
روند  تسریع  نیز  مردمی  مطالبات  و  از دغدغه ها  یکی  و  فضای کسب وکار  بهبود  فارس  استان  اصلی  اولویت  فارس گفت:  استانداری  سرپرست 
اشتغال زایی در استان با توجه به جایگاه استان فارس در کشوراست. یداهلل رحمانی در آیین راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور در استان فارس 
گفت: تسریع درروند سرمایه گذاری در استان فارس باعث شده تا عالوه بر این که شاهد جذب قابل توجهی از سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
باشیم، بتوانیم رتبه اشتغال استان فارس را بهبود دهیم و از رتبه 21 در سال 94 به رتبه 5 کشور طی سال 96 برسانیم. وی بیان کرد: بهبود فضای 
کسب وکار یکی از دغدغه های اصلی دولت است و بر اساس تکلیفی که به وزارت اقتصاد و دارایی محول شده است در این جهت برنامه ریزی 
داشته باشیم و سامانه پیشخوان مجوزهای کشور ابزاری است که در این زمینه طراحی شده و بسیار کمک خواهد کرد تا شاهد تسریع درروند جذب 
سرمایه های سرمایه گذاران و همچنین صدور سریع تر مجوزهای کسب وکار در دستگاه های اجرایی باشیم. رحمانی عنوان کرد: خیلی از مسائلی که 
در حوزه حقوق شهروندی قرارگرفته است با استفاده از این سامانه کاربردی تر خواهد شد و نیاز به مراجعه حضوری افراد به دستگاه های مختلف و 

دریافت استعالم های مختلف از بین خواهد رفت و این موضوع به عنوان یکی اهداف دولت درروند پیاده سازی دولت الکترونیک مطرح شده است. 
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روزنامه

این گونه  داشتن  دردست  با 
مصرف کننده ها  هم  امکانات، 
می توانند  برق  توزیع  شرکت  و 
هم  و  کنند  مدیریت  را  مصرف 
کنتورهای  دادن  قرار  دراختیار  با 
به اصطالح  مشترکان  به  جدید 
مصارف  از  بسیاری  »موقت«، 
هیچ گونه  برق  شرکت  که  باالیی 
تحت  ندارد،  آن ها  بر  کنترلی 
عمومی  حق  و  درمی آید  نظارت 
چه  چراکه  نمی شود،  پایمال 
که  آنان  نخواهیم  چه  و  بخواهیم 
از  الجرم  هستند،  برق  به  نیازمند 
خود  خواسته  به  مختلف  راه های 
دسترسی می یابند و به اجبار وادار 
پنهان  و  آشکار  تخلف های  به 
که  بهتر  چه  پس  شد،  خواهند 
به  اقدام  برق  توزیع  شرکت  خود 
به  جدید  شارژی  کنتورهای  دادن 
و  بروز  از  تا  بکند  داوطلبی  هر 
درون  غیرقانونی  رفتارهای  ظهور 

و بیرون سازمانی جلوگیری شود.
هرگاه  که  داده  نشان  تجربه 
ممنوعیت ها  و  ممانعت ها  فشار 
به  میزان  همان  به  شده،  بیشتر 
پنهان کاری ها  و  تخلفات  شمار 

بهتر  چه  پس  است.  شده  افزوده 
و  دور  شهروندان  که خواسته های 
نزدیک برآورده شود و هر اقدامی 
و  اصولی  کنترل  و  نظارت  تحت 

منطقی درآید.
بااهمیت  و  قابل توجه  نکته 
وجود  زمینه  این  در  که  دیگری 
سرقت های  از  جلوگیری  دارد، 
و  خالی  واحدهای  برق  احتمالی 
هزینه های مازاد بسیار برای صدور 
که  است   .... و  مامور  و  قبوض 
در  و  کنتورها  شدن  شارژی  با 
به  گرفتن،  قرار  همگان  دسترس 
نایل  چشمگیری  صرفه جویی های 

می شویم. 
البته نکته مهمی که در این مورد 
قرار  دقت نظر  و  موردتوجه  باید 
هزینه  و  دسترسی  سهولت  گیرد، 
که  کنتورهاست  این   مناسب 
اقشار مختلف  توان تهیه آن  برای 
باشد،  راحت  و  امکان پذیر  جامعه 
توزیع  شرکت  درغیراین صورت 
اهداف  به  بود  نخواهد  قادر  برق 
و  یابد  دست  زمینه  این  در  خود 
مردم از این حرکت سازنده و مفید 

چندان استقبالی نخواهند کرد. 

خدمات  بر  نظارت  دفتر  مدیر 
نیروی  توزیع  شرکت  مشترکین 
پایلوت  طرح  گفت:  شیراز  برق 
پیش پرداخت  کنتورهای  نصب 
در  موقت  برق  انشعاب های  ویژه 
محدوده تحت مدیریت توزیع برق 

شیراز آغاز شده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
برق  توزیع  روابط عمومی شرکت 
جمع  در  ذنوبی  غالمرضا  شیراز، 
طرح  هم اکنون  خبرنگاران، گفت: 
آغاز  محدود  و  پایلوت  شکل  به 
شده  اجرا  موفقیت  با  اگر  و  شده 
و به دستیابی به اهداف تعیین شده 
فراگیر خواهد کند،  امکان پذیر   را 

شد.
شرکت  کرد:  خاطرنشان  ذنوبی 
با  شیراز  برق  نیروی  توزیع 
سریر  پارسیان  شرکت  همکاری 
رسمی  نماینده  به عنوان  سینا 
شرکت کنتورسازی رهروان سپهر 
اندیشه موفق به طراحی کنتورهای 
بر روی  برای نصب  پیش پرداخت 

انشعابات موقت شده است.
کنتورهای  داد:  توضیح  او 
طراحی  به گونه ای  پیش پرداخت 
قابلیت محاسبه برق بهای  شده که 
و  مستقل  به صورت  را  مصرفی 
یا  سیستم  به  اتصال  به  نیاز  بدون 
کنتورها  این  دارد؛  جانبی  نرم افزار 
فعال  شارژ  کارت  ورود  با  صرفًا 
شده و تا زمانی که کارت موردنظر 
اعتبار ریالی داشته باشد، برق رسانی 

را امکان پذیر می کند.
استفاده  کرد:  خاطرنشان  ذنوبی 
پیش پرداخت  کنتورهای  از 
سهولت  که  دارد  زیادی  مزایای 
آگاهی  ایجاد  مطالبات،  در وصول 
مدیریت  برای  برق  مشترکین  در 
مدیریت  اختیار،  در  منابع  مصرف 
هزینه های  کاهش  تقاضا،  سمت 
فروش  درروند  تسهیل  سربار، 
انشعاب برق موقت و حذف پروسه 
قرائت کنتور و اشتباهات ناشی از 

آن بخشی از این مزایا است.
کنتورها  نوع  این  کرد:  اضافه  او 
که  شده  طراحی  به صورت 
و  احتمالی  سوءاستفاده های 
حداقل  به  را  کنتور  در  دستکاری 
رصد  با  درواقع  و  رسانده  ممکن 
انرژی  مصرف  میزان  کردن 
کنتور  شارژ  الگوی  طریق  از 
منطقی  مصرف  روند  می توان 
صحت  از  و  تخمین  را  مشترک 
حاصل  اطمینان  کنتور   کارکرد 

کرد.
خدمات  بر  نظارت  دفتر  مدیر 
نیروی  توزیع  شرکت  مشترکین 
برق شیراز با تصریح اینکه استفاده 
برای  پیش پرداخت  کنتورهای  از 
اولین بار در کشور اجرایی می شود، 
نیروی  توزیع  شرکت  گفت: 
از  استقبال  با  همواره  شیراز  برق 
صدد  در  داخلی  تکنولوژی های 
متقاضیان،  هزینه های  کاهش 
مشترکین و شرکت بوده و استفاده 
نیز  پیش پرداخت  کنتورهای  از 

یکی از این موارد است.
جدید،  سیستم  در  داد:  ادامه  او 
به  ابتدا  موقت  انشعاب  مشترک 
میزان ریالی موردنیاز خود نسبت به 
شارژ کارت مخصوص اقدام کرده 
و با یک بار قرار دادن کارت شارژ 
شده در کنتور، نسبت به فعال سازی 

آن و وصل برق اقدام می کند.
ذنوبی ادامه داد: مشترک به صورت 
شارژ  به  نسبت  می تواند  آنالین 
نیز  کنتور  و  شده  مطلع  باقیمانده 
برای جلوگیری از بروز مشکل برای 
مشترک، هنگامی که شارژ باقیمانده 
رسید،  اولیه  شارژ  درصد   20 به 
فعال  را  مجدد کارت  شارژ   هشدار 

می کند.
برق  توزیع  در  مسئول  مقام  این 
مزایای  بر  عالوه  گفت:  شیراز 
و  همواره  مشترک  ذکرشده، 
مصرف  روند  از  مستمر  به صورت 
صدور  از  و  شده  مطلع  خود 
قبوض ریالی باال در آخر کار نیز 

جلوگیری شود.
استفاده  با  کرد:  تصریح  ذنوبی 
امید  پیش پرداخت  کنتورهای  از 
می رود که سالمت اداری به واسطه 
و  انسانی  تعاملی  فضای  کاهش 
آن،  به جای  سیستم  جایگزینی 

ارتقای پیدا کند.

ثبت احوال  سازمان  سخنگوی 
ملی  کارت های  سریال  گفت: 
هوشمند در صورت مفقودی باطل 

و کارت فاقد اعتبار می شود.
یا  ملی  کارت  ایسنا،  گزارش  به 
به عبارت دیگر سند هویتی ازجمله 
معمواًل  که  است  کاربردی  اسناد 
اداری  کارهای  انجام  برای  افراد 
روزانه  کارهای  کل  به طور  یا 
هستند.  نیازمند  آن  به  اجتماعی 
این روزها در راستای  کارتی که 
الکترونیک  دولت  شعار  تحقق 
کاربردهای  و  شده  هوشمند 
و  حفظ  اگرچه  دارد.  فراوانی 
نگهداری و مراقب از آن از اهمیت 
باالیی برخوردار است اما بر اساس 
گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کارت  هوشمندی  ویژگی  همین 
باعث شده تا در صورت مفقودی 
امکان سوءاستفاده از کارت وجود 

نداشته باشد.

ابوترابی در گفت وگو  سیف اهلل 
کرد:  اظهار  دراین باره  ایسنا  با 
افرادی که کارت ملی هوشمندشان 
را به هر دلیلی گم کرده اند بایستی 
ثبت احوال  ادارات  به  مستقیمًا 
مراجعه کرده و نسبت به دریافت 
در  کنند.  اقدام  جدید  کارت 
با  ابتدا  بایستی  افراد  حقیقت 
مفقودی  ثبت احوال،  به  مراجعه 
اعالم  را  هوشمندشان  ملی  کارت 
دریافت  برای  پس ازآن  و  کنند 

کارت جدید ثبت نام کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه 
کارت  ویژگی های  از  یکی  داد: 
حتی  که  است  این  هوشمند  ملی 
اگر گم هم شود کسی نمی تواند از 
آن سوءاستفاده کند؛ یعنی پس از 
اعالم مفقودی کارت ملی، سریال 
ثبت احوال  در  مفقودی  کارت 
اعتبار فاقد  کارت  و   باطل 

می شود.

گفت:  بهداشت  وزیر 
ظالمانه  و  یک جانبه  تحریم های 
حتمًا  ایران،  مردم  علیه  اخیر 
سالمت  روی  بر  منفی  تأثیرات 
و  بهداشتی  خدمات  ارائه  و  آنها 
درمانی خواهد داشت و الزم است 
با  همپا  بهداشت  جهانی  سازمان 
و  بین المللی  سازمان های  سایر 
را  تحریم ها  این  جلوی  دولت ها، 

بگیرد.
به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن 
تأمین  ابتکارات  پنل  در  هاشمی 
مالی برای سالمت مادر، کودک، 
اجالس  در  تغذیه  و  نوجوانان 
کودک  مادر،  سالمت  بین المللی 
تقدیر  ضمن  هند  در  تغذیه  و 
جهانی  سازمان  و  هند  دولت  از 

برگزاری  دلیل  به  بهداشت 
در  داشت:  اظهار  اجالس،  این 
طرح  اجرای  با  اخیر،  سال های 
مادران  دسترسی  سالمت،  تحول 
و  شهری  مناطق  در  نوزادان  و 
قابل توجهی  افزایش  حاشیه شهری 

پیداکرده است.
کرد:  تأکید  بهداشت  وزیر 
پیشنهاد می کنم که از این اجالس 
کامل  برای صلح  فرصتی  به عنوان 
همه  و  کنیم  استفاده  جهان  در 
را  کشورها  و  جهانی  سازمان های 
دعوت می کنیم که علیه بی عدالتی 
اقدام و مقابله کرده و دولت ها را 
متقاعد کنند که سالمت و تغذیه را 
به ویژه برای مادران و کودکان، در 
اولویت اصلی کار خود قرار دهند.  

مطالعه  یک  در  متخصصان 
ادعا کردند که حل کردن  جدید 
جدول و سودوکو از مغز در برابر 

زوال عقل محافظت نمی کند.
به گزارش ایسنا، انجام فعالیت های 
فکری از قبیل حل جدول از سال ها 
قبل به عنوان روشی مؤثر در حفظ 
سالمت مغز معرفی شده که باعث 
آتِی  سال های  در  فرد  می شود 
به زوال عقل دچار نشود.  زندگی 
بر  متخصصان  از  گروهی  هرچند 
اساس بررسی های اخیر خود اظهار 
کارهای  انجام  درحالی که  داشتند 
توانایی  زندگی  طول  در  فکری 
ذهنی را تقویت می کنند؛ اما لزومًا 
از زوال عقل ناشی از افزایش سن 

پیشگیری نمی کند.
دانشگاه  پزشکی  علوم  متخصصان 
اظهار  اسکاتلند  در  آبردین 

داشتند: در این مطالعه اطالعات 
قرار گرفت  نفر موردبررسی   ۴۹۸
که در سال ۱۹۳۶ متولد شده و در 
سن ۱۱ سالگی از آنان تست هوش 

گرفته شده است.
جدید،  مطالعه  شروع  زمان  در 
شرکت کنندگان به سن ۶۴ سالگی 
و  حافظه کالمی  که  بودند  رسیده 
سرعت پردازش اطالعات آنان در 
بار مورد  مدت زمان ۱۵ سال پنج 

آزمایش قرار گرفت.
ایندیپندنت،  روزنامه  گزارش  به 
داد  نشان  به دست آمده  نتایج 
فعالیت های  انجام  درحالی که 
و  جدول  حل  قبیل  از  فکری 
تقویت  را  ذهنی  توانایی  سودوکو 
هیچ  سن  رفتن  باال  با  اما  می کند 
تأثیری بر پیشگیری از زوال عقل 

ندارد.

شهردار شیراز در بازدید سرزده از شهرداری منطقه 
اصلی  نائبان  شهروندان  معتقدیم  کرد:  تأکید   10
شهرداری هستند و ما به نمایندگی از مردم و برای 
مجموعه  برای  دیدگاه  این  می کنیم.  کار  مردم 

مدیریت شهری یک رویکرد استراتژیک است.
پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ضمن  اسکندرپور  شیراز،  شهرداری  اطالع رسانی 
رویکرد  باید  ارباب رجوع  تکریم  اینکه  بر  تأکید 
اصلی ما در خدمت رسانی باشد، اعالم کرد: ضروری 
اصل  دو  مراجعین  به  احترام  و  مردم داری  است که 
مهم اخالقی برای همه کارکنان مجموعه شهرداری 
باشد، چون درآمد شهرداری از طریق پرداختی های 
از  باید  آن ها  ازاین رو  و  می شود  حاصل  شهروندان 

مجموعه شهرداری رضایت داشته باشند.
وی در این بازدید ضمن انتقاد از نحوه برخورد برخی 
از کارکنان شهرداری با شهروندان گفت: حوزه های 
مختلف مجموعه مدیریت شهری و کارکنان آن ها 
به صورت محسوس و غیر محسوس نظارت و میزان 

رضایت مندی شهروندان از آن ها ارزیابی می شود.
شهردار شیراز با تأکید بر اینکه بر شهرداران مناطق 
را  نظارت و آن ها  مختلف،  از روش های  استفاده  با 
مردم داری،  همچون  متفاوت  شاخص های  اساس  بر 
مناسب  برخورد  تصمیم گیری،  توانایی  تخصیص، 
ارزیابی   ... و  ارباب رجوع  تکریم  و  کارکنان  با 
می کنیم، افزود: احمدزاده شهردار پیشین منطقه 9 و 
ارزیابی ها  این  توانست در  منطقه 10  شهردار جدید 
رتبه نخست را کسب کند. همچنین طی ارزیابی های 
شهرداری  پیش،  سال  اسفندماه  در  گرفته  صورت 
آن  از  شهروندان  که  بود  مناطقی  ازجمله   9 منطقه 

رضایت داشتند.
مشخصه  مهم ترین  اینکه  بابیان  اسکندرپور  مهندس 
شهردار جدید منطقه 10 برنامه محوری است، گفت: 
نگاه مبتنی بر برنامه محوری، برنامه ریزی در سطوح 
مختلف برای بازه های زمانی متفاوت و عمل گرایی 
منجر به ترسیم نقشه راه خدمت رسانی و ارائه برنامه 
مجموعه  درنتیجه کل  و  می شود  آینده  برای  کاری 

به صورت یکپارچه و همگن درراه رسیدن به اهداف 
تبیین شده تالش می کنند. داشتن یک برنامه اجرایی 
با افقی روشن در دستور کار شهرداران در یک بازه 

زمانی پنج ساله در دستور کار قرار گیرد.
درخواست  میزان  کمترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهرداری  سوی  از  شهرسازی  معاونت  از  استعالم 
نشان  موضوع  این  کرد:  خاطرنشان  بود،   ۹ منطقه 
با  منطقه  شهرسازی  معاون  و  شهردار  که  می دهد 
کاهش  موجب  مناسب  و  به موقع  تصمیم گیری 
کاهش  ارباب رجوع،  تکریم  اداری،  بوروکراسی 
زمان پاسخگویی به شهروندان و حفظ کرامت آن ها 
این  به  با توجه  نیز  لذا شهرداری منطقه 10  شده اند. 

سابقه کاری باید در این مسیر قدم بگذارد.
شهردار شیراز با تأکید بر خصیصه پاکدستی به عنوان 
افزود:  مناطق  شهرداران  انتخاب  در  مهم  اصلی 
برای  مهم  مؤلفه های  ازجمله  توانمندی  و  پاکدستی 
در  که  است  شهری  مدیریت  درمجموعه  حضور 
بلندمدت منجر به شکل گیری قضاوت عمومی مثبت 

از عملکرد این مجموعه می شود.
اسکندرپور خطاب به شهردار منطقه 10 تأکید کرد: 
شهرداری منطقه 10 این ظرفیت را دارد که به رتبه 
این  و  برسد  شهرداری  در  درآمد  کسب  نخست 
هماهنگ شدن حوزه های  و  برنامه ریزی  با  موضوع 
مختلف درآمد و شهرسازی، نظم درمجموعه نیروهای 
است.  امکان پذیر  شهروندان  کار  پیگیری  و  منطقه 
انجام  با  می تواند   10 منطقه  شهرداری  همچنین 

طرح های موضعی فرصت های جدیدی را برای منطقه 
خلق و برای کل مجموعه شهرداری درآمدزایی کند 
که این موضوع با توجه به رویکرد مجموعه مدیریت 
به عنوان  شهرساز  مهندسین  انتخاب  بر  مبنی  شهری 

شهرداران مناطق قابل دسترسی است.
شهردار شیراز همچنین در این بازدید خواستار تسریع 
در ساخت عملیات فرهنگسرای »حکمت« واقع در 
شهرک گلستان شد و ضمن تأکید بر نیاز این منطقه 
به افزایش سرانه فضاهای فرهنگی در منطقه گفت: 
بدین  تومان  میلیاد   3 بر  بالغ  اعتباری  راستا  این  در 
پروژه تزریق می شود و امیدواریم با تالش در تسریع 
عملیات عمرانی فرهنگسرای حکمت، این پروژه تا 

پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
و  سیما  بهبود  و  زیباسازی  اینکه  بابیان  اسکندرپور 
منظر شهری در منطقه 10 از اهمیت باالیی برخوردار 
این منطقه می تواند در بین مناطق 11  است، گفت: 
شهری  منظر  و  سیما  نظر  از  شیراز  شهرداری  گانه 
سرآمد باشد. ازاین رو شهردار منطقه باید با تشکیل 
فضای  طراحی  و  شهری  طراحی  از  متخصص  تیمی 
و  المان  نصب  سبز،  فضای  توسعه  به  اقدام  سبز 

درمجموع بهبود سیما و منظر شهری کند.
شهردار شیراز تصریح کرد: با توجه به اینکه ورودی 
توجه  لذا  می شود،  محسوب  آن  ویترین  شهر،  یک 
به زیباسازی و توسعه فضای سبز در ورودی غربی 
شیراز ضروری است و الزم است به صورت مستمر و 
روزانه از بلوار دکتر حسابی بازدید و کوچک ترین 
نازیبا و زشت بصری در این ورودی رفع  جزییات 

شود. 
نوروز  ایام  به  نزدیکی  به  توجه  با  اضافه کرد:  وی 
انتظار دارم نازیبایی های بصری محور شیراز تا گویم 
یابد.  توسعه  محور  این  اطراف  سبز  فضای  و  رفع 
نوروزی  ستاد  هم اکنون  از  است  ضروری  همچنین 
و  زیباسازی  پاکیزگی،  به  ویژه  توجه  رویکرد  با 
نورپردازی که معرف مهمان نوازی مردم شیراز باشد، 
تشکیل شود و پیگیری های الزم از هم اکنون صورت 

گیرد.

سازمان  رئیس  زارع:  مریم  خبری/  سرویس 
گفت:  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 
می تواند  فرهنگی  میراث  و  گردشگری  صنعت 
پایه گذاری  ایران  را در  اقتصادی جدید و پرسودی 
اقتصاد  از  برون رفت  برای  مهم ترین راهکار  کند و 

متکی به نفت است.
بزرگ  نمایشگاه  دهمین  افتتاح  مراسم  در  مونسان 
گردشگری،  صنعت  گفت:  پارس  گردشگری 
بر  عالوه  و  است  جهان  درآمدزای  صنعت  سومین 
درآمدزایی و اشتغال آفرینی، دولت ها از آن به عنوان 
ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی و گسترش فرهنگ 

خود در جهان بهره می برند.
معتبر  سازمان های  پیش بینی های  وی  گفته  به 
گردشگری جهان نشان می دهد در سال 2020، تعداد 
گردشگران جهانی به یک میلیارد و 600 میلیون نفر 
می رسد و 50 درصد اشتغال کشورهای درحال توسعه 

را به خود اختصاص می دهد.
مونسان ادامه داد: ظرفیت اشتغال زایی این صنعت در 
معتبر جهانی  سازمان های  و  است  بی نظیر  نیز  ایران 
پتانسیل  دارای  کشور   10 فهرست  در  را  ایران  نیز 

گردشگری در جهان قرار داده اند.
اشتغال زایی  باالی  ظرفیت  باوجود  کرد:  اضافه  وی 
این  هنوز  گردشگری،  صنعت  در  درآمد  کسب  و 
قرار  موردتوجه  باید  که  آن طور  کشور  در  حوزه 

نگرفته است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: عدم معرفی مناسب و 
تبلیغات خوب در خارج از کشور در مورد داشته های 
و  گردشگری  حوزه  در  ضعف  بزرگ ترین  ایران، 
برنامه ریزی هایی  زمینه  این  است و در  صنایع دستی 

صورت گرفته است.
اگر  این سازمان گفت:  بودجه کم  به  اشاره  با  وی 
مجلس بودجه بیشتری به ما اختصاص دهد می توانیم 

کارها را انجام دهیم.
گردشگری  پروژه   1900 اجرای  از  همچنین  وی 

بااعتبار 43 هزار میلیارد تومان در کشور خبر داد.
ایران  مردم  و دوستی  پیام صلح  گردشگری 

برای جهانیان باشد
یداهلل رحمانی سرپرست استانداری فارس نیز بابیان 

اینکه فرهنگ ایرانی از بالندگی و اثرگذاری باالیی 
برخوردار است، گفت: بازدید گردشگران از اماکن 

تاریخی فارس ۸ درصد افزایش داشته است.
را  ایرانی  فرهنگ  فارس،  استانداری  سرپرست 
بسیار  زایندگی  و  بازتولید  توانایی  از  برخوردار 
دانست و افزود: این فرهنگ همواره بیش از آنکه 

اثرپذیر باشد در عرصه جهانی اثرگذار بوده است.
ادبی  و  فرهنگی  میراث  جذابیت های  افزود:  وی  
در  برجسته ای  جایگـاه  از  فارس  در  به ویژه  ایران 
حـوزه تمـدنی شرق برخوردار است که بهره گیری 
جهانیـان  بـرای  مـی توانـد  آن  قابلیت هـای  از 

جـذاب باشـد.
رحمانی صلح و دوستی را از مهم ترین دستاوردهای 
صنعت گردشگری خواند و ابراز داشت: گردشگری 
معرفی  برای  دوستی  و  صلح  پیام آور  به عنوان  باید 
کشور و دیار کهن فارس، مدنظر فعاالن و ذی نفعان 

این صنعت قرار گیرد.
اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
یکی از ضرورت های اساسی برای توسعه گردشگری 
در ایران را رسیدن به درک مشترک از این صنعت 
و عوامل تأثیرگذار بر آن در بین ذی نفعان و متولیان 

این حوزه عنوان کرد.
احمد مازنی با اشاره به وجود اختالف نظرها در حوزه 
بر  برخی  کرد:  بیان  کشور  گردشگری  و  فرهنگ 
و  اقوام  همه  ورود  برای  زمینه  باید  که  باورند  این 
اما برخی  ایران فراهم کرد،  از  بازدید  ملت ها برای 
مشکالت  ایجاد  موجب  را  خارجی  گردشگر  ورود 

فرهنگی در کشور می دانند.
خارجی  گردشگران  من  اعتقاد  به  کرد:  اضافه  وی 

گران بهای  فرهنگ  و  تاریخی  آثار  دیدن  باهدف 
ایران به کشور مسافرت می کنند و باید دست کسانی 

که در این زمینه فعالیت می کنند را بوسید. 
حجت االسالم مازنی تصریح کرد: باید در یک فضای 
و  نتیجه  به  و  مطرح   را  اختالف ها  محور،  گفتگو 

درک مشترک از این حوزه در کشور رسید. 
آموزش  همچنین  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
از  استفاده  هماهنگ،  حرکت  انسانی،  سرمایه های 
ایجاد  و  رسانه ای   سواد  و  الکترونیک  گردشگری 
روابط متوازن جهانی را برای رسیدن به توسعه و رشد 

در صنعت گردشگری در ایران ضروری دانست.
یکی  را  گردشگری  صنعت  در  اولویت بندی  وی 
منابع  از  بهتر  استفاده  و  بیشتر  بهره وری  راه های  از 
عنوان کرد و گفت: گردشگری زیارت با توجه به 
گزینه های  از  یکی  کشور  در  موجود  ظرفیت های 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  روی  پیش 
به  را  خارجی  و  داخلی  مسافران  می تواند  که  است 

سفر به ایران تشویق کند. 
عطفی  نقطه  نمایشگاه  این  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
در  گردشگری  کمی  و  کیفی  سطح  ارتقای  برای 

ایران شود. 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از 
افزایش 80 درصدی بودجه سازمان میراث فرهنگی 

در الیحه بودجه سال 98 کشور خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
محور  ثبت جهانی  مراسم گفت:  این  در  نیز  فارس 
ساسانی و منبت آباده  اتفاق مهمی است که امسال 
برای فارس افتاد و سبب شد این استان بیشترین اثر 

ثبت شده جهان را داشته باشد. 
مصیب امیری ادامه داد: تخصصی شدن نمایشگاه های 
گردشگری یکی از اهدافی است که دنبال می کنیم 
خصوصی  بخش  همراهی  با  امسال  موضوع  این  و 
با  گردشگری  نمایشگاه  دهمین  و  محقق  دولتی  و 

محوریت گردشگری سالمت برگزار شد. 
توانمندی های  و  ظرفیت ها  معرفی  وی  گفته  به 
برم گردی،  اقامت های  صنایع دستی،  گردشگری، 
محور ساسانی و منبت آباده از اهدافی است که در 

این نمایشگاه دنبال می شود.

دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
شده  انجام  اقدامات  تشریح  ضمن 
غذایی  مواد  تشخیص  جهت  در 
تراریخته و اطمینان از سالمت آنها، 
اقالم  تاکنون کلیه  تأکید کرد که 
طریق  از  که  تراریخته  وارداتی 
سامانه و قانونی وارد کشور شده اند، 
و  کرده اند  اخذ  را  الزم  مجوزهای 

تخلفی مشاهده نشده است.
در  اصغری  غالمرضا  دکتر 
تشریح  در  ایسنا،  با  گفت وگو 
برای  دارو  و  غذا  سازمان  اقدامات 
فرآورده های  و  مواد  آزمایش 
غذایی وارداتی جهت تشخیص مواد 
تراریخته، به راه اندازی بخش آنالیز 
مولکولی فراورده های تراریخته در 
مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل 
غذا و دارو در سال 88 اشاره کرد و 
گفت: این بخش در آزمایشگاه های 
مرجع، از سال 88 تاکنون درزمینه 
کمی  و  کیفی  آزمون های  انجام 
ممیزی  و  بازرسی  و  تراریختگی 
آزمایشگاه های همکار، فعال است.

وی به فعالیت هشت آزمایشگاه 
شناسایی  درخصوص  همکار 
نمونه های  در  تراریختگی 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  غذایی 
غذا  سازمان  تأیید  با  آزمایشگاه ها 
و دارو به ارائه خدمات می پردازند. 
شناسایی  امکان  اساس  همین  بر 
این  تأیید  رخدادهای رایج و مورد 
این  فهرست  و  فراهم شده  سازمان 
دانشگاه های  کلیه  به  آزمایشگاه ها 
شرکت های  و  پزشکی  علوم 
تولیدی و وارداتی ابالغ شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید 
بر آنکه فرآورده های غذایی به طور 
تراریختگی  ازنظر  مداوم  و  مستمر 
غذا  سازمان  آزمایشگاه های  در 
افزود:  می شوند،  بررسی  دارو  و 
همچنین آزمایشگاه کنترل و اداره 
با  دارو  و  غذا  سازمان  غذا  کل 
سازمان ملی استاندارد جهت تدوین 
جزوات استاندارد درزمینه شناسایی 
تراریخته  غذایی  فرآورده های 

همکاری مستمر دارد.

غذاهای تراریخته بخوریم یا نخوریم؟

 آیا امکان ابطال کارت ملی هوشمند 
در صورت مفقودی وجود دارد؟

 حِل جدول، تأثیری در پیشگیری از زوال 
عقل ندارد

تأثیر تحریم ها بر سالمت و درخواست وزیر 
بهداشت از سازمان جهانی بهداشت

یک مقام مسئول در توزیع برق شیراز خبر داد:
آغاز طرح نصب کنتورهای ویژه انشعاب برق 

موقت در شیراز

یک مقام مسئول در توزیع برق شیراز خبر داد:

آغاز طرح نصب کنتورهای ویژه
انشعاب برق موقت در شیراز

تحلیل این خبر را در ستون باال بخوانید

تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

شهردار شیراز در بازدید سرزده از شهرداری منطقه ۱۰:

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری:

سرپرست استانداری فارس:

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد؛

مدیرکل میراث فرهنگی فارس:

از هر دری کالمی


