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صفحه

روزنامه

صدور  زمان  چشمگیر  کاهش 
 ۵۵ از  کار  و  کسب  مجوزهای 
که  می دهد  نشان  روز،  چهار  به 
درصورت وجود اراده الزم و تغییر 
ساختارهای غلطی که سال ها روند 
دشواری  و  تنگنا  گره،  با  را  امور 
موانع  می توان  است،  مواجه کرده 
مردم  راه  سر  از  را  مصنوعی 
برداشت و به سوءاستفاده مفسدان 

پایان داد.
و  اداره ها  از  شماری  در  متأسفانه 
روند  تلخی  و  پیچیدگی  ارگان ها، 
موجب  که  است  به اندازه ای  امور 
به  نسبت  عمومی  اعتماد  سلب 
آن ها شده و مردم به دیده دشمنی 
و  عوامل  به  زورگو  و  بی رحم 
مجموعه ها  این گونه  کارکنان 
و  انحالل  آرزوی  و  می نگرند 
را  آن ها  دست  از  شدن  راحت 

دارند.
مردم  پول  با  که  مجموعه هایی 
در ابتدا با هدف تسهیل و تسریع 
است،  آمده  به وجود  کارها 

مبدل  دستگاه هایی  به  به تدریج 
و  نارضایتی  تولید  شده اند که جز 
و  ندارند  دیگری  خروجی  فساد، 
عمومی  خشم  و  کینه  روزبه روز 
می شود.  بیشتر  آن ها  به  نسبت 
گویی برخی بر سر کار آمده اند تا 
از جیب مردم بخورند و درعوض 
انسداد  با گره، توقف و  جامعه را 
در پی جویی خواسته هایی که حق 

مسلم همگانی است، مواجه کنند!
بیشتر  در  بازنگری  امروز 
بخشنامه ها، مقررات و ضوابطی که 
هیچ دلیل و منطقی برای پیدایش 
ازسوی  تنها  و  ندارد  وجود  آن ها 
برخی که با نیت سوء و گره زدن 
از  شده،  پرداخته  و  ساخته  امور، 
الزاماتی است که می تواند مردم را 
تصنعی  دشواری های  و  فشارها  از 
و  تولید  چرخه  و  بخشد  رهایی 
درآورد  حرکت  به  را  سازندگی 
به  که  نارضایتی هایی  شمار  از  و 
عصبیت و طغیان مبدل شده است، 

بکاهد.

در  کرد:  عنوان  شیراز  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
شرایطی که دولت در تحریم قرار دارد، می تواند 
از فرصتی که به واسطه تاثیر ویروس کرونا بر 
تولید جهانی و بازار نفت و به تبع آن کاهش 
و  ببرد  را  بهره  نهایت  شده،  ایجاد  قیمت ها 
به  بودجه  وابستگی  تاریخی  سلطه  از  را  خود 

درآمدهای نفتی رها کند. 
دکتر زهرا دهقان شبانی در گفت  و گو با ایرنا 
اضافه کرد: چنانچه دولت بتواند با سیاست های 
کنترل  را  اقتصاد  بر  کرونا  شیوع  آثار  مناسب 
بعد  قبل و  ایران  بود که  امیدوار  کند، می توان 
در  اما  باشد؛  نداشته  چندانی  تفاوت  کرونا  از 
بیکاران،  عظیم  خیل  شاهد  شکست،  صورت 
در  اجتماعی  سرمایه  کاهش  و  فقر  گسترش 

جامعه خواهیم بود.
اقتصاد دانشگاه شیراز  عضو هیات علمی بخش 
با بیان اینکه جنگ تجاری بین آمریکا و چین 
بیش از گذشته شکل خواهد گرفت، اظهار کرد: 
سنگین  خسارت  به دلیل  آمریکا  بین  شکاف 
ناشی از کرونا با چین در شبکه تجارت جهانی 

در حوزه جهانی بیشتر خواهد شد.
تاثیر همزمان کرونا بر کانال عرضه و تقاضا

از  ویروس کرونا  شیوع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  ملی و جهانی  اقتصاد  تقاضا  و  کانال عرضه 
ویروس  کرد:  بیان  است،  کرده  مشکل  دچار 
کاهش  موجب  عرضه،  حوزه  در  کرونا 
شد؛  خواهد  عمده  دلیل  دو  به  اقتصاد  عرضه 
اقتصادی  بنگاه های  برخی  ورشکستگی  اول، 
و  ملی  سطح  در  افراد  تقاضای  کاهش  به دلیل 
مواد  به  دسترسی  عدم  همچنین  و  بین المللی 
به دلیل  بین المللی  بازارهای  و  واراداتی   واسطه 
هزینه های  افزایش  و  ارتباطات  شدن  محدود 
تولیدی که سبب  افزایش نرخ ارز شده است و 
دوم، نااطمینانی از آینده در بنگاه های اقتصادی 
و  تولید  برنامه ریزی  به هم ریختگی  موجب  که 
امکان  و  می شود  آینده  برای  ظرفیت  گسترش 
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را برای 

بنگاه های اقتصادی دشوار خواهد کرد.  

در  تقاضا دستکم  از کاهش  دانشگاه  استاد  این 
کوتاه مدت یاد کرد و افزود: به دلیل واگیر دار 
بین المللی  و  ملی  تقاضای  بودن ویروس کرونا 
برای بسیاری از کاالها و خدمات کاهش یافته 
است؛ از سوی دیگر، خانوارها به دلیل نااطمینانی 
به پس انداز   بیشتر  کار،   بازار  آینده  شرایط  از 
و کاهش هزینه های مصرفی غیرضروری روی 
ورشکستگی  به دلیل  اینکه  ضمن  می آورند؛ 
برخی بنگاه ها و عدم اطمینان از آینده، تقاضای 

کاالی واسطه ای نیز کاهش خواهد یافت.
دهقان بیان کرد: هرچند مخارج دولت در این 
زمان به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا می تواند 
جبران  را  اقتصاد  در  را  تقاضا  تا حدی کاهش 
کند، افزایش مخارج مصرفی دولت به خصوص 
زمانی که به صورت استقراض از بانک مرکزی 
پیامدهای  باشد،  پول  بین المللی  صندوق  و 

جبران ناپذیری بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
شوک کرونا عرصه اقتصاد ملی و جهانی را وارد 

رکود خواهد کرد
وی افزود: آنچه مسلم است شوک کرونا عرصه 
اقتصاد ملی و جهانی را وارد رکود خواهد کرد 
و افزایش بیکاری از پیامدهای آن خواهد بود؛ 
چنانچه صندوق بین المللی پول )IMF(، به دلیل 
در  اقتصادی جهان  رشد  ویروس کرونا،  شیوع 
پیش بینی  ۳درصد  منفی  را  میالدی  جاری  سال 
کرده است؛ همچنین براساس گزارش صندوق 
بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 
جاری میالدی منفی ۶ درصد خواهد بود و نرخ 
بیکاری ایران از ۱۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ به 

۱۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.
وی با اشاره به تحوالت دیجیتالی در پی شیوع 
کرونا اظهار کرد: کرونا در کنار آثار مخرب 
ساختارها  تغییر  موجب  دارد  که  کشنده ای  و 
است  شده  دیجیتال  فضای  سمت  به  حرکت  و 
که می تواند در آینده تحوالت بسیاری را برای 
حوزه  در  ایران  مانند  توسعه ای  حال  در  کشور 

کسب و کار و مشاغل ایجاد کند.
بحرانی  عنوان   با  کرونا  از  دانشگاه  استاد  این 

گزارش  طبق  داد:  ادامه  و  کرد  یاد  جهانی 
بین المللی  صندوق  اقتصادی،  امور  پژوهشکده 
پول، رکود سال جاری در نتیجه کرونا از زمان 
بوده  بی سابقه  تاکنون  بزرگ دهه ۱۹۳۰  رکود 
است. بیکاری و فقر جهانی رکود در اقتصاد را 
در پی خواهد داشت و پدیدآمدن لشکر بیکارها 
منشا بسیاری از تحوالت سیاسی و اجتماعی در 

کشورهای مختلف خواهد شد.
اقتصادی  بنگاه های  فعالیت،  ادامه   جز  چاره ای 

نیست
عمیق  از  جلوگیری  برای  اینکه  بیان  با  دهقان 
شدید  افزایش  از  جلوگیری  و  رکود  شدن 
بنگاه های  فعالیت،  ادامه   جز  چاره ای  بیکاری، 
اقتصادی نیست، گفت: دولت در این زمینه  باید 
ویژه  به  و  کند  حمایت  اقتصادی  بنگاه های  از 
ملی  اقتصاد  در  را  پیشتاز  و  کلیدی  بخش های 
این  برای  ویژه  حمایتی  بسته  و  کند  شناسایی 
بخش ها ارائه دهد؛ ضمن اینکه باید زمینه الزم 
را برای کسب و کارهایی فراهم کند که امکان 
حرکت آنها به سمت فضای آنالین و دیجیتال 

وجود دارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه جهان باید 
مختلف  در حوزه های  تحقیقات  فاز جدید  وارد 
است  ضروری  گفت:  شود،  بحران  مدیریت 
تحقیقات بیشتری در حوزه مدیریت بحران چه 
در سطح ملی و چه در سطح بین المللی صورت 
گیرد تا آمادگی الزم برای مقابله با بحران های 
بیفتد،  اتفاق  است  ممکن  آینده  در  که  مشابه 

ایجاد شود.
حوزه  در  کرونا  ویروس  آسیب های  درباره 
ویروس  این  کرد:  بیان  فارس  استان  اقتصادی 
دچار  استان  در  را  خدمات  و  کاال  تولید  بخش 
خساراتی کرده است که اثر منفی آن در برخی 

مشاغل ماندگار خواهد بود.
کشاورزی،  بخش  در  فارس  استان  افزود:  وی 
ساخت  آشامیدنی،  و  غذایی  صنایع  دامپروری، 
محصوالت از الستیک و پالستیک، محصوالت 
و  فابریکی  محصوالت  ساخت  غیرفلزی،  کانی 
رادیو وتلویزیون و دستگاه های ارتباطی، بخش 
بهداشت،  و  آموزش  نقل،  و  گردشگری، حمل 
ساختمان و خدمات تفریحی دارای مزیت نسبی 
با  بخش ها  این  از  بسیاری  که  است  کشور  در 
تجربه  را  تولید  کاهش  کرونا  ویروس  شیوع 
آن ها  الزمه  که  فعالیت هایی  به ویژه  کرده اند؛ 
گردشگری  بخش  مانند  است  انسانی  تجمعات 
و  تفریحی  خدمات  نقل،  و  حمل  هتلداری،  و 

آموزش.
نهم  ظهر  تا  شده  اعالم  آمار  آخرین  اساس  بر 
در  نفر   ۲۰۵ و  هزار   ۲۲۵ تاکنون   ۹۹ تیرماه 
کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده 
و با فوت ۱۶۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد 
جان باختگان کرونا در کشورمان به ۱۰ هزار و 

۶۷۰ نفر رسید.

به همت پزشکان بیمارستان نمازی 
شیراز، پیوند عصب ماستر )عصب 
روی  به عصب صورتی(  جویدنی 
عملکرد  که  ساله   ۱۵ دختری 
تومور  دلیل  به  را  خود  صورت 
گوش داخلی از دست داده بود، با 

موفقیت انجام شد. 
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از 
محمدصادق  شیراز،  پزشکی 
مغز  جراحی  متخصص  مسعودی  
عصب  کرد:  اعالم  اعصاب   و 
مغزی(  هفتم  )عصب  صورتی 
صورت  عضالت  حرکت  مسوول 
دور  چشم،  دور  عضالت  شامل 
که  است  چانه  و  گونه  دهان، 
حرکات  سایر  و  زدن  لبخند  در 
در  را  مهمی  نقش  صورت، 
بیان  و  اجتماعی  روابط  برقراری 

حاالت و احساسات ایفا می کند.
به  عصب  این  فلج  داد:  ادامه  وی 
سکته  جمله  از  مختلف  دالیل 

مادرزادی،  مشکالت  مغزی، 
تومور،  به سر و صورت،  ضربات 
مشابه  موارد  و  عفونت  التهاب، 

ممکن است اتفاق بیفتد.
با  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
اشاره به نقش بسزای این عضالت 
اظهار  فرد،  ارتباط  برقراری  در 
تواند  می  عصب  این  فلج  کرد: 

بر  جسمی،  مشکالت  بر  عالوه 
زیبایی و در نتیجه روابط روزمره 
و روحیات مبتالیان اثرات طوالنی 
از  برجای گذارد؛  مدت و مخربی 
با  هفتم  عصب  پیوند  روی  این 
حرکتی  اعصاب  سایر  از  استفاده 
دهه  چندین  صورت،  و  سر 
و  پزشکان  توجه  مورد  که  است 

جراحان قرار گرفته و از این میان 
برای  مختلف  حرکتی  اعصاب  از 
کمک به این عصب استفاده شده 

است.
تازگی  به  گفت:  مسعودی  دکتر 
عصب  از  جدید  روشی  در  نیز 
عضله جونده ) ماستر ( در بعضی 
دهنده  عصب  عنوان  به  دنیا  نقاط 
نتایج  استفاده شده که  پیوند  برای 
قابل قبولی را تا کنون در بر داشته 

است.
به گفته پزشکان بیمارستن نمازی، 
برای  موفق  جراحی  عمل  این 
اتاق  در   ، کشور  در  بار  نخستین 
عمل بیمارستان  و با حضور دکتر  
همراه  پزشکی  تیم  و  مسعودی 
برای دختر ۱۵ ساله انجام شد؛ این 
سمت  عصب  قبل  سال  دو  بیمار 
دلیل  به  را  خود  صورت  راست 
تومور گوش داخلی از دست داده 
سمت  کامل  تقریبا  فلج  از  و  بود 

راست صورت خود رنج می برد.

در ارتباطی تصویری، دفتر پژوهشی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در دانشگاه شیراز افتتاح شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، 
فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه شیرازگفت:  افضلی مدیر 
هدف  با  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  پژوهشی  دفتر 
و  علمی  راهکارهای  ارائه  و  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  افزایش 
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  چالش های صنعت  رفع  برای  کاربردی 

کشور راه اندازی شده است.
او، بیان کرد: اجرای طرح های پژوهشی ازدیاد برداشت، مشاوره 
طرح های  مخازن،  از  تولید  روش های  بهبود  خصوص  در  علمی 
زیست محیطی، ایجاد فرصت های مطالعاتی برای اساتید و اعضای 
اشتغال  زمینه  ایجاد  و  افزایی  مهارت  کارآموزی،  هیئت علمی، 
این  دوسویه  تعامل  محورهای  از  را  شیراز  دانشگاه  دانشجویان 

دانشگاه و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برشمرد.

شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
با بیان اینکه استان فارس با افزایش 
موج بیماری کرونا رو در رو است 
تعداد  گذشته  هفته های  گفت: 
بیمارستان های  در  بستری  بیماران 
این استان و کالنشهر شیراز افزایش 
بیمارستان هایی  که  طوری  به  یافت 
درمان  برای  دوم  اولویت  در  که  را 
شده  گرفته  نظر  در  کرونا  بیماران 
پیوست،  خدمات  چرخه  به  نیز  بود 
شیراز اکنون در وضعیت زرد کرونا 
قرار دارد و با تداوم روند کنونی به 

وضعیت قرمز نزدیک می شود.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از 
در  لطفی  مهرزاد  شیراز،  پزشکی 
بستری  بخش  از  بهره برداری  حاشیه 
استاد  بیمارستان  در  حاد  بیماران 
استان  کرد:  اضافه  شیراز  محرری 
لحاظ  به  خوبی  وضعیت  فارس 
مردم  ندارد،   کرونا  ویروس  شیوع 
می بایست  همچنان  فارس  استان 
رعایت  را  بهداشتی  شیوه نامه های 

کنند.
اینکه  از  تأسف  ابراز  با  لطفی  
در  فارس  جنوبی  شهرستان های 
اظهار  هستند،  کرونا  قرمز  وضعیت 
داشت: رعایت نکردن شیوه نامه های 
و  تجمعات  در  حضور  و  بهداشتی 
مهم ترین  خانوادگی  های  دورهمی 
عوامل افزایش بیماران مبتال به کرونا 

در استان بشمار می رود.
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
وضعیت  اینکه  به  نسبت  هشدار  با 
خوبی در زمینه شیوع ویروس کرونا 
ادامه  نیست،  فارس حاکم  استان  در 
بهداشتی  اصول  شهروندان  اگر  داد: 
را رعایت نکنند دچار طغیان بیماری 
اجازه  ما  امکانات  و  شد  خواهیم 
به  را  این  از  بیش  خدمات  رساندن 
اینکه  بیان  با  وی  نمی دهد.  مردم 
کالنشهر  وضعیت  حاضر  حال  در 
هر  داد:  هشدار  است،  زرد  شیراز 
وضعیت  این  است  ممکن  لحظه 
کنونی به سمت قرمز رفتن برود،  از 
همشهریان و هم استانی ها می خواهیم 

اصول بهداشتی را رعایت کنند و از 
حضور در دورهمی های خانوادگی 
علوم  دانشگاه  رئیس  بپرهیزند. 
حال  در  داد:  ادامه  شیراز  پزشکی 
گروه های  که  هستیم  شاهد  حاضر 
بیماری  این  با  نیز  پایین تر  سنی 
درگیر شدند و خیلی از افراد جوان با 
حالت بدحال در بیمارستان ها بستری 

هستند. 
لطفی با تأکید بر اینکه هیچ گروهی 
نیست که در برابر این بیماری ایمن 
باشد و همه در خطر هستند، گفت: 
از  رفتن  بیرون  برای  حتمًا  مردم 

ماسک استفاده کنند.
فرسودگی شغلی و ابتالی ۴۰۰ نفر از 

کادر درمان فارس به کرونا 
این مقام مسئول افزود: تاکنون بیش 
از ۴۰۰ نفر از نیروهای کادر درمان و 
پرسنل در استان فارس دچار بیماری 
کرونا شدند و فرسودگی شغلی کادر 
درمان باالست،  پزشکان و پرستاران 
را  مضاعفی  فشار  و  خسته اند  بسیار 
تحمل می کنند از مردم تقاضا داریم 
و  بیمارستان ها  کنند.  همکاری 
شرایطی  هر  در  باید  درمانی  مراکز 
برای مقابله با بحران هایی مانند شیوع 

ویروس کرونا آماده باشند.
حاد  بیماران  بخش  از  بهره برداری 

بیمارستان استاد محرری 
بخش بیماران حاد مردان بیمارستان 
اعصاب و روان استاد محرری شیراز  
از  ریال  میلیارد   ۳۰ حدود  هزینه  با 
سوی نیکوکاران و  پنج میلیارد ریال 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اعتبارات  از  

شیراز، به بهره برداری رسید.
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بهره برداری  آیین  در  سه شنبه  روز 
از  بخش بستری بیماران حاد مردان 
روان  و  اعصاب  بیمارستان  در 
اکبر  از  تقدیر  ضمن  محرری  استاد 
و  پروژه  این  خیر  نسب  سلطانی 
استان،  تأمین سالمت  خیرین  مجمع 
با تأکید بر ضرورت توسعه خدمت 
روان،  و  اعصاب  بیماران  برای 
خدمتی  را  پروژه  این  راه اندازی 

بزرگ و ارزشمند خواند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

 تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

وزیر اقتصاد:

 زمان صدور مجوزهای کسب و کار

 از ۵۵ به چهار روز کاهش یافت

وزیر راه و شهرسازی:

مصوبه افزایش 25 درصدی اجاره بها صرفا 
مربوط به تمدید قراردادهاست

از هر دری کالمی استاد دانشگاه شیراز:

وزیر اقتصاد:

علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
پزشکی شیراز، درباره گروه های 
به کووید  ابتال  زمینه  در  پرخطر 

۱۹ پاسخ داد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 

دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل 
عبدالرسول  شیراز،  پزشکی  علوم 
مبتال  بیماران  کرد:  اظهار  همتی 
مانند  زمینه ای  بیماری های  به 
آسم،  خون،  پرفشاری  دیابت، 

تنفسی،  مزمن  بیماری های 
سرطان، نارسایی کلیوی و چاقی 
در  پرخطر  گروه های  از  مفرط 
محسوب  کرونا  ویروس  به  ابتال 

می شوند.

ادامه داد: در صورتی که این  او 
ویروس  به  آلودگی  دچار  افراد 
بیماری  دچار  اغلب  شوند  کرونا 
شدید شده و گاهی نیاز به بستری 

پیدا می کنند.


