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شماره

صفحه

روزنامه

برای  که  نیست  نخستین باری  این 
با   .... و  واکسن  دارو،  یک  تهیه 
قاطعیت تمام اعالم می شود که تهیه 
آن خارج از داروخانه ممنوع است، 
اعالم  هرگز  قاطعیت  همین  با  اما 
نشده است که در صورت عدم ارائه 
برخورد  با آن ها  داروخانه ها  توسط 

جدی و قاطع می شود!
قابل توجهی  بخش  بی تردید 
از  خارج  که  واکسن هایی  از 
در  سیاه  بازار  به عنوان  داروخانه ها 
همان  از  می گیرد،  قرار  دسترس 
عرضه  وظیفه  که  داروخانه هایی 
واکسن به مراجعه کنندگان مشخص 
بیرون  به  دارند،  را  شده  تعیین  و 

عرضه شده است.
یا  و  کمیابی  دیگر  سوی  از 
را  زمینه  آنفلوآنزا  واکسن  نایابی 
و  فرصت طلبان  سوءاستفاده  برای 
واکسن های  توزیع  برای  غارتگران 

غیراستاندارد و تقلبی، فراهم می کند 
منتظر  باید  وضعیت  این  در  و 
مشاهده مرگ ومیرهای ناشی از این 

امر نیز باشیم.
ضعف  آیا  که  پرسید  باید  حال 
و  توزیع  در  سوءمدیریت  یا  و 
به  باید  هم  را  واکسن  عرضه 
این  در  و  داد  ارتباط  خارجی ها 
و  هستند  مقصر  دیگران  نیز  زمینه 
ناشی  رنج های  و  دردها  تحمل  یا 
نتیجه  احوال  و  اوضاع  این  از 
مدیریت ضعف  یا  و  نبود   سوء، 

است؟
برای  برنامه ریزی  بود  الزم  به یقین 
آنفلوآنزا  واکسن  عرضه  و  توزیع 
بسیار زودتر از این روزها صورت 
زمان  با گذشت  می گرفت، چراکه 
دیگر  واکسن  این  زدن  مربوطه، 
نخواهد  را  خود  اصلی  کارآیی 

در داشت. بی بندوباری  هرگونه  جلوی  باید  گفت:  ناجا  فرمانده 
فرهنگی  تهاجم های  این  اصلی  منشأ  شود،  گرفته  کشور 
فضای مجازی است و ناجا در این خصوص نیازمند کمک 

سایر دستگاه های مربوطه است.
پلیس،  پایگاه خبری  از  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
استان  نمایندگان  مجمع  نشست  در  اشتری  حسین  سردار 
استان  نمایندگان  حمایت های  از  قدردانی  ضمن  فارس 
فرماندهی  و  استاندار  اسالمی،  شورای  مجلس  در  فارس 
انتظامی این استان ادامه داد: توجه و دقت شما به تالش ها و 
مجاهدت های همکاران ما موجب دلگرمی و تقویت روحیه 

همکاران می شود.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین با بیان اینکه استان فارس 
جزو استان های خاص و ویژه است، تصریح کرد: انصافًا 
این  به  موجود  ظرفیت های  و  امکانات  با  انتظامی  نیروی 
استان عنایت ویژه ای داشته و در ارائه خدمات هیچ گونه 

مضایقه ای نکرده است.
تأمین  انسانی،  نیروی  تجهیزات،  نظر  از  داد:  ادامه  اشتری  سردار 
اعتبارات و … با کمبودهایی مواجه هستیم که از نمایندگان مجلس 
موضوعات  این  به  کارشناسانه تر  که  داریم  تقاضا  اسالمی  شورای 
البته با وجود  بپردازند و این موارد را مورد اهتمام ویژه قرار دهند؛ 
به  مطلوبی  نحو  به  انتظامی  نیروی  در  ما  همکاران  بسیار  کمبودهای 

مردم خدمت رسانی می کنند.
لزوم اهتمام ویژه به رفع مشکالت معیشتی کارکنان

نباید  اشاره کرد و گفت:  به اهمیت معیشت کارکنان  ادامه  وی در 
کارکنان ناجا از نظر مسکن )ملکی و سازمانی( دغدغه داشته باشند؛ 
اگر مشکالت معیشت کارکنان مرتفع شود قطعًا در انجام مأموریت ها 
دستگاه های  نیز  حوزه  این  در  بنابراین  بود  خواهد  تأثیرگذار  نیز 

مربوطه باید پای کار باشند.
سردار اشتری به موضوع خیران امنیت ساز نیز اشاره کرد و گفت: 
الزم است که این موضوع بیش از پیش مورد اهتمام قرار بگیرد و 

خیران امنیت ساز نیز بیشتر از گذشته پای کار باشند.
هوشمندسازی پلیس و تسهیل در ارائه خدمت رسانی به مردم

جاده ای  تصادفات  از  ناشی  جان باختگان  بحث  در  کرد:  عنوان  وی 
کاهش چشمگیری داشته ایم که از این بابت خداوند را شاکریم؛ از این 
رو به هر میزان تجهیزات به روز باشد و افزایش یابد قطعًا مأموریت ها 

نیز به نحو مطلوب انجام می شود.

اشاره  نیز  پلیس  اهمیت هوشمندسازی  به  ادامه  در  انتظامی  مقام  این 
کرد و گفت: اگر هوشمندسازی در نیروی انتظامی به خوبی محقق 

شود در ارائه خدمت رسانی به مردم نیز موفق خواهیم بود.
اقدامات مطلوب استان ها در خصوص برخورد با اراذل و اوباش

سردار اشتری در خصوص برخورد با اراذل و اوباش عنوان کرد: به 
انجام  مطلوبی  اقدامات  استان ها  تمامی  در  خصوص  این  در  حمداهلل 
خصوصًا  مربوطه  دستگاه های  بیشتر  حمایت  نیازمند  اما  است  شده 

نمایندگان مجلس هستیم.
اثرات مثبت اجرای طرح ناظر یک در برخورد با بدحجابی

فرمانده نیروی انتظامی به موضوع تهاجم فرهنگی در جامعه و تبعات 
باید جلوی هرگونه بی بندوباری در کشور  اشاره و عنوان کرد:  آن 
گرفته شود، منشأ اصلی این تهاجم های فرهنگی فضای مجازی است و 

ناجا در این خصوص نیازمند کمک سایر دستگاه های مربوطه است.
وی به طرح ناظر یک اشاره کرد و گفت: به حمداله اجرای این طرح 
نیازمند حمایت های  این رو  از  به همراه داشته است،  اثرات مطلوبی 

بیشتر هستیم.
سردار اشتری در پایان با بیان اینکه امنیت مردم خط قرمز ما است، 
تمامی  در  مقتدرانه  و  توان  تمام  با  انتظامی  نیروی  کرد:  خاطرنشان 
صحنه ها حضور خواهد داشت و از ایجاد بی نظمی در جامعه، جلوگیری 
می کند؛ امیدواریم که شما نمایندگان مجلس نیز بیش از گذشته همراه 
ما باشید تا بتوانیم خدمتگزار مردم و سرباز خوبی برای والیت باشیم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس از مشارکت ۱۸۰ خیر جدید 
در پویش آجر به آجر خبر داد و گفت: تاکنون در این طرح مبلغی 

بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان جمع آوری شده است.
بیان  با  شیراز،  از  تسنیم  با خبرنگار  در گفت وگو  موصلی  سرفراز 
نوسازی مدارس در راستای اجرای سند تحول  تأمین فضا و  اینکه 
بنیادین آموزش و پرورش است اظهار داشت: این امر توسط سازمان 

توسعه و تجهیز مدارس کشور پیگیری می شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس فارس در ادامه از اجرایی 

شدن پویش ملی آجر به آجر در این استان خبر داد و افزود: هدف 
این پویش ترویج فرهنگ مشارکت در امر مدرسه سازی است.

وی با اظهار بر اینکه تاکنون مرسوم بر این بوده که خیرین استان 
سازمان  توسط  و  تأمین  را  مدرسه   هزینه یک  بخش عمده  فارس 
تکمیل  توانایی  می شد، گفت: خیرینی که  مدارس ساخته  نوسازی 
مدرسه نداشتند به همین دلیل پویش ملی آجر به آجر مطرح شد تا 
همه خیران بتوانند با کمک های خرد در امر مدرسه سازی مشارکت 

داشته باشند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

 تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

عضو شورای عالی نظام پزشکی:

فروش غیر داروخانه ای واکسن 
آنفلوانزا ممنوع است

پزشک فوق تخصص بیماری های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  عفونی 
افزایش  به  اشاره  با  شیراز 
دریافت  برای  عمومی  مراجعه 
در  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  و 
به  نیازی  گفت:  اخیر،  هفته های 
واکسیناسیون عمومی آنفلوانزا در 

شرایط موجود نیست.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از 
مقدمی  محسن  شیراز،  پزشکی 
معاون آموزشی دانشگاه و پزشک 
عفونی  بیماری های  تخصص  فوق 
گیری  همه  شرایط  اینکه  بیان  با 
ماه های گذشته و آغاز  کرونا در 
موجب  کشور،  در  سرما  فصل 
عمومی  مراجعه  و  تقاضا  افزایش 
آنفلوانزا  واکسن  دریافت  برای 
شده است، افزود: هر ساله در فصل 
بیماری  از  موجی  شیوع  با  سرما 
اما تزریق  آنفلوانزا مواجه هستیم، 
به گروه های پرخطر  تنها  واکسن 

توصیه می شود.
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
کرد:  اظهار  شیراز  پزشکی  علوم 
ماه های  در  کرونا   گیری  همه 
گذشته، با افزایش نگرانی ها نسبت 
بوده  مواجه  عمومی  سالمت  به 
واکسن  دریافت  برای  تقاضا  و 
آنفلوانزا نسبت به سال های گذشته 
به  است  الزم  اما  داشته،  افزایش 
واکسن  تزریق  باشیم  داشته  یاد 
در  مصونیتی  هیچ گونه  آنفلوانزا 
ایجاد  افراد  برای  کرونا  برابر 
افزایش  با  است  الزم  و  نمی کند 
تقاضای  زمینه،  این  در  آگاهی 

عمومی به سطح منطقی برسد.
او با معرفی گروه های پرخطر که 
آنفلوانزا  واکسن  دریافت  به  نیاز 
دارند، توضیح داد: افراد باالی ۶۵ 
سال، مادران بارداری که سه ماهه 
دوم و سوم بارداری آنان مصادف 
بیماران  است،  با فصول سرد سال 
قلبی عروقی به استثنای کسانی که 

تنها مبتال به فشارخون باال هستند، 
مبتالیان  مانند  متابولیک  بیماران 
به دیابت، بیماران مزمن ریوی و 
یا  و  بیماری  علت  به  که  افرادی 
ایمنی  ضعف  دچار  دارو  دریافت 
و  پرخطر  گروه های  در  هستند 
آنفلوانزا  واکسن  دریافت  نیازمند 

قرار می گیرند.
ستاد  علمی  کارگروه  رئیس 
در  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مبتالیان  کروناویروس  مدیریت 
افرادی  کلیوی،  بیماری های  به 
که به طور مزمن داروی آسپرین 
مصرف می کنند، کارکنان درمانی 
سالمندان  سرای  در  افرادی که  و 
دیگر  را  هستند  کار  به  مشغول 
که  کرد  تعریف  گروه هایی 
می بایست واکسن آنفلوانزا تزریق 

کنند.
تزریق  به  توصیه  افزود:  مقدمی   
گروه های  در  آنفلوانزا  واکسن 
که  است  دلیل  این  به  پرخطر 
به  افراد  این  ابتالی  صورت  در 
به  آنفلوانزا  و  کروناویروس 
شرایط  این  همزمان،  صورت 
ایجاد  فرد  سالمت  برای  تهدیدی 

نکند.
به  ابتال  عالئم  برشمردن  با  او 
درد  بدن  و  تب  شامل  آنفلوانزا 
شدید، ضعف و بی حالی، گلودرد 
گروه های  کرد:  تأکید  سرفه،  و 
واکسن  می بایست  شده  یاد 
داروخانه های  از  تنها  را  آنفلوانزا 

معتبر دریافت کنند.
پزشک فوق تخصص بیماری های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  عفونی 
شرایط  در  شد:  یادآور  شیراز 
بهداشتی  تدابیر  رعایت  کنونی، 
آن ها  مهم ترین  که  پیشگیرانه  و 
فاصله  حفظ  و  ماسک  از  استفاده 
فیزیکی با دیگران است، می تواند 
ما  از  محافظت  راهکار  مهم ترین 
و  آنفلوانزا  بیماری  دو  برابر  در 

کرونا باشد.

پزشک فوق تخصص شیراز:

از هر دری کالمی

جزئیات تسهیالت خرید 
بازنشستگان تامین اجتماعی

خرید اقساطی و تخفیف

عضو شورای عالی نظام پزشکی:

سردار اشتری در شیراز:

استاندار فارس:

راه اندازی  مجوز  صدور  اداری  فرایندهای  گفت:  فارس  استاندار 
واحدهای تولیدی در استان باید شتاب بیشتری به خود گیرد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های 
هیئت مدیره  اعضای  با  دیدار  در  رحیمی،  عنایت اهلل  فارس،  صنعتی 
شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود: این شرکت نیز باید نسبت 
به انجام تمام اقدامات اداری اقدام و با صدور مجوزهای بی نام، زمینه 
تسهیل در سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی را بیش از پیش 

فراهم کند.
وی ادامه داد: همچنین شناسایی واحدهای راکد مستقر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان نیز به عنوان یکی از اولویت های هیئت مدیره 

شرکت شهرک های صنعتی مد نظر باشد.
آن  مشکالت  نوع  مشکل،  دارای  واحدهای  تعداد  داشت:  اظهار  او 
واحدها، دالیل بروز و راهکارهای رفع معضالت نیز باید جمع آوری 

و دسته بندی شود.
باید  نیز  مرتبط  مجموعه های  و  بخش ها  همه  گفت:  فارس  استاندار 
تولید  به چرخه  راکد  واحدهای صنعتی  از  تعدادی  هرماه  تا  بکوشند 

بازگردد.
ایجاد  متقاضیان  به  شده  واگذار  اراضی  تکلیف  تعیین  خواستار  وی 
از سوی شرکت شهرک های صنعتی فارس شد و  تولیدی  واحدهای 
افزود: البته در این میان نباید مانع فعالیت افرادی شد که قصد فعالیت 

دارند ولی به دالیلی دچار مشکالتی شده اند.

مشکالت  به  توجه  و  راه اندازی  کار  همچنین  کرد:  بیان  رحیمی 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان نیز باید با اولویت بندی دنبال شود.

استاندار فارس گفت: نباید با کمبود زیرساخت ها در شهرک هایی که 
روگردانی  و  سرمایه گذاران  دلسردی  موجب  دارد،  زیادی  متقاضیان 

آنها از سرمایه گذاری در استان شد.
به  نباید  فارس  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  داشت:  اظهار  او 
ایجاد تیم های جذب  با  باید  بلکه  انتظار تقاضای سرمایه گذاران بماند 
سرمایه گذار داخلی و خارجی در این جهت گام بردارد و تالش کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس، گفت: همه امنیت، عزت 
و آرامش کنونی در سایه جانفشانی شهدا و ایثارگران تحقق یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سهرابی در دهمین جلسه »سه شنبه های 
تکریم« استان فارس که به صورت مجازی و با حضور خانواده شهید 
مجید شجاعی از شهرستان کازرون برگزار شد، گفت: طرح ملی »سه 
شنبه های تکریم«، چند ماهی است که توسط ستاد کانون ها و وزارت 

فرهنگ راه اندازی شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس تأکید کرد: آنچه که شهدای 

عزیز انجام دادند قابل وصف به وسیله زبان و قلم نیست.
شهدا  که  مطلب  این  یادآوری  با  فارس  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
رفتند و از جان خود گذشتند تا آرامش کنونی را شاهد باشیم، یادآور 
و  شهدا  جانفشانی  خاطر  به  کنونی  آرامش  و  عزت  امنیت،  همه  شد: 

ایثارگران است.
اسالم  فرامین  به  توجه  به موضوع  اینکه همواره شهدا  به  اشاره  با  وی 
و تبعیت از والیت فقیه تأکید کردند و در وصیت های خود آوردند، 

تأکید کرد: وصیت این عزیزان را باید سرمشق کار خود قرار دهیم.
سهرابی با اشاره به اینکه شهدا کاری کردند که در وصف نمی گنجد، 
به  ادب  عرض  و  کنیم  خدمت  آنان  به  داریم  وظیفه  ما  کرد:  اضافه 

خانواده شهدا داشته باشیم.
دفاع  یادگاران  از  هنرجویان  مهدی  ادامه،  در  گزارش  این  اساس  بر 

کارمندان  از  )هنرجویان(  شیرینی  آب  ابراهیم  شهید  فرزند  و  مقدس 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس بود که در سال ۱۳۶۰ به فیض 

شهادت نائل شد هم به مناسبت هفته دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.
همزمان  فارس،  استان  تکریم«  شنبه های  »سه  ملی  طرح  آئین  دهمین 
با هفته دفاع مقدس و بزرگداشت چهلمین سالگرد این ایام، طی دیدار 
محمدرضا بشارتی مدیر کانون فرهنگی هنری شهید رجایی مسجد حاج 
با حضور حجت االسالم  با خانواده شهید مجید شجاعی و  نباکان  قنبر 
این  فرماندار  دهقان  داریوش  و  کازرون  جمعه  امام  صباحی،  محمد 
شهرستان و سایر مسئولین محلی برگزار شد که با حضور مجازی همراه 

بود و از خانواده شهید تجلیل به عمل آمد.


