
عضو هیئت علمی دانشگاه درخصوص تالش در جهت شیراز به عنوان شهر خالق ادبی، گفت: یقینًا در بخش خصوصی این موضوع بیش از 
هر نهادی دنبال می شود. بهمن فیزابی در گفت وگو با خبرنگار مهر، افزود: انتظار می رود شهر شیراز به عنوان مرکز ادبی و فرهنگی کشور 
از نمادهای غیر مرتبط در فضای شهری آن به دور باشد و متولیان مدیریت شهری از عناصری بر مبنای صنایع دستی به زینت شهر بپردازند.

این استاد دانشگاه درعین حال میزان تعامل دانشگاه با محیط های پیرامونی را کم توصیف کرد و گفت: این انتقاد وارد است که عدم همکاری 
و تعامل دانشگاه و مدیریت شهری باعث شده شیراز ازنظر زیبایی محیطی آسیب ببیند. وی با این پرسش که آیا شیراز کنونی به عنوان شهر 
خالق ادبی دارای ظرفیت کافی است، گفت: یقینًا در بخش خصوصی این موضوع بیش از هر نهادی دنبال می شود، اما بعید می دانم در بخش 
دولتی چنین خواستی دیده شود. فیزابی درعین حال گفت: در زمان حال پدیده معاصر بودن در حوزه خالقیت جاری نیست؛ بااینکه دانشکده 

هنر و معماری وجود دارد، انتظار می رود توجه بیشتری به این موضوع شود.
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یادداشت روز

ظهور و بروز هر پدیده ای بدون 
دستیابی و دست یازی به فرهنگ 
یا  و  برخورد  چگونگی  درست 
تردید  بدون  آن،  از  برخورداری 
به فاجعه و یا فجایع جبران ناپذیر 

می انجامد.
زمان  در  که  همان گونه 
تقلید  با  اتومبیل  ورود  قاجار 
فراهم سازی  بدون  و  کورکورانه 
ایجاد  و  الزم  زیرساخت های 
صورت  آن،  از  استفاده  فرهنگ 
گرفت و درنتیجه امروز این وسیله 
ابزار  پیش ازآنکه  ما  برای  نقلیه 
از  به کاریکاتوری  باشد  آسایش 
خود مبدل و موجب سلب آرامش 
تبدیل  همچنین  و  است  شده 
به  دل نشین  و  روح افزا  خانه های 
پرتراکم،  و  عمودی  النه های 
نحوه  فرهنگ سازی  بدون 
دوران  در  که  آن ها  در  زیستن 
یافت  ترویج  به شدت  پهلوی 
بروزیافته  اختالفات  امروزه  و 
آپارتمان نشینی  زندگی  در 
را  دعاوی  پرونده های  بیشترین 
پدیده  داده،  اختصاص  به خود 
سرعت  با  که  مجازی  فضای 
همگان  زندگی  به  سرسام آوری 
راه یافته، نیز مانند غریبه ای ناآشنا 

مختلف  رنگ های  و  اشکال  به 
ما  گریبان گیر  به سختی  متنوع  و 

شده است.
از  بهره مندی  به جای  افراد  برخی 
امتیازات فضای مجازی، بیشتر به 
آن چسبیده اند و شبانه روز خود را 
با این پدیده نوظهور گره زده اند، 
مشاهده  از  گاهی  که  به گونه ای 
واقعیت های  از  بسیاری  درک  و 
دنیای  در  و  شده  ناتوان  زندگی 

خیال و توهم سیر می کنند.
فامیلی  تعامالت  دیگر،  سوی  از 
نوشته های  با  که  و...  کاری  و 
البته  و  بریده  بریده  و  کوتاه 
گروه های  در  نامفهوم،  و  ناقص 
صورت  شده  تشکیل   مجازی 
کامل  نشدن  ادا  به دلیل  می گیرد، 
موجب  اغلب  مطالب،  حق 
قهر  درنتیجه  و  سوءتفاهم  ایجاد 
بسیار  اختالفات  و  درگیری  و 
هر  به  افرادی که  بین  و  می شود 
با یکدیگر آشنایی  نوع و نحوی 
کرده  ایجاد  سیاه  فواصل  دارند، 
متمایل تر  غریبه ها  به  را  آنان  و 
می تواند  خود  این  که  می کند 
افتادن های  به دام  برای  سرآغازی 
گوناگون و سقوط به پرتگاه های 

مخوف باشد.

رئیس دانشکده هنر و معماری 
وجود  گفت:  شیراز  دانشگاه 
بازارچه های ارائه صنایع دستی و 
هنرهای سنتی در فضای شهری 

نیازی اساسی است.
محمدرضا بذرگر در گفت وگو 
به  پاسخ  در  مهر  خبرنگار  با 
مانند  بازارچه هایی  چرا  اینکه 
آنچه سال ها در بوستان آزادی 
محصوالت  عرضه  برای  محلی 
افتاده  رونق  از  صنایع دستی 
پرسش  این  گفت:  است، 
میراث  کنونی  مسئوالن  را 
باشند،  پاسخگو  باید  فرهنگی 
اما اینکه چنین بازارچه هایی در 
مؤثر  صنایع دستی  تولید  رونق 
نیست که حرکتی  است شکی 

خوب است.
فضایی  وجود  درعین حال  وی 
در  را  صنایع دستی  ارائه  برای 
اماکن تاریخی ضروری دانست 
با  مرتبط  فعالیت های  افزود:  و 
سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی 
بخش بسیاری از هنر کشور ما 
در  می تواند  که  فرامی گیرد  را 
گرفته  نظر  در  شهری  فضای 

شود.
تولید،  از  حمایت  بذرگر 
کارگاه های  ایجاد  و  عرضه 
انبوه  مقیاس  در  صنایع دستی 
مشاغلی  چنین  توسعه  در  را 
مؤثر دانست و گفت: ازجمله، 
دانشگاه ها  در  کارگاه ها  این 
قطعًا  تاریخی  محیط های  و 
و  باشد  داشته  تأثیر  می تواند 

مشتری جذب کند.
رئیس دانشکده هنر و معماری 

درعین حال تصریح کرد: مکلفیم 
بخشی کسب وکار و  در رونق 
تولیدات  توقف  از  جلوگیری 
نوآوری  با  همراه  صنایع دستی 
صنعت  این  توسعه  جهت  در 
حرکت کنیم، بنابراین در ایجاد 
از  استفاده  و  ابداع  و  نوآوری 
این  دانش آموختگان  و  جوانان 
جهت  در  می توانیم  رشته ها 
کشورمان  صنایع دستی  توسعه 

حرکت کنیم.
نقش  اینکه  بابیان  وی 
زمینه  این  در  که  رسانه هایی 
مهم  بسیار  می کنند  فعالیت 
ما  کشور  کرد:  عنوان  است، 
امروز در شرایطی است که نیاز 
به اشتغال جوانان دارد و جوانان 
با رویکرد نوآوری، خردگرایی 
آینده  به  خاص  نگاه  با  و 
می توانند توسعه صنایع دستی در 

کشور را دنبال کنند.
رئیس دانشکده هنر و معماری 
در  کارآفرینی  شد:  یادآور 
تحول  به  نیاز  امروزه  کشور 
صنایع دستی  و  دارد  اساسی 
کمک  زمینه  این  در  می تواند 
صنایع دستی  کند؛  شایانی 
توانایی ایجاد فعالیت و کار در 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی 

را دارد.
این  گفت:  ادامه  در  وی 
یک  به عنوان  هنر  از  حوزه 
جامعه  در  می تواند  رویکرد 
دانشکده  امروز  و  شود  مطرح 
جهت  در  معماری  و  هنر 
گام  صنایع دستی  بیشتر   توسعه 

برمی دارد.

به  اشاره  با  خانواده  روان شناس  یک 
در  بیش ازاندازه  حضور  منفی  تبعات 
حالت  این  در  مجازی گفت:  فضای 
و  دسترس  در  را  خود  اهداف  فرد 
نزدیک می بیند اما به دلیل عدم تالش 
به آنها نمی رسد و دچار سرخوردگی 

و افسردگی می شود.
به گزارش ایسنا، دکتر مسعود نویدی 
مقدم، روان شناس خانواده که در یک 
با  می کرد،  صحبت  رادیویی  برنامه 
اشاره به دالیل گرایش افراد و به ویژه 
بانوان برای تأیید شدن یا به اصطالح 
مجازی  فضای  در  شدن«  »الیک 
الزم  جذابیت  فرد  که  زمانی  گفت: 
را در محیط واقعی خود نداشته باشد 
حرکت  مجازی  طبقه های  سمت  به 
می کند. به همین دلیل بیشترین آمار 
عضویت اینستاگرام مربوط به بانوان 
و جوانان است. عدم دریافت محبت 
سبب  اطرافیان  و  همسر  از  توجه  و 
غیرواقعی  فضاهای  به  افراد  گرایش 
می شود. این مدرس دانشگاه با اشاره 
روانشناسی  در  مسئله  این  اینکه  به 
در  افزود:  می شود،  نامیده  فرافکنی 
به  موقعیت  یک  از  فرد  شرایط  این 
تجسم  و  جابه جاشده  دیگر  موقعیت 
خدشه دار  زندگی  مأموریت  از  فرد 
فرد  اینکه  به جای  یعنی  می شود؛ 
دنبال  را  خود  زندگی  اصلی  اهداف 
کند اهداف دیگری را دنبال می کند. 
افراد برای دریافت الیک در  گاهی 
برخی  درگیر  بیش ازحد  اینستاگرام 
و  می شوند  مسائل  و  موضوعات 

زمینه ساز  برخی  برای  ناکامی  حتی 
پرخاشگری را به وجود می آورد.

اشاره  با  خانواده   روان شناس  این 
و  بی هدف  حضور  تبعات  به 
و  مجازی  فضای  در  بیش ازاندازه 
بر  گفت:   اینستاگرام  به خصوص 
در  شده  انجام   بررسی های  اساس 
افرادی  بیشتر  کشور  علمی  جامعه 
می کنند  فعالیت  اینستاگرام  در  که 
متأسفانه  هستند.  زنان  و  جوان  افراد 
می کنند  مراجعه  ما  به  زیادی  افراد 
گله مند  خود  همسر  رفتار  از  که 
خانم  که  می کنند  عنوان  و  هستند 
مجازی  فضای  در  را  زیادی  وقت 
و  می گذراند  اینستاگرام  به خصوص 
از زندگی واقعی غفلت کرده است؛ 
فضای  به  زندگی  گرمای  بنابراین 
در  وی  است.  منتقل  شده  مجازی 
بشر  مشکالت  بیشتر  افزود:  ادامه 
که  است  درماندگی  دلیل  به  امروز 
جلوی پیشرفت فرد را می گیرد و او 
را متوقف می کند. در این حالت فرد 
اهداف خود را در دسترس و نزدیک 
به  تالش  عدم  دلیل  به  اما  می بیند 
آنها نمی رسد و دچار سرخوردگی و 

افسردگی می شود.

اعتقاد  به  بانکی  موهوم  سودهای 
رشد  برای  عاملی  کارشناسان، 
بازارهای سکه و ارز بودند؛ بااین حال 
یک کارشناس اقتصادی معتقد است 
در  بانکی  سود  نرخ  افزایش  که 

شرایط فعلی ضروری است.
که  راهکارهایی  ایسنا،  گزارش  به 
روزهای  این  مشکالت  حل  برای 
نظر  به  می شود  ارائه  ایران  اقتصاد 
می رسد همان عواملی است که منجر 
است.  شده  فعلی  متشنج  اوضاع  به 
کارشناسان،  از  بسیاری  نظر  طبق 
میلیارد  هزار   ۴۵۰ از  نقدینگی  رشد 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۴۶۳ به  تومان 
بانکی  موهوم  سودهای  از  ناشی 
سکه  و  ارز  بازارهای  به  سرانجام 
این  التهاب  به  منجر  و  آورد  هجوم 

گذشته  سال  از  دولت  شد.  بخش ها 
تصمیم  اقتصادی  رکود  به  توجه  با 
از  نقدینگی  خروج  برای  گرفت 
مولد،  رونق بخش های  و  بانک ها 
نرخ سود بانکی را کاهش دهد و از 
شهریورماه سال گذشته آن را به ۱۵ 
تصمیم  این  دنبال  به  رساند.  درصد 
بانکی  سیستم  از  منابع  به تدریج 
تولیدی  بخش های  به  اما  شد  خارج 
سکه  بازارهای  از  سر  بلکه  نرفت 
یک  اساس  این  بر  درآورد.  ارز  و 
عضو اتاق بازرگانی، راه حل عبور از 
معضالت فعلی را افزایش سود بانکی 
این  به  توجه  با  است.  کرده  عنوان 
برداشت  این گونه  می توان  صحبت 
کرد که اقتصاد ایران در یک سیکل 

معیوب به دور خود می چرخد.

نیروهای  کل  ستاد  سابق  رئیس 
مسلح ویالی لواسان را تحویل داد.

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری 
فیروزآبادی  سرلشکر  تسنیم، 
نیروهای  کل  ستاد  سابق  رئیس 
اخیرًا  که  را  لواسان  ویالی  مسلح 

ستاد  تحویل  بود،  شده  حاشیه ساز 
اجرایی فرمان امام)ره( داد.

اطالعیه ای  صدور  با  نیز  وی 
مسائل  درخصوص  توضیحاتی 
پیش آمده درباره ویالی لواسان ارائه 

کرده بود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
اشاره به کشف ۲۱۲ تن ماده مخدر در 
 ۱۳ افزایش  از  امسال  نخست  ماه  سه 
روانگران  قرص های  کشف  درصدی 
خبر  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
داد. به گزارش ایسنا، پرویز افشار در 
نشست خبری امروز خود بابیان اینکه 
روز  تا  مخدر  مواد  کشفیات  مجموعه 
به  نسبت  که  بوده  تن   ۲۱۲ گذشته 
مدت مشابه سال قبل که ۲۰۱ تن بوده، 
می دهد،  نشان  را  درصدی   ۶ افزایش 
مبارزه  پلیس  افزود: مجموع کشفیات 
با مواد مخدر ۱۹۷ تن از مجموع ۲۱۲ 
تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۴.۵ درصد رشد داشته است اما به 
دلیل کاهش کشفیات سایر دستگاه ها 
مجموع کشف مواد مخدر به ۶ درصد 

رسیده است.
کشف  درصدی   ۱۳ افزایش 

قرص های روان گردان

برتر  استان های  به  اشاره  با  وی 
اظهار  مخدر  مواد  کشف  درزمینه 
کرد: استان های سیستان و بلوچستان، 
تهران،  فارس،  هرمزگان،  کرمان، 
خراسان  گلستان،  یزد،  اصفهان، 
بیشترین  خوزستان  و  رضوی 
به  را  مخدر  مواد  کشفیات  میزان 
سه  سهم  داده اند.  اختصاص  خود 
و  سیستان  شامل  اولویت دار  استان 
به  هرمزگان  و  کرمان  بلوچستان، 
کشفیات  کل  مجموع  از  درصد   ۵۶ 

می رسد.
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
درصدی   ۱۳ افزایش  از  ادامه  در 
نسبت  روان گردان  قرص های  کشف 
و  داد  خبر  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
این  نشان دهنده  افزایش  این  گفت: 
بیشتری  حساسیت  باید  که  است 
داشته  روان گردان  قرص های   درزمینه 

باشیم.

هشداردرخصوصاعتیادبهشبکههایاجتماعی
چرایی حضور زیاد »زنان« در فضای مجازی

زمزمه افزایش نرخ سود بانکی

سخنگویستادمبارزهباموادمخدراعالمکرد؛
 تمهید قاچاقچیان »تریاک« و »هروئین« 

را ارزان نکرد

 سرلشکر فیروزآبادی ویالی لواسان 
را تحویل داد

هشداردرخصوصاعتیادبهشبکههایاجتماعی
 چرایی حضور زیاد »زنان« 

در فضای مجازی

رئیسدانشکدههنرومعماریدانشگاهشیراز:
وجود بازارچه صنایع دستی و هنرهای سنتی 

در فضای شهری نیاز است

عضوهیئتعلمیدانشگاهشیراز:
تالش برای رسیدن به شهر خالق ادبی در بخش خصوصی بیشتر است

از  ره  ردی  کالمی

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

استاندار فارس با اشاره به اینکه استان 
تولید  زنجیره  ظرفیت تکمیل  فارس 
خودرو را دارد، گفت: ایران خودرو 
فارس باید جایگاه مناسبی در صنعت 
خودروسازی کشور به دست آورد.

به گزارش ایسنا منطقه فارس به نقل 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  از 
تبادار  اسماعیل  فارس،  استانداری 
ایران خودرو  مجموعه  از  بازدید  در 
این که   بر  تأکید  با  فارس،  استان 
برای  کافی  ظرفیت  فارس  استان 
توسعه همه حلقه های تولیدی خودرو 
مجموعه  مدیران  افزود:  دارد،  را 
باید  فارس  استان  در  ایران خودرو 
تکمیل زنجیره تولید این مجموعه در 
استان را در دستور کار قرار داده و 
مرحله به مرحله این حلقه ها را تکمیل 
کنند  تا شاهد دستیابی ایران خودرو 

فارس به جایگاه مطلوب آن باشیم 
استاندار فارس با اشاره به مشکالت 
خودروسازی  صنعت  گذشته 
و  کارشناسان  همه  از  فارس، 
تجربه  با  که  دست اندرکارانی  
از  توانسته اند  خود  توانمندی  و 
این  مشکالت  فرازوفرودهای 
مجموعه بگذرند و ضررهای انباشته 
را به سوددهی رسانده و تولید حداقل 

را به حداکثر مبتنی بر ظرفیِت داشته 
تبدیل کنند، تقدیر و تشکر کرد. 

ایران خودرو  در  اینکه  بابیان  وی 
زیرساخت ها؛  توسعه  بدون  فارس 
و  افزایش یافته  بهره وری  سطح 
حداکثر  موجود  انسانی  نیروی  از 
استفاده شده است، گفت:  با ابتکاری 
که مسئوالن این مجموعه در دستور 
از   را   تولید  داده اند،   قرار  کار 
 ۸۰ به  روز  در  خودرو  دستگاه   ۳۰

دستگاه در روز افزایش داده اند. 
تبادار با تأکید بر اینکه کیفیت نازل 
مهم ترین موضوعی است که درباره 
خودروسازی داخلی  موردانتقاد قرار 
کیفیت  برتر  رتبه  کسب  می گیرد، 
توسط شرکت ایران خودرو فارس را 
دستاوردی مهم دانست و اظهار کرد: 
ثابت  تولیدی  مجموعه  یک  اینکه 
کند می تواند در حداقل امکانات نیز 

افزایش دهد، نشان دهنده  کیفیت را 
مجموعه  در  مناسب  کارکرد 

ایران خودرو فارس است. 
فعالیت  به   اشاره  با  ادامه  در  وی 
استان  در  ایران خودرو  مجموعه 
مجموعه  شد:  یادآور  فارس، 
 ۲۰۰ فارس  استان  در  ایران خودرو 
فرصت شغلی در استان ایجاد کرده 
که با توجه به اهمیت اشتغال زایی در 
شرایط کنونی جامعه بسیار ارزشمند 
خاطرنشان  فارس  استاندار  است. 
نام  مجموعه  این  بودن  فعال  کرد: 
صنعت  در  نیز  را  فارس  استان 
کرده  مطرح  کشور  خودروسازی 

است. 
نماینده عالی دولت در استان فارس 
با اشاره به اینکه سیاست گذاری های 
کالن در مجموعه ایران خودرو فارس 
از سوی هیئت مدیره انجام نمی شود، 

مجموعه  این  هیئت مدیره  گفت: 
فعال  پیشنهادات،  ارائه  درزمینه  باید 
نیز  استان  ارشد  مدیریت  و  باشد 
را  مستدل  و  منطقی  پیشنهادات  این 

پیگیری خواهد کرد. 
گزارش  به  اشاره  با  همچنین  تبادار 
ایران خودرو  مجموعه  مدیرعامل 
دستگاه های  همکاری  بر  مبنی 
اجتماعی،  تأمین  ازجمله  اجرایی، 
صنعت، معدن و تجارت و مالیات با 
این مجموعه، بیان کرد: انتظار دارم 
همواره مدیران مجموعه های تولیدی 
مدیران  همکاری  از  صنعتی   و 
از  گذر  برای  اجرایی  دستگاه های 
شاهد  و  کنند  استفاده  مشکالت 
ابراز رضایت نسبت به عملکرد این 

مدیران باشیم. 
مجموعه،  این  مدیرعامل  گفته  به 
سال  تا  فارس  استان  ایران خودرو 
و  بوده  ده  ضرر  مجموعه ای   ۹۲
شهرداری،  به  زیادی  بدهکاری های 
که  است  داشته  مالیات  و  بیمه 
توانمندی  و  تجربه  از  استفاده  با 
دست اندرکاران این مجموعه تا سال 
موجود،  بدهی های  همه  نه تنها   ۹۶
نیز  سوددهی  به  بلکه  پرداخت شده 

رسیده است.

اینکه  بر  با تأکید  استاندار فارس 
در  روزبه روز  باید  نشاط  و  امید 
جامعه تقویت شود گفت: خواهان 
تمام  میان  در  همدلی  و  وفاق 
سیاسی  جریان های  و  گروه ها 

استان فارس هستم.
به  ایسنا منطقه فارس  به گزارش 
استانداری  عمومی  روابط  از  نقل 
دیدار  در  تبادار  اسماعیل  فارس، 
و  احزاب  نمایندگان  از  جمعی 
در  اصولگرا  سیاسی  تشکل های 
بیانات  به  اشاره  با  فارس،  استان 
تأکید  که  انقالب  معظم  رهبر 
موضوعی  هیچ  امروز  می کنند 
و  هماهنگی  و  وحدت  از  مهم تر 
همسویی در جامعه نیست، افزود: 
این تأکید رهبر معظم انقالب باید 
الخطاب برای همه  به عنوان فصل 

ما در سراسر کشور باشد. 
استان  در  دولت  عالی  نماینده 
فارس تأکید کرد: مدیریت ارشد 
استان خواهان وفاق و همدلی  در 
جریان های  و  گروه ها  همه  میان 
جمعه،  ائمه  علما،  استان،  سیاسی 
بزرگان و سایر افراد است و باید 
میان  به  مردم  منافع  که  زمانی 
و  نگاه ها  اختالف  همه  می آید، 

سالیق کنار بگذارند. 
تنوع  به  اشاره  با  همچنین  تبادار 
رسوم،  آداب،  فرهنگی،  قومیتی، 
همه  گفت:  ایران،  در  و...  زبان 
پیروزی  ابتدای  از  تنوع ها  این 
انقالب اسالمی تا به امروز بدون 
بین آنها زیر چتر حمایتی  تمایز 
نظام جمهوری اسالمی ایران قرار 

داشته اند. 
همراه  انتقاد  اینکه  بابیان  وی 
و  سازنده  امری  باانصاف 
ما  همه  کرد:   اظهار  مفیداست، 
بر یک کشتی سوار هستیم و هر 
آفت و گرفتاری برای یک جزء 
اتفاق بیفتد کل را در برمی گیرد، 
و  سازنده  انتقاد  با  باید  بنابراین 
راستای  در  دلسوزی  بر  مبتنی 
به  اسالمی  جمهوری  نظام  حفظ 

صیانت از آن بپردازیم. 
گفت:  ادامه  در  فارس  استاندار 
باید  انتقادات  و  اخبار  انتقال  در 
آگاهی  می کنیم  مطرح  ازآنچه 
رسیدن  برای  باشیم،  داشته  کامل 
به دروغ  خود  موردنظر  اهداف  به 
قضاوت ها  در  و  نشویم  متوسل 

انصاف را رعایت کنیم. 
برنامه ریزی  و  تالش  به  تبادار 

به نظام  زدن  ضربه  برای  دشمنان 
اشاره  ایران  اسالمی  جمهوری 
نظام  دشمنان  افزود:  و  کرد 
امروز  ایران  اسالمی  جمهوری 
متحد  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
شده و همه امکانات و توان خود 
صدمه  و  اختالف افکنی  برای  را 
که  گرفته اند  کار  به  به نظام  زدن 
تالش  ضمن  باید  شرایط  این  در 
در  تقویت وحدت  و  برای حفظ 
داشته  را  الزم  هوشیاری  جامعه، 

باشیم. 
و  تدبیر  دولت  اینکه  بابیان  وی 
اعتقاد  شهروندی  حقوق  به  امید 
دارد یادآور شد:  وزارت کشور 
سیاسی  وفاق  منشور  تدوین  با 
احزاب  گسترش  به  خود  اعتقاد 
نیز  بنده  و  است  کرده  اعالم  را 
در  دولت  عالی  نماینده  به عنوان 
استان فارس معتقدم پویایی جامعه 
حضور  و  افکار  تضارب  درگرو 

همه سالیق است. 
اینکه  بر  با تأکید  استاندار فارس 
تالش  و  همدلی  زمان  امروز 
مضاعف برای حل مشکالت مردم 
است، گفت: مردم پس از عنایت 
خداوند و رهبری های  مقام معظم 

رهبری، پشتوانه نظام در بحران ها 
بوده و در آینده نیز خواهند بود. 
تبادار، با تأکید بر اهمیت تزریق 
امیدواری به جامعه، سخن گفتن با 
آگاهی از سوی گروه های مرجع 
امید  ایجاد  سبب  را  تأثیرگذار  و 

در جامعه دانست. 
از  بسیاری  به  اشاره  با  وی 
سال های  در  دولت  دستاوردهای 
اخیر، این اقدامات را زمینه ایجاد 

امیدواری در جامعه برشمرد.
استان  در  دولت  عالی  نماینده 
نرخ   92 سال  در  گفت:  فارس 
 13.8 فارس   استان  در  بیکاری 
رسیده   10.8 به   امروز  و  بوده 
همچنین  رتبه فضای کسب کار 
حال  در  که  بوده   18 فارس  در 
یافته  ارتقا  یک  رتبه  به  حاضر 

است. 
توسعه  اینکه  به  بابیان  تبادار 
برای  زمینه ای  غیرنفتی  صادرات 
بهبود وضعیت اقتصادی در جامعه 
است، یادآور شد: توسعه صادرات 
غیرنفتی استان در سال 94 حدود 
 96 و   95 سال  در  و  درصد    60
داشته  افزایش  درصد   28 حدود 

است.

غذایی  صنایع  ارشد  کارشناس 
غذایی  علوم  و  تغذیه  دانشکده 
قارچ های  که  کرد  تأکید  شیراز 
بر  بسته بندی های  در  پرورشی 
برای  خطری  هیچ گونه  چسب دار 
و  ندارد  دنبال  به  افراد  سالمت 

قابل مصرف است.
فارس،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
آرش بهرامی در جمع خبرنگاران 
 1100 از  بیش  اینکه  به  اشاره  با 
جهان  در  خوراکی  قارچ  گونه 
وجود دارد، گفت: در ایران نیز با 
توجه به تنوع اقلیم و شرایط آب 
و هوایی، تنوع ژنتیکی قارچ های 

خوراکی بسیار باال است.
قارچ های  امروزه  گفت:  او 
پرورشی  به صورت  خوراکی 
کارشناسان  نظارت  تحت  و 
در  و  شده  داده  کشت  خبره 
در  چسب دار  بر  بسته بندی های 
دسترس مردم قرار می گیرد، این 
نوع قارچ سالم بوده و قابل مصرف 
نگرانی  بدون  افراد  و  است 

می توانند آن را استفاده کنند.
غذایی  صنایع  کارشناس  این 
خوراکی  قارچ های  اینکه  بابیان 
که  طبیعی  قارچ های  دودسته  به 
و  می شوند  یافت  طبیعت  در 
قارچ های پرورشی تقسیم می شود، 
پرورش  محیط های  در  افزود: 
کنترل  برای  خوراکی،  قارچ های 
بهداشت و جلوگیری از آلودگی 
کردن  ضدعفونی  مثل  مواردی 
دستکش  از  استفاده  کفش ها، 
از  استفاده  یک بارمصرف، 
روپوش، جلوگیری از رفت وآمد 
افراد متفرقه و جلوگیری از ورود 

رعایت  محیط کشت  به  حشرات 
می شود.

غذایی  صنایع  ارشد  کارشناس 
غذایی  علوم  و  تغذیه  دانشکده 
توصیه  بهترین  داد:  ادامه  شیراز، 
در این زمینه استفاده از قارچ های 
خوراکی بسته بندی شده موجود در 
نوع  این  بذر  چراکه  است؛  بازار 
استریل  و  شناخته شده  قارچ ها 
بوده و از مؤسسات معتبر و تحت 

نظارت تهیه می شود.
بااینکه  توجه  با  کرد:  اضافه  او 
قارچ ها،  پرورشی  درکشت 
و  استریل  قارچ،  پرورش  بستر 

گندزدایی می شود و فاقد هرگونه 
آفت و بیماری است و بذر قارچ 
از  استریل  به صورت  نیز  )اسپان( 
مؤسسات و یا کارگاه های معتبر 
و تحت نظارت تولید کننده قارچ 
هیچ گونه  بنابراین  می شود،  تهیه 
خطری ازلحاظ سمیت و بیماری زا 
تهدید  را  مصرف کنندگان  بودن، 

نمی کند.
و  تشخیص  شد:  یادآور  بهرامی 
از  خوراکی  قارچ های  شناسایی 
سمی  و  غیرخوراکی  قارچ های 
است،  دشوار  بسیار  طبیعت  در 
به همین دلیل توصیه می شود که 
مصرف  و  جمع آوری  از  افراد 
طبیعت  در  وحشی  قارچ های 

خودداری کنند.
این کارشناس ارشد توصیه کرد: 
باالی  تغذیه ای  ارزش  به  با توجه 
از  استفاده  خوراکی،  قارچ های 
این ماده غذایی با در نظر گرفتن 
نکات یادشده را در سبد روزانه یا 

هفتگی فراموش نکنیم.

استاندارفارستأکیدکرد:

لزوم توسعه ایران خودروی فارس

استاندارفارس:

خواهان وفاق و همدلی بین جریان های سیاسی فارس هستم

استاددانشکدهعلومتغذیهشیراز:

 قارچ های پرورشی در بسته بندی های بر چسب دار 
قابل مصرف است


