اسالم
توانمندیهای خود را نشان دادند
و همراه اداره کل ورزش و
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شماره

استاد ادبیات دانشگاه شیراز:

انجمن حماسه پژوهی پارس طی مراسمی با حضور
استادان و فرهیختگان در سرای سخن مرکز اسناد و
کتابخانه ملی فارس گشایش یافت.
حماسهپژوهی بر غنای فرهنگی میافزاید
در این آیین ،عبدالرسول صادق پور ،رئیس انجمن
حماسهپژوهی پارس بیان داشت :استان فارس
از ظرفیتهای ادبی فراوان برای حماسهپژوهی
برخوردار است و ازاینرو برگزاری برنامههایی
همچون شاهنامهخوانی میتواند بر غنای فرهنگی
استان بیفزاید.
وی افزود :توجه مردم فارس به آیین پهلوانی و
زورخانهای ،تجزیهوتحلیل داستانهای حماسی ملی
و هنرهایی همچون نقالی ،ضرورت تشکیل انجمن
شاهنامهپژوهی را یادآوری میکند.
وی به اهداف انجمن حماسه پژوهی پارس
پرداخت و عنوان کرد :آشنا کردن دانشآموزان
با حماسه ملی با همکاری آموزشوپرورش ،تألیف
کتب آموزش شاهنامه با محتوای درستخوانی،
معرفی شخصیتهای حماسی ،برگزاری مسابقههای
فرهنگی در مدارس ،اصناف و گروههای عالقهمند،
تعامل با سازمانها و مراکز فرهنگی انجمنهای
ادبی و هنری بهمنظور همافزایی در توسعه علمی
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جوانان بودند.
وی اضافه کرد :هماینک جوانان
استان فارس با عزمی راسخ مشغول
خدماترسانی در طرح آسیبهای
اجتماعی در محالت آسیبپذیر
هستند تا بتوانند به موفقیت کشور

پزشکان هم درست مثل مردم عادی
حق دارند به تعطیالت بروند ،این
مسئله غیرقابلانکار است ،اما بدیهی
است که بیماری تعطیلی نمیشناسد و
دراینبین برخی بیماران اگر بهموقع
درمان نشوند ،دچار آسیبهای
جبرانناپذیری میشوند ،به همین
دلیل است که ترس از نبود پزشک
متخصص به یکی از دغدغههای
شهروندان در تعطیالت طوالنی
نوروز بدل شده است.
به گزارش جامجم ،نبود پزشک
در روزهای تعطیل در شهرستانها
نمود بیشتری دارد و رفتن پزشکان
متخصص به سفر ،گاه باعث دردسر
بیماران و خانوادههایشان میشود،
چون آنها نیز باید رنج سفر به

شهرهای بزرگ را ازجمله پایتخت
به جان بخرند .این در حالی است
که رسیدگی بهسالمت مردم نیازی
همیشگی است و تأمین این نیاز
انتظار غیرقابلانکار از سوی مردم
است و نباید در هیچ زمان و مکانی
خدمات سالمت به مردم دچار وقفه
شود .نوک پیکان انتقاد در این
روزها به سمت مراکز خصوصی
است ،چراکه هیچ ابزار قانونی برای
اجبار این مراکز برای خدمترسانی
در روزهای تعطیل وجود ندارد،
هرچند قاسم جانبابایی ،معاون
درمان وزارت بهداشت میگوید
 50درصد مراکز خصوصی و خیریه
آمادگی ارائه خدمات درمانی را در
ایام نوروز دارند.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

فروش پوست گربه در تهران

خود کمک کنند.
کامیاب کالنتری ادامه داد :اداره
کل ورزش و جوانان فارس
آمادگی دارد بخشی از فعالیتهای
دولتی را به جوانان واگذار
کند.

در سی و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز مطرح شد؛

لزوم مناسبسازی فضای شهری برای رسیدن به عدالت اجتماعی
در سی و یکمین جلسه علنی
شورای اسالمی شهر شیراز بر لزوم
مناسبسازی فضای شهری برای
تمام شهروندان و رسیدن به عدالت
اجتماعی تأکید شد.
سرویس خبری /مریم زارع خفری:
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل
و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :در کالنشهر شیراز مانند
بسیاری از شهرهای کشور شرایط
چندان مناسبی برای استفاده افراد
ناتوان و کمتوان از خدمات شهر و
فضاهای شهری فراهم نشده است.
نواب قائدی بابیان اینکه هماکنون
 36هزار نفر دارای انواع معلولیت در
شیراز زندگی میکنند ،افزود :این
افراد بخش جداییناپذیری از شهر
هستند که مانند سایر شهروندان حق
استفاده از امکانات و خدمات شهری

را دارند.
وی تصریح کرد :معمو ًال در آمارهای
مربوط به مناسبسازی شهری افراد
سالخورده ،شهروندان بیمار و دارای
مشکالت حرکتی ،زنان باردار و
کودکان قرار نمیگیرد بنابراین
لزوم مناسبسازی فضاهای شهری
برای رسیدن به عدالت اجتماعی
ضروریتر میشود .وی افزود:
هرچند تاکنون اقداماتی در این راستا
در این کالنشهر صورت گرفته؛ اما

پراکنده و ابتدایی بوده و کافی نیست
و مشکل اصلی نبود قانون نیست
بلکه اجراست .این عضو شورا اضافه
کرد :بخشی از وظایف مناسبسازی
شهری به عهده حوزه معاونت
حملونقل و ترافیک و معاونت فنی
و عمرانی شهرداری شیراز است و
از آنها میخواهیم الزامات ترافیکی
مناسبسازی ساختمانها برای افراد
ناتوان و کمتوان را فراهم و همچنین
آسانسور کلیه ایستگاههای مترو را
راهاندازی کنند.
قائدی افزود :ارائه خدمات حملونقل
ویژه برای افراد ناتوان و کمتوان،
استفاده از ماشینهای دارای رمپ،
تجهیز پلهای عابر پیاده به آسانسور
و رمپ ،نصب چراغهای راهنمای
ویژه معلوالن ،ناشنوایان و نابینایان
و ...ازجمله اقداماتی است که حوزه

معاونت حملونقل و ترافیک
شهرداری شیراز باید انجام دهد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل و
ترافیک و شورای اسالمی شهر شیراز
تأکید کرد :اجرای مناسبسازی
فضای شهری به دستگاههای مختلف
مرتبط میشود بنابراین به همکاری
و هماهنگی بین بخشی نیاز داریم تا
برنامهها بهتر اجرا شود.
وقتی متهم مشخص است سکوت
چرا؟
مهدی حاجتی عضو شورای اسالمی
شهر شیراز نیز در مورد تخریب
دوخانه تاریخی در شیراز گفت :در
این حادثه متهم ،نهادهای ناظر و
مادهقانونی همه مشخص است ،اما
چرا قوه قضائیه سکوت میکند تا
این شهر و مردمانش بمیرند و سنگ
شوند.

قائممقام ستاد اسکان مهمانان
نوروزی اداره کل آموزشوپرورش
فارس گفت 70 :درصد
ظرفیت پذیرش در ستاد اسکان
آموزشوپرورش معادل هشت
هزار و  652نفر در قالب  25هزار
و  473نفر شب بهصورت اینترنتی
رزرو شده است .به گزارش روزنامه
طلوع به نقل از روابط عمومی اداره
کل آموزشوپرورش استان فارس،
غالمعلی حقشناس بابیان اینکه
اسکان و پذیرش مسافران جزو
وظایف ذاتی آموزشوپرورش

نیست ،افزود :ظرفیت پذیرش
روزانه آموزشوپرورش فارس
برای اسکان مسافرین نوروزی 90
هزار نفر است.
وی اعالم کرد :در سال جاری
برای رفاه همکاران فرهنگی70 ،
درصد ظرفیت پذیرش ستادهای
اسکان نوروزی آموزشوپرورش،
بهصورت اینترنتی پیشبینیشده و
همکاران فرهنگی از سراسر کشور
میتوانند از  4تا  24اسفندماه 96
نسبت به رزرو اینترنتی محل
اسکان خود در فارس اقدام

کنند .حقشناس گفت :با توجه به
تکلیف ستاد دائمی سفرهای کشور
و اینکه بخش اعظمی از مسافرین
نوروزی را فرهنگیان تشکیل
میدهند ،این نهاد خود را ملزم به
ارائه خدمات برای اسکان نوروزی
فرهنگیان میداند .وی بابیان اینکه
بار اصلی پذیرش مسافرین نوروزی
بر عهده آموزشوپرورش است
گفت :در سال گذشته یکمیلیون
و  856هزار نفر شب در مدارس
فارس اسکان داده شدند و این
در حالی است که کل پذیرش

نوروزی در استان فارس
نزدیک به سه میلیون نفر بوده و
بر همین اساس بیش از  61.8درصد
مسافران نوروزی استان در مدارس
و توسط آموزشوپرورش اسکان
دادهشدهاند .معاون توسعه مدیریت
و پشتیبانی آموزشوپرورش
فارس در ادامه گفت :در برخی
شهرستانهای فارس به دلیل کمبود
و نبود امکانات ،صد درصد پذیرش
مسافرین بر اساس درخواست
فرمانداریها ،توسط آموزش و
پروش انجام میشود.

 ۷۰درصد ظرفیت ستاد اسکان نوروزی آموزشوپرورش فارس
رزرو شده است

مسنترین دانشجوی خاورمیانه در شیراز درگذشت
حسنعلی ممتحن ،مسنترین
دانشجوی خاورمیانه در سن 86
سالگی در شیراز دار فانی را وداع
گفت .به گزارش روزنامه طلوع به
نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور
استان فارس ،ممتحن قاضی بازنشسته
دادگستری که علیرغم کهولت سن
درترم  6رشته زبان خارجی دانشگاه
پیام نور شیراز مشغول به تحصیل بود،
چشم از جهان فروبست.
وی دارای  37سال سابقه قضاوت در

 9شهر ازجمله شیراز ،آبادان و اهواز
بود و بعدازآن نیز به وکالت مشغول
شد و در کارنامهاش سابقهی دادستانی
شیراز و معاونت دادسرای استان
فارس نیز وجود دارد .ممتحن در
دوران جوانی از قهرمانان دوومیدانی
کشور بود که در سالهای اخیر نیز
بهعنوان مدرس انجمن خوشنویسان
ایران فعالیت داشت و منتخب قرآن
مجید به خط نسخ از وی به چاپ
رسیده است .او دورههای کارشناسی

و کارشناسی ارشد خود را در
دانشکده حقوق دانشگاه تهران و در
زمان وزارت دکتر مصدق و دورانی
که موسی عمید رئیس دانشگاه
تهران بود ،با نمراتی باال طی کرده
بود .عالقه زیاد او به زبان فرانسه
موجب شد تا رشته زبان خود را در
دانشگاه ،فرانسوی انتخاب کند و در
سالهای اخیر مترجمی زبان انگلیسی
در دانشگاه پیام نور شیراز را برای
تحصیل دوبارهاش انتخاب کرد و

دانشجو شد .قرائتی رئیس دانشگاه
پیام نور استان فارس نیز با صدور
پیامی ،درگذشت این قاضی بازنشسته
و دانشجوی دانشگاه پیام نور شیراز را
تسلیت گفت.

فرمانده یگان حفاظت محیطزیست
استان تهران خبر فروش پوست
گربه دریکی از فروشگاههای تهران
را تأیید کرد.
به گزارش جام جم آنالین به نقل
از فارس ،نقی میرزا کریمی ،فرمانده
یگان حفاظت محیطزیست استان
تهران گفت :بر اساس گزارشهای
رسیده در خصوص فروش پوست
گربه دریکی از فروشگاههای تهران،
نیروهای یگان حفاظت محیطزیست
استان به فروشگاه مذکوری که
مظنون به فروش پوست گربه کرده

بود مراجعه کردهاند.
وی افزود :بر اساس گزارش
دریافتی در میانپوستهای فروخته
شده تنها یک مورد مربوط به پوست
گربه بوده است که این پوست گربه
هم ایرانی نبوده و وارداتی است.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست
استان تهران تصریح کرد :تخلف
صورت گرفته از سوی صاحب
فروشگاه ثبت و صورتجلسه شده
است و بهزودی گزارش این تخلف
در اختیار رسانهها قرار خواهد
گرفت.

دبیر انجمن علمی
گفتاردرمانی ایران از
آمادگی این انجمن برای
مشارکت در درمان
مشکالت گفتاری و
صدای استاد شجریان خبر
داد.
دکتر هوشنگ دادگر
در گفتوگو با ایسنا،
گفت :گفتاردرمانی یکی
از رشتههای توانبخشی
است که قدمتی  ۵۰ساله در ایران
دارد و بیش از  ۳هزار فارغالتحصیل
گفتاردرمانی در کشور داریم.
گفتاردرمانی دانش ارزیابی،
تشخیص و درمان هر نوع اختالل
مربوط به گفتار و زبان و درک
گفتههای دیگران است.
دبیر انجمن گفتاردرمانی ایران

تأکید کرد :متأسفانه باخبر شدیم
استاد شجریان در بستری بیماری
هستند و گویا وی در تکلم دچار
مشکل شده است.
با آرزوی سالمتی برای ایشان،
آمادهایم تا روند درمان استاد
شجریان را با استفاده از کارشناسان
توانمند و با جدیدترین روشهای
گفتاردرمانی آغاز کنیم.

اعالم آمادگی انجمن گفتاردرمانی برای
مشارکت در درمان استاد شجریان

خداحافظی جنتی؛

تنها با نماز جمعه؛ نه با تعیین صالحیتها

هرچند جنتی یادآور نماز جمعه هم
هست؛ اما مهمترین بخش زندگی
او این ربع اخیر و  25سال از 71
تا  96است که با رد صالحیتهای
گسترده بیشترین تأثیر را بر
آرایش فضای سیاسی بر جای
گذاشت...
عصر ایران؛ «خداحافظ آقای
جنتی»؛ این تیتر یک روزنامههای
حرفهای و جدیداالنتشار است.
درباره پایان حضور آیتاهلل احمد
جنتی در نماز جمعه تهران.
در خبرها آمده بود که مقام
معظم رهبری که درعینحال
امامجمعه تهران نیز هستند با
درخواست کنارهگیری احمد جنتی

امامجمعهی موقت تهران موافقت
کردهاند.
بااینحال این اتفاق بهمنزله وداع
ایشان با مناصب دیگر مانند
عضویت در فقها و دبیری شورای
نگهبان ،عضویت و ریاست مجلس
خبرگان رهبری و طبعًا یا بهتبع
عضویت در نهادهایی مانند مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیست و
آیتاهلل جنتی را مادام که دبیر
شورای نگهبان و رئیس مجلس
خبرگان رهبری است نمیتوان
بازنشستهی سیاسی قلمداد کرد و
دبیری شورای نگهبان البته مهمتر
است چون صالحیت خبرگانیها
را هم او تأیید میکند.

