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افزایش بیش از 2 هزار هکتار 
سطح زیر کشت کلزا در فارس 

جهاد  سازمان  روغنی  دانه های  مسئول  کارشناس 
فارس گفت: سطح زیر کشت  اســتان  کشاورزی 
کلزا امسال نسبت به پارسال 2 هزار و 500 هکتار 

است.  داشته  افزایش 
منصور رشیدی کارشناس مسئول دانه های روغنی 
سازمان جهاد کشــاورزی استان فارس در گفتگو 
با خبرنگار  گروه اســتان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از شیراز، با اشاره به اینکه سطح زیر کشت 
کلزا امســال نسبت به پارســال بیش از 2 هزار و 
500 هکتار افزایش داشــته است، بیان کرد: کلزا 
بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان 

می شود. کشت 
او، تصریح کرد: پیش بینی می شــود امســال 37 
هزار تن کلزا از ســطح 16 هــزارو 562 هکتار 

برداشت خواهد شد. استان  مزارع کشاورزی 
رشیدی ادامه داد: شهرستان های مهر، المرد، الر، 
داراب، فسا، فیروزآباد، کازرون و رستم از عمده 
تولید کنندگان کلزا هســتند که شهرستان مهر رتبه 

نخست را به خود اختصاص داده است.
کارشناس مســئول دانه های روغنی با بیان اینکه 
مناطق سردسیری  از  اوایل شهریور  از  کشت کلزا 
اســتان شروع شــده و تا دهه دوم دی ماه ادامه 
داشته است، اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال 
برداشــت کلزا از نیمــه دوم فروردین از مناطق 
گرمسیری استان شروع شده که تا نیمه دوم مرداد 

ماه ادامه دارد.
او، اظهار کرد: امســال بیــش از 100 تن ارقام 
هیبرید و پر محصول کلزا بین کشــاورزان استان 
نپتن،  ارقام کشت شده شــامل  توزیع شــده که 
دانوب، هیدرومل، هایوال 50، تراپر، ودلگان بوده 

است.
رشــیدی درخصــوص خرید کلــزا به صورت 
تضمینــی از طریق دولت به نرخ هر کیلو 4 هزارو 
663 تومــان قطعی بوده اســت، تاکید کرد: کلزا 
در ترکیب روغن مــورد نیاز جامعه و تهیه روغن 

دارد خوراکی عموم کاربرد 

3اخبار المرد

فرهنگ  اداره  میر، سرپرست  ابراهیم 
و ارشاد اسالمی المرد مطرح کرد: 

سالن پالتو، نیاز هنری المرد 

ظرفیت این ســالن 150 نفره بود که با همکاری اداره 
کل ارشــاد فارس نورهای تخصصی آن تهیه شده و در 

آینده ای نزدیک نصب خواهد شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ ابراهیم میر، 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی المرد به همراه 
محمود صفری، رئیس انجمن هنرهای نمایشی این شهر 

به بازدید سالن پالتو المرد رفت.
وی افزود: با حمایت شبانه روزی مهدی کشتکار شهردار 
و اعضای شورای اسالمی شهرالمرد المرد و با پیگیری های  
انجمن نمایش این شهرستان مرحله به مرحله نسبت به تکمیل 

سالن پالتوی شهر المرد نزدیک می شویم.
 ابراهیم میر در ادامه به اهمیت تأمین زیرســاخت های 
فرهنگی و هنری در شهرستان اشاره کرد و گفت: داشتن 
چنین سالنی از خواسته ها و نیازهای همیشگی هنرمندان 

به ویژه هنرمندان نمایش بوده و هست.
مهندس محمود صفری، رئیس انجمن نمایش المرد نیز 
ساخت پالتوی نمایش را از اهداف این انجمن دانست 
و گفت: ظرفیت این سالن 150 نفره بود که با همکاری 
اداره کل ارشاد فارس نورهای تخصصی آن تهیه شده و 

در آینده ای نزدیک نصب خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم علی حسین زاده در 
خطبه های نماز جمعه المرد ضمن دعوت همگان به رعایت 
تقوای الهی و اینکه مسیر تقوا انسان را به سعادت می رساند، 
به عظمت سیلی سخت ایران به آمریکا اشاره و اظهار کرد: 
نباید بزرگی و عظمت سیلی سخت ایران انقالبی و فرزندان 
ســپاهی ما تحت الشــعاع قرار گیرد که این هربه ای برای 
دشــمن کفر پیدا شود که دشمن به دنبال همین است که از 
این روزنه های کور استفاده کند، اما این ملت انقالبی جواب 

آنها را خواهند داد.
وی با اشاره به خطبه امروز مقام معظم رهبری در مصلی تهران 
و این جمعیت میلیونی تصریح کرد: مردم به صورت عاشقانه 
به سمت مصلی نماز در حال حرکت بودند و این از آیات و 
نشانه های الهی در از بین بردن مستکبرین است، و مستکبران 
عالم بدانند که این ملت دســت از کشور و آرمان های خود 

نخواهد کشید.
حجت االسالم حسین زاده گفت: این ملت با امام و انقالب 
و والیت عهد کردند و سر عهد خود خواهند ماند، و دشمنان 

ما از این گونه حوادث خوشحال می شوند.
وی به ویژگی های عملیات شــهید سلیمانی به پایگاه عین 
االسد اشاره کرد و گفت: به رخ کشیدن قدرت اطالعاتی در 
مشخص نشدن تحرک سامانه های ایران و شلیک غافلگیرانه 
و کوبنده به مواضع دشمن امریکائیها را دچار استیصال کرده 

است.
امام جمعه المرد به حمله سپاه )جنگ الکترونیک( نیز اشاره 
کرد و اظهار داشت: این حمله باعث از کار افتادن سامانه های 
موشکی آنها برای منحرف کردن موشک ها شد و با پارازیت ها 
و سیگنال هایی که بچه های سپاه انداختند دشمن را غافلگیر، 
و از کار انداخته بود، و این چیز کمی نیســت که جمهوری 

اسالمی در عرصه نظامی دارد.
حجت االســالم حسین زاده افزود: آنهایی که متخصص در 
مباحث نظامی در دنیا هســتند، این حرکت سپاه برای آنان 
حیرت آور شده اســت، و وقتی می گوئیم سپاه نماد قدرت 
جمهوری اســالمی ایران است. امروزه بعضی ها می خواهند 
ســپاه را بزنند، مگر می توانید، سپاه همیشه در کنار ما بوده 

است و امروز سپاه در سیستان تا کمر در آب است تا مردم را 
از این سیل نجات دهند.

خطیب جمعه المرد تصریح کرد: همه ما سپاهی و سلیمانی 
هســتیم، و آمریکائیها مطمئن باشــند اگر پاسخی بدهند 
جمهوری اسالمی ایران دهها عین االسد را ویران، و با خاک 

یکسان خواهد کرد.
وی به خسارت سنگین موشک های ایرانی به مرکز فرماندهی 
و کنترل ارشــد آمریکا در پایگاه عین االسد یادآور شد و 
گفت: برخورد موشک های فاتح و قیام چنان خسارتی برای 
آمریکائیهــا بوجود آورده که بعضاً تا یک کیلومتر خرابی به 
بار آورده است و به گونه ای که بعضی از ساختمان ها کاماًل 
پودر شده اســت، و این نشان از قدرت باالی کالهک های 

موشک های ایران است.
وی به دقت و قدرت موشک های ایرانی اشاره کرد و افزود: 
ما هنوز در این حمله از قدرت سخت افزاری با قدرت باالتر 

استفاده نکرده ایم، و این اثر شهادت حاج قاسم است.
او گفت: اگر آمریکا بخواهد مــا را مورد هدف قرار دهد، 
مطمئنــاً ما او را مورد هدف قرار می دهیم و پاســخ های ما 

سخت تر از آن چیزی ست که فکر می کنید.
امام جمعه المرد خاطرنشان کرد: نماد ما می توانیم در عرصه 
ملی، فناوری و این حمله دقیق که اتفاق افتاد، در عرصه ملی 

فناوری و اطالعاتی و سیاسی بود.
وی افزود: ترور شهید سلیمانی به واسطه شخص ترامپ انجام 
شد، حتی تعدادی از مشاورینش او را از این عمل ممانعت 
کردند، و نمی خواستند با این حرکت از ما زهره چشم بگیرند 

اما چیزه دیگری شد.
حجت االســالم حسین زاده گفت: این نشانه ضعف و افول 
آمریکاست، و آنها به شدت ترســیده اند، و این نشانه های 
ســقوط شأن اســت. اینقدر هم هزینه کرده اند و در مقابل 
قدرت جمهوری اســالمی ایران نمی توانند دوام بیاورند، و 
اکنون دیگر ملت ها و گروههای مقاومت می گویند اگر ایران 
پایگاه آمریکا را هدف قرار داد، و پاسخی دریافت نکرد پس 
ما هم می توانیم و در آینده ای نه چندان دور و انقالبی ها منتظر 
پاسخ سخت مقاومت در اقصی نقاط دنیا باشد و سیدحسن 

نصراهلل قولش را داده و این را خواهیم دید.
وی ضمن ابراز تأسف از بروز حادثه هواپیمای اکراینی که 
به اشــتباهی صورت گرفت و دچار سقوط شد، خاطرنشان 
کرد: به خانواده های داغدار این عزیزان تسلیت عرض می کنم 
و همه آنها از طرف بنیاد شــهید، شهید محسوب شدند، و 

امیدواریم در آینده شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
حجت االسالم حسین زاده گفت: توضیحات سریع، صادقانه 
و شجاعانه ســردار حاجی زاده در دو کنفراس خبری قابل 
تحسین است و در مقابل دشمن چنان باصالبت حرف زدند 
و وقتی که به خودی ها رســیدند گفتنــد که گردن ما از مو 
باریک تر است و این را به عهده می گیریم که این نشانه تعهد 

الهی ایشان است و از هیچ کسی به غیر از خدا نمی ترسند.
وی تصریح کرد: خسارت سنگین به فرماندهی و مرکز کنترل 
ارتش آمریکا در عراق که به راحتی قابل جبران نیست، عماًل 

چشم اطالعاتی آمریکا در این حمله کور شد.
امام جمعه المرد به پیگیری عواقب مورد ســوال قضیه این 
هواپیما پرداخت و گفت: باید در این قضیه ســهم هر کس 
مشخص شود، و اینکه یک نهاد آن را می پذیرد از شجاعت 

آن نهاد است و دشمن را باید شناخت.
او در پایان خاطرنشان کرد: بعضی از سیاسیون برای بچه های 
خودی داغ هستند و این گناه نابخشودنی است. همه چیز را 
بر ســپاه و نهاد انقالبی خراب نکنید. اشتباهات را با دیدگاه 
اخوت و برادری ببینید، و دشــمن ضربه خورده را شــاد 

نکنید

      رئیس اداره کتابخانه های عمومی المرد 
خبر داد:

   گرامی داشت  یاد و خاطره 
سردار دلها در کتابخانه های 

عمومی المرد

    به گزارش اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان 
المرد، ســید علی اصغر احمــدی زاده بیان کرد: به 
مناســبت شهادت ســردار پرافتخار اسالم و انقالب 
سپهبد شــهید سردار ســلیمانی برنامه های ویژه ای 
در کتابخانه های عمومی این شهرســتان برگزار شد. 
کتابخانه عمومی مشکات المرد با نمایشگاه کتاب های 
موجود در کتابخانه با موضوع شهیدان مدافعان حرم و 
نیز با چاپ و نصب پوستر سراسر افتخار سردار دل ها 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کنار این کتاب ها 
بازنمایی کرد. کتابخانه عمومی باقرالعلوم شیخ عامر 
با برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع شهدای مدافع 
حرم با عنوان »گلهای والیت« به مدت یک هفته مورد 
اســتفبال اعضاء کتابخانه قرار گرفت. همچنین برنامه 
قصه گویی با محوریت آشــنایی کودکان با زندگی 
سراسر افتخار و مجاهدت این شهید واالمقام از دیگر 

برنامه های این کتابخانه بود.
    رئیــس اداره کتابخانه هــای عمومی المرد اظهار 
داشــت: کتابخانه شــهید موســوی نژاد دهشیخ به 
همکاری مهد و پیش دبســتانی بهشــت رضوان به 
معرفی این شهید واال مقام به نونهاالن مهد پرداخت. 
از منابع موجود درباره مدافعان حرم در این کتابخانه 
نمایشــگاه کتابی نیز با موضــوع جبه  ی مقاومت و 
پایداری برپــا گردید. کتابخانه شــهید محمد علی 
پــور دهنو چاهورز با برپایی نمایشــگاهی از کتاب 
های موجود در کتابخانه بــا موضوع مدافعان حرم 
و مســابقه رنگ آمیزی از  تصویری از سردار شهید 
قاسم سلیمانی و تصاویری دیگر برای حمایت از این 
شهید بزرگوار با حضور کودکان در کتابخانه برگزار 
شد. کتابخانه عمومی حضرت علی اکبر)ع( روستای 
کمالی المرد نیز با اجرای برنامه ی فرهنگی نمایشگاه 
کتاب ســرداران آسمانی، در سوگ این سردار رشید 

اسالم نشست.
    احمــدی زاده ادامه داد: کتابدار کتابخانه عمومی 
ســومین شــهید محراب پاقالت، نشست کتابخوان 
مدرســه ای باحضور اعضای نوجوانان برگزار کرد 
که به معرفی کتابهای »یاس و پرنده«، »یادت باشه«، 
»بازگشــت هرداد« و »بادست های خالی« پرداختند. 
قصه گویی وشعرخوانی به مناسبت شهید سردارقاسم 
ســلیمانی و ایام فاطمیه در بخش کودک و نمایشگاه 
کتاب با این موضوع و همچنین مسابقه رنگ آمیزی 
ویژه کودکان و نوجوانــان در بخش کودک در این 
کتابخانه برگزار شــد. با حضــور جمعي از اعضاي 
فعال کتابخانه و همچنین با حضور بســیجي جانباز 
علي اکبر پرهیزي، به موضوع رشــادت هاي سردار 
طي سال هاي اخیر و همچنین در دوران هشت سال 
دفاع مقدس در کتابخانه عمومی فرهیختگان چاهورز 

پرداخته شد.

خطیب جمعه المرد تاکید کرد:
ملت برسر عهد خود با انقالب و والیت می ماند

ایجاد مجتمع خدمات رفاهی 
بین راهی در محور المرد-خنج 

امور اراضی مدیریت جهاد کشــاورزی  اداره  رئیس 
شهرســتان گراش گفت: از طریق کمیسون طرح های 
غیر کشــاورزی)ماده 21( مساحتی بالغ بر 2 هکتار از 

اراضی ملی دهستان فداغ –خلیلی.
امور اراضی مدیریت جهاد کشــاورزی  اداره  رئیس 
شهرســتان گراش گفت: از طریق کمیسون طرح های 
غیر کشــاورزی)ماده 21( مساحتی بالغ بر 2 هکتار از 
اراضی ملی دهستان فداغ -خلیلی جهت اجرای طرح 
مجتمــع خدمات-رفاهی بین راهــی در محور جدید 
المرد-خنج واقع در دهستان فداغ-خلیلی واگذار شد.

به گزارش میالدالرســتان به نقــل از روابط عمومی 
مدیریت جهاد کشــاورزی گراش ، علی هنرور افزود 
: ایــن طرح در مســیر راه جدید خنج بــه المرد با 
ســرمایه بالغ بر 25 میلیارد ریال توسط مجری بخش 
خصوصــی در آینده نزدیک اجرا خواهد شــد که با 
راه اندازی این مجموعه )شــامل پمپ بنزین ، پمپ 
گاز،نمازخانه،سوپر مارکت،تعمیرگاه،رستوران،سوئیت 
و محل اقامت،پارکینگ، امکانات تفریحی و ..(  برای 
حداقل 30 نفر اشــتغالزایی بصورت مســتقیم و غیر 

مستقیم ایجاد می گردد .
وی در ادامــه گفت : با وجود ممنوعیت و محدودیت 
های بهره برداری از ســفره های آب زیرزمینی و آب 
های سطحی شهرســتان برای غالب طرح های بخش 
کشــاورزی ،عالقه مندان به سرمایه گذاری در منطقه 
به منظور آبادانی و توســعه و بویژه ایجاد اشتغال می 
توانند تقاضــای خود را جهت طرح و بررســی در 
کمیســیون های مربوطه به اداره امــور اراضی جهاد 

کشاورزی ارائه نمایند

20 هکتار از عرصه های مرتعی 
المرد احیاشد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان المرد 
گفت: در قالب احیای اراضی و رویشــگاه های جنگلی 
20 هکتار از اراضی مرتعی شهرستان المرد سبز و احیا 

شد. 
مطلب دریافتی به نقل از مرتضی نکوگو  حاکی است: 
این عملیات با مشارکت مردم ،مجریان و بهره برداران 
مرتعی این شهرســتان انجام و طی آن بخشی از مراتع 

روستای چاله قنبری شرقی المرد احیا شد.
وی با اشــاره به فقر نســبی پوشــش مرتعی در این 
منطقه و درخواســت مکرر مرتعداران برای احیای این 
اراضی افزود:مجریان طرح های مرتعداری و نیروهای 
منابع طبیعی  50 کیلوگرم بذر ماش وحشــی در سطح 
20هکتار از عرصه های مرتعی روســتای چاله قنبری 

شرقی این شهرستان کاشتند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان المرد 
اظهار داشــت: باتوجه به بارش های جوی پیش رو و 
نیز انجام عملیات بذر پاشی امیدواریم وضعیت پوشش 
مراتع تغییر و مشــکالت تامین علوفــه مرتعداران این 

منطقه نیز حل و فصل شود.

هفته نامه طلوع 
المرد و مهر

 تلفنی آگهی و اشتراک 
می پذیرد

0917819683
52725648

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان در مراسم 
پاسداشت ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور 
قشرهای مختلف مردم در حسینیه حضرت زینب )س( 
المرد، ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهید سلیمانی 
اظهار کرد: سردار سلیمانی نه تنها برای ملت ایران، بلکه 
برای تمامی ملت های آزادی خواه دنیا در این چند دهه 
مبارزه با ظلم و غارت، و جنگیدن با دشمنان را انجام، 

و تمام برنامه های غرب را ناکام گذاشت.
او گفت: سردار سلیمانی یک الگو و اسوه ای بود که در 
تمام دنیا شناخته شده و یک راه و اندیشه و منش مبارزه 

با ظلم و نسل کشی داشت.
مشاور فرماندهی معظم کل قوا به والیت پذیری سردار 
سلیمانی اشــاره کرد و افزود: او وصیت کرده بود که 
روی سنگ قبرم بنویسید ســرباز والیت، زیرا همیشه 
خود را ســرباز والیت، و رهبری می دانست، و بر روی 
سنگ قبر وی هم ســرباز والیت شهید قاسم سلیمانی 

حک شد.
او افزود: سپهبد ســلیمانی همواره خود را در ردیف 
همرزمان شــهید خود می دید و مقام معظم رهبری او را 
شهید زنده خطاب کردند و قبل از اینکه شربت شهادت 

بنوشد حس شهادت در وجودش موج می زد.
وی در همین زمینه افزود: ســردار سلیمانی همیشه به 
دنبال شــهادت می دوید، و در این چهل سال همواره 
خود را شــهید می یافت و غصه اش این بود که چطور 

در کنار همرزمان شهیدش نیست.
ســردار دهقان با اشــاره به اینکه چرا حاج قاسم در 
قلب مردم آزادی خواه قرار گرفته است و او را دوست 
می داشــتند افزود: اولین ویژگی ایشان خلوص وی بود 
و در بیان تعامل و رفتار با دیگران دوست داشت اصاًل 
دیده نشود، و این از خلوص و پاکی این سردار بزرگ 

جبهه مقاومت است که در دل ها جاگرفت.
مشــاور فرماندهی معظــم کل قوا در این مراســم 
خاطرنشان کرد: قاسم عزیز ما در جایی درس کالسیک 
نخوانده بود و به خاطر خدایــی بودنش آنچنان جلوه 
عرفانی و نورانیتی از خودش نشــان داد و به دیگران 
انتقال می داد که نتیجه این معنویتی بود که در او متبلور 

شده بود.
وی افزود: همه چیز او شــریعت اسالمی بود، که از ما 
می خواست و اسالم را در خود، و همچنین جامعه پیاده 

کرده بود.
او گفت: شهید ســلیمانی دارای سعه صدر بود و در 
دل دشــمن چنان می تاخت که رعب و وحشت عجیبی 
ایجاد کرد بود، که همین سلیمانی دشمن را به ترس وا 
می داشت، اما در برخورد با مردم و خانواده های شهدا، 

خیلی مهریان و متین بود.
وزیر اســبق دفاع، با اشاره به اینکه شهید سلیمانی در 
منطقه امنیت را به وجود آورده بود و بین ملت ها عزت 
داشت، ادامه داد: مردم منطقه از برکت و وجود سردار 
سلیمانی امنیت را می دیدید و به خوبی حس می کردند، 
و به ایشــان پناه می آوردند و برای او فرق نمی کرد که 
ســنی باشــد یا ایزدی، و یا اینکه ترک باشد یا بلوچ، 
و همیشــه تعلق به خدا و اســالم و بشریت داشت، و 
به همین دلیل قلوب مردم را تســخیر و همچنین عزت 

پیدا کرد.
دهقان گفت: قاســم سلیمانی سردار والیت و منش او 
تبعیــت پذیری از والیت بود و مأمور و مکلف به آنچه 

که رهبری از او می خواست انجام می داد.
وی تصریح کرد: او فرمانده ای شــجاع و باتدبیر بود 
و در شرایط ســخت و بزنگاه های تعیین سرنوشت، به 
خوبی تصمیمی قاطع می گرفــت و تمامی همراهان را 

بدون استثنا با خود همراه و هم گام می کرد.
ســردار دهقان با اشاره به اینکه سردار سلیمانی دست 
پرورده مکتب اسالم و رشد یافته در دامن امام و رهبری 
بود تاکید کرد: شــهید سپهبد ســلیمانی تنها نیست و 
هزاران هزار، قاســم در سطح دنیا هستند که راهش را 
ادامه دهنــد و نام او بر قلب همه آزادی خواهان جهان 
حک شــد، او تازه متولد شد، و قاسم شهید قدرتمندتر 

از سلیمانی ست.
مشاور فرماندهی معظم کل قوا افزود: پس از شهادت 

قاسم سلیمانی وحدت و خود باوری و حس غرور موج 
می زند و در بیرون از مرزها هم همینطور اســت و این 

خون شهید است.
او گفت: ســردار ســلیمانی در این چند مدت تمامی 
برنامه های آمریکا و اســتکبار را با شکست مواجه کرد 
و هیمنه نظام سلطه، آمریکا و اسرائیل را فرو ریخت و 
آمریکا و اذنابشــان همیشه به دنبال تالفی بودند و این 

تالفی هم اتفاق افتاد.
سردار دهقان تصریح کرد: قاسم سلیمانی هر کجا رفت 
به مردم آن منطقه، و ملت ها هویت داد اما آمریکایی ها 

برعکس هستند.
وی تصریح کــرد: ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هیچ 
موفقیتی در بیــرون از مرزها ندارد و به دنبال نجات از 
اســتیضاح در کشور خود بود و چون سابقه سازنده ای 
درون جامعه آمریکا نداشــت، به دنبال شناسنامه ای بود 
که برای خودش شــکل دهد، این شد که به دنبال ترور 

سلیمانی رفت.
مشــاور فرماندهی معظم کل قوا گفت: تمامی اتفاقات 
که به دست آمریکایی ها انجام می شود و رقم می خورد 
توسط اسرائیل برنامه ریزی، و عرب ها پول و هزینه آن را 
پرداخت و امریکایی ها آن را انجام می دهند که در ترور 

سلیمانی کشورهای عرب منطقه سکوت اختیار کردند.
دهقان افــزود: آمریکایی ها فکر می کردند با شــهید 
کردن سردار سلیمانی جبهه مقاومت فروپاشی صورت 
می گیرد و مردم با ترس و ناامیدی مواجهه می شــوند و 

این اتفاق نیافتد.
مشــاور فرماندهی معظم کل قوا افزود: او نماد امنیت 
اقتدار و مبارزه با استکبار و امریکا بود و با ترور قاسم 

همه چیز برعکس شد.
وی به پیامدهای پس از شهادت سردار سلیمانی اشاره 
کرد و گفت: خوی اســتکباری آمریکا بیش از آنچه در 
گذشته بود آشکار شد و هیچ نهاد بین المللی برای نظام 

آمریکا هیچ ارزشی ندارد.
ســردار دهقان گفــت: دنیا فهمید کــه هیچ دولت و 
کشوری نمی تواند از دســت آمریکایی ها امنیت تأمین 
کنند و پروتکلــی که مورد تأیید ملت هاســت هیچ 
موضوعیتی ندارد و آنها رســمًا پذیرفتند که داعش را 

آنها به وجود آوردند.

مشاور فرماندهی معظم کل قوا در المرد : 
شهید سپهبد سلیمانی درمنطقه امنیت ایجاد کرد

رئیس شبکه بهداشــت و درمان المرد از پایان  عملیات 
نصب دســتگاه ام. آر. آی بیمارستان ولیعصر )عج( خبر 
داد و گفت: ان شــااهلل به زودی این مرکز به نام شــهید 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی افتتاح می شود. 
به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، رئیس شبکه بهداشت و 
درمان المرد با اعالم این خبر در جمع خبرنگاران گفت: 
خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، نصب دستگاه ام. 
آر. آی )MRI( در کمترین زمان ممکن به پایان رسید و 
هم اکنون آماده کنترل و راه اندازی اســت که با حضور 
مهندســان نصب، عملیات تست و راه اندازی دستگاه و 

آموزش نیروها انجام می شود.
وی گفت: اخیرا معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشــت به دعوت نماینده مردم در مجلس از مراحل 
تکمیلی این بخش بازدید کردند، خوشبختانه همه مسئوالن 
وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفت، 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نماینده مردم در مجلس و 
فرماندار شهرســتان نسبت به راه اندازی بخش ام آر آی 

شهرستان المرد اهتمام و حمایت های الزم داشته اند. 

رئیس شبکه بهداشــت و درمان المرد تصریح کرد: با 
تالش و پیگیری مستمری که  دکتر علوی نماینده مردم 
 MRI المرد و مهر در دوره دهم مجلس داشتند،  دستگاه
المرد تامین اعتبار و همزمان پس از خریداری و انتقال به 
المرد، ســاختمان این بخش عکسبرداری در هفته دولت 

سال گذشته آغاز و تکمیل شد. 
احمدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد سلیمانی 
و همرزمان ایشان، گفت: با تصمیم جمعی که گرفته شد، 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز با نامگذاری بخش ام آر آی 

المرد به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی موافقت کرد.
این مسئول در ادامه با بیان اینکه هم اکنون محوطه سازی 
مرکز ام. آر. آی در حال انجام اســت، افزود: دســتگاه 
تصویربــرداری )MRI( نصب شــده در المرد؛ یکی از 
دستگاههای پیشرفته است. امیدواریم به زودی با تامین 
و جذب نیرو، شــاهد افتتاح این مرکز به نام مبارک این 

شهید ایرانی باشیم.
رئیس شبکه بهداشــت و درمان المرد خاطرنشان کرد: 
ســالها مردم این منطقه برای دریافت خدمات ام آر آی 

مجبور بودند با طی کیلومترها مسیر به شهرستان های دیگر 
مراجعه کنند که در آینده نزدیک با راه اندازی این بخش، 
جمعیتی حدود 300 هزار نفر از شهرســتان های المرد و 
ُمهر و دیگر شهرستان های همجوار از خدمات این مرکز 

بهره مند خواهند شد.
وی اضافه کــرد: باتوجه به محدودیت های بودجه ای 
امســال، با اهتمام ویژه ای که فرماندار شهرستان نسبت 
به بخش بهداشت و درمان داشتند، پروژه های بهداشتی 
منطقه در کمیته برنامه ریزی شهرســتان مورد توجه و در 
اولویت قرار داشته است. امیدواریم با تداوم حمایت های 
مسئوالن محلی و دانشــگاه علوم پزشکی شیراز شاهد 
تقویت و ارتقاء خدمات بهداشتی-درمانی در این منطقه 

باشیم.
احمدی ادامه داد: در سفر اخیر معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزیر بهداشت به این قطب درمانی، درخواست های 
الزم برای تکمیل پروژه های بهداشت و درمان و همچنین 
پرداخت مطالبات پزشکان و پرستاران ارائه شد که قول 

مساعد برای پیگیری دادند

رئیس شبکه بهداشت و درمان المرد: 
بزودی مرکز ام. آر. آی المرد به نام شهید سلیمانی افتتاح می شود 


