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شماره

صفحه

روزنامه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به سخنان رئیس مرکز مراقبت از 
 ،)HIV( بیماری های واگیر وزارت بهداشت در مورد تعداد مبتالیان به بیماری ایدز
گفت: قطعًا این آمار به دنبال تحقیقات منتشر شده است و آمار قابل اتکایی است 
که باید برای آن برنامه ریزی کرد؛ اما اگر با افزایش تعداد مبتالیان مواجه باشیم 

بایستی اولویت را به پیشگیری داد و بعد درمان.
محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با عصر ایران با بیان این مطلب افزود: بیشتر 
اثر تزریق سرنگ های آلوده مبتال شده اند. کاری که کشورهای  بیماران در  این 

توسعه یافته در مورد معتادان مبتال به ایدز کردند این بود که برای آن دسته از 
افرادی که تمایل نداشتند در کمپ ها نگهداری شوند، سرنگ کافی در اختیار قرار 
دادند تا باعث آلودگی معتادان دیگر به ایدز نشوند؛ ضمن اینکه کمپ های خاصی 
برای نگهداری و درمان آنها  ایجاد کردند.وی ادامه داد: طبق آمار وزارت بهداشت 
از ابتدای شروع همه گیری ایدز در ایران، ۸۱ درصد موارد ابتال مربوط به مردان 
و ۱۹ درصد زنان بوده است. این روند در سال های اخیر تغییرات جدی داشته و 

تعداد زنان مبتال به ایدز افزایش معنادار پیدا کرده است که مسئله ای جدی است.

 تحلیل این خبر را در ستون 
سمت راست بخوانید

 هشدار شرکت گاز استان فارس 
به ادارات پرمصرف

شرکت عمران شهرهای جدید آمادگی خود را برای آغاز عملیات اجرایی 
حدود ۶۱۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن اعالم کرد و طاهرخانی مدیرعامل 
برای هر  تومانی  میلیون  تا ۴۵۰  پیشنهاد پرداخت وام ۴۰۰  عمران گفت: 
واحد را ارائه کرده ایم که دهک های اول تا سوم بیشترین کمک و امتیازات 
با سالیق، متنوع عمل  نیز متناسب  را دریافت می کنند؛ درخصوص متراژ 
می کنیم و برای کاهش هزینه متقاضیان، آپارتمان های ۶۰ متری را نیز در 

دستور کار داریم.
است  قرار  مسکن  ملی  نهضت  طرح  واحد  میلیون   ۴ از  ایسنا،  گزارش  به 
حدود ۶۱۵ هزار واحد در شهرهای جدید ساخته شود. بر این اساس زمین 
احداث این تعداد واحد تأمین شده و شرکت عمران شهرهای جدید آماده 

آغاز عملیات اجرایی این واحدها است.
برنامه تأمین زمین ساخت مسکن در قالب طرح جهش تولید و تأمین مسکن 
استان   ۱۳ در  واقع  ۳ شهرک جدید  و  در ۳۲ شهر  مسکن(  ملی  )نهضت 
کشور شامل استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، 
بلوچستان،  و  سیستان  سمنان،  خوزستان،  رضوی،  خراسان  تهران،  بوشهر، 
فارس، مرکزی و هرمزگان تهیه شده است. شهرهای جدید ظرفیت ساخت 
۶۱۵ هزار و ۶۲۲ واحد مسکونی را در استان های مذکور فراهم کرده است.

طبق اعالم شرکت عمران شهرهای جدید، سهمیه شهر جدید سهند در استان 
آذربایجان غربی ۴۸ هزار واحد، شهریار در آذربایجان شرقی ۸۹۸۶ واحد، 
گلمان در آذربایجان غربی ۳۰۰۰ واحد، فوالدشهر در اصفهان ۱۵ هزار و 
۲۱۰ واحد، شهر جدید جی در اصفهان ۱۲ هزار و ۷۹۰ واحد، بهارستان در 
اصفهان ۱۲ هزار واحد، مجلسی در اصفهان ۸۳۸۶ واحد، هشتگرد در استان 
البرز ۳۳ هزار و ۹۹۱ واحد، عالیشهر در استان بوشهر ۶۰۰۰ واحد و نایبند 

در استان بوشهر ۲۰۸۳ واحد است.
ظرفیت ساخت ۱۹۱ هزار واحد در استان تهران

در استان تهران ساخت بیش از ۱۹۱ هزار واحد در دستور کار است که سهم 
پرند ۶۵ هزار و ۳۰۷ واحد، شهر جدید اعتمادیه ۳۸ هزار واحد، پردیس ۱۶ 
هزار واحد، فردوس ۲۵ هزار واحد، ایوانکی ۳۴ هزار و ۷۵۲ واحد، شهر 

جدید خوارزمی ۱۰ هزار و سهم شهر جدید اندیشه ۲۲۸۲ واحد است.
واحد مسکونی  و ۶۲۰  هزار  احداث ۱۲۲  برای  استان خراسان رضوی  در 
برنامه ریزی شده که سهم شهر جدید گلبهار ۳۷ هزار و ۸۲۱ واحد، بینالود 
۲۴ هزار و ۷۹۹ واحد، شهر جدید در اراضی هاشم آباد ۳۵ هزار واحد و شهر 

جدید در اراضی قرقی ۲۵ هزار واحد است.
 ۲۶ خوزستان  استان  شیرین شهر  در  تأمین  قابل  اراضی  ظرفیت  همچنین 
هزار و ۱۶۴ واحد، رامین در خوزستان ۱۹ هزار و ۱۲۹ واحد، شهر جدید 
رامشار در سیستان و بلوچستان ۱۰۰۰ واحد، تیس در سیستان و بلوچستان 
۱۰۰۰ واحد، شهر جدید صدرا در استان فارس ۳۳ هزار واحد، شهرک بیضا 
در فارس ۸۰۰۰ واحد، شهرک سروستان در فارس ۸۰۰۰ واحد، شهرک 
کوهمره سرخی در فارس ۶۲۶۵ واحد و شهر جدید تابستان در استان فارس 

۶۰۰۰ واحد است.
در استان مرکزی قرار است که ۱۷ هزار و ۳۲۵ واحد نهضت ملی مسکن 

ساخته شود که از این تعداد ۱۰ هزار و ۷۲۷ واحد در شهر جدید مهاجران 
بود. در هرمزگان ظرفیت  امیرکبیر خواهد  و ۶۵۹۸ واحد در شهر جدید 
ساخت ۲۵ هزار و ۳۳۱ واحد نهضت ملی مسکن وجود دارد که ۱۷ هزار 
و ۸۳۱ واحد در شهر جدید علوی و ۷۵۰۰ واحد در شهرک اراضی شرق 

بندرعباس ساخته می شود.
طاهرخانی: مشکل تأمین زمین در شهرهای جدید نداریم

حبیب اهلل طاهرخانی ـ مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ـ به ایسنا 
گفت که هیچ مشکلی برای تأمین زمین در شهرهای جدید وجود ندارد و 
به محض اتمام ثبت نام متقاضیان که تا روز ۱۵ آذرماه عملیات اجرایی را 

آغاز خواهیم کرد.
پیشنهاد پرداخت وام ۴۵۰ میلیون تومانی به هر واحد

گفت:  مسکن  ملی  نهضت  واحدهای  متقاضیان  آورده  میزان  درباره  وی 
خوشبختانه وام بانکی رقم قابل توجهی از هزینه ساخت را پوشش می دهد. 
وزارت راه و شهرسازی این اختیار را دارد که بر اساس تشخیص در مناطق 
مختلف، سقف وام را به طور شناور تعیین کند. پیشنهاد ما این است که 
شهرهای جدید از الگوی کالنشهر تهران تبعیت کنند و وام های ۴۰۰ تا ۴۵۰ 

میلیون تومانی به هر واحد اختصاص یابد.
بیشترین کمک به دهک های اول تا سوم می شود

است  بانکی ۲۰ ساله  تسهیالت  بازپرداخت  اینکه زمان  بیان  با  طاهرخانی 
تأکید کرد: طوالنی بودن زمان بازپرداخت وام امکان خوبی را به متقاضیان 
می کند  تالش  دولت  همچنین  کنند.  پرداخت  را  پایینی  اقساط  تا  می دهد 
درخصوص نرخ سود بانکی و عوارض پروانه ساختمانی حداکثر کمک را 
پایین  نیز  این دهک ها  باشد. مبلغ آورده  تا سوم داشته  به دهک های اول 

خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر راهکارها برای کمک به متقاضیان 
واحدهای نهضت ملی مسکن را تنوع واحدها از نظر متراژ دانست و گفت: 
با تجربه ای که از پروژه های قبلی همچون مسکن مهر داریم سعی می کنیم 
مشخصی  مساحت  از  واحدها  عمده  که  تجربه  آن  تکرار  از  حتی المقدور 
را  متراژها  انواع  بلوک  در هر  دلیل  به همین  پرهیز کنیم.  بود  برخوردار 
نیاز آنها  خواهیم داشت تا متناسب با سلیقه و توان متقاضیان، پاسخگوی 
باشیم. بنابراین احتمااًل متراژ واحدها را بین ۶۰ تا ۸۰ متر و باالتر در نظر 

می گیریم.

هشداری که اینک جناب توکلی به 
درخصوص  اقتصاد  دکترای  عنوان 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  خطرات 
بخش  در  طلوع  روزنامه  داده اند، 
با  نوبت،  چند  تاکنون  خبر،  تحلیل 
ادله علمی آورده و از ابعاد مختلف، 
آن را بررسی و ارزیابی کرده است.

عنوان  به  ایشان  که  همان گونه 
اقتصاد  حوزه  در  متخصص  فردی 
جامعه  امروز  شرایط  داشته اند  بیان 
و  مالی  شرایط  و  معیشت  نظر  از  ما 
اقتصادی مردم به ویژه طبقه ضعیف 
و  نگران کننده  بسیار  متوسط،  و 
که  اقدامی  هر  و  است  مخاطره آمیز 
باعث تشدید آن شود بنزین ریختن 

بر آتش است.
تاکنون کاالهای اساسی که مایحتاج 
اولیه مردم را تشکیل می دهد همانند 
گوشت،  شکر،  نان،  برنج،  گندم، 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  با   ... و  روغن 
ارزان،  ارز  همین  با  و  شده  تأمین 
خرید  توانایی  مردم  از  بسیاری  باز 
ندارند  را  غیره  و  برنج  و  گوشت 

حال فرض کنید به یکباره ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به ۲۷۰۰۰ تومان برسد آیا با 
 ۶۰۰( برابری   ۶ قیمت  افزایش  این 
درصدی ( مردم مستضعف و متوسط 
را  خوردن  نان  خرید  توانایی  جامعه 
تغییری  هر  دیگر  طرف  از  دارند؟ 
بر  مردم  زندگی  از  بخش  این  در 
و  کاالها  همه  قیمت  افزایش  روی 
دارد.  را  سرسام آور  آثار  خدمات، 
دولت هر برنامه و راهکار اقتصادی 
دارد باید با در نظر گرفتن »آرامش 

جامعه« انجام دهد. 
روحی  آرامش  که  برنامه ای  هر 
باید  بریزد  هم  به  را  مردم  روانی  و 
گذاشته  کنار  سریع،  و   قاطعانه 

شود.
مشکالت  کوه  این  پشت  مردم 
حوض  و  سرسبز  دشت  اقتصادی، 
کوثری نمی بینند که به امید رسیدن 
اقتصادی  مغیالن  خارهای  آن،  به 
سه  محترم  روسای  کنند.  تحمل  را 
دکتر  علمی  و  دلسوزانه  هشدار  قوه 

توکلی را جدی بگیرند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از  تجلیل  طرح  مرحله  هشتمین 
گذشته  روز  قانون مدار  رانندگان 
و  شهرساز  خیرین  مجمع  همت  با 
فرهنگ ساز و مشارکت پلیس راهور 
استان فارس در بلوار امیرکبیر شیراز 

اجرا شد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
روابط عمومی مجمع خیرین شهرساز 
شیراز  شهرداری  فرهنگ ساز  و 
ارشد  کارشناس  مباشری  عبدالعظیم 
ترافیک  فرهنگ  و  آموزش  اداره 
استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
طرح  از  مرحله  هشتمین  در  فارس 
در  قانون مدار  رانندگان  از  تجلیل 
کالنشهر  درون شهری  معابر  سطح 
خیرین  مجمع  همت  به  که  شیراز 
همکاری  و  فرهنگ ساز  و  شهرساز 
انجام  ترافیک  مهربان  همیاران 
با  پلیس  برخورد  درخصوص  شد، 
رانندگان  مواجهه  گفت:  رانندگان 
و  قهری  مسائل  در  بیشتر  پلیس  با 
ایستایی است و به این دلیل رانندگان 

بعضًا پلیس را مقابل خود می بینند.
عالوه  طرح،  این  اجرای  افزود:  وی 
و  نظم  ایجاد  و  فرهنگ سازی  بر 
فرصتی  رانندگی،  در  بیشتر  انضباط 
در  پلیس  که  بدانند  مردم  تا  است 
همه جا در کنار آنها و با آنهاست.
امیدواریم  گفت:  مباشری  سرگرد 
چشمگیر  رشد  شاهد  زودی  به 
ترافیک  حوزه  در  فرهنگ سازی 
خسارات  و  تصادفات  کاهش  و 
ارشد  باشیم.کارشناس  مالی  و  جانی 
ترافیک  فرهنگ  و  آموزش  اداره 
به  توجه  با  کرد:  بیان  فارس  پلیس 
نظارتی  دوربین های  از  دقیق  آمار 
به  امیرکبیر  بلوار  معبر  هوشمند،  و 
بیشترین  که  است  معبری  عنوان 
تخلفات منجر به حادثه های خسارتی 
افتاده است و همچنین  اتفاق  در آن 

سمت  به  شیراز  خروجی  و  ورودی 
اجرای  امیدواریم  که  است  جنوب 
ترافیکی  الگوی  عنوان  به  طرح  این 
و  باشد  رانندگان  همه  برای  مؤثر 
رانندگان  کلیه  که  برسیم  جایی  به 
و  قوانین  اصولی  اجرای  دلیل  به 
رانندگی  و  راهنمایی  مقررات 
شایسته تقدیر باشند.مباشری در ادامه 
با  ترافیک  مهربان  همیاران  افزود: 
مدیریت  تحت  مطلوب،  سازماندهی 
مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز 
و  همکاری  به  اقدام  سال  چندین 
تعامل با پلیس راهور شیراز نموده اند 
هسته  و  پرتردد  چهارراه های  در  و 
در  شیراز  شهر  مرکزی  اصلی 
بازوی  ترافیکی دست و  بار  ساعات 
هستند. راهور  پلیس  برای  توانمندی 
سنگین  گاهًا  مأموریت های  به  وی 
کافی  انسانی  نیروی  عدم  و  پلیس 
تصریح  و  نمود  اشاره  حوزه  این  در 
طی  ترافیک  مهربان  همیاران  کرد: 
پلیس  توسط  که  آموزشی  دوره های 
راهور گذرانده اند، در بخش مرکزی 
ترافیک،  روان سازی  در  شیراز  شهر 
شایانی  ترافیک کمک  دهی  نظم  به 
مردم  پیروی  به  توجه  با  و  نموده اند 
از  جلوگیری  و  راهنمایی هایشان  از 
آنها  حضور  ترافیکی،  بی نظمی های 
در سطح شهر، اقدامی بسیار پسندیده 
همکاری  این  و  است  قابل تقدیر  و 

همچنان ادامه خواهد داشت.
عضو  پاک فطرت  سیروس 
شهرساز  خیرین  مجمع  هیئت مدیره 
مشکالت  گفت:  فرهنگ ساز  و 
مهم ترین  جمله  از  جامعه  فرهنگی 
دغدغه های مجمع خیرین شهرساز و 
راستا  این  در  که  است  فرهنگ ساز 
فرهنگ  سطح  ارتقای  به  کمک 
ترافیک از ابتدا در دستور کار مجمع 

بوده است.

با همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شهرداری 

شیراز صورت گرفت؛

از هر دری کالمی

عضو کمیسیون بهداشت مجلس: 

هشدارتوکلیبهرؤسایقوایسهگانه؛

وضعیت اسفبار کنونی جان مردم را به لب رسانده است

شهرهای جدید آماده ساخت ۶۱۵ هزار واحد

دوره آموزشی توجیهی هیئت امناء بقاع متبرکه فارس با شرکت ۲۵۰ نفر 
از اعضاء هیئت امناء حرم های مطهر امامزادگان فارس بصورت وبینار در 

این استان برگزار شد.
و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
امور خیریه استان فارس، رحیم صفری گرائی معاون فرهنگی و اجتماعی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس در حاشیه برگزاری این دوره 
آموزشی گفت: برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی ویژه اعضاء هیئت 
مدیران  تجربیات  از  استفاده  و  افزایی  مهارت  با هدف  متبرکه  بقاع  امناء 
حرم های مطهر امامزادگان فارس صورت می پذیرد و در این دوره آموزشی 
که بصورت وبینار و برقراری ارتباط زنده تصویری شهرستان های فارس با 

اساتید در تهران برگزار شد ۲۵۰ نفر از اعضاء هیئت امناء حضور داشتند.
وی افزود: استان فارس با داشتن بیش از یکهزار و ۴۰۰ بقعه متبرکه همواره 
ملجأ و پناهگاه زراری اهل بیت )ع( بوده است و این نشان از عشق و ارادت 
مردمان این سامان به فرزندزادگان و نوادگان رسول خدا است و بی شک 
اهل بیت  انقالب و شیراز را سومین حرم  نامگذاری حکیمانه رهبر فرزانه 
این  مذهبی  و  فرهنگی  جایگاه  اهمیت  از  نشان  دانستن خود  علیهم السالم 

شهر و استان است.
و  هوایی  و  تنوع آب  داشتن  با  فارس  دیگر  از سوی  داد:  ادامه   صفری 
فراهم  زیارت  و  مذهبی  گردشگری  برای  مناسبی  بسیار  موقعیت  زیستی 
بقاع  امناء  هیئت  توانمندسازی  و  انسجام  منظور  همین  به  و  است  ساخته 
متبرکه فارس خاصه در شهر شیراز از اهمیت فراوانی برخوردار است و 
آموزش و استفاده از تجربیات یکدیگر می تواند موجب رشد گردشگری 

مذهبی در استان فارس شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف فارس با مثبت ارزیابی کردن اقدامات 
خدام و هیئت امناء حرم های مطهر امامزادگان فارس در ایام شیوع کرونا 
اُفق  با عنوان مراکز  گفت: راه اندازی مراکز فرهنگی، قرآنی و اجتماعی 
و  حمایت  جهت  متبرکه  بقاع  پیرامون  نیازمند  خانواده های  شناسایی  و 
پشتیبانی از این افراد و همچنین اجرای طرح های شمیم خدمت و اختصاص 
بخشی از فضای آستان مقدس امامزادگان به کارگاه های آموزش و مهارت 
افزایی و توانمندسازی خانواده ها به منظور ایجاد درآمد پایدار، راه اندازی 
معابر  ضدعفونی  و  ضدعفونی کننده  محلول  و  ماسک  تولید  کارگاه های 
امناء حرم های  هیئت  به همت  است که  مؤثری  اقدامات  از جمله  شهری 

مطهر امامزادگان صورت پذیرفت.
حجت االسالم صفری آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه را پایگاه های 
مردمی دانست و تأکید کرد: اماکن متبرکه و مذهبی همواره به همت مردم 
و با ایمان و اعتقاد آنها مدیریت شده است و حضور هیئت امناء و خدام در 
این اماکن مقدس افتخاری است که باید حقیقتًا قدر دانست و با جان و دل 

و از سر اخالص به زائران خدمت کرد.

 مدیرکل بهزیستی فارس گفت: در طرح باشگاه مثبت؛ بهزیستی فارس 
به ۴۳۲ نفر از افراد مبتال به اچ آی وی شامل ۲۴۷ مرد، ۱۵۰ زن و یازده 

کودک خدمات رسانی می کند.
 به گزارش روزنامه طلوع به نقل از واحد روابط عمومی اداره کل بهزیستی 
استان فارس کشفی نژاد افزود: بهترین راه کنترل بیماری ایدز پیشگیری 
و آگاه سازی از راه های انتقال این بیماری است و بهزیستی فارس نیز برای 
تحقق شعار:»اجازه نمی دهیم ویروس کرونا برنامه مراقبت اچ آی وی را 
پیشگیری،  خدمات  همگانی  پوشش  با  ایدز  پایان  دهد:  قرار  تأثیر  تحت 
تشخیص، مراقبت و درمان« تمام توان خوددر زمینه آگاه سازی آموزش و 
پیشگیری جهت گروه هدف که کودکان کار و خیابان افراد دارای بیماری 
به  استانیهای عزیز هستند،  با رفتارهای پرخطر و سایر هم  اعتیاد و زنان 

کار گرفته است.
 او در ادامه گفت: در طرح باشگاه مثبت؛ بهزیستی فارس در شش ماهه 
مشاوره،  شامل:  خدمات  وی  آی  اچ  به  مبتال  افراد  نفر   ۴۳۲ به  نخست 
معیشتی  دندانپزشکی، کمک هزینه پزشکی، تحصیلی،  اجتماعی،  خدمات 

و حرفه آموزی ارائه کرده است.
 مدیرکل بهزیستی فارس اظهار داشت: در جهت شناسایی بهتر و بیشتر 
افراد مبتال به اچ آی وی، توسط کارشناسان ذیربط در مراکز تحت نظارت 
اخذ  از کلیه مراجعین  ماه یکبار  اداره کل تست اچ آی وی هر سه  این 

می گردد، بر این اساس در شش ماهه نخست امسال در مراکز کودکان کار 
و خیابان از ۲۴۵ مورد کودک مورد مثبتی نداشتیم اما در مرکز نگهداری و 
درمان معتادین متجاهر )ماده ۱۶ ( از ۶۳۷ تست ۷ پاسخ مثبت و در مراکز 
اقامتی میان مدت )کمپ ترک اعتیاد( تعداد ۹۸۴ تست انجام و ۹ ومورد 

مثبت شناسایی شدند.
هم  »من  کشوری  کمپین  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  نژاد  کشفی 

آزمایش اچ آی وی می دهم«
در  ارگان ها  سایر  و  بهزیستی  سازمان  بهداشت،  وزارت  همکاری  با  که 
سراسر کشور از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر برای عموم انجام می گردد در استان 
فارس نیز در کلیه شهرستان های استان در مراکز تابعه در حال برگزاری 

است.

 مدیرکل بهزیستی فارس:

نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست 
و آب اتاق بازرگانی ایران: 

بحران های انتقال آب هنوز خودنمایی 
نکرده است

بااینروندبحرانهایشهریجدیمیشود


