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شماره

صفحه

روزنامه

کرونا نزدیک به یک سال است که 
از چین پدیدار شده و هجوم خود به 
انسان ها در سراسر جهان را همچنان 

ادامه می دهد.
با  نیز  ما  کشور  مدت،  این  در 
زمینه  این  در  فرازونشیب هایی 
کسب  را  تجربیاتی  و  بوده  مواجه 

کرده است.
شیوع  گسترش  با   هرگاه 
بوده ایم،  مواجه   19 کووید 
چگونگی  آن،  زمینه  و  پیش زمینه 
گفتار، رفتار و برنامه های مسئوالن 
عادی انگاری  و  یک سو  از  ذی ربط 
سوی  از  ما  هم وطنان  از  بسیاری 

دیگر بوده است.
شمار  روزانه  شناسایی  اعالم 
شدن  کم  و  کرونا  به  مبتالیان 
ساده انگاری  مرگ ومیرها،  آمار 
فکر  و  ذهن  در  را  عادی انگاری  و 
برخی ایجاد می کند و این تصور را 
نباید  دیگر  که  می آورد  وجود  به 
را  پروتکل ها  رعایت  و  مراقبت ها 

جدی گرفت!
این مشکل،  بروز  عامل  اصلی ترین 
وجود  و  برنامه ریزی ها  تداخل 
متولی  خود  یا  و  متعدد  متولی های 
مسئوالنی  از  برخی   دانستن های 
است که هم از نظر علمی و هم به 
لحاظ اختیارات قانونی، حق ورود به 

این موضوع و مسئله را ندارند.
بهداشت،  وزیر  درعین  حالی  که 
اظهار  پزشکی  آموزش  و  درمان 
می کند با بازگشایی مدارس مخالف 
مسئوالن  از  شماری  اما  است، 
حضور  بر  آموزش وپرورش 

تأکید  مدارس  در  دانش آموزان 
می کنند!

شهرها  سطح  در  شبانه  ترددهای 
که  درحالی  است،  ممنوع  همچنان 
و  شده  آزاد  بین شهری  ترددهای 
مبتالیان  ورود  کنترل  از  دیگر 
مانند  کالن شهرهایی  و  شهرها  به 

شیراز، خبری نیست!
درهم تنیده بودن شماری از مسئوالن 
را از سیمای ملی مشاهده می کنیم، 
بهداشتی،  پروتکل های  درحالی که 
را  تعامالت  و  جلسات  این گونه 
حفظ  بر  و  کرده  منع  به شدت 
فاصله فیزیکی افراد، قاطعانه تأکید 

می ورزد!
از  بخشی  دورکاری  از  همواره 
میان  به  سخن  ادارات  کارمندان 
این گونه  در  که  درحالی  می آید، 
تراکم  شاهد  اغلب  اماکن 
ارباب رجوع هستیم و دورکاری ها و 
عدم حضور کارکنان، گاهی نتیجه 

عکس داده است.
امور  شدن  الکترونیکی  از  همواره 
در  حضور  به  نیاز  عدم  و  بانکی 
اما  می شود،  گفته  سخن  بانک ها 
بسیاری  شلوغی  شاهد  همچنان 
بودن  فراهم  و  بانک ها  از 
آن ها  در  ویروس  انتقال   زمینه 

هستیم.
که  نیست  بعید  اوصاف،  این  با 
باال  و  فراگیری گسترده  با  هم  باز 
رفتن آمار مرگ ومیرهای کرونایی 
از  دیگری  شمار  و  شویم  مواجه 
وضعیت  این  قربانی  ما  هم وطنان 

شوند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه رقم 
دقیق وام ازدواج سال 1۴۰۰ هنوز مشخص نیست، اظهار کرد: این روندی 
طبیعی است که با تغییر دولت ها پروسه های اجرایی کشور چند ماهی مختل 
می شود، از این رو با توجه به تغییر دولت در سال 1۴۰۰، توصیه نمی کنم 
که جوانان پروسه دریافت وام خود را به تعویق بیندازند و با وجود عقد 
در سال 99، به امید افزایش رقم وام ازدواج در سال آینده صبر کنند.محمد 
اینکه درخواست تشکیل  بیان  با  ایسنا،  با  تندگویان در گفت وگو  مهدی 

که  است  آن  معنای  به  جاری  سال  در  ازدواج  وام  دریافت  برای  پرونده 
زوجین خواستار دریافت رقم ۵۰ میلیون تومان وام ازدواج سال 99 هستند، 
گفت: اگر جوانان امسال درخواست وام ازدواج دهند، وامی که به آن ها 
تعلق می گیرد مطابق با رقم وام ازدواج سال 99 یعنی ۵۰ میلیون تومان است 
توصیه  که  حالیست  در  این  است؛  پرونده  تشکیل  تاریخ  چراکه مالک، 
ازدواج سال 1۴۰۰ طمع کند و  وام  نرخ  دریافت  برای  نمی کنیم زوجین 

درخواست و تشکیل پرونده خود را به تأخیر بیندازد.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

کرد:متأسفانه  عنوان  فارس  استان  اسالمی  شورای  در  شیراز  نماینده 
می دانند؛  خود  انتخاباتی  رقبای  را  شوراها  مجلس،  نمایندگان  برخی 
انتخابات  در  رقابت  تقریبًا شرایط  استصوابی  نظارت  تشدید  با  اگرچه 
مجلس محدود شده است، نگرانی از فعالیت های نمایندگان و اعضای 

شوراها همچنان باقی است.
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شورای  اجالس  بیست و هشتمین  در  موسوی  عبدالرزاق  شیراز  شهر 
اسالمی استان فارس، اصالح قانون شوراها را از سوی مجلس شورای 
اسالمی، در آخرین ماه های خدمت شورای پنجم، نگران کننده دانست 
و گفت: برخی اظهارنظرها و تهاجم ها به شوراها نگرانی درباره آینده 

و موجودیت این نهاد را افزایش داده است.
به باور او، برخی مشکالت شوراها به خود آنان بازمی گردد که شاید 

بعضًا ریشه در بیرون شورا داشته باشد.
موسوی در این زمینه تصریح کرد: از اشکاالت جدی که بر شوراها 
و  عملکرد  نداشتن  است،  وارد  استان  و  شهرستان  شوراهای  ویژه  به 
تالش شایان توجه در حمایت از خود و نهاد شوراهاست؛ به همین دلیل 
انجام  راستای  استان در  اسالمی شهرستان و  نمی توان گفت شوراهای 

وظایف خود و دفاع از موجودیت نهاد موفق بوده اند.
عضو شورای اسالمی استان فارس ابراز کرد: از سوی دیگر، اشکاالت 
و تخلفاتی در برخی شوراهای شهر و روستا به وقوع پیوست که گرچه 
نسبت آن ها به صورت منطقی، با تعداد اعضای شوراها در کشور چندان 
مخالفت  و  تضعیف شوراها  برای  ابزاری  و  بهانه   نیست،  توجه  شایان 

برخی با موجودیت این نهاد شده است.
موسوی با تأکید بر اینکه عملکرد تعداد اندکی از اعضای شوراها قابل 
دفاع نیست، گفت: با تمام این تفاسیر، تعداد اینان در مقابل جمعیت 

عظیم اعضای شورا عددی بزرگ به شمار نمی آید.
نماینده شیراز در شورای استان فارس با بیان اینکه شوراها نتوانسته اند با 
عملکرد خود به خوبی از موجودیت شوراها دفاع کنند، اظهار کرد: در 
ماده ۸۷ قانون شوراها وظایفی برای شورای اسالمی استان پیش بینی شده 
است؛ در بند یِک شرح وظایف شورای اسالمی استان، اعضا موظف اند 
مسائل و مشکالت استان را بررسی و پیشنهادهای الزم را به منظور رفع 

تبعیض و توزیع عادالنه امکانات به شورای عالی استان ها ارائه کنند.
او در ادامه با اشاره به اینکه امروز مصیبت فساد، فقر و تبعیض همه 
را گرفتار کرده است، اظهار داشت: تبعیض از علل اساسی فساد و فقر 
و بنیان همه بدبختی هاست؛ اما در این زمینه نتوانسته ایم، پیشنهادی به 
شورای عالی استان ها ارائه کنیم و در نتیجه شورای عالی استان ها هم در 

این زمینه عملکردی نداشته است.
روستا،  و  شهر  شوراهای  کرد:  بیان  شیراز  شهر  اسالمی  رئیسشورای 
برای انجام وظایف خود با دو مشکل روبه رو بوده اند؛ نخستین معضل 
ارائه  نوع نگاه متفاوت اعضای شورا به مأموریت شورای استان، عدم 
پیشنهاد یا طرح هایی که بتواند راهگشا باشد و همچنین، عدم اختصاص 

وقت و فرصت کافی برای امور شورای استان بوده است.
موسوی دیگر عامل تضعیف کننده شوراها را عملکرد هیأت های تطبیق 
این  افزود: گاه،  و  بررسی مصوبات شوراها خواند  فرمانداری ها در  و 

عملکرد موجب مورد تضعیف جایگاه شوراها شده است.
شورای  مکان  و  مالی  منابع  تامین  برای  مجلس  نمایندگان  عملکرد 

استان ها پذیرفتنی نیست
نبودن  مشخص  و  کرد  اشاره  شورا ها  بیرونی  موانع  به  ادامه  در  وی 
منابع مالی و مکان این شورا را عاملی مهم در عملکرد نامطلوب آن ها 
دانست و گفت: در این زمینه، انتظار می رفت به جای دغدغه افزایش 

و تشدید نظارت بر شوراها و محدود کردن اختیارات و حق انتخاب 
مردم، طرحی که از سوی شورای عالی استان ها برای تامین منابع مالی 

به مجلس ارائه شده بود، مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
شوراها رقبای انتخاباتی مجلسی ها نیستند

نمایندگان  و  دولتمردان  نگاه  نوع  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
توضیح  و  برشمرد  نهاد  این  معضالت  دیگر  از  را  شوراها  به  مجلس 
داد: متأسفانه برخی نمایندگان مجلس، شوراها را رقبای انتخاباتی خود 
در  رقابت  شرایط  تقریبًا  استصوابی  نظارت  تشدید  با  اگرچه  می دانند؛ 
انتخابات مجلس محدود شده است، نگرانی از فعالیت های نمایندگان و 

اعضای شوراها همچنان باقی است.
موسوی با بیان اینکه نمایندگان مجلس تمایل دارند به موضوعات محلی 
در  این  داشت:  اظهار  کنند،  ورود  شوراهاست،  فعالیت  حوزه  در  که 
اندازه کافی مسائل اولویت دار در سطح ملی وجود  حالی است که به 
اختصاص  به آن ها  به تمامی  را  نمایندگان مجلس وقت خود  دارد که 

دهند.
نگاه  را  شوراها  فعالیت  دیگر  مانع  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
برخی مدیران ودستگاه ها در کشور، استان ها و شهرستان  ها دانست و 
افزود: آنان تالش می کنند حوزه فعالیت و صالحیت شوراها را کاهش 
دهند؛ همچنین در این زمینه باید به تعدد دستگاه های نظارتی هم اشاره 

کرد.
او تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده و سلب حق وضع عوارض 
از شوراها را نمونه روشنی از نگرش دولت و مجلس به نهاد شوراها 
خواند و گفت: درحالی که مسوولیت آموزش اعضای شوراها بر عهده 
شورای عالی استان ها و شوراهای استان هاست، پرسش اساسی این است 
چه اعتبار و مکانیزمی برای تامین منابع و محتوای این آموزش ها در 
اختیار شورای عالی گذاشته شده است و چرا ابزار الزم برای آموزش و 

نظارت در اختیار شورای عالی استان ها قرار نمی گیرد.
موسوی تأکید کرد: بر اساس آنچه گفته شد، شوراها در شرایط خاص 
و سختی قرار گرفته اند و گویی همه عوامل و شرایط دست در دست 

هم داده اند تا این نهاد تضعیف شود.
نقش شوراها در توسعه کشور عیان است

توسط  مشخص  به صورت  که  فعالیت هایی  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه  در  کالن شهرها  در  به ویژه  مردم،  مالی  منابع  از  و  شهرداری ها 
توسعه  در  شوراها  نقش  نشان دهنده  می  پذیرد،  انجام  دولت  ماموریت 
کشور است، خاطرنشان کرد: ضروری است نمایندگان مجلس به جای 
اختیارات  همچنین  و  مردم  انتخاب  حق  محدودسازی  برای  تالش 
شرایطی  که  کنند  تالش  دولت  همکاری  با  آنان،  منتخب  نهادهای 
مطلوب برای انجام فعالیت شوراها و در نتیجه جلب اعتماد عمومی و 

افزایش مشارکت مردمی فراهم شود.
از  دفاع  به دلیل  نیز  اسالمی  شورای  رئیسمجلس  از  ادامه  در  موسوی 

ضرورت  نیز  و  شهرداری  شورای  نه  و  شهر  شورای  به منزله  شوراها 
تمرکززدایی و تقویت مدیریت شهری و خالف قانون دانستن نظارت 

دیوان محاسبات بر شهرداری ها قدردانی کرد.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز، در ادامه نطق خود، چند پیشنهاد برای 
فعالیت شورای استان عنوان کرد که مصوب کردن اولویت های شوراها 
شوراها  سرنوشت  موضوع  درباره  تصمیم گیری  باقی مانده،  فرصت  در 
براساس وظایف مصرح در قانون؛ استفاده از ظرفیت نمایندگان شوراها 
به منظور افزایش توان آن ها؛ بررسی رویه های متفاوت هیات های تطبیق 
با هدف تقویت جایگاه شوراها و تالش برای نشان دادن شورای استان 
در فرصت باقیمانده در شأن و مقام استان فارس از پیشنهاد های وی بود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس خبر داد : 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
فارس از عزم جدی مسئوالن قضایی 
و انتظامی در برخورد با قاچاقچیان 
فارس  در  جنگلی  آالت  چوب 

خبرداد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
طبیعی وآبخیزداری فارس در جلسه 
پیشگیري  گذاري  سیاست  شوراي 
زغال  و  چوب  قاچاق  با  مقابله  و 
منابع طبیعي و  با حضور مدیر کل 
سیاسي  معاون  فارس،  آبخیزداري 
امنیتي استانداري، معاون اجتماعي و 
پیشگیري از وقوع جرم دادگستري 
تعزیرات  سازمان  معاون  استان، 
حکومتی استان ، روساي دادگستري 
جنگلي  شهرستانهاي  دادستان  و 
شورا  این  اعضاي  از  تعدادی  و 
گستردگی  به  صمدنژاد  عبدالحسن 
نیرو  و کمبود  های جنگلی  عرصه 
و  صیانت  در  حفاظتی  امکانات  و 
گفت:  ها  عرصه  این  نگهداشت 
افزایش پدیده شوم قاچاق چوب و 
زغال منجر به خسارت های فراوانی 
است که  ملی شده  به سرمایه های 
برخوردهای  نیازمند  راستا  این  در 
مقابله ای سخت و جدی با خاطیان 

این پدیده شوم هستیم.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
تخریب  از  نگرانی  ابراز  با  فارس 
در  چوب  قاچاق  و  جنگلی  اراضی 
شیراز،  بویژه  شهرستانها  برخی 
ممسنی ، رستم ، سپیدان ، جهرم و 
کازرون اظهار داشت: مبارزه با این 
پدیده یک مقابله تک بعدی نیست 
و باید قوانین سخت و محکم تری 
از  قاچاق چوب  از  پیشگیری  برای 
نهادهای  و  قضایی  دستگاه  سوی 

امنیتی و نظارتی پیش بینی شود.

اجتماعي و  اسماعیل اکبری معاون 
پیشگیري از وقوع جرم دادگستري 
استان فارس نیز در این جلسه تمامی 
نهادها، ادارات و دستگاه های دولتی 
با  به همکاری  نظارتی را مکلف  و 
متخلفان  شناسایی  در  طبیعی  منابع 
کرد  ملی  اراضی  سودجویان  و 
از  کوتاهی  صورت  در  گفت:  و 
آن  مقام  باالترین  هردستگاه  سوی 

مجموعه پاسخگو است.
از  پیشگیري  و  اجتماعي  معاون 
استان  دادگستري  جرم  وقوع 
فارس در ادامه برتشدید برخورد با 
متخلفان و قاچاقچیان چوب از سوی 
نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات ، 
دادگستری ، نیروی انتظامی و پلیس 
راه ها تأکید کرد و افزود : درحال 
مطرح  همکاری  موضوع  حاضر 
نهادها  و  ادارات  همه  بلکه  نیست 
وظیفه دارند در کنار نیروهای منابع 
طبیعی با متخلفان و متصرفان اراضی 

ملی برخورد کنند.
اکبری با اشاره به خسارتهای جبران 
منابع  و  جنگلی  اراضی  بر  ناپذیر 
طبیعی استان گفت: دستگاه قضائی 
این  در  تبهکاران  با  قانون  مطابق 

زمینه بشدت برخورد خواهد کرد.
دارکردن  شناسنامه  بر   وی 
کوره های زغالی مجاز تأکید کرد و 
در ادامه مشارکت سازمان های مردم 
منابع طبیعی و زیست محیطی  نهاد 
و تقویت امکانات و تجهیزات منابع 
قابل توجه  از موضوعات  طبیعی را 
مخربان  و  متصرفان  با  برخورد  در 
اراضی ملی دانست و اظهار داشت: 
با انجام اقدامات پیشگیرانه می توان 
از  ناشی  خسارت های  و  هزینه 
طبیعی  منابع  در  تخریب و تصرف 

را به حداقل رساند.

مدیرکل بهزیستی فارس گفت؛ همه افراد متقاضی فرزندخواندگی چه 
در داخل و چه در خارج از کشور می توانند فرایندهای ثبت درخواست، 
شکل  به  را  الزم  های  پیگیری  و  کودک  معرفی  ارجاع،  رسیدگی، 

الکترونیکی دنبال کنند. 
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی 
استان فارس، محمد صادق کشفی نژاد با بیان اینکه سطح سواد خانواده 
یکی از اولویت های مهم در واگذاری فرزند به آنهاست گفت؛ اولویت 
اول واگذاری فرزند با خانواده های فاقد فرزند است. همچنین خانم های 
مجرد می توانند درخواست خود را به عنوان اولویت دوم در پذیرش 

فرزند ثبت نمایند. 
کشفی نژاد ادامه داد: اولویت سوم با خانواده های دارای فرزند است که 

پس از تقاضا درخواستشان مورد بررسی قرار می گیرد.
او گفت : در حال حاضر مشکلی در فرایند فرزندخواندگی در کشور 
وجود ندارد و فرزند خواندگی طبق روال مرسوم انجام می شود اما تا حد 

امکان روندهای اداری آن به صورت غیر حضوری است.
او همچنین بیان داشت : استان فارس در 9 ماهه اول سال 99، تعداد ۷۸ 
فرزند را به خانواده های متقاضیان واگذار نموده است که از این تعداد 

۴۴ فرزند دختر، ۳۴ فرزند پسر و ۳ فرزند هم به صورت امین موقت می 
اند. مدیرکل بهزیستی فارس  به فرزندخواندگی سپرده شده  باشند که 
افزود : تعداد ۳۴۰ متقاضی تا ابتدای سال 99 و همچنین ۲۲۰ متقاضی 
دیگر نیز از ابتدای سال 99 تاکنون در پشت نوبت فرزندخواندگی قرار 
دارند. او خاطر نشان کرد؛ متقاضیان می توانند با توجه به راه اندازی 
سامانه فرزند خواندگی، درخواست خود را ثبت نموده و فرایند را طبق 

تاریخ تقاضای خود تا مرحله نهایی به اتمام برسانند.

 تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

از هر دری کالمی

 خطر پیک چهارم کرونا 
و هشدار درباره بازگشایی ها

فروش چای ۴۵ هزار تومانی 
به قیمت ۱۰۰ هزارتومان!

موسوی نماینده شیراز در شورای استان فارس:

مدیرکل بهزیستی فارس خبر داد؛

 زنان مجرد صاحب فرزند می شوند


