
پیکر پاک و مطهر ۹ شهید گمنام دفاع مقدس در شیراز تشییع شد.
با حضور  مقدس  دفاع  دوران  ۹ شهید گمنام  پاک  پیکر  طلوع،  به گزارش روزنامه 
تشییع  )ع(  شاه چراغ  مطهر حضرت  حرم  تا  شهدا  میدان  از  شیراز  مسئولین  و   مردم 

شد.
پیکر پاک ۸ شهید گمنام به شهرستان های استان فارس از جمله داراب، جهرم، الر و... 

منتقل و در آنجا طی مراسمی به خاک سپرده می شود.
پیکر مطهر یکی از شهدا نیز در شیراز به خاک سپرده می شود.
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روزنامه

حوادث  جان باختگان  آمار  هرساله 
منابع  از  پیاده  و  سواره  ترافیکی 
می شود؛  اعالم  غیررسمی  و  رسمی 
و  علمی  مرجع  هیچ  تاکنون  اما 
تحقیقات  آن  مورد  در  دانشگاهی 
و  نداده  انجام  روشنگرانه  و  دقیق 
هنوز معلوم نیست که چرا همواره 
علت  اصلی ترین  را  انسانی  عامل 

بروز این حوادث می دانند؟
عامل  محوری ترین  چنانچه  حال 
باشند،  رانندگان  تصادفات 
اوصاف  از  سخن  این همه  پس 
ایرانی ها  ما  خصوصیات  و 
درزمینه های مختلف از زبان کسانی 
که به رأی و نظر ما نیاز دارند و با 
آن بازی می کنند، چیست؟ آیا این 
امر ناشی از شعارزدگی و تعارفات، 
به  نسبت  باید  و  است  و...  غلّو 
داریم،  که  ویژگی هایی  و  خود 
زندگی  سیاق  و  و سبک  بیندیشیم 
کنیم؟  دگرگون  کامل  به طور  را 

اعتقادات  و  باورها  درزمینه  و 
باشیم؟  داشته  تردید  و  شک  خود 
به  را  ما  معیشتی،  اوضاع واحوال  یا 
چنین حال و روزی انداخته است؟

آیا این موضوع به احتکارزدگی و 
خوداحتکاری هایی که دراین اواخر 
از ما رونمایی شد نیز ارتباطی دارد؟ 
دالر،  خرید  برای  هجوم  به  آیا 
و...  غیرالزم!  لوازم  پراید،  سکه، 
به یک باره  آیا  مرتبط می شود؟  نیز 
از خود و دیگران و زمین و زمان 
سلب اعتماد کرده ایم؟ و راه جهنم 
به قول معروف  و  می پیماییم؟  را 
چنین  کجا  »به  یک کالم؛  در  و 

شتابان!«
شده ایم  خودمحور  و  خودخواه  آیا 
و جز منافع شخصی خود هیچ کس 
کوچک ترین  ما  برای  هیچ چیز  و 
کجا  به  سرانجام  ندارد؟  اهمیتی 
نوع  این  خط  آخر  رسید؟  خواهیم 

سبک زندگی به کجا می انجامد؟

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز 
با  فارس  استان  و  شیراز  گفت: 
نمی تواند  خسته  مدیران  وجود 
راهی به توسعه پیدا کند و نیازمند 

مدیران جوان و کارآمد است.
زارع  مریم  خبری/  سرویس 
در  دستغیب  احمدرضا  خفری: 
علنی  جلسه  چهارمین  و  پنجاه 
شورای اسالمی شهر شیراز گفت: 
بااستعدادهای  جوانان  حضور 
خالقانه،  روحیه ای  و  شگرف 
و  دین  صدیق  یاوران  همواره 
پیروزی  رمز  صدالبته  و  مذهب 
در  اسالمی  نظام  و  انقالب 
اما  است؛  مختلف  عرصه های 
همین جوانان به بهانه های مختلف 

از عرصه مدیریت بازمانده اند.
مجلس  اخیر  اقدام  افزود:  وی 
دادن  پایان  برای  اسالمی  شورای 
در  بازنشسته  مدیران  فعالیت  به 
خور ستایش است و باید باقدرت 
اجرا  و  پیگیری  طرح  این  الزم 

شود.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شیراز ادامه داد: در دو دهه اخیر 
به واسطه برخی تفکرات نادرست، 
سکان کشتی مدیریت کشور در 
بوده  ازکارافتاده  مدیران  دستان 
بی رمقی  ناکارآمدی،  نوعی  و 
کشور  مدریت  بدنه  بر  سختی  و 

حاکم شده است.
بازگرداندن  کرد:  تصریح  وی 
به دوران  عرصه مدیریت کشور 
به  توجه  نیازمند  آن  باشکوه 
و  خالق  جوانان  استعدادهای 

ریسک پذیر است.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
هرم  وضعیت  از  گالیه  با  شیراز 
و  استان  مدیریت  باالی  سنی 
استاندار  گفت:  شیراز  کالن شهر 
فارس باید پیش از اجرای قانون 
منع فعالیت بازنشستگان، زمینه را 
به عرصه  جوانان  بازگشت  برای 

مدیریت این استان فراهم کند.
که  شناختی  با  کرد:  تأکید  وی 
از جوانان این استان دارم مطمئنم 
و  خالق  توانمند،  جوانان  خیل 
زمینه ساز  می توانند  تحصیل کرده 
برنامه ریزی توسعه و تاب دادن 

به حرکت استان باشند.
گرفتن  به قرار  اشاره  با  دستغیب 
دفاع  هفته  فرارسیدن  آستانه  در 
مقدس و نقش جوانان در پیروزی 
بیان  نیز  انقالب و جنگ ۸ ساله 
کرد: از شهردار شیراز می خواهم 
بدنه  جوان سازی  به  انتصابات  در 
خاص  توجه  شهرداری  مدیریت 

نشان دهد.
شیراز  کردن  هوشمند  برای 

نیازمند افزایش بودجه هستیم
فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
به کارگیری  گفت:  نیز  شیراز 
فناوری اطالعات در ارائه خدمات 
جهت  در  گامی  محور،  شهروند 
توسعه شهر هوشمند  و مدیریت 

نوین شهری است.
احمد تنوری افزود: این وظیفه در 
شهرداری  عهده  بر  شیراز،  شهر 

قرار دارد.
وی با بیان این که اغلب فناوری  
متکی  نرم افزاری  و  سخت افزار 
داد:  ادامه  است  کشور  خارج  به 
در  کلیدی  نقش  ارزی  نوسانات 
نرخ  و  دارد  فاوا  سازمان  بودجه 
هزینه  اما  شده   برابر  سه  ارز 
تغییری  سازمان  این  عمرانی 

نکرده است.
دیگر  از  داد:  ادامه  تنوری 
سازمان  این  مشکالت 
موازی کاری در انجام فعالیت های 
در  فناورانه  خدمات  ارائه  و   IT
مثال  به طور  است،  شهرداری 
و  جزیره ای  سرورها  اتاق  ایجاد 
عدم تخصیص و پرداخت بودجه 
بنابراین  است،  آن  برای  مصوب 
درآمدزای  طرح های  از  حمایت 
و  پویایی  موجب  سازمان  این 

حرکت این سازمان خواهد شد.
در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه 
روزبهی  درسا  از  همچنین  شورا 
نقاشی وی،  کودک شیرازی که 
اثر برتر مسابقه بین المللی نقاشی، 
اجالس  شانزدهمین  حاشیه  در 
بورسای  در  تاریخی  شهرهای 
ترکیه شناخته شده بود و تعدادی 
از کودکان شرکت کننده در این 

مسابقه تجلیل شد.

اتاق  رئیس کمیسیون گردشگری 
کرد:  اعالم  کرمان  استان  بازرگانی 
به  از تورهای خارجی که  40 درصد 
ایران می آمدند، سفر خود را به ایران 
لغو کردند و همچنین اکثر پروازهای 
پروازهای  قیمت  و  لغو  خارجی 
به  است.  افزایش یافته  نیز  داخلی 
در  سیاوشی  مهدی  ایسنا،  گزارش 
اتاق  هیئت رئیسه  مشترک  جلسه 
با  بانک ها  عالی  شورای  بازرگانی، 
 40 گفت:  استان  نمایندگان  مجمع 
درصد از تورهای خارجی که به ایران 
لغو  ایران  به  را  خود  سفر  می آمدند، 
پروازهای  اکثر  همچنین  و  کردند 
پروازهای  قیمت  و  لغو  خارجی 

ورود  لذا  افزایش یافته،  نیز  داخلی 
گردشگر به کشور اخیرًا کاهش یافته 
و  درست  تعریف  عدم  از  وی  است. 
کرمان  استان  نادرست  تصویر  ارائه 
با  استان  فاصله  افزود:  و  کرد  گالیه 
مرکز کشور زیاد است و افرادی که 
از  باید  بیایند،  کرمان  به  دارند  قصد 
قیمت  زیرا  کنند،  استفاده  اتوبوس 
بلیت هواپیما زیاد است و سفر با قطار 
باعث  که  است  طوالنی  کرمان  به 
کاهش ورود گردشگر به استان شده 
پروازهایی  به  کرمان  استان  است. 
حداقل  همچنین  و  استان ها  مراکز  به 
نیاز  بین المللی  مستقیم  پرواز   یک 

دارد.

و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
حال  در  گفت:  کشور  مدارس  تجهیز 
به  کشور  مدارس  درصد   ۵۰ حاضر 
سیستم استاندارد گرمایشی و سرمایشی 

مجهز شدند.
رخشانی  مهرااهلل  ایسنا،  گزارش  به 
خیرین  مجمع  جلسه  در  مهر 
کرد:  اظهار  اردبیل  استان  مدرسه ساز 
برای  منابعی  گاز  عوارض  محل  از 
مدارس  نوسازی  و  آموزش وپرورش 
تجهیز  تا عملیات  نظر گرفته شده  در 
واحدهای آموزشی به سیستم گرمایشی 
وی  برسد.  انجام  به  سرمایشی  و 

خاطرنشان کرد: از این محل به طور 
تومان  میلیارد   ۲۵۰ ساالنه  میانگین 
اعتبار تأمین می شود تا با توزیع در بین 
استان ها زمینه تجهیز و استانداردسازی 
فضاهای آموزشی به سیستم گرمایشی 
بابیان  رخشانی مهر  برسد.  انجام  به 
سیستم  این  به  مدارس  از  نیمی  اینکه 
گرمایشی مدرن مجهز شده اند، تصریح 
نیز  دیگر  نیم  تا  می کنیم  تالش  کرد: 
به این سامانه مجهز شوند که البته در 
حال حاضر هیچ سیستم خطرساز نظیر 
بخاری های چکه ای و کاربراتوری در 

مدارس وجود ندارد.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی 
خطرناک  ترانس  دارای  روغن  گفت: 
به سکته های  و سرطان زا است و منجر 
در  فالحی  ابراهیم  دکتر  می شود.  قلبی 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: 
ندارد،  رطوبت  درجایی که  باید  روغن 
نمی خورد  آن  به  نور  است،  خشک 
درجه   ۲۵ تا   ۲۰ بین  اتاق  دمای  در  و 
ادامه  وی  شود.  نگهداری  سانتی گراد 
داد: هر ماده غذایی اصالت خود را دارد 
که مربوط به یک کارخانه شناخته شده 
و  تولید  تاریخ  برچسب،  شامل  و  بوده 
از سازمان غذا  انقضا و مجوزهای الزم 
و دارو و اداره استاندارد است. او اضافه 
مراحل  روی  الزم  نظارت های  کرد: 
و  دارد  وجود  غذایی  ماده  هر  تولید 
مصرف کننده  برای  خاطر  اطمینان  این 
باشد  قصوری  چنانچه  و  می کند  ایجاد 
فرد  به  حق به جانب  قضایی  مراجع  در 
مصرف کننده است. عضو هیئت علمی 

لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دارد  ترانس  که  روغنی  کرد:  عنوان 
به  منجر  و  است  و سرطان زا  خطرناک 
سکته های قلبی می شود زمانی که روغن 
کارخانه ای باشد میزان ترانس آن صفر 
است و هنگامی که هیچ برچسبی نداشته 
باشد شما نمی دانید میزان روغن ترانس 
کرد:  اضافه  فالحی  است.  چقدر  آن 
که  است  روغن های  از  پالم  روغن 
با روغن های  است  برای کجاها ممکن 
درصدی  وجود  البته  کنند،  قاتى  دیگر 
روغن پالم  استاندارد است و اجازه داده 
اما  نمی کند  ایجاد  مشکلی  و  می شود 
و  بوده  خطرناک  استاندارد  بیش ازحد 
باید روی برچسب نوشته شود که چند 
متخصص  این  دارد.  پالم  روغن  درصد 
تغذیه و رژیم درمانی با تأکید بر اینکه 
معتقدم روغن پالم اگر خوراکی مصرف 
نشود بهتر است، گفت: بهترین روغن، 

زیتون و هسته انگور است.

بوشهر  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
استان  فرهنگی  جامع  سند  در  گفت: 
فرهنگ  سازنده  عناصر  همه  بوشهر 

دیده شود.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
استانداری  عمومی  روابط  کل  اداره 
پنجمین  در  خورشیدی  مجید  بوشهر، 
نشست شورای فرهنگ عمومی استان 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  بوشهر 
حرکت  و  زیست  خأل،  فضای  در 
نمی کنیم ضروری است در سند نقشه 
بوشهر، شناخت  استان  فرهنگی  جامع 
فرهنگ بومی و پیرامونی به عنوان دو 

الزام مهم در دستور کار قرار گیرد.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

اگر  اینکه  بابیان  بوشهر  استاندار 
بُعد  بماند  مغفول  بیرونی  فرهنگ 
بود  خواهد  ناقص  شناخت،  از  مهمی 
سر  به  گذار  دوره  در  چون  افزود: 
دوره،  عناصر  به  می بایست  می بریم 
صنعتی  گسترش  و  شهرنشینی  مانند 

شدن توجه ویژه داشته باشیم.

خورشیدی ادامه داد: سرعت تحوالت 
با  آینده  سال   ۵ که  به گونه ای ست 
داشت.  خواهد  تفاوت  جامعه  امروز 
ازاین رو الزم است در سند نقشه جامع 
فرهنگی دوره گذار و آینده در همه 

زمینه ها پیش بینی صورت گیرد.
بر  تأکید  با  بوشهر  استاندار  معاون 

استان  فرهنگی  جامع  سند  در  اینکه 
فرهنگ  سازنده  عناصر  همه  بوشهر 
دیده شود گفت: فرهنگ کار جمعی، 
مبتنی  سعادتمند  جامعه ای  ساخت 
از  منبعث  فرهنگی  ارزش های  بر 
ارزش های ملی و دینی؛ نیازمند عنایت 

همه برنامه ریزان فرهنگی است.
خورشیدی در پایان بر ارتقای مدارا و 
نشاط اجتماعی به عنوان دغدغه و نیاز 
کرد:  تصریح  و  تأکید  جامعه  آحاد 
فاصله گرفتن از آسیب های اجتماعی 
که بخش مهمی از آن ناشی از دوره 
پیش بینی های  نیازمند  است؛  گذار 
با عناصر  الزم سند جامع برای مقابله 

آسیب زاست.

راه حل  شیراز  بازرگانی  اتاق  رئیس 
کنونی  شدید  نوسانات  و  مشکالت 
بازار و اقتصاد را آزادسازی  نرخ ارز 

عنوان کرد.
زارع  مریم  خبری/  سرویس 
خفری: جمال رازقی در یک نشست 
خبری در مورد آخرین پیشنهاد اتاق 
مشکالت  حل  برای  فارس  بازرگانی 
اقتصادی کشور گفت: وضعیت امروز 
عدم  اول  مرحله  در  کشور  اقتصادی 
مدیریت شایسته دولت است و سپس 
این  باعث  خصولتی  مدیریت های 

بحران شدند.
آزاد کرد  نجات  راه  تنها  افزود:  وی 
این  کامل  پیشنهاد  و  است  ارز  نرخ 
موضوع را داده ایم و باید بگذارند خود 
بازار قیمت را مشخص کند و  دالر با 

چند نرخ وجود نداشته باشد.
اینکه  به  توجه  با  اینکه  بابیان  رازقی 
در حال حاضر ارز با سه نرخ، 4200 
تومانی دولتی، ارز نیمایی و ارز آزاد 
همین  و  می شود  عرضه  کشور  در 
فاصله زیادی که نرخ این ارزها با هم 
شده  رانت  و  فساد  ایجاد  سبب  دارند 
است، افزود: فوالدی ها، پتروشیمی ها 

اولیه  مواد  تأمین  برای  خصولتی ها  و 
می کنند؛  دریافت  تومانی   4200 ارز 
بورس  در  قطره چکانی  را  کاالها  اما 

عرضه می کنند.  
بابیان  شیراز  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اینکه هم اکنون درآمد ناشی از تغییر 
نرخ ارز برای دولت 370 هزار میلیارد 
آزادسازی  داد:  ادامه  است  تومان 
بزرگ تر  خیلی  را  عدد  این  ارز  نرخ 
گروه  دو  داد:  ادامه  رازقی  می کند. 
شدید  آسیب  ارز  نرخ  آزادسازی  از 
ثابت  حقوق بگیر  افراد  یکی  می بینند 
دیگر  و  جامعه  آسیب پذیر  افراد  و 
تولیدکنندگان هستند و دولت باید  از 
را  آن ها  ارز  آزادسازی  درآمد  محل 

حمایت کند.
برای  مهم  نکته  داد:  ادامه  وی 
جلوگیری از این آسیب، حفظ قدرت 
ماه  شش  مانند  حداقل  مردم  خرید 
بن  آنها  به  و  شود  قبل  سال  ابتدای 
پول  این  و  دهند  کاال  نقدی  خرید 
را می تواند از طریق کارت یارانه در 

اختیار آنها قرار دهد.
رازقی تأکید کرد: این حمایت نباید 
به صورت کاال به افراد داده شود مانند 

چیزی که قباًل شاهد آن بودیم چون 
خود این کار فساد می آورد.

باید  که  دیگری  کار  وی  گفته  به 
بیمه ها و  به  انجام دهد کمک  دولت 
در  و  آنهاست  به  خود  بدهی  دادن 
کنار کم کردن فرانشیز از سوی مردم 
بیمارستان ها  هم اکنون  زیرا  است؛ 
علت  به  بیمه  دفترچه  پذیرفتن  از 
بدهی های موجود خودداری می کنند.

و  کوچک  تولیدکنندگان  رازقی 
متوسط را گروه دومی عنوان کرد که 
باید موردحمایت قرار گیرند و گفت: 
تولیدکنندگان ما هم اکنون نیز به دلیل 
نوسانات ارزی و بحران های اقتصادی 

تحت فشار زیاد قرار دارند.
حمایت  در  دولت  داد:  ادامه  رازقی 
سال  یک  مدت  به  می تواند  آن ها  از 
واحدهای  بدهی  کردن  متوقف 
تولیدی به سیستم بانکی را انجام دهد.
وی افزود: در این مدت همچنین حق 
درصد   10 به  را  کارفرما  سهم  بیمه 
معافیت های  و همچنین  دهند  کاهش 
صادراتی قرار دهند که البته نه برای 

کسانی که مواد خام صادر می کنند.
رازقی همچنین به پیشنهاد آزادسازی 

دربسته  سوخت  حامل های  نرخ  
پیشنهادی اتاق بازرگانی شیراز اشاره 
این  از  حاصل  درآمد  افزود:  و  کرد 
کار باید به صورت سوبسید در اختیار 
وسایل نقلیه عمومی، توسعه حمل ونقل 

ریلی و... قرار گیرد.
حاضر  حال  در  اینکه  بابیان  وی 
سرمایه های ملی در حال غارت است، 
قاچاق  این  از  حاصل  سود  گفت: 
سودآورتر از قاچاق مواد مخدر است 
مجازات های  هم  دیگر  سوی  از  و 
همچنین  و  ندارد  نیز  را  آن  قانونی 
کشاورزی  کاالهای  خرید  شاهد  ما 
و  افراد  برخی  سوی  از  اساسی  و 
فروش آنها به خارج از کشور به ویژه 
هستیم  خلیج فارس  حاشیه  کشورهای 
دچار  حتمًا  را  بازار  مسئله   این  و 

مشکل خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی  شیراز در پایان 
همین  به  شرایط  اگر  کرد:  تصریح 
بیشتر  منوال پیش رود  شاهد غارت 
مشکالت  فساد،  کشور،   سرمایه های 
آسیب های  و  بحران ها  و  اقتصادی 
خواهیم  کشور  در  بیشتری  اجتماعی 

بود.

حبیب  معارفه  و  تکریم  مراسم 
دانشگاه  رئیس  به عنوان  دانش منش 
فارس  استان  کاربردی  علمی  جامع 

برگزار شد.
از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
از  قدردانی  با  مراسم  این  در  شیراز، 
رئیس  احمدی  محمدباقر  خدمات 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  سابق 
استاندار  مشاور  بود،  همراه  فارس 
اظهار  دانشگاه ها  امور  در  فارس 
داشت: اگر می خواهیم مسیر علمی را 
به  دانشگاه ها  باید  کنیم  به خوبی طی 

سمت کارآفرینی حرکت کنند.
رزمجو افزود: امروز نسل آموزش و 
پژوهش محور را پشت سر گذاشته ایم 
ما  دانشگاه های  باید  معتقدیم  و 
کارآفرین باشد که در این راستا باید 
یک برنامه ریزی سنجیده علمی داشته 

باشیم.

موضوع  در  اینکه  بابیان  وی 
آمایش  فارس  استان  دانشگاه های 
اولویت  یک  استان  عالی  آموزش 
راه  این  در  کرد:  خاطرنشان  است 
داریم  درخواست  جامع  دانشگاه  از 
موردتوجه  را  کیفیت  و  کارآفرینی 

قرار دهند.
امور  در  فارس  استاندار  مشاور 
سال  آغاز  به  اشاره  با  دانشگاه ها 
تحصیلی جدید از مدیران دانشگاه های 
فعال در استان درخواست کرد، مراسم 
بهترین  به  را  دانشگاه ها  بازگشایی 

شیوه ممکن برگزار کنند.
پیش  فعالیت های  از  رزمجو همچنین 
در  فارس  استان  دانشگاه های  رو 
فصل پاییز را برگزاری روز دانشجو 
فناوری  و پس ازآن هفته پژوهش و 
زمینه  این  در  گفت:  و  کرد  عنوان 
دانشگاه های  فعال  حضور  درخواست 

استان به ویژه مراکز علمی کاربردی 
هستیم.

دانشگاه  دو  امروز  اینکه  بابیان  وی 
شیراز و علوم پزشکی از دانشگاه های 
و  ملی  عرصه  در  فارس  اول  طراز 
بیان  می روند  شمار  به  بین المللی 
به عنوان  باید  دانشگاه ها  این  کرد: 
الگو موردتوجه سایر دانشگاه ها قرار 

گیرند.
دانش منش  حبیب  مراسم  این  در 
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
ارتقا   داشت:  اظهار  نیز  فارس  استان 
مهارت ها یکی از اولویت هایی است 
پیگیری  مختلف  بخش های  در  که 
اقتصاد  به  آن  پی  در  تا  می شود 

دانش بنیان دست  یابیم.
وی بابیان اینکه رسیدن به خودکفایی 
و  علم  حوزه  در  مهم  اصل  یک 
جامع  دانشگاه  گفت:  است،  فناوری 

وزارت  قوت  نقطه  کاربردی  علمی 
است  دانشگاه هایی  از  و  است  علوم 
کارآفرینی  درزمینه  می تواند  که 
اهداف خود دست  به  ورود کرده و 

یابد.
همچنین  کرد:  بیان  دانش منش 
کیفیت  ارتقای  برای  مهارت آموزی 
اقتصاد  کنار  در  ایرانی  محصوالت 
که  است  موضوع هایی  از  دانش بنیان 
در دانشگاه علمی کاربردی می توان به 
آن پرداخت تا به خوبی دستاوردهای 
در  کند.  پیدا  نمود  کشور  در  ما 
حجت االسالم  همچنین  مراسم  این 
مقام  نمایندگی  نهاد  شریفانی مسئول 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
بیان  به  کوتاهی  سخنانی  در  فارس 
اهمیت توجه به موضوع های مختلف 
و مرتبط با مسئولیت و وظیفه مدیران 

پرداخت.

داروی  و  غذا  معاونت  سرپرست 
پیشتازی  از  شیراز،  پزشکی  علوم 
داروی  و  غذا  کنترل  آزمایشگاه 
چهاردهمین  در  دانشگاه  این 
گردهمایی روسای آزمایشگاه های 
خبر  کشور  داروی  و  غذا  کنترل 

داد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از 
محمدجواد  دکتر  شیراز،  پزشکی 
این  برگزاری  به  اشاره  با  خشنود 
البرز،  استان  در  ملی  گردهمایی 
غذا  کنترل  آزمایشگاه  گفت: 
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و 
در  گردهمایی،  این  در  شیراز 
توانمندسازی آزمایشگاه و کسب 
مهارت  آزمون  در  برتر  نتایج 
بسته بندی،  حوزه  در  آزمایی، 
موفق به کسب نتایج برتر کشور 
دکتر  تقدیر  به  اشاره  با  او  شد. 

سازمان  رئیس  اصغری  غالمرضا 
غذا و دارو و دکتر بهرام دارایی 
غذا  مرجع  آزمایشگاه  مدیرکل 
از  بهداشت  وزارت  داروی  و 
دکتر مهدی خوشنویس زاده مدیر 
داروی  و  غذا  کنترل  آزمایشگاه 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این 
موفقیت را حاصل تالش مجموعه 
کارکنان این آزمایشگاه در تأمین 
مردم  دارویی  و  غذایی  امنیت 

استان برشمرد.
خشنود افزود: در راستای سنجش 

و  غذا  کنترل  آزمایشگاه های 
نظیر  نمونه هایی  ارسال  با  دارو، 
فلزات  و  بسته بندی  مواد  سموم، 
پاسخ  آزمون،  به عنوان  سنگین 
و  بررسی شده  آزمایشگاه ها 
مواردی که کمترین انحراف را از 
محور اصلی داشته باشند، به عنوان 
می شوند  برگزیده  برتر  پاسخ های 
آزمایشگاه  ارزیابی،  این  در  که 
از  شیراز،  داروی  و  غذا  کنترل 
آزمایشگاه   ۲۰۰ حدود  میان 
کشور، به نتایج برتر دست یافت.

داروی  و  غذا  معاونت  سرپرست 
با  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آزمایشگاه،  این  بیشتر  معرفی 
و  غذا  کنترل  آزمایشگاه  گفت: 
نمونه های  آنالیز  درزمینه  دارو 
ارسالی از دو معاونت غذا و دارو 
در  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  و 

استان فارس فعالیت دارد.
او یادآور شد: آزمایشگاه کنترل 
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا 
سنجش  بر  عالوه  شیراز،  پزشکی 
در  هم اکنون  رایج،  نمونه های 
و  گوشت  پایش  نظیر  زمینه هایی 
عرقیات، قطب کشوری محسوب 

می شود.
مهدی  دکتر  از  خشنود  دکتر 
آزمایشگاه  مدیر  خوشنویس زاده 
تمامی  و  دارو  و  غذا  کنترل 
همکاران این مجموعه، به پاس این 

موفقیت، تقدیر کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: 
رانندگی  حادثه های  فراوانی  بیشترین 
رخ  شهرها  ورودی  کیلومتری   ۲۰ در 
می دهد. مجید کیان پور در گفت وگو 
ساالنه  اینکه  بابیان  ایسنا،  خبرنگار  با 
تصادفات  از  ناشی  کشته  هزار   ۱۶
جاده ای در کشور ثبت می شود، اظهار 
تا   ۱۰ بین  ساالنه  کنیم   تالش  کرد: 
دهیم. کاهش  را  آمار  این  درصد   ۱۵
درصد   ۸۰ از  بیش  اینکه  بابیان  وی 
تصادفات عامل خطای انسانی، ۷ درصد 
وسیله  ۱۳ درصد  و  جاده  نبودن  ایمن 
رعایت  عدم  کرد:  بیان  است،  نقلیه 
جلو،  به  توجه  عدم  مطمئنه،  سرعت 
خواب آلودگی  و  تقدم  حق  رعایت 
جاده ای  تصادفات  اصلی  دالیل  از  را 
بیشترین  گفت:  کیان پور  است. 
اولیه  ساعات  در  معمواًل  تصادفات 
روز  پایان  و  صبح   ۸ تا   ۵ بین  صبح 
بین ۵ تا ۸ شب صورت می گیرد. عضو 
اینکه  بابیان  مجلس  عمران  کمیسیون 
رانندگی  حادثه های  فراوانی  بیشترین 
رخ  شهرها  ورودی  کیلومتری   ۲۰ در 
می دهد، افزود: در هر حادثه سه عامل 
انسان، محیط و وسیله نقلیه نقش دارد 
و باید در فرهنگ رانندگی تجدیدنظر 
خودروها  که  است  درست  کنیم، 
سرعت  رعایت  اما  هستند  تندرو 
مطمئنه و توجه به جلو ضروری است 

توجه  و  تقدم  حق  رعایت  همچنین 
یک  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  به 
اصل انکارناپذیر است.وی با اشاره به 
سرعت حرکت  در  تجدیدنظر  اینکه  
غیر  جاده های  برخی  در  اتومبیل ها 
و  است  الزم  غیراستاندارد  و  ایمن 
کرد:  اضافه  کنیم،  فرهنگ سازی  باید 
تصادفات،  اکثر  جاده ها،  از  خیلی  در 
واژگونی، عدم توجه به جلو و یا عدم 
رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  به  توجه 
است. کیان پور بابیان اینکه مردم نقش 
را  تصادفات  کاهش  در  یک  شماره 
دارند و باید برای جان خودمان ارزش 
قائل شویم، افزود: دیر رسیدن بهتر از 
کردن  صحبت  باید  و  نرسیدن  هرگز 
کنار  را  خودرو  در  همراه  تلفن  با 

بگذاریم.
وی تأکید کرد: باید رعایت قوانین در 
در  کنیم  تالش  و  گیرد  قرار  اولویت 
داشته  را  استفاده  بهترین  شرایط  همه 

باشیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:
بخاری چکه ای و کاربراتوری در مدارس نداریم

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان اعالم کرد؛
 کاهش 40 درصدی ورود گردشگران خارجی 

به ایران

روغِن دارای ترانس خطرناک و سرطان زا است

عضو کمیسیون عمران مجلس:
ساالنه ۱۶ هزار کشته ناشی از تصادفات 

جاده ای در کشور ثبت می شود
عضو کمیسیون عمران مجلس:

ساالنه ۱۶ هزار کشته ناشی از تصادفات 
جاده ای در کشور ثبت می شود

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز:
فارس نیازمند مدیران جوان و کارآمد است

پیکر پاک و مطهر ۹ شهید گمنام در شیراز تشییع شد

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

از هر دری کالمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر:

همه عناصر سازنده فرهنگ در سند جامع فرهنگی استان بوشهر دیده شود

پیشنهاد اتاق بازرگانی شیراز برای حل مشکالت اقتصادی کنونی؛

نرخ ارز را آزاد کنید
سرمایههایملیدرحالغارتاست

سرپرست حوزه ی معاونت غذا و دارو خبر داد:

پیشتازی آزمایشگاه کنترل غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس جدید دانشگاه علمی کاربردی فارس منصوب شد


