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شماره

صفحه

روزنامه

اکبر رنجبرزاده معاون اجتماعی، حقوقی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی در 
در  دارویی  تعرفه گذاری خدمات  با طرح  رابطه  در  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو 
کشور اظهار کرد: این موضوع امر جدیدی نیست و ده ها سال در داروخانه ها در 
حال انجام است و اکنون قرار است در بستر یک قانون کلی قرار داده شود.وی 
بیان کرد: این طرح که قباًل در چارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل های درون 
وزارتی بود، اگر هم شکایتی می شد بعضًا مورد ایراد بعضی از دستگاه های قضایی 
این موضوع، داروسازی که در داروخانه  قانونمند شدن  با  و... قرار می گرفت. 
مستقر است مکلف می شود که نسخه ای را که پزشک تجویز کرده، ارزیابی و 
بررسی کند و تداخالت دارویی را اگر وجود دارد مشخص و نحوه مصرف آن را 

برای مراجع توضیح و تشریح کند.رنجبرزاده تأکید کرد: داروساز و مسئول فنی 
که علم دارو را دارد مکلف است نسخه ای را که باید به بیمار بدهد کاماًل تشریح 
و توضیح دهد، لذا این اقدامی است که هم به نفع مردم است و هم اینکه برای 
انجام خواهد داد دریافت  اقدام، حق فنی بر اساس تعرفه گذاری که دولت  این 
خواهد شد.وی بیان کرد: بر این اساس داروخانه صرفًا یک محل برای فروش 
دارو نخواهد بود و حضور مسئول فنی در داروخانه الزامی خواهد شد و ناظرین بر 
این اقدام نظارت خواهند کرد. در غیر این صورت داروخانه تبدیل به محلی برای 
فروش دارو خواهد شد و هر فروشنده ای می تواند دارو را به بیمار ارائه دهد که 

این موضوع در شأن و شایسته سیستم دارویی کشور نیست.

مدیرکل بهزیستی استان فارس با بیان اینکه بهزیستی ترمینالی از آسیب ها 
است گفت:141 هزار و 763 پرونده افراد دارای معلولیت در فارس تحت 
پوشش قرار دارند که بیشترین معلولین مربوط به جسمی حرکتی است و 
شنوایی، ذهنی، بینایی و بیماران روانی مزمن جزو دیگر افراد معلول تحت 

پوشش هستند.
سرویس خبری/ خدیجه غضنفری: محمدرضا هوشیار با اشاره به روز جهانی 
ایجاد جهانی قابل  امسال »نقش نوآوری در  با شعار  افراد دارای معلولیت 
دسترس و برابر« در جمع خبرنگاران گفت: ۹ مرکز توانبخشی و نگهداری 
از سالمندان، 3 مرکز نگهداری جسمی حرکتی، 34 مرکز نگهداری معلولین 

ذهنی و ۹ مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن در استان داریم.
 مدیرکل بهزیستی استان فارس با اشاره به اینکه معلولیت ناتوانی نیست، 
معلول  نفر  هزار   ۲۹ حرکتی،  جسمی  معلول  نفر   ۸۰3 و  هزار   ۵4 گفت: 
شنوایی و گفتاری و ۲۰ هزار و 3۲6 نفر دارای معلولیت بینایی در فارس 

هستند.
در  سال   6 تا   3 کودکان  برای  بینایی  غربالگری  طرح  اجرای  از  هوشیار 
استان  هزار کودک   ۹7 از  بیش  سال جاری  در  و گفت:  داد  خبر  فارس 
فارسی مورد غربالگری بینایی قرار گرفته اند که از این تعداد 3 هزار و ۹۹۰ 

مورد دارای اختالل بینایی بودند.
شناسایی  برای  دوران طالیی  6 سال  تا   3 داد: سن  ادامه  باره  این  در  وی 
تنبلی چشم است که به موقع تشخیص داده نشود منجر به نابینایی فرد در 

درازمدت شود.
برخی ها  افزود:  آسیب هاست،  از  ترمینالی  بهزیستی  اینکه  بیان  با  هوشیار 
وظایف خود را درست انجام نمی دهند که باعث معلولیت افراد و سرریز 

آنان به بهزیستی می شود.
مدیرکل بهزیستی استان فارس از افزایش سه برابری لوازم توانبخشی این 
سازمان نسبت به سال گذشته در فارس خبر داد و بیان داشت: در یکسال 
گذشته استان فارس موفق به تهیه یک هزار و ۸۲۰ مورد سمعک شده است 
و همچنین تاکنون ۲ هزار و 17۰ دستگاه ویلچر برای معلوالن فارس تهیه 

و توزیع شده است.
هوشیار از افزایش 3۰ درصدی مستمری خانواده معلوالن در فارس خبر داد 
و گفت: هزینه مناسب سازی منازل مسکونی خانواده معلوالن در سال جاری 

افزایش 1۰۰ درصدی داشته است.
مدیرکل بهزیستی فارس از تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای پدر و مادر 
در  شاغل  والدین  افزود:  و  داد  خبر  فارس  دولتی  دستگاه های  در  شاغل 
درصدی   ۵۰ تخفیف  از  می توانند  معلول  فرزند  دارای  دولتی  دستگاه های 

مالیات برخوردار شوند.
هوشیار همچنین ادامه داد: خانواده های دارای دو فرزند دارای معلولیت شدید 

یکی از فرزندان آنها مشمول معافیت خدمت سربازی می شوند.
گروه های  ویژه  استخدام  درصد   3۰ به  اشاره  با  فارس  بهزیستی  مدیرکل 
مختلف در قانون جامع حمایت از معلوالن گفت: متاسفانه اکثر دستگاه های 

استان نسبت به آن بی توجه بوده اند.
وی اضافه کرد: تا پایان آذرماه جاری لیست دستگاه های که به این موضوع 

بی اهمیت باشند اعالم خواهیم کرد.
معلوالن در  بکارگیری  ازای  به کارفرمایان در  تسهیالت  ارائه  از  هوشیار 
استان فارس خبر داد و افزود: در ازای بکارگیری هر یک نفر معلول 1۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 7 ساله از سوی 

سازمان بهزیستی به آنها تعلق می گیرد.
را  معلوالن  ویژه  معابر  مناسب سازی  بحث  در  فارس  استان  وضعیت  وی 
مطلوب ندانست و گفت: امیدواریم به زودی شاهد بهبود فضای شهری و 

مناسب سازی فضاها برای معلوالن در فارس باشیم.
داد و  اجباری شدن غربالگری شنوایی خبر  از  فارس  بهزیستی  مدیر کل 

گفت: در این خصوص تفاهم نامه ای با ثبت احوال منعقد شده است.
مدیر کل بهزیستی استان فارس با اشاره به تولد کودک دارای معلولیت در 
نوزاد خود  با کوچکترین عالئم در  خانواده ها درخواست کرد، خانواده ها 
به مراکز مشاور بهزیستی مراجعه کنند تا دوران طالیی برای درمان را از 

دست ندهند.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس نیز در این جلسه گفت: تمام 
دستگاه های اجرایی دارای مجموعه های ورزشی موظف هستند تا این مراکز 

را به صورت رایگان در اختیار معلوالن قرار دهند.
معلولیت هزار و 428 نفر بر اساس تصادف در فارس

محمد صادق جعفری در پاسخ به خبرنگار طلوع ادامه داد: در استان فارس 
۵4 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی فارس هستند که از این تعداد هزار 

و 4۲۸ نفر آنها بر اساس تصادف دچار معلولیت شدند.
 جعفری از شناسایی 4۰ خیابان پر رفت و آمد و مهم شیراز به منظور باال 
بردن سطح مناسب سازی های برای معلولین خبر داد و گفت: مقرر شده تا 

شهرداری شیراز این خیابان ها را مناسب سازی کند.
وی با بیان اینکه استهبان و نی ریز شهر بدون مانع هستند، گفت: قرار است 

زرقان در این لیست قرار بگیرد.
نگهداری 40 کودک با نیاز ویژه در مراکز شبه خانواده بهزیستی فارس

در ادامه معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس در پاسخ به سؤال خبرنگار 
روزنامه طلوع گفت: ۵۲۸ کودک در مراکز شبه خانواده بهزیستی فارس 
نگهداری  ویژه  نیاز  با  کودک   4۰ تعداد  این  از  که  می شوند  نگهداری 

می شوند.
محمودیان با اشاره به تماس با 1۲3 اورژانس اجتماعی فارس گفت: در 6 
ماهه اول امسال ۸ هزار و ۵۰۰ تماس مرتبط برقرار شده که 3 هزار و ۵۰۰ 

تماس منجر به مداخله شده است.

سرطان  ایجاد  عوامل  و  علل  باید 
را شناخت و بدون وقفه در مرحله 
پیشگیری و درمان آن همه انرژی 
گرفت.  کار  به  را  ملی  توان  و 
و  پیشرفته  سرطان  که  موقعی 
و  ما 3۵ درصد  مرگبار در کشور 
درصد   4/۵ غربی  کشورهای  در 
در  که  است  این  معنایش  است 
این راستا نتوانسته ایم علل و عوامل 
مهار  و  کنترل  را  سرطان  ایجاد 
کنیم. هم در پیشگیری مانده ایم و 

هم در درمان.
آنطور که متخصصان علوم پزشکی 
و  ظهور  در  عامل  چند  می گویند 
سرطان ها  انواع  گسترش  و  بروز 
و  وراثت  عامل  دارند:  دخالت 
)همچون  محیطی  عوامل  ژنتیک، 
شیمیایی،  مواد  آلوده،  هوای 
طبخ های  و  آلوده  غذاهای  سموم، 
و  پارازیت ها  و  اشعه ها  سرطان زا، 
امواج، آب های آلوده و ...( تغذیه 
مصرف  تحرک،  عدم  نامناسب، 
استرس  دغدغه،  الکل،  و  سیگار 
و  روانی  و  روحی  فشارهای  و 
دخیل  موارد  سایر  و  اینها  ...اکثر 
یک  در  نهایتًا  سرطان ها  انواع  در 
چیز خالصه می شود و آن »سبک 

زندگی« در کشور ماست.
اجتماعی،  زندگی  سبک 
خانوادگی، شغلی و فردی ما تحت 
تهدیدکننده  عوامل  ده ها   تأثیر 

قرار دارد.
برمی خیزیم  از خواب  که  از صبح 

تا شب که به رختخواب می رویم، 
رویدادهای  و  حوادث  منتظر 
و  مخاطره آمیز  و  ناخوشایند 
استهالک کننده هستیم و لذا آرام و 
قرار نداریم. از یکی دو دهه گذشته 
اقتصادی  مشکالت  که  تاکنون 
با جان و مال و اعصاب  پی درپی، 
مردم بازی می کند بر این نگرانی ها 
به شدت افزوده شده به طوری که 
پوشاک،  خوراک،  مقوالت  در 
ازدواج،  درمان،  و  دارو  مسکن، 
اشتغال،  تحصیل،  فرزندآوری، 
با فشارها و   ... مسافرت، تفریح و 
دغدغه ها زیاد مواجه شده ایم و یک 
سبک زندگی مطلوب و شایسته و 

بی دغدغه نداریم.
هم  به  از  بخشی  که  است  درست 
افکار،  نتیجه  ما  زندگی  ریختگی 
رفتار، باورها و فهم غلط ما از نوع 
همه  اینها  و  است  مطلوب  زندگی 
عوامل درونی هستند و نیاز به یک 
خانه تکانی عمیق دارند ولی عوامل 
شعله ور  را  آن  محیطی،  و  بیرونی 
درون  انبار  بر  کبریت  و  کرده 
است. همه این حالت گویای سبک 
را  ما  که  ماست  فرسایشی  زندگی 
جمله  از  و  بیماری ها  انواع  مستعد 
مردم  هم  پس  می کند.  سرطان ها 
اقدام  یک  در  باید  مسئوالن  هم  و 
ریشه  با  مبارزه  به  و سریع  مستمر 
سرطان ها بپردازند و از غرق شدن 
وحشتناک  گرداب  این  در  جامعه 

جلوگیری کنند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

به قلم مدیرمسئول

از هر دری کالمی

رئیس مرکز تحقیقات علمی انستیتو سرطان مطرح کرد؛

۳۵ درصد سرطان های کشور، پیشرفته است که این 

میزان برای کشورهای غربی ۴.۵ درصد است
مدیرکل بهزیستی فارس مطرح کرد؛

اجباری شدن غربالگری شنوایی در فارس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

مجلس با گرانی گازوئیل و گاز شهری 
مخالف است

مقاماتوزارتنفتمسالهگرانیرامکررتکذیبمیکنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس خبر داد؛

آغاز به کار شعبه استانی انجمن
آثار و مفاخر فرهنگی در فارس

به گزارش ایسنا، سید جواد ساداتی نژاد در مراسمی که به مناسبت روز 
جهانی خاک برگزار شد با بیان اینکه در کره زمین  هیچ داشته ای عزیزتر 
از خاک نیست و اگر قرار باشد باالترین  صیانت را در کره زمین داشته 
خاک  متر  سانتی  یک  تشکیل  برای  گفت:  باشد،  خاک  از  باید  باشیم 
حاصلخیز 7۰۰ سال زمان نیاز است و در مقیاس زمینی خاک تجدید ناپذیر 

است و باید در حفاظت از آن دقت بسیاری شود.
وی ادامه داد: اراضی شیبدار بسیاری داریم و با سیالب هایی نیز در طول 
سال مواجهیم. بنابراین وظیفه  سازمان منابع طبیعی است که اقداماتی را در 

راستای حفاظت از خاک، آبخیزداری و آبخوانداری انجام دهد.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در ساختار  معاونت آب و خاک باید 
به بخش  خاک بیشتر توجه شود. وی تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه در 

دست نگارش و تدوین است و باید نگاه ویژه ای به بخش خاک در این 
برنامه داشته باشیم. در بخش تخصیص  اعتبار نیز  نگاه دولت مثبت است.
ساداتی نژاد با اشاره به اینکه باید ساالنه  1۰ میلیون هکتار آبخیزداری در 
کشور انجام دهیم، گفت: این اقدامات باعث حفظ منابع خاکی و آبی و 

کاهش فرسایش خاک خواهد شد.
وی در ادامه افزود: در بحث صیانت و حفاظت از خاک طرح کاشت یک 
میلیارد نهال را در دستور کار داریم و تالش می کنیم با این حرکت جدید 

اقداماتی در راستای حفاظت از خاک انجام دهیم.
نمی توانیم  خاک  از  صیانت  بدون  اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
از  خاک  از  حفاظت  راستای  در  باید  گفت:  برسیم،  غذایی  امنیت  به 

سازمان های مردم نهاد فعال در این بخش حمایت کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد؛

کاشت یک میلیارد نهال در دستور کار

رئیس قوه قضائیه خبر داد؛

احکام برخی از محاربان اغتشاشات اخیر 
به زودی اجرا می شود

 1۰ از  بیش  انعقاد  از  فارس  منطقه ای  برق  تحقیقات  و  برنامه ریزی  معاون 
میلیارد و 63۰ میلیون ریالی این شرکت طی سال های اخیر با مراکز فناور 

و دانش بنیان در فارس خبر داد.
منطقه ای  برق  از روابط عمومی شرکت  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
فارس محمد حبیب آگهی عملکرد این شرکت در حوزه فعالیت های دانش 
بنیان را تشریح کرد و بیان داشت: در سالهای اخیر شرکت برق منطقه ای 
نیاز  مورد  تجهیزات  داخل  ساخت  زمینه  در  تحقیقاتی  قرارداد   6 فارس 
صنعت برق، با مبلغ 1۰ میلیارد و 63۰ میلیون ریال منعقد کرده که دو مورد 
از آنها پایان یافته و هم اکنون مورد استفاده است. همچنین در چهار سال 
اخیر تعداد 1۲ پروژه های تحقیقاتی مطالعاتی به مبلغ 3 میلیارد ۸14 میلیون 

ریال توسط شرکت های دانش بنیان انجام شده است.
بنیان در جهت  دانش  از شرکت های  اینکه حمایت  بیان  با  حبیب آگهی 
تجاری سازی و صنعتی سازی محصوالت و خدمات آنها در شرکت برق 
منطقه ای فارس یک اولویت و در راستای شعار سال است افزود: عالوه بر 
منطقه ای  برق  شرکت  بنیان،  دانش  شرکت های  با  تحقیقاتی  قراردادهای 
و  محصوالت  ارتقای  جهت  در  کمک  و  توانمندسازی  زمینه  در  فارس 
در  محصوالت  کاربردی شدن  منظور  به  بنیان  دانش  خدمات شرکت های 
صنعت برق و قابلیت ارائه به عنوان محصول تجاری از سالها پیش اقداماتی 
با همکاری نخبگان در شرکت های دانش بنیان انجام داده است که منجر به 

ساخت رله های حفاظتی، تجهیزات و کارت های مربوطه شده است.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای فارس اضافه کرد: هم اکنون 
تولیدات این شرکت ها بصورت یک محصول کاماًل صنعتی تجاری سازی 
به  می توان  آن  جمله  از  که  است  استفاده  مورد  برق  صنعت  در  و  شده 
حمایت از ساخت رله های حفاظتی اضافه جریان و خطای زمین نیومریک، 
حمایت در جهت ساخت رله های حفاظتی نیومریک خطای حساس زمین 
)SEF(، رله اضافه/کاهش ولتاژ، صفحه آالرم با قابلیت اتوماسیون، حمایت 
از ساخت و تجاری سازی انواع رله های کمکی مانند رله های نظارت مدار 

قطع )tcS(، رله تریپ، رله Lock out و تست بالک مدارات حفاظت و 
حمایت از تولید و استفاده از روکش عایقی محافظ خطوط انتقال در مقابل 

پرندگان نام برد.
حبیب آگهی یادآور شد: حمایت از ساخت و ارتقای دستگاه ثبات خطا 
)FauLt rEcordEr(، حمایت از شرکت های دانش بنیان در قالب قراردادهای 
خدمات مشاوره و خرید محصوالت نیز از دیگر مواردی است که در این 

راستا انجام شده است.
همچنین نوید اقتدار پور مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت برق منطقه 
فعالیت های  از  حمایت  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  تشریح  در  فارس 
دانش بنیان و فناور گفت: عالوه بر انجام پروژه های تحقیقاتی حمایت از 
قالب قراردادهای خرید  فناور در  شرکت های دانش بنیان داخلی و مراکز 
خدمات مشاوره و یا خرید محصوالت نیز انجام شده است که از سال 13۹6 
بالغ بر ۵۸6 میلیارد ریال منعقد  با مبلغی  تا پایان 14۰۰ تعداد 33 قرارداد 

شده است.
بنیان در  با تاکید بر لزوم تداوم حمایت از شرکت های دانش  اقتدارپور   
حوزه برق و انرژی خاطرنشان کرد: الزامات مختلفی وجود دارد که حمایت 
از شرکت های دانش بنیان را ضروری ساخته است که از جمله آن توسعه 
اقتصاد کشور، حمایت و تالش  بنیان در جهت قوی شدن  فناوری دانش 
و  در کسب  علم  کارگیری  به  از  ناشی  کارآفرینان  ثروت  افزایش  برای 
سطح  با  و  روزآمد  کار  و  راه اندازی کسب  ترویج  بنیان،  دانش  کارهای 
توسعه حل  و  ترویج  در کشور،  بیشتر  ارزش افزوده  دارای  و  باال  فناوری 
مسائل کشور با بهترین و روزآمدترین روش های مبتنی بردانش و کاهش 
ارزش افزوده  فناورانه که  و  نوآورانه  راه اندازی کسب و کارهای  ریسک 
باالیی برای کشور دارند است. مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت برق 
منطقه فارس اضافه کرد: باال بردن احتمال موفقیت کسب و کارهای مبتنی 
عاملی  نیز دو  ارزش افزوده در کشور  دارای  اشتغال  افزایش  و  فناوری  بر 

است که حمایت از فعالیت های دانش بنیان را اجتناب ناپذیر کرده است.

 توسط شرکت برق منطقه ای فارس انجام شد؛


