
با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بیمارستان شهید دکتر فقیهی، طرح حذف دفترچه های بیمه درمانی، از 
این بیمارستان در فارس، آغاز شد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، معاون وزیر بهداشت در مراسم آغاز 
حذف دفترچه های بیمه درمانی، در شیراز گفت: با اجرای این طرح افراد با استفاده از کد ملی، خدمات موردنیاز بیمه ای را دریافت می کنند. قاسم 
جان بابایی افزود: مواردی داریم که افراد بیمه تکمیلی هستند یا چند دفترچه دارند و یا ممکن است دفترچه به همراه نداشته باشند و با شرایط 
اورژانسی به بیمارستان مراجعه کنند که در این شرایط با یک کد ملی مشخص می شود که فرد چند دفترچه دارد و استفاده از کدام یک به سود 
بیمار است. جان بابایی، تعیین بیمه تکمیلی فرد و تبدیل فرآیندهای کاغذی به فرآیندهای الکترونیک را از دیگر مزایای این طرح برشمرد و 

ادامه داد: همچنین پرونده بیمار به جای اینکه دست خود او باشد، به صورت مستقیم به بخش ارسال می شود.
معاون درمان وزیر بهداشت، کنترل هزینه ها را دستاورد مهم دیگر این طرح دانست و گفت: این سیستم به سمتی پیش می رود که هزینه ها را 

تنظیم و تعدیل سازد تا بیماران بتوانند با کمترین هزینه، خدمات الزم را دریافت کنند.
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شماره

صفحه

روزنامه

تحلیل خبر  
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

یادداشت روز

و  ندانم کاری ها  میزان 
موجب  که  ناآگاهی هایی 
شهرها  به  سنگین  خسارت های 
از  ناشی  و  شده  کالن شهرها  و 
کم  بوده،  مدیریت ها  ضعف  
می توان  آن ها  ازجمله  که  نیست 
به بی توجهی، تخریب و ناکارآمد 
و  تاریخی  بافت های  کردن 

قدیمی اشاره کرد.
شهرها  محوری  و  اصلی  بخش 
آن ها  شناسنامه  درواقع  که 
طول  در  می شود،  محسوب 
سال ها با عنوان »بافت فرسوده«، 
متعصبانی  بی رحمانه  موردتهاجم 
پاک  باورهای  هزینه کرد  با  که 
هویت  نابودی  به  کمر  مردم 
بسته  شیراز  مانند  کالن شهرهایی 
و همچنین مهاجران و مهاجمانی 
به  را  شهرها  اصلی  هسته  که 
مبدل  غیرمجاز  سکونتگاه های 
عالوه بر  و  قرارگرفته  کرده اند 

یک سونگر  نگاه های  قربانی  آن 
فقط  که  شده  مدیرانی  محدود  و 
مدیریتی  عمر  کوتاه  دوران  به 
خود می اندیشیده اند و در ذهن و 
آینده نگری  موضوعیت  فکرشان 
ارزش های  از  و حفظ و حراست 
نمی گنجیده  بافت ها  این  واالی 

است.
و  اصلی  بافت  نجات  امروز 
کالن شهرها  و  شهرها  محوری 
مسلم  و  قطعی  وظایف  ازجمله 
و  استانی  شهری،  مسئوالن 
طرح  ارائه  با  که  است  کشوری 
عملیاتی،  و  شدنی  برنامه های  و 
به این بخش ارزنده و سرمایه ای، 
ارزش افزوده دوباره دهند و آن را 
کارآمد کنند تا در سرمایه گذاران 
انگیزه  اصیل،  مردم  همچنین  و 
زندگی در این بافت ها زنده شده 
نیز  آن ها  ازدست رفته  هویت  و 

بازیابی و بازآفرینی شود.

نوروز  انتظامی  و  ترافیکی  طرح 
و  پلیس  مانور  با   97 سال 
در  خدمات رسان  دستگاه های 
فارس به صورت رسمی آغاز شد 
و قرار است تا 17 فروردین سال 

آینده ادامه یابد.
زارع  مریم  خبری/  سرویس 
خفری: فرمانده انتظامی فارس در 
ترافیکی  بزرگ  رزمایش  مراسم 
با  گفت:  شیراز  در  استان  این 
انجام گرفته  برنامه ریزی های 
برای  مناسب  سازوکار های  تمام 
این  نوروز  مهمانان  از  استقبال 

استان فراهم شده است.
سردار احمدعلی گودرزی افزود: 
در  بارش  و  سرما  به  توجه  با 
استان های شمالی کشور پیش بینی 
تعداد   97 نوروز  در  می کنیم 

مسافران به فارس افزایش یابد.
فرمانده انتظامی فارس در ادامه از 
جان باختگان  درصدی   7 کاهش 
و  داد  خبر  جاری  سال  در  جاده 
گذشته  ماهه  یازده  در  گفت: 
کاهش  نفر   102 جاری  سال  از 
استان  این  در  جاده ای  تلفات 

داشته ایم.
علی رغم  متأسفانه  افزود:  وی 
مانند  همچنان  فارس  این کاهش 
آمار  بیشترین  قبل  سال های 
تلفات جاده ای را در کشور دارد 
و خراسان رضوی با 500 تا 600 
دوم  رتبه  در  آن  از  کشته کمتر 

قرار می گیرد.
میزان  این  کرد:  اضافه  گودرزی 
مردم  شایسته  جاده ای  تلفات 
تالش  باید  همه  و  نیست  فارس 
کنیم تا این روند باز هم کاهش 
یابد. گودرزی افزود: برای نوروز 
ایستگاه   30 شهری  حوزه  در 
برای خدمات دهی  را  پلیس راهور 
سرعت  افزایش  و  مهمانان  به 
 102 همچنین  پلیس،  عملکرد 

گشت   85 و  خودرویی  گشت 
و  گرفته ایم  نظر  در  موتوری 
شماره گیری  با  می توانند  مردم 
با  شبانه روز  به صورت   2186106

پلیس راه فارس تماس بگیرند.
ادامه  در  فارس  انتظامی  فرمانده 
گذشته  سال های  آمارهای  داد: 
تصادفات  بیشترین  می دهد  نشان 
 27 و   26 ،25 در  روزها  این  در 
از  ناشی  و  می دهد  رخ  اسفندماه 
برای  زیاد  سرعت  و  افراد  عجله 

رسیدن به زادگاهشان است.
پلیس  این که  بر  تأکید  با  وی 
تخلفات  به  نسبت  نوروز  در 
خواهد  قاطع  برخورد  حادثه ساز 
داشت، افزود: در این ایام جاده ها 
کنترل  استان  این  راه های  و 
رانندگان  و  می شود  پایش  و 
ناوگان  رانندگان  به ویژه  و 
حمل ونقل عمومی رصد و حتی از 

آن ها تست گرفته می شود.
شمال  پلیس راه  رئیس  احمدی 
مراسم  این  در  نیز  فارس  استان 
تصادفات  درصد   ۹۲ گفت: 
استان  این  سطح  در  رانندگی 
عامل انسانی دخیل است؛ بنابراین 
فرهنگ سازی  برای  است  الزم 
دانشگاه ها،  آموزش وپرورش، 
به ویژه صداوسیما  حوزه علمیه و 

ورود کنند.
و  راه  وقتی  کرد:  تأکید  احمدی 
خودرو مناسب نیست باید شرایط 
فرهنگ سازی را در پیش بگیریم.

طرح  در  فارس  افزود:  وی 
نوروزی خوب ظاهر می شود.

نیمه  در  داد:  ادامه  احمدی 
سنگین  نقلیه  وسایل  اکثر  اول 
دوم  نیمه  و  دارند  استراحت 
برای  بیایند  جاده  به  می خواهند 
همین باید سفرهای سبک و بین 
مدیریت  را  استان  این  شهرهای 

کرد.

محمدعلی نجفی با قرائت بیتی 
استعفایش  درباره  موالنا  از 
پاسخ  تهران  شهرداری   از 

داد.
آنالین  جم  جام  گزارش  به 
در  نجفی  محمدعلی  ایسنا،  از 
بهره برداری  مراسم  حاشیه 
جدید  واگن  دستگاه   46 از 

خبرنگاران  جمع  در  تهران  متروی 
درباره استعفایش از شهرداری تهران 
و حرف وحدیث های مطرح  شده در 

این خصوص گفت: »بهتر آن باشد 
که سر دلبران، گفته آید در حدیث 
دیگران  کرد:  اضافه  وی  دیگران«. 

در این مورد می گویند.

آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر 
 ۸۱ مرز  از  ایران  جمعیت  ایران، 

میلیون نفر گذشت.
به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
ساعت  ایران،  آمار  مرکز  از  نقل 
جمعیتی، در هرلحظه جمعیت ایران 

را بر اساس برآورد رشد جمعیتی، 
اساس،  این  بر  می دهد.  نمایش 
ایران  آمار  مرکز  جمعیتی  ساعت 
در  کشور  جمعیت  می دهد،  نشان 
روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ از مرز 

۸۱ میلیون نفر گذشت.

ایرانی  طب  دفتر  مدیرکل 
راه اندازی  از  بهداشت  وزارت 
به جای  سالمت«  »فروشگاه های 

داروخانه های طبیعی خبر داد.
در  خدادوست  محمود  دکتر 
گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین 
برای  مراکزی  راه اندازی  وضعیت 
توضیح  گیاهی  داروهای  فروش 
داروخانه های  طرح  گفت:  و  داد 
داروسازان  اینکه  دلیل  به  طبیعی 
کمی در این زمینه توجیه نبودند با 

چالش روبه رو شد و باوجود ابالغ 
آیین نامه آن اجرا نشد. 

تغییر  اندکی  با  دلیل  همین  به 
بانام  جدید  سال  در  اصالح،  و 
فعالیت  سالمت  فروشگاه 
که  جلساتی  به  توجه  با  می کنند. 
داشتیم،  دارو  و  غذا  سازمان  با 
که  مواردی  اصالح  با  امیدواریم 
بود،  کرده  نگران  را  داروسازان 
راه اندازی   ۹۷ سال  در  مراکز   این 

شوند.

اظهار  محیط زیست  حوزه  فعال  یک 
کرد: افرادی که برای تفریح به دل 
طبیعت می روند حتمًا باید زباله ها را 
جمع آوری کرده و با خود برگردانند 
هیزم  غذا  پخت  برای  اگر  همچنین 
ترک  موقع  می کنند  روشن  آتش 
آتش  کامل  شدن  خاموش  از  محل 
وقوع  از  تا  کنند  حاصل  اطمینان 

آتش سوزی جلوگیری شود.
با  گفت وگو  در  البرزی منش  میترا 
ایسنا اظهار کرد: مردم ممکن است 
با  طبیعت  در  اتراق  و  سفر  هنگام 
از  اعم  وحشی  حیوانات  از  تعدادی 
جوجه تیغی  شغال،  روباه،  پرنده ها، 
شرایطی  چنین  در  شوند.  مواجه  و ... 

به هیچ وجه  که  باشند  مراقب  باید 
این  اذیتی برای  یا آزار و  مزاحمت 
حیوانات نداشته باشند و کودکان را 
هم نسبت به این موضوع هشیار کنند 
چون نباید فراموش کنیم ما انسان ها 
این  زندگی  قلمرو  وارد  که  هستیم 
نباید هیچ  حیوانات شده ایم. درنتیجه 
بلکه  کنیم  وارد  حیوانات  به  آزاری 
خودشان  طبیعی  زندگی  دهیم  اجازه 
این  گرفتن  از  و  باشند  داشته  را 
سمت  به  اشیا  پرتاب  یا  حیوانات 
آن ها جدا خودداری کنیم. همچنین 
النه  و  آشیانه  که  باشیم  مراقب 
تخریب  و  آسیب  مورد  حیوانات 

قرار ندهیم.

کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
جدید  ظرفیت   ۷۳۵۰ افزایش  از 
متجاهر  معتادان  پذیرش  برای 
در مراکز نگهداری و ساماندهی 
سازمان بهزیستی هم زمان با آغاز 

نوروز خبر داد.
در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
اینکه  بابیان  ایسنا  با  گفت وگو 
نفری   ۶۳۰۰ ظرفیت  پیش ازاین، 
و  نگهداری  برای  کشور  در 
متجاهر وجود  معتادان  ساماندهی 
اساس  بر  گفت:  است،  داشته 
ستاد  با  انجام شده  هماهنگی های 
  ۳۰۰۰ مخدر  مواد  با  مبارزه 

تهران،  استان  در  جدید  ظرفیت 
استان  در  جدید  ظرفیت   ۷۰۰
البرز و بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ ظرفیت 
استان های  از  یک  هر  در  جدید 
دیگر برای نگهداری و ساماندهی 

معتادان متجاهر ایجادشده است.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

 پاسخ نجفی به استعفایش با قرائت شعری 
از موالنا

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران؛
جمعیت ایران از مرز ۸۱ میلیون نفر گذشت

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:
فروشگاه های سالمت جایگزین داروخانه های 

طبیعی می شوند

توصیه های محیط زیستی برای سفرهای 
نوروزی

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد؛
افزایش ظرفیت نگهداری از معتادان متجاهر 

در ایام نوروز

امور  در  رئیس جمهوری  مشاور 
هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده 
گفت: الزم است پروژه های سودآور 
فرسوده  بافت های  بازآفرینی  برای 
بخش  که  شود  تعریف  شهری 
سرمایه گذاری  به  راغب  خصوصی 

در این مناطق باشد.
در  ترکان  اکبر  ایرنا،  گزارش  به 
در  شهری  بازآفرینی  ستاد  جلسه 
شیراز افزود: بخش بزرگی از بافت 
شهرهای  اغلب  در  شهری  فرسوده 
حاشیه  در  یا  و  تاریخی  کشور 
است  محالتی  و  دارد  قرار  شهرها 
که بدون اصول شهرسازی و ایمنی 
مبنای  ابتدا  از  که  ساخته شده  الزم 
آن مطالعه شده نبوده و این بافت ها 

درحال حاضر کارآمد نیستند.
داد:  ادامه  رئیس جمهوری  مشاور 
شهری  به  روستایی  جمعیت  نسبت 
تفاوت زیاد کرده  انقالب  ابتدای  با 
اینکه  دلیل  به  روستایی  جمعیت  و 
مانده  ثابت  روستا  اقتصاد  ظرفیت 
اضافه  متأسفانه  و  نداشته  رشد 

مهاجرت  شهرها  به  روستا  جمعیت 
کرده است.

سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
خود به بافت فرسوده و حاشیه نشینی 
گفت:  و  پرداخت  شیراز  در 
از  زیادی  جمعیت  حاضر  درحال 
شیراز  کالن شهر  حاشیه نشین های 
این  حریم  اطراف  روستای   43 در 
شهر ساکن شده و این روستاها نیز 
مناسب  زیرساخت  نداشتن  علیرغم 

مهاجرپذیر شده اند.
ترکان کیفیت زندگی حاشیه نشین ها 
کشور  در  رفاه  متوسط  از  کمتر  را 
 11 میان  در  افزود:  و  دانست 
حاشیه نشین  جمعیت  نفر  میلیون 

کشور حدود یک و نیم میلیون نفر 
متأسفانه  که  دارد  وجود  دانش آموز 
این افراد در مرکز فقر کشور رشد 

می یابند.
شخص  اولویت  کرد:  اظهار  ترکان 
که  است  این  بر  رئیس جمهوری 
پیدا  ارتقا  افراد  این  زندگی  کیفیت 
در  می تواند  هدف  این  که  کند 
مدل های مختلفی نظیر اصالح بافت و 
یا اقتصادی کردن این مناطق حاصل 
شود که در شیراز این کار انجام شده 
و اصالح بخشی از بافت فرسوده این 

شهر صورت گرفته است.
همه  به  است  الزم  داد:  ادامه  وی 
ابعاد معیشت مردم در بافت فرسوده 

شهری توجه شود و هنر مسئوالن 
این است که این اهداف اقتصادی را 

تعریف کنند.
کرد:  بیان  رئیس جمهوری  مشاور 
مسئوالن باید در نوسازی و بازسازی 
بافت های فرسوده مدل هایی تعریف 
این  این کسب وکارها در  کنند که 
قطعًا در پی  مناطق سودآور شود و 
آن مردم و سرمایه گذارها مشارکت 

خواهند کرد.
حریم  روستاهای  به  اشاره  با  وی 
قابل توجهی  جمعیت  که  شهرها 
جای داده  خود  در  را  حاشیه نشین 
از  هرکدام  برای  می توان  گفت: 
خاص  حوزه ای  در  روستاها  این 
کرد  تعریف  جدید  کسب وکار 
و  مناطق  این  مردم  معیشت  که 
بهبود  نیز  آن ها  معیشتی   شرایط 
کرد:  بیان  ترکان  یابد. 
مبل سازی  مانند  کسب وکارهایی 
در  می توان  را  و...  پرده دوزی  و 
قالب صنایع دستی محسوب و از این 

مشاغل نیز حمایت کرد.

اینکه  بابیان  صنعت  وزیر  معاون 
صادرات  ماهه   11 آمار  اساس  بر 
مدت  به  نسبت  کشور  غیرنفتی 
رشد  درصد   5 گذشته  سال  مشابه 
تا  که  کرد  پیش بینی  است،  داشته 
کشور  غیرنفتی  صادرات  سال  پایان 
به 45 میلیارد دالر برسد. به گزارش 
روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
نشست  در  خسروتاج  مجتبی  فارس، 
استان  صادرات  توسعه  کارگروه 
تجارت   96 سال  در  گفت:  فارس 
صادرات  از  اعم  کشور  غیرنفتی 
بوده  دالر  میلیارد   90 واردات  و 
واردات  آن  دالر  میلیارد   47.6 که 
غیرنفتی  صادرات  مابقی  و  غیرنفتی 
تجارت  اینکه  بابیان  است. وی  بوده 
غیرنفتی ایران در 11 ماهه گذشته 14 
درصد رشد داشته، افزود: ر 11 ماهه 
سال جاری تراز تجاری کشور منفی 
6 میلیارد دالر شد زیرا رشد صادرات 
ما 5 درصد و رشد واردات ما 23.5 
سازمان  رئیس  است.  بوده  درصد 
توسعه تجارت کشور اضافه کرد:60 
مواد  ما  وارداتی  کاالهای  درصد 
درصد   16 بوده،  واسطه ای  و  اولیه 
کاالهای  درصد   18 ماشین آالت، 
اقالمی  سایر  هم  مابقی  و  مصرفی 

بوده است که در زیرگروه این موارد 
قرار نمی گیرند.

بخش  در  خسروتاج  گفته  به 
قطعات  و  خودرو  لوازم خانگی، 
و  نساجی  محصوالت  خودرو، 
ماشین سازی  مخابراتی،  تجهیزات 
برخی  و  نیروگاهی  تجهیزات  و 
منفی  ما  تجاری  تراز  دیگر  موارد 
به  منفی  ترازهای  این  است.  بوده 
کدام  در  که  می دهد  سیگنال  ما 
کنیم.  تقویت  را  باید خودمان  بخش 
با  خصوصی  بخش  کرد:  اظهار  وی 
از  صادرات  و  واردات  آمار  گرفتن 
گمرکات کشور باید تمرکز خود را 
بر بخش هایی که با تراز منفی روبه رو 
ظرفیت های  و  کند  معطوف  هستیم 
رشد  و  پرورش  خود  در  را  رقابتی 
دهد. معاون وزیر صنعت یادآور شد: 
در جلسات کارگروه توسعه صادرات 
کشور مقررشده که برنامه جامع برای 
صنعت آی.تی و صنعت گردشگری 
تدوین شود و همچنین برای آشنایی 
آینده  سال  بخش  این  با ظرفیت های 
نمایشگاه تخصصی برای صنایع خالق 
سازمان  رئیس  شد.  خواهد  برگزار 
صنعت، معدن و تجارت استان فارس 
نیز در ادامه این جلسه به صادرات 16 
میلیون دالری کنسانتره سرب و روی 

خاطرنشان  و  اشاره  جاری  سال  در 
سرامیک  و  کاشی  صادرات  کرد: 
داشته،  رشد  درصد   12 فارس  استان 
در  فارس  استان  سیمان  صادرات 
به 36.6 درصد  ماهه سال جاری   10
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
است.  داشته  رشد  درصد   55 گذشته 
ماهه   11 در  اینکه  بابیان  همتی  علی 
به  فارس  از  تجاری  هیئت   4 امسال 
کشورهای دیگر اعزام شدند و در ای 
نمدت 10 هیئت تجاری خارجی نیز 
در استان فارس پذیرش شدند، گفت: 
تعداد کارت های فعال بازرگانی استان 
افزایش یافته  کارت   1201 به  فارس 
 25 گذشته  سال های  به  نسبت  که 

درصد رشد داشته است.
صادرات  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
ماهه   10 در  فارس  استان  غیرنفتی 
بوده  دالر  میلیون   1044 جاری  سال 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ازنظر ارزشی 20 درصد و ازنظر وزنی 

30 درصد رشد داشته است.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
کرد:  عنوان  فارس  استان  تجارت 
استان  حیوانی  محصوالت  صادرات 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  فارس 
گذشته 29 درصد کاهش داشته است.

در  نیز  شیراز،  بازرگانی  اتاق  رئیس 

صادرات  اینکه  بابیان  جلسه  این 
است  غیرنفتی  کاماًل  فارس  استان 
صادرات  درصد  سه  استان  این  و 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور 
آمار  این  تحقق  داشت:  اظهار  است، 
بدون صادرات میعانات گازی و نفتی 
بیانگر پشتیبانی و همت بخش دولتی 
جمال  است.  استان  در  خصوصی  و 
صادرات  مشکل  اینکه  بابیان  رازقی 
است  تمام شده  قیمت  بحران  کشور 
در  رقابت  قدرت  ما  کاالهای  و 
افزود: ما  ندارند،  بازارهای جهانی را 
کشور  شرایط خاص  در  می توانستیم 
قطر، بازار آن را در دست بگیریم و 
امکانات، هواپیما اجاره  نبود  باوجود 
شد و تالش زیادی صورت گرفت اما 
متأسفانه نتوانستیم به آنچه مدنظر بود 
امروز  اینکه  بابیان  وی  دست یابیم. 
کانتینرهای یک کشور همسایه مسیر 
غرب تا جنوب کشور ما را طی و به 
این  البته  و  قطر کاال صادر می کنند 
موضوع به منزله ناتوانی و عجز بخش 
کرد:  خاطرنشان  نیست،  خصوصی 
استان  یک  فارس  اینکه  به  توجه  با 
یارانه  اختصاص  است  کشاورزی 
ما  برای  تره بار  و  میوه  هوایی  حمل 
یک ضرورت است که انتظار داریم 

این امر محقق شود.

پنجمین جشنواره ملی و دومین 
»شیراز  عکس  بین المللی  جشنواره 
ارتباطات  کل  اداره  توسط  امروز« 
شیراز  شهرداری  بین الملل  امور  و 
برگزار می شود. به گزارش روزنامه 
طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
جشنواره  شیراز،  شهرداری 

امروز«  »شیراز  عکس  بین المللی 
به عنوان یکی از جشنواره های هنری 
توانسته  گذشته  سال های  در  شیراز 
عکاسان بسیاری را از سراسر ایران 
را  به خود جذب و شیراز  و جهان 
در قاب تصویر آن ها ثبت کند. این 
حوزه  سه  در  نیز  امسال  جشنواره 

عکاسی  زیارت،  و  گردشگری 
خیابانی و بخش ویژه »بافت تاریخی 
می شود.  برگزار  شیراز«  قدیمی  و 
در  شرکت  به  عالقه مند  عکاسان 
دوره  دومین  و  ملی  دوره  پنجمین 
می توانند  جشنواره  این  بین المللی 
 20 تا  حداکثر  را  خود  عکس های 

جشنواره  سایت  در  خردادماه 
کنند.  برگزاری  امروز«  »شیراز 
روزهای  در  جشنواره  عکس های 
29، 30 و 31 خرداد داوری، پنجم 
 14 و  اعالم  اولیه  نتیجه  تیرماه 
تیرماه نتایج نهایی اعالم و اختتامیه 

جشنواره برگزار می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پرفسور  زنده یاد  گفت:  پزشکی 
از  یکی  که  خدادوست  علی اصغر 
است،  جهان  در  سرآمد  انسان های 
که  است  جوانان  برای  الگویی 
علم  کنار  در  او  همچون  می توانند 
و دانش، فرهنگ ایرانی را به جهان 

معرفی کنند.
سید  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
قاضی زاده هاشمی، در حاشیه  حسن 
پرفسور  زنده یاد  بزرگداشت  آیین 
شیراز  شاه چراغ  در  که  خدادوست 
خبرنگاران  جمع  در  شد  برگزار 
افزود: دکتر خدادوست از بزرگانی 
بود که در شیراز متولد شد و جزو 

دنیا  چشم پزشکی  علم  بهترین های 
بود.

انسانی  خدادوست  داد:  ادامه  وی 
شایسته و معلم بسیار خوبی بود که 
جا  به  خودش  از  خوبی  یادگاران 
گذاشت، شاگردانی که همان مسیر 

و همان معرفت را دنبال می کنند. 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
چنین  داشتن  به  گفت:  پزشکی 
که  می کنیم  افتخار  انسان هایی 
که  بودند  مؤثر  حیاتشان  طول  در 
امیدواریم خداوند ایشان را با اولیای 

خود محشور کند.
اینکه  بابیان  هاشمی  قاضی زاده 
امیدواریم جوانان از امثال خدادوست 

افزود: در همین شیراز  الگو بگیرند 
همچون  بتوانند  که  هستند  کسانی 
و  نام  جهان  در  خدادوست  دکتر 
آوازه ایرانی را به واسطه علم و دانش، 

فرهنگ ایرانی را معرفی کنند.
دکتر  موفقیت  شرط  داد:  ادامه  وی 
کسی  بود،  مردم داری  خدادوست 
مگر  باشد  خدادوست  نمی توانست 

اینکه مردم دوست باشد.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
دکتر  موفقیت  دلیل  پزشکی گفت: 
او،  دانش  کنار  در  خدادوست 
احترام به مردم و دستگیری از فقرا 
سراسر  در  همنوعان  به  کمک  و 
جزو  خدادوست  دکتر  بود،  جهان 
ایرانی  دانشمندان  از  افراد  نادرترین 
بود که همیشه در خانه او باز بود و 
باروی گشاده از ایرانیان به خصوص 

دانشجویان جوان استقبال می کرد.
دکتر  افزود:  هاشمی  قاضی زاده 
مردم دوستی،  دلیل  به  را  خدادوست 
به  باور  و  ایمان  کشور،  به  عالقه 

قیامت کم نظیر می دانم.

مشاور رئیس جمهوری:

پروژه های سودآور در بافت های 
فرسوده تعریف شود

در فارس صورت گرفت؛
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مشاور رئیس جمهوری:

پروژه های سودآور در بافت های فرسوده تعریف شود

معاون وزیر صنعت در شیراز عنوان کرد؛

پیش بینی 45 میلیارد دالری صادرات غیرنفتی تا پایان امسال

به همت اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

پنجمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین المللی عکس »شیراز امروز« 
برگزار می شود

وزیر بهداشت:

پروفسور خدادوست الگویی برای جوانان است

اجرای طرح حذف دفترچه های درمانی در فارس

از  ره  ردی  کالمی


