
نشست هم اندیشی در امور هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با حضور معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت و تعدادی 
از اعضای هیئت امنای دانشگاه، برگزار شد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون برنامه ریزی 
راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست هم اندیشی با هیئت امنای علوم پزشکی شیراز، از برنامه ریزی 
برای تهیه نرم افزار ثبت مصوبات و تنظیم و تأیید دستور کار هیئت امنای دانشگاه ها، خبر داد. علی اکبر حق دوست افزود: این نرم افزار مراحل 
بهبودیافته و برخی چالش های موجود برطرف شود. تشکیل جلسه هیئت امنای  از آن، فرآیندها  با بهره برداری  آزمایشی را طی می کند و 
استانی دیگر مبحث صحبت های معاون وزیر بهداشت در این نشست بود. حق دوست در ادامه این نشست، احکام سه عضو هیئت امنای استان 
فارس را به نمایندگی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به آنان تحویل داد و بر اساس آن محمدهادی ایمانیه، حمیدرضا جمشیدی 

و محمدعلی افشانی، به عنوان اعضای هیئت امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی استان فارس برای مدت چهار سال منصوب شدند.
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روزنامه

  
تحلیل خبر

گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

یادداشت روز

و  دقیق  فنی  معاینه  بی تردید 
بسیاری  مزایای  خودروها  اصولی 
می توان  آن ها  ازجمله  که  دارد 
پایین  و  هوا  آلودگی  کاهش  به 
سوخت  مصرف  چشمگیر  آمدن 
اشاره کرد؛ اما آیا به راستی نحوه 
فنی خودروها  معاینه  و چگونگی 
با استانداردهای قابل قبول صورت 
می گیرد و یا تنها به ابزاری برای 
جمع آوری پول مبدل شده و جنبه 
نمایشی دارد؟، موضوعی است که 
باید موردبررسی کامل قرار گیرد.
از سوی دیگر در مورد معاینه فنی 
خودروها همواره این سؤال مطرح 
با  خودروهای  چنانچه  که  است 
به  ملزم  سال  چهار  از  بیش  عمر 
فنی  معاینه  تست  گواهی  ارائه 
پس  هستند،  راهور  پلیس  به 
خیابان ها  و  معابر  سطح  در  چرا 
که  ظاهری  با  خودروهایی  هنوز 
این  نداشتن  از  حکایت  به روشنی 

به  و  می کنند  تردد  دارد  گواهی 
آلودگی های هوا و صدا در شهرها 

می افزایند؟
همچنان  که  نیز  دیگری  موضوع 
دستخوش  و  مانده  باقی  ابهام  در 
ادوار  متعدد سلیقه ای در  تغییرات 
تعویض  اولویت  شده،  مختلف 
عمر  از  و  فرسوده  خودروهای 
یک  در  که  است  گذشته  مفید 
حیاتی  و  جدی  حدودی  تا  دوره 
به  دیگر،  دوره ای  در  و  انگاشته 
مورد  در  شد.  سپرده  فراموشی 
تاکسی های  کردن  تبدیل به احسن 
شد  اقدام  به نحوی  نیز  فرسوده 
را  تاکسیران  و  تاکسیدار  که 
می کشاند،  ورشکستگی  به 
خود  درآمد  بیشتر  باید  چراکه 
ماهانه  اقساط  پرداخت  برای  را 
در  روند  این  که  کند  هزینه 
به طول  سال  سال های  او   زندگی 

می انجامد.

عمران  مهندسی  بخش  رئیس 
دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 
روزنامه  خبرنگار  به  پاسخ  در 
طلوع در خصوص احتمال وقوع 
شیراز  گفت:  شیراز  در  زلزله 
یکی از شهرهای با حساسیت باال 
برای وقوع زلزله در کشور است 
شاهد  یک بار  سال   150 هر  و 
وقوع زمین لرزه ای بزرگ بوده و 
چون در انتهای گسل خطر خیز 
زاگرس قرار دارد، احتمال وقوع 
خطر در شیراز و کرمانشاه شبیه 

به هم است.
زارع  مریم  خبری/  سرویس 
روز  بنان  رضا  محمود  خفری: 
خبری  نشست  یک  در  گذشته 
بازدید  از  تخصصی  گزارشی 
کشور  غرب  زلزله زده  مناطق 
ارائه کرد و گفت: زلزله فرمول 
ندارد  خوبی  پیش بینی  معیار  و 
کشور  غرب  زلزله  خطرات  و 
احتمال  و  شبیه تر  شیراز  برای 
وقوع خطر زلزله در این شهر و 

کرمانشاه مشابه یکدیگر است.
تست  طرح های  داد:  ادامه  وی 
کرمانشاه  روستاهای  در  نشده 
قرارگرفته  مورداستفاده  دوباره 
متأسفانه همان مهندسان  است و 
ساخت سازه هایی که منازل قبل 
بازسازی  مسئولیت  ساخته اند  را 
بر  را  تخریب شده  منازل  این 

عهده دارند.
عمران  مهندسی  بخش  رئیس 
دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 
آیین نامه های  داشت:  اظهار 
به فوریت  باید  ساخت وساز 
و  گیرند  قرار  موردبازنگری 
اشتباهات  مشابه  زلزله های  در 
در  و  کرد  جبران  را  تکراری 
کرمانشاه  زلزله  حاضر  حال 
تغییر خاصی در مبحث مقررات 
نکرده  ایجاد  ساختمان   ملی 

است.
ما  بررسی های  داد:  ادامه  وی 
به  آسیب  میزان  که  داد  نشان 

ساختمان های دولتی و خصوصی 
چون  اما  بوده؛  یکسان  تقریبًا 
بخش زیادی از سازه ها در شهرها 
خصوصی  بخش  را  روستا  و 
آموزش  با  بنابراین  ساخته اند؛ 
از  خیلی  جلو  می توان  افراد  این 
خسارت ها را گرفت و برگزاری 
همایش هفته آینده نیز در همین 

راستا صورت می گیرد.
عمران  مهندسی  بخش  رئیس 
دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 
گفت: شیراز دومین شهر ازلحاظ 
فرسوده  بافت  مسافت  میزان 
که  می شود  محسوب  شهری 
باال  آن  در  زلزله  خطر  احتمال 
احتمال  دلیل  همین  به  و  است 
آسیب در آن نیز بیشتر می شود 
طرح های  آن  برای  باید  که 

مهندسی ساز داشت.
اینکه  بابیان  دانشگاه  استاد  این 
عمر مفید ساختمان در کشور ۵۰ 
سال است افزود: ساختمان شماره 
شیراز  مهندسی  دانشکده  یک 
دارد که  قدمت ساخت  45 سال 
محسوب  فرسوده  سازه  به عنوان 
می شود که باید تخریب و دوباره 

احداث شود.
اعزامی  هیئت  رئیس  انوار  احمد 
به مناطق زلزله زده غرب کشور 
است  مسئله ای  زلزله  گفت:  نیز 
که کشور همیشه با آن روبه رو 
آن  تکرار  به  توجه  با  و  بوده 
گرفته  جدی  خطرات  باید 
آماده  مسئوالن  و  مردم  و   شود 

باشند.
متشکل  گروهی  داد:  ادامه  وی 
از ۸ استاد دانشگاه و یک عضو 
سازمان نظام مهندسی استان فارس 
در سال گذشته طی بازدیدی که 
مناطق زلزله زده غرب کشور  از 
داشتند مشاهدات، آسیب شناسی، 
راهکارها  و  پیشنهادها  و  تحلیل 
سوم  یک روزه،  سمیناری  در  را 
شیراز  در  امسال  اردیبهشت ماه 

ارائه می دهند.

پلیس راهنمایی و رانندگی موظف به 
اعمال قانون خودروهایی است که بر 
معاینه  گواهینامه  باید  قانون،  اساس 
خودروها  کدام  اما  کنند؛  اخذ  فنی 
ملزم به اخذ این گواهینامه هستند؟ 

به گزارش جام جم آنالین از تسنیم، 
راهنمایی  پلیس  اعالم  اساس  بر 
قانون  به  توجه  با  ناجا  رانندگی  و 
معاینه  گواهی  اخذ  بودن  الزامی 
از  گروه   3 امسال  خودروها،  فنی 
معاینه  دریافت  برای  باید  خودروها 

فنی اقدام کنند.
طبق قانون خودروهای سواری تولید 
داخل و خارجی که سن آن ها بیش 

از 4 سال باشد ملزم به اخذ گواهینامه 
معاینه فنی هستند.

مالکان  گزارش،  این  اساس  بر 
سال  به  داخل  تولید  خودروهای 
آن،  ماقبل  و   1392 ساخت 
و   2013 سال  وارداتی  خودروهای 
خودروهای  همچنین  و  آن  ماقبل 
از  ماقبل  و   1395 سال  عمومی 
گواهی  باید  جاری  سال  در  آن 
اخذ  را  نقلیه خود  وسیله  فنی   معاینه 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  کنند. 
را  مذکور  است خودروهای  موظف 
که فاقد گواهینامه معاینه فنی هستند 

اعمال قانون کنند.

سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
بیش  اینکه  بابیان  بهزیستی کشور 
از ۶۰ درصد کودکان کار و خیابان 
گفت:  هستند  ایرانی  غیر  تهران، 
اگر بهزیستی به خانواده ای کمک 
کند و برای سومین بار کودک در 
این  از  قاضی  شود،  دیده  خیابان 

خانواده سلب صالحیت می کند.
در  فرید  مسعوی  حبیب اهلل 
اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو 
به  رسیدگی  آیین نامه  اینکه  به 
خیابان  و  کار  کودکان  وضعیت 
به روزرسانی شده است، اظهار کرد: 
وزارت  اختیار  در  آیین نامه  این 
امیدواریم  و  است  قرارگرفته  رفاه 
با نهایی شدن آن شاهد پررنگ تر 
اداره  و  کشور  وزارت  نقش  شدن 
اتباع بیگانه در ساماندهی وضعیت 

این کودکان باشیم.
سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
بیش  اینکه  بابیان  بهزیستی کشور 
و  کار  کودکان  درصد   ۶۰ از 
دارند،  ایرانی  غیر  تابعیت  خیابان 
اظهار کرد: با توجه به غیر ایرانی 
این  کودکان  این  بیشتر  بودن 

نگرانی وجود دارد که آن ها مورد 
بگیرند.  قرار  قاچاق  و  بهره کشی 
 ۳ در  حتمًا  امسال  دلیل  همین  به 
کودکان  ساماندهی  سال  اول  ماه 
مانند  کالن شهرهایی  از  به ویژه  را 
تعداد  بیشترین  که  کرج  و  تهران 
کودکان کار و خیابان را در خود 

جای داده اند، آغاز می کنیم.
درصورتی که  وی  گفته  به 
ابتدای  همان  اجتماعی  مددکاران 
مراجعه متوجه شوند که خانواده ای 
کودک  از  نگهداری  صالحیت 
می توانند  اول  بار  همان  ندارد  را 
اما  بگیرند،  خانواده  از  را  کودک 
کنند  کمک  خانواده ای  به  اگر 
در  کودک  بار   ۳ برای  بازهم  و 
این  از  قاضی  شود،  دیده  خیابان 

خانواده سلب صالحیت می کند.

مدیرکل آموزش متوسطه دوره اول 
گفت:  آموزش وپرورش  وزارت 
مدیریت مدارس متوسطه کشور از 
طرح  اساس  بر  امسال  مهرماه  اول 
تعالی مدیریت مدرسه اجرا می شود.

افزود:  محبی  ایسنا،  گزارش  به 
از  تعالی مدیریت مدرسه«  »برنامه 
است  وزارت  این  ملی  برنامه های 
مدیریتی  ساختار  نوعی  درواقع  و 
و  پیشرفت  باهدف  که  است 
مدارس  در  آموزش  بهسازی  

تدوین شده است.
محبی بیان کرد: این طرح در سطح 
در سراسر کشور  مدرسه  هزار   ۲۰
همه  مهر  اول  از  و  است  اجراشده 
اساس  این  بر  متوسطه  مدارس 

مدیریت خواهند شد.
طرح،  این  اجرای  در  گفت:  وی 
مدارس  فعالیت های  تمام  ابتدا  

تبدیل  استاندارد  شاخص  یک  به 
مکلف  مدارس  سپس  و  می شوند 
هستند بر اساس چارچوب از پیش 
آموزشی  فعالیت های  تعریف شده، 

خود را انجام دهند.
نیز   نهایی  مرحله  در  افزود:  محبی 
مدارس  فعالیت  از  بیرونی  ارزیابی 

انجام می شود.
وی همچنین حذف آزمون ورودی 
تیزهوشان  و  دولتی  نمونه  مدارس 
دوره اول متوسطه را یادآور شد و 
گفت: طبق سند تحول بنیادین، این 

آزمون ها  غیرعلمی بود.
دوره  متوسطه  آموزش  مدیرکل 
آموزش وپرورش  وزارت  اول 
افزود: برگزاری آزمون ها بر اساس 
در  آموزان،  دانش  استعدادهای 
و  منطقی  تحصیلی  نهم  سال  پایان 

علمی تر است.

با  مبارزه  ستاد  در  زنان  امور  مشاور 
بانوان  از  بسیاری  گفت:  مخدر  مواد 
معتاد بر این باورند که مواد محرکی 
را  آن ها  چهره  می تواند  شیشه  مانند 
شود،  الغری  سبب  و  بخشیده  بهبود 
باورهای  موضوعات  این  درحالی که 

غلط است. 
فیروزه  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
ستاد  در  زنان  امور  مشاور  جعفری، 
مبارزه با مواد مخدر با اشاره به این که 
روان پزشکی  اختالل  یک  اعتیاد 
یکی  ژنتیک  موضوع  گفت:  است، 
بروز  در  مؤثر  عوامل  مهم ترین  از 
شمار  به  روان پزشکی  اختالالت 
اعتیاد  موضوع  به طوری که  می آید، 
به عنوان یک اختالل روان پزشکی نیز 
جعفری  نیست.  مستثنا  دایره  این  از 
صحبت  رادیویی  برنامه ای  در  که 
محرک  مواد  خصوص  در  می کرد؛ 

بانوان  از  بسیاری  داد:  توضیح  جدید، 
موادی  که  هستند  باور  این  بر  معتاد 
چهره  می تواند  شیشه  مانند  محرکی 
آن ها را بهبود بخشیده و سبب الغری 
این  تمامی  درحالی که  شود،  آن ها 
اشتباهی  و  غلط  باورهای  موضوعات 
هستند که فرد متوجه آن ها نمی شود. 
مبارزه  ستاد  در  زنان  امور  مشاور 
این که  به  اشاره  با  مخدر  مواد  با 
در  شیشه  مصرف  امروزه  خوشبختانه 
کاهش  به شدت  جامعه  بانوان  قشر 
بدون  کرد:  اظهار  است،  پیداکرده 
شک دسترسی به مواد مخدر و محرک 
همواره عامل مهمی برای بروز و رشد 
اعتیاد در میان اقشار مختلف جامعه به 
قیمت های  درحالی که  می آید،  شمار 
پایین مواد مخدر در کشور همواره بر 
رشد رو به افزایش مواد مختلف تأثیر 

مستقیم دارد.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

کدام خودروها امسال معاینه فنی می شوند؟

معاون بهزیستی خبر داد؛
 ساماندهی کودکان کار کالن شهرها 

تا پایان بهار

نحوه مدیریت جدید مدارس از مهر ۹۷

کاهش مصرف »شیشه« بین زنان

کدام خودروها امسال معاینه فنی 
می شوند؟

رئیس بخش مهندسی عمران دانشکده مهندسی شیراز:
احتمال وقوع زلزله در شیراز وجود دارد

برگزاریسمینارآسیبشناسیزلزله
درشیراز

هم اندیشی اعضای هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور معاون وزیر بهداشت

از  ره  ردی  کالمی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

طرح تحول سالمت، مستلزم اجرای طرح پزشک خانواده است

مدیرعامل آبفا شیراز در پاسخ به خبرنگار طلوع:

تصفیه خانه های محلی فاضالب در دو منطقه شیراز ایجاد می شود
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پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شیراز گفت: برای پوشش همگانی، 
بیماران  شناسایی  منابع،  مدیریت 
اجرای  به  نیازمند  سالمت  تحول  و 

طرح پزشک خانواده هستیم.
سرویس خبری/ مریم زارع خفری: 
جمع  در  گذشته  روز  بهادر  علی 
خبرنگاران به مناسبت هفته سالمت 
با اشاره به اینکه شعار امسال سازمان 
همگانی  »پوشش  جهانی  بهداشت 
در همه جا«  و  برای همه  سالمت، 
توسعه  سالمت محور  گفت:  است، 
نیروی  حفظ  موجب  و  اقتصادی 
انسانی فعال است که همه مردم باید 
به آن دسترسی داشته و متولیان امر 
سالمت کشور نیز در جهت ارتقای 
آن تالش کنند. وی ادامه داد: حفظ 
و  است  دوطرفه  موضوعی  سالمت 
تنها به مسئولین دولتی برنمی گردد 
و مردم یک طرف این قضیه هستند 
که با خود مراقبتی می توانند آن را 

محقق سازند.

 10 از  بیش  برگزاری  مسئول  این 
مراکز  در  آموزشی  جلسه  هزار 
همایش   ۱۲۰ برگزاری  بهداشت، 
متعدد  مسابقات  و  پیاده روی 
یک  از  بیش  برگزاری  ورزشی، 
در  نقاشی  مسابقه   200 و  هزار 
مدارس، نواخته شدن زنگ سالمت، 
و  سالمت  کارگروه   34 برگزاری 
جلسه   32 برگزاری  غذایی،  امنیت 
ادارات  سایر  سالمت  مشاوران  با 
و  هزار  یک  برپایی  سازمان ها،  و 
 183 از  بیش  برپایی  ایستگاه،   81
را  سالمت  ایستگاه  و  نمایشگاه 
سالمت  هفته  برنامه های  ازجمله 
رئیس  برشمرد.  فارس  استان  در 

به  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کرد  اشاره  خانواده  پزشک  طرح 
همگانی،  پوشش  برای  افزود:  و 
بیماران  شناسایی  منابع،  مدیریت 
اجرای  به  نیازمند  سالمت  تحول  و 
در  و  هستیم  خانواده  پزشک  طرح 
سال جاری نیز آن را اجرا می کنیم 
تمام  در  نیز  آینده  در  طرح  این  و 
ما  هرچند  می شود،  اجرا  استان ها 
ایرادات آن را قبول داریم و تالش 

می کنیم آن ها را برطرف سازیم.
این  به  بیمه ها  به اشاره بدهی  بهادر 
 850 افزود:  و  کرد  اشاره  دانشگاه 
این  به  بیمه ها  بدهی  تومان  میلیارد 
بدهی ها  کل  البته  و  است  دانشگاه 
تومان  میلیارد  هزار  یک  از  بیش 
گذشته  سال  آن  از  بخشی  که  بود 
پرداخت  شده است. معاون بهداشت 
با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
عمرانی  طرح   260 اینکه  به  اشاره 
در سال های گذشته در یک موافقت 
بهداشت،  وزیر  امضای  به  سه جانبه 

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
رسید،  فارس  استاندار  و  شیراز 
مراکز  ساخت   95 سال  از  افزود: 
از  که  شد  آغاز  روستایی  درمانی 
و  انجام  آن  مورد   120 تعداد  این 
140 مرکز دیگر باقی مانده است و 
به تدریج با رسیدن اعتبارات تکمیل 

خواهد شد.
بر خود  تأکید  با  عبدالرسول همتی 
به سالمت،  رسیدن  برای  مراقبتی 
افزود: دولت امکاناتی برای سالمتی 
این  اما  کرده  مهیا  جامعه  در  افراد 
مردم هستند که باید از آن استفاده 
خود  سالمتی  حفظ  برای  و  کنند 
»سفیران  وی  گفته  به  بکوشند. 
خود  طرح های  از  یکی  سالمت« 
و  است  خانواده ها  برای  مراقبتی 
تحت  خانواده  افراد  از  آن یکی  در 
سالمت  تا  می گیرد  قرار  آموزش 
 200 تاکنون  و  شود  حفظ  مردم 
هزار نفر در این استان در این طرح 

مشارکت داشته اند.

و  آب  شرکت  مدیرعامل 
به  پاسخ  در  شیراز  فاضالب 
گفت:  طلوع  روزنامه  خبرنگار 
انجام  شده،  توافقات  به  توجه  با 
جدید  و  قبل  اسالمی  شورای 
و  سابق  شهردار  و  شیراز  شهر 
ایجاد  مورد  در  شهر  این  کنونی 
و  فاضالب  محلی  تصفیه خانه های 
فضای  برای  آن  آب  از  استفاده 
سبز و باغات، امیدواریم امسال از 
نظر گرفته شده طی  در  مکان  پنج 
جلسات اخیر این کار در دو منطقه 

آغاز شود.
خدیجه  خبری/  سرویس 
روز  نظرپور  اهلل بخش  غضنفری: 
گذشته در جمع خبرنگاران بابیان 
اولویت  شرب  آب  تأمین  اینکه 
گفت:  است،  سازمان  این  اصلی 
کاهش  با  جاری  زارعی  سال  در 
به  نسبت  بارندگی  درصدی   71
نسبت  که  بودیم  مواجه  قبل  سال 
را  کاهش  درصد   59 بلندمدت  به 
آب  شرکت  مدیرعامل  داشته ایم. 
حجم  گفت:  شیراز  فاضالب  و 

این  در  سدها  پشت  آب  مخازن 
و  ندارد  خوبی  وضعیت  استان 
وضعیت  نیز  زیرزمینی  آب های 
دارند.  سطحی  با آب های  مشابهی 
نظرپور ادامه داد: در دهه قبل عمق 
چاه های حفرشده برای تأمین آب 
برای شیراز حداکثر 200 متر بود 
به  آن ها  عمق  حاضر  حال  در  اما 
باالی 300 و در یک مورد نیز به 
باالی 360 متر نیز رسیده، هرچند 
در برخی از مناطق فارس این عمق 

به باالی 500 متر رسیده است.
وی تصریح کرد: این مسئله زنگ 
خطر و هشداری برای همه ما است 
که منابع آب زیرزمینی را به خوبی 
آن ها  از  هوشمندانه  و  نگهداری 

قابل تولید  استفاده کنیم؛ زیرا آب 
نیست و جایگزینی ندارد.

در  اینکه مصرف  به  اشاره  با  وی 
و  صنعت  کشاورزی،  بخش  سه 
درصد   92 افزود:  است،  شرب 
درصد   2 و  کشاورزی  بخش  در 
صنعت و 6 درصد خانگی مصرف 
روش هایی  به  باید  که  می شود 
روی  باال  بهره وری  باراندمان 
آب  شرکت  مدیرعامل  بیاوریم. 
برای  داد:  ادامه  شیراز  فاضالب  و 
گذر از تابستان پیش رو 10 حلقه 
چاه جدید را در شهر شیراز وارد 
مدار آب رسانی کردیم و 7 حلقه 
تا  شدند  مجدد  مهندسی  نیز  چاه 
تولید  بیشتری  آب  طریق  این  از 
کنیم اما همچنان رکن اساسی در 
آب  مصرف  مدیریت  حوزه   این 

است.
از مردم شیراز درخواست  نظرپور 
کرد که با مصرف هوشمندانه آب 
آبی  پرتنش  تابستان  کمک کنند 
مثل  چراکه  شود،  سپری  امسال 
گذشته نمی توانیم چاه حفر کنیم و 

سد بسازیم؛ زیرا با محدودیت 
نظر  هستیم.  روبه رو  آبی  منابع 
از  درصد   86 اینکه  بابیان  پور 
بخش  در  شیراز  در  مصرفی  آب 
خانگی است، افزود: برای گذران 
صرفه جویی  نیازمند  تابستان 
حداقل 20 درصدی در این بخش 
کوچکی  باکارهای  که  هستیم 
در  کم مصرف  سرپوش های  مثل 
کولرها  سرویس  و  خانگی  بخش 
و...  کردن  حمام  زمان  کاهش  و 
می توان این کاهش را محقق کرد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شیراز ادامه داد: سرانه مصرف آب 
شبانه روز  در  لیتر   131 شیراز  در 
است که باید به 105 و در شرایط 
حاد به 50 تا 70 لیتر کاهش یابد. 
بپذیریم  باید  کرد:  تأکید  نظرپور 
خشکی  منطقه  در  فارس  و  ایران 
شرایط  این  با  باید  که  واقع شده 
آب  فراوانی  و  شویم  سازگار 
شیرین یک توهم است و ما ناچار 
به حفظ منابع آب موجود هستیم و 

آن را جدی بگیریم.

همراه با منایش فیلم

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی  
استاندار فارس گفت: زمانی که طرح 
)کوه چنار(  شهرستان   این  ایجاد 
مردم  حساسیت های  می شد  آماده 
کردیم  لحاظ  را  کازرون  شهرستان 
به  نسبت  مردم  که  می دانستیم  و 
و  حسین  سید  امامزاده  بیشاپور، 
که  برم  دشت  و  انارستان  دهستان 
بخشی از کوهمره بود به عنوان منطقه 
حساس  آن  روی  بر  تفرج گاهی 

هستند. 
سرویس خبری/ خدیجه غضنفری: 
نشست  در  جهرمی  پژوهش  هادی 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  خبری 
بسیاری از بخش های این استان واجد 
اینکه  برای  و  هستند  ارتقا  شرایط 
سهم فارس در این حوزه گرفته شود، 
کار مطالعاتی آن توسط کارشناسان 
این حوزه صورت گرفته است. وی 
کار  فارس  از  بخش   7 داد:  ادامه 
به  و  آماده  آن  طرح  و  مطالعاتی 
است  فرستاده  شده  کشور  وزارت 
روی  بعدی  مطالعات  آنجا  در  که 
برای  درنهایت  و  می شود  انجام  آن 
تصویب شدن به دولت می رود. وی 
ادامه داد: در این فرایند فقط وزارت 
نمی دهند؛  نظر  استانداری  و  کشور 
برنامه ریزی،  مدیریت  سازمان  بلکه 
بخش  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
دفاعی و امنیتی نیز در آن اظهارنظر 
می توان  درمجموع  و  کرد  خواهند 

کارشناسانه  به صورت  کار  گفت 
معاون  می شود.  دنبال  و  پیگیری 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی 
نقطه   7 این  از  یکی  گفت:  فارس 
شهرستان  ارتقا،  برای  شرایط  واجد 
کوه چنار است که ترکیب دو بخش 
که  بوده  کوهمره  و  چنارشاهیجان 
این  از  برگرفته  شهرستان  این  اسم 

منطقه است.
طرح  که  زمانی  کرد:  تأکید  وی 
می شد  آماده  شهرستان  این  ایجاد 
شهرستان  مردم  حساسیت های 
کازرون را لحاظ کردیم و می دانستیم 
که مردم نسبت به بیشاپور، امامزاده 
و  انارستان  دهستان  و  حسین  سید 
دشت برم که بخشی از کوهمره بود 
روی  بر  تفرج گاهی  منطقه  به عنوان 

آن حساس هستند. 
حسین،  سید  امامزاده  داد:  ادامه  وی 
در  بیشاپور  شهر  و  چوگان  تنگ 
طرح اولیه ما نبود و جزء جداناشدنی 
دشت  اما  است  کازرون  شهرستان 
برم چون در بخشی از کوهمره قرار 
پیشنهاد دادیم که جدا شود  ما  دارد 
ملحق  کازرون  مرکزی  بخش  به  و 
پیشنهاد  یک  داد:  ادامه  وی  شود. 
شهرستان  که  بود  این  ما  دیگر 
و  بزرگ  شهری  به عنوان  کازرون 
تاریخی در فارس که در کشور نیز 
به  آن  فرمانداری  است  شناخته شده 
این  اما  یابد،  ارتقا  ویژه  فرمانداری 

شد  کشانده  مردم  درون  به  موضوع 
دست  از  کازرون  که  شده  شایع  و 
رفت و کوچک شد و همین مسئله 
هرج ومرج را در این شهرستان ایجاد 
کرد. این مسئول افزود: ما با فعالین 
که  منطقه  این  اجتماعی  و  سیاسی 
نظر  گفتیم  می کردند  مراجعه  ما  به 
مدیران ارشد این استان این است که 
شود.  لحاظ  کازرون  مردم  خواست 
پژوهش ادامه داد: وقتی این موضوع 
تعدادی  جمع  در  من  گرفت  شدت 
از اهالی این شهرستان در فرمانداری 
خواسته های  وقتی  که  کردم  اعالم 
مردم را پذیرفتیم این اعتراضات چرا 
صورت گرفت است و این برای ما 

جای سؤال دارد. 
داشت:  اظهار  فارس  استاندار  معاون 
مدیرکل تقسیمات وزارت کشور به 
این  به  سفری  کشور،  وزیر  دستور 
شهرستان داشت و با مردم و امام جمعه 
کازرون دیدار کرد و خواست آنان 
بعدازاین  داد:  ادامه  پذیرفت. وی  را 
از کمیسیون سیاسی و  سفر اخباری 
چه  که  می شد  اعالم  دولت  دفاعی 

نشسته اید؛ کازرون کوچک شد. 
یک  متأسفانه  کرد:  اضافه  پژوهش 
عده در پشت این قضایا از بی اطالعی 
سوءاستفاده  آنان  احساسات  و  مردم 
شد  ایجاد  هرج ومرج  این  و  کردند 
عید  از  قبل  استاندار  شخص  خود  و 
مدنظر  اصالحات  اگر  کرد  اعالم 
دولت  به  طرح  این  نگیرید  صورت 
فرستاده نشود و من به مردم کازرون 
اعالم می کنم که شأن آن ها باالتر از 
پذیرفته  مطلب  برای  که  این هاست 
برخورد  احساسی  بخواهند   شده، 
احساسات  از  دهند  اجازه  و  کنند 
با  شود.پژوهش  سوءاستفاده  آن ها 
نیز  فارس  استاندار  اینکه  به  اشاره 
در این خصوص با دبیر دولت، دفتر 
جهانگیری و وزیر کشور کاماًل در 
ارتباط بوده و برای اعمال اصالحات 
در طرح مدنظر،  رایزنی کرده است، 
گفت: ایجاد شهرستان کوه چنار هیچ 
خدشه ای به شهرستان کازرون وارد 
این  توسعه  و  ارتقا  حتی  و  نمی کند 

شهرستان را هم به دنبال دارد.
حساسیت  بر  تأکید  با  همچنین  وی 
شکل گیری  در  نقشه ها  تهیه 
شدن  دنبال  از  جدید،  شهرستان 
موضوع توسط کارشناسان تقسیمات 
کشوری فارس در 48 ساعت گذشته 
خبر داد و افزود: به زودی نقشه دقیق 
ارائه  کشور  وزارت  به  و  مشخص 

می شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار فارس:
حساسیت های مردم شهرستان کازرون را در مورد تقسیمات لحاظ کردیم


