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برنامهها و اقدامات نوروز  ۹۸با حضور معاون خدمات شهری و شهرداران مناطق یازدهگانه شهرداری در کمیسیون گردشگری و زیارت شورا بررسی
شد .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز ،رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز در جلسه این
کمیسیون گفت :در این جلسه شهرداران مناطق گزارشی از اقدامات انجام شده برای استقبال از نوروز ارائه دادند.
سولماز دهقانی افزود :در راستای هماهنگی برنامههای نوروز ،زیباسازی و زدودن نازیباییهای سطح شهر و مراکز تاریخی و فرهنگی و نصب
المانهای سطح شهر در اولویت فعالیتها قرار گرفت .رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت ادامه داد :بهمنظور استقبال از مهمانان نوروزی
برنامهریزیهایی برای اسکان مسافران و هماهنگیهای الزم با مجموعه هتلداران و مهمانپذیران صورت گرفته است .وی با اشاره به ممنوعیت
اسکان مسافران در بوستانهای شهر افزود :در راستای جلوگیری از ازدحام و نازیبایی در محور حافظیه ،سعدیه و زندیه در ایام نوروز  ،۹۸غرفههای
صنایعدستی در این محورها برپا نخواهد شد.

برخی برخوردها با طرح
«خرید خدمات آموزشی» سیاسی بود

نزدیک به سه دهه است که تعصبات
خشک و سخت از سوی جناحها و
سالیق مختلف سیاسی مانند یک
بیماری صعبالعالج ،به جان کشور
افتاده و بیرحمانه بخشهای وسیعی
را ویران و یا به ویرانی نزدیک
کرده است.
در این معرکه پرتنش ،برخی تا
مرحله زدن تیشه به ریشهها پیش
رفتند و چشم خود را بر واقعیتها
بستند و فقط ماندن در قدرت را
مالک اصلی خود قرار دادند.
در میان مجادالت ویرانگر نیز برخی
از افراد و یا گروهها خود را خط
قرمز دانسته و هرگونه قربانیگرفتن
برای رسیدن به مقصود را جایز
دانستند و بهگونهای عمل کردند که
نباید میکردند.
برخی از فرهنگ و آموزش گرفته
تا غذا و پوشاک مردم را به ابزاری
برای سرکوبی رقیب تبدیل کردند
و نشان دادند که جز کسب قدرت

هیچچیزی برایشان مهم نیست و
شعارها و ادعاهایشان نیز واهی و
ریاکارانه است.
در مواردی در مقابل لوایح و
طرحهای سازندهای که با دیدگاهها
و نظرات کارشناسانه تنظیم و
ارائه شده ،مقاومت و ضدیت
کردهاند تا حرف خود را به کرسی
بنشانند و رقیب را از میدان به در
کنند .عمران و آبادانی را فدای
منویات سیاسی خود کردند و
همواره چوب الی چرخ پیشرفت
و توسعه کشور گذاشتهاند ،غافل
از اینکه امروز دیگر کسی برای
حرفها و شعارهایشان تره خورد
نمیکند و نیات و اهدافشان بر
همگان آشکار شده و تقابالت و
مقاومتهای مردمی در زمینههای
مختلف با آنان را مشاهده میکنند،
اما آنچه به نظر میرسد ،اینان هنوز
آنگونه که باید درس عبرت
نگرفتهاند.

دبیر ستاد فعالیت های جهادی وزارت بهداشت خبرداد:

برگزاری بیش از  ۹۷۰اردوی جهادی
کشوری سالمت در کشور

دبیر ستاد فعالیتهای جهادی
وزارت بهداشت گفت :بیش از ۹۷۰
اردوی جهادی کشوری سالمت
به همت دانشجویان ،کارکنان و
استادان وزارت بهداشت برگزار شده
است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،اعضای کانون اردوهای
جهادی کیشاندیش دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،با حضور در مدرسه
شوریده شیرازی ،به دانشآموزان
نابینا و کمبینای شاغل به تحصیل،
خدمات سالمت ارائه کردند.
دبیر ستاد فعالیتهای جهادی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی کشور که برای شرکت در
این برنامه به شیراز سفرکرده بود،
در حاشیه برگزاری این اردوی
جهادی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
را یکی از دانشگاههای پیشرو در
فعالیتهای هدفمند جهادی سالمت
معرفی کرد.
دکتر محمد تاجفرد هدف از این
سفر کاری را دو محور اساسی تبیین
آخرین سیاستهای ستاد مرکزی
فعالیتهای جهادی وزارت بهداشت
و نیز تمرکز بر این فعالیتهای
جهادی در ایام دهه مبارک فجر با
رویکرد گسترش سالمت در مناطق
محروم استان فارس عنوان کرد.
او این اقدام را مشارکت در یک
اقدام نیکوکارانه عنوان کرد و
گفت :از سالهای دهه  ۱۳۸۰به
بعد ،بسیج دانشجویی و بسیج جامعه
پزشکی اقدامات جهادی در خدمت
به مردم نیازمند داشتهاند.
دکتر تاج فرد با اعالم خبر تشکیل
«ستاد فعالیتهای دانشگاهیان» از
ابتدای سال  ۱۳۹۶تاکنون در وزارت
بهداشت ادامه داد :در یک سال و
نیم تشکیل این ستاد ،بیش از ۹۷۰
اردوی جهادی کشوری در عرصه
سالمت برگزار شده که بهزودی این
آمار به بیش از دو برابر تا پایان سال
جاری افزایش مییابد.
دبیر ستاد فعالیتهای جهادی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی کشور از برگزاری اردوهای
جهادی سالمت به مناسبت جشن ۴۰
سالگی انقالب اسالمی برای تحقق
این هدف ،خبر داد که با مشارکت
گسترده در زمینههای مختلف
سالمت ،به همت دانشجویان،
پزشکان ،کارکنان و استادان
تخصصی و فوق تخصصی انجام
میشود.
او افزود :بسته به نیاز و شرایط
منطقههای محروم و دور از دسترس
کشور ،نیروهای متخصص در قالب
اردوهای جهادی ،با ارائه خدمات
رایگان سالمت ،به این مناطق اعزام

میشوند ،بهعنوانمثال ،در سال
گذشته ۸۰ ،کلینیک دندانپزشکی
رایگان به مناطق محروم اعزام شد.
این مقام مسئول در وزارت بهداشت،
با ارزیابی وضعیت استان فارس در
این حیطه ،به ظرفیت مناسب استان
در این زمینه اشاره کرد و یادآور
شد :تحول بسیار خوبی در ارائه
خدمات جهادی سالمت ،بهویژه در
زمینههای تخصصی انجام شده و در
سال جاری شاهد آمار خوبی هستیم.
اجرای بیش از  ۲۰برنامه اردوی
جهادی در سطح استان فارس
دبیر ستاد فعالیتهای جهادی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی کشور هدف از سفر
به استان فارس را همفکری و
هماندیشی درباره چگونگی ارائه
بهتر این فعالیتها ،شرکت در
نشست ستاد فعالیتهای جهادی،
بازدید حضوری از اردوهای جهادی
و قدردانی از برگزارکنندگان این
برنامهها عنوان کرد.
رئیس ستاد اردوهای جهادی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه
در راستای انجام مأموریتها و
وظایف دانشگاه در سالهای گذشته
و جاری ،برنامهها و اردوهای جهادی
زیادی پیگیری ،برنامهریزی و اجرا
شده است ،گفت :اردوهای جهادی
در مناطق مختلف محروم استان
فارس و اکنون در مدرسه نابینایان
و کمبینایان شوریده شیرازی،
به همت دانشجویان ،کارکنان
و استادان دانشگاه در زمینههای
مختلف پزشکی ،دندانپزشکی،
تغذیه ،توانبخشی ،کاردرمانی،
گفتاردرمانی ،تخصصهای داخلی و
اطفال ارائه خدمات انجام شد.
دکتر کورش عزیزی با این توضیح
که دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در بین دانشگاههای علوم پزشکی
کشور ،همواره پیشرو و برتر است،
اعالم کرد :بیش از  ۲۰برنامه اردوی
جهادی در سطح استان فارس در سال
 ۱۳۹۷اجرا شده و این برنامه تا پایان
سال نیز ادامه دارد.
او بابیان اینکه برنامههای سطح یک
و دو پزشکی و دندانپزشکی و در
صورت نیاز به برنامههای دیگر،
در سطح تخصصی و فوق تخصصی
خدماتی در سطح شهرستانها اجرا
میشود ،گزارش داد :هماکنون،
حدود  ۱۳اردوی جهادی در سطح
استان فارس و به همت دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،در حال برگزاری
است.
دکتر عزیزی ابراز امیدواری کرد
تا این برنامه بهصورت یک امر
نیکوکارانه و بسیار مؤثر ،موجب
ارتقای سطح سالمت جامعه از سوی
دانشگاه شود.
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رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت:
خط فقر در سال  95برای یک خانواده
چهارنفره در تهران با درآمد ماهانه
 2میلیون و  76هزار تومان بود که در
تابستان  97این میزان  2میلیون و 728
هزار تومان تعیین شده است.
سرویس خبری /مریم زارع خفری:
جمال رازقی در چهارمین همایش ملی
توسعه اقتصادی با موضوع توسعه ،فقر
و رفاه اجتماعی که به میزبانی اتاق
بازرگانی فارس برگزار شد گفت :بر
اساس نتایج حساب فصلی مرکز ملی
آمار ایران بر مبنای سال  ،1390نرخ رشد
محصول ناخالص بازار ،در شش ماه ابتدای
سال جاری  0.4درصد است.
وی ادامه داد :تحلیل این آمار نشان
میدهد ،در حوزه کشاورزی ()–2.5
درصد ،گروه صنعت ( )-1.2درصد و
فعالیتهای حوزه خدمات ( )2.3درصد
کشور در این مدت رشد داشته است.
رازقی اضافه کرد :مقایسه میزان
ارزشافزوده نسبت به قیمت ثابت سال
 90نیز نشان میدهد که این ارزشافزوده
نرخ  3میلیون و  742هزار و  451میلیارد
ریال دارد که نسبت به مدتزمان مشابه
در سال قبل  0.4درصد رشد داشته است
و بر همین اساس سرانه تولید ناخالص
داخلی در ششماهه سال جاری  46میلیون
ریال بوده که نسبت به زمان مشابه در
سال قبل  0.8درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد :این کاهش سرانه تولید
ناخالص در حالی است که نرخ رشد
جمعیت کشور  1.24درصد است ،بنابراین
دولت توان پاسخگویی به انتظارت
اجتماعی مردم را ندارد.
وی اضافه کرد :زمانی میتوانیم بگوییم
ایران کشوری توسعهیافته است که تمام
شاخصهای توسعه در آن بهصورت
متوازن ارتقا یابد و در این صورت دولت
میتواند ادعا داشته باشد که میتواند
برنامهریزیهای توسعهای خود را دنبال
کند .رئیس اتاق بازرگانی فارس در مورد
ضریب توزیع متوازن ثروت و درآمد
که بین ( )1-0قرار دارد نیز گفت :این

ضریب در سال گذشته در کشور 0.4
بوده است.
وی اضافه کرد :خط فقر در سال  95برای
یک خانواده چهارنفره در تهران  2میلیون
و  76هزار تومان بود که در تابستان 97
این میزان  2میلیون و  728هزار تومان
تعیین شده است.
رازقی ادامه داد :خط فقر در تهران در
تابستان سال جاری نسبت به بهار آن
 300هزار تومان تفاوت داشته است و
نشان میدهد افراد بیشتری به زیر خط
فقر رفتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد:
آمارها همچنین نشان میدهد در پایان
اسفندماه سال قبل 60 ،درصد جمعیت
ایران زیر خط فقر قرار داشتند و بیشک
نوسانات و تحوالت سال  97این را آمار
افزایش داده است.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی و
اجتماعی کشور ،بیان کرد :آیا علت این
مشکالت کمبود منابع طبیعی و معادن در
ایران است؟ آیا کشور ما ازنظر نیروی
انسانی دچار مشکل است؟ یا امکانات کم
برای اداره این جمعیت  80میلیونی داریم؟
آیا سیاستهای ما در جهت ریشهکن
کردن فقر است؟
وی ادامه داد :اگر نگاهی به بودجه
سالهای گذشته بیندازیم ،میبینیم که
محور اقتصاد کالن ایران از دهه  50که
قیمت نفت افزایش یافت تاکنون بر محور
نفت میچرخد.
وی ادامه داد :حتی بعد از تحریم که
فرصتی برای رهایی ایران از اقتصاد نفتی
بود ،نیز از آن استفاده نکردیم و به سمت
فعالیتهایی که تولید ثروت میکند،
نرفتیم.
وی ادامه داد :این کار دالیل مختلفی
دارد؛ اما مهمترین علت آن این بود که
دولتمردان ما فکر کردند باید توزیع
ثروت توسط خودشان باشد ،بهجای
اینکه تولید ثروت توسط بخش خصوصی
صورت گیرد و شاید با این کار یکجا
بهجایی قدرت انجام میشد.
رازقی با اشاره به حضور خود در شورای
عالی کار کشور گفت :من بارها به
وزیران در این جلسه گفتهام ،شما در طول
سال و حتی در تدوین بودجه کشور هیچ
کمکی به پاشنه آشیل اقتصاد کشور که
تولید و صادرات است نمیکنید؛ اما در
پایان سال در این همین جلسه نمایندگان
کارفرما و کارگران را به جان هم
میاندازید ،طوری که آدم را به یاد داستان
گالدیاتورهای رم میاندازد .وی ادامه داد:

شهردار شیراز گفت :برنامه پنجساله
شیراز نیز بر این نقطه کانونی تمرکز دارد
که شیراز به شهر برگزاری رویدادهای
ملی و بینالمللی تبدیل شود.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری :با
حضور شهردار شیراز و اعضای شورای
اسالمی این شهر و شهردار کرمان ،تنی
چند از مسئولین استانی و عالقهمندان به
فرهنگ و هنر و ادیبان ،مراسم نکوداشت
خواجوی کرمانی در کنار آرامگاه این
شاعر برگزار شد.
شهردار شیراز در آیین نکوداشت
خواجوی کرمانی بابیان اینکه بازتعریف
سرمایههای غنی ادبی ،فرهنگی و هنری
شیراز در عرصه مدیریت شهری ضروری
است ،گفت :رویکرد مجموعه مدیریت
شهری به شیراز مبتنی بر داشتههای غنی
ادبی ،فرهنگی و هنری این شهر با تکیهبر
شعار شیراز باید شبیه شیراز باشد است.
حیدر اسکندرپور ادامه داد :معتقدیم آنچه
شیراز را از سایر کالنشهرها متمایز
میکند نه ساختههای فیزیکی بلکه
فرهنگ و ادب این سرزمین است.
وی ادامه داد :برنامههای مجموعه مدیریت
شهری بر این مبناست که دوباره این
فرصت را برای شیراز فراهم کنیم تا بر
قله فرهنگ و ادب ایرانزمین بدرخشد.
شهردار شیراز بابیان اینکه یکی از
رویکردهای مجموعه مدیریت شهری
رویدادمحوری است ،افزود :با برگزاری
رویدادهای فرهنگی همچون آیین
نکوداشت یاد روز خواجوی کرمانی
تالش داریم شیراز را به شهر برگزاری
رویدادهای فرهنگی ،هنری ،علمی،
آموزشی و گردشگری تبدیل و اقتصاد
این کالنشهر را متحول کنیم
اسکندرپور افزود :برنامه پنجساله شیراز
نیز بر این نقطه کانونی تمرکز دارد که

شیراز به شهر برگزاری رویدادهای ملی و
بینالمللی تبدیل شود.
وی بابیان اینکه معرفی بیشتر بزرگان
میتواند منجر به توسعه پایدار شهری
و شکوفایی اقتصادی شود ،خاطرنشان
کرد :رویدادسازی و اقتصاد رویدادمحور
بستری برای معرفی بیشتر بزرگان شهر
است؛ لذا شیراز بهعنوان پایتخت فرهنگ
و ادب ایران مفتخر است که آیین
نکوداشت خواجوی کرمانی را برگزار
کند و درصدد هستیم طی سالهای
آتی این آیین را بهصورت گستردهتر
و در سطح ملی و بینالمللی برگزار
کنیم.
شهردار شیراز با اشاره به حضور شهردار،
اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران
شهری کرمان در این آیین گفت :درصدد
هستیم تفاهمنامهای بهمنظور توسعه روابط
فرهنگی شیراز و کرمان منعقد کنیم و
روابط این دو کالنشهر را بیشازپیش
بسط دهیم.
اسکندرپور خطاب به حاضرین در این
آیین تأکید کرد :شیراز با توجه به
ارزشهای درونی و بیرونی ،هماکنون
نیز یک هویت ملی برای ایران و یک
نام بلندآوازه برای جهان است و به تمام
نیکاندیشانی که به فرهنگ ،تاریخ ،ادب
و هنر عشق میورزند ،تعلق دارد.
در ادامه معاون سیاسی امنیتی استاندار
کرمان با اشاره به اینکه سال  ۵۶در

شهردار شیراز:

دانشگاه شیراز ادبیات را فراگرفتم و
تحقیقاتی را درخصوص خواجوی کرمانی
انجام دادم ،گفت :ارتباطات فرهنگی
تاریخی و تمدنی بین فارس و کرمان
باعث اتفاقات فرخندهای بوده است.
محمدصادق بصیری بابیان اینکه بنا به
مکتب ادبی و فرهنگی کرمان و فارس
اشتراکات فراوانی دارند ،افزود :در آثار
خواجو بیشترین حکمت و فلسفه را در
عمل و نظر میبینیم.
در ادامه شهردار کرمان با اشاره به اینکه
بزرگترین سرمایههای هر سرزمینی
سرمایههای اجتماعی مردمان آن هستند،
افزود :در این کشور نخبگان و مفاخر
فرهنگی زیادی وجود دارد که جز
سرمایههای اصلی آن محسوب میشوند.
مهران عالمزاده بابیان اینکه وجه تمایز هر
شهر و سرزمینی حوزه هویت فرهنگی آن
سرزمین است ،افزود :امروز شهرداریها
به دنبال وجه تمایز ازلحاظ ساختوساز
نیستند و قطعًا ساختوسازی که مبتنی بر
هویت ملی مذهبی ،فرهنگی و معماری ما
نباشد ماندگار نخواهد بود.
شهردار کرمان افزود :امروز هویتهای
فرهنگی ما میتواند باعث رشد و توسعه
ساختوسازیهای معماری ما باشد و
برعکس معماری که نشأت گرفته از این
موضوع باشد میتواند این رشد و نمود
را در حوزه فرهنگ و توسعه اجتماعی
سرزمینی داشته باشد.
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درآمد بیش از  ۶۰درصد افراد در کشور زیر خط فقر قرار دارد
در آخر هم وساطت میکنید و میگویید
درجایی شما کوتاه بیاید و در جای دیگر
گروه مقابل و درنهایت فقر بین دو طرف
تقسیم و ثروت ایران در جای دیگری
مصرف و فساد و رانت ایجاد میشود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد:
برای ما سؤال است که چرا حق تولید داده
نمیشود؛ اما از جیب مردم بهراحتی طلب
مؤسسات غیرقانونی پرداخته میشود.
وی ادامه داد :سؤال اساسی دیگر این است
چه طور میشود که میگویند اگر یک
ماستبندی بخواهد کار کند ،باید مجوز
داشته باشد ولی یک موسسه میتواند
بدون هیچگونه مجوزی بهصورت گسترده
در کشور فعالیت کند.
وی اضافه کرد :بر اساس آمار بانک
مرکزی ایران از قیمت محصوالت
خردهفروشی در هفته منتهی به  30آذرماه
سال جاری نسبت به مدتزمان مشابه در
سال قبل ،لبنیات  66.4درصد ،تخممرغ
 35.2درصد ،برنج  24درصد ،حبوبات
 14.4درصد ،میوه  57.3درصد ،گوشت
قرمز  51.9گوشت مرغ  63.4درصد ،قند
و شکر  39.2درصد ،چای  23درصد و
روغن نباتی  43.9درصد افزایشیافته
است و این موضوع در حالی است که
قسمت عمدهای از این محصوالت از
ارز  4200تومانی تأمین میشود و سؤال
اینجاست که ما به تفاوت این نرخها کجا
میرود؟ سؤالی اصلی دیگر این است که
ما در جهت تولید ثروت و اشتغال حرکت
میکنیم یا تولید رانت و فساد ؟
رازقی ادامه داد :در چند دهه اخیر در
بودجه ساالنه کشور بهجای اینکه تولید
کشور را هدف قرار دهیم ،اشتغال را هدف
قرار دادهایم درحالیکه این اشتباه است.
وی افزود :اشتغال در صورتی ایجاد
میشود که تولید و صادرات پایدار داشته
باشیم.
همه با هم در سرنوشت کشور سهیم
هستیم
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
فارس نیز در این همایش گفت :برای
رسیدن به رفاه حتمًا باید در کشور به
تولید ثروت بپردازیم.
سهراب مختاری ادامه داد :ما همه با هم
در شکست یا موفقیت کشور سهیم هستیم
و اگر بخواهیم موفق شویم همه باید
مسئولیتپذیری اجتماعی را در دستور
کار قرار دهیم.
وی ادامه داد :اینکه بخواهیم دنبال مقصر
باشیم و بگوییم فقط دیگران مقصر هستند
کمکی به کشور نمیکند.
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وی ادامه داد :برای داشتن تولید پایدار که
از طریق آن بتوان رفاه اجتماعی در کشور
ایجاد کرد ابتدا به یک عزم جمعی برای
تالش و کار و بعد لزوم پیوست اشتغال
در کنار پیوست اقتصادی و زیستمحیطی
در طرحها و برنامهها داریم تا مشخص
کند هر پروژه چه تأثیری بر زندگی مردم
خواهد داشت.
وی ادامه داد :اجرای مؤلفههایی چون
توزیع مناسب ثروت ،انعطاف و تغییر
قانون ،رفع انحصار در دادن مجوزها،
افزایش بهرهوری و اعمال حرفهای
مدیریت در بخش دولتی و خصوصی
میتواند جامعه ما را به تولید و ثروت ببرد
و سهم افراد از ثروت را افزایش داده و
به رفاه برساند.
کشور نیاز به تغییر دارد
کارشناس اقتصادی کشور نیز گفت:
با وجود تالشهای صورت گرفته در
دولتها و داشتن برنامههای پنجساله
توسعه و سند چشمانداز در کشور ،در
بسیاری از شاخصها پایینتر از سقف در
نظر گرفته شده ،هستیم و بهرهوری مناسبی
از اقدامات صورت گرفته نداشتهایم.
بایزید مردوخی افزود :ما نیازمند مدیریت
تغییر و تغییر بسیاری از اقدامات و
روشها در کشور هستیم تا بتوانیم
مشکالت را حل کنیم.
وی ادامه داد :بهجز قانون اساسی ،بسیاری
از قوانین کشور باید تغییر یابد چون با
مشکالت زیادی روبهرو هستیم.
این کارشناس ادامه داد :گرفتار شدن
مدیران در کارهای روزمره و عدم
خالقیت ،تمرکز قوانین و تصمیمگیری
در مرکز کشور ،اکتفا کردن فقط به
میانگین نرخ شاخصها ،عدم پیشبینی
آینده بخشی از اقدامهایی است که
میتواند مانع ایجاد تغییر در کشور شود.
وی اضافه کرد :در کشور 160 ،دستگاه
قانونگذار وجود دارد و ما  11هزار
قانون داریم ،درحالیکه در کشوری مانند
فرانسه با  200سال سابقه قانونگذاری
فقط  2هزار قانون وجود دارد و باید
در ایران برای حل مشکالت ،بسیاری از
قوانین تغییر یابد .وی با اشاره به این گفته
شکسپیر شاعر نمایشنامهنویس انگلیسی
«خوبیها درمان بدیها نیست» گفت:
ما در حوزه رفاه و برنامهریزی در کشور
کارهای خوبی انجام دادهایم؛ اما با خیال
کارهای خوب نمیتوان بدیها و زشتیها
را درمان کرد؛ ولی برخی افراد بر این
عقیده هستند با انجام  10کار خوب ،دو
کار بد بهطور خودکار حذف میشود.

مهران عالمزاده ادامه داد :ظرفیتهای
فرهنگی مشترکی بین شهر کرمان و
شیراز وجود دارد که قطعًا متخصصان
امر به آن اشاره خواهند کرد و زمینه
ابتکار بسیار جالب شهرداری شیراز را
در راستای انجام تفاهمنامه با شهرداری
کرمان فراهم کرده است.
شهردار کرمان ادامه داد :این اعالم
آمادگی از سوی شورای اسالمی شهر
کرمان و این شهرداری وجود دارد تا از
ظرفیتهای مشترک این دو استان نهایت
استفاده شود و امیدواریم در حوزه آئین
نکوداشت خواجوی کرمانی با شهرداری
شیراز به یک تفاهم مشترک برسیم تا
بتوانیم این برنامه را یا در کرمان یا در
شیراز بهصورت یک سال در میان برگزار
کنیم.
عالمزاده ،افزود :امیدواریم ما هم بتوانیم
در راستای تعامل فرهنگی یادمانها
و المانها از سعدی و حافظ در کرمان
برگزار کنیم و در سال آینده بزرگداشت
مشاهیر شیراز را در این استان داشته
باشیم.
در این مراسم نیز از مهر یادبود خواجوی
کرمانی رونمایی شد.
گفتنی است کمالالدین ابوالعطا محمود
مرشدی کرمانی معروف به خواجوی
کرمانی در قرن هشتم میزیست و از
بزرگترین شاعران عصر درخشان شعر
پارسی و همدوره سعدی و حافظ به شمار
میرود.
خواجوی کرمانی بهتصریح خودش در
سال  689هجری قمری در کرمان متولد
شده و گفته میشود که در سال  750در
شیراز وفات یافته و در همین شهر نیز
در محل سکونتش واقع در تنگ اهللاکبر
و در مجاور دروازه قرآن و در دامنه
باباکوهی دفن شده است.

دروس پیشنیاز در دبیرستان حذف شد
مدیرکل دفتر آموزش دوره
دوم متوسطه نظری وزارت
آموزشوپرورش از حذف دروس
پیشنیاز در دوره متوسطه دوم خبر
داد.
عباس سلطانیان در گفتوگو با
ایسنا ،دراینباره توضیحاتی ارائه و
اظهار کرد :طبق ماده  ۶آییننامه
آموزشی دوره دوم متوسطه ،دروس
پایه دهم پیشنیاز دروس پایه
یازدهم نبود و وقتی دانشآموزی
ارتقای پایه پیدا میکرد میتوانست
همه دروس پایه یازدهم را انتخاب
کند و به تحصیلش ادامه دهد.
وی افزود :اما در تبصرههای ماده ۶
آییننامه آمده بود که برخی دروس
پایه یازدهم ،پیشنیاز پایه دوازدهم

محسوب میشوند و دانشآموز
باید کف نمره را کسب کند.
معمو ًال در هر رشته تخصصی سه تا
چهار درس اینگونه بود و پیشنیاز
میخورد .مدیرکل دفتر آموزش
دوره دوم متوسطه نظری وزارت
آموزشوپرورش بابیان اینکه این
ماجرا در دورههای قبل از ما نیز
وجود داشت و تجربه خوبی نداشتیم
گفت :دانشآموز ناچار میشد
دروسی که در آنها مردود شده را
دوباره بردارد و به همین ترتیب باید
چند درس پایه دوازدهمش را تابستان
بعد برمیداشت و اینیک پنجره باز
در برنامه هفتگی دانشآموز ایجاد
میکرد و در فارغالتحصیلی نیز با
مشکالتی روبهرو میشد.

عضو کمیته کشوری آنفلوانزا
از آغاز موج اول آنفلوانزا در
کشور خبر داد و گفت :مردم
حتمًا به توصیههای بهداشتی مانند
شستوشوی مکرر دستها توجه
کنند .دکتر مسعود مردانی در
گفتوگو با ایسنا ،از آغاز موج
اول آنفلوانزا در کشور خبر داد و
گفت :بر همین اساس موارد متعددی
از بیماری آنفلوانزا را در اقصی نقاط
کشور ازجمله شهر تهران داریم.
همچنین در مواردی فرم شدید
آنفلوانزا در بین افراد در معرض

خطر مانند بیماران قلبی ،ریوی،
افراد باالی  ۶۰سال ،بیمارانی که
نقص ایمنی دارند و ...دیده شده است
و حتی در برخی موارد در بخشهای
آیسییو تحت مراقبت هستند.
وی افزود :عدهای از مردم واکسن
آنفلوانزا را خریداری کرده ،اما آن
را تزریق نکردهاند و هنوز هم برای
تزریق آن مردد هستند ،اما توصیه
میکنیم که حتمًا بهویژه افراد در
معرض خطر که تاکنون واکسن را
دریافت نکردهاند ،واکسن آنفلوانزا
را تزریق کنند.

نزدیک به سه دهه است که
تعصبات خشک و سخت از سوی
جناحها و سالیق مختلف سیاسی
مانند یک بیماری صعبالعالج،
به جان کشور افتاده و بیرحمانه
بخشهای وسیعی را ویران و یا به
ویرانی نزدیک کرده است.
در این معرکه پرتنش ،برخی تا
مرحله زدن تیشه به ریشهها پیش
رفتند و چشم خود را بر واقعیتها
بستند و فقط ماندن در قدرت را
مالک اصلی خود قرار دادند.
در میان مجادالت ویرانگر نیز
برخی از افراد و یا گروهها خود را
خط قرمز دانسته و هرگونه قربانی
گرفتن برای رسیدن به مقصود را
جایز دانستند و بهگونهای عمل
کردند که نباید میکردند.
برخی از فرهنگ و آموزش گرفته
تا غذا و پوشاک مردم را به ابزاری
برای سرکوبی رقیب تبدیل کردند
و نشان دادند که جز کسب قدرت

هیچچیزی برایشان مهم نیست و
شعارها و ادعاهایشان نیز واهی و
ریاکارانه است.
در مواردی در مقابل لوایح و
طرحهای سازندهای که با دیدگاهها
و نظرات کارشناسانه تنظیم و ارائه
شده ،مقاومت و ضدیت کردهاند
تا حرف خود را به کرسی بنشانند
و رقیب را از میدان به در کنند.
عمران و آبادانی را فدای منویات
سیاسی خود کردند و همواره
چوب الی چرخ پیشرفت و
توسعه کشور گذاشتهاند ،غافل
از اینکه امروز دیگر کسی برای
حرفها و شعارهایشان تره خورد
نمیکند و نیات و اهدافشان بر
همگان آشکار شده و تقابالت و
مقاومتهای مردمی در زمینههای
مختلف با آنان را مشاهده میکنند،
اما آنچه به نظر میرسد ،اینان هنوز
آنگونه که باید درس عبرت
نگرفتهاند.

آغاز موج اول آنفلوانزا و توصیه به مردم

برخی برخوردها با طرح
«خرید خدمات آموزشی» سیاسی بود

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

آلودگی هوا محور پایاننامهها قرار گیرد
یک عضو هیئتعلمی دانشگاه
بهشتی با تأکید بر اینکه باید
بودجههای پژوهشی و پایاننامهها به
سمت آلودگی هوا سوق یابد ،گفت:
بهمنماه امسال همایش آلودگی هوا
و صدا با محوریت تأثیر اندازهگیری
ذرات معلق و اثرات آن بر سالمت و
بهداشت برگزار خواهد شد.
یوسف رشیدی در گفتوگو با ایسنا
با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر
به دلیل مشکالت ناشی از آلودگی
هوا ،این موضوع به یک چالش و
مسئله مهم برای کشور ما تبدیل
شده است ،تأکید کرد :کارهای

پژوهشی دانشگاهها باید به سمت
حل معضالت مربوط به آلودگی
هوا سوق پیدا کند .وی با تأکید بر
ضرورت برقراری ارتباط و تبادلنظر
بین متخصصان و دانشگاهیان در
حوزه آلودگی هوا اظهار کرد :در
شرایطی که آلودگی هوا خسارات
بسیاری به کشور تحمیل میکند،
بودجههای تحقیقاتی و هدایت
پایاننامهها و پژوهشها باید بر
موضوع آلودگی هوا متمرکز باشد
تا درنهایت این مطالعات در قالب
برنامهها و اقدامات کاربردی به
دستگاههای متولی ارائه شود.

معاون اجتماعی فرماندهی
انتظامی خوزستان از شهادت سرباز
وظیفه ناجا در درگیری با سوداگران
مرگ در بهبهان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی
قاسمپور اظهار کرد :در راستای
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی
و مبارزه قاطع با فروشندگان و
توزیعکنندگان مواد مخدر ،روز
یکشنبه ( ۱۶دیماه) مأموران پاسگاه
انتظامی پل زهره یک دستگاه
خودروی سمند حامل  30کیلوگرم
مواد مخدر و سه سوداگر مرگ را
شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود :حین جابجایی
خودروی حامل مواد مخدر،
قاچاقچیان قصد ربودن مواد مخدر را
داشتند که پس از تعقیب و گریز
توسط مأمورین با رعایت قانون
بهکارگیری سالح هر سه متهم
زخمی و دستگیر شدند .در این میان
استوار دوم وظیفه سلیم شاوردی
مجروح و به دلیل شدت جراحات
وارده به یک بیمارستان در اهواز
منتقل شد .قاسم پور بیان کرد :پس
از تالش پزشکان ،استوار شاوردی به
دلیل شدت جراحات وارده به درجه
رفیع شهادت نائل شد.

شهادت سرباز وظیفه ناجا در درگیری
با سوداگران مرگ در بهبهان

