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صفحه

روزنامه

کدام  که  کند  می  فرقی  چه 
کشور »ابرقدرت« باشد؛ آمریکا، 
نشان  تاریخ   ... و  چین  روسیه، 
داده که هر کشوری در جایگاه 
ابرقدرت نشسته، خوی استعماری 
دیگر  کشورهای  دامنگیر  آن، 

شده است. 
زیاده خواهی،تجاوز،دست اندازی 
دیگر،  کشورهای  منابع  به 
از   ... و  طلبی  سلطه  خودرأیی، 

خصلت های ابرقدرتهاست.
باید ساز و کاری در دنیا تعریف 
یا  کشوری  اصوال  که  شود 
»ابرقدرت«  نام  به  کشورهایی 
باید  چرا  باشد.  نداشته  وجود 
تحت  پدیده ای  زمان ها  همه  در 
داشته  وجود  »ابرقدرت«  عنوان 
فرا  زمانی  نباید  آیا  باشد؟ 
بقیه  بر  کشوری  هیچ  که  برسد 
کشورها آقایی و سروری نداشته 
خود  اجحاف،  و  زور  با  و  باشد 
آیا  نکند؟  تحمیل  بقیه  بر   را 
نباید  جهان  آینده  چشم انداز 
همه  حقوق  به  احترام  سوی  به 
کشورها حرکت کند؟ به تاراج 

کشورهای  ذخایر  و  منابع  بردن 
قوانین  و  با کدام حقوق  ضعیف 

بین المللی سازگار است؟
هزاران  طی  بشر  متأسفانه 
ویرانگر  جنگ های  با  سال 
تجاوز  و  منافع  تضاد  بخاطر 
از  قلیلی  تعداد  زیاده خواهی  و 
 کشورهای قدرتمند مواجه بوده و 
مطامع  قربانی  انسان  میلیون ها 

آنها شده است.
صلیبی  جنگ های  نام  به  گاهی 
زمانی  ایدئولوژیک،  و  مذهبی  و 
جهت کشورگشایی جغرافیایی و 
امروز به نام های مدرن  و جدید، 
خون انسان ها را می ریزند. حجم 
به حدی  این کشتارها  و وسعت 
دنیای حیوانات هم  است که در 

سابقه ندارد! 
جابجایی  به  کشوری  هیچ  پس 
نکند  دلخوش  ها  ابرقدرت 
اند.  قماش  یک  از  همگی  که 
دارایی  و  منابع  است  قرار  اگر 
کشورها به تاراج رود چه فرقی 
می کند که در جیب آمریکا رود 

یا روسیه یا چین و یا...؟!

معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
کسری  تومان  میلیارد  هزار   ۷۰ از  بیش  اجتماعی  تأمین  سازمان  امسال 

بودجه دارد که در این راستا باید حق بیمه شدگان مشخص شود.
به گزارش ایرنا، حجت اهلل میرزایی در نشست شورای اداری الیگودرز 
اظهار داشت: معاونت ستادی وظیفه پیگیری و نظارت بر اجرای تعهدات 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  و  ها  هلدینگ  توسط  که  پروژه هایی  در 

ایجاد می شوند را بر عهده دارد. وی گفت: ترجیح می دهیم که پروژه ها با 
کمترین تعلل به اتمام برسند تا بازدهی مناسب را در زمان مناسب داشته 
باشند. وی افزود: در قانون بودجه فرصتی وجود دارد که در مواردی که 
پیشرفت  درصد   ۴۰ از  بیش  که  طرح هایی  می پذیرند،  عامل  بانک های 
داشته باشند منابع آنها را بانک های عامل و سازمان برنامه و بودجه تأمین 

کند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

معاون هماهنگی مؤسسات غیردولتی مشارکت های 
مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی فارس:

 واگذاری 405 واحد مسکونی
  به مددجویان سازمان

 بهزیستی فارس

رئیس بیمارستان سینا:

در  باید  گفت:  سینا  بیمارستان  رئیس 
انجام  بیشتری  فعالیت  بهداشتی  زمینه 
دهیم تا جلوی مبتال شدن افراد را بگیریم، 
وگرنه اگر بیمارستان ها ۱۰ برابر هم شود 
شرایط  نشود،  مهار  اپیدمی  که  زمانی  تا 

همچنان سخت خواهد بود.
سینا  بیمارستان  رئیس  طالب پور  محمد 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به 
وضعیت بیماران کرونایی بیمارستان بیان 
کرد: بیمارستان سینا با توجه به توانمندی 
اساتید، پرستار و ظرفیت کلی که از طرف 
وزارت بهداشت برایش سهمیه تعیین شده 
 ۴ حدود  از  را  تخت   ۱۴۰ تقریبًا  است، 
هفته پیش به طور کامل در اختیار بیماران 
کرونایی قرار داده و همیشه هم پر بوده 
است. وی ادامه داد: در واقع چون سیستم 
بیماران  تهران  در  دارد،  وجود  جامعی 
توزیع  بیمارستان ها  و  درمانی  مراکز  بین 
که  نیست  طور  آن  دیگر  و  می شوند 
ازدحام غیرعادی در بیمارستان ها رخ دهد. 
بیمارستان  اساس سهمیه تختی که هر  بر 
میزان  این  می شوند،  توزیع  بیماران  دارد، 
تقریبًا  که  کرونایی  بیماران  برای  تخت 

یک سوم تخت های بیمارستان است، اآلن 
کامل پر است.

صورت  در  گسترده  مرگ ومیر 
نکردن  تقویت  و  عدم رعایت مردم 

سیستم های بهداشتی
رئیس بیمارستان سینا با اشاره به پیش بینی 
این  افزود:   روند شیوع کرونا در کشور 
دیگر  نیم  و  سال  یک  تا  حداقل  بیماری 
ادامه  همینطور  اگر  و  بود  خواهد  ما  با 
بیشتری خواهد  اپیدمی سرعت  پیدا کند، 
سوی  از  که  پیش بینی  طبق  گرفت، 
اگر  گرفته،  صورت  وزارتخانه  مسئوالن 
وضعیت تا یک سال و نیم دیگر به همین 
شکل ادامه پیدا کند، روزانه ۶۰۰ الی ۷۰۰ 
حدود  درمجموع  و  داشت  خواهیم  فوتی 
علت  به  میر  و  مرگ  مورد  هزار   ۳۰۰
کرونا خواهیم داشت و به عبارتی به ازای 
خطر  معرض  در  نفر  یک  نفر   ۳۰۰ هر 
مرگ کرونا در جامعه است که این عدد 
متعالی  همت  مردم  اگر  و  باالست  بسیار 
نیز  بهداشتی  سیستم های  و  باشند  نداشته 
وسیع  مرگ ومیر  شاهد  ما  نشود،  تقویت 

خواهیم بود.

فرمانده انتظامی فارس با بیان این که تمام مأموریت ها و اقدامات پلیس 
برای تأمین امنیت جامعه است گفت: ما از مردم می خواهیم عملکرد نیروی 

انتظامی را نقد کنند اما از پلیس فاصله نگیرند.
سرویس خبری: مریم زارع خفری 

هفته  مناسبت  به  که  نشست خبری  در  حبیبی  رهام بخش  سردار سرتیپ 
رعایت  و  کرونا  بیماری  شیوع  علت  به  امسال  گفت:  شد،  برگزار  ناجا 
پروتکل های بهداشتی ۹۰ درصد برنامه های جمعی ما برای این هفته لغو یا 

شکل آن به صورت دیگری درآمد که به کسی آسیب نرسد.  
وی با بیان این که بیشتر برنامه ها و اقدامات پلیس در بستر فضای مجازی 
برگزار می شود، افزود: تمام مأموریت هایی را که امکان هوشمندسازی و 

انجام آن در فضای مجازی داشتیم را به این بستر منتقل کرده ایم.
به گفته وی از زمان شیوع بیماری کرونا نه تنها مأموریت های پلیس کمتر 
نشده بلکه افزوده نیز شده است و تعدادی از نیروی های پلیس نیز به کرونا 

مبتال شدند که همگی بهبود یافته اند.
به دنبال ارتقای نگرش مثبت مردم به پلیس هستیم

فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرد: ما به دنبال حفظ اعتماد و پیوستگی بین 
نیروی انتظامی و مردم با ارتقا نگرش مثبت مردم به پلیس هستیم و رسانه 

در ایجاد چنین حسی نقش مؤثری دارد.
حبیبی ادامه داد: مردم هر جوری که می خواهند نیروی انتظامی را نقد کنند 

ولی فاصله از آن نگیرند.
وی یادآور شد که تمام اقدامات پلیس در جهت آسایش و احساس امنیت 
فرد  این  حتمًا  می کند  برخورد  فرد  با  جایی  در  اگر  و  است  مردم  خود 
جرمی مرتکب شده است بنابراین افراد برای حفظ آرامش جامعه با پلیس 

همکاری کنند یا حداقل مانع کار نیروی انتظامی نشوند.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین بیان کرد: در راستای کمک اقتصادی و 
تولیدکنندگان و کسانی که  به همه  تولید و آسایش عمومی،  به  کمک 
دارند کمک می کنیم و هرگونه خدماتی که در حیطه  اقتصاد  از  سهمی 

کاری ما است به این افراد ارائه خواهیم داد.  
افزایش ۱۱ درصدی کشف کاالی قاچاق در فارس

 فرمانده انتظامی فارس از ۲۳۲ میلیارد تومان کاالی قاچاق در شش ماهه 
نخست سال جاری در این استان خبر داد و گفت: این میزان نشان از رشد 

۱۱ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل می دهد.
وی همچنین به کشف بیش از ۳۰ تن انواع مواد مخدر در این مدت زمان 
در فارس اشاره کرد که این میزان نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش 

داشته است.
حبیبی اضافه کرد: ۷۹ درصد مأموریت ها و خدمات پلیس به شکل مستقیم 
و غیرمستقیم به فضای مجازی می گردد و طی شش ماه گذشته ۴۹ درصد 

پرونده هایی که به پلیس فتا فارس ارجاع شده است، کشف شده است.
به لحاظ کشف  استان جایگاه سوم  این  ادامه داد:  انتظامی فارس  فرمانده 

جرائم فضای مجازی را در کشور دارد.
افزایش سرقت های خرد  اخیر شاهد  ماه های  این که در طی  بیان  با  وی 
در فارس بوده ایم، گفت: نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد میزان کشفیات 

سرقت افزایش داشته است.
به گفته وی چند روز پیش هم پلیس توانست ۴ باند حرفه ای سرقت به 
عنف را دستگیر کرد که این افراد به بیش از ۲۸۰ فقره سرقت اعتراف 

کرده اند.
تمام سازمان ها باید نقش خود را برای ایجاد امنیت جامعه ایفا کنند

توسط  شده  دستگیر  مجرمان  از  بسیاری  که  این  بیان  با  انتظامی  فرمانده 
پلیس، دارای سوابق کیفری هستند، گفت: برای مثال نزدیک به ۸۰ درصد 
باید علت وقوع آن را در  ندارد و  به پلیس ربطی  انجام شده  سرقت های 
به یک  می خواهد  وقتی  شهرداری  نمونه  برای  دیگر جستجو کرد،  جای 
خانه پایان کار دهد، چرا بند امنیتی آن را به عنوان یک گزینه برای دادن 

مجوز در نظر نمی گیرد؟
را  افراد  موبایل  از طریق زورگیری  اشاره دستگیری فردی که  با  حبیبی 
می دزدید گفت: این فرد چهارمین باری است که این از زندان آزاد می شود 

و دوباره این کار را تکرار کرده است، مقصر کی است؟
وی افزود: باید همه افراد و سازمان ها سهم خود را برای مبارزه با وقوع 
جرم انجام دهند تا امنیت جامعه ارتقا یابد همچنین باید عوامل اقتصادی، 
و  تکرار  از  مانع  تا  شود  تأمین  و  نظر  در  آموزشی  و  اجتماعی  فرهنگی 

وقوع جرم شود.
و  خألهای  اصالح  برای  استان  نمایندگان  با  مذاکره  از  همچنین  وی   

ضعف های موجود در قوانین برای برخورد با مجرمان خبر داد. 
مزاحمت برای مردم، خط قرمز پلیس است

از  یکی  اوباش  و  اراذل  با  برخورد  گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
اولویت های مهم امسال برنامه پلیس است و کسی که بخواهد برای مردم 
و  جدی  برخورد  بزند،  هم  بر  را  مردم  آسایش  و  قمه کشی  عربده کشی، 

شدیدی می کنیم و خط قرمز نیروی انتظامی است.
به گفته وی امسال در فارس ۱۶۳ نفر به این اتهام ها بازداشت شده اند.

حبیبی تصریح کرد: فارس در مقایسه با استان های همطراز و یک مقدار 
دارد  اوباش  و  اراذل  تعداد  کمترین  جغرافیا،  و  جمعیت  لحاظ  از  کمتر 
چنین  پذیرش  فارس،  فرهنگ  با  و  مردم خوب  و  دارد  تشکر  جای  که 

زورگویی هایی را ندارد و افراد این چنین نیز درصد بسیار پایینی دارند.
نه  و  نداشته ایم  را  متهم  گرداندن  بحث  فارس  در  تاکنون  داد:  ادامه  او 
نداشته  اقدام وجود  این  به  نیازی  زیرا  مطرح کرده ایم؛  را  درخواست آن 

است؛ اما رو در رویی مال باختگان و مجرمان را داشته ایم.
استانی  درون  مسافرت های  افزایش  شاهد  کرونا،  شیوع  ایام  در 

بوده ایم
ایام  در  استانی  درون  مسافرت های  میزان  افزایش  فارس  انتظامی  فرمانده 
و  متوفیان  درصدی   ۲۳ کاهش  شاهد  ما  گفت:  و  داد  خبر  کرونا  شیوع 
برونشهری  و  درون  رانندگی  در حوادث  مجروحان  درصدی   ۱۸ کاهش 
رانندگی  حوادث  کل  درصدی   ۳۴ کاهش  نشان دهنده  آمارها  و  بوده ایم 

طی این مدت است. 
 حبیبی در ادامه گفت: خوشبختانه ۷۸ درصد از پرونده های ارجاع شده به 
واحد مشاوره پلیس، قبل از ارجاع به دستگاه قضایی با مصالحه طرفین دعوا 
ختم می شود که به دنبال گسترش و هدفمند کردن مشاوره در پرونده ها و 

واحدهای انتظامی هستیم.
 فرمانده انتظامی فارس در پایان گفت: امسال مجوزی برای جذب نیرو در 
نیروی انسانی گرفته ایم لذا از کسانی که شرایط استخدام در نیروی انتظامی 
به  پلیس، دعوت  افسری و درجه داری  برای جذب در رده های  دارند،  را 

همکاری می شود و هیچ محدودیتی در جذب نیرو وجود ندارد.
به  که  خودروهایی  بدهی  تقسیط  امکان  ناجا،  هفته  مناسبت  به  همچنین 
دلیل جرائم رانندگی بیش از یک میلیون تومان، در پارکینگ نگهداری 

می شوند، وجود دارد.

 رئیس شورای اسالمی شهر شیراز در بازدید از 
منطقه شش، با تقدیر از رویکرد نرم در تعریف 
و اجرای پروژه ها در این منطقه، خواستار توجه 
انسان محوری  شعار  به  شهرداری  مدیران  همه 

شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای 
عبدالرزاق  »سید  دکتر  شیراز،  شهر  اسالمی 
موسوی« در بازدید از منطقه شش شیراز که با 
حضور ناظر شورا در این منطقه، شهردار منطقه 
شش  و یاوران شورا برگزار شد، با اعالم اینکه 
برای اولین بار در طول ادوار شوراها، گزارش 
مطابق  و  کمی  آمارهای  با  شهرداری  عملکرد 
شاخص های اصولی تهیه و دریافت شده، اظهار 
داشت: اعداد و ارقام این گزارش که به اطالع 
از موفقیت  شهروندان هم خواهد رسید، حاکی 
شورای پنجم و شهرداری شیراز در امانت داری 
از مال مردم و ارائه خدمات به شهروندان است.

وی با بیان اینکه شیراز در دنیا به مهمان نوازی، 
همزیستی  روحیه  ویژه  به  و  قدرشناسی 
مذاهب  و  ادیان  حتی  و  اقوام  مسالمت آمیز 
آنچه  خوشبختانه  افزود:  است،  مشهور  مختلف 
نوع  بود،  جالب  ما  برای  امروز  بازدید  در  که 
این  که  بود  آن ها  نامگذاری  حتی  و  پروژه ها 
و  ما  به  را  مسالمت آمیز  همزیستی  روحیه 

شهروندان القا خواهد کرد.
رئیس شورای شهر شیراز به نگاه انسان محوری 
در  منطقه  این  پروژه های  اجرای  و  تعریف  در 
و  کرد  اشاره  پنجم  شورای  شعارهای  راستای 
خواستار جدیت در اجرای سریع و باکیفیت این 

پروژه ها شد.
طرح تشکیل شورای محالت را در شورای 

عالی تهیه می کنیم
اینکه  یادآوری  با  استان ها،  عالی  عضو شورای 
در حال حاضر یاوران شورا محصول یک توافق 
است و هنوز جایگاه قانونی ندارد؛ تأکید کرد: 
معتقدیم یاوران شورا با ماهیت شورای محالت 
بنا  ما  رو  همین  از  و  شود  قانونی  و  احیا  باید 
داریم که طرح تشکیل شورای محالت را تهیه 
و پس از تصویب در شورای عالی استان ها به 

مجلس ارسال کنیم.
تصویب  خصوص  در  امیدواری  اظهار  با  وی 
خاطرنشان  مجلس،  در  محالت  شورای  طرح 
قانون  در  محالت  منتخب  شورای  اگر  کرد: 
کند  پیدا  مشخصی  اختیارات  و  شود  مصوب 
در  اسالمی  شوراهای  ماهیت  تحقق  به  می توان 

سطوح مختلف امیدوار بود.
آموزش  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  موسوی 
نیروهای انسانی در شهرداری کمتر مورد توجه 
شهرداری  مدیران  توجه  خواستار  گرفته،  قرار 
و  شهرداری  در  انسانی  نیروی  توان  تقویت  به 
از  سیستم  کارآمدی  افزایش  دیگر  تعبیری  به 

طریق آموزش شد.
فعلی  دوره  در  شیراز:   6 منطقه  شهردار 
را  باغات  کاربری  تغییر  کمترین  شورا، 

داشته ایم
منطقه  شهردار  اسماعیلی  حمیدرضا  دکتر 
از  تشریح جزئیاتی  به  بازدید  این  در  نیز  شش 
پروژه های شاخص و برجسته شهرداری در این 

منطقه پرداخت.
در  اینکه درآمدزایی در شهرداری  بیان  با  وی 
ارائه خدمات عمومی  و  پروژه ها  اجرای  جهت 
دارای  مدیران شهر  برای  به شهروندان  مطلوب 
اهمیت است، تصریح کرد: با تالش همکاران ما 
در منطقه، طی ۶ ماهه دوم سال گذشته، با وجود 
اثرات بحران کرونا اما ضمن جبران کسری ۶۳ 
سال،  نخست  نیمه  مصوب  درآمد  از  درصدی 

تمام درآمد نیمه دوم نیز محقق شده است.
افزود: خوشبختانه در ۶ ماهه نخست  اسماعیلی 
درآمدهای  از  درصد   ۲۰۰ بر  بالغ  نیز  امسال 

مصوب منطقه، محقق شده است.
بر  تأکید  با  حال  عین  در   ۶ منطقه  شهردار 
راستای  در  شهرداری  در  درآمدزایی  اینکه 
ایجاد  و  شهروندان  به  مطلوب  خدمات  ارائه 
دارد،  قرار  توجه  مورد  عمومی  رضایتمندی 
 ۶ منطقه  شهرداری  موفقیت  کرد:  خاطرنشان 
در تأمین اعتبار الزم برای اجرای پروژه ها، در 
حالی صورت گرفته است که به هیچ عنوان به 
سمت درآمدزایی از طریق تغییر کاربری نرفتیم 
شهر،  شورای  فعلی  دوره  در  دلیل  همین  به  و 
کمترین تغییر کاربری باغات را داشته ایم. وی 
در پایان در پاسخ به مطالبات چند تن از یاوران 
ایرادات  سال  پایان  تا  که  وعده  این  با  شورا، 
اظهار  شد،  خواهد  رفع  پروژه ها  در  موجود 
قولی  هر  پای  که  کنم  ادعا  می توانم  داشت: 
مالی  سخت  شرایط  در  و  ایستادیم  داده ایم  که 
اقدامات مؤثری در سطح منطقه انجام شده است 

که تداوم خواهد داشت.

 تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

 ناطق نوری برای
 نامزدی ۱400 قانع نشد

از هر دری کالمی

معاون وزیر کار:

پکن: 

پکن: 
آمریکا دیگر »ابرقدرت« نیست

فرمانده انتظامی فارس:

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز در بازدید از منطقه شش:  

شهرداری شیراز برای اولین بار در عمر شوراها، گزارش عملکرد کمی ارائه کرده است

مدیرعامل شرکت گاز فارس خبر داد؛
 ارائه ۱۱ هزار خدمات امدادی

 به مشترکین شرکت گاز در مرکز استان


