
بانوان هنرمند صنایع دستی استان فارس در ششمین دوره داوری اعطای نشان بین المللی مرغوبیت و برتری صنایع دستی موفق به کسب دو گواهینامه 
از شورای جهانی صنایع دستی شدند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل صنایع دستی و گردشگری استان فارس، حیدرعلی زاهدیان نژاد معاون صنایع دستی 
بازاریابی محصوالت صنایع دستی و  به  ایرانی و کمک  استانداردهای کیفی در صنایع دستی  ارتقا  با هدف  و هنرهای سنتی استان فارس گفت: 
افزایش تعامالت با سایر کشورها، معاونت صنایع دستی کشور از سال ۲۰۰۷ میالدی در رقابت های شورای جهانی صنایع دستی شرکت نموده است 
و برگزاری این برنامه در سال ۲۰۱۴ از سازمان یونسکو به شورای جهانی صنایع دستی انتقال یافت. وی اضافه کرد: در برگزاری چهارمین دوره 
داوری اعطای نشان ملی مرغوبیت و برتری آثار صنایع دستی در سال ۹۶ و حضور موفق هنرمندان استان فارس در این برنامه، دو اثر از این استان 

برای ارزیابی به داوری بین المللی شورای جهانی صنایع دستی راه یافتند.
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روزنامه

همواره تاوان نگاه های تک بعدی 
بسیاری  ناهماهنگی های  با  که 
را  می شود  و  شده  همراه 
شهروندان شهرها و کالن شهرها 

می پردازند.
هریک  که  دستگاه هایی  وجود 
می دانند  اموری  متولی  را  خود 
تا  نمی دهند  اجازه  هم  اغلب  و 
مداخله  امور  این  در  دیگری 
به  کند،  علمی  و  کارشناسانه 
در  پایدار  توسعه  و  رشد  توقف 
ثروت،  و  انجامیده  کالن شهرها 
و  هزاران  توان  و  وقت  انرژی، 
به  را  شهروند  میلیون ها  گاهی 

هدر می دهند.
روان آب ها،  بهینه  استفاده  از 
و...  آفتاب  تابش  پسماندها، 
و  باال  توانمندی های  تا  گرفته 
انسانی،  نیروهای  کم نظیر  اغلب 
و  ضوابط  البه الی  در  همه 
گره خورده  و  پیچیده  مقررات 
و  نهادها  ارگان ها،  ادارات، 
اعمال  و  مختلف  دستگاه های 
گرفتار  گوناگون،  سلیقه های 
سپرده  فنا  دست  به  و  شده 

مهاجرت های  زمینه  و  می شود 
تلخ و غم انگیز را فراهم می آورد.
مسئوالن  از  برخی  کار  گویی 
ایجاد  و  دادن  هشدار  فقط 
مردم  میان  وحشت  و  ترس 
زبان  از  تاکنون  چراکه  است، 
به  که  نشنیده ایم  مسئولی  هیچ 
برای  را  طرح  فالن  طورمثال 
استفاده از روان آب ها آماده اجرا 
آن  انجام  درحال  یا  و  کرده ایم 
هستیم، یا اینکه اعالم کنند برای 
مقابله با خشکی و خشکسالی چه 
را  بودجه ای  چه  یا  و  کرده ایم 
تخصیص داده ایم! و یا حداقل از 
کشورها  دیگر  که  راهکارهایی 
در این زمینه بهره برده اند، سخن 

به میان آورند.
در زمینه حل مشکل ترافیک هم 
همین طور رفتار می شود، فقط و 
محدودیت،  اعمال  و  ایجاد  فقط 
و  بازدارنده  کارهای  و  جریمه 
درعین حال آزاد گذاشتن افزایش 
خودروها  شمار  روزافزون 
و  کالن شهرها  و  شهرها  در 
جمع آوری پول و پول و پول... .

با  صلح  کتابخوان  تخصصی  نشست 
صلح طلبان  و  صاحب نظران  حضور 
در کتابخانه عمومی رئیسی اردکانی 

شیراز برگزار شد.
با حضور  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امور  دفتر  مدیرکل  معلم  بتول 
اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس 
شهر  شورای  عضو  دودمان،  لیال  و 
در  صلح  کتابخوان  نشست  شیراز 
تاالر کتابدار اداره کل کتابخانه های 

عمومی استان فارس برگزار شد.
مدیرکل  نشست  این  ابتدای  در 
با  فارس  عمومی  کتابخانه های 
کتابخوانی  و  کتاب  هفته  تبریک 
شیراز  در  صلح  کنگره  برگزاری  و 
که  هفته  این  امیدوارم  کرد:  عنوان 
همراه با صلح است روزهایی با صلح 

و صفا را پیش روی همه قرار دهد.
اینکه  اعالم  با  منوچهری  روح اهلل 
نشست های تخصصی به منظور معرفی 
کتاب های حوزه های مختلف برگزار 
این  شاهد  امسال  افزود:  می شود، 
هستیم که نمایندگان استان فارس با 
گرامیداشت  آیین  در  افتخارآفرینی 
کتابدار، ۶ برگزیده در مراسم تقدیر 

از برگزیدگان کشوری داشت.
کتاب  هفته  برنامه های  ادامه  در 
خواندن  خوش  حال  شعار  با  که 
اسکندری،  مجید  می شود،  برگزار 
خواسته  گفت:  شیراز  دانشگاه  استاد 
نظام  در  مصلحان  و  اولیا  انبیا،  همه 
آفرینش صلح است و زمان کنونی ما 
صلح  درزمینه  افراد صاحب نظری  به 

نیازمند است.
به  همه  دعوت  خالصه  افزود:  وی 
دیگر  و  عشق  و  الفت  صلح  سمت 
توانسته  حافظ  اگر  است؛  خواهی 
خاطر  به  بیافریند  نامی  دنیا  در 
صلح طلبی اوست. این استاد دانشگاه 
معشوق  کتاب  افزود:  حافظ پژوه  و 
آنکه  جان  به  خداوند  و  خداست 

کتاب را می آفریند قسم می خورد.
با  می توانیم  کرد:  اضافه  اسکندری 
را  جوانان  مجازی  فضای  و  کتاب 

جهت دهیم؛ می توان صلح را با عمل 
مجازی  شبکه های  این  داد،  شرح 
می تواند  پراکنی  صلح  برای  راهی 

باشد.
در ادامه مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
با  فارس  استانداری  فرهنگی  و 
تالش  خواستار  کتاب  هفته  تبریک 
آسیب های  کاهش  درزمینه  بیشتر 
نهادینه  و  ترویج  به واسطه  اجتماعی 
شدن مطالعه میان جوانان و خانواده ها 

شد.
بتول معلم همچنین نقش سازمان های 
و  قرارداد  مورداشاره  را  مردم نهاد 
افزود: می شود ترویج فرهنگ مطالعه 
را به وسیله فضای مجازی فراهم کرد.
وی جذاب بودن مطالعه را راهی برای 
موضوع  این  به  جوانان  عالقه مندی 
فرهنگ  هرچه  افزود:  و  دانست 
آمار  طبق  می شود  بیشتر  مطالعه 
کاهش یافته  اجتماعی  آسیب های 
بین  معنادار  رابطه  این  و  می یابد 
آسیب های  و  زندگی  کیفیت 

اجتماعی را تبیین می کند.
صلح طلبی  دنبال  به  ما  افزود:  وی 
زمینه  این  در  اسالم  دین  و  هستیم 

پیشتاز بوده است.
معلم تصریح کرد: این برنامه ها نباید 
باشیم  این  دنبال  به  و  باشد  مناسبتی 
که رویدادهایی مانند صلح و سالمت 

را گسترش دهیم.
کتاب  نشست،  این  در  همچنین 
نیل  نوشته  سالمت«  راه  از  »صلح 
آریا و جوانا سانتا باربارا که ترجمه 
سروش  مریم  توسط  است  گروهی 

معرفی شد.
این کتاب که با مقدمه رضا ملک زاده 
منتشر  شیراز  نوید  انتشارات  توسط 
متخصصین  اینکه  چگونگی  به  شده، 
برای  می توانند  سالمت  فعاالن  و 
کمتر  خشونت  با  دنیایی  به  رسیدن 
تالش کنند، می پردازد؛ سپس کتاب 
میخائیل  نوشته  آرام«  »ُدن  رمان 
زاده  محمد  علی  توسط  شولوخوف 

معرفی شد.

از  آموزش وپرورش  وزیر 
کالس  ایجاد  برای  برنامه ریزی 
در  آموزشی  بازی  و  اسباب بازی 
جاری  سال  در  کشور  استان   ۱۰

خبر داد.
محمد  سید  ایسنا،  گزارش  به 
ملی  بطحائی در چهارمین جشنواره 
امیدواریم  اینکه  بابیان  اسباب بازی 
موجود  حالت  از  ما  کالس های 
خارج و به محیطی تبدیل شود که 
شادی و نشاط و سرزندگی در آن 
موج بزند گفت: باید دانش آموزان 
کنیم.  عالقه مند  آموزش  به  را 
چنین  نیازمند  ما  آموزش وپرورش 
نوآوری هایی است و می تواند ما را 
به آنچه در سند تحول آمده نزدیک 

کند.
در حوزه  اقالم خارجی  افزود:  وی 
برای  رقابت  و  زیاد  اسباب بازی 
سخت  بسیار  داخلی  تولیدکنندگان 
اسباب بازی  تهیه  برای  است. 
به چند  نوه ام  برای  سفالی  کوچک 
فروشگاه رفتم و باوجودآنکه کاالی 
ساده ای می خواست، نوع ایرانی آن 
صنعت  در  درحالی که  نمی شد  پیدا 
وزیر  می زنیم.  را  اول  حرف  سفال 
باید  اینکه  بابیان  آموزش وپرورش 
سازوکاری فراهم کنیم اسباب بازی 
تکنولوژی  به عنوان  داخل  تولید 
بگیرد  قرار  مورداستفاده  آموزشی 
امروز  اسباب بازی  کرد:  اظهار 
و  تجهیزات  از  یکی  به عنوان 

کار  به  آموزشی  تکنولوژی های 
وسیله ای  صرفًا  و  می شود  گرفته 
طریق  از  و  نیست  سرگرمی  برای 
و  تسهیل  یادگیری  تجهیزات  این 

تسریع می شود.
به  کودکان  اینکه  بابیان  وی 
کمک بازی دامنه شناخت خود را 
افزایش می دهند، اظهار کرد: دامنه 
و  ذهنی  حوزه  در  مهارت آموزی 
تعلیم  در  مهم  موضوعی  اجتماعی 
این  از  کودکان  است.  تربیت  و 
طریق در کنار یکدیگر صبوری و 
مهارت های زندگی و انواع و اقسام 
دیگر مهارت ها را تمرین می کنند.

حامل  اسباب بازی  افزود:  بطحائی 
فرهنگ  از  اگر  و  است  فرهنگ 
بر  سوئی  آثار  شود،  وارد  غربی 
به  ما  نگاه  کودکان خواهد داشت. 
از  بخشی  به عنوان  باید  اسباب بازی 
تجهیزات و تکنولوژی آموزشی در 

نظر گرفته شود.
نشاط آفرینی  نقش  به  اشاره  با  وی 
و  یاددهی  فرآیند  در  اسباب بازی 
یادگیری گفت: در برنامه ریزی های 
آموزش وپرورش باید اسباب بازی ها 
را با رویکرد آموزشی وارد مدارس 
کنیم. از همین رو برنامه داریم در 
گام اول برای در ۱۰ استان کالس 
اسباب بازی و بازی آموزشی ایجاد 
سه  تا  دو  دانش آموز  هر  و  کنیم 
این  در  را  آموزشی  اهداف  ساعت 

کالس ها دنبال کنند.

سازمان  آبخیزداری  دفتر  مدیرکل 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره 
باران  آب  استحصال  امکان  اینکه  به 
کشور  مختلف  شهرهای  و  تهران  در 
به شرایط  توجه  با  دارد، گفت:  وجود 
آبی کشور این موضوع باید در قانون 
و  شود  دیده  شهرسازی  و  معماری 

شهرداری برای آن برنامه ریزی کند.
ایسنا  با  گفت وگو  در  جزی  هوشنگ 
اظهار  باران  آبگیر  سطوح  به  اشاره  با 
سطوحی  به  باران  آبگیر  سطوح  کرد: 
گفته می شود که امکان استحصال آب 
باران در  باران را دارد. استحصال آب 
دارد که  طراحی های شهری دو بخش 
در  باران  آب  استحصال  از  عبارت اند 
آب  استحصال  و  منازل  پشت بام های 

باران در خیابان های شهر.
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر 

توسط  منازل  پشت بام  باران  آب 
چاه های  و  کوچه ها  به  ناودان ها 
با  درحالی که  می شود،  ریخته  فاضالب 
باید  ما  در کشور  وضعیت خشکسالی 
استحصال آب باران در پشت بام ها انجام 
باغچه ها  آبیاری  برای  آن  از  و  دهیم 
شست وشوهای  به غیراز  اقداماتی  و 
بهداشتی استفاده کنیم همچنین می توان 
آب  این  با  را  منازل  تانک های  فلش 

پر کنیم.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
از  بسیاری  اینکه  بابیان  شیراز 
و  می شوند  رها  روانی  بیماران 
بار  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بر  را  بیماران  این  از  نگهداری 
دوش دارد از سازمان های حمایتی 
در  خود  مسئولیت  خواست 
بیماران مزمن روانی  از  نگهداری 

را بپذیرند.
دکتر علی بهادر به خبرنگار ایرنا 
سالمت  تأمین  مسئولیت  گفت: 
از یک سامانه  فراتر  روان جامعه 
وزارت  عنوان  تحت  تخصصی 
دانشگاه های  یا  و  بهداشت 
این  و  است  آن  زیرمجموعه 
همکاری  و  هماهنگی  به  مهم 
دستگاه های  و کمک  بخشی  بین 

حمایتی نیاز دارد. 
شناسایی،  داشت:  اظهار  وی 
اختالالت  از  مراقبت  و  درمان 
روان پزشکی، آموزش مهارت های 
مهارت های  و  فرزندپروری 
خودکشی،  از  پیشگیری  زندگی، 
اجتماعی  و  روانی  حمایت های 
و  غیرمترقبه  حوادث  و  بالیا  در 
جامعه نگر  روان  سالمت  خدمات 
حوزه  برنامه های  مهم ترین  از 
سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
دانشگاه ها  مشارکت  با  که  است 

در حوزه سالمت دنبال می شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
به  توجه  ضرورت  بر  شیراز 
مهارت های  آموزش  نقش 
بار  کاهش  در  اجتماعی  زندگی 
تأکید  روان  سالمت  بیماری های 
مقوله  یک  را  سالمت  و  کرد 
روان  شامل سالمت جسم،  جامع، 
و اجتماع معرفی کرد که باید از 

همه ابعاد، موردتوجه قرار گیرد.
را یک طیف  وی سالمت روانی 
یک  از  که  دانست  گسترده 

کوتاه مدت  و  ساده  افسردگی 
مزمن  و  طوالنی  بیماری  یک  تا 
روانی را دربرمی گیرد و آمارهای 
اهمیت  نشان دهنده  نیز  مختلف 

توجه به این بیماری هاست.
شخصی  مولد  انسان  افزود:  بهادر 
سالم  ازهرجهت  که  است 
زیادی  هزینه های  زیرا  باشد؛ 
درمان  و  شناسایی  برای  دنیا  در 
می شود؛  انجام  روانی  بیماری های 
نیز  بیماری های روانی  درمان های 
متفاوت است که از ایجاد نشاط، 
ایجاد پارک ها و مراکز اجتماعی 
تا ایجاد بیمارستان های بزرگ را 

شامل می شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شیراز با اشاره به پیش بینی حضور 
روان  بهداشت  کارشناس  یک 
برای  بهداشتی،  مرکز  هر  در 
این  مسائل  درمان  و  شناسایی 
حوزه، ادامه داد: یکی از افتخارات 
نظام سالمت کشور این است که 
کارشناسان  سالمت  سیستم  در 
سالمت روان داریم و در سال های 
شده  بیشتر  آنها  تعداد  گذشته 
درمانی  بهداشتی  مراکز  در  و 

خدمات دهی می کنند.
به  خدمات رسانی  گفت:  بهادر 
بیش از 100 بیمار مزمن روانی در 
بیمارستان های فارس انجام می شود 
زیرساخت های  نبود  دلیل  به  که 
الزم در سازمان های حمایتی، طی 
بیمارستان ها  در  اخیر  سال های 
پوشش  تحت  و  شده اند  بستری 
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 

قرارگرفته اند.
سازمان های  و  خیرین  از  وی 
حمایتی خواست در این زمینه به 
دانشگاه علوم پزشکی کمک کنند 
اسکان  برای  را  ویژه ای  مکان  و 
کنند  فراهم  روانی  مزمن  بیماران 

اشغال  با خالی شدن تخت های  تا 
شده بیمارستان ها، خدمات دهی به 
بیشتری  سهولت  با  بیماران  سایر 

انجام شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیمه ای  پوشش  درزمینه  شیراز 
گفت:  روانی  مزمن  بیماران 
تنها  بیماران  این  بیمه ای  پوشش 
برای چهار ماه در نظر گرفته شده 
است و پس ازاین بازه زمانی، بار 
مالی خدمات آنان به این دانشگاه 

تحمیل می شود.
اجتماعی  نشاط  نقش  به  بهادر 
بیماری های  بار  کاهش  در 
در  باید  که  کرد  اشاره  روانی 
شود  بیشتری  تالش  زمینه  این 
مردم  آگاهی  رشد  همچنین  و 
شغلی،  امنیت  بیماری ها،  این  از 
ارتقای  شهری،  امنیت  ارتقای 
تنش های  امنیت سالمت، کاهش 
اجتماعی، رشد شبکه های بهداشتی 
مهارت های  آموزش  درمانی، 
مهارت های  و  اجتماعی  زندگی 
فرزندپروری به والدین، شناسایی 
اختالالت و آموزش پیشگیری از 
این  از دیگر تأکیدات  خودکشی 

مقام است. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
عمومی  آموزش  ارتقای  شیراز 
بیماری های  اثرات  کاهش  در  را 
روانی مؤثر دانست و اضافه کرد: 
در سال گذشته 141 هزار نفر از 
مردم استان فارس در کالس های 
سالمت  کارشناسان  که  آموزشی 
که  یافتند  حضور  کردند  برگزار 
این آمار نسبت به سال 95 حدود 

43 درصد افزایش داشته است.

تخت   30 در  روانی  بیماران 
تخت   15 حافظ،  بیمارستان 
شهید  بیمارستان  در  روان پزشکی 
چمران، 27 تخت روان پزشکی در 
در  تخت   25 سپیدان،  بیمارستان 
بیمارستان سعادت شهر، 14 تخت 
در بیمارستان اشکنان المرد و 15 
تخت در بیمارستان شهید مطهری 
روان پزشکی  خدمات  مرودشت 

دریافت می کنند.
تعداد کل تخت های روان پزشکی 
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
 126 شامل  تخت،   819 اکنون 
تخت در بیمارستان های عمومی و 
تخصصی  بیمارستان های  در   693

است.
16 هزار تخت روان پزشکی برای 
 850 که  شده  پیش بینی  کشور 
تخت سهم حوزه های زیرمجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز است 
و از این تعداد اکنون 819 تخت 

فعال شده است.
در  موجود  آمارهای  اساس  بر 
روان پزشک   95 حاضر  حال 
زیرمجموعه  و  فارس  استان  در 
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  شیراز  در  نفر   77 که  فعال اند 
18 نفر در شهرستان ها به بیماران 

خدمات رسانی می کنند.
میلیونی   4.5 جمعیت  به  توجه  با 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی 
ازای  به  روان پزشک   2.1 شیراز، 
استان  در  جمعیت  نفر  هزار   10
می کنند  خدمات رسانی  فارس 
 11 جهانی،  استاندارد  درحالی که 
روان پزشک به ازای هر 10 هزار 

نفر جمعیت است.

علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
هزینه  گفت:  شیراز  پزشکی 
ماه   ۶ در  بیمارستان ها  مصرفی 
مدت  به  نسبت  امسال  نخست 
مشابه در سال گذشته ۳۵ میلیارد 

کاهش داشته است.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل 
عبدالخالق  شیراز  پزشکی  علوم 
مشورتی  نشست  در  کشاورزی 
دانشگاه  هیئت رئیسه  اعضای  با 
حوزه  به  مربوط  مسائل  بابیان 
حوزه  در  داشت:  اظهار  درمان 
و  مالی  مسائل  باوجود  درمان 
دانشگاه  امسال  موجود،  اقتصادی 
کشور  در  برتر  دانشگاه  به عنوان 
درزمینه مدیریت منابع و مصارف 

برگزیده شد. 
بیمارستان های  معرفی  با  وی 
به عنوان  فقیهی  شهید  و  نمازی 
کشور  در  برتر  بیمارستان های 

افزود: 10 بیمارستان نیز به عنوان 
نمونه کشوری در  بیمارستان های 
معرفی  منابع و مصارف  مدیریت 

شده اند.
اشاره  با  دانشگاه  درمان  معاون 
تحول  طرح  تفاوت های  به 
با  دانشگاه  این  در  سالمت  نظام 
برگزاری  و  دیگر  دانشگاه های 
تحول  ستاد  ویژه  نشست های 
کرد:  بیان  دانشگاه  سالمت 
در  بیمارستان ها  مصرفی  هزینه 
به  نسبت  امسال  نخست  ماه   6
گذشته  سال  در  مشابه  مدت 
داشته کاهش  میلیارد   35 

است. 
از  حجم  این  گفت:  کشاورزی 
مدیریت هزینه که زمینه های آن 
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
به تازگی  شده،  عملیاتی  و  ایجاد 
از سوی دولت به دیگر دانشگاه ها 

ابالغ شده است.

علوم  دانشگاه  کرد:  تأکید  وی 
تورم،  باوجود  شیراز  پزشکی 
افزایش قیمت و افزایش تعرفه ها 
جراحی،  عمل  هزار   58 انجام  با 
به  خدمات  ارائه  در  تغییری  هیچ 

مراجعان نداشته است.
بابیان  دانشگاه  درمان  معاون 
صرفه جویی  امر  در  مهم  اقدامات 
و ایجاد زیرساخت های it گفت: 
بخشی از این اقدامات نظیر بحث 
پزشکی،  مصرفی  لوازم  منطقی 
آنتی بیوتیک ها  منطقی  تجویز 
پزشکی  تجهیزات  مصرف  و 
وزارت  درمان  معاون  سوی  از 
شده  ابالغ  کشور  به کل  بهداشت 

است.

دانشگاه  افزود:  کشاورزی 
توانسته  شیراز  پزشکی  علوم 
کند  عملیاتی  را  گایدالین هایی 
به  وزیر  معاونان  امضای  با  که 
ابالغ  کشور  دانشگاه های  دیگر 

شده است.
وی معرفی دانشگاه علوم پزشکی 
در  برتر  دانشگاه  به عنوان  شیراز 
حکومتی  تعزیرات  کمیسیون 
دیگر  را  تخلفات  با  برخورد  و 
نقطه قوت این دانشگاه در عرصه 
اضافه  برشمرد و  خدمات درمانی 
آمار  بیشترین  همچنین  کرد: 
کشور،  در  متخصصان  توزیع 
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  به 

اختصاص دارد.

دانشجویان  اسالمی  انجمن  دبیر 
دانشگاه فردوسی مشهد گفت: جو 
است،  منفعل  کاماًل  دانشگاه  فعلی 
دانشگاه  به  مربوط  صرفًا  جو  این 
نیست  خاصی  تشکل  و  فردوسی 
کشور  دانشگاه های  جو  بلکه 
پیش  سال  چند  با  مقایسه  در 
جو  دانشجویی  فعالیت های  برای 

محدودتری است.
با  گفت وگو  در  جعفری  ایمان 
سیاست های  کرد:  اظهار  ایسنا، 
این  به  مربوط  محافظه کارانه 
دانشگاه و نظام نیست بلکه سیاست 
در  می توان  را  محافظه کارانه 
دارند  تمایل  که  دید  نظام ها  اکثر 
و  باشد  داشته  آرامی  جو  دانشگاه 
هر چه دانشجو به دوراز مطالبه گری 

باشد به نفع جریان حاکم است.
افزود: فعالیت های سیاسی  جعفری 
اما  خود،  جای  که  اجتماعی  و 
کاهش  هم  صنفی  فعالیت های 

اگر  پیش تر  است،  پیداکرده 
افزایش  اتوبوس ها  بلیت  قیمت 
از  باعث عکس العمل  پیدا می کرد 
سوی دانشجویان می شد، اما اکنون 
با اضافه شدن شهریه های شبانه باز 
هم آب از آب تکان نمی خورد و 
دانشجویان  سوی  از  اقدامی  هیچ 

شکل نمی گیرد.
نسل های  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
افزود:  بودند،  دغدغه مندتر  پیشین 
هر چه این نسل جلوتر می رود و به 
دهه هشتاد می رسد، دغدغه کمتری 
برابر جامعه شان  پیدا می کند و در 

کمتر احساس وظیفه می کنند.
گفت:   دانشجویی  فعال  این 
جریان  در  عده ای  به هرحال 
تمایل  سیاسی  نظام  هر  حاکم 
روحیه  دانشجو  و  دانشگاه  ندارند 

مطالبه گری داشته باشد.
دانشجویان  اسالمی  انجمن  دبیر 
تصریح  مشهد  فردوسی  دانشگاه 

اسالمی  انجمن  مانیفست  کرد: 
این است که تشکلی مذهبی است 
یعنی  می کند،  فرهنگی  کار  که 
جهت  از  ولیکن  دارد  دین  درد 
از منکر وارد  امربه معروف و نهی 

سیاست هم می شود.
حزبی  وابستگی  درباره  جعفری 
وقتی  قاعدتًا  گفت:  تشکل  این 
نهی  و  امربه معروف  برای  کسی 

از منکر وارد سیاست می شود هیچ 
فرد  و  جریان  جناح،  به  وابستگی 
سیاسی ندارد و وام دار هیچ شخص 
و جناحی هم نیست، اگر فردی چه 
جناح  از  چه  اصالح طلب  جناح  از 
آن  بزند  درستی  حرف  اصولگرا 
را می پذیرد و اگر سخن نادرستی 
بگوید بدون هیچ حب و بغضی آن 

را نقض کرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
بابیان اینکه افزایش قیمت »گل« ناشی 
از تغییرات قیمت دالر نیست، گفت: 
فزونی  دلیل  به  »گل«  قیمت  افزایش 
تعداد مصرف کنندگان آن است و این 
باعث شده تا در نظام عرضه و تقاضا، 
به دلیل تقاضای بیشتر برای این مخدر، 

قیمت آن نیز افزایش یابد.
پرویز افشار در گفت وگو با ایسنا، با 
بر  قیمت دالر  افزایش  تأثیر  به  اشاره 
تولید  افزود:  مخدر  مواد  قیمت  روی 
تن  از ۴۶۰۰  افغانستان  در  مواد مخدر 
در سال گذشته به بیش از ۹ هزار تن 
افغانستان  رسمی خود  اعالم  اساس  بر 
بررسی های  البته  است،  افزایش یافته 
اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران نشان 
می دهد که این افزایش تولید بین ۱۰ 

تا ۱۲ هزار تن است.
وی بابیان اینکه اگر هم تغییرات نرخ 
دالر رخ داده باشد، افزایش حجم تولید 
ابعاد باعث می شود که قیمت  این  در 
کرد:  اظهار  یابد  کاهش  مخدر  مواد 
دارند،  که  قبلی  تجارب  با  قاچاقچیان 
به هیچ عنوان اجازه نمی دهند که قیمت 
افزایش زیادی پیدا کند  مواد مخدر 

چراکه اگر قیمت خیلی افزایش یابد، 
می دهند  از دست  را  مشتریانشان  آنها 
اینکه مشتریانشان به سمت مواد  یا  و 
ارزان تر،  که  مثل »گل«  دیگر  مخدر 
راحت تر  مصرف  با  و  سهل الوصول تر 

است، گرایش می یابند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
بابیان اینکه افزایش قیمت »گل« نیز 
نیست،  دالر  قیمت  تغییرات  از  ناشی 
گل  قیمت  افزایش   کرد:  تصریح 
تغییر  از  که موجی  است  دلیل  این  به 
ماده  این  سمت  به  مصرف  الگوی 
تعداد  یعنی  افتاده،  راه  به  اتفاق  مخدر 
فزونی  ماده  این  مصرف کنندگان 
پیداکرده است و این باعث شده تا در 
نظام عرضه و تقاضا، به دلیل تقاضای 

بیشتر، قیمت نیز باالتر رود.

چرا مخدر »گل« گران شد؟

برنامه جدید بطحائی برای ایجاد کالس 
اسباب بازی در ۱۰ استان

باران هایی که در سطح معابر به هدر می روند

 باران هایی که در سطح معابر 
به هدر می روند

در کتابخانه رئیسی اردکانی شیراز؛
نشست تخصصی کتابخوان صلح برگزار شد

می توان صلح را با عمل شرح داد

کسب دو نشان شورای جهانی صنایع دستی برای آثار هنرمندان فارس

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
نگهداری از بیماران مزمن روانی 

 وظیفه سازمان های حمایتی
است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
 هزینه مصرفی بیمارستان ها 

در فارس ۳۵ میلیارد کاهش یافت

دبیر انجمن اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد:
جو فعلی دانشگاه کاماًل منفعل است
دانشجویان دیگر حتی برای افزایش شهریه 

هم اعتراض نمی کنند

از هر دری کالمی


