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روزنامه

1397
پنجشنبه

معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق شیراز اعالم کرد؛
معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع نیروی برق شیراز اعالم کرد :تمام مشترکان خانگی و تجاری برق در شهرستان شیراز و حوزه تحت پوشش این
شرکت امکان بهرهمندی از بیمه حوادث ناشی از برق را در سال  97دارند .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی توزیع نیروی برق شیراز حسین
صالحی افزود :بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت بیمه دی ،مشترکان برق خانگی و تجاری ،در برابر حوادث ناشی از
برق ،بیمه شدهاند .وی بیان کرد :این بیمه مربوط به جبران خسارتهای مالی و جانی اعم از فوت ،نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار
و آتشسوزی ناشی از جریان برق است.
وی گفت :این بیمه تمام مشترکین برق خانگی و تجاری اعم از شهری ،روستایی ،عشایری ،ساکنین و اشخاص ثالث در عرصه و اعیان مشترک یا اختصاصی،
مشاعات ساختمانها و واحدهای مسکونی و تجاری را پوشش میدهد.

گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

همانگونه که در چند خبر پیشین
بهنقد عملکرد شماری از سلبریتیها
پرداختیم ،این بار نیز بهطور
مختصر بنابر آنچه در این خبر آمده
است به ریشهیابی پیدایش و منشأ
و مأخذ تولید این پدیده نامیمون و
ناسازگار با روحیات ،اخالقیات و
باورهای جامعه میپردازیم.
متأسفانه با محور قرار گرفتن
«آوازهخوانهای کامپیوتری»،
سفارشی»،
«مجریهای
«هنرپیشهها در سطوح مختلف»
و ...توسط صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران و نمایانده شدن
نخبگان ،مخترعان ،مکتشفان،
کارآفرینان ،نویسندگان و...
بهعنوان شهروندانی که در سطوح
بسیار پایینتر از سلبریتیها
قرارگرفتهاند ،حرص و ولع بسیاری
را در شماری از خودویژهپندارهای
شهرتطلب برای جای گرفتن در
گروهی که بنابر امتیازدهیهای
این رسانه ملی! به آنان ،در ردیف
سلبریتیها جایداده شدهاند ،پدیدار
شده که تالش میکنند به هر
شکل و درهرصورتی با شگردهای
گوناگون به شهرت خود بیفزایند.

این شهرتطلبی و خودنماییهای
جنونآمیز منجر به مداخله در
امور پزشکی ،مسائل ایمنی ،ارائه
خدمات گوناگون و ...شده و ذهن
جامعه را از طریق فضای مجازی
مشوش کرده است ،بهطوریکه
برای هر واقعه و رویدادی ابهامات
متعددی ایجاد کرده و قدرت
تشخیص جامعه را در هالههای ابهام
و تردید قرار داده است.
بهمحض وقوع حوادث با
خودنمایی و تظاهر به نوعدوستی،
طبیعتدوستی ،حیواندوستی و...
دست بهکارهای ریاکارانه میزنند
و گاهی نیز دست در جیب مردم
کرده و با جمعآوری پول تحت
عنوان کمپینهای گوناگون ،به
ارگانها و سازمانهای رسمی و
موظف و مکلفی که باید پاسخگوی
جامعه باشند ،دهنکجی میکنند و
خود را جایگزین آنها کرده و در
پی آن نیز از هرگونه شفافسازی
خودداری میکنند .ازاینرو باید
بهجای مقابله و مجادله با این
«ویژهها!» ،خط تولید آنها را
متوقف کرد و جامعه را از تشویش
و خشم نجات داد.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت فارس گفت :میزان صادرات
غیرنفتی این استان در هشت ماه
امسال که ازنظر وزنی بیش از 221
هزار تن و ازنظر ارزش ارزی 158
میلیون دالر بوده در مقایسه با مدت
مشابه پارسال به ترتیب  58درصد و
 18درصد افزایش داشته است.
علی همتی ،در گفتوگو با ایرنا
افزود :بر اساس برنامه بناست که
در سال  ،1404سهم فارس از مجموع
صادرات کل کشور به  9میلیارد و
 800میلیون دالر برسد.
وی ادامه داد :پیشبینی ما برای
صادرات استان در پایان امسال با 25
درصد افزایش نسبت به سال گذشته
حدود یک هزار و  680میلیون دالر
است کوشش ما این است که در
صورت فراهم شدن شرایط این عدد
را به  2میلیارد دالر برسانیم.
او اظهار داشت :نقش صادرات

در ارزشافزوده بیشتر ،کاهش
هزینهها و باال بردن کیفیت و
رقابتپذیری باالتر بر کسی پوشیده
نیست و این استان میتوان با توجه
به توانمندیهای گسترده و امکانات
بالقوه و بالفعل اقتصادی که دارد
درزمینه کاهش اتکا به صادرات نفتی
و کمک به توسعه صادرات غیرنفتی
در کشور و به دنبال آن ایجاد اشتغال
و افزایش درآمد سرانه کشور ایفای
نقش کند .رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت فارس افزود :وجود
 160هزار واحد صنفی و سه هزار
و  500فعال اقتصادی و حجم ساالنه
صادرات غیرنفتی به ارزش یک هزار
و  500بیانگر چرخه بزرگ اقتصادی
در این استان است .همتی بیان کرد:
آنچه از سوی صادرکنندگان کاال
باید مدنظر باشد ،کیفیت ،بستهبندی و
قیمت مناسب است تا بتوانند در بازار
با دیگر رقبا رقابت کنند.

صادرات غیرنفتی فارس افزایش داشته است

رئیس پارک علم و فناوری فارس:

پارکهای علم و فناوری ،فصل مشترک
دانشگاه و صنعت هستند

رئیس پارک علم و فناوری
فارس گفت :پارکهای علم و
فناوری ،فصل مشترک و حلقه
واصل دانشگاه و صنعت هستند و
خود بهطور مستقیم در تولید وارد
نمیشوند؛ اما افراد و شرکتها را
برای ورود به عرصه تولید حمایت
میکند.
سرویس خبری /مریم زارع
خفری :فرید مهر در تور رسانهای
در پارک علم و فناوری فارس در
جمع خبرنگاران گفت :در این
پارکها به کسانی که ایدهای
خالقانهای دارند فرصت داده
میشود تا فکر خود را مطرح کنند
و ما با دادن آموزش ،تسهیالت و
مکان به این افراد ،آنها را رشد
داده که ایدهها به عمل تبدیل شود.
وی اضافه کرد :پارکهای علم و
فناوری یکی از راههای برونرفت
از تحریمها و تنگناهای کشور
است.
رئیس پارک علم و فناوری فارس
ادامه داد :هماکنون  41پارک علم
و فناوری در کشور وجود دارد و
علم و فناوری فارس از پارکهای
برتر در ایران است و استعدادهای
خوبی در آن قرار دارد و امیدواریم
این استان را به جایگاه قطب
الکترونیکی کشور برگردانیم.
کارخانه زیاد داریم ولی صنعت
نه!

رئیس پارک علم و فناوری
گفت :صنایع مختلف در دنیا بهطور
مداوم در حال تغییر و تحول هستند
و واحد تحقیق و پژوهش آنها بیش
از واحد تولید به آن توجه میشود
و توسعه مییابد.
وی اضافه کرد :تفاوت کارخانه و
صنعت در واحد تحقیق و پژوهش
است؛ اما در ایران یک کارخانهدار
 40سال یک محصول را تولید
میکند و بعد اسمش را صنعت
میگذارند.
وی ادامه داد :بنابراین در کشور
ما کارخانه زیاد است؛ اما صنعت
وجود ندارد و در کارخانه یک
فضای کوچک برای تحقیق و
پژوهش وجود دارد.
وی ادامه داد :تضاد قوانین کشوری
با قوانین پارکهای علم و فناوری،
تغییر ناگهانی برخی از این قوانین،
نبود فرهنگی الزم برای حمایت
تولیدات داخلی و ...مشکالتی است
که پارکهای علم و فناوری با آن
دستوپنجه نرم میکنند.
رئیس پارک علم و فنآوری فارس
ادامه داد :تجاریسازی ایدهها،
غول بزرگی است که پیش روی
شرکتهای دانشبنیان قرار دارد
و بخش زیادی از مشکالت این
شرکتها در این مرحله خود را
نشان میدهد.
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فارس
استانداری
سرپرست
گفت :باید توجه داشت که همه
ظرفیتهای بخش کشاورزی فارس
دربستههای دیده نشده است و باید
همه ظرفیتهای بخش کشاورزی را
به تصویر بکشیم.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی استانداری فارس یداهلل
رحمانی در جلسه شورای کشاورزی
استان ،اظهار داشت :باید با افزایش
تعداد جلسات این شورا و کاهش
تعداد موضوعات ،بهصورت دقیق و
موشکافانه ،مسائل کشاورزی استان
را بررسی و تحلیل کنیم.
وی با اشاره به اینکه معیار انتخاب
برترینهای بخش کشاورزی
درگذشته این بوده که چه کسی
بیشترین عملکرد را داشته است،
افزود :این فینفسه خوب است؛
ولی اگر به عمق موضوع دقت کنیم
میزان استفاده از آب و منابع در این
معیار موردتوجه قرار نگرفته است؛
باید این معیار را کامل کنیم یعنی
بررسی کنیم برای هر واحد مشخص
محصول چقدر آب و سایر نهادها
مصرف میشود.
سرپرست استانداری فارس با اشاره
به اینکه آب مهمترین نهاده
است و در سالهای اخیر متأسفانه
با خشکسالی عمیق و گستردهای
روبهرو بودهایم ،گفت :حتی اگر در
سال جاریتر سالی خیلی خوبی هم
داشته باشیم باز هم جبران خشکسالی
و کمبود آب نمیشود و همچنان
باید صرفهجویی و بهرهوری در
مصرف آب را در دستور کار
خویش داشته باشیم.
رحمانی بابیان اینکه بهرهوری

مهمترین فاکتور است و راندمان
در واحد سطح باید موردتوجه قرار
داشته باشد ،اظهار داشت :در انتخاب
کشاورزان نمونه ،کسانی انتخاب
شوند که توجه جدی به مصرف
نهادهها و آب دارند؛ زیرا با توجه به
افزایش مستمر قیمت نهادهها ،اگر
مصرف آنها کنترل نشود قیمت
محصول تمام شده افزایشیافته و
قابلرقابت در بازار نیست.
وی ادامه داد :باید سازوکاری فراهم
شود که کشاورزان نمونه بتوانند
دیدگاهها و راهکارهای مدنظرشان
را مطرح کنند و ما از دیدگاه آنها
هم برای افزایش بهرهوری در بخش
کشاورزی آگاه شویم.
سرپرست استانداری فارس با تأکید
بر اینکه متخصصین و پژوهشگران
دانشگاهها و دستگاههای اجرایی
باید در موضوعات مهم استان در
حوزه کشاورزی متمرکز شوند و
تحقیقات بر این موضوعات معطوف
باشد ،گفت :مث ً
ال کشت گلخانهای
که امروز موردتوجه استان است
باید موردنظر پژوهشگران باشد و
بتوانیم ازنظرات آنها و همه ذینفعان
بخش کشاورزی استفاده بکنیم.
رحمانی با اشاره به اینکه در دو سه

سال اخیر درزمینه سرمایهگذاری
بخش خصوصی در بخش کشاورزی
کار مفید و خوبی انجام شده است
و چندین بسته سرمایهگذاری
تدوین شده است ،گفت :باید
توجه داشت که همه ظرفیتهای
بخش کشاورزی فارس در این
بستهها دیده نشده است و باید همه
ظرفیتهای بخش کشاورزی را به
تصویر بکشیم.
وی خواستار تدوین اطلس بخش
کشاورزی برای شناخت ظرفیتهای
بخش کشاورزی در شهرستانها و
بخشهای استان فارس شد.
سرپرست استانداری فارس بابیان
اینکه کشت گلخانهای در استان
فارس در سال  ۹۲در استان فارس
 ۱۲۵هکتار بوده است و هماکنون به
 ۴۹۵هکتار رسیده است ،گفت :رشد
 ۴برابری کشت گلخانهای در فارس
نشاندهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر
و امید به این موضوع است؛ ولی تا
رسیدن به هدف هفت هزار هکتار
کشت گلخانهای فاصله زیادی داریم
و باید با سرعت بسیار بیشتری اقدام
کنیم.
رحمانی دلیل اصلی عدم گسترش
کشت گلخانهای را عدم باور

771

- 32344

5873

071

- 8002

: 5873

- 42229
246

ISSN

071

071

شماره

2397

سال
بیست و چهارم

سرپرست استانداری فارس:

تحلیل خبر

اظهارات خانم بازیگر درباره داروی نالوکسان رد شد؛
سلبریتیها در درمان دخالت نکنند

صفحه

از هر دری کالمی

کشاورزان درخصوص بهصرفه
بودن کشت گلخانهای دانست و
تصریح کرد :کشاورزان اگر مطمئن
شوند درکشت گلخانهای برگشت
منابع و سود مناسب اقتصادی وجود
دارد زودتر از مدیران برای توسعه
این حوزه حرکت خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه آموزش و
ترویج کشت گلخانهای در میان
کشاورزان بسیار بیشتر از گذشته
باید موردتوجه قرار گیرد ،گفت:
کشاورزان باید آگاه شوند که با
کشت گلخانهای ،تنظیم بازار ،هزینه
کمتر و مصرف کمتر نهادهها و
درآمد بیشتر برای آنها حاصل
خواهد شد.
سرپرست استانداری فارس خواستار
اهتمام ویژه به روستاهای گلخانهای
و شهرکهای گلخانهای شد و
گفت :این موضوع باید با جدیت
پیگیری شود و با ارائه زمانبندی
دقیق پیگیری شود.
رحمانی بابیان اینکه تأسیس
گلخانههای کشاورزی قدم اول
برای افزایش راندمان است ،افزود:
بهرهگیری از تکنولوژیهای
جدید و متناسب ،استفاده مناسب
از نهادهها و استفاده از نیروی
انسانی متخصص میتواند موجب
بهبود عملکرد در این حوزه
شود.
وی خواستار توزیع بهموقع بذر
موردنیاز کشاورزان بهویژه بذر
گندم شد و گفت :تحویل بذر
در زمان مناسب تأثیر زیادی در
عملکرد کشاورزان دارد و باید با
جدیت توسط متصدیان این حوزه
موردتوجه قرار گیرد.

شهردار شیراز:

 ۶۹سالهها با  ۱۱سال سابقه بازنشسته
میشوند

مدیرعامل صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان ،روستاییان
و عشایر بابیان اینکه امسال طبق
قانون کسانی را که  ۶۹سال سن
و  ۱۱سال سابقه بیم ه پردازی
دارند بازنشسته میکنیم ،از سازمان
هدفمندی یارانهها به دلیل عدم
عمل به تعهدات و پرداخت منابع
مالی الزم برای بازنشستگی پیش از
موعد مشموالن گالیه کرد.
محمدرضا واعظ مهدوی در
گفتوگو با ایسنا ،بابیان اینکه
صندوق بیمه کشاورزان ،روستاییان
و عشایر ،صندوق جوانی است و
خوشبختانه در ایام اخیر استقبال

خوبی از آن بهعملآمده و میزان
مراجعات عشایر برای استفاده
از امکانات بیمه بسیار بیشتر از
قبل شده است ،اظهار کرد :طبق
آخرین گزارشات ،میزان حق بیمه
دریافتی ۲۸ ،درصد نسبت به سال
قبل رشد کرده است.
واعظ مهدوی ادامه داد :امسال
طبق قانون کسانی را که ۶۹
سال سن و  ۱۱سال سابقه بیمه
پردازی دارند بازنشسته میکنیم.
پرداخت مستمری به بازنشستگان
سالهای قبل هم ادامه دارد و شمار
بازنشستگان ما به بیش از  ۳۶هزار
نفر رسیده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در
واکنش به اظهارنظر مهناز افشار
مبنی بر مصرف داروی نالوکسان
برای جلوگیری از مرگ ناشی از
سوءمصرف مواد ،گفت :سراسر
این اظهارات اشتباه است و داروی
نالوکسان دارویی است که حتمًا
باید با تجویز پزشک تهیه شود.
دکتر کیانوش جهانپور در
گفتوگو با ایسنا ،در واکنش
به اظهارات مهناز افشار ،بازیگر
سینما درباره معرفی آمپول
نالوکسان و بازتاب آن در فضای

مجازی ،گفت :اظهارات این
بازیگر صحت ندارد و کسی غیر
از صاحبان حرفهی پزشکی حق
اظهارنظر در حوزه سالمت و
درمان را ندارد.
متأسفانه در کشور ما ظاهرًا افراد
وقتی که اشتغاالت دیگرشان
کمتر میشود ،فورًا به اظهارنظر
در حوزه پزشکی و طب مبادرت
میکنند که این کار فقط موجب
بروز مشکالت برای مردم میشود
و میتواند پیامدهایی را برای
مردم به دنبال داشته باشد.

اظهارات خانم بازیگر درباره داروی نالوکسان رد شد؛
سلبریتیها در درمان دخالت نکنند

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

شهردار شیراز تأکید کرد :اداره
کل بازرسی شهرداری شیراز باید
تالش کند که با گزارشگیری
بهموقع و نظارت بر امور در حین
انجام کار ،موجب تصمیمگیری
صحیح در سطوح عالی مدیریتی و
اصالح فرایندها و روشها جهت
تسهیل و تسریع در کار شهروندان
شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از پایگاه اطالعرسانی شهرداری
شیراز ،اسکندرپور در آیین
تکریم و معارفه مدیرکل بازرسی
بابیان اینکه تخلف و کمکاری
موجب کاهش اعتماد شهروندان
و تنزل سرمایه اجتماعی مجموعه
شهرداری میشود ،گفت :بازرسی
نقش پیشگیرانه دارد و باید
بر جریان امور کنترل ،نظارت
و اشراف داشته باشد این نهاد
باید پس از کسب توضیحات و
اطالعات؛ گزارشهای الزم ،متقن
و قابلاعتماد را تهیه کند ،به مدیر
ارشد ارائه دهد و زمینه را برای
تصمیمگیری صحیح در سطوح
عالی مدیریتی فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری
شیراز مجموعهای وسیع با دارا
بودن  12هزار نیرو و سازمان
اداری گسترده است ،تأکید
کرد :در این نهاد گسترده حضور
با قدرت ،حساسیت و جدیت
دستگاههای نظارتی ضروری است.
در این راستا شهرداری شیراز
دارای سه دستگاه نظارتی حراست،
حسابرسی داخلی و بازرسی است
که هر نهاد با وظایف مشخص خود
مدیریت ارشد را در تصمیمسازی،
تصمیمگیری و اصالح امور یاری
میرسانند .ازاینرو شاغلین در
نهادهای نظارتی مجموعه شهرداری
باید دارای ظرفیت باال ،دقت و
تخصص باشند تا مدیریت ارشد
مجموعه بتواند بر گزارشهایشان
تکیه و بر مبنای آن عمل کند.
شهردار شیراز در این آیین
خطاب به مدیرکل جدید بازرسی

خاطرنشان کرد :حضور همزمان
سه دستگاه نظارتی حسابرسی
داخلی ،حراست و بازرسی در
حوزههای مختلف شهرداری باید به
یکرویه تبدیل شود تا این نهادها
با استقرار در مجموعههای مختلف،
شنونده گزارشهای شهروندان
باشند و پسازآن گزارش کامل
عملکرد آن حوزه را جهت اصالح
امور به مدیر ارشد ارائه دهند.
اسکندرپور تصریح کرد :حضور
همزمان نمایندگان سه دستگاه
نظارتی در حوزههای مختلف
شهرداری منجر به گزارشگیری و
نتیجهگیری دقیق و جامع میشود.
بدین منظور باید با ایجاد دبیرخانه
مشترک نهادهای نظارتی ،جلسات
مشترکی برگزار شود تا با یکدیگر
تعامل بیشتری داشته باشند.
شهردار شیراز ضمن تأکید
بر جایگاه کلیدی بازرسی در
مجموعه مدیریت شهری گفت:
مدیرکل بازرسی باید عالوه بر
اشراف به قوانین و مسائل حقوقی
بر رویههای شهرداری و مسائل
مدیریت شهری مسلط باشد تا
بتواند قضاوتی صحیح از عملکرد
مدیران ارائه دهد .ازاینرو محمد
فاضل صارمیزاده شهردار پیشین
منطقه  ۱۰با داشتن تحصیالت و
سابقه کار حقوقی و اشراف و
تسلط بر رویهها و قوانین موجود
در مجموعه مدیریت شهری
بهعنوان مدیرکل بازرسی منصوب
شد.
وی با اشاره به برخی از اقدامات
مدیرکل پیشین بازرسی شهرداری
شیراز و ارائه گزارشهای دقیق

توسط جمشیدی خاطرنشان کرد:
میز خدمت نماز جمعه که زمینه
پاسخگویی مستقیم مدیران به
شهروندان را فراهم میآورد،
اقدامی ارزشمند است که در
دوره مدیرکل پیشین بازرسی
پایهگذاری شد.
نوذر امامی رئیس کمیسیون
معماری و شهرسازی شورای
اسالمی شهر شیراز در این
آیین گفت :کنترل و نظارت از
ابزارهای کار مدیریت هستند که
به مدیر ارشد در تصمیمگیری و
انجام امور یاری میرساند.
امامی تأکید کرد :میتوان یک
سازمان را با همت نهادهای نظارتی
کنترل و سالم کرد و اداره کل
بازرسی شهرداری شیراز باید با
تکیهبر بدنه کارشناسی ،متخصص
و آموزشدیده بر مجموعه
مدیریت شهری نظارت کند تا
اطمینان و اعتماد شهروندان نسبت
به شهرداری افزایش یابد.
سیروس پاکفطرت نایبرئیس
کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شورای شهر نیز در آیین
تکریم و معارفه مدیرکل بازرسی
شهرداری شیراز عنوان کرد :این
اداره کل از دو حوزه بازرسی
و رسیدگی به شکایات مردمی
تشکیل شده است که در حوزه
بازرسی باید به سمت پیشگیری و
جلوگیری از وقوع تخلفات برویم.
در حوزه رسیدگی به شکایات
مردمی نیز جهت جلوگیری
از تضییع حقوق شهروندان و
رسیدگی به خواستههای آنان است
که باید بهمنظور افزایش رضایت

شهروندان در این حوزه تالش
کنیم.
پاکفطرت بیان کرد :انتخاب
نیروهای توانمند بدنه شهرداری
بهعنوان مدیران مجموعه مدیریت
شهری اقدامی قابلتحسین از
سوی شهردار شیراز و در جهت
شایستهساالری است.
مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز
نیز در این آیین گفت :بازرسی
باید بدنهای متشکل از کارشناسان
و متخصصین داشته باشد تا نواقص
را ببیند ،عملکرد واحدها و جریان
امور را با قوانین و مقررات تطبیق
دهد و جامعترین و دقیقترین
گزارش را به اطالع مدیر ارشد
مجموعه برساند .اینگونه است
که مجموعه بازرسی میتواند با
نظراتش در تصمیمگیری برای
اصالح امور مؤثر واقع شود.
محمد فاضل صارمیزاده بیان
کرد :تالش خواهم کرد با اصالح
امور؛ اطمینان خاطر و رضایتمندی
شهروندان را نسبت به مجموعه
شهرداری افزایش دهم.
بر اساس این گزارش ،شهردار
شیراز طی حکمی محمد فاضل
صارمیزاده شهردار پیشین
منطقه  ۱۰را بهعنوان مدیرکل
بازرسی شهرداری شیراز منصوب
کرد.
محمد فاضل صارمیزاده دارای
مدرک کارشناسی حقوق و
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
عمومی است که از سال ۱۳۷۳
وارد مجموعه شهرداری شده
است .صارمیزاده تاکنون رئیس
حوزه شهردار ،معاون اجرایی
منطقه  ،۶معاون درآمد و حقوقی
شهرداری منطقه  ،۸شهردار منطقه
 ۸و شهردار منطقه  ۱۰بوده است.
همچنین معاونت حراست شیالت
هرمزگان در سال  ۶۹و کارشناسی
در معاونت عمرانی استانداری
فارس در زمان استانداری جهرمی
در سال  ۷۱از دیگر سوابق وی
است.

واریز «وام ضروری»  ۵میلیونی بازنشستگان
کشوری بهحسابها

و
فرهنگی
مدیرکل
اجتماعی صندوق بازنشستگی
کشوری اعالم کرد :نوبت سوم
وام ضروری بازنشستگان و
وظیفهبگیران در آذرماه جاری
به مبلغ  ۵میلیون تومان بهحساب
حقوقی آنان واریز شد.
به گزارش ایسنا ،زهرا زادهغالم
اظهار کرد :با همکاری بانک
صادرات ایران و طبق نوبتبندی
اعالم شده ،وام ضروری مرحله
سوم متقاضیان واجد شرایط
بهحساب حقوقی آنها واریز شده
است.
زادهغالم بابیان اینکه مرحله
چهارم وام ضروری بازنشستگان
قرار است در دی ماه امسال
پرداخت شود ،یادآور شد:
واجدین شرایط به ترتیب اولویت
«کمترین مجموع وام دریافتی»

و «کمترین حقوق دریافتی»
نوبتبندی شده و با توجه به
سقف اعتبار تخصیصی توسط
بانک عامل بهصورت ماهیانه وام
ضروری آنان پرداخت میشود.
وی اظهار کرد :امسال برای
پرداخت وام ضروری به ۴۰۰
هزار نفر از بازنشستگان کشوری
مبلغ  ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار
تخصیص داده شده است.
به گزارش اداره کل روابط
عمومی و امور بینالملل صندوق
بازنشستگی کشوری ،زادهغالم
تصریح کرد :بازنشستگان
نتایج
میتوانند
کشوری
وام ضروری بازنشستگان و
وظیفهبگیران سال  ۹۷شامل
واجد شرایط بودن و همچنین
نوبت پرداخت وام را در سایت
 cspf.irمشاهده کنند.

مادر شدن ساختار مغزی زنان را
تغییر داده تا ارتباط بین مادر و
فرزند بعد از تولد راحتتر شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از
نیوز ،در حال حاضر بسیاری از
تحقیقات در مورد روابط بین
مادر و نوزاد بعد از زایمان است،
اما در این تحقیق به تغییرات
مغزی مادر پیش از تولد تمرکز
شده است.
از موارد بررسی شده در این
تحقیق آغاز ارتباط چهره به

چهره مادر و نوزاد است .محققان
دریافتند این ارتباط بین مادر
و نوزاد از پیش از تولد شکل
میگیرد و هر چه تغییرات ایجاد
شده در سیستم عصبی مادر در
زمان بارداری و زایمان زیاد
باشد ،ارتباط بیشتری بین مادر و
نوزاد ایجاد خواهد شد.
این تحقیق توسط محققان
دانشگاه تورنتو کانادا و دانشگاه
هوفیر لیورپول صورت گرفته
است.

مادر شدن ،ساختار مغزی زنان را تغییر
میدهد

