
نخستین جشنواره موسیقی در ۴ بخش موسیقی ایرانی، کالسیک، پاپ و کوبه ای در شهرستان سروستان با شرکت بیش از ۵۰ نوازنده برگزار 
می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سروستان درخصوص برگزاری فستیوال موسیقی شهرستان سروستان به خبرنگار مهر، گفت: اولین فستیوال 
موسیقی در ۴ بخش موسیقی ایرانی، کالسیک، پاپ و کوبه ای در شهرستان سروستان با شرکت بیش از ۵۰ نوازنده با حمایت بخش خصوصی و 
همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن موسیقی شهرستان سروستان در شرایطی برگزار می شود که می توان گفت آموزش هنر موسیقی 
به شکل جدی، صحیح و اصولی، مدت زمان زیادی نیست که جز فرهنگ این شهرستان قرارگرفته، اما شور و شوق هنرمندان و نوازندگان برای 
فعالیت های موسیقیایی این شهر، هر غریبه ای را به این تصور وا می دارد که گویی برای آموزش این هنر ناب و گران بها چیزی بیش از نیم قرن 

ارزش گذاری و فرهنگ سازی شکل گرفته است.
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یادداشت روز

ادارات  در  بسیاری  هزینه  و  وقت 
حکومتی  نهادهای  و  سازمان ها  و 
می شود  تشریفاتی  و  مراسم  صرف 
و  بازدهی  هیچ گونه  به طورمعمول  که 
اما شوربختانه به  فایده ای را در برندارد؛ 
دلیل خوشایند برخی از مدیران از سوی 
کارکنانی که بی تردید ازاین گونه رفتارها 
بهره برداری های  انتظار  خود  اعمال  و 

نادرست را دارند، صورت می گیرد.
تفکر  نبود  و  تملق گویی  روحیه  وجود 
»نقد و نظر«، در شماری از دستگاه های 
حکومتی، موجب فراهم شدن زمینه های 
فساد شده و راه رانت خواری و ویژه طلبی 

را رواج داده است.
خودشان  به قول  کارکنان  از  برخی 
به  ارشد  مدیر  ورود  ابتدای  همان  از 
را  نهاد مربوطه، آن چنان وی  سازمان و 
نمک گیر می کنند که در صورت وجود 
او،  در  شخصیتی  ضعف  کوچک ترین 
آن  مقرر  ضوابط  اعمال  و  شفافیت  راه 
سازمان و نهاد، بسته می شود و شبکه ها و 
سازمان های کوچک و بزرگ غیررسمی 

در دل مجموعه شکل می گیرد و قدرت 
می یابد.

در  همواره  دور،  بسیار  زمان های  از 
جمالت  و  ضرب المثل ها  جامعه  سطح 
دراثر  که  یافته  رواج  مغزداری  و  نغز 
زبانزد  بسیار،  زمان  گذشت  و  تجربیات 
این  از  یکی  است.  شده  عام  و  خاص 
جمالت طالیی و کلیدی همان »کارهای 
کوچک  آدمک های  به دست  را  بزرگ 
و  حقیر  افراد  چراکه  است.  نسپارید« 
مقام،  و  پست  یافتن  صورت  در  ناتوان 
سرانجام  و  ندارند  را  الزم  ظرفیت های 
درونی  سرکوب شده  خواسته های  تسلیم 
و دچار خودباختگی می شوند و دست به 
تخلفات بی شمار می زنند؛ مانند تشنگانی 
که عطش بسیار دارند و به محض رسیدن 
خود  دست وپای  رودخانه،  و  چشمه  به 
می نوشند  آن قدر آب  و  می کنند  گم  را 
این پدیده را مردم خوب  تا خفه شوند. 
و  رفتار  در  مختلف  دوران های  طی  ما 
 اعمال برخی در سطوح گوناگون تجربه 

کرده اند.

عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت: 
و  بی تجربه  نیروهای  به کارگیری 
ناکارآمد در پست های مدیریتی، سبب 
آسیب رساندن به سرمایه های شهری و 
موسوی  عبدالرزاق  می شود.  شهرداری 
این  علنی  جلسه  پنجمین  و  چهل  در 
اقتصادی  شرایط  در  کرد:  اضافه  شورا 
کنونی بیش از هر زمان دیگر به تهیه 
و  انسانی  نیروی  ساماندهی  تصویب  و 

بودجه ریزی عملیاتی نیاز داریم.
وی بابیان این که سرمایه اقتصادی بدون 
کارآمد  نمی تواند  متخصص  نیروی 
باشد، ادامه داد: نیروی انسانی ساماندهی 
و  همکاری  جمعی،  تعامل  شده، 
مشارکت موجب تولید و ارزش افزوده 
رئیس  می شود.  اقتصاد  شکوفایی  و 
حقوقی  امور  برنامه وبودجه،  کمیسیون 
شیراز  شهر  اسالمی  شورای  امالک  و 
می بینیم  شیراز  شهرداری  در  افزود: 
تعامل و همکاری که باید در بخش ها 
وجود داشته باشد وجود ندارد و اجرای 
این  در  انسانی  نیروی  ساماندهی  طرح 
استفاده  برای  راه حلی  می تواند  سازمان 
باشد.  آن  در  انسانی  نیروی  از  بهینه 
وی ادامه داد: یک سال می گذرد؛ ولی 
برنامه  آسان سازی و شفافیت وعده داده 
بنابراین  است؛  نشده  محقق  شهرداری 
گزارش  می خواهم  شیراز  شهردار  از 
ارائه  به شورا و مردم  را  اقدامات خود 
کند. موسوی همچنین از شهردار شیراز 
که   96 بودجه  از  گزارشی  خواست 
هنوز به شورا اعالم  نشده و از این نظر 
تأخیر دارد را ارائه کند و در کنار آن 
گزارشی از روند تهیه برنامه 5 ساله این 
سازمان و اقداماتی که در جهت مبارزه 
به شورا  نیز  را  تبعیض شده  و  فساد  با 
اسالمی  شورای  عضو  این  کند.  ارسال 
باغات  تهدید  درخصوص  شیراز  شهر 
نیز  قصردشت و فضاهای سبز عمومی 
رعایت  بدون  کاربری  تغییر  گفت: 
خشکاندن  و  عمومی  مصالح  و  قانون 
جدی ترین  باغ ها  این  درختان  قطع  و 
موضوع بر سر حیات فضای سبز شهر 
ماده )1(  به  اشاره  با  است. وی  شیراز 
قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر 
اظهار داشت:  هر کس درختان را که 
از  عمدی  می گیرد  قرار  ماده  این  در 
به  خسارت  جبران  بر  عالوه  ببرد  بین 
جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۱۰ 
محکوم  درخت  هر  برای  ریال  میلیون 
یک  از  بیش  درصورتی که  و  می شود 
درخت باشد به حبس تعزیری از شش 
ماه تا سه سال محکوم می شود. موسوی 
در  باغات  کاربری  تغییر  داد:  ادامه 
کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری 
اگرچه  و  می شود  انجام  شهرسازی  و 
این  روند  از  خارج  تالش ها  بعضی 
کمیسیون برای تغییر کاربری صورت 

حقوق دان ها  برخی  هرچند  می گیرد، 
برای  فاقد صالحیت  را  کمیسیون  این 
دادن تغییر کاربری می دانند. وی بابیان 
کمیسیون  طرف  از  اقدامی  هر  این که 
بیان  برسد،  شورا  تأیید  به  باید   5 ماده 
صالحیت  عدم  بر  باید  را  اصل  کرد: 
کمیسیون ماده 5 در تغییر کاربری قرار 
این  کنیم  اطمینان  این که  مگر  دهیم، 
کار تغییر اساسی در طرح تفضیلی شهر 
است  ضروری  بنابراین  داشت  نخواهد 
طرف  از  اساسی  تغییر  شاخص  موارد 
شهرسازی  و  معماری  عالی  شورای 

احصا و ابالغ شود.
خسارت ۵۷۶ هزار میلیارد تومانی به 

فضای سبز شیراز
سالمت  کمیسیون  رئیس  ادامه  در 
محیط زیست و خدمات شهری شورای 
درخت  هر  گفت:  شیراز  شهر  اسالمی 
به  توجه  با  و  دارد  ارزش  دالر   200
 83 سال  از  شیراز  باغات  حجم  این که 
تا امروز از 1700 به 800 هکتار رسیده  
میلیارد  هزار   576 زد  تخمین  می توان 
واردشده  شهر  این  به  خسارت  تومان 
هرچند  داد:  ادامه  ناصری  علی  است. 
هوای شهر شیراز پاک مانده ولی این 
وضعیت شکننده است و اگر فکری به 
نکنیم  قصردشت  باغات  تخریب  حال 
شد.  خواهیم  مشکل  دچار  آینده  در 
شیراز  سبز  فضای  کاهش  دلیل  وی 
مدیریتی،  ضعف  چون  عواملی  را 
تصمیم گیری  مراجع  پراکندگی 
خوران  ویژه  سوء استفاده  و  مدیریتی 
عنوان کرد. ناصری با توجه به این که 
باغات قصردشت یکی از عوامل اصلی 
پاکی هوای شیراز است خواستار حفظ 
و  شهرسازی  عالی  شورای  مصوبه 
»طرح  عنوان  با   79 سال  در  معماری 
جامع یکپارچه باغات قصر دشت« شد.

نیز  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
در این جلسه با اشاره به گرمای هوا و 
قطع برق در شهر شیراز گفت: شورای 
صرفه جویی  برای  شیراز  شهر  اسالمی 
درصد   50 دارد  قصد  برق  مصرف  در 
خاموش  را  مکان  این  المپ های 
از  افزود:  دستغیب  احمدرضا  کند. 
به  توجه  با  می خواهم  نیز  شهروندان 
انرژی  مصرف  در  کنونی  وضعیت 
از  بتوانیم  تا  کنند  صرفه جویی  برق 
این  تابستان عبور کنیم. در این جلسه 
همچنین مصوبه انتشار اوراق مالی برای 
خرید 300 دستگاه اتوبوس تک کابین 
رأی  کابین  دو  اتوبوس  دستگاه   50 و 
از  یکی  پاک فطرت  سیروس  آورد. 
اتوبوس هایی  اعضای شورا درخصوص 
شده  خریداری   قبل  شورای  در  که 
داده  تحویل  هنوز  آن ها  از  برخی  و 
 نشده است از شهرداری شیراز توضیح 

خواست.

ایران،  عروق  جراحان  انجمن  رئیس 
اصلی  علت  را  چاقی  اینکه  ضمن 
شرایین  تصلب  و  عروق  گرفتگی 
خطر  به  نسبت  درعین حال  دانست، 
و  در سیگاری ها  بورگر  بیماری  بروز 
همچنین خطر قطع عضو به دنبال این 
محمدرضا  دکتر  داد.  هشدار  بیماری 
کالنتری معتمد در گفت وگو با ایسنا، 
در توضیح عوامل خطرساز بیماری های 
عروقی گفت: دیابت، چاقی و افزایش 
عوامل  از  دخانیات  همچنین  و  وزن 

برای  هستند.  بیماری  این  خطرساز 
باید وزن و  بیماری  این  از  پیشگیری 
قند خون کنترل و از استعمال دخانیات 

پرهیز شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
طرح  اجرای  فارس  استانداری 
در  بزرگ  گامی  را  تاب آوری 
جهت کاهش آسیب ها و تنش های 
هم اکنون کشور  است که  اجتماعی 

دچار آن است.
سرویس خبری/ مریم زارع خفری:
»نشست  در  دستغیب  معصومه 
تاب آوری  سطح  ارتقای  تخصصی 
در  آنان  نقش  و  زنان  اجتماعی 
گفت:  اجتماعی«  مشارکت  میزان 
تاب آوری نقطه مقابل آسیب پذیری 
که  است  بزرگی  ظرفیت  و 
می توان  طرح  این  گسترش  با 

بحران های جامعه را کاهش داد.
مسئله ای  تاب آوری،  داد:  ادامه  وی 
و  فردی  جنبه  که  است  آموختنی 
اجتماعی دارد و با آموزش می توان 
برای حل مشکالت  افراد  را در  آن 

زندگی خود نهادینه کرد.
طرح  اینکه  به  اشاره  با  دستغیب 
تاب آوری در استان فارس در مرحله 
است،  مدرسین  به  آموزش  ارائه 
بر  ابتدا  در  داریم  قصد  ما  افزود: 
روی آموزش این طرح تمرکز کنیم 
ایجاد گروه ها  و  آموزش  ارائه  با  و 
فرهنگسراها  و  محله  خانه های  در 
آسیب های  بومی  مردم  مشارکت  با 

موجود را کم کنیم.
طرح  این  اجرای  این که  بابیان  وی 
گذشته  سال  از   به صورت کشوری 
شروع شده است، افزود: ۲۰۰ نفر از 
دیدند  آموزش  ساعت   16 مدرسین 
تعداد  بودجه  کمبود  علت  به  که 

آن ها به 35 نفر رسید و این مدرسین 
کار  آموزشی،  مراحل  اتمام  از  پس 

خود را شروع می کنند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
حوزه  در  گفت:  فارس  استانداری 
دستگاه   14 اجتماعی،  آسیب های 
در حال کار کردن و سرمایه گذاری 

مشترک با ما هستند.
به گفته وی گام های طرح تاب آوری 
اجتماعی پرورش مهارت حل مسئله، 
باانگیزه  دیگران،  با  ارتباط  مهارت 
زندگی،  صحیح  معنای  فهم  بودن، 

کاهش افسردگی و... است.
دستغیب در بخش دیگری از سخنان 
با  ما  هم اکنون  این که   بابیان  خود 
جامعه  در  ارزش ها  در  تعادل  عدم 
چنین  در  افزود:  هستیم،  روبه رو 
روی  بر  تنها  نمی توانیم  ما  وضعیتی 
یک موضوع مانند عفاف و حجاب 
متمرکز شویم و این امر تنها مسئله 

و دغدغه در حوزه بانوان نیست.
و  نیازها  زنان  داد:  ادامه  وی 
اولویت های مختلف  و زیادی دارند 
راهکارها  و  توجه  آن  به  باید  که 
دیگر  سوی  از  و  کرد  پیدا  علمی 
خانواده  تحکیم  و  حفظ  روی  بر 
سرمایه گذاری  دختران  ازدواج  و 
به  تبدیل  تا  گیرد  صورت  مناسبی 

بحران نشود.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری فارس با گالیه از کمبود 
در  گفت:  زنان  حوزه  در  بودجه 
تحکیم  و  خانواده ها  آموزش  بحث 
در کشور کوتاهی جدی شده است 

و  با بودجه اندک در حوزه زنان و 
خانواده این استان در نظر گرفته شده 
فقط  و  نمی بریم  به جایی  راه 
برداریم  جلو  به  گام  چند  می توانیم 
و در شهرستان های فارس مشکالت 

بیشتری وجود دارد.
دستغیب همچنین از برگزاری دوره 
آموزشی سه روزه کارآفرینی در مال 
آینده برای دختران و زنان شیرازی 
توسعه کارآفرینی  بنیاد  با همکاری 

زنان خبر داد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری فارس همچنین از آزادی  
که  غیرمالی  جرائم  زندانی  زن   14
از  آن  مالی  کمک های  جمع آوری 
در  شروع شده  فاطمه  حضرت  میالد 
آینده نزدیک خبر داد که البته 6 نفر 

از آن ها تاکنون آزاد شده اند.
دوره های  گر  تسهیل  و  مدرس 
این  در  نیز  خانواده  و  تاب آوری 
نشست گفت: تاب آوری یعنی ایجاد 
توانایی در افراد و جوامع برای پشت 
سرگذاشتن شوک ها و نامالیمات و 
توانایی مقابله با بحران و تاب آوری 
توسعه  رکن  مهم ترین  اجتماعی 

پایدار و مدیریت بحران است.
داد:  ادامه  متولی  محمدکاظم 
کردن  تحمل  معنای  به  تاب آوری 
مشکالت نیست بلکه به معنای ایجاد 
افراد  تا  است  جوامع  در  توانمندی 
بروز  با  بتوانند  محلی  گروه های  در 
استعدادهای خود توانایی حل مسئله 

را پیدا کنند. 
قرار  طرح  این  در  کرد:  اضافه  وی 

و  شود  گل وبلبل  وضعیت  نیست 
هیچ گاه نمی توان آسیب را به صفر 
رساند بلکه می توان شیب آسیب را 
کم کرد و افراد را به زندگی عادی 

یا وضعیت جدید رساند.
تاب آوری  طرح  داد:  ادامه  متولی 
اجتماعی  و  مشارکتی  طرح  یک 
مشارکت  با  منطقه  هر  در  و  است 
افراد محلی اجرا می شود و این کار 
سبب پاسخ سریع به مشکالت، ایجاد 
به  تعلق  احساس  و  پایدار  روابط 
گروه، بروز استعدادها و ایجاد نگاه 
سرمایه های  افزایش  و  باال  به  پایین 
زمان  در  که  چیزی  و  اجتماعی 
کنونی به شدت در کشور آسیب دیده 

است.
این  اجرای  در  کرد:  تأکید  متولی 
محلی  مردم  به  مجریان  نباید  طرح 
از  که  بدهند  وعده هایی  و  قول ها 
توانشان خارج است یا فضای بسیار 
آرمانی را ترسیم کنند بلکه گام به گام 
با تکیه بر همین افراد و دانش بومی 

اقدامات خود را پایه ریزی کنند.
در  مسئله  مهم ترین  وی  گفته  به 
موانع  تاب آوری  ملی  طرح  اجرای 
و  مدیریتی  و  اداری  ساختاری، 

اجتماعی است.
اینکه  به  اشاره  با  گر  تسهیل  این 
منطقه  هر  فرهنگ  و  وضعیت 
با  افزود:  است  متفاوت  ایران  از 
باید  بومی  وضعیت  همین  به  توجه 
دست  به  برای  و  شود  برنامه ریزی 
آوردن نتایج موردنظر این طرح نیاز 

به زمان دارد.

اشاره  با  فارس  استاندارد  مدیرکل 
و  خوراکی  محصوالت  افزایش  به 
عرضه  و  غیراستاندارد  نوشیدنی 
شبکه  از  خارج  محصوالت  این 
شهروندان  به  نظارت،  تحت  توزیع 
شرایطی  هیچ  در  که  داد  هشدار 
غیراستاندارد  غذایی  محصوالت  از 

استفاده نکنند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
استاندارد  کل  اداره  عمومی  روابط 
به قرار  رهنما  مرتضی  فارس، 
رواج  و  تابستان  ایام  در  داشتن 
عرضه نوشیدنی های مختلف اعم از 
آب میوه و عرقیات و دوغ و دیگر 
کرد:  تصریح  سنتی،  نوشیدنی های 
و  نوشیدنی  و  خوراکی  محصوالت 
که  مختلفی  فرآورده های  و  لبنی 
و  قانونی  عرضه  سیستم  از  خارج 
منازل  و  خیابان  و  جاده  کنار  در 
کسب وکار  شناسه  فاقد  اماکن  و 
استاندارد  می شود،  عرضه  قانونی 

نیست.
عواقب  اینکه  تصریح  با  او 
آب لیمو  نظیر  محصوالتی  مصرف 
استاندارد  نشان  فاقد  دوغ های  و 
و  جاده  و  خیابان  کنار  عرضه شده 
به  مستقیمًا  صنفی،  غیر  اماکن  در 
تأثیر  بازمی گردد،  مصرف کننده 
را  سالمت  بر  کاالها  این  مصرف 

خطرناک توصیف کرد.
فروش  واقعیت  این  به  اشاره  با  او 

و  عرقیات  آبمیوه،  لبنی،  مواد 
خوراکی  مواد  دیگر  و  آب لیمو 
غیربهداشتی  شکل  به  آشامیدنی  و 
است،  افزایش یافته  شیراز  شهر  در 
شامل  نوشیدنی ها  مهم ترین  گفت: 
آب معدنی،  گازدار،  نوشابه های  
عرقیات  و  لبنی  نوشیدنی های 
است که تولید آنها باید با رعایت 
تحت  و  بوده  استاندارد  شمول 
و  تولید  تهیه،  بهداشتی  شرایط 
نشانه گذاری و عرضه  و   بسته بندی 

شود.
نشانه گذاری  در  افزود:  وی 
خوراکی  مواد  و  نوشیدنی ها 
ترکیبات محصول، نحوه نگهداری، 
انقضا، آدرس دقیق  تاریخ تولید و 
استاندارد  عالمت  سازنده،  کارخانه 
باید موردتوجه  با کد ده رقمی و... 
این  از  هرکدام   نبود  گیرد؛  قرار 
کار  در  نقص  نمایانگر  نشانه ها 

است.
همچنین  فارس  استاندارد  مدیرکل 

قارچ گونه  رشد  درخصوص 
آبمیوه،  لبنی،  مواد  و  نوشیدنی ها 
آب لیمو، آب غوره، عرقیات، لبنیات 
مکان های  در  که  خانگی  و  سنتی 
غیربهداشتی عرضه می شود، گفت: 
عالمت  دارای  اگر  حتی  مواد  این 
استاندارد هم باشد چون مستقیمًا در 
قرار می گیرد  نور خورشید  معرض 

برای سالمتی مضر است.
حائز  نکته  کرد:  خاطرنشان  رهنما 
آبی  آب معدنی  اینکه  اهمیت 
است که مستقیمًا از چاه یا چشمه 
مواد  هیچ گونه  بدون  و  گرفته شده 
یک  از  که  آبی  باشد،  افزودنی 
مواد  از  تصفیه  برای  ساده  فیلتر 
اما  می شود،  داده  عبور  خارجی 
آب آشامیدنی که مانند آب معدنی 
از  دارد  امکان  می شود  بسته بندی 
که  باشد  شرب  آب  تأمین  منابع 
بر روی آن عملیاتی انجام و به آن 
موادی اضافه شده و در آن تغییراتی 

ایجاد می شود.

وی با تأکید بر اینکه هم آب معدنی 
یخ زده  نباید  آشامیدنی  آب  هم  و 
توضیح  شود،  مصرف  و  عرضه 
آب  که  است  شده  مشاهده  داد: 
بسته بندی و معدنی پس از یخ زدن 
را  رسوب هایی  مجدد  شدن  آب  و 
جذب می کند که مواد آبی اولیه را 

به هم می ریزد.
مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به 
اینکه تحقیقات بهداشتی نشان داده 
و  نوشیدنی ها  این  از  هیچ کدام  که 
به  سنتی  اسم  به  مواد خوراکی که 
نیست،  تأیید  مورد  می رسد  فروش 
و  بوده  مرجوعی  مواد  این  گفت: 
بهداشت آنها را رد کرده و در هیچ 

کانال دیگری به فروش نمی رسد.
که  کرد  توصیه  مردم  به  رهنما 
خوراکی  مواد  و  نوشیدنی ها 
موردنیاز خود را از مراکز معتبری 
استاندارد  عالمت  دارای  که 
و  انقضاء  و  تولید  تاریخ  بوده، 
بسته بندی و سایر مشخصه های الزم 
مصرف  و  تهیه  را  است   بهداشتی 

کنند.
تصریح  فارس  استاندارد  مدیرکل 
مواد  و  نوشیدنی ها  که  کرد 
با  مستقیمًا  اینکه  دلیل  به  خوراکی 
ارتباط  در  مردم  ایمنی  و  سالمت 
اجباری  استاندارد  مشمول  است، 
داشته  استاندارد  نشان  باید  و  است 

باشد.

فارس  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
گفت: ساماندهی وضعیت مجموعه 
جهانی کاخ ساسانی به شکل ویژه 

در دستور کار قرارگرفته است.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 

کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 
دنبال  به  فارس،  استان  گردشگری 
نابسامان  از وضعیت  درج گزارشی 
در  امیری  مصیب  ساسانی،  کاخ 
با  فارس  منطقه  ایسنا  با  گفت وگو 
تأیید وجود فرسودگی و ترکیدگی 
لوله های آب رسانی به کاخ ساسانی 
سروستان، گفت: وسعت ترکیدگی 
و فرسودگی لوله ها در این مجموعه 

زیاد نیست.
قبل  سال ها  لوله  این  گفت:  امیری 

از بیرون محوطه کاخ ساسانی برای 
تأمین آب محوطه کشیده شده اما به 
دلیل گذر ایام و دچار پوسیدگی و 

ترکیدگی شده است.
وی بابیان اینکه به زودی این لوله ها 
تعویض خواهد شد، افزود: پیش از 
اقدامات  مجموعه،  این  ثبت جهانی 
اما  شد  انجام  مرمتی  و  عمرانی 
فنس گذاری،  عملیات  نیز  هم اینک 
زیرساخت های  بهسازی  و  مرمت 

گردشگری در حال انجام است.
با  فارس  فرهنگی  میراث  مدیرکل 

این  جهانی،  ثبت  با  اینکه  تصریح 
ویژه تری  مراقبت  نیاز  مجموعه 
تالش  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
یک  به  سریع تر  هرچه  تا  می کنیم 
مجموعه  این  در  مطلوب  شرایط 

برسیم.
ساسانی  کاخ  ایسنا،  گزارش  به 
سروستانی یکی از ۱۱ بنای تاریخی 
است که در پرونده محور ساسانی، 
به  موفق  پیگیری  سال ها  از  بعد 
دریافت شماره ثبت جهانی از سوی 

یونسکو شد.

کانادایی  پزشکان  تحقیقات  تازه ترین 
افزایش  عامل  چاقی  که  می دهد  نشان 

خطر مرگ نیست.
محققان  اسپوتنیک،  از  ایسنا  گزارش  به 
دریافتند  »یورک«  دانشگاه  کانادایی 
چاقی فقط در صورتی به مرگ زودرس 
به  مبتال  بیمار  شخص  که  می شود  منجر 

اختالالت متابولیک شود.
پزشکان در مدت ۱۳ سال، سالمتی بیش 
از 50 هزار نفر از افراد چاق و افراد چاقی 
که از دیگر بیماری ها رنج می برند را زیر 
مشخص  تحقیقات  این  در  داشتند.  نظر 
وزن  که  افرادی  در  مرگ  احتمال  شد 
استاندارد دارند به همان اندازه افراد چاق 

است، اما اگر افراد چاق دست کم مبتال 
به یک اختالل متابولیک همانند دیابت و 
یا فشارخون شوند و آن را کنترل نکنند، 

خطر مرگ در آنان افزایش می یابد.
شانس  که  می کند  ثابت  تحقیقات  این 
چاق  و  افراد الغر  در  بیماری ها  به  ابتال 

ارتباطی، به وزن آنان ندارد.

با  محیط زیست  حفاظت  سازمان  رئیس 
مدیران  به  خطاب  بخشنامه ای  در  صدور 
استان ها،  محیط زیست  حفاظت  کل 
استقبال  مراسم  در  محیط بانان  از  استفاده 
تشریفات  سایر  برگزاری  و  مسئوالن  از 
کلیه  در  هزینه ساز  و  غیرضروری 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  واحدهای 

را ممنوع اعالم کرد.
پایگاه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
حفاظت  سازمان  اطالع رسانی 
محیط زیست، در بخشنامه عیسی کالنتری 
محیط بانان  که  آنجایی  از  است:  آمده 
و  وسیع  بسیار  هر یک حجم  زحمتکش 
این  طبیعت  از  پاسبانی  وظیفه  گسترده 

سرزمین را در راستای تحقق رسالت این 
اقصی  در  پراکنده  به صورت  و  سازمان 
مصلحت  دارند،  عهده  بر  کشور  نقاط 
نیست که برای حضور مقامات کشوری 
استان،  به  این جانب  حتی  و  لشکری  و 
از مسئوالن  در یک محل تجمع کنند و 

مراسم استقبال به جای آورند.
بدیهی است از تاریخ صدور این بخشنامه، 
سایر  همچنین  مراسم  این گونه  اجرای 
در  هزینه ساز  و  غیرضروری  تشریفات 
و  است  ممنوع  سازمان  واحدهای  کلیه 
در صورت مشاهده، مسئولیت آن متوجه 
استان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 

مربوطه خواهد بود.

استفاده  و  جهانی  هوای  شدن  گرم 
فزاینده از وسایل تهویه و خنک کننده 
هوا به صدها مورد مرگ ومیر تا سال 

۲۰۵۰ میالدی منجر می شود.
به گزارش ایسنا، این روزها گرمای 
به  انسان  میلیون ها  شده  موجب  هوا 
خنک کننده  دستگاه های  از  استفاده 
روی آورند و کارشناسان معتقدند که 
می تواند  تکنولوژی  این  به  وابستگی 
سال  تا  نفر  صدها  مرگ ومیر  عامل 
۲۰۵۰ باشد. محققان در بررسی روی 
دستگاه های  از  استفاده  پیامدهای 
خنک کننده که با استفاده از انرژی 
می کنند  کار  نفت  و  گاز  زغال، 
انرژی بیشتر  دریافتند میزان مصرف 
خنک تر  هوای  از  برخورداری  برای 
به معنی ورود حجم بیشتری از ذرات 
درنتیجه  و  آسمان  به  آالینده  معلق 

مرگ ومیر بیشتر است.
می توانیم  قرن  اواسط  تا  به این ترتیب 
بگوییم هرسال به طور میانگین مرگ 
افزایش  براثر  آمریکا  در  نفر   ۶۵۴
براثر  دیگر  نفر   ۳۱۵ و  معلق  ذرات 

افزایش سطح گاز ازون رخ می دهد.
از  مطالعه  این  محققان  از  یکی 
دانشگاه ویسکانسین مدیسون آمریکا 
گفت: دستگاه های خنک کننده بشر 
اما  می کند  حفظ  گرما  موج  از  را 
از  آنها  موردنیاز  برق  درصورتی که 
زغال سنگ  سوخت  با  نیروگاه هایی 

تأمین شود مشکل زا خواهد بود.
گفته  به  الرت،  ساینس  گزارش  به 
محققان راه حل این مشکل استفاده از 
منابع انرژی پاک تر، بهبود بهره وری 
سطح  کردن  محدود  و  انرژی  از 

تغییرات اقلیمی در اولین گام است.

ده میلیون تومان داده تا لباس ورزشکار 
از  پیش  باشد،  ست  بالباسش  معروف 
آن چند میلیون هم جرینگی پرداخت 
مهمانی اش  به  ستاره  آقای  تا  کرده 
گرفتن  برای  هم  چندمیلیونی  بیاید، 
با  یادگاری و حرکات موزون  عکس 
امید که  این  سلبریتی کنار گذاشته به 
چهره هایی،  چنین  به  شدن  نزدیک  با 
کند.  دست وپا  شهرتی  خود  برای 
شهرت طلب  نوکیسه های  این  داستان 
که این روزها به آویزان های الکچری 
برخی  محفل  نقل  هستند،  معروف 

سوپراستارهاست.
از  می شوند  جمع  دورهم  وقتی  آنها 
دست  روی  که  میلیاردی  هزینه های 
می زنند.  حرف  گذاشته اند  نوکیسه ها 
از  به تازگی  آنها  از  یکی  نمونه  برای 
هزینه  که  برداشته  پرده  ماجرا  این 

برای  که  را  گران قیمتی  خودروی 
نامزدش خریده از جیب یکی از همین 
کرده  پرداخت  الکچری  آویزان های 

است.
فقط  و  معروف  بازیکن  به  چسبیده 
خرج  را  پول  خروار  می گوید،  چشم 
فضای  نمی گزد.  هم  ککش  می کند، 
بازیکنان  با  مجازی را از عکس هایش 

پرکرده است.
امروز برای رابطه داشتن خرج می کند 

تا فردا از این رابطه استفاده کند.
درواقع رابط بین بازیکن و طرفداران یا 
هر شخص دیگری است که با بازیکن 

می خواهد رابطه داشته باشد.
فضای  در  شدن  شاخ  شدن،  الیک 
بازیکنان  کنار  در  دیده شدن  مجازی، 
خرج  دالیل  از  نمونه  چند  تنها 

کردن های میلیونی برای ستاره  هاست.

رئیسانجمنجراحانعروقایرانهشدارداد؛
خطر قطع عضو در کمین سیگاری ها

استفاده از محیط بانان در مراسم استقبال از 
مقامات کشوری و لشکری ممنوع اعالم شد

آالیندگی دستگاه های خنک کننده هوا، عامل 
صدها مورد فوتی

 برخی نوکیسه ها برای کسب شهرت 
داروندارشان را به پای سوپراستارها می ریزند

آویزان های الکچری

چاقی باعث مرگ نمی شود

عضوشورایاسالمیشهرشیراز:
شهردار شیراز گزارش اقدامات در مورد مبارزه 

با فساد در این مجموعه را ارائه کند
 نیروهای ناکارآمد شهرداری به سرمایه های 

شهری آسیب می زنند

 استفاده از محیط بانان در مراسم استقبال 
از مقامات کشوری و لشکری ممنوع اعالم شد

برگزاری جشنواره موسیقی در سروستان

از  ره  ردی  کالمی

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

مدیرکلدفتراموربانوانوخانوادهاستانداریفارس:

ازدواج دختران به یک بحران تبدیل شده است
طرح تاب آوری، گامی بزرگ برای کاهش بحران های جامعه است

مدیرکلاستانداردفارستوصیهکرد؛

مردم خوراکی های غیراستاندارد نخرند
آب معدنی یخ زده نخورید

مدیرکلمیراثفرهنگیفارس:

ساماندهی وضعیت کاخ ساسانی در دستور کار قرار گرفت


