
رئيس پليس فارس:

بالغ بر 91 درصد جرایم فضاي مجازي در فارس كشف شده است
فرمانده انتظامي استان فارس با بيان اينكه 91 درصد از كل جرائم حادث شده در فضاي مجازي اين استان، كشف شده است، اعتقاد دارد اين موضوع 

به دليل حرفه اي گرايي پليس است. 
به گزارش سايت پليس فارس سردار احمدعلي گودرزي در جمع كاركنان دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز، ضمن گرامي داشت سالروز فتح خرمشهر، 

گفت: اتحاد، همدلي و مشاركت سه شاخص مهم استقرار امنيت پايدار در استان فارس بوده است. 
وي با بيان اينكه مسئوالن و مردم بايد در زمينه استقرار امنيت پايدار و حفظ آن با احساس مسئوليت بيشتري حركت كنند، گفت: يكي از زمينه هاي اصلي 

در بروز مشكالت خانوادگي و اصوالً نارضايتي از زندگي مشترک، فضاي مجازي به شمار مي رود كه سطح انتظارات افزايش داده است. 
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تولیت آستان مقدس احمدی و 
مهیا  برای  گفت:  )ع(  محمدی 
به  کردن زیرساخت های الزم 
و  ُمبلغه  بانوان  تربیت  منظور 
است  ضروری  خانواده،  مشاور 
خّیران در حوزه های فرهنگی و 
مشارکت  نیز  خانواده  آموزش 

فعال داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی آستان 
)ع(  محمدی  و  احمدی   مقدس 
اصغر  علی  سید  اهلل  آیت 
دستغیب در مجمع خّیرین حوزه 
علمیه خواهران استان فارس در 
انتظار داشت:  اظهار   شیراز 
 می رود خّیران تنها به برخی از 
امور خیر اکتفا نکنند، بلکه در 

نیاز جامعه هم  حوزه های فرهنگی و معنوی مورد 
ورود کنند و دیگران را هم در این مسیر با خود 

همراه سازند.
و  ساز  فرهنگ  خّیرین  مجمع  امنای  هیئت  رئیس 
شهرساز فارس، توجه به نیازهای فرهنگی و معنوی 
ناهنجاری ها  زدودن  برای  اصلی  رکن  را  جامعه 
به درستی  نیازها  این  به  اگر  بیان کرد:  دانست و 
پاسخ ندهیم، فعالیت در سایر امور خیرخواهانه از 
جمله ساخت و ساز در حوزه های مختلف آن گونه 

که باید نتیجه نمی دهد.
و  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  دستغیب  اهلل  آیت 
هدایت  برای  معنوی  و  فرهنگی  مسائل  جایگاه 
در  خود  سهم  به  هستیم  موظف  همگان  جامعه، 
عرصه  این  در  فعاالن  با  و  کنیم  اقدام  زمینه  این 

مشارکت و همکاری داشته باشیم.
از منظر  بنیان خانواده  باشد  بنا  ادامه داد: اگر  وی 
داشته  مصونیت  آسیب  نوع  هر  برابر  در  فرهنگی 
آن  در  الهی  هدفمندی  و  معنوی  انسجام  و  باشد 

متبلور شود باید فقر فرهنگی ریشه کن شود.
بیان  خواهران  )س(  فاطمیه  علمیه  مدرسه  مسئول 
کرد: فقر اقتصادی در بروز آسیب ها و از جمله 

این  اصلی  عوامل  از  یکی  اما  است،  مؤثر  طالق 
گونه ناهنجاری ها، فقر فرهنگی است و اگر بنیان 
حوزه های علمیه خواهران بر این باشد که صدها 
و هزاران نمونه از بانوان الگو گرفته از فاطمه زهرا 
)س( تربیت کند و در هرخانواده، بخش، شهر و 
باشند، جامعه به  الگو  بانوان  این  از  روستا تعدادی 

بسیاری از آسیب ها دچار نمی شود.
خّیران  و  مدیران  مسئوالن،  همت  به  افزود:  وی 
ظرف سال های اخیر در حوزه های علمیه خواهران 

ساماندهی خوبی صورت گرفته است.
آیت اهلل دستغیب گفت: با توجه به نیت خیری که 
نظام  ارتقای  مسیر  در  خواهران  علمیه  های  حوزه 
تربیتی اسالم و جمهوری اسالمی دارند، امیدواریم 
مجموعه  این  تقویت  برای  تری  اساسی  های  گام 
بنیان  حفظ  در  بانوان  نقش  که  چرا  شود  برداشته 
آقایان از  تأثیرگذارتر  بسیار  جامعه  و   خانواده 

است.
اینکه مجالس متعدد  با در نظر گرفتن  افزود:  وی 
دعا، قرآن و ختم صلوات به مناسبت های مختلف 
از جمله برای ادای نذر یا رفع حوائج در منازل مردم 
بر پا می شود این خود فرصت مغتنم و ارزشمندی 
است که بانوان ُمبلغه اینگونه مراسم ها را هدایت 

کنند.
در  المعظم  شعبان  ماه  شأن  به  دستغیب،  اهلل  آیت 
روایت ها و ادعیه ائمه معصومین )ع( اشاره کرد 
و گفت: بنا به روایت های مطرح شده، ماه شعبان، 
رضوان  و  رحمت  به  معطوف  و  پیامبر )ص(  ماه 
الهی است و چنانچه عملکرد ما درست باشد باران 
رحمت و رضوان الهی در ماه شعبان بر ما خواهد 
بارید و یکی از راه های آن انجام کار خیر و رفع 

نیازهای مردم و جامعه است.
یکی  عنوان  به  که  خّیرین  مجامع  گفت:  وی 
جلب  است،  شده  ایجاد  انقالب  برکات  از 
نیازهای  رفع  برای  را  خّیران  و  مردم  مشارکت 
قالب  در  همیاری  این  و  داشته  پی  در  جامعه 
نیازمندان،  اطعام  حسینیه،  مسجد،  مدرسه،  ساخت 
دیگر  امور  از  بسیاری  و  بیمارستان   ساخت 

تجلی یافته است.
آیت اهلل دستغیب، به عملکرد موفق خّیران در موارد 
یادشده و همچنین پیشتاز بودن فارس در انجام امور 
خیر در کشور اشاره کرد و گفت: دولت هم باید 
را  الزم  تسهیالت  و  کند  همکاری  زمینه  این  در 
برای خّیران مهیا سازد تا دامنه مشارکت آن ها در 

امور خداپسندانه توسعه یابد.

مسئول مدیریت بهداشت محیط مناسبت ها و ایام خاص 
وزارت بهداشت ضمن ارائه توصیه های بهداشت محیطی 
به مردم در ماه مبارک رمضان، بر همکاری متصدیان و 
شاغلین مراکز تهیه غذا با مأمورین و بازرسان بهداشت 

محیط تأکید کرد.
 به گزارش جام جم آنالین، سیدرضا غالمی، با تأکید 
فضای  در  که  روباز  محصوالت  خرید  از  که  این  بر 
کرد، خودداری  باید  می شوند،  نگهداری   معمولی 
ادامه داد: شیرینی سنتی از جمله زولبیا بامیه از مراکز 
و  مراکز  از  کردن  خرید  از  و  شده  خریداری  مجاز 
شود.  خودداری  دستفروشان  و  مجاز  غیر  محل های 
در  بامیه  زولبیا  جمله  از  سنتی  شیرینی های  خرید 
جعبه های مشخص و دارای مهر استاندارد و سازمان غذا 

و داروی وزارت بهداشت باشد.
که  شود  توجه  خرید  هنگام  در  اینکه  بیان  با  غالمی 
متصدیان یا شاغالن مراکز عرضه غذا بهداشت فردی 
را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: آش و حلیم و مواد 
از محل های مجاز و شناخته شده، خرید  غذایی مشابه 
و تهیه شود و توزیع این مواد غذایی در ظروف یکبار 

مصرف و ترجیحًا گیاهی باشد.
ایام  و  مناسبت ها  محیط  بهداشت  مدیریت  مسئول 
خاص وزارت بهداشت گفت: نگهداری مواد غذایی و 
نوشیدنی داغ نباید در ظروف یکبار مصرف پالستیکی 
باشد.  نازک و رنگ روشن  یا ظروف یکبار مصرف 
غذای پخته شده و آماده مصرف در فضای آشپزخانه 
سریع ترین  در  و  نشود  نگهداری  ساعت  دو  از  بیشتر 
مواد غذایی  تهیه  زمان ممکن مصرف شود. ضمنًا در 
بسته بندی شده ازجمله خرما، پنیر، حلوا شکری و مواد 
غذایی مشابه به سالم بودن بسته، مجوز سازمان غذا و 

دارو و تاریخ مصرف و تولید و انقصا توجه شود.
غالمی افزود: افرادی که غذای سحری را هنگام افطار 
تهیه می کنند، در صورت پخت روی شمعک  یا شام 

در  مصرف  هنگام  تا  کنند  نگهداری  سماور  یا  گاز 
سحر سرد نباشد. در صورت استفاده از سبزی و میوه 
توجه  آن  سازی  سالم  به  نسبت  غذایی  وعده های  در 
مواد  با  زدایی، گندزدایی  انگل  اولیه،  شود. شستشوی 

گندزدای مجاز و شستشوی نهایی ضروری است.
غالمی تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف بهداشتی در هنگام خرید و تهیه مواد غذایی از 
بهداشت  نظافت و  فردی،  بهداشت  جمله عدم رعایت 
محیط، نگهداری و فروش مواد غذایی غیر بهداشتی و 
تاریخ گذشته و موارد مشابه، از طریق سامانه شکایات 

مردمی ۱۹۰ وزارت بهداشت را مطلع کنند.
مسئول مدیریت بهداشت محیط مناسبت ها و ایام خاص 
به  رمضان  مبارک  ماه  در  بهداشتی  توصیه های  در 
متصدیان و شاغالن مراکز و اماکن بویژه مراکز تهیه و 
طبخ مواد غذایی، توصیه کرد که همکاری با مأمورین 

و بازرسان بهداشت محیط را در اولویت قرار دهند.
غالمی گفت: رعایت بهداشت فردی به ویژه در هنگام 
بهداشت  و  نظافت  رعایت  غذایی،  مواد  سرو  و  تهیه 
و  تهیه  کارگاه های  و  محل  ویژه  به  خود،  کار  محل 
طبخ شیرینی های سنتی، زولبیا بامیه و آش و حلیم و 
شده  پخته  غذایی  مواد  است.  الزامی  موادغذایی  سایر 
پایین گاز نگهداری  از جمله آش و حلیم روی شعله 
شود یا درصورت نگهداری در فر، حرارت غذا از بین 

نرفته باشد.
غالمی تأکید کرد: فروشندگان شیرینی سنتی و زولبیا 
این مواد  بامیه توجه کنند که جهت توزیع و فروش 
از جعبه های مقوایی یا بسته های بهداشتی دارای مجوز 
کنند.  استفاده  دارو  و  غذا  سازمان  و  استاندارد  مهر  و 
بامیه  و  زولبیا  و  سنتی  شیرینی  فروشندگان  همچنین 
از نگهداری این مواد به صورت روباز و در خارج از 

ویترین خودداری کرده و هنگام بسته بندی از انبرک 
یا دستکش یکبار مصرف استفاده کنند.

تهیه  گفت:  نیز  شیرینی جات  تهیه  درخصوص  وی 
روغن های  از  بامیه  زولبیا  و  سنتی  شیرینی  کنندگان 
از  و  استفاده کرده  شیرینی  تهیه  و مخصوص  مناسب 

چند بار مصرف کردن روغن خودداری کنند.
ایام  و  مناسبت ها  محیط  بهداشت  مدیریت  مسئول 
خاص، به هیئت های امنای مساجد و محل های برقرای 
مواد  محافل  این  برای  توصیه کرد:  افطاری و سحری 
غذایی سالم و بهداشتی تهیه شده و در صورت طبخ در 
طبخ  و  تهیه  هنگام  در  خدمه ها  فردی  بهداشت  محل، 
رعایت شود. مواد غذایی پخته شده در محیط آشپزخانه 
و  نشود  نگهداری  طوالنی  مدت  در  مساجد  صحن  یا 

ترجیجًا در کمتر از دو ساعت توزیع و مصرف شود.
در  گرم  صورت  به  شده  پخته  غذای  توزیع  بر  وی 
ظروف  در  گرم  غذای  افزود:  و  کرد  تأکید  مساجد 
از  استفاده  صورت  در  و  شده  توزیع  تمیز  و  مناسب 
ظروف یکبار مصرف ترجیحًا از ظروف یکبار مصرف 
لیوان  و  ظروف  از  و  استفاده  آلومینیومی  یا  گیاهی 

یکبار مصرف پالستیکی استفاده نشود.
غالمی گفت: در هنگام توزیع غذا خادمین از راه رفتن 
روی سفره خودداری کرده و نظافت و بهداشت صحن 

مساجد و محل های برگزاری مراسم رعایت شود.
وی بر رعایت نظافت و بهداشت سرویس های بهداشتی 
و وضوخانه و استفاده از سیستم لوله کشی یا جعبه های 
مایع دستشویی در این محل ها تأکید کرد و گفت: باید 
و  مساجد  در  مراجعان  توسط  دخانیات  دقت شود که 

محل های برگزاری مراسم استعمال نشود.
ایام  و  مناسبت ها  محیط  بهداشت  مدیریت  مسئول 
خاص وزارت بهداشت در پایان به خادمین و داوطلبان 
ارائه خدمت در توزیع افطاری یا سحری توصیه کرد 

بهداشت فردی را رعایت کنند.

داری  تغذیه و رژیم درمانی گفت: روزه  یک مشاور 
تغذیه  با  بلکه  ندارد  ضرر  تنها  نه  نوجوانان  و  جوانان 
غیر  مواد  حذف  و  چربی ها  کاهش  به  منجر  مناسب 
مفیدی، چون فست فودها شده و سالمت فرد را تضمین 

می کند.
 به گزارش جام جم آنالین، پیام فرحبخش گفت: ماه 
نوجوانان  از   بسیاری  و  است  راه  در  رمضان  مبارک 
برای اولین بار یک ماه روزه داری را تجربه می کنند؛ 
به  بدن  دادن  عادت  برای  تغذیه  نوع  کنترل  بنابراین 
نقش  به  توجه  و  مدت  طوالنی  تشنگی  و  گرسنگی 
غذاها در کمک به رشد آن ها بسیار مهم بوده و توان 
داری،  روزه  طوالنی  ساعات  تحمل  در  را  افراد  بدنی 

تنظیم می کند.
وی افزود: بر خالف تصورات بسیاری از مردم، روزه 
ندارد،  ضرر  سالم  فرد  یک  بدن  برای  تنها  نه  داری 
به  توجه  با  اساس  براین  می شود.  محسوب  مفید  بلکه 
چاقی مبرم در بسیاری از جوانان و نوجوانان ناشی از 
مصرف مواد غذایی غیر مفید و تغذیه نامناسب، روزه 
داری منجر به کاهش چربی ها و کلسترول باالی بدن 
بنابراین  می کند،  تأمین  را  جسم  سالمت  و  می شود 
دالیل ممانعت والدین از روزه گرفتن فرزندان کاماًل 

بی اساس بوده و هیچ جنبه منطقی و علمی ندارد.
مشاور تغذیه و رژیم درمانی خاطر نشان کرد: برداشت 
غلط والدین از کاهش ویتامین بدن در ایام روزه داری، 

به داروخانه ها شهر کشانده  را  از آن ها  بسیاری  مسیر 
تقویتی  آمپول های  و  ویتامینی  مکمل های  تهیه  با  تا 
این در  باشند  سهمی در تأمین سالمت فرزندان داشته 
مکمل  ویتامین های  مصرف  به  نیازی  که  است  حالی 
نبوده و در مواقعی این ویزیت های خودسرانه می تواند 
مشکل ساز شود. براین اساس تأکید می شود از نسخه 

پیچیدن های بی مورد جدًا خودداری کنند.
وی عنـوان کرد: نـوع فعالیـت روزه اولی هـا در ایام 
مـاه رمضـان، می توانـد حائـز اهمیـت باشـد. ایـن 
بدیـن معنـا نیسـت که تحـرک نداشـته باشـند، بلکه 
بـرای تحمـل حداقـل ۱۵ سـاعت تشـنگی، بایـد از 
فعالیت هایـی کـه آب بـدن را در سـاعات اولیه روز 

کـم می کنـد، بپرهیزنـد.
فرحبخش در ادامه اذعان داشت: بدن روزانه به حداقل 
می شود  توصیه  بنابراین  دارد،  نیاز  مایعات  لیوان   ۱۲
مقدار  این  از  حتمًا  اولی ها  روزه  خصوص  به  مردم 
مایعات در ایام ماه رمضان استفاده کنند تا راحت تر به 

فعالیت روزانه خود ادامه دهند.
خوردن  به  نوجوانان  و  جوانان  از  بسیاری  وی گفت: 
در  نمی دهند  اهمیتی  آن  به  و  ندارند  تمایل  سحری 
حالی که خوردن سحری به عنوان وعده ناهار محسوب 
می شود و توان بدنی را تا افطار حفظ می کند؛ بنابراین 
تأکید می شود حتمًا به این وعده غذایی توجه کنند و 

در کنار آن از ساالد و سبزیجات استفاده شود.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی )ع( :

خّیران در حوزه های فرهنگی مشاركت فعال داشته باشند

توصيه های بهداشتی وزارت بهداشت در ماه رمضان؛

زولبیا و بامیه را از مراكز مجاز بخرید
تخلفات بهداشتی را به 190 اعالم کنید

روزه اولی ها بخوانند

که  است  سؤالی  این 
پزشکان  از  روزها  این 
می شود.  پرسیده  مرتب 
این  به  پاسخ  برای 
عوارض  باید  پرسش 
تشنگی  و  گرسنگی 
بیماران  در  طوالنی 
بشناسیم.  را  دیابتی 
عارضه اصلی گرسنگی، 
قند  افزایش  یا  کاهش 

خون است.
در  قندخون:  افت 

داده  نشان  مطالعات  از  بسیاری 
شده،  احتمال افت قند خون هنگام 
به  دیابتی  بیماران  در  روزه داری 
داروهای  از  که  آنان  خصوص 
مترشحه انسولین مثل گلی بنکالمید 
افرادی که  نیز  استفاده می کنند و 
انسولین هستند، چند  تحت درمان 
درباره  مشکل  این  می شود.  برابر 
ماه  از  قبل  روزهای  که  بیمارانی 
دوز  بهتر،  کنترل  برای  رمضان 
شده  بیشتر  انسولینشان  یا  دارو 
جالب  است.  بیشتر  بسیار  است، 
قند  بیماران  برخی  در  که  این 
دلیل  به  این  می شود.  زیاد  خون 
کم کردن دارو برای جلوگیری از 

افت قند است.
کاهنده  داروهای  دوز  شدن  کم 
از  اجتناب  برای  خون  قند 
بیماران  اکثر  در  هیپوگالیسمی 
این  و  است  اجتناب ناپذیر  دیابتی 
به  منجر  مواقع،  بسیاری  در  کار 
هم  به  و  هایپرگالیسمی  ایجاد 

خوردن کنترل قند خون می شود.
طوالنی  تشنگی  اصلی  عارضه 
ایجاد  استعداد  و  خون  شدن  غلیظ 
شدن  بسته  و  خونی  لخته های 
در  است.  قلبی  و  مغزی  رگ های 
بیمارانی که قند خونشان باالتر از 
180 است، ادرار زیاد و نبود امکان 
نوشیدن آب موجب بروز کم آبی 
بیماران  این  می شود.  رونده  پیش 
مبادرت  گرم،   ماه های  در  اگر 
خصوص  به  کنند،   روزه داری  به 
ساعات  در  فعالیت  به  مجبور  اگر 
ایجاد  معرض  در  باشند،  روز 
کم آبی  همان  یا  دهیدراتاسیون 
می تواند  بدن  در  بی آبی  هستند. 

چند خطر عمده ایجاد کند:
این  دلیل  به  سنکوپ  ایجاد  اول: 
دچار  همزمان  دیابتی  بیماران  که 
و  قلب  داخلی  اعصاب  مشکالت 

عروق هستند.
شدن  لخته  احتمال  افزایش  دوم: 
غلظت  شدن  زیاد  خاطر  به  خون 
شامل  آن  بعدی  عوارض  و  خون 

سکته های مغزی.
شدن  لخته  احتمال  افزایش  سوم: 
خون در رگ های چشم و به دنبال 

آن نابینایی.
چند  بايد  باال  خطرات  وجود  با 

نكته را به خاطر سپرد:
داروهای  دیابت،  شدت  به  بسته 
بیماری های  بیمار،  سن  مصرفی، 
بیمار  فعالیت  شدت  و  همزمان 
کم  از  خطر  میزان  روز  طول  در 
تا بسیار زیاد متفاوت است. ما به 
عنوان پزشک وظیفه داریم، میزان 
بیمار  این  و  کنیم  بیان  را  خطر 
است که تصمیم می گیرد، براساس 

اعتقادات خود چگونه عمل کند.
با  که  را  افرادی  بحث،   پایان  در 
وجود دیابت، گروه کم خطر برای 
معرفی  می شوند،  تلقی  روزه داری 

می کنیم:
دیابتی  بیماران  كم خطر:  افراد 
تیپ دو که با شیوه زندگی مناسب 
داروهای  و  ورزش(  و  )تغدیه 
و  متفورمین  مثل  کم عارضه 
شرط  به  می شوند،   آکاربوزکنترل 
این که اواًل قند خون متوسط آنها 
کمتر از 150 باشد و در طول روز 
نباشد   180 از  باالتر  خونشان  قند 
دیگری  همزمان  بیماری  ثانیًا  و 
کلیوی(  و  چشمی  قلبی،  )بیماری 

نداشته باشند.

بیماری خاموش
آیا روزه داری برای بیماران دیابتی، بی خطر است؟

مدیر کل میراث فرهنگ، صنایع 
فارس  گردشگری  و  دستی 
مالکین  حمایت  قالب  در  گفت: 
با  و  تاریخی  بناهای  متصرفین  و 
تاریخی  خانه  مالک،  مشارکت 
تاریخی  بافت  در  واقع  بهجانی 
دوره  اواخر  به  متعلق  شیراز 
مرمت  کار  دستور  در  قاجاریه 

قرار گرفت.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
فارس  گردشگری  و  دستی 
این  کرد:  اعالم  امیری  مصیب 
خانه در اصل از خانه های بزرگ 
بوده  قاجاریه  دوره  ارزش  با  و 

است که متأسفانه در حال حاضر قسمت اعظم 
خانه از بین رفته و تجدید بنا شده است.

وی ادامه داد: اینک تنها قسمتی از ضلع غربی 
و  جانبی  های  اتاق  و  نشین  شاه  شامل  خانه 
باقی  نشین  شاه  زیرین  کوچک  های  اتاقک 

مانده است.

امیـری اظهـار کـرد: علیرغـم اینکه قسـمت 
هـای زیـادی از خانـه مذکـور از بیـن رفتـه 
اسـت ولـی به دلیل وجود شـاه نشـین بسـیار 
زیبـا و منحصـر بـه فرد بنا باعث شـده اسـت 
که پیشـنهاد ثبـت این خانه در فهرسـت آثار 
ملـی مطرح شـود کـه این اثـر شـانزدهم دی 
1387 با شـماره 24475 در فهرسـت آثار ملی 

کشـور به ثبت رسـید .
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
ادامه  فارس  دستی و گردشگری 
داد: با توجه به فرم معماری این 
رفته  کار  به  مصالح  همچنین  بنا 
در احداث بنا و تزئینات موجود، 
و  کاری  آیینه  ها،  نقاشی  شامل 
کرد  استنباط  چنین  توان  می   ...
فرهنگ  وتأثیرگذاری  نفوذ  که 
طریق  از  غربی  سبک های  و 
قاجاریه  حکام  و  کارگزاران 
شده  آورده  بوم  و  مرز  این  به 
راه های  از  یکی  قاجار  شاهان  و 
و  ها  خاطره  نگهداشتن  زنده 
فرنگ  در  را  آنچه  هر  و  سفرها 
در  که  ها  نقاشی  همین  طریق  از  بودند  دیده 
کنیم  می  مشاهده  قاجاریه  دوره  منازل   برخی 

زنده نگه داشته اند.
از  تاریخی  خانه  این  مرمت  گفت:  امیری 
 370 بر  بالغ  مرمت  هزینه  با  ملی  اعتبارات 

میلیون ریال صورت خواهد گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
سرو700  گفت:   فارس  گردشگری  و 
فهرست  در  کازرون  شهرستان  ساله 
ثبت کشور  طبیعی  و  معنوی   میراث 

می شود.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
کرد:   بیان  امیری  مصیب  فارس،  دستی 
کالنی  روستای  در  واقع  کالنی  سرو 
قرار گرفته  توابع شهرستان کازرون  از 
از  قدمت  دلیل  به  منطقه  در  که  است 

جایگاه خاصی برخوردار است.

از  که  سرو  این  افزود:  وی 
کهنسال ترین درختان منطقه محسوب 
سر  به  خوبی  وضعیت  در  شود   می 
درخت  دومین  عنوان  به  و  برد  می 
معروف ابرکو  سرو  از  بعد   سرو 

 شده است.
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
دستی و گردشگری فارس اضافه کرد: 
پرونده ثبت این سرو کهنسال ابتدای 
هفته آینده به دفتر ثبت آثار و حفظ 
 و احیای میراث معنوی و طبیعی ارسال

 می شود.

مدیر کل ميراث فرهنگی فارس :

خانه قاجاری بهجانی شیراز در دستور كار مرمت است

در شهرستان کازرون؛

سرو 700 ساله كالنی در فهرست میراث طبیعی كشور ثبت می شود


