
رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز گفت: با ارائه طرح جامع گردشگری شیراز می توانیم هویت بصری شهر را مشخص کنیم. 
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر شیراز، پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت 
شورای اسالمی شهر شیراز به بررسی اقدامات اداره گردشگری و زیارتی شهرداری شیراز درباره خرید اتوبوس گردشگری پرداخت. رئیس کمیسیون 
گفت: مقرر شد کارگروهی به منظور بررسی طرح مطالعاتی اتوبوس های گردشگری تشکیل شود. سولماز دهقانی ادامه داد: اداره گردشگری و زیارتی 
شهرداری شیراز با همکاری معاونت حمل ونقل و ترافیک، این طرح مطالعاتی را با انتخاب مشاور اجرایی می کند. رئیس کمیسیون گردشگری و 
زیارت شورای اسالمی شهر شیراز گفت: عملکرد شش ماهه اول سال ۹۷ اداره گردشگری و زیارت شهرداری شیراز نیز در کمیسیون ارائه و بررسی 

شد. وی گفت: طرح جامع گردشگری و برند شیراز نیز در کمیسیون بررسی شد.
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روزنامه

زمانی که اقتصاد، محور تمام امور 
ملی  رسانه  به ویژه  رسانه ها  در 
کسب  برای  به ناچار  و  می شود 
درآمد و پوشش هزینه ها، نشر هر 
تبلیغی چه عادی و چه آسیب رسان 
تحمیل می شود،  اذهان عمومی  بر 
هم  که  داشت  انتظار  نباید  دیگر 
فرهنگی  و  معنوی  داشته های  به 
هم  و  نشود  وارد  خدشه ای  جامعه 
وسایل  به  نسبت  عمومی  اعتماد 

ارتباط جمعی از میان نرود.
نشر  و  بخش  نامیمون  پدیده 
تبلیغاتی که جز منفعت فردی در 
آن ها چیز دیگری در نظر گرفته 
مردم  سالمتی  نه تنها  است،  نشده 
بر  بلکه  می اندازد،  مخاطره  به  را 
روی عادات، رفتارها و کنش ها و 
واکنش های اقشار جامعه تأثیرات 
می تواند  و  می گذارد  برجای  سوء 
فروپاشی  به  منجر  به تدریج 

فرهنگی و اجتماعی شود.
مصرف زدگی،  عادت  ترویج 
در  شوهر  و  زن  جایگاه  تعویض 
دگرگونی  ظرفشویی،  مایه  تبلیغ 
به ویژه  مردم،  ذائقه  در  آسیب زا 

ترویج  در  نوجوانان  و  کودکان 
خوشمزه ی  خوراکی های  مصرف 
خطرناک،  شیمیایی  مواد  حاوی 
صفت  و  اخالق  گذاشتن  زیرپا 
صداقت  و  راستگویی  نیکوی 
آن  در  که  پفک نمکی  تبلیغ  در 
اهل  فرد  یک  نقش  پدربزرگ 
می کند،  بازی  را  حقه  و  کلک 
از  شماری  عملکرد  درشت نمایی 
دستگاه های  و  نهادها  ارگان ها، 
بیت المال  پول  با  که  حاکمیتی 
تبلیغ خود را می کنند، روحیه نقد 
مدفون  جامعه  سطح  در  را  نظر  و 
می کند، ایجاد اعتماد کاذب نسبت 
که  مالی  مؤسسات  از  بعضی  به 
سرانجام منتج به غارت سپرده های 
جامعه  کشاندن  می شود،  مردم 
به ویژه نسل جوان به سمت وسوی 
باورهای غلطی مانند شانس و اقبال 
که منجر به عدم تحرک و پویایی 

و کار و تالش می شود و... . 
که  فرارسد  زمانی  امیدواریم 
نباشند  مجبور  رسانه ها  اینگونه، 
مضر  آگهی  به  آگاهی  به جای 

بپردازند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری شیراز گفت: بررسی 
آمارهای چند سال اخیر این سازمان 
بروز  علت  بیشترین  می دهد  نشان 
گاز  با  )مسمومیت  گازگرفتگی 
 80 تا   70 که  کربن(  منواکسید 
دلیل  به  می شود  شامل  را  آن  درصد 

نقص در سیستم دودکش است.
به گزارش ایرنا محمد هادی قانع در 
همایش آموزش پیشگیری از مرگ 
خاموش اضافه کرد: تنها در سال 96 
براثر ناایمنی ها و بی توجهی به سیستم 
دودکش ها و وسایل گرمازا 16 مورد 
عملیات مقابله با گازگرفتگی داشتیم.
وی ادامه داد: با تدابیر صورت گرفته 
هیچ گونه  جاری  سال  در  تاکنون 
حوادث ناشی از گازگرفتگی به این 

سازمان گزارش نشده است. 
به  که  خاموش  مرگ  گفت:  قانع 
گازگرفتگی  به  مربوط  مرگ های 
منواکسید  گاز  با  مسمومیت  و 
است  بحران  می شود،  گفته  کربن 
حوادث  این  رساندن  ما  چشم انداز  و 
به  اطالع رسانی  و  آموزش  طریق  از 

صفر است.
وی اضافه کرد: با شروع فصل سرما، 
تعداد حوادث ناشی از کاربرد وسایل 
افزایش  مختلف  اماکن  در  گرمایی 
از شهروندان  می یابد و جان تعدادی 
را می گیرد و خسارت هایی به اموال 

آنان وارد می کند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
شاید  افزود:  شیراز  شهرداری  ایمنی 
بتوان با اطالع رسانی صحیح و به موقع 
بروز  از  شهروندان  آگاهی  رشد  و 
زمینه  این  در  که  حوادثی  از  بخشی 
روی می دهد، جلوگیری کرد اما همه 
مردم  ناآگاهی  از  ناشی  این حوادث 
دخالت  نیز  دیگری  عوامل  و  نیست 
غیراستاندارد  داد:  ادامه  وی  دارند. 
و  گرمایی  وسایل  برخی  بودن 
وسایل،  این  با  مرتبط  تجهیزات 
در  ایمنی  مسائل  نکردن  رعایت 
ساختمان ها، نقص در دودکش ها و... 
این گونه  بروز  در  قابل توجهی  تأثیر 

حوادث دارد.
قانع گفت: سازمان آتش نشانی خود 
هرچه  را  مردم  تا  می داند  مسئول  را 
وسایل  از  استفاده  خطرات  از  بیشتر 
حوادث  و  سرما  فصل  در  گرمایی 
ازاین رو  سازد  آگاه  آنها،  از  ناشی 
سازمان  این  پیشگیری  کارشناسان 
از شروع فصل سرما در طرح بازدید 
که  منازل  دودکش های  از  رایگان 
از  ناشی  تلفات  باهدف کاهش آمار 
 97 ماه  آبان  ابتدای  از  گازگرفتگی 
است  آغازشده  شیراز  کالن شهر  در 
به منازل مراجعه و ناایمنی را برطرف 

می کنند.
این  اقدام  اساسی ترین  افزود:  وی 
این  و  است  اطالع رسانی  سازمان، 
مختلف  رسانه های  طریق  از  کار 
روزنامه ها  تلویزیون،  رادیو،  مانند 
و  مدارس  و سایت ها و آموزش در 
تمام  ابتدای مهرماه در  از  دانشگاه ها 

مدارس شهر آغازشده است.
دانش  است  شده  سعی  گفت:  قانع 
خطرات  با  آشنایی  برای  شهروندان 
ارتقا  کربن(  )منواکسید   CO گاز 
آموزش ها  این  همچنین  شود  داده 
توسط  نیز  محله  مساجد  تمام  در 
کارشناسان سازمان آتش نشانی انجام 

می پذیرد.
شیراز  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
فرهنگ  این  ارتقای  برای  افزود: 
و  گفته  ایمنی  مورد  در  هرچقدر 
دانش  است.  کم  بازهم  شود  تکرار 
فرهنگ  پیش نیاز  مردم  اطالعات  و 
و  دانش  باید  ما  است،  عمومی 
برای  دهیم،  ارتقا  را  ایمنی  فرهنگ 
این منظور نیاز به مشارکت عمومی 
آموزش  تخصصی  همایش  است. 
پیشگیری از مرگ خاموش با حضور 
نیروی  آموزش وپرورش،  مدیران 
تعمیرات  اتحادیه  بسیج،  انتظامی، 
شرکت  لوازم خانگی،  فروش  و 
آتش نشانان  فارس،  استان  گاز 
شیراز  شهرداری  کارکنان  داوطلب، 
شیراز  آزادی  تاالر  در  شهروندان  و 

برگزار شد.

مغزی  سکته  انجمن  نماینده 
این که  بابیان  یزد  استان  در  ایران 
نفر  هزار   100 ساالنه  ایران  در 
دچار سکته مغزی می شوند،  گفت: 
طبق آمارهای به دست آمده در هر 
پنج دقیقه یک ایرانی دچار سکته 

مغزی می شود.
زحمتکش،  تقوایی  الهه  دکتر 
ایران  مغزی  سکته  انجمن  نماینده 
در استان با اشاره به اهمیت سکته 
اظهار  ایسنا  خبرنگار  به  مغزی 
درمانی  اقدامات  انجام  برای  کرد: 
از  زمان  بیماری،  این  با  رابطه  در 

اهمیت زیادی برخوردار است.
وی به لزوم افزایش آگاهی مردم 
این  در  الزم  اقدامات  انجام  برای 
اگر  افزود:  و  کرد  اشاره  زمینه 
باشد  فراهم  هم  امکانات  همه 
نداشته  درصورتی که مردم آگاهی 
مقابله  برای  ندارد.  تأثیری  باشند 

بیماری  این  آسیب های  با 
بنرهای  و  بیلبردها  است  ضروری 
با  مردم  آشنایی  درزمینه  تبلیغاتی 
شهر  سطح  در  مغزی  سکته  عالئم 

نصب شود.
اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
و  اولین  این که  بابیان  ادامه  در 
رابطه  در  مقوله  پراهمیت ترین 
آگاهی  ارتفاع  مغزی  سکته  با 
در  کرد:  تصریح  است،  مردم 
فیزیوتراپی،  انجام  بعدی  مراحل 
و  گفتاردرمانی  کاردرمانی، 

آنژیوگرافی مغزی اهمیت دارند.
وی با اشاره به این که مصرف دارو 
حدودی  تا  موارد  از  بسیاری  در 
جلوگیری  بیماری  عوارض  از 
از  بعضی  در  کرد:  بیان  می کند، 
می تواند  مغزی  آنژیوگرافی  موارد 
حدودی  تا  را  بیمار  سالمت 

برگرداند.

سطح  تراز  کاهش  به  توجه  با 
دشت های ایران به دلیل خشکسالی، 
و  زمین شناسی  سازمان  سوی  از 
اکتشافات معدنی نقشه های یک صد 
ایران  دشت های  فرونشست  هزارم 

در سال 1397 منتشر شد.
دلیل  به  ایران  ایسنا،  گزارش  به 
تحمل خشکسالی های فراوان درگیر 
پدیده فرونشست است که این پدیده 
بیشتر در دشت های کشور مشاهده 
می شود؛ ازاین رو  در سال های اخیر 
فناوری  از  پدیده  این  پایش  جهت 
شده  استفاده  راداری  تداخل سنجی 
یک  تهیه  اساس  همین  بر  که 
ایران  دشت های  از  کلی  نگاشت 
تا نگاهی  نظر می رسید  به  ضروری 
و  فرونشست  نواحی  به  اجمالی 
در  گیرد.  صورت  آن  الگوی 
فرونشست  از  نگاشت  آخرین 
زمانی  بازه  در  ایران  دشت های 
استفاده  با   95 خشک سال  ماه های 
از فناوری تداخل سنجی راداری و 

تصاویر ماهواره 1A-Sentinel به 
همت گروه دورسنجی در مدیریت 
و  زمین شناسی  سازمان  ژئومتیکس 
نقشه  و  انجام شد  معدنی  اکتشافات 
یک صد  مقیاس  با  و  آن  با  مرتبط 

هزارم منتشر شد.
فرونشست  کلی  نگاشت  در 
میزان  دیدگاه  از  ایران  دشت های 
و  شرقی  بخش  دو  به  فرونشست 
غربی تقسیم شد و بیشتر دشت های 
 7 باالی  غربی  نیمه  در  ایران 
مطالعه  زمانی  بازه  در  سانتی متر 
نشست داشته اند و دشت های بخش 
خود  به  را  کمتری  مقادیر  شرقی 

اختصاص می دهند.

در  درمان  و  بهداشت  وزارت 
حالی طی روزهای اخیر برای اعمال 
در  اقالم  برخی  تبلیغات  ممنوعیت 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  به  رسانه ها 
سازمان صداوسیما  رئیس  و  اسالمی 
قانون  این  که  است  نوشته  نامه 
اخیر،  سال  دو  در  تصویب  باوجود 
برخی  سوی  از  باید  آن چنان که 

رسانه ها جدی گرفته نمی شود.  
ممنوعیت  قانون  ایسنا،  گزارش  به 
کاالهای  و  خدمات  تبلیغات 
آسیب رسان در همه رسانه ها، مهرماه 
اسالمی  شورای  مجلس  در   ۹۵ سال 
آمده  قانون  این  در  شد.  تصویب 
خدمات  تبلیغ  »هرگونه  که  است 
به سالمت،  آسیب رسان  کاالهای  و 
وزارت  اعالم  و  تشخیص  اساس  بر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  و 

سوی همه رسانه ها ممنوع است.«
تصویب  از  پیش  قانون  این  البته 
برای  خاص  به صورت  مجلس،  در 

توسعه  پنجم  برنامه  در  صداوسیما 
نیز تعریف شده بود. تبلیغ کاالهای 
مضر در رادیو و تلویزیون بر اساس 
ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه و 
آیین نامه تبلیغات سازمان صداوسیما،  

نیز ممنوع اعالم شده است. 
از  برخی  همچنان  بااین وجود،  اما 
نسبت  تلویزیون  به ویژه  و  رسانه ها 
به قانون منع تبلیغات کاالهای مضر 
برای سالمتی، بی توجه هستند و این 
در حالی است که بیشتر رسانه ها و 
ممنوعیت  این  دنیا،  تلویزیون های 
که  شده  پذیرفته  امری  به عنوان  را 
می کند،  تضمین  را  جامعه  سالمتی 

قبول کرده اند و به آن پایبندند.

و  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  نمایندگی  رئیس 
جمهوری  هالل احمر  گفت:  ایران  در  هالل احمر 
اسالمی ایران به عنوان عضو فعال نهضت بین المللی 
هالل احمر و صلب سرخ دارای دانش و تجربه بسیار 
با حوادث و بالیای طبیعی و  باال درزمینه مواجهه 

غیرطبیعی دارد.
به گزارش ایرنا، مارک آخرمن، در حاشیه کارگاه 
سوانح  در  ریسک  مدیریت  و  آگاهی  آموزش 
در  هسته ای  و  رادیواکتیو  بیولوژیکی،  شیمیایی، 
شیراز در جمع خبرنگاران افزود: هالل احمر ایران 
عمل  میدان  در  را  خود  تخصص  و  تجربه  دانش، 
پاسخ  متعدد  حوادث  به  می تواند  و  کرده  کسب 

مناسب دهد. 
بین المللی  کمیته  در  ما  مأموریت  داد:  ادامه  وی 
مناقشه های  قربانیان  به  کمک رسانی  سرخ،  صلب 
این  انجام  در  و  است  دنیا  سراسر  در  مسلحانه 
مأموریت طی سال های طوالنی تجربیات زیادی را 
از  در حوزه های مختلف کسب کرده ایم که یکی 
از  باقیمانده  آلودگی های  به  پرداختن  این حوزه ها 
تسلیحات نظامی مختلف ازجمله بمب های شیمیایی، 

میکروبی و هسته ای است.
را  خود  اطالعات  و  تجربیات  ما  داشت:  اظهار  او 
باید مطابق با مأموریتی که بر عهده داریم به اطالع 
شرکای ملی خود برسانیم تا آنها آمادگی بیشتری 
برای پاسخ دادن به این بالیا و حوادث داشته باشند.
برای برخورد  بیان کرد: موضوع آمادگی  آخرمن 
برای  یا هسته ای  میکروبی  واقعه شیمیایی،  با یک 
جمعیت های ملی چیز تقریبًا جدیدی است و شاید 
این خصوص  در  را  کافی  دانش  برخی جمعیت ها 

نداشته باشند.

و  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  نمایندگی  رئیس 
هالل احمر در ایران افزود: مطابق مأموریت، موظف 
هستیم که در کشورهای مختلف دنیا این دوره ها و 
کارگاه های آموزشی را برگزار کنیم تا نهضت های 
ملی دانش روز را داشته باشند و بتوانند از آنها در 

میدان عمل استفاده کنند.
مارک آخرمن اضافه کرد: دراین بین همچنین بسیار 
جمهوری  هالل احمر  دانش  از  که  هستیم  مشتاق 

اسالمی هم استفاده کنیم.
آلودگی  واحد  در  سی.بی.آر.ان  بخش  رئیس 
تسلیحاتی کمیته ژنو نیز گفت: برای ایجاد آمادگی 
در برخورد با حوادث احتمالی شیمیایی، میکروبی 
و رادیواکتیو ابتدا باید بیاموزیم که برآورد ریسک 
را چگونه انجام دهیم تا مطابق آن مشخص شود که 

احتمال وقوع چنین واقعه ای چه میزان است.
آموزش  کارگاه  اهداف  از  یکی  افزود:  نمه  جانی 
شیمیایی،  سوانح  در  ریسک  مدیریت  و  آگاهی 
بیولوژیکی، رادیواکتیو و هسته ای نیز همین است و 
ما امروز در اینجا جمع شده ایم تا به همراه یکدیگر 
شیمیایی،  مخاطرات  نحوی  چه  به  که  بگیریم  یاد 

میکروبی و رادیواکتیو را تشخیص دهیم.
این دوره های آموزشی  برگزاری  به  اشاره  با  وی، 
از  وقتی صحبت  داد:  ادامه  مختلف  در کشورهای 
 2 باید  باشد  شیمیایی  واقعه  یک  برای  آمادگی 

اسلحه  با  اینکه  یکی  بگیریم،  نظر  در  را  احتمال 
شیمیایی مواجه هستیم یا آنچه با آن مواجه هستیم 

مخاطرات صنعتی شیمیایی است.
او اظهار داشت: پس از مشخص شدن اینکه با کدام 
احتمال مواجه هستیم آنگاه برنامه و مباحث خاص 

خودش را در کارگاه دنبال می کنیم.
جانی نمه افزود: اولین قدمی که در این کارگاه در 
نظر گرفته ایم این است که به یک تعریف مشخص 
به  آن  و روی  بر  یابیم  شیمیایی دست  از ریسک 

یک توافق برسیم.
وی افزود: آنچه در کارگاه شیراز در باره آن بحث 
منفجر  گلوله های  مورد  در  نخست  کرد  خواهیم 
ایران و عراق و بخش  از جنگ  باقیمانده  و  نشده 
دیگر کارگاه هم بررسی مخاطرات شیمیایی صنعتی 

است.
مدیریت  و  آگاهی  آموزش،  روزه  سه  کارگاه 
ریسک در سوانح شیمیایی، بیولوژیکی، رادیواکتیو 

و هسته ای در شیراز آغاز شد. 
نجات  و  امداد  معاونین  از  تعدادی  این کارگاه  در 
نمایندگی  رئیس  کشور،  استان های  هالل احمر 
کمیته بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر در ایران 
واحد  در  سی.بی.آر.ان  بخش  رئیس  همچنین  و 
آلودگی تسلیحاتی کمیته ژنو به عنوان مدرس این 

دوره آموزشی حضور دارند.

از  یکی  گفت:  فارس  استاندار 
شوراهای  از  مردم  به حق  انتظارات 
رفع  برای  تالش  شهرها  اسالمی 
اداری  بوروکراسی های  و  موانع 
روند  این  بنابر  شهرداری هاست  در 
خدمات رسانی به مردم در شهرداری ها 

باید تسهیل شود.
در  تبادار  اسماعیل  ایرنا،  گزارش  به 
دیدار با اعضای شورای اسالمی شهر 
شیراز افزود: اعضای شورا برآمده از 
شهروندان  نگاه  و  هستند  مردم  رأی 
به  باشد  شهردار  به  اینکه  از  قبل 
اعضای شوراست که آنها چه اقدامی 

برای رفع مشکالت مردم می کنند.
اعضای  به  مردم  نگاه  داد:  ادامه  وی 
شیراز  مانند  کالن شهری  شورای 
به گونه ای است که انتظار دارند حال 
که تالش های بسیاری شده تا عده ای 
میدان  وارد  مردم  منتخبان  به عنوان 
آنها  شوند  شورا  در  مردم  به  خدمت 
نیز رفع مشکالت مردم و رفع موانع 
و  دست  موارد  حذف  و  روی  پیش 

جدیت  با  را  شهرداری ها  در  پاگیر 
دنبال کنند.

شورا  جایگاه  داشت:  اظهار  وی 
جایگاه اجرایی و پرداختن به مسائل 
پیش پاافتاده و جزئی نیست بلکه شورا 
نگر  کالن  و  نظارتی  جایگاه  دارای 
است و نباید خود را درگیر کارهای 

کوچک کند.
اعضای  از  من  تقاضای  تبادار گفت: 
شورای اسالمی شهر شیراز این است 
که  کنند  تعریف  را  مکانیزمی  که 
و  موانع  تمام  بتوان  آن  اساس  بر 
روند  ُکندی  باعث  که  را  آنچه  هر 
شهرداری  در  مردم  به  خدمات رسانی 
می شود شناسایی و نسبت به رفع آنها 

اقدام کرد.
ظرفیت های فارس در کشور بی نظیر 

است
دیگری  بخش  در  فارس  استاندار 
به جرئت  گفت:  خود  سخنان  از 
جلسات  در  را  این  و  گفت  می توان 
استان  که  کرده ام  اعالم  نیز  ملی 

اگر  و  است  کشور  ظرفیت  فارس 
بعضًا  و  کم نظیر  ظرفیت های  این 
برسد  بهره برداری  مرحله  به  بی نظیر 
امور کشور  از  می تواند بخش زیادی 
البته  افزود:  تبادار  باشد.  پاسخگو  را 
همه استان های کشور هرکدام به سهم 
قابلیت هایی  و  ظرفیت ها  دارای  خود 
هستند اما هیچ استانی را نمی توان نام 
قابلیت را  این همه ظرفیت و  برد که 
داشته  یکجا  مختلف  عرصه های  در 
که  امیدوارم  داد:  ادامه  وی  باشد. 
ظرفیت ها  این  به  نگاه  با  نیز  دولت 
نیروی  یک  فارس،  استان  جایگاه  و 
توانمند را که نسبت به این ظرفیت ها 
به عنوان  باشد  داشته  کافی  شناخت 
استان  این  در  دولت  عالی  نماینده 
معرفی کند تا دغدغه دلسوزان استان 
و خدمتگزاران مردم در این زمینه نیز 

رفع شود.
از  قدردانی  ضمن  فارس،  استاندار 
شده  انجام  فعالیت های  و  اقدامات 
شیراز  شهرداری  و  شورا  سوی  از 
مردم  به  خدمات رسانی  کرد:  اضافه 
وظیفه  فارس  استان  از  نقطه  هر  در 
تمام مسئوالن در هر جایگاهی است 
استان  مرکز  در  قطعًا  وظیفه  این  اما 

خواهد  سخت تر  و  خطیرتر  به مراتب 
بود.

در  حضورم  ابتدای  از  افزود:  تبادار 
استان فارس تاکنون با موارد متعددی 
شدم  مواجه  چالش ها  و  مشکالت  از 
و  همدلی  هماهنگی،  به  توجه  با  اما 
در  مدیران  تمام  بین  که  اتحادی 
شده  ایجاد  مختلف  مجموعه های 
با  را  چالش ها  و  مشکالت  تمام  بود 

موفقیت پشت سر گذاشتیم.
از  برآمده  نهادی  شورا  گفت:  وی 
رأی و نظر مردم است و هم به واسطه 
احترام و ارزش زیادی که برای رأی 
موفقیت  بودم و هم چون  قائل  مردم 
کامل شورا را موفقیت خود می دانستم 
از  حمایت  برای  کوششی  هیچ  از 
مردمی  نهاد  این  به  کمک  و  شورا 

دریغ نکردم.
استاندار فارس افزود: در راه و مسیر 
خدمت به مردم باید نگاه ها به آینده 
و  گذشته  به  نگاه  با  چراکه  باشد 
گذشتگان،  خدمات  بردن  سؤال  زیر 
گذشت  بلکه  نمی شود  خلق  بزرگی 
حتی  و  گذشتگان  خطای  از  کردن 
ستایش کردن گذشتگان بزرگی خلق 

می کند.

مسابقه  کشور  در  بار  اولین  برای 
شیراز  در  سیاه«  سنگ  »راز  محیطی 
معرفی  و  گردشگری  رونق  باهدف 
حضور  با  سیاه  سنگ  تاریخی  محله 

مسئوالن این شهر افتتاح شد.
خفری:  زارع  مریم  خبری/  سرویس 
زیارتی  و  گردشگری  امور  مدیر 
افتتاحیه  مراسم  در  شیراز  شهرداری 
این بازی گفت: اصالت و هویت هر 
شهر به داشته های تاریخی و فرهنگی 
آن برمی گردد که با شیوه های مختلفی 
می توان آن را حفظ، احیا و گسترش 

داد.
شهری  شیراز،  داد:  ادامه  نیری  علی 
و  کهن  تاریخ  که  است  راز  سراسر 
فاخری چه قبل از اسالم و چه بعدازآن 
خود  در  بسیاری  جاذبه های  و  دارد 
مسئله  مهم ترین  اما  است؛  جای داده 
متولیان  و  مسئوالن  بردن  بهره  نحوه 
جاذبه های  این  از  گردشگری  حوزه 

تاریخی و فرهنگی است.
محیطی  بازی  این که  بابیان  وی 
است،  گردشگری  تور  مدل  یک 
حوزه  در  بخواهیم  اگر  کرد:  اضافه 
دهیم  انجام  جدیدی  کار  گردشگری 
باید یا در ساخت وسازها یا در حوزه 
سرمایه گذاری  تبلیغات  و  بازاریابی 
کنیم تا بتوانیم به اهداف خود برسیم.

سنگ  راز  بازی  کرد:  اضافه  نیری 
سیاه با توجه به ماهیت خود می تواند 
شهر  این  ثابت  رویداد  یک  به عنوان 
الگو در حوزه  مطرح و به عنوان یک 
نیز  شهرها  سایر  در  گردشگری 

استفاده شود.
محیطی  بازی های  نیری،  گفته  به 
تشکیل شده از معماها و مسائلی خاص 
که برای یک هدف برنامه ریزی شده 
بازی ها در خانه هایی  این  ایران  و در 
در اصفهان، تهران، تبریز و شیراز در 
حال انجام است؛ اما اولین باری است 
که در محیط عمومی برگزار می شود.

این  معماهای  کرد:  اضافه  وی 
تاریخ،  افسانه ها،  از  برگرفته  بازی 
است  سیاه  سنگ  محله  آداب ورسوم 
و کسانی که بخواهند در این مسابقه 
باید  حتمًا  باشند،  داشته  شرکت 
شیراز  فرهنگ  و  تاریخ  مورد  در 
نکات  از  یکی  کنند، همچنین  مطالعه 
قابل توجه این بازی، طراحی معماها و 

بخش های تازه برای هر فصل است.
نیری ادامه داد: این بازی سبب می شود 
به خواندن و دانستن  که مردم نسبت 
ترغیب  خود  شهر  فرهنگ  و  تاریخ 
از  یکی  شیرازشناسی  بنابراین  شوند، 
بازی  این  پایه ریزی  اهداف  مهم ترین 

بود.
و  حمایت ها  اگر  کرد:  اضافه  وی 
این  همکاری های الزم صورت گیرد 
سایر  در  را  گردشگری  تور  یا  بازی 
باغات  شیراز،  معروف  محله های 
قصردشت، مساجد و کوه دراک و... 

نیز طراحی می کنیم.
نیری افزود:  حمایت بخش خصوصی 
و دفاتر گردشگری نیز می تواند برای 
باشد و اگر  بازی راهگشا  این  توسعه 
این بازی ها در قالب بسته گردشگری 

روز  نیم  و  یک  حداقل  شود  ارائه 
اضافه  شیراز  در  مسافران  اقامت  به 

خواهیم کرد.
اپلیکیشن  طراحی   به  اشاره  با  وی 
برای این بازی نیز گفت: امیدوارم با 
تقویت این نرم افزار آن را در اختیار 
گردشگران خارجی که در سال 98 به 

شیراز سفر می کنند قرار دهیم.
این  سازنده  عوامل  از  تقدیر  با  وی 
کردن  طراحی  گفت:  نیز  بازی 
خدشه  ضمن  که  به گونه ای  معماها 
این  تاریخی  هویت  به  نکردن  وارد 
جذابیت  و  کنجکاوی  حس  محله، 
گردشگران را نیز جوابگو باشد، کار 

سختی است.  
بازی  این  امیدواریم  داد:  ادامه  نیری 
به  تسهیل گردشگری و رونق زندگی 
مرحله  این  در  مخصوصًا  اقتصادی  و 

کمک کند.
امور  و  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
شیراز  شهر  اسالمی  شورای  زیارتی 
نیز گفت: امیدواریم چنین رویدادهای 
خالقانه ای که به رونق گردشگری در 

شهر شیراز کمک می کند ادامه یابد.
سولماز دهقانی ادامه داد: یکی از نقاط 
قوت این بازی تشویق افراد به آمدن 
با  آشنایی  و  شیراز  تاریخی  بافت  به 

شهر  این  فرهنگی  و  تاریخی  هویت 
است.

وی با اشاره به این که جای خالی چنین 
ادامه  بود،  خالی  شیراز  در  رویدادی 
بهترین  به  بازی  این  امیدواریم  داد: 
نباشد  به گونه ای  اما  شود؛  انجام  شکل 
که برای ساکنان سنگ سیاه مزاحمت 
آغوش  با  محله  مردم  و  باشد  نداشته 
در  حتی  و  کنند  استقبال  آن  از  باز 
بخش هایی نیز آنها را مشارکت دهیم.
این  سازندگان  از  یکی  گوهری  امید 
بازی بابیان این که این مسابقه به بافت 
آسیبی  محله  این  تاریخی  هویت  و 
وارد نمی کند، ادامه داد: افراد مثل یک 
می شوند  وارد  محله  این  در  گردشگر 
تا بتوانند جواب سؤاالت خود را پیدا 
کنند و هیچ گونه دخل و تصرفی در 

محیط نداریم.
وی ادامه داد: هدف ما از طراحی این 
بازی جدا کردن نسل جوان از دنیای 
و  فردیت گرایی  و  تنهایی  مجازی، 
و  گروهی  کار  انجام  به  آنها  تشویق 

فکری است.
مسابقه محیطی راز سنگ سیاه با همت 
فرهنگی  موسسه  و  شیراز  شهرداری 
شده  ساخته  ماز  و  راز  هنری   و 

است.

عضو  و  روانشناس  یک 
علت  درباره  دانشگاه  هیئت علمی 
»طالع بینی«  به  افراد  گرایش 
به  مراجعه کنندگان  گفت: 
از  که  هستند  افرادی  »طالع بین ها« 
برخوردارند؛  کمی  اعتمادبه نفس 
از  طالع بین ها  و  فالگیرها  حال آنکه 
اعتمادبه نفس بسیار باالیی برخوردار 
و در حین مکالمه نکاتی را درباره 
بر  و  دریافت  مراجعه کنندگانشان 
اساس همان، جمالت دلگرم کننده ای 

به آنها می گویند.
ندا علی بیگی در گفت وگو با ایسنا، 
»طالع بینی«  پیدایش  نحوه  درباره 
طالع بینی  درباره  مطالعه  کرد:  بیان 
کارهای  روی  بر  بار  اولین  برای 
سیرک بازی معروف به نام »بارنوم« 

انجام شد، بارنوم به این معنا است 
که افراد در مورد ویژگی های کلی 
را  آن  و  دارند  ذهنی  پذیرش  خود 
می دهند؛  نسبت  خود  به  به راحتی 
به  روانشناسی  توسط  اثر  این  بعدها 
از  او یکی  نام »فورر« بررسی شد، 
روانشناسی  برجسته  پروفسورهای 
است که برای بررسی اثر طالع بینی 
ویژگی های  بیانگر  که  سؤالی  سه 
تست  پایه  بر  را  بود  انسان ها  کلی 
شخصیت شناسی ارائه داد و پس ازآن 
متوجه شد افراد زیادی مدعی هستند 
که دارای این ویژگی ها هستند و به 
از  طالع بینان  که  برد  پی  قضیه  این 
اینکه افراد ویژگی های کلی خود را 
می پذیرند استفاده کرده و بر اساس 

آن گفته های خود را پیش می برند.

چرابرخیبهطالعبینیعالقهمندند؟

درهرپنجدقیقهیکایرانیسکتهمغزی
میکند

تهیهنقشههایفرونشستدشتهایایران
درسالجاری

درهایرسانهکیبهرویآنهابسته
میشود؟

درهایرسانهکیبهرویآنهابسته
میشود؟

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز:
80درصدمسمومیتهاباگازناشیازنقص

دودکشاست

هویتبصریشیرازباارائهطرحجامعگردشگریشناساییمیشود

تحلیلاینخبررادرستونسمتراستبخوانید

تحلیلخبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

استاندار فارس:
خدماترسانیبهمردم
درشهرداریهاتسهیلشود

برای اولین بار در کشور رخ داد؛

افتتاحمسابقهمحیطی
»رازسنگسیاه«درشیراز

رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران:

هاللاحمرایراندرمواجههباحوادث
دانشبسیارباالییدارد

ازهردریکالمی


