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شماره

صفحه

روزنامه

هر از چندی شاهد مبدل شدن آیینی 
شاد به مراسمی دلهره آمیز و غمگنانه 

می شویم.
به  شدن  نزدیک  با  روزگاری 
به  را  دلمان  چهارشنبه سوری، 
می کردیم  خوش  پیش رو  شادی های 
و  آرام  شب  تا  می ماندیم  منتظر  و 
و  خانواده  کنار  در  را  دل انگیزی 
شیرینی  خاطرات  و  سپری  دوستان 
زندگی  دفتر  از  دیگر  برگی  در  را 
شب  این  به تدریج  اما  کنیم؛  ثبت 
و  شد  مبدل  و وحشت  دلهره  ایام  به 
شدن  نزدیک  با  اخیر  سال های  در 
به آن عزا می گیریم و خود را برای 
شدن  پر  هم وطنان،  سوختن  تحمل 
ویژه  درمانگاه های  و  بیمارستان ها 

سوانح سوختگی و.... آماده می کنیم.

باز  کرونایی  سخت  ایام  در  اینک 
تلخ  قصه های  به  دیگر  غصه ای 
روزگارمان افزوده شده و از هم اینک 
ساده اندیشان  دورهمی های  نگران 
دهن کجی  از  و  هستیم  یلدا  شب  در 
کووید  مرموز  ویروس  دوباره 
و  بی رحمانه  جان ستانی های  و   19
را  وجودمان  غم  آن،  یورشگرانه 

فراگرفته است.
عزیزی  پرستاران  و  پزشکان  به 
غمگنانه شمع  می اندیشیم که چگونه 
و  بی مباالتی  آتش  در  وجودشان 
بی توجهی شماری ناآگاه و بی تفاوت، 
جهالت هایی  قربانی  و  می شود  آب 
از  شماری  گریبان گیر  که  می شوند 
انسان هایی شده که ناچار به همزیستی 

با آنان هستیم.

هزار  به حدود یک  اخیر  بارش های  فارس گفت:  عشایر  امور  مدیرکل 
کیلومتر از راه های عشایری این استان خسارت کلی و جزئی وارد کرد.

روح اهلل بهرامی در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان این خسارت ها بین 
۲۰ تا ۷۰ درصد بوده که برای ترمیم و بازسازی آنها سه میلیارد تومان 

اعتبار الزم است.
وی ادامه داد: از آنجا که بارش باران بیشتر در مناطق ییالقی بوده و عشایر 
استان هم اینک در قشالق حضور دارند، این بارش ها مشکلی برای عشایر 

ساکن ایجاد نکرده است. او اظهار داشت: به منظور آماده سازی راه های 
عشایری استان برای تردد عشایر، به زودی و با همکاری فرمانداری های 
شهرستان ها و همچنین دستگاه ها و مجموعه هایی که ماشین آالت سنگین 
در اختیار دارند از جمله راه و شهرسازی و راهداری، عملیات ترمیم این 
این  همکاری  با  بتوانیم  امیدواریم  کرد:  بیان  شد.وی  خواهد  آغاز  راه ها 
تردد  عشایر  تا  کنیم  سرعت ترمیم  به  را  آسیب دیده  راه های  مجموعه ها 

آسان و روان داشته باشند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

کووید-۱۹ نشان داد جهان 
می تواند به ایدز پایان دهد

تومان  میلیارد   ۲۰۰ گفت:  فارس،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تسهیالت دولتی برای اصحاب فرهنگ و هنر در روزهای همه گیری 

بیماری کرونا در نظر گرفته شده است.
ارشاد  و  فرهنگ  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اسالمی استان فارس، صابر سهرابی بیان کرد: با توجه به بیماری کرونا 
و خسارت هایی که به کسب و کارها وارد شده است، این اداره کل 
گزارش خسارت های وارده به کسب و کارهای فرهنگی و هنری را 
تدوین و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و استانداری ارسال کرد و 
همچنان در حال پیگیری جهت جذب کمک ها به این کسب و کارها 

هستیم.
وی افزود: یکی از این موارد جذب تسهیالتی با سود بازپرداخت کم 
است که امید داریم هرچه زودتر به نتیجه برسد از این رو، درخواست 
شده تا انجمن ها، مؤسسات، فرهنگ وران و هنرمندان، برنامه های خود 
را در فضای مجازی ادامه دهند و با ارائه برنامه ها و پیشنهادهای خود به 
این اداره کل، از پشتیبانی و حمایت در راستای هرچه بهتر انجام دادن 

برنامه ها، برخوردار شوند.
انجام شده، حدود ۳ میلیون نفر شاغل  با بررسی های  به گفته سهرابی، 
در ۱۴ رسته منتخب قرار دارند که مشمول حمایت های دولت می شوند. 
از  مربوطه  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  با  افراد  این  شناسایی  منظور  به 
جمله وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت میراث 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
و  راه  وزارت  کشاورزی،  جهاد  وزارت  جوانان،  و  ورزش  وزارت 

شهرسازی و … هماهنگی الزم انجام شده است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس ادامه داد: بر همین اساس، بیش از 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغالن شناسایی و احراز هویت شده اند. 
کرونا  تسهیالت  برای   – کارا  سامانه  در  می توانند  مشمول  متقاضیان 

ثبت نام کنند.
کرونا  ویروس  همه گیری  از  ناشی  صدمات  متأسفانه  افزود:  سهرابی 
اکثر  و  داشته  دنبال  به  را  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  پیامدهای 
شغلی  امنیت  و  ثابت  درآمد  فاقد  ادب  و  فرهنگ  اهالی  و  هنرمندان 
بیکاری و مشکالت معیشتی برخی  هستند و وضعیت موجود، موجب 

اهالی فرهنگ، هنر و رسانه شده است.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد فارس، گفت: با توجه به خسارت های 
زمینه های  دیگر  همچون  دولت  هنر،  و  فرهنگ  زمینه های  در  کرونا 
نیز پشتیبانی نمود و همه رشته های فرهنگی و  از این حوزه  اقتصادی 

هنری شامل تسهیالت کرونا شد.
سهرابی گفت: در استان فارس تا امروز یک هزار و ۹۶ پرونده برای 
به ۷۰ درصد  نزدیک  تاکنون  این تسهیالت تشکیل شده که  دریافت 
به  تکمیل  از  پس  نیز  پرونده ها  دیگر  است.  گردیده  پرداخت  آن 

بانک فرستاده شد و روند بانکی خود را برای دریافت این تسهیالت 
می گذرانند.

وی با اعالم اینکه وام های ۱۲ درصدی ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومانی بدون 
هنری،  آزاد  آموزشگاه های  به  دولتی  کمک های  دیگر  از  نیز  ضامن 
از  که  است  فرهنگ ورانی  و  هنرمندان  هنری،  و  فرهنگی  مؤسسات 
آغاز همه گیری بیماری کرونا دچار آسیب شده اند، بود که پرونده های 
درخواست کنندگان این وام ها نیز به بانک فرستاده شد، تصریح کرد: 
تسهیالت دیگری نیز برای رونق اشتغال در قالب وام تبصره ۱۸ بود که 
۱۱ میلیارد تومان برش استان فارس بود. در این طرح نیز بیش از ۴۰ 
درخواست داشتیم که پس از بررسی این درخواست ها در شورای اشتغال 

اداره کل به بانک عامل معرفی شدند.
وی با این حال، اظهار کرد: در این طرح برخی مشکالتی وجود داشت 
پرداخت  زودی  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  پیگیری  با  که 
از  دولت  درصد   ۴ تسهیالت  تومان  میلیارد   ۲۰۰ بنابراین  شد،  خواهد 
طریق صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران برای 
پرداخت  صندوق  این  اعضای  به  زودی  به  هنر  و  فرهنگ  به  کمک 

خواهد شد.
سهرابی اعالم کرد: ۳ ماه بیمه صندوق حمایت از نویسندگان، هنرمندان 
بیمه  هنرمندان  نفر  هزار   ۲ از  بیش  برای  فارس  در  روزنامه نگاران  و 
سهم  برای  تومان  میلیون   ۲۰۰ فارس  سهم  که  شد  پرداخت  نیز  شده 
بیمه ای بود. وی اضافه کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر هم به صورت 
بالعوض برای هنرمندانی که در تنگنای مالی قرار دارند در نظر گرفته 
شده تا پس از شناسایی و بررسی های الزم، پرداخت شود. پیگیری ها 
و مذاکراتی برای مسکن اصحاب رسانه را با مسکن و شهرسازی انجام 

دادیم که ویژگی این طرح به زودی اعالم خواهد شد.

 تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

از هر دری کالمی

مدیرکل امور عشایر فارس:

رئیس علوم پزشکی اراک:

رئیس علوم پزشکی اراک:

بعد از محدودیت ها شور مهمانی 
مردم را فرانگیرد

به شدت نگران شب یلدا هستیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

رئیس کل دادگستری فارس:

در  بازاریان  و  کسبه  همکاری  فارس،  استان  دادگستری  رئیس کل 
ستایش  قابل  را  استان  این  در  کرونا  مدیریت  ستاد  مصوبات  اجرای 
توصیف کرد و گفت: در شرایط امروز شیوع گسترده ویروس کرونا، 

مصوبات ستادهای مدیریت بیماری کرونا الزم االجراست.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، 
حجت االسالم سید کاظم موسوی، در نشست با هیئت رئیسه اتاق اصناف 
مرکز استان فارس ضمن قدردانی از همراهی کسبه و بازاریان شیراز 
به  شیراز  اصناف  افزود:  کرونا  بیماری  با  مقابله  و  پیشگیری  امر  در 
خالصانه  آن  شیوع  ابتدای  از  بیماری  این  مدیریت  پیشگامان  عنوان 
سالمت شهروندان را بر درآمد و بهبود معیشت خود ارجح دانستند و 
بر اساس گزارش های رسیده افزون بر ۹۰ درصد آنها نهایت همکاری 
هوشمند  جامع  طرح  و  کرونا  مدیریت  ستاد  مصوبات  اجرای  در  را 

محدودیت ها داشته اند.
وی با اشاره به اینکه امروز اصناف نیازمند نگاه حمایتی ویژه هستند 
ادامه داد: تعطیلی صنوف گروه های مختلف در شهرهای وضعیت قرمز، 
بالطبع معیشت کسبه و بازاریان فعال در این صنوف را دستخوش تغییر 
و با مشکالت عدیده اقتصادی مواجه می کند که جا دارد از این صنوف 
حمایت های ویژه ای صورت گیرد تا بتوانند از این مقطع با کمترین 

آسیب و خسارت عبور کنند.
تخلفات  برخی  وجود  به  اشاره  با  فارس  استان  دادگستری  رئیس کل 
احتمالی در جریان اعمال این محدودیت ها اضافه کرد: در مواجهه با 
اینگونه تخلف ها در گام نخست موافق با برخورد قهریه نیستیم مگر 
اینکه پس از تذکر و اخطار اقدامی برای رفع آن تخلف صورت نگیرد 
باید  شرایطی  چنین  در  که  شود  مخاطره  دچار  شهروندان  سالمت  و 

قاطعانه برخورد قانونی شود.
در  که  خواست  ادارات  و  دستگاه ها  تمام  از  موسوی،  حجت االسالم 
جلسات مرتبط با کسب و کار و فعالیت اصناف که بناست در زمینه 
فعالیت اصناف مختلف تصمیم گیری شود حتمًا نمایندگان آن صنوف 
باشند چرا که اجرای قوانین برخی دستگاه ها بدون  هم حضور داشته 

توجه به قانون نظام صنفی می تواند مشکالتی ایجاد کند.
وی، با اشاره به آسیب ها و مشکالت اقتصادی ایجاد شده برای مردم 
انتظار  به دنبال شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: در چنین شرایطی 
داریم برنامه ریزی تمام دستگاه ها و سازمان ها برای کاستن از آالم و 

مشکالت مردم به ویژه کسبه و بازاریان باشد.
رئیس کل دادگستری فارس، رزمایش کمک های مؤمنانه )مواسات و 
همدلی( را نقطه عطف روزهای سخت کرونایی دانست و افزود: مردم 
استان فارس همگام با مردم سایر نقاط کشور در اجابت فرمان رهبر 
رزمایش  در  با کمک های خود  را  فراوانی  زیبایی های  انقالب،  معظم 

مؤمنانه خلق کردند.
این  در  مشارکت  در  اصناف  نقش  داد:  ادامه  موسوی  حجت االسالم 
و  اجرایی  دستگاه های  و  بود  تحسین  قابل  نیز  مؤمنانه  حرکت های 
قضایی نیز باید از اختیارات قانونی خود بهره برده و تا آنجا که اصول 

و مقررات اجازه می دهد با تخفیف و بخشش و رأفت، از بار مشکالت 
ایجاد شده برای صنوف همیشه در صحنه بکاهند.

دستگاه  اولویت های  از  را  پساکرونا  دوران  جهت  برنامه ریزی  وی، 
و  بازدیدها  مردمی،  دیدارهای  به  توجه  با  افزود:  و  دانست  قضایی 
مشکالت  با  مردم،  مختلف  اقشار  با  چهره  به  چهره  گوهای  و  گفت 
اقتصادی، بحران رکود بازار و زیان های وارده به اصناف ناشی از شیوع 
بیماری کرونا آشنا هستیم و آمادگی خود را همچون گذشته برای حل 
مشکالت حقوقی و قضایی کسبه و بازاریان در چارچوب قانون و با 

نگاه ویژه حمایتی اعالم می کنیم.
رئیس کل دادگستری فارس، نظارت و بازرسی در سطح عرضه به ویژه 
عرضه کاالهای اساسی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: کسبه و 
بازاریان جمعیتی مؤمن و متدین هستند که کسب رزق و روزی حالل 
را همیشه سرلوحه کار خود قرار داده اند و با تشدید نظارت و بازرسی ها 
به صورت خود ناظری توسط اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف مرکز 
استان می تواند محدوده تخلفات در بازار را کنترل کرده و کاهش آمار 

را در این زمینه به دنبال داشته باشد.
وی افزود: اما دستگاه قضایی در سطح کالن، قاطعانه با عوامل احتکار 

کننده کاالهای اساسی مردم و گرانفروشان برخورد خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این دیدار ضمن قدردانی 
از حمایت دستگاه قضایی استان از حقوق اصناف افزود: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا شاهد هرکجا که نیاز شد، اصناف مختلف و بازاریان 

در زمینه حفظ سالمت مردم فعالیت خود را تعطیل یا محدود کردند.
سید محمود هاشمی افزود: در کنار کاستن از این فعالیت ها، اصناف و 
بازاریان در زمینه ارائه کمک های مؤمنانه به اقشار نیازمند نیز پیشگام 

بوده و در فعالیت های عام المنفعه مشارکت جدی و مؤثر داشته اند.
تعطیلی  شاهد  که  کنونی  حاد  شرایط  در  داریم  انتظار  داد:  ادامه  وی 
فعالیت اکثر صنوف و رکود و کسادی بازار به دلیل شیوع ویروس 
کرونا هستیم، تمام دستگاه های اجرایی یاری رسان اصناف فارس باشند.

مدیرکل پزشکی قانونی فارس از جان 
ناشی  براثر مسمومیت  نفر  باختن ۱۹ 
از گاز منوکسید کربن در این استان 

خبر داد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
روابط  مدیر  همتی  حسن  شیراز، 
فوریت های  و  اورژانس  عمومی 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه 
اورژانس  به  گازگرفتگی  مورد   ۱۵۷
۱۱۵ فارس گزارش شده است که ۷۴ 
درمانی  مراکز  به  مصدومان  از  مورد 

منتقل شدند.
پزشکی  مدیرکل  درودچی  علیرضا 
افزود:  نیز  فارس  استان  قانونی 

مهرماه  پایان  تا  امسال  ابتدای  از 
با  مسمومیت  دلیل  به  نفر   ۱۹ امسال 
فوت   )CO( کربن  گازمنواکسید 
ارجاع  قانونی  پزشکی  به  و  کردند 
شدند که از تعداد فوتی های امسال ۲ 

نفر زن و ۱۷ نفر مرد بودند.
افزایش  به  نسبت  هشدار  با  درودچی 
گاز  با  مسمومیت  از  ناشی  مرگ 
سال  دوم  نیمه  در  منواکسیدکربن 
و  نصب  در  ایمنی  نکات  رعایت  بر 
در  گرمایشی  وسایل  کارگیری  به 
فصل پاییز و زمستان تأکید و توصیه 
پاییز و زمستان  می کند که در فصل 
در استفاده از وسایل گرمازا که بیشتر 
است،  متصل  شهری  گاز  سیستم  به 

نهایت دقت را داشته باشند.

هشدار نسبت به پیام های 
 جعلی »پرداخت وجه در قبال

 تأیید اکانت شاد«

هالل احمر فارس:

در  فارس  استان  هالل احمر  جمعیت 
در  مردم  ازدحام  درباره  اطالعیه ای 
با  شیراز  در  جمعیت  این  داروخانه 
ارائه  توضیحاتی  اطالعیه ای  انتشار 
از شهروندان خواست ضمن  کرد و 
رعایت نظم، از فضای بازی که برای 
انتظار افراد تدارک دیده شده است، 

استفاده کنند.  
در  طلوع،  روزنامه  گزارش  به 
است:  آمده  جمعیت  این  اطالعیه 
کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
فارس  استان  جمله  از  کشور  در 
با  مردم  از  برخی  شدن  درگیر  و 
هالل احمر  جمعیت  ویروس،  این 
و  رسالت  اساس  بر  استان  این 
از  استفاده  با  و  خود  ذاتی  وظیفه 
جوانان،  کارکنان،  ظرفیت  و  توان 
نجاتگران  و  امدادگران  داوطلبان، 
دوشادوش  عام المنفعه،  نهاد  این 
سایر دستگاه های خدمت رسان و در 
علوم  دانشگاه  همکاران  از  پشتیبانی 
طرق  از  را  خدماتی  استان،  پزشکی 
مختلف به آحاد جامعه ارائه می کند.

در ادامه عنوان شده است که داروخانه 
در  فارس  استان  هالل احمر  جمعیت 
داروخانه های  از  یکی  شیراز  شهر 
خاص،  داروهای  توزیع  برای  مرجع 

همه  و  است   ... و  انسولین  انواع 
روزه بر اساس سهمیه های تخصیصی 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
را  یادشده  داروهای  فارس،  پزشکی 

در اختیار مراجعان قرار می دهد.
به منظور  جمعیت  این  گفته  به 
در  ویروس  انتقال  از  جلوگیری 
افراد  محیط بسته داروخانه، از ورود 
به صورت جمعی جلوگیری می شود 
و تجمع مردم در بیرون از داروخانه 
که  باشد  برنامه ریزی  و  نظم  با  باید 
عوامل  و  مردم  همراهی  نیازمند 

برقرارکننده نظم است.
فارس  استان  هالل احمر  جمعیت 
به منظور  کرد  درخواست  مردم  از 
به  احترام  و  دیگران  حال  رعایت 
این  کنار  در  که  محیطی  از  خود، 
داروخانه  برای انتظار در نظر گرفته 

شده است، استفاده کنند.
افزون بر این از رسانه ها درخواست 
و  گزارش  اخبار،  که  است  شده 
حوزه  از  را  جمعیت  این  عملکرد 
با  تا  کنند  دریافت  عمومی  روابط 
اخذ تدابیر الزم ضمن حفظ آرامش 
مردم، از سوءاستفاده رسانه های معاند 
و تشدید شرایط بحران جلوگیری به 

عمل آید.


