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نقد و تحلیل خبر

گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

هر چند سیاست های ساختاری
و استراتژیک آمریکا با تغییر
رؤسایجمهور ،تغییر نمیکند اما
به لحاظ رویکردهای تاکتیکی،
هر رئیسجمهور میتواند روش
خاص خود را داشته باشد .یکی از
رویکردهای غلط ترامپ ،افراط
در مقابله با مهاجرت به آمریکا و
برخورد ناروا با مهاجرین بود.
شهروندان
اکثریت
گرچه
موافق
االصل
آمریکایی
سختگیری در امر مهاجرت به
این کشور بودند اما ترامپ پا را
از این فراتر نهاد و با برخورد
افراطی ،مهاجرین را رنجاند .اگر
به ترکیب و بافت جمعیتی آمریکا
نگاه کنیم میبینیم که از سراسر
جهان ،مهاجرین زیادی ،وارد این
کشور شده اند .حتی نیاکان برخی
از رؤسایجمهور آمریکا از جمله
خود ترامپ و اوباما از کشورهای
دیگر به آمریکا مهاجرت کرده اند.
بسیاری از وزرا و مدیران بلندپایه،
تجار بزرگ و دانشمندان آمریکا،

اصالتا غیرآمریکایی هستند.
پس ،از پایینترین رده های جمعیتی
تا سران آمریکا ریشه غیرآمریکایی
دارند.
با این توصیف بی مهری نسبت به
مهاجرین ،بی مهری و توهین به خیل
عظیم جمعیت آمریکاست و ترامپ
در این رویکرد ،خودزنی کرد.
همانها در انتخابات اخیر از ترامپ
روی گرداندند و به سمت بایدن
رفتند .بایدن هم از این سیاست غلط
ترامپ انتقاد کرد و گفت :اگر به
ریاست جمهوری برسد اولین قانونی
را که لغو میکند منع ورود اتباع
شش کشور مسلمان به ایاالت متحده
است و بدینسان آرای مسلمانان و
مهاجرین را به سوی خویش متمایل
کرد .هرچند بایدن هم سیاست های
درازمدت آمریکا را دنبال می کند
ولی از اشتباهات ترامپ عبرت
گرفته که مسیری را انتخاب کند که
با ریزش موافقان خود مواجه نشود.
جان کالم اینکه مردم داری ،اساس
هر حاکمیتی است.

مدیرکل بهزیستی فارس خبر داد؛

مدیرکل بهزیستی فارس از راهاندازی
سامانه ملی نظارت مردمی ( )1482با
عنوان دیدهبان در آینده نزدیک با
هدف ثبت ایدهها ،نظرات ،پیشنهادات
و شکایات مردمی خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره کل بهزیستی
استان فارس محمد صادق کشفی
نژاد با اشاره به اینکه این سامانه
از سوی سازمان بهزیستی در تمام
کشور به صورت آزمایشی راهاندازی
شده ،اظهار داشت :پس از رونمایی و
راهاندازی شهروندان و جامعه هدف
بهزیستی میتوانند شکایات خود از
مراکز تحت نظارت بهزیستی اعم
از مهدهای کودک ،مراکز مشاوره
و روانشناسی ،مراکز روزانه و شبانه
روزی توانبخشی معلولین و سالمندان،
بیماران روانی مزمن ،کمپهای
ترک اعتیاد و مراکز نگهداری ایتام

اعمال محدودیتهای ساعتی که
نمونههای آن را در اروپا هم
میتوان مشاهده کرد ،میتواند یکی
از محدودیتهای مؤثر باشد که در
صورت تصویب در ستاد ملی مقابله
با کرونا باید با جدیت کافی اجرایی
شود.
احتمال اعمال محدودیتهای ساعتی
کرونایی به عنوان تازهترین تدبیر
برای مقابله با کرونا مطرح شده و
ممکن است در جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا تصویب شود.
به گزارش ایرنا ،رؤسای کمیتههای
ستاد ملی مبارزه با کرونا ،پیشنهاد
کمیتههای امنیتی و اجتماعی و
بهداشت و درمان در خصوص
اعمال محدودیتهای شدیدتر برای
مدیریت سریعتر مقابله با شیوع
بیماری ،موضوع تعطیلی کسب و
کارهای غیرضروری در همه مراکز
استانها از ساعت  ۱۸هر روز از ۲۰
آبان تا  ۲۰آذرماه و ممنوعیت تردد

صفحه
یکی از پزشکان درمانگاه فرهنگیان شیراز در اثر ابتال به ویروس
کرونا به شهادت رسید.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ،دکتر سید
فخرالدین میرحسینی حدود  ۸سال در درمانگاه فرهنگیان شیراز به
صورت صبح و عصر مشغول به خدمت به جامعه بزرگ معلمان
بود.
وی که در ایام انتشار کرونا ویروس ،محل خدمت خود را ترک

نکرد و صادقانه در درمانگاه فرهنگیان مشغول طبابت بود مدتی
پیش دچار عارضه ابتالء به ویروس کرونا شد که در اثر این
عارضه به خیل شهدای سالمت پیوست.
پیکر پاک این پزشک متعهد ۱۵ ،آبان ماه با حضور خانواده وی،
جمعی از مسئولین آموزش و پرورش ،معلمان و پرسنل درمانگاه
فرهنگیان شیراز از مقابل این درمانگاه تشییع و رهسپار آرامگاه
ابدی شد.

رئیس حفاری و خسارت شهرداری شیراز خبر داد؛

رئیس حفاری و خسارت شهرداری شیراز گفت :مجموعه مدیریت
شهری در کالنشهر شیراز به دنبال ارتقا کیفیت زندگی شهروندان در
زمینههای متنوعی است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره حفاری و خسارت شهرداری
شیراز علی قربان صفرزاده به اهمیت گسترش زیرساختهایی برای
تقویت بسترهای فضای مجازی و نقش آن در افزایش رضایتمندی
شهروندان اشاره کرد و افزود :در راستای تبدیل شیراز به یک کالنشهر
هوشمند نیازمند ایجاد و تقویت زیرساختهای ارتباطی به ویژه در
فضای مجازی هستیم و شهرداری شیراز با همیاری دستگاههای خدمات
رسان به دنبال اجرایی سازی شبکههای پایداری به منظور استفاده
شهروندان از اینترنت پرسرعت است.
وی ایجاد و تقویت شبکه اینترنت پرسرعت را یکی از نیازهای اصلی
جامعه در عصر کنونی برشمرد و تصریح کرد :شیوع کرونا و ارائه
آموزشهای مجازی به همه ما یادآوری کرد که امروزه اینترنت
پرسرعت از نیازهای اصلی و اساسی همه طیفهای سنی در خانوادهها
برشمرده میشود و مجموعه شهرداری شیراز با همکاری شرکت
مخابرات در تالش است فرآیند صدور مجوزها و اجرایی سازی پروژه
را تسریع کرده و در حوزه هوشمندسازی کالنشهر شیراز گامهای
استواری بردارد.
این مقام مسئول با تقدیر از نگاه مثبت مهندس اسکندپور ،شهردار
کالنشهر شیراز و اهتمام ویژه معاون فنی و عمرانی شهرداری
شیراز ،مهندس صالحی در زمینه بسترسازی برای گسترش اینترنت
پرسرعت در سطح شهر اظهار داشت :برای اجرایی سازی این پروژه
اولویتبندیهایی تعیین شده است .این طرح در ابتدا به صورت

آزمایشی در شهرک سبحان به وسعت  2000متر اجرایی خواهد شد
و چنانچه شاهد افزایش چشمگیر سرعت اینترنت و سایر اهداف
مورد نظر باشیم با سرعت بیشتری در سطح کالنشهر شیراز در مقیاس
وسیعتری اجرایی خواهد شد.
رئیس حفاری و خسارت شهرداری شیراز در ادامه خبر از انعقاد یک
تفاهمنامه همکاری میان شهرداری و شرکت مخابرات برای ایجاد 100
کیلومتر بسترسازی برای ایجاد شبکههای هوشمند در سطح شیراز داد و
اظهار داشت :بسیاری از شهروندان اینترنت پرسرعت را از اپراتورهای
مختلف یا شرکتهای خصوصی زیرمجموعه خریداری میکنند اما
به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای الزم امکان بهرهبرداری کامل از
ظرفیتهای آن مهیا نیست .به همین دلیل مجموعه مدیریت شهری
شیراز در این زمینه وارد شده و فرآیند حرکت شیراز به سوی شهر
هوشمند را تسریع میکند.
صفرزاده فواید اجرایی سازی این طرح را برای شهروندان مثبت و
ضروری ارزیابی کرد و بیان داشت :با اجرایی سازی این طرح مشکل
کمبود سرعت اینترنت در مقیاس وسیعی برطرف خواهد شد.
وی در ادامه افزود :از ابتدای سال تاکنون برای اجرایی سازی این طرح
 90کیلومتر مجوز حفاری از سوی شهرداری شیراز صادر شده است
و گستره عملیاتی آن در تمامی سطح کالنشهر شیراز است .همچنین
امیدواریم با پیگیریهای صورت گرفته این تفاهمنامه میان شهرداری
و شرکت مخابرات تا پایان ماه جاری به امضا رسیده و تا پایان سال
اجرایی شود.
رئیس حفاری و خسارت شهرداری شیراز از عزم جدی شهرداری
شیراز برای خدمترسانی به شهروندان در حوزههای متنوع خبر داد
و افزود :امروزه اینترنت پرسرعت یکی از نیازهای اصلی حرکت به
سوی شهر هوشمند است و شهرداری شیراز با ایجاد بسترهای الزم در
سطح شهر گام بلندی در این زمینه بر میدارد.
وی با تقدیر از آغاز نهضت اسفالت توسط شهرداری شیراز که اخیرا ً
تا  4میلیون مترمربع در سطح کالنشهر توسعه یافته اظهار داشت:
اولویت اجرای شبکه هوشمند سازی با مسیرهایی است که هنوز در
مسیر نهضت آسفالت شهرداری مورد مرمت و بهسازی قرار نگرفتهاند.
هر چند که اجرای این شبکه با توجه به حفاریهای کوچکی که
انجام میدهد خللی در اسفالت معابر ایجاد نمیکند .باید در نظر داشت
این پروژه عظیم در حوزه گسترش و بهبود زیرساخت نقش مهمی
در جهت تبدیل شیراز به یک کالنشهر هوشمند خواهد داشت و در
نهایت منجر به افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

و کودکان کار و بیسرپرست و
کلینیکهای مددکاری و  ...را در
سامانه دیدهبان ثبت کنند تا مورد
بررسی قرار گیرد.
وی دقت ،سرعت و صحت در
رسیدگی به درخواستها و شکایات
را هدف و شعار این سامانه برشمرد
و افزود :عالوه بر دریافت شکایات
مردمی ،پیشنهادات و ایدههای
همشهریان و جامعه هدف بهزیستی
در راستای ارتقای سطح خدمات
و رفع نواقص دریافت و پیگیری
خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی فارس افزود:
شماره تلفن  ۱۴۸۲سامانه پس از
راهاندازی و گذراندن دوره آزمایشی
در تمام ساعات شبانه روزی آماده
دریافت و پاسخگویی به تماسهای
شهروندان و ثبت نظرات مردمی در
سامانه است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از جان باختن  ۳۷نفر
دیگر در  ۲۴ساعت گذشته بر اثر ابتال به بیماری کووید  ۱۹در فارس
خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،روح اهلل حسینی با اعالم آخرین وضعیت کروناویروس در

فارس ،از بررسی  ۳۹۲هزار و  ۴۸۶آزمایش در آزمایشگاههای تشخیصی
استان از ابتدای شیوع بیماری کووید  ۱۹خبر داد و افزود :تاکنون ابتالی
قطعی  ۹۹هزار و  ۳۲۳بیمار به کروناویروس در فارس به اثبات رسیده
است.
او با ابراز تأسف جان باختن  ۳۷هم استانی در  ۲۴ساعت گذشته اعالم
کرد :جمع جانباختگان بیماری کووید  ۱۹در فارس از ابتدای شیوع تا
امروز به هزار و  ۶۱۲نفر رسیده است.مدیر روابط عمومی دانشگاه اضافه
کرد :تاکنون  ۸۴هزار و  ۱۵۵بیمار کووید  ۱۹نیز با بهبودی کامل از
بیمارستانها مرخص یا از ایزوله خانگی خارج شدهاند.او ادامه داد :امروز
و بر اساس آخرین آمارها ،هزار و  ۶۹۰بیمار مشکوک و دارای عالمت
در بیمارستانهای استان بستری هستند که از این تعداد  ۲۴۰بیمار به دلیل
وخامت شرایط در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای استان ،خدمات
درمانی دریافت میکنند.
حسینی از مردم خواست با حساسیت و دقت بیشتر در رعایت و اجرای
پروتکلهای بهداشتی همچون استفاده از ماسک ،شست و شوی مرتب
دستها و پرهیز از حضور در تجمعات و دورهمی های خانوادگی،
همکاری بیشتری با مدافعان سالمت داشته باشند تا کاهش شیوع بیماری
کووید  ۱۹و موارد بستری در بیمارستانها را شاهد باشیم.

خودروهای شخصی در همه مراکز
استانها از  ۲۰آبان تا  ۲۰آذر سال
جاری از ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر
شد برای تصویب به جلسه ستاد ملی
ارائه شود.
سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی نیز در نامهای به
وزیر کشور درباره تشکیل قرارگاه
عملیاتی مقابله با کرونا نوشته بود:
گرچه در ماههای گذشته همکاری
صمیمانه جنابعالی ،معاونان و
استانداران ارجمند با مجموعه نظام
سالمت موجب قدردانی است،
معالوصف فقدان تشکیالتی منسجم
که بتواند مقتدرانه اجرای شیوهنامهها
و محدودیتهای الزامی را در راستای
مدیریت ،کنترل و مهار بیماری به
مرحله عمل برساند در تالشهای
شبانه روزی همکارانمان در نظام
سالمت و افت و خیز بیماری
تأثیرات شگرفی داشت.

در راستای همافزایی و تعامل برای مبارزه با بیماری
کرونا نشستی به همت خانه نخبگان سالمت فارس
(بسیج علمی) و با حضور صابر سهرابی ،مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،دکتر سید ابوالفضل
درانی نژاد ،رئیس بیمارستان حضرت علیاصغر (ع)
شیراز و یحیی طاهری ،مسئول قرارگاه جهادی امام
حسین (ع) استان فارس برگزار شد.
صابر سهرابی در این نشست گفت :اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،از همان روزهای
آغاز همهگیری بیماری کرونا ،با همکاری هنرمندان
و فرهنگوران گامهای بلندی را در راستای آموزش
و فرهنگسازی عمومی برای پیشگیری از بیماری
کرونا برداشت و تولیدات نمایشی و هنری بسیاری
را در این زمینه داشت که بارها بازنشر شد.
سهرابی ادامه داد :هنرمندان و فرهنگوران فارسی ،بار دیگر نیز این
توانمندی را دارند تا برای پیشگیری از بیماری کرونا ،دوشادوش
کادر درمان و البته در سنگر آموزش و فرهنگسازی عمومی گام
بردارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس بیان داشت :موضوع اصلی
همه رویدادهای دهه فرهنگ فارس را به این موضوع اختصاص
دادیم که امید است از این رهگذر هم هنرمندان و فرهنگوران

خود آشنایی الزم را پیدا کنند و هم با تولید محتواهای هنری
جذاب ،برای فرهنگسازی و آموزش عمومی ،در کنار کادر
درمان ،به مبارزه با این بیماری بپردازند.
وی افزود :فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،اکنون در موج سوم
بیماری کرونا ،بار دیگر همه ظرفیت فرهنگی و هنری فارس را
برای آموزش الزم به کار خواهد گرفت؛ زیرا با فرهنگسازی
آموزشی ،میتوان موج سوم کرونا را شکست؛ چرا که تنها راه
شکست این بیماری ،همکاری و همیاری همگانی است.
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