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شماره

صفحه

روزنامه

انجمن شرکت های  ابالغی  لغو شدن مصوبه  از  سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
از  کدام  هیچ  گفت:  و  داد  خبر  هواپیما  بلیت  نرخی  کف  تعیین  درباره  هواپیمایی 
شرکت های هواپیمایی مجاز به تعیین کف نرخی یا فروش بلیت باالتر از آن نیستند 
ایسنا، چندی  با متخلفین برخورد خواهد شد.به گزارش  و در صورت مشاهده تخطی 
پیش خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه ایرالینها و آژانس های مسافرتی داخلی براساس 
ابالغیه ای از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی  موظف شدند که قیمت بلیت هواپیما 
را در پروازهای داخلی پایین تر از ۶۰۰ هزار تومان نفروشند. این موضوع واکنش های 
متعددی را از سوی مردم به دنبال داشت و محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی 

کشوری در این باره به ایسناگفته بود این سازمان به عنوان دستگاه حاکمیتی مخالفتی 
با کاهش قیمت بلیت هواپیما و ارزان فروشی آن ندارد به شرط آنکه امنیت پرواز و 
مسافران هوایی به مخاطره نیافتد.این درحالی است که به نظر می رسد در روزها و هفته 
گذشته ایرالینها برای خودشان کف نرخی ۶۰۰ هزار تومانی را تعیین کرده بودند که 
باعث ورود سازمان هواپیمایی به این موضوع شده است. میراکبر رضوی در اینباره 
اظهار کرد: در روزهای اخیر انجمن شرکت های هواپیمایی با ابالغ صورتجلسه ای به 
شرکت های هواپیمایی با تعیین کف نرخی، حداقل قیمت فروش بلیت در پروازهای 

داخلی را ۶۰۰ هزار تومان اعالم کرده بود.

با حمایت شرکت شهرک های صنعتی فارس انجام شد:

برگزاری رویداد ملی استارتاپی
با عنوان کارآفرین شو در شیراز

شهردار شیراز خبر داد؛

پیگیری تأسیس مسکن کارکنان 
شهرداری شیراز

لوله  شکستگی  گفت:  شیراز  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
انتقال آب باعث آبگرفتگی در زیرگذر شهرک آرین شده و مسیر رفت و 

آمد را برای شهروندان را دچار مشکل کرده بود.
شیراز  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش   
کشتکار گفت: در پی تماس یک شهروند با سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
به وجود آمدن  با موضوع آبگرفتگی زیرگذر شهرک آرین و  شهرداری 
مشکل در رفت و آمد برای شهروندان گرامی آن منطقه؛ این موضوع سریعًا 

در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: طبق پیگیری های انجام شده و با توجه به این که موضوع مربوط 
شهری  خدمات  نیروهای  بوده،  شرب  آب  انتقال  خط  لوله  شکستگی  به 
و  آب  شرکت  همکاری  با  مشکل  رفع  و  ایمن سازی  به  نسبت  شهرداری 

فاضالب شیراز اقدام نمودند.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز علت این آبگرفتگی را 
شکستگی لوله خط انتقال آب دانست و گفت: شکستگی لوله انتقال آب 

باعث آبگرفتگی در زیرگذر شهرک آرین شده و مسیر رفت و آمد را برای 
شهروندان را دچار مشکل کرده بود.

حمید کشتکار ادامه داد: این موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن مدیریت و 
رفع مشکل گردید و هم اکنون تردد در مسیر مورد نظر بدون هیچ مشکلی 

در حال انجام است.

مدیر انجمن بیماری های کلیوی استان کرمانشاه از وجود ۶۱۶ بیمار کلیوی 
و دیالیزی در سطح استان خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت مصوب 
برای خرید کلیه ۸۰ میلیون تومان است که متأسفانه با باال بودن هزینه های 
را  خود  کلیه  مبلغ  این  با  کسی  کمتر  کشور،  در  مردم  روزمره  زندگی 
می فروشد بنابراین مبالغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خرید کلیه 

برای بیماران دیالیزی است.
حسین بیگلری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در کرمانشاه اظهار داشت: 
در حال حاضر حدود ۶۱۶ بیمار دیالیزی در سطح استان داریم که از این 
تعداد حدود پانصد نفر نیاز به پیوند کلیه دارند زیرا تنها راه عالج  رهایی  

از رنج  دیالیز، پیوند کلیه است.
بیگلری تأکید کرد: دیگر افراد دیالیزی که نیاز به پیوند ندارند؛ یا دچار 
بیماری دیابت هستند یا اینکه سن آنها باال بوده و نمی توانند کلیه دریافت 

کنند.
بیشتر  را  آن  دریافت  زمان  مدت  و  کلیه  پیوند  در  مهم  نکته  بیگلری 
هزینه های خرید کلیه عنوان کرد و افزود: بیماران دیالیزی نه هزینه عمل 
پیوند را پرداخت می کنند و نه هزینه هتلینگ و پذیرش در بیمارستان را 
بنابراین تنها مشکل ما در زمینه اهدای کلیه، همان هزینه پرداخت پول 
با توجه به باال رفتن  به فرد اهدا کننده و خرید کلیه است که متأسفانه 
هزینه ها اکثر بیماران ما توان پرداخت این هزینه را ندارند و انجمن اهدای 

عضو استان هم با مشکالت مالی فراوانی روبرو است.
را  کلیه  خرید  هزینه های  نصف  و  کند  اهتمام  دولت  اگر  افزود:  وی 
پرداخت کند مابقی توسط انجمن پرداخت خواهد شد و بسیاری از افراد 

دیالیزی ما می توانند پیوند کلیه را انجام دهند.
بیگلری با اشاره به قیمت مصوب برای اهداف کلیه تصریح کرد: در حال 
حاضر قیمت مصوب برای خرید کلیه ۸۰ میلیون تومان است که متأسفانه 
با باال بودن هزینه های زندگی روزمره مردم در کشور، کمتر کسی با این 
مبلغ کلیه خود را می فروشد بنابراین مبالغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان 

قیمت خرید کلیه برای بیماران دیالیزی است.
به مشکالت  توجه  با  تأکید کرد:  بیماران کلیوی کرمانشاه  انجمن  مدیر 
ما  بنابراین  هستند.  خود  کلیه  فروش  به  مایل  زیادی  افراد  مردم،  مالی 
مشکلی برای اهدا کننده در سطح استان نداریم و عمده مشکل ما در این 
زمینه این است که تقریبًا تمامی بیماران ما نمی توانند هزینه خرید کلیه 

را پرداخت کنند. 
وی در پاسخ به  سؤالی در مورد شایعه خرید کلیه شهروندان ایرانی  توسط 
عراقی ها گفت: این مسئله در برخی رسانه های بیگانه نیز مطرح شد ولی با 
صراحت بیان می کنم این یک خبر کذب است و ما تاکنون چنین موردی 

را در سطح استان نداشته ایم بنابراین این خبر را تکذیب می کنم.
ممنوع  به خارجی ها  ایرانی  اتباع  کلیه  فروش  قانون  افزود: طبق  بیگلری 
نمی دهد  انجام  را  عملی  چنین  کشور  سطح  در  بیمارستانی  هیچ  و  است 
بنابراین این مسئله در سطح کشور هم به نظر نمی رسد انجام گیرد، مگر 
در  که  بفروشد  را  کلیه اش  کشور  از  خارج  در  بخواهد  شخصی  اینکه 
این زمینه دولت نمی تواند مانع از رفتن این شخص شود هر چند ممکن 
ایجاد  از عمل  زمینه سالمتی پس  افراد هم در  این  برای   است مشکالتی 

کند. 
وی ادامه داد: هرچند چنین صحبت هایی درخصوص پرداخت مبالغ بیشتر 
توسط کشورهای دیگر برای خرید کلیه مطرح می شود ولی تاکنون چنین 
در  کلیه  فروش  توجه کرد   باید  و  نداشته ایم  استان  در سطح  را  موردی 
خارج از کشور خطرات بی شماری را به همراه دارد زیرا ما در ایران قبل از 
اهدای کلیه تمامی آزمایشات ممکن را انجام می دهیم و اگر احساس شود 
کوچکترین مشکلی برای اهدا کننده ایجاد شود به طور قطع مانع از این 
عمل می شویم ولی ممکن است در کشورهای خارجی اینگونه آزمایشات 
و  مشکالت  با  کلیه  اهدای  از  پس  کننده  اهدا  شخص  و  نگیرد  صورت 

بیماری های متعدد روبرو شود.
وی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به مدت زمان انجام عمل پیوند 
رزرو  همچنین  و  می گیرد  انجام  که  آزمایشاتی  به  توجه  با  گفت:  کلیه 
بیمارستان و پزشک و پرداخت هزینه های پیوند حدوداً  ۱ تا  یک و نیم 
ماه طول می کشد تا یک پیوند موفقیت آمیز کلیه انجام بگیرد که مدت 

زمان تقریبًا مناسبی است و با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.
و  دانست  مناسب   کلیه  اهدای  برای   را  خونی  گروه های  همه  بیگلری 
و  باشند  کلیه  کننده  اهدا  می توانند  خونی  گروه های  تمامی  کرد:  تأکید 
انجمن اهدای کلیه استان به تمامی گروه های خونی نیاز دارد ولی گروه 
خونی O+ به دلیل گستردگی افراد جامعه با این گروه خونی بیشتر نیاز 

است 
است  مؤلفه  مهم ترین  افراد  سن  کلیه،  پیوند  عمل  در  کرد:  تصریح  وی 
بتوانیم  نیازمندیم که  میانسال  یا  اهداکنندگان جوان  به  بیشتر  ما  بنابراین 

بیمارانمان را از رنج دیالیز نجات دهیم.
باید نگاه مان را در اهدای کلیه به سمت پیوند  بیگلری تصریح کرد: ما 
مرگ  افراد  روش  این  در  زیرا  بکنیم  معطوف  مغزی  مرگ  افراد  از 
کلیه  پیوند  و  خانواده هایشان  رضایت  با  که  دارد  وجود  مختلفی  مغزی 
دیالیز  رنج های  و  درد  و  مرگ  از  را  بیشتری   افراد  می توان  افراد  این 
تبلیغ  بیشتر  این عمل  بر روی  امیدواریم  داد که  نجات  کلیه  نارسایی  و 
انجام بگیرد و خانواده های نیکوکار زیادی وجود دارند که رضایت دهند 
این کار زیبا و خداپسندانه انجام گیرد، هرچند در سطح استان و جامعه 
بیشتر  را  آن  می توانیم  ولی  می شود  گرفته  بکار  روش  این  حدودی   تا 

کنیم.
مدیر انجمن بیماران کلیوی تأکید کرد: بیماران دیالیزی هیچ گونه هزینه ای 
را بابت دیالیز در سطح بیمارستان های استان پرداخت نمی کنند و با وجود 
اینکه هزینه های آن برای دولت برای هر جلسه مبلغی حدود ۷۰۰ هزار 
تومان برای بیمارستان های دولتی و ۹۰۰ هزار تومان برای بیمارستان های 

خصوصی است که دولت تمام این هزینه ها را پرداخت می کند.
وی مدت زمان دیالیز افراد در ماه را ۱۲ جلسه عنوان کرد و افزود: با این 
حساب هر بیمار دیالیزی در ماه مبلغی حدود ۸ میلیون و چهارصد تا ۱۲ میلیون 
برای دولت هزینه دارد. بنابراین اگر دولت هزینه های خرید کلیه را برای 
بیماران دیالیزی پرداخت کند به نفع دولت خواهد بود که عالوه بر پایان 
دادن به رنج های بیماران دیالیزی و کلیوی و همچنین کم کردن مشکالت 
 خانواده های این بیماران، هزینه های سنگین انجام دیالیز را از دوش خود 

بردارد. 
ایران و  انجام گرفته در سطح  بیگلری تأکید کرد: طبق تحقیقات علمی 
جهان اهدای کلیه برای افراد سالم هیچ گونه محدودیت و مشکلی را ایجاد 
نمی کند و تقریبًا تمامی افراد سالم می توانند بدون هیچ گونه مشکلی با یک 
کلیه زندگی کنند بنابراین از مردم عزیز تقاضامندیم اگر شرایط اهدای 
کلیه را دارند به انجمن بیماران کلیوی استان و کشور مراجعه کنند تا با 
این کار نیکو و خداپسندانه از رنج های مضاعف بیماران کلیوی بکاهند 

و این افراد و خانواده های آنان را دوباره به  زندگی عادی بازگردانند.

هدف گذاری  و  وظیفه  مهم ترین 
حکومت ها »حفظ جان مردم« است. 
غذایی  مواد  امن،  جاده  امن،  ماشین 
سالم، هوای سالم، آب سالم، امکانات 
مسکن  رایگان،  درمان  بهداشتی، 
ایمن، محیط زیست ایمن، تفریحات 
الزم و ... همه و همه برای این است 
در  از جمیع خطرات  مردم  که جان 
این  در  بی تفاوتی  هرچه  باشد.  امان 
حوزه بیشتر باشد، به معنای این است 
که جان مردم برای متولیان، ارزش و 

بهایی ندارد.
است  این  حالت  بدترین  متأسفانه 
آب،  موادغذایی،  ماشین،  هم  که 
را   ... و  بهداشتی و درمانی  امکانات 
بدهیم  مردم  به  قیمت  گران ترین  با 
را  آن ها  کیفیت  کمترین  با  هم  و 
عرضه کنیم که مردم از هر دو جهت 

)گرانی+ بی کیفیتی( ضرر ببینند.
از  قبل  سال  چند  نمی کنم  فراموش 
کشورها  جنگ  میدان  سوریه  اینکه 
شود در سفری زیارتی به آنجا رفتیم، 
نیمی از تاکسی ها، پراید ایرانی بود. 
گفت:  راننده  شدیم.  تاکسی  سوار 

چقدر  ایران  در  پراید  این  قیمت 
است؟ گفتم: حدود ۶ میلیون تومان. 
می شود؟  دالر  چند  معادل  گفت: 
موقع  )آن  دالر  هزار  شش  گفتم: 
با  بود(.  تومان  معادل هزار  هر دالر 
تعجب دوباره سؤالش را تکرار کرد 
و من هم همان جواب را دادم. گفت: 
عجیب است ما در سوریه هر پراید 
یک  )معادل  دالر  هزار  را  ایرانی 
شما  چرا  می خریم!  تومان(  میلیون 
پراید  همان  بگذریم.  برابر؟  شش 
امروز  بازار  در  تومانی  میلیون  شش 
بین ۱۶۰ تا ۱۸۵ میلیون تومان است. 
ایران  تولید  خودروهای  انواع  همه 
این  با  و  داشته  را  سرنوشت  همین 
تحویل  مرگ  ارابه  گزاف،  قیمت 
مردم می دهند و به قول رئیس پلیس 
راهور کشور، پول خودرو خارجی را 
تحویل  ناایمن  خودرو  اما  می گیرند 
نیست  هم  هیچکس  می دهند.  مردم 
سپر  سینه  مردم  جان  حفظ  برای 
و  مرگ آور  بساط  این  به  و  کند 
ظالمانه پایان دهد. هم مال مردم را به 
اجحاف می گیرند و هم جان آنها را!

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

رئیس پلیس راهور کل کشور:

اعالم  ایرانی  شهرهای  جهان  هم اندیشی  نشست  نخستین  در  شیراز  شهردار 
کرد: مجموع ظرفیت های مذهبی، فرهنگی، هنری و تاریخی شیراز در قالب 

جهانشهرهای ایرانی با سایر کشورها قابل تبادل است.
شیراز،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
احسان اصنافی در این نشست که به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی و در تهران برگزار شد، گفت: نقش کالنشهرهای جهانی و جهان 
برای  مکملی  و  غیرقابل انکار  گردشگری  و  دیپلماسی  توسعه  در  شهرها 

دیپلماسی و گردشگری دولتی است.
وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در سفر به شیراز افزود: مقام معظم 
رهبری شیراز را سومین حرم اهل بیت )ع( نامیدند و در ذیل این عنوان تمام 
شاخصه های هویتی شهر شکل می گیرد. شیراز به شهر گنبدهای فیروزه ای 
این  این شهر واقع شده است.  الشانی در  امامزادگان عظیم  مشهور و مرقد 

سرمایه مذهبی، بخشی از تاریخ مذهب تشیع است.
اصنافی همچنین با برشمردن شاخصه های تاریخ غنی و برند فرهنگی و ادبی 

با سایر  ایرانی  قالب جهانشهرهای  این ظرفیت ها در  شیراز گفت: مجموع 
کشورها قابل تبادل است.

شهردار ادامه داد: چنانچه این ظرفیت ها در قالب سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی و کمیسیون ملی یونسکو پیش برود، مؤثر خواهد بود و شهرداری 
شیراز بر اساس سیاست گذاری های شورای شهر امکان همراهی و همکاری 

با سایر جهانشهرهای ایران را دارد.

شهردار شیراز:

واکنش فریدون عباسی به مذاکرات وین؛

اینقدر مذاکره را کش وقوس ندهید
باید اخبار درست به افکار عمومی داخلی داد

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریت کرونا در استان:

بیش از ۱۵۰۰ مطب در خوزستان 
تهویه ندارند

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز:


