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در سومین نشست مدیران روزنامههای فارس تأکید شد؛

تحلیل خبر                              فریبرز دهقان

طرز تهیه حباب
 -1حبــاب واقعــی-
مقداری صابون را با آب
مخلوط کرده هم میزنیم
تا کــف کند بعــد فوت
میکنیم تــا حباب تولید
شود.
 -2حباب اقتصادی -زمانــی که قیمت یکی از
اقــام به طور غیرمعقول و تحــت تأثیر بازیهای
روانی و ســفتهبازی در بازار گران شود گویند حباب
است.
 -3حباب دولتی -این در حقیقت در جهان نایاب
است ولی مسئولین زمانی که میخواهند نرخ برخی
از اجناس از جمله ســکه ،ارز ،مسکن و امثالهم را
باال ببرند یــا تأمین پول مورد نیــاز و مابهالتفاوت
افزایش حقوق کارمندان را تأمین کنند در ابتدا برای
آرامش مردم میگویند حباب است که در واقع حباب
نیست چون این حباب هرگز نخواهد ترکید.
در زمــان گرانــی اجناس و اقالم بعــد از گفتن
چندین بار که حباب اســت و مردم دیگر حرفشان
را باور نکردند میگویند جو روانی اســت و برطرف
میشــود .امــا زمانی که ایــن ج ّو روانــی را هیچ
روانشناس ،پزشک ،دندانپزشــک حتی دامپزشکی
نتوانست درمان کند سکوت میکنند تا مردم عادت
کرده فراموش کنند.
آبها که از آسیاب افتاد روز از نو ،روزی از نو
هر چند زندگی حبابی بیش نیســت آیا نباید به
فکر آخرت بود؟

 150بقعه متبرکه استان فارس
میزبان نمازگزاران عید سعید فطر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان فارس از برپایی
نماز باشکوه عید سعید فطر در بقاع متبرکه سراسر استان
فارس خبر داد.
به گزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقاف و امور
خیریه فارس ،حجتاالســام و المســلمین سید عباس
موســوی با بیان اینکه نماز عید سعید فطر نماد وحدت
و همبســتگی امت اسالم است که باید هر چه باشکوهتر
برگزار شــود ،بیان کرد :همزمان با فرا رسیدن ماه شوال
و پایان ماه ضیافت الهی نماز باشــکوه عید فطر در 150
بقعه متبرکه و امامزادگان اســتان فارس و شــهر شیراز
اقامه میشود.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه در شهر شیراز
 10بقعه متبرکه میزان خیل عظیم مردم شــهر شیراز و
نمازگزاران عید ســعید فطر خواهد بود ،افزود :نماز عید
سعید فطر در محل حرم مطهر سید عالءالدین حسین(ع)
به امامت حجتاالســام و المســلمین سید محیالدین
طاهری دبیر اجرایی جامعه روحانیت شهر شیراز و رئیس
هیأت امناء حرم مطهر ،در حرم مطهر علیابن حمزه(ع)
به امامت حجتاالســام ذواالنــواری و در محل حرم
مطهر حضرت ســید تاجالدین غریب(ع) نماز عید سعید
فطر توسط حجتاالسالم سجادی نیا اقامه میشود.
وی با بیان اینکه نماز باشــکوه عید ســعید فطر در
ساعت  7صبح در کلیه بقاع متبرکه اقامه میشود ،عنوان
کرد :در محل بقعه سید نظامالدین محمود(ع) شاهداعی
الیا ...نماز عید سعید فطر از ساعت  6:30صبح به همراه
قرائت دعای ندبه به امامت حجتاالسالم میر و در محل
قدمگاه حضرت ابوالفضل العبــاس(ع) نماز عید فطر به
امامت حجتاالسالم تجرد اقامه خواهد شد.
حجتاالسالم و المســلمین موسوی اظهار داشت :با
برنامهریزی به عمل آمــده در خصوص اقامه نماز عید،
مردم هر یک مناطق مختلف شــهر شــیراز میتوانند با
حضور در حرمهای مطهر امامزادگان جلیلالقدر در نماز
عید شرکت کنند.

جهرم دومین تولید کننده عسل
در فارس است

ایســنا :رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان جهرم
گفت :این شهرســتان با تولید  483تن عســل در سال،
دومین تولیدکننده عســل در اســتان فارس محســوب
میشود.
محمدرضا شهابی ،با بیان اینکه در سالهای گذشته
جهرم با تولید  500تن عسل در سال ،اولین تولید کننده
این محصول بود ،گفت :باغهای جهرم محل مناســبی
برای تغذیهی زنبور عسل فراهم کرده است.
رئیس جهاد کشــاورزی بخش خفر نیز گفت :محمود
تقی زاده ،کارآفرین خفری ،توانســته است با تولید انواع
عسل و پرورش انواع ملکه ،سهم بسزایی در تولید عسل
شهرستان داشته باشد.
احمد سخایی گفت :تقیزاده کار خود را از سال ۱۳۷۴
با  ۲۰کندو شروع کرده است و اکنون هزار و  ۸۰۰کلنی
زنبور عسل دارد.
وی گفت :عالوه بر برداشــت دو بار عســل در سال،
زنبورهــا ۲۰کیلوگرم ژل رویال۷۰۰ ،کیلوگرم گرد گل و
 ۵کیلوگرم موم تولید میکنند.
رئیــس جهادکشــاوزی خفر خاطرنشــان کــرد :در
شهرســتان جهرم  ۳۸۰زنبــوردار و  ۵۵هزار کلنی زنبور
وجــود دارد کــه  ۱۵۰زنبوردار در بخش خفر مشــغول
فعالیت هستند.
ســخایی گفت :تنوع آب و هوایی و پوشــش گیاهی
مناســب در بخش خفر سبب شده است که ساالنه در این
بخش بیش از  ۳۵۰تن عسل تولید و روانه بازار شود.
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ساخت تندیس و سردیس مشاهیر شیراز
رئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی شــهر شیراز گفت:
سردیس و تندیس مشاهیر شهر توسط اساتید ساخته میشود...

دفن روزانه  400تن زباله در سایت برمشور شیراز
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با بیان
اینکه میزان زباله تفکیک شده در کارخانه پردازش...

حباب روانی شد

 29رمضان 1439

فارس

لزوم پیشگیری از افزایش بیرویه
قیمت کاغذ و هزینه چاپ مطبوعات

لزوم پیشگیری از افزایش بیرویه قیمت کاغذ و هزینه چاپ مطبوعات
سومین نشست بررسی وضعیت مطبوعات فارس با حضور مدیران روزنامههای عصر
مردم ،طلوع ،سبحان ،شیراز نوین ،افسانه و تماشا...
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جینگیلی آمریکا!
نکته اول و آخر)
چندی پیش در گفتوگویی خبری که با یکی از صاحبنظران و
فعاالن اقتصاد بخش خصوصی پیرامون «حمایت از کاالی ایرانی»
داشــتم ،با انتقاد از پارهای سیاســتهای داخلی در حوزه اقتصادی
تصریح کرد:
آمریکا هوشــمندانه به دنبال افزایــش هزینههای تولید در ایران
اســت ،این در حالی اســت که دولت ،مجلس و ســایر ارگانها و
نهادهــای ما خودشــان دارند ایــن کار را میکنند پــس در چنین
شرایطی ،فرق ما و «ترامپ» چیست؟
نتیجهگیری اخالقی)
جینگیلی آمریکااا ...فینگیلی اسرائیییل...

مصوبه افزایش قیمت بلیت مترو شیراز رد شد

گروه خبر

سومین نشســت بررســی وضعیت مطبوعات
فارس با حضور مدیــران روزنامههای عصر مردم،
طلوع ،سبحان ،شیراز نوین ،افسانه و تماشا در دفتر
روزنامه عصر مردم برگزار شد.
در این جلسه ضمن تشریح مشکالت تدارکاتی
به ویــژه گرانی چاپ و کاغذ ،مقرر گردید در مورد
خرید کاغذ و چاپ روزنامهها به صورت واحد عمل

شــود و نسبت به افزایش بهای هر نسخه تا سقف
 2500تومان اقدام گردد.
همچنین در خصــوص ادارات و نهادهایی که
تقاضای روزنامه رایگان دارند و یا متقاضی انعکاس
اخبارشان هستند بدون آنکه مشترک روزنامه باشند
جمع مدیران این دو مورد را منتفی اعالم کردند.
شــایان ذکر است در این جلســه از مسئولین
وزارت ارشــاد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

فارس درخواست شــد برای پیشگیری از افزایش
بیرویه قیمت کاغذ و هزینه چاپ اقدامات عاجلی
صــورت پذیرد که اگر این روند ادامه یابد در آینده
شــاهد تعطیلی شــمار قابل توجهی از روزنامهها
خواهیم بود.
در جمــع مدیــران روزنامهها ،مســأله حداقل
نــرخ آگهیهای توافقی نیز مطــرح و تصمیماتی
اتخاذ گردید.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شیراز خبر داد:

ساخت تندیس و سردیس مشاهیر شیراز
ایســنا :رئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز گفت :سردیس
و تندیس مشاهیر شهر توسط اساتید ساخته میشود.
به نقل از روابط عمومی شــورای اسالمی شهر
شیراز ،لیال دودمان در جلسهی کمیسیون اجتماعی
شــورای شــیراز گفت :در بودجه ســال ۹۷ردیفی
را بــه عنوان تکلیف بودجه قرار دادیم و مقرر شــد
شــهرداری به منظور معرفی مشاهیر ادبی ،هنری،
علمــی و فرهنگی نســبت به ســاخت تندیس و
سرتندیس این شخصیتها اقدام کند.
وی گفــت :ابتــدا مکانیابی بــرای نصب این
المانهــا انجام و پس از آن ســاخت ســردیس و
تندیسهــا در قالب یک فراخوان ملی به مســابقه
گذاشته خواهد شد.
دودمان گفت :المانهای شهری باید متناسب با
ضرورت جامعه و همچنین زیبایی شهری به صورت
انتزاعی و مفهومی باشــد و چه بهتر که به ســمت
فضای مدرن در این قسمت حرکت کنیم.

وی افزود :با هدف نامگذاری خیابانها و اماکن
و ســازههای مختلف به نام مشاهیر شیراز و فارس،

مکاتبهای با شــورای نامگذاری شورای شهر شیراز
انجام شده است.
دودمان با اشاره به وقوع اتفاق جدید در حوزهی
نشــاط اجتماعی گفت :پخش مسابقات جام جهانی
فوتبــال از طریق تلویزیون شــهری واقع در پارک
آزادی ،اقدامی است که قطعا با استقبال مردم شیراز
روبرو خواهد شد.
این عضو شورای شــهر شیراز گفت :در راستای
تقویت زیر ســاختهای فرهنگی مطالعات فاز اول
پردیس بزرگ فرهنگی ،قرائت خانه ،ســالن سینما
محله و انجام مناقصهی ســالنهای نمایشی پارک
نماز مد نظر کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورا
قرار دارد.
براســاس این گــزارش ،ســیروس پاکفطرت
عضو کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی شورای شیراز
نیز در این جلسه خواســتار جابجایی سردیسهای
نصب شــده مقابــل ارگ کریمخانــی در مکانی
مناسبتر شد.

عضو شورای شهر شیراز عنوان کرد:

دفن روزانه  400تن زباله در سایت برمشور شیراز

رئیس کمیسیون ســامت ،محیط زیست و
خدمات شهری شورای شهر شیراز با بیان اینکه
میزان زباله تفکیک شــده در کارخانه پردازش
برمشور  700تن در روز است ،میزان پسماندهای
دفن شــده در روز در این ســایت را  400تن و
هزینــه جمعآوری زباله در این ســایت در طول
یکسال را نیز  342میلیارد ریال اعالم کرد.
به گزارش ایسنا منطقه فارس ،علی ناصری
چهارشــنبه  23خرداد در یک کنفرانس خبری
گفت :متاســفانه حدود  98درصــد از تولیدات
کشــاورزی در کشور و به تبع آن در شهر شیراز
در محصوالت باغی و زارعی مبتنی بر استفاده از
مواد شیمیایی است.
وی با بیان اینکه ســموم مورد اســتفاده نیز
بیش از حد اســتاندارد اســت ،افــزود :پرداخت
یارانه سموم و کودهای شــیمیایی موجب شده
تا کشــاورزان رغبت چندانی به استفاده از سایر
روشهای مبارزه با امــراض ،آفات و علفهای
هرز نداشته باشند.
ناصــری همچنیــن به میزان پســماندهای
ورودی به ســایت دفن زباله برمشــور اشاره و
خاطرنشان کرد :روزانه هزار و صد تن زباله وارد
این سایت میشود که  944تن آن زباله خانگی و
 7تن پسماند عفونی و بیمارستانی است.
رئیس کمیســیون ســامت ،محیط زیست
و خدمات شــهری شورای شهر شــیراز یادآور
شــد 19 :درصد از زبالههای ورودی به ســایت
دفن زبالــه برمشــور ،زبالههای الســتیکی و
پالستیکی است.
ناصری با بیان اینکه مسائل زیست محیطی
در ســه حیطه آب ،خــاک و هــوا مدنظر قرار
میگیرنــد ،گفت :هماینــک  114حلقه چاه در
شیراز تحت نظارت سازمان سیما ،منظر و فضای

ســبز شهرداری شیراز و  15حلقه در اختیار ستاد
باغات قرار دارد12.رشته قنات نیز تحت مدیریت
شــهرداری اســت که امروز تنها شش مورد آن
فعال است.
وی اظهار کرد :ســرانه فضای ســبز شیراز
نزدیک به هفت مترمربع به ازای هر فرد اســت
که با احتساب ارتفاعات پیرامونی تقریبا 21/66
مترمربع میرسد.
این عضو شــورای شــهر شــیراز در بخش
دیگری از ســخنان خود با اشاره به رتبه باالی
شــیراز در میانگیــن ورودی مهاجریــن به این
کالنشــهر ،خاطرنشــان کرد :میانگین ورودی
مهاجرین و حاشیهنشینان به کالنشهرهای ایران
 2.5درصد اعالم شده ،در حالی که در کالنشهر
شیراز این آمار به باالتر از  4درصد و اطراف آن
بیش از این میزان میرسد.
ناصــری با بیان اینکــه هماینک نزدیک به
 250هزار حاشیهنشــین در شــیراز و اطراف آن
ساکن هســتند که حامل بسیاری از مشکالت

زیست محیطی و بحران آب شدهاند ،عدم بهینه
مصرف آب در بخش کشــاورزی و خشکسالی
را دو عامــل مهــم در مهاجرت روســتاییان به
کالنشهر شیراز عنوان کرد.
وی همچنیــن ادامــه داد :علیرغم اینکه بر
روی اکثر رودخانههای دائمی کشور سد احداث
شــده اما بعضا به دلیل نبود کارشناســی دقیق،
مشکالت زیست محیطی به دنبال احداث سدها،
ایجاد شده است.
رئیس کمیسیون ســامت ،محیط زیست و
خدمات شهری شورای شهر شــیراز بیان کرد:
مدیریت منابع آبی کشــور کماکان با مشــکل
جدی همچون تامین آب ،عدم توازن بین تامین
و مصرف آب در بخشهــای مختلف ،افزایش
آلودگی منابع آب ،کاهش پتانســیل بهرهبرداری
از منابع آبــی و پیدایش بحرانهای عمومی آب
در مقیاس ملی و منطقهای مواجه است که باید
چارهاندیشی شود.
ناصــری همچنین اضافه کــرد :در حالیکه
ایــران تنها یک درصد از جمعیت دنیا را دارد اما
منابع آب تجدیدپذیر آن تنها  /.36درصد است.
وی با تصریح بر اینکه امروز ایران به سمتی
میرود کــه اگر پیشبینی و پیشــگیری نکنیم
در شــمار کشــورهایی خواهیم بود که با کمبود
و بحــران آب روبهرو خواهیم شــد ،گفت :طبق
آمارهای وزارت نیرو در کشــور از  130میلیارد
مترمکعب پتانسیل ساالنه آب تجدیدپذیر شونده
 92درصد در بخش صنعت مصرف میشود.
این عضو شــورای شهر شــیراز خاطرنشان
کرد :طبق میانگین جهانی ســهم کشاورزی از
پتانســیل منابع آب تجدیدپذیر شونده  70درصد
اســت و سهم آب شرب انسانی  8درصد و سهم
صنعت  22درصد محاسبه شده است.

ایرنا :معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری شــیراز گفت :مصوبه شــورای شــهر شیراز مبنی بر
افزایش قیمت بلیت مترو این شهر از سوی کمیته تطبیق فرمانداری شیراز رد شد.
فرهاد امیدوار افزود:این مصوبه خالف سیاست های عمومی دولت است.
وی ادامه داد :تاکنون مصوبه دیگری مبنی بر اصرار شــورای شهرشــیراز بر افزایش قیمت بلیت
مترو شیراز به دست ما نرسیده است.
امیدوار گفت:اگر اعضای شورای شهر شیراز برای بار دوم بر این مصوبه اصرار کنند طرح افزایش
قیمت بلیت مترو برای رســیدگی به اســتانداری فارس ارجاع داده و در این زمینه در اســتانداری
تصمیم گیری خواهد شد.
شــورای شهر شیراز در جلســه ماه گذشــته خود افزایش قیمت بلیت مترو را از  500تومان به
 700تومــان (از طریــق کارت شــهروندی) و از  600تومان به یکهزار تومــان (پرداخت نقدی)
تصویب کرد.
بعضی منابع غیر رسمی گفته اند اعضای شورای شهرشیراز با استناد به اختیارات قانونی ،افزایش
طول خطوط مترو در شــیراز و همچنین مقایسه با سایر کالنشهرها به اتفاق آرا ،اصرار بر مصوبه
پیشین خود و ارسال مجدد آن را به فرمانداری شیراز دارند.

شهرداری شیراز اعالم کرد؛

محدودیت ترافیکی در تقاطع معلم

ایســنا :شــهرداری شــیراز اعالم کرد که به مدت  90روز محدودیتهــای ترافیکی در تقاطع
غیرهمسطح معلم اعمال خواهد شد.
به نقل از روابط عمومی شــهرداری شــیراز ،با هدف اجرای عملیات درز انبساط ،به مدت سه ماه
محدودیتهای ترافیکی در تقاطع غیرهمسطح معلم اجرایی خواهد شد.
شــهرداری شیراز اعالم کرده است که زمان اجرای عملیات درز انبساط با هدف کاهش عوارض
محدودیت ترافیکی به ساعات پایانی شب موکول شده است.
برابر اعالم شــهرداری شیراز ،طی سه ماه فصل تابســتان ،از ساعت  22یا  10شب تا ساعت 6
صبح ،محدودیت تردد در تقاطع غیرهمسطح معلم اعمال میشود.
شــهرداری در این اطالعیه از مردم درخواســت کرده که در زمان و ســاعتهای اعالم شده ،از
مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

منطقه گردشگری «کوه قالت» نی ریز ساماندهی می شود

مهر :رییــس اداره میراث فرهنگی،صنایع دســتی وگردشــگری نی ریز از ســاماندهی منطقه
گردشگری «کوه قالت» خبرداد.
حمیدرضاهادی در این رابطه گفت :در حال حاضر طرح گردشــگری و ســاماندهی این محوطه
«کوه قالت» و فضای سبز منطقه تهیه شده است.
وی افزود :به زودی این محدوده تاریخی به جاذبه جدید گردشــگری نی ریز تبدیل می شود که
اجرای نورپردازی و ایجاد مسیر دسترسی و گردشگری مناسب در طرح آمده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان نی ریز ادامه داد :در کوه قالت
چهــار آب انبار تاریخی وجــود دارد که به دلیل قدمت و اصالتی که دارد در فهرســت ملی به ثبت
رسیده است.
هادی افزود :هم اکنون در شهرســتان نی ریز  ۵۶اثر تاریخی در این فهرســت جای گرفته که با
به پایان رســیدن پروژه نقشه باستان شناسی ،بیش از یکصد اثر تاریخی در این شهرستان شناسایی
شده که پرونده ثبتی این آثار در دست تهیه و تکمیل است.

سرپرست دانشکده هنر و معماری شیراز:

نیاز به تحول اساسی در کارآفرینی صنایع دستی داریم

مهر :سرپرست دانشکده هنر و معماری به مناسبت برپایی روز جهانی صنایع دستی در  ۲۹خرداد
گفت :نیاز به تحول اساسی در کارآفرینی صنایع دستی داریم.
در نشســت خبری سرپرست و اساتید دانشکده هنر و معماری با موضوع بررسی وضعیت کنونی
رشته صنایع دستی در دانشگاه های کشور و چالش های پیش رو در دانشکده هنر و معماری دانشگاه
شــیراز که ظهر چهارشنبه برگزار شــد ،محمدرضا بذرگر با بیان اینکه  ۲۰خرداد روز جهانی صنایع
دستی است به علت تقارن با ماه مبارک رمضان آیین بزرگداشت این روز به  ۲۹خرداد جاری موکول
شده که با عنوان «انسان ،طبیعت ،طراحی» برگزار خواهد شد.
محمدرضا بذرگر با بیان اینکه صنایع دســتی رابطه ای معنی دار با هویت فرهنگی دارد ،عنوان
کرد :هویت جامعه ما به بخش های هنری از جمله صنایع دستی ارتباط می یابد ،بنابر این با نگاهی
به گذشــته صنایع دستی که در طول تاریخ پیشــینه درازی دارد و از پیش از ظهور اسالم ،پس از
اســام و دوره های مابعد اسالمی این هویت با هنرهای دیگر معنی یافت ،موضوع هویت مستقل
ایرانی اسالمی مطرح می شود.
این چهره علمی و دانشــگاهی ارج نهادن و رونق بخشــیدن به صنایع دســتی را هدف متعالی
دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز دانست و افزود :باید به گونه ای گام برداریم که این هویت
ضمن اعتالی هنری ،در بستری فرهنگی و تاریخی دنبال شود.
وی بــا بیــان اینکه دانشــگاه ها در انتقال مفاهیــم فرهنگی و هنری نقش به ســزایی دارند،
عنوان کرد :حضور دانشــجویان در برنامه های روز گرامیداشــت صنایع دســتی در راســتای این
هویت بخشی است.
بذرگر با اعالم اینکه کشــور نیاز به اشــتغال جوانان دارد تصریح کرد :یکی از راه های اشــتغال
زایی اســتفاده از نیروهای فارغ التحصیل جوانان اســت که می تواند به سمت تولید صنایع دستی
سوق داده شود.
وی در عین حال نیاز به تحول اساسی در کارآفرینی به واسطه صنایع دستی را مورد تاکید قرار
داد و گفــت :هنرهای ســنتی از جمله در بخش صنعت نیاز به یــاری دارد زیرا کمک به این حوزه
می تواند مشکل اشتغال را در کشور کاهش دهد.
سرپرســت دانشــکده هنر و معماری شــیراز با تاکید بر اینکه حرفه ســازی از توانمندی های
صنایع دســتی است ،تاکید کرد :این بخش از اشتغال به واسطه پرداختن به صنایع دستی می تواند
به عنوان یک رویکرد مطرح شود.
بذرگر از برپایی نمایشــگاه های کارکردی توسط دانشــجویان هنر و معماری خبر داد و افزود:
در پی این هســتیم که دانشــجویان تولیدات صنایع دســتی را به واســطه این رویدادها معرفی و
عرضه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر ،روز  ۲۹خرداد جاری برنامه ای به مناسبت روز جهانی صنایع دستی که
از ساعت  ۱۷در مجموعه فرهنگی هنرشهر آفتاب شیراز برگزار خواهد شد ،پرفورمنس آرت «انسان،
طبیعت و طراحی» توسط دانشجویان دانشکده هنر و معماری به عالقه مندان ارایه می شود.

