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سیالب به تاسیسات 
آبرسانی گله دار شهرستان 

ُمهر زیان رساند

توزیع ۳۱۳ بسته حمایتی 
در المرد همزمان با نیمه 

شعبان 

فرماندار شهرستان ُمهر:

ارائه پروتکل برگشت 
کارکنان شرکت های صنعتی 

الزم است

مقام معظم رهبری: 

شاید در تاریخ بشر کمتر دوره ای 
اّتفاق افتاده باشد که آحاد بشری 
در همه جای عالم جامعه  بشری 

به قدر امروز احساس نیاز به یک 
منجی داشته باشند

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

رئیـس اداره بهزیسـتی المـرد از راه 
هـدف  بـا  همدلـی  پویـش  انـدازی 
بخشـش اجاره مهدهـای کودک تحت 
نظارت در این شهرسـتان خبر داد و از 
عموم مالکان المردی درخواسـت کرد 
در راسـتای حمایـت از کـودکان این 
دیـار و همزمـان با سراسـر کشـور در 
 ایـن امر خداپسـندانه مشـارکت کنند. 
به گـزارش روابـط عمومی بهزیسـتی 
بـا  زاده«  کاظـم  »معصومـه  المـرد، 
اشـاره بـه تعطیلی مهدهـای کودک از  
اوایل نخسـتین روزهای اسـفند سـال 
ابـاغ سـتاد ملـی  براسـاس  گذشـته 
کرونـا گفـت: شـیوع ویـروس کرونا 
سـبب تعطیلـی 42 مهدکـودک تحت 
المـرد  شهرسـتان  بهزیسـتی  نظـارت 
شـد و از ایـن تعـداد، 15 مهدکـودک 
اسـتیجاری هسـتند کـه هـدف از راه 
انـدازی ایـن پویـش، جلـب رضایت 
مالـکان برای بخشـش اجـاره مهدهای 

اسـت. اسـتیجاری   کودک 
کاظـم زاده بـا اشـاره بـه 
تحـت  مهدهـای  اینکـه 
صـورت  بـه  نظـارت 
خصوصی اداره می شـوند، 
تصریـح کـرد: باتوجـه به 
مهدهـای  بـاالی  هزینـه 
کـودک اعـم از پرداخـت 
و  مربیـان  بیمـه  دسـتمزد، 
اجـاره، از تمام مالکان و خیراندیشـان 
المـردی اسـتدعا دارم کـه با پیوسـتن 
بـه ایـن پویـش، از کودکان ایـن دیار 
نخبـه پـرور حمایـت کننـد تـا ضمن 
عبـور از ایـن وضعیت بحرانی، شـاهد 
 تـداوم فعالیت مهدهای کودک باشـیم.

از  المـرد  بهزیسـتی  اداره  رئیـس   
رسـانه ها و خیراندیشـان درخواسـت 
کـرد تـا در اطـاع رسـانی و جلـب 
بخشـش  بـرای  مالـکان  رضایـت 
بهـاء  اجـاره  از  بخشـی  یـا  کامـل 
کننـد. مشـارکت  کـودک   مهدهـای 

وی بـا قدردانـی از خیراندیشـانی که 
بهزیسـتی را در جنبـه هـای مختلـف 
کـرد:  تصریـح  می کننـد،  همراهـی 
مالـکان دلسـوزی کـه بـه ایـن پویش 
پیوسـتند از پـاداش اخروی بهـره مند 
می شـوند و نشـان »حامـی کودک« و 
لـوح تقدیر بـه این عزیـزان خیر اعطا 

شـد. خواهد 

 کاظم زاده خبر داد: 
آغاز پویش همدلی بخشش اجاره بهاء مهدهای 

 کودک در شهرستان المرد 

امام جمعه المرد:

قرارگاه انفاق 
و مواسات در 

المرد
 تشکیل شد
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مدیــر کل ورزش و جوانان فارس گفت:مدالی که مردم 
به کادر درمان کشــور داده اند ازهر مدالی خوشرنگ تر 

و با ارزش تر است.
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس ، حیدر علی کامیاب 
در دیداربــا رئیــس وتعدادی از اعضــای کادر درمان 
بیمارســتان حضرت علی اصغر)ع( شــیراز سخن می 
گفت،افزود:هر ورزشکار برای به دست آرودن یک مدال 

جهانی و یا المپیک ســاله تاش و ممارست می کند،اما 
یقین دارم مدالی که امروز مردم برگردن تک تک اعضای 
کادر درمــان انداخته اند از هر مــدال جهانی و المپیک 

خوشرنگ و با ارزش تر است.
وی ایثــار،از خودگذشــتگی،تخصص ،فداکاری و دهه 
خصیصــه دیگر را تبلــور یافته در تاش های شــبانه 
روزی کادر درمان طی دوره مبارزه با کرونا دانســت و 
افزود:دیــدن برخی صحنه از زندگی و کار متعهدانه این 
عزیزان ناخود آگاه اشک را از چشمان انسان جاری می 

سازد.
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس حضــور تعدادی از 
مدیران و رزشــکاران اســتان در این دیدارراحضوری 
برای عرض خسته نباشــی به کادر درمان عنوان کرد و 
افزود:تعداد زیادی از قهرمانان و مدیران ورزشــی استان 
قصد حضور در بیمارســتان را داشــتند اما برای حفظ 

موازین بهداشــتی مجبوربودیم چند نفر را به نمایندگی 
از جامعه بزرگ ورزش فارس برای حضور در این دیدار 

گلچین کنیم.
کامیاب افزود:ان شــا اهلل جامعه ورزش و سازمان های 
مردم نهاد استان پس ازشکست کامل کرونا از تمام کادر 
درمان اســتان به نحو شایسته در جشــنی بزرگ تقدیر 

خواهند کرد.
وی با بیان اینکه جوانان و ورزشکاران همواره در اداوار 
مختلف تاریخ این سرزمین در بحران های مختلف آماده 
خدمت به شــهروندان بوده اند افزود:در شرایط کنونی 
نیز سازمان های مردم نهاد و ورزشکاران آمادگی این را 
دارند تا با رعایت پروتکل و دســتور العمل های موجود 
در کنار اقداماتی نظیر تهیه ماســک و اقام بهداشتی که 
اکنون انجام می دهند،حضور پررنگ تر و تاثیرگذارتری 

در کنار کادر پزشکی داشته باشند.

بــه گزارش پایگاه اطاع رسانی استانداری فارس دکتر 
عنایت اهلل رحیمی در نشســتی با شــماری از پزشکان 
اســتان فارس با موضوع کنترل شیوع کرونا افزود: اگر 
تا امروز توفیقی در این زمینه به دست آمده ، نخست به 
خاطر لطف خداوند و سپس همراهی و همکاری خوب 
مردم و تاش های شبانه روزی کادر پزشکی و درمانی 
استان بوده که سبب شــده استان فارس نسبت به دیگر 

استان های کشور شرایط بهتری داشته باشد.
وی ادامــه داد: در کنار این، تصمیمات زودهنگامی که 
در زمینه تعطیلی مراکز و اماکن عمومی و شهری گرفته 
شد نیز کمک بســیاری به کاهش شیوع این بیماری در 

استان و به ویژه کانشهر شیراز کرد.
استاندار فارس اظهار داشت: اختصاص بیمارستان علی 
اصغر و پیش بینی 2 بیمارستان پشتیبان در کنار معرفی ۹ 
مرکز در شیراز و ۳۶ مرکز در دیگر شهرستان های استان 
برای مراجعه افراد مشــکوک به کرونا از دیگر اقداماتی 
بود که به کنترل هرچه بیشــتر و بهتــر این بیماری در 

استان کمک کرد.
بهره گیری از پیشنهادهای فارس در سطح ملی

رحیمی تصریح کرد: در نخستین روزهای شیوع ویروس 
کرونا و پس از مشورت و اخذ گزارش از دانشگاه علوم 
پزشکی، محدودسازی هایی به مرور  در استان ایجاد شد 
که بســیاری از این تصمیمات در تصمیم گیری های ملی 
هم تاثیرگذر بود و از تجارب و پیشنهادات استان فارس 

در سطح ملی استقبال و استفاده شد.

توقف فعالیت مراکز اقامتی و اصناف، داوطلبانه بود
اســتاندار فــارس در ادامه گفت: تــاش کردیم که 
محدودسازی هایی که انجام می شود از جمله در توقف 
فعالیــت مراکز اقامتی از جمله هتل هــا، مهمانپذیرها و 
مراکز بوم گردی و همچنیــن برخی صنوف و مراکز به 
شکل داوطلبانه باشد که چنین نیز شد و صنوف مختلف 

در این زمینه همکاری بسیار خوبی داشتند.
وی افزود: در مواردی نیز به رغم توصیه ها و تذکرهایی 
که داده شد شاهد تخلف برخی صنوف بودیم که منجر 

به پلمب 2۸2 واحد صنفی شد.
رحیمی اضافه کرد: طی این مدت 2۰۷ دستگاه خودرو 
که محدودیت های اعمال شد را رعایت نکردند جریمه 
5۰۰ هزار تومانی اعمال شد و حدود 5۰ دستگاه خودرو 

نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.
مسدود کردن ۷۷ کانال شایعه ساز در فضای مجازی

استاندار فارس تصریح کرد: با توجه به اهمیت تامین و 
حفظ امنیت روحی و روانی شهروندان بحث برخورد با 
کانال های فعال در شبکه های مجازی که اقدام به شایعه 
پراکنی و تشــویش اذهان عمومی می کردند و خدمات 
جامعه پزشکی را زیر سوال می بردند نیز در دستور کار 
قرار گرفــت و در همین رابطه ۷۷ کانال شناســایی و 

مسدود شد.
 رحیمــی گفت: به دنبال اعمال ایــن محدودیت ها که 
به کاهش تردد خودروها در معابر منجر شــد متوســط 
مصرف روزانه بنزین که تا روز دهم فروردین سال ۹۸ 
افزون بر ۶ میلیون و ۶۳۰ هزار لیتر بود در مدت مشــابه 
امسال به ســه میلیون و 55۰ هزار لیتر کاهش یافت که 

بیانگر کاهش 5۰ درصدی مصرف سوخت است.
اســتاندار فارس تصریح کرد: در ترددهای هوایی نیز 
در 1۰ روز نخست ســال جاری شاهد لغو ۸۹۰ پرواز 
بودیم که نســبت به مدت مشابه پارسال در بحث تعداد 
پرواز ۷۸ درصد و در تعداد مسافر نیز ۷۹ درصد کاهش 

داشته است.
وی افزود: در مجموع در اســفندماه سال ۹۸ نیز شاهد 

لغو ۸۰۰ پرواز داخلی و 22۷ پرواز خارجی در اســتان 
بودیم.

برپایی ایســتگاه های بازرســی در طرح فاصله گذاری 
اجتماعی

استاندار فارس گفت: تا امروز 1۰5 نقطه کنترل و ایست 
بازرسی در اســتان راه اندازی شده که حدود 2 هزار و 

1۰۰ نیرو در سه شیفت در این نقاط مستقر هستند.
رحیمی اضافه کرد: در بحث تامین ملزومات بهداشــتی 
مورد نیاز مراکز درمانی و همچنین شــهروندان از جمله 
مواد ضدعفونی، ماســک و مواد شــوینده نیز اقدامات 
خوبی در استان انجام شــد که نسبت به هفته های اخیر 
در زمینه تامین این اقام شــرایط بهتری را در اســتان 

شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: راه انــدازی و افزایش تولید 14 خط 
تولید مواد ضدعفونی با توانایــی تولید روزانه 1۶ تن 
در روز و تغییر خط تولید 1۰ واحد تولید منسوجات به 
تولید ماسک با توانایی تولید روزانه 1۸۰ هزار ماسک از 

جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.
درمان رایگان بیماران ایرانی و اتباع خارجی

استاندار فارس اضافه کرد: درمان کاما رایگان بیماران 
مبتا به کرونا )هم بیماران داخلی و هم اتباع خارجی(، 
معافیت های مالیاتی، عوارض و گمرکی مواد اولیه تامین 
اقام بهداشتی و ملزومات مورد نیاز برای درمان بیماری 
کرونا از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با این 

ویروس در استان است.
رحیمی، با اشاره به تمدید طرح فاصله گذاری اجتماعی 
تا روز بیستم فروردین ماه جاری گفت: چنانچه در ادامه 
نیز به تشخیص وزارت بهداشت نیاز به تداوم این روند 

باشد، چگونگی اجرای آن بررسی خواهد شد.
اســتاندار فارس با قدردانی از همکاری مردم با پویش 
در خانه بمانیم با هدف قطع زنجیره شیوع کرونا افزود: 
تمام این ممنوعیت ها و محدودیت ها برای افزایش ایمنی 
مردم و حفظ ســامت آنها است و قطعا هر اقدامی که 
به این مساله ختم شود را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

 

امام جمعه شــیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس 
با اشاره به شــیوع بیماری کرونا در جهان عنوان کرد: 
مردم در کشــورهای مختلف درگیر این بیماری فراگیر 
هستند و این، آزمون بزرگ الهی برای همه مردم جهان 

می رود. به شمار 
آیــت اهلل لطف اهلل دژکام طی ســخنانی که از شــبکه 
تلویزیونی اســتان فارس پخش شد با اشاره به حدیثی 
از امیرالمومنین )ع(، ابراز داشت: ایمان بر چهار ستون 
تــوکل، واگذار کردن کار به خــدا، رضایت از قضای 
الهی و تســلیم در مقابل فرمان الهی اســتوار است و 
شایسته است شیعیان به این چهار پایه ایمان توجه کنند.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه در روزگاری هستیم که 
خواه ناخواه ارتباطات در سطح بین المللی توسعه یافته 
است، افزود: افزایش ارتباطات به گونه منجر به چالش 

عقاید باورها و ســبک های مختلف زندگی شده است؛ 
بدین معنا هرکس با هر نوعی از فکر و سبک زندگی و 
تمدن وقتی در مقابل طیف دیگری از تفکرات و سبک 

زندگی قرار می گیرد، به مقایسه می پردازد.
آیت اهلل دژکام با تاکید بر اینکه بین ایمان ناب اسامی 
و ایمان مســیحی نقاط افتراق و اشتراک است، گفت: 
ما حضرت عیســی )ع( را هم پیامبر خدا می دانیم و بر 
این باوریم که دین اسام تکمیل شده همه ادیان است 
و از این نظر، پیامبران ســابق برای ما ارزشمند هستند؛ 
اما نوع باورهای دینی در مســیحیت با باورهای دینی 

اسامی تفاوت اساسی دارد.
وی ادامه داد: در طول ســه سده گذشته، در اروپا مهد 
تمدن جدید، موضوع ســازگاری عقل با ایمان مطرح 
شده است و در این زمینه، عمومًا صاحب نظران اروپایی 
گفته اند ایمان با عقل سازگاری ندارد؛ تاش های چند 
صد ساله فیلســوفان بزرگ اروپایی برای آنکه ایمان 
را بــا عقل هماهنگ کنند، تمامًا به شکســت انجامیده 
و به نوعی برداشــت از ایمان دینی منجر شده که در 
مفهوم تثلیث خاصه می شود و ایمان به تثلیث با عقل 

سازگار نخواهد شد.
آیت اهلل دژکام بیان داشــت: در طرف مقابل که ایمان 
اســامی و اســام ناب محمدی وجود دارد، می بینیم 
که ایمان با عقل در کمال ســازگاری است و بزرگان 
ابن ســینا، خواجه نصرالدین  فاســفه جهان همچون 

طوسی و ماصدرا که اوج فلسفه الهی را مطرح کرد، 
عنوان کرده اند که با قرآن می توان  ســازگاری ایمان و  

عقل را نشان داد.
وی افــزود: در بحبوحه درگیــری و رقابت تمدن ها 
باید به اصول دینی خــود مراجعه کنیم و به نوعی از 
باورهای دینی ایمان آوریم که باعقل هماهنگ است و 

این را در جهان ترویج کنیم.
امام جمعه شــیراز با اشاره به شکل گیری پویش عظیم 
جهانــی در فضای مجازی، گفــت:در این پویش همه 
منتظران امام زمان )عج( با زبانی غیر از زبان فارســی 
به معرفی امام زمان می پردازند و این حرکت بســیار 
ارزشــمندی اســت که در این روزها صورت گرفته 

است.
آیــت اهلل دژکام اظهار کرد: کار مــا صرفا معرفی امام 
زمان )عج( نیســت، بلکه باید توحید اسامی را با همه 
عظمتش معرفی کرد و اگر فاســفه بزرگ جهان این 
توحید را که امام علی )ع( مبین آن اســت، بشناسند، 
حتما آن را تبلیغ می کنند و با عقلشان سازگار می افتد.

وی تاکید کرد: ایمان اســامی به عقایدی که در راس 
آن توحید اســت به شــکلی که امام علی )ع( معرفی 
کرده اســت، نه تنها با عقل ســازگار است، بلکه عقل 
بزرگترین پشــتیبان ایمان نیز به شمار می رود و ما باید 
باید سازگاری عقل و ایمان را در تمدن اسامی نشان 

دهیم و به جهانیان عرضه کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تماس تلفنی 
با رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز، از تاش های 
مجموعه دست اندرکاران سامت این استان در مبارزه با 

کروناویروس قدردانی کرد.
به گــزارش خبرگزاری فارس به نقــل از روابط عمومی 
دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز، در این تماس تلفنی 
که، همزمان با ســالروز میاد حضرت مهدی)عج( و در 
حاشیه نشست ســتاد روزانه بررسی اقدامات ویژه مبارزه 
با کروناویروس برگزار شــد، دکتر »ســعید نمکی« وزیر 
بهداشت با قرائت شعری از حافظ شیرین سخن و تبریک 
این عید ســعید، گفت: با توجه به اپیدمی این بیماری و 
آمارهایی که در این ایام به دست ما می رسد، وی افزود: 
افتخار می کنم به وجود یکایک شما و دستتان را به گرمی 

می فشارم.

وزیر بهداشــت ادامه داد: در طول ایــن مدت، بهترین 
مدیریت را از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دیدیم 

و برای شما تندرستی و سامتی آرزومندم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این تماس تلفنی 
ضمن ارائه گزارشــی از وضعیت استان فارس در اپیدمی 
کروناویروس، گفت: مجموعه دانشگاه از ابتدای شیوع این 
بیماری و در تمامی ایام تعطیات سال نو، به صورت شبانه 

روزی فعال بودند.
 لطفی تاکید کرد: تمامی مدیران و کارکنان دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز نشــان دادند که پای کار هستند و با تمام 

وجود به مردم خدمت می کنند.

2اخباراستان

در بحران کرونا، مردم فارس خوش درخشیدند

رکورد بی نظیر فارس در صنایع 
تبدیلی و غذایی کشور

به گزارش پایگاه اطاع رســانی اســتانداری فارس، 
عنایت اهلل رحیمی با اشاره به اینکه اشتغال ایجاد شده 
از واحدهای جدید 12۸5 نفر است، تصریح کرد: این 
صنایع شامل 2۳ واحد سردخانه و انبار سرد، 25 واحد 
بســته بندی مواد غذایی، چهار واحد بســته بندی و 
فرآوری گیاهان دارویی و  2۸ واحد سایر صنایع است.

وی با بیان اینکه ایجاد صنایع تبدیلی و غذایی اثربخش 
ترین رکن در راستای کشــاورزی پایدار است، ابراز 
کرد: کل واحد های به تولید رسیده در استان فارس با 
مجوز جهاد کشــاورزی ۷۷4 واحد است که با جذب 
ماده خام بالغ بــر چهار میلیون و ۸1۰ هزارتن فعالیت 

می کنند.
اســتاندار فارس گفت: به منظور غلبه بر بروکراســی 
اداری و سهولت روند ســرمایه گذاری، 5۶ موافقت 
اصولی بی نام برای راه اندازی صنایع تبدیلی و غذایی 
در این استان صادر شده و آماده سرمایه گذاری است.

وی با اشــاره به اینکــه در مجوزهای بــی نام همه 
استعامات مورد نیاز قبل از واگذاری طرح به سرمایه 
گذار اخذ شده، اظهارکرد: مجوزهای مذکور برای تمام 
شهرســتان هایی که دارای شهرک صنعتی هستند قابل 

سرمایه گذاری است.
رحیمی با اشاره به اینکه تاکنون  ۳۸ مورد از موافقت 
های اصولی  به جواز تاســیس تبدیل شده، ابراز کرد: 
چهار مجوز در شهرســتان هــای خرامه ، فیروزآباد و 
خرمبید "به نام" شــده  که شــامل دو مجوز فرآوری 
پیاز و فرآوری سیب زمینی در شهرستان خرمبید، یک 
مجوز فرآوری قارچ در شهرستان خرامه و یک مجوز 

تولیدعصاره و اسانس در شهرستان فیروز آباد است.
اســتاندار فارس ابراز کرد: طرح های لحاظ شده در 
مجوزهای بی نام بر اساس سند توسعه صنایع تبدیلی 
غذایی استان فارس بوده و متقاضیان می توانند  جهت 
کســب اطاعات بیشــتر و انجام مراحــل واگذاری 
به مدیریــت صنایع تبدیلی و غذایی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان فارس و یا به مدیریت های جهاد 

کشاورری شهرستان های خود مراجعه کنند.

استاندار فارس در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه :

در جهش تولید به حرکتی تصاعدی 
نیاز داریم

به گزارش پایگاه اطاع رسانی استانداری فارس دکتر 
عنایت اهلل رحیمی اولین جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه در سال ۹۹ با اشاره به شرایط و مشکات سال 
گذشــته در فارس اظهار داشت : فرصت هایی نیز در 
این بحران ها برای ما ایجاد شد و ما دربرخی شاخص 
ها مثل جذب  سرمایه گذاری  خارجی نسبت به سال 
گذشته افزایش 22۹ درصدی داشته ایم و حجم سرمایه 
گذاری خارجی از ۷۹ میلیون دالر در سال ۹۷ به 1۸۹ 
میلیون دالر در ســال ۹۸ رســیده است و طرح های 
ســرمایه گذاری مذکور در بخش های صنعت و معدن 
، انرژی های نو ، گردشــگری ، کشاورزی و ساختمان 
توسط ســرمایه گذارانی از کشورهای ایتالیا ، آلمان ، 
هلند ، اتریش ، قطر ، چین و غیره انجام گرفته و یا در 

دست انجام می باشد.
وی افزود : راه اندازی پنجره واحد ســرمایه گذاری، 
آماده سازی بسته های ســرمایه گذاری  به ارزش 2۸ 
میلیارد دالر  و انعقاد تفاهم نامه های خارجی از جمله 
فعالیت های موثر بوده اســت و در این زمینه در سال 
گذشته در کسب درآمد مالیاتی 1۰5 درصد  افزایش و 
سایر  درآمد ها ۷۳ درصد رشد داشته  ایم و  همچنین 
در صادرات بــه حجم ۳۷4 هزار تن و با ارزش  4۰۸ 
میلیون دالر  چهــل درصد افزایش و در واردات کاال 
با ارزش 122 میلیون دالر افزایش 1۹ درصدی داشته 
ایم ، وی همچنین ابراز داشــت : در حوزه اشتغال و 
شاخص های آن نیز در مقایسه با میانگین های کشوری 

در شرایط مطلوب تری قرار داریم.
 نماینده عالی دولت در اســتان فارس مقررات زدایی 
در حوزه ســرمایه گــذاری را از جمله اقدامات موثر 
در تسهیل شرایط اقتصادی استان عنوان کرد و افزود:  
سال ۹۸ در نرخ تورم نسبت به کشوراز وضعیت خوبی 
برخوردار بودیم و در نسبت منابع به مصارف بانکی به 
سمت مثبت جهت ســرمایه گذاری بانک ها در استان 

حرکت کرده ایم .
رحیمی با بیان اینکه در آمد های بیمه استان  4۳ درصد 
رشد و پرداخت خســارات به میزان حدود 2۰ درصد 
افزایش داشــته گفت: در راستای شفاف سازی حساب 
های دولتی، هفت هزار و دویست حساب دولتی استان 
به 5۷۳ حســاب  کاهش یافته همچنین از محل فروش 

اموال مازاد فعالیت های خوبی انجام گرفته است. 
 استاندار فارس با اشاره به شرایط  جهانی ناشی از شیوع 
بیماری  کرونا اظهار داشت: نیاز به اتاق فکری داریم تا 
با همکاری اساتید و صاحب نظران بخش خصوصی  به 
سمت تصمیم گیری علمی برویم و باید  برای تحقق این 
شعار مهم اقدامات تکمیلی انجام شود واز فرصت ایجاد 

شده برای استان بهره برداری الزم صورت گیرد. 
وی بــا تاکید بر لزوم  مدیریت و برنامه  ریزی ها برای 
کاهش مشــکات اقتصادی بعد از پایان بیماری کرونا 
گفت: بایــد پیش بینی وضعیت  کســب و کار برای 
پساکرونا بشود و اقدامات الزم  برای حمایت  از آنان 

در نظر گرفته شود که در این خصوص الزم است.
متولیان امر راهکار بدهند و موضوع عملیاتی شود.

 رحیمی با بیان اینکه جهش تولید باید حرکتی تصاعدی 
ایجاد کند خاطر نشان کرد: باید بخش خصوصی را با 
اقدامات تسهیل کننده و تشویق کننده حمایت کنیم  و 
این مسیری است که  به همکاری هر سه قوه نیاز دارد.

گفتنی است این جلسه با ارائه گزارش و ارایه نظرات 
اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان پایان یافت

 معاون هنری سینمایی فرهنگ و 
ارشاد فارس:

اجرای برنامه های هنری در فضای 
مجازی

به گزارش خبرگــزاری برنا از فارس، بهروز مرامی گفت: 
در این دوره ســخت مبارزه با ویروس کرونا که اجرای 
برنامه های هنری در ســالن ها تعطیل شده است، فعالیت 
های ویژه ای در حوزه هنر برای فضای مجازی، مرتبط با 

شرایط قرنطینه اجرا می شود.
معاون هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
اســتان فارس افزود: مسابقات فرهنگی هنری ویژه نوروز 
۹۹ در بخش های کتاب خوانی , داســتان نویسی , نقاشی 
کودکان , فتوفیلم و قطعات نمایشــی برای عموم عاقه 
مندان اســتان فارس با همکاری ســتاد مدیریت بیماری 
کرونای استان فارس در جشنواره پیک نوروزی قاصدک 

برگزار می شود .
مرامی گفت: با توجه به شرایط موجود و اینکه هموطنانمان 
جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مجبورند در خانه 
باشــند و ایام فراغت این عزیران می تواند با برنامه های 
محتوایی فرهنگی هنری پربار شــود، لذا ما بر آن شدیم تا 
ضمن اجرای مســابقات متنوع فرهنگی و هنری سهمی در 
غنی ســازی این ایام داشته باشــیم و برنامه های در نظر 
گرفته شده ضمن اینکه مخاطبین را با استعدادهای خود در 
اجرا یا تولید محتوای هنری آشنا می کند، شرایطی در نظر 
گرفته شده است که بتوانند آثارشان را در قالب مسابقه با 
یکدیگر به رقابت بگذارند تا بتوانند استعدادهای خود را 

در بخش فرهنگ و هنر محکی بزنند .
معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس در خصوص 
چگونگی برگزاری مسبقات فرهنگی هنری گفت: مسابقات 
کتاب خوانی و نقاشــی کودکان با اعام موضوع و کتاب 
های مورد نظر در فراخوان ها بطور معمول انجام می شود 
. و مســابقات داستان نویسی , قطعات نمایشی و فتو فیلم 
با ارائه موضوعات و محتوای اولیه به شــرکت کنندگان و 

تکمیل یا تولید اثر انجام می شود.
او گفت: این مســابقات به همراه برنامه های دیگر علمی 
فرهنگی هنری و آموزشی در قالب جشنواره پیک نوروزی 
قاصدک انجام می پذیرد که این جشــنواره با سهولتی باال 
در فضای مجازی جهت شــرکت کنندگان توســط  تیم  
قاصدک مدیا طراحی شــده است که در بخش مسابقات 
فرهنگی هنری در پایان به آثار برگزیده جوایز نقدی تعلق 
خواهد گرفت .مســابقات فرهنگی هنــری ویژه نوروز تا 
پایان فروردین ماه ۹۹ برگزار می شود و عاقه مندان می 
توانند با ارســال پیام در شــبکه های اجتماعی به شماره 
۰۹۳۶4۹۹۷۸۶۰ لینک های مسابقات و شرایط شرکت در 

مسابقات را دریافت نمایند. 
نمایشگاه مجازی سروناز؛ برای در خانه ماندن

وی همچنین از برپایی نمایشگاه کارت پستال های مجازی 
در نگارخانه ســروناز شــیراز خبر داد و گفت: نمایشگاه 
مجازی ســروناز؛ بــرای در خانه ماندن بــا عنوان »فردا 
بهار اســت…« با فرا رسیدن ســال نو و با هدف استمرار 
فعالیت های هنری در شــرایط ویژه این روزها و تعطیلی 
اجباری مراکز هنری در نظر گرفته شــده است. فردا بهار 
اســت )با نگاه به امیدی که هر یک از ما نســبت به فردا 
داریم.(، آرزوی ۹۹ )بزرگترین آرزوی من در ســال ۹۹( 
و خودنگاره ۹۹ )من در ســال ۹۹ چگونه ام( موضوع این 

نمایشگاه خواهد بود.
مرامی مهلت و نحوه ارسال آثار را برشمرد و گفت: تکنیک 
 jpegخلق آثار آزاد است و فایل تصویر آثار باید با فرمت
و در ابعاد 1۰۸۰×1۰۸۰ پیکســل، تا تاریخ 1 اردیبهشت 
@Sarvenazgallery۸۸ ماه ۹۹ به آدرس ایمیــل
gmail.com ارســال شــوند. آثار منتخــب، از 5 
اردیبهشــت ماه در صفحه اینستاگرام گالری به نمایش در 

خواهند آمد.
نشست های تخصصی مجازی

معاون هنری ســینمایی فرهنگ و ارشــاد فــارس ادامه 
داد: کمیته پژوهش انجمن موســیقی فارس نشست های 
تخصصی مجــازی را در چهار آیتم از جمله جســتاری 
فیلم محدودیت ها  پیرامون زبانشناسی موسیقی، موسیقی 
و امکانات، آشــنایی با آوازهای محلی شیرازی و آسیب 
شناســی گروه نوازی موسیقی ایران در حال برگزار دارد. 
جستاری پیرامون زبانشناســی موسیقی با رامین کشاورز 
سه شــنبه 12 فروردین؛ موســیقی فیلم محدودیت ها و 
امکانات با نادعلی شــجاعی جمعه 15 فروردین؛ آشنایی 
با آوازهای محلی شــیرازی با دکتر مهران بردیده دوشنبه 
1۸ فروردین بوده و آســیب شناسی گروه نوازی موسیقی 
ایــران نیز با کیوان فرزین جمعــه 22 فروردین اجرا می 
شود. ساعت 2۰ در الیو اینستاگرام انجمن موسیقی فارس  

farsmusic_association
مسابقه اینترنتی "دیده شویم" با شعار "در خانه میمانیم"؛ 

استعداد یابی و سرگرمی
مرامی گفت: مســابقه اینترنتی "دیده شویم" با شعار "در 
خانه میمانیم" برای ســنین یک ماهه تا یک قرن با جوایز 
ویژه و متعدد است که عاقه مندان می توانند اثر گروهی یا 
فردی خود را در انواع قالبهای سرگرم کننده مانند نمایش، 
موسیقی، دابسمش، استند آپ کمدی، تقلید، تقلید صدا و...

صرفًا با موبایل ضبط و ارسال نمایند و شرکت کنندگان باید 
آثار خود را طبق جدول زمانبندی اعام شده در پیام رسان 

واتساپ صرفًا به شماره ۰۹۳۳۰۳۹5۷1۳ بفرستند.
جشنواره بهونه/ اولین دوره تولیدات آثار هنری در فضای مجازی

مرامی گفت: این جشــنواره با محوریت تقدیر از مدافعان 
سامت، تقویت روحیه امید و نشاط با تاکید بر ضرورت 
گسترش تولید آثار هنری مبتنی بر تجربه، اندیشه، خاقیت 
و نیز تشویق هنرمندان جوان و ایجاد انگیزه مضاعف برای 
فعالیت بعد از دوره بحران ویروس در استان فارس برگزار 
میشود و موضوع جشنواره "آزاد" بوده و در قالب تولید 
آثار نمایشی شــامل مونولوگ، نمایشنامه خوانی، اجرای 
تئاتر های کوتاه، اســتند آپ کمدی، تولید آثار هنرهای 
تجسمی شامل تصویر سازی، نقاشی، کاریکاتور، ادبیات 
شامل شــعر، داســتان، نثر ادبی، خاطره، موسیقی شامل 
نوازندگی، خوانندگی، آهنگســازی و تصویرسازی بخش 
های کلیپ کوتاه، کلیپ با موبایل، لهجه زیبای شیرازی، 

انیمیشن، دوبله می باشد.
معاون هنری ســینمایی فرهنگ و ارشــاد فارس در پایان 
بــا دعوت مجدد از هنرمندان برای کســب مجوز و ارائه 
آثار هنری خود در فضای مجازی بیان داشــت: شــرایط 
و مقررات این جشــنواره نیز شامل، اطاع رسانی و ثبت 
نام از طریق شماره تماس ۰۹1۷۳۰5۶2۹۹ می باشد و به 
کلیه کسانی که در جشنواره شرکت خواهند کرد، گواهی 
شرکت در جشــنواره صادر خواهد شد و حداکثر مدت 
زمان آثار 5 دقیقه می باشــد و محدودیتی در تعداد آثار 

امام جمعه شیراز: 
کرونا آزمون بزرگ الهی برای جهانیان است

استاندار فارس :
همه تصمیم گیری ها برای مهار کرونا، با مشورت متخصصان بوده است

 مدیر کل ورزش و جوانان فارس :
مدالی که مردم برگردن کادر درمان انداخته اند از هر مدال جهانی و المپیک 

خوشرنگ تر و با ارزش تر است
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به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســام علی حسین 
زاده در دیدار با اصحاب رســانه به مناســبت اولین 
سالگرد ایراد خطبه ها در 2۳ فروردین ماه ۹۸ توسط 
وی در المرد تصریح کرد: در ســال گذشته 4۶ خطبه 
ایراد، که بــه دلیل ســفرهای کاری، پنج خطبه آن 
توسط امام جمعه موقت انجام شد، که نماز عید فطر 

برگزار شد. باشکوه خاصی  قربان  و 
وی در این نشســت، که در فضای کامًا صمیمی و با 
رعایت بهداشتی وضعیت کرونایی در قرارگاه فرهنگی 
نمازجمعه المرد برگزار شــده بود به ایجاد ۳۰ برنامه 
شــاخص در کل شهرستان که قرارگاه فرهنگی در آن 
دخیل بوده است اشاره داشــت و گفت: خرید زمین 
حســینیه المردی ها در کربای معلی، اعزام ۸۰ نفر از 
کربا اولی ها به عتبات عالیات، برنامه بزرگ جشــن 
غدیر در مصلی، مراســم بزرگ حنجره های آسمانی، 
حل و فصل مشکات تعدادی از خانواده ها و مباحث 
اداری، انجام کارهای عمرانی مصلی ایزوگام، تصحیح 
قبله، رفع مشکات سرمایشی، و تاوت قرآن به سبک 
حرم حضــرت معصومه )س( گوشــه ای از اقدامات 

صورت گرفته در یکساله اخیر بوده است.
دریافتی  به وجوهــات  اشــاره ای  امام جمعه المرد 
داشت و گفت: وجوهات دریافتی سال گذشته کامًا 
در شهرســتان هزینه شده که مســتندات ان موجود 
اســت، که مســاعدت های مردمی ۸۰ میلیون تومان 
بوده و هزینه ۳۹ میلیونی صرف شــده در دهه غدیر 
نیــز از همین منابع بوده اســت. خطیب جمعه المرد 
گریــزی به تعطیلی نمازجمعــه در این ایام کرونایی 
که عده ای گفته بودند مــا آن را تعطیل کرده ایم زد 

و گفت: کســی قدرت تعطیلی نمازجمعه را ندارد، و 
نمی تواند برای امامــت نمازجمعه تصمیم گیری کند، 
زیرا ما سازمان دولتی نیســتیم، بلکه زیرمجموعه نهاد 
رهبری و شــورای سیاستگذاری هستیم، و در تعامل با 
دیگر نهادها و همچنین آمادگی پاسخگویی نیز هستیم، 

و نگاهتان به نهاد نمازجمعه یک نگاه نقادانه باشــد.
امــام جمعه المرد با اشــاره به ســخنان مقام معظم 
رهبری در نیمه شــعبان به فرازهای بسیار مهم ایشان 
اشاره داشــت و گفت: قرارگاه انفاق و مواسات در 
المرد تشــکیل شده است و ســخنان رهبری نیز باید 
در جای خود تحلیل و تبیین و تولیدات متناســب و 

اقدامات الزم را به عمل آورد.
او با اشــاره به کرامت، بزرگــواری و خوبی مردم 
المرد اظهار کرد: مردم مــا، مردمی مؤمن و انقابی، 
و دارای فهم باالیی در مســائل دینی هســتند، و از 

حضور منســجم مردم در نمازجمعه تشکر می کنم.
حجت االسام حسین زاده با اشاره به تضییع آسفالت 
برکه ســفید گفت: بنده ساعت ۹و نیم شب انجا بودم 
و دهیار را فــرا خواندیم و گفتیم این کار را نکنید و 

کند. ورود  قضائیه هست  قوه  وظیفه 
امــام جمعه المــرد در پاســخ به ســوال یکی از 
خبرنگاران نســبت به عدم برگزاری جلسات شورای 
فرهنگ عمومی در یکســال گذشته تصریح کرد: من 
جلســه ای را برگزار می کنم که مفید واقع شــود و 
شــوراهای هم عرض زیاد داریم و بنده اعتقادی به 
مصوبات نداشــتم. حجت االسام حسین زاده ضمن 
تشــکر و قدردانی از همه مسؤلین در همراهی با وی 
در یکســال گذشــته افزود: باید از نیروهای جهادی 
شــرکت کننده در ســیل کندر عبدالرضا تشــکر و 

کرد. قدردانی 
امام جمعه المرد گفت: مســئولین دامنه تحملشان را 
در پاسخ به سواالت خبرنگاران باال ببرند. او با اشاره 
به بیانیه گام دوم انقاب از ســوی مقام معظم رهبری 
در  برای شهرستان المرد  افقی که  خاطرنشــان کرد: 
سال 1414 در تحول نوین اسامی تعریف شده است 
باید به مباحث اجتماعــی اقتصادی و فرهنگی توجه 

داشت.

 فرمانـده سـپاه المرد از توزیع ۳1۳ بسـته های عیدی 
نیمـه شـعبان بـرای فقـرا و آسـیب دیدگان ناشـی از 

تعطیلـی کرونـا در شهرسـتان خبر داد.
سـید محمـود جعفـری در جمـع خبرنـگاران گفت: 
به مناسـبت میـاد با سـعادت آخرین منجی بشـریت 
بیـش از ۳1۳ بسـته مـواد غذایـی بیـن خانواده هـای 

مسـتضعف توزیع شـد.
وی افـزود: ایـن بسـته ها شـامل روغن، شـکر، برنج 
و مـرغ، بـه ارزش دو میلیـون و 2۰۰ هزار ریال اسـت.

وی خاطرنشـان کـرد: گـروه جهادی آتش بـه اختیار 
المـرد از زمـان پیدایش ویروس منحـوس کرونا اقدام 
بـه سـم زدایی و ضدعفونـی اماکـن عمومـی و توزیع 
بسـته های حمایتـی بـه آن هایـی کـه بخاطـر کرونـا 

کارشـان را از دسـت داده انـد توزیع کرد.
حجت االسـام شـیخ علی حسـین زاده بـا حضور در 

جمـع گروه جهـادی آتش بـه اختیار ضمـن قدردانی 
از تاشـهای ایـن گـروه گفـت: تاش های بسـیجیان 
و گروه هـای جهـادی و تاش هـای آنـان در کمـک 

رسـانی به محرومان سـتودنی اسـت.
او افـزود: ایـن اقـدام همزمـان بـا والدت حضـرت 
صاحـب الزمان)عـج( صـورت می گیـرد کـه باعـث 

جشـن های مقاومـت میـاد امـام زمـان می شـود.

بـه گزارش خبرنـگار ایلنـا از المـرد، محمـود عبداله 
زاده بـا تشـریح موارد حمایتـی از مودیـان مالیاتی در 
شـیوع بیمـاری کرونا در کشـور و ضمن اعـام اینکه 
مصوبـه مذکـور ابـاغ و اجرایی شـده اسـت، افزود: 
پیشـنهاداتی از سـوی سـازمان امور مالیاتی کشـور و 
وزیـر محتـرم امـور اقتصـادی و دارایـی بـه شـورای 
هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا ارسـال و در نهایـت 
این شـورا پیشـنهادات و مـوارد حمایتی مذکـور را به 

رسـاند. تصویب 
وی ادامـه داد: مهـم تریـن مصوبـه ایـن شـورا در 
حمایـت از بخـش بهداشـت و درمـان بدیـن شـکل  
اسـت کـه  کمـک هـای نقـدی و غیرنقدی اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی در اسـفند ۹۸ و سـه مـاه اول ۹۹ 

جهـت تامیـن لـوازم و تجهیـزات مصرفی مـورد نیاز 
بـا  بـرای مبـارزه  بیمارسـتان هـا و مراکـز درمانـی 
بیمـاری کرونـا که مورد تاییـد وزارت بهداشـت قرار 
گیـرد بـه عنـوان هزینـه قابـل قبـول مالیاتی در سـال 

پرداخـت محسـوب می شـود.
بخشـودگی صـد درصـد جرائـم مالیاتـی مودیانـی 
کـه بعـد از تاریـخ 12 بهمـن  ۹۸ مالیات آنـان قطعی 
شـده اسـت و تمدید بخشـودگی جرائم مالیاتی سـایر 
مودیـان برمبنـای ۹۰ درصـد واحدهای تولیـدی و ۸۰ 
درصـد واحدهـای غیـر تولیـدی که تـا پایـان خرداد 
مـاه ۹۹ پرداخـت و تسـویه حسـاب نماینـد از دیگـر 

مـوارد حمایتی اسـت.
وی اظهـار کـرد: صـدور و یـا تمدیـد کارت پروانه 
کسـب و کار اشـخاص حقیقـی تـا پایـان خردادمـاه 
۹۹ نیـاز به گواهـی مالیاتـی ندارند، عملیـات اجرائی 
وصـول مالیـات تـا پایـان اردیبهشـت ۹۹ متوقف می 
شـود و سررسـید پرداخت مالیات ارزش افزوده دوره 
چهـارم ۹۸ تـا پایـان اردیبهشـت ۹۹ تمدیـد می گردد.

بـه گفتـه عبدالـه زاده، امهـال بدهـی مالیاتـی که در 
سـال ۹۹ تـوان پرداخـت ندارنـد بـه مـدت ۳ مـاه و 
تقسـیط بدهـی حداکثـر بـه مـدت  ۹ مـاه از تاریـخ 
درخواسـت اولیـه، مهلت اعتـراض بـه اوراق مالیاتی 

اول  از  آنهـا  اعتـراض  مهلـت  انقضـای  تاریـخ  کـه 
اسـفند مـاه ۹۸ لغایت 15 اردیبهشـت ۹۹ باشـد تا ۳1 
خردادمـاه ۹۹ تمدیـد مـی شـود و به شـرط پرداخت 
مالیـات و عـوارض قانون موسـوم بـه تجمیع عوارض 
تـا تاریـخ ۳۰ آذر ۹۹ تمامـی جرائـم متعلقه بخشـوده 

شـد. خواهد 
عبدالـه زاده از تمدید ارسـال اظهارنامـه مالیات ارزش 
افـزوده دوره چهـارم ۹۸ تـا پایـان فروردیـن ۹۹ و نیـز 
بخشـودگی صد درصـدی جرائم آنان خبـر داد و گفت: 
تاریـخ الزم االجـرا شـدن قیمـت منطقـه بنـدی اماک 
1۳۹۹ از اول تیرمـاه ۹۹ بوده و سـه ماه اول سـال جاری 

بایسـتی قیمت 1۳۹۸ محاسـبه و وصـول گردد.
بـه گـزارش ایلنـا، امیدعلـی پارسـا در بخشـنامه ای 
بـه مدیـران کل امـور مالیاتـی مصوبـه شـورای عالی 
اقتصـادی در حمایـت مالیاتـی از گروه هـای اقتصادی 

آسـیب دیـده به سـبب شـیوع کرونـا را ابـاغ کرد.
مراکـز  از:  عبارتنـد  متضـرر  اقتصـادی  گروه هـای 
تولیـد غـذای آمـاده، مراکز گردشـگری، حمـل و نقل 
عمومـی، دفاتـر خدمـات مسـافرتی، مراکـز تولیـد و 
توزیع پوشـاک، توزیـع آجیل و خشـکبار، مجتمع های 
ورزشـی، مراکـز فرهنگی و آموزشـی،  مراکـز تولید و 

توزیـع صنایع دسـتی.

به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، حســین شــبانی نژاد 

در بازدیــد از مبادی ورودی المرد ضمن اعام این خبر 
گفت: برای کنترل هرچه بیشــتر به منظور جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا با همکاری خیراندیشان و گروه های 
جهادی، تونل ضدعفونــی خودروها در مبادی ورودی 

المرد )جنب پلیس راه المرد- شیراز( راه اندازی شد.
فرماندار المرد با تاکید بر اینکه رعایت نکات بهداشــتی 
عامل مهم پیشــگیری از شیوع کرونا است، افزود: عاوه 
بر اجرای اقدامات ســنجش سامت مسافران در ورودی 
المرد توسط اکیپ کنترل سامت، خودروهای عمومی و 

شخصی به صورت رایگان ضدعفونی می شوند.

وی گفت: مردم فهیم المــرد به توصیه ها و اطاعیه های 
ســتاد مبارزه با کرونا توجه داشــته باشند و برای حفظ 

سامتی خود و خانواده در خانه بمانند.
رئیس شــورای تامین شهرســتان المرد در پایان ضمن 
قدردانی از مدافعان سامت اضافه کرد: نیروی انتظامی، 
سپاه پاســداران و بسیجیان، شبکه بهداشت و درمان،اتاق 
اصناف، جمعیت هال احمر، گروه های جهادی، بازاریان 
و مردم شــریف شهرستان در طول این مدت سنگ تمام 
گذاشــتند و امیدواریم با اتحاد و همدلی شاهد شکست 

این ویروس منحوس در سطح کشور باشیم.

۳اخبار المرد

 راه اندازی تونل ضدعفونی خودروها در مبادی ورودی المرد  

کشف محلول ضدعفونی کننده تقلبی در المرد

پنـج شـکارچی کـه بـه صـورت غیـر مجـاز در 
ارتفاعـات کـوه »سـادول« المـرد مشـغول شـکار 

بودنـد، دسـتگیر شـدند.
از  شبسـتان  خبرگـزاری  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
در  »سـادول«  کـوه  قرقبـان  گذشـته  روز  المـرد، 

پایـش هـای روزانـه پنـج شـکارچی متخلـف را 
شناسـایی کرده کـه بـا هماهنگی نیروهـای خدوم 
محیط زیسـت المـرد و پس از تعقیـب طوالنی در 
فرصـت مناسـب شـکارچیان دسـتگیر مـی شـوند.

مراحـل  پیگیـری  جهـت  متخلـف  شـکارچیان 
دادگاه  بـه  قضایـی  پرونـده  تشـکیل  و  قانونـی 

شـدند. داده  تحویـل 
 ۹4 2 قبضـه سـاح برنـو و تعـداد  از متخلفیـن 

فشـنگ جنگـی کشـف شـد. 
 تـا کنـون تمام گزارش هـای منجر به دسـتگیری 
در محـدوده کـوه سـادول، قبل از اقدام به شـکار 

است. بوده 

جهادی از جنس آتش به اختیاران المرد و ُمهر
خبرنگار محسن نیدانی 

جهادگران آتش به اختیار المرد و ُمهر در این روزهای کروناستیزی پا به پای مردم در حال مقابله و مبارزه با ویروس 
منحوس کرونا هستند.

، با تکرار تاریخ همچون هشت سال دفاع مقدس، مردم ایران در عین مواجهه با تحریم های شدید ضد حقوق بشری، 
با همدلی و هم افزایی خود در حال مقابله و مبارزه با ویروس کرونا هســتندکه قطعًا همراهی های قشرهای مختلف 

در این بحران، یک بار دیگر در تاریخ این کشور حماسه ای بزرگ ثبت خواهد کرد.
جهادگران شهرستان المرد که همیشه و درصحنه ها و عرصه های مختلف حضور پررنگی برای خدمات خودجوش 

دارند، این بار نیز همچون قبل در حال ثبت جهادی مثال زدنی در شناسنامه عملکردهای خود هستند.
مسئول گروه جهادی آتش به اختیار المرد و مهر در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به اینکه این شهرستان رتبه 
۳۸ کارگروه های جهادی در کشور را دارا بوده، گفت: کارگروه جهادی آتش به اختیار، تاکنون اقداماتی همچون 
ارائه خدمات در کمک به ســیل زدگان و زلزله زدگان، ساخت وســاز مدارس، تهیه جهیزیه، پیدا کردن حامی برای 

کودکان مبتابه سرطان و... انجام داده است.
داوود محمدی در ادامه بابیان اینکه کارگروه جهادی آتش به اختیار المرد در طول سال تعطیلی نداشته و در حال 
خدمت رســانی است، اظهار داشت: در این روزهای کروناســتیزی که مردم در قرنطینه خانگی به سر می برند، این 

گروه جهادی همچنان مشغول خدمات رسانی است.
مســوول گروه جهادی آتش به اختیار المرد ضمن انتقاد از برخی مسؤوالن به علت عدم حمایت، افزود: این گروه 
جهادی به صورت خودجوش در مناطق محروم کشــور و در اتفاقات باخیِز اخیر مانند ســیل و زلزله اردوهای 
مختلف برگزار و خدمات پزشــکی و عمرانی متعددی به افراد بی بضاعت ارائه کرده اما تاکنون موردتوجه مدیران 

بومی قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: از برخی مدیران سپاسگزارم اما برخی عزیزان مدیر به جای توجه و گرفتن دست ما، تاش می کنند 
در مسیر ما ســنگ اندازی کنند، اما بدانید کوچک ترین خللی در کار ما ایجاد نخواهد شد و حتی ما را قوی تر نیز 

می کند.
محمــدی در خصوص تولیدات و خدمات این گروه در دوران کرونا با ارائه آماری گفت: تاکنون بیش از 2۰ هزار 
ماســک تولیدشده که دربسته های مختلف در اختیار مردم قرارگرفته، بسته حمایتی 22۰ خانواری به ارزش بیش از 
۷۰ میلیون ریال با کمک های مردمی، تهیه بیش از 4 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده از پتروشــیمی ماهشهر و توزیع 
در دو شهرستان، سم پاشی و گندزدایی در روستاهای بخش های چاهورز، اشکنان، مرکزی، وراوی گله دار و اسیر، 

ازجمله این فعالیت ها بوده است.
وی از همراهی بانوان و جوان هایی که در این عرصه، اقدام به فعالیت های جهادی اعم از تولید ماسک، دوخت گان 
برای بیمارســتان ها و ضدعفونی معابر و خیابان ها کردند، قدردانی ویژه به عمل آورده و به امید ریشه کن شدن این 

ویروس منحوس، خود و گروه جهادی آتش به اختیار المرد را آماده به خدمت اعام کرد.

نیکـوکار اشـکنانی برای مقابله با ویروس کرونـا ۸۰ میلیون ریال کمک کرد
ابـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما،مرکز فـارس، بهرامـی رییس بیمارسـتان بعثـت اشـکنان گفت:به 
همـت نیکـوکار اشـکنانی حـاج علـی حاجی پـور و با اعتبـاری بالغ بـر ۸۰ میلیـون ریال دسـتگاه تب 
سـنج، مـواد شـوینده، شـیلد صـورت و دیگـر دسـتگاه های حفاظتـی جهـت بیمارسـتان بعثت اشـکنان 

شـد. خریداری 

اهـدای 2۳ هـزار سی سـی خون 
نوع دوسـت المرد توسـط مـردم 

محسن نیدانی  خبرنگلر
مسـوول پایـگاه انتقـال خون شهرسـتان المـرد گفت: 
مـردم نوع دوسـت المـرد 2۳ هـزار سی سـی خـون به 

بیمـاران نیازمنـد اهـدا نمودند.
عبـداهلل حیـدری پـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار ما، 
اظهـار داشـت: مردم شهرسـتان المـرد روز گذشـته با 
حضـور در پایـگاه انتقـال خون شهرسـتان المـرد، 2۳ 
هـزار و ۸5۰ سی سـی خـون بـه نیازمندان خونـی اهدا 

ند. نمود
وی افـزود: بـا توجه به شـیوع بیماری کرونـا و پایین 
آمدن سـرانه خـون، مردم نوع دوسـت شهرسـتان المرد 
می تواننـد در روزهـای سه شـنبه هـر هفتـه بـا حضـور 
در پایـگاه انتقـال خـون ایـن شهرسـتان، بـه بیمـاران 
نیازمنـد خونـی از جملـه بیمـاران دیالیـزی و هموفیلی 

خـون اهـدا کنند.
حیـدری پـور بابیـان اینکـه اهـدای خـون عـاوه بر 
اینکـه یـک عمل پسـندیده بـا اجـر دنیـوی و اخروی 
بـرای  هـم  بی نظیـری  فوایـد  می شـود،  محسـوب 
سـامتی اهداکننـده خـون به همـراه دارد، خاطرنشـان 
کـرد: پایـگاه انتقال خون شهرسـتان المـرد در روزهای 
سه شـنبه هـر هفته به آدرس شـهر المـرد، بلـوار معلم، 
از  خون گیـری  انجـام  آمـاده  فهمیـده  شـهید  خیابـان 

مـردم عزیز اسـت.

پدر شهید انصاری آسمانی شد
بـه گـزارش خبرنگارمهـر، پـدر شـهید انصـاری بـه دلیـل ناراحتـی قلبـی در سـن ۸۰ سـالگی دعوت 

حـق را لبیـک، و بـه فرزند شـهیدش پیوسـت.
طلبـه شـهید عبـداهلل انصـاری فرزنـد عبدالغفـار در مدرسـه علمیـه حکیم زیر نظر شـهید محـراب آیت 
اهلل دسـتغیب بـه تحصیـل علوم اسـامی مشـغول شـد، و در دوران انقاب به افشـاگری علیه رژیم شـاه 

پرداخـت و اعامیه هـای حضـرت امـام خمینـی )ره( را در میـان مردم پخـش می کرد.
پـس از پیـروزی انقـاب به عضویت بسـیج در آمـد تا بدین وسـیله از دسـتاوردهای انقاب حراسـت 
کنـد. سـپس بـه جبهه حـق علیه باطـل رفـت ودر پنجم مهرماه سـال 1۳۶۰ برای شکسـتن حصـر آبادان 

در عملیـات ثامـن االئمه شـرکت کرد.
وی سـرانجام بـر اثـر اصابـت ترکـش خمپـاره بـه شـدت مجـروح و بـه خیـل همرزمـان شـهیدش 

پیوسـت.
قـرار اسـت مراسـم خاکسـپاری بـه صـورت مختصر انجام شـود و مراسـم ختم هـم باتوجه به شـرایط 

موجـود وحفـظ سـامتی مـردم برگـزار نشـود وهزینه های آن صـرف امورات خیر شـود.

12۰ لیتر محلول ضدعفونی کننده تقلبی در المرد کشـف و توقیف شـد
ه گـزارش خبرگـزاری صدا و سـیما، مرکز فارس، مسـوول بهداشـت محیط شـبکه بهداشـت و درمان 
المـرد از کشـف و توقیـف 12۰ لیتـر محلـول ضـد عفونی کننده دسـت تقلبـی در این شهرسـتان خبر 

داد.
یعقـوب رضایـی گفـت: ایـن محلول هـای تقلبی در بازرسـی انجام شـده از سـوی کارشناسـان واحد 

بهداشـت محیط شـبکه کشـف و جمع آوری شـده است.
وی از شـهروندان خواسـت مـواد شـوینده و ضدعفونـی کننده مـورد نیاز خـود را از مراکـز معتبر و 
داروخانه هـا خریـداری کننـد و در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلف بهداشـتی با سـامانه 1۹۰ تماس 

. ند بگیر

 رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان المرد :
از اجرای بسته حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور در وضعیت شیوع کرونا

مرکـز   ، صداوسـیما خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
ندیـش مسـوول جهاد کشـاورزی  فـارس، خیرا
دیـم  و  بـی  آ گنـدم  برداشـت  گفـت:  اشـکنان 
زمین هـای  ز  ا هکتـار   45۰ و  ر  هـزا چهـار  ز  ا

کشـاورزی اشـکنان آغـاز شـده اسـت.
 ۶۳۰ و  ر  هـزا بیـش  همچنیـن  فـزود:  ا وی 
بـه  اشـکنان  کشـاورزی  زمین هـای  ز  ا هکتـار 

اسـت. فتـه  یا اختصـاص  جـو  کشـت 
بـارزش  بـه  توجـه  بـا  فـزود:  ا ندیـش  ا خیـر 
ن در سـال زراعـی جاری  5۰۰ میلیمتـری بـارا

بیـش  بینـی می شـود  پیـش  در بخـش اشـکنان، 
۳۰۰ تـن  ر و  4 هـزا ر تـن گنـدم و  12هـزا ز  ا

رع اشـکنان برداشـت شـود. ز مـزا جـو ا

پنج شکارچی غیر مجاز در ارتفاعات المرد دستگیر شدند

توزیع ۳۱۳ بسته حمایتی در المرد همزمان با نیمه شعبان 

همت خیر اشکنانی برای مقابله با کرونا

آغاز برداشت گندم در اشکنان

جوجه ریزی در مرغداری های المرد
4۸5 هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های شهرستان 

المرد انجام شده است.
تولید گوشت ســفید در المردبه گزارش خبرگزاری صدا 
و سیما، مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی المرد گفت : 
بر اســاس گزارش سامانه ثبت جوجه ریزی در شهرستان  
المرد، مرغداری های فعال شهرستان در فروردین ماه 4۸5 

هزار قطعه جوجه ریزی کرده اند .
محمدصــادق فانی افزود: با جوجه ریزی انجام شــده  ، 
هزار و 2۰۰ تن گوشت ســفید در شهرستان المرد تولید 

خواهد شد.
فارس ، چهارمین تولید کننده گوشت مرغ کشور است.

تالش ها برای یافتن کوهنورد مفقود 
شده در کوههای تابناک

ر  نگا خبر ه  د ا ز بــری  صا محمود 
دری  قا محمــود   ، مــا  ر  نــگا خبر رش  گــزا به 
ر  د المــرد  حمــر  ا هــال  جمعیــت  ییــس  ر
ز  : ســه نفــر ا ر کــرد ظهــا گفتگــوی تلفنــی ا
به  ویش  آ چیــدن  ل  نبــا د به  ن  رســیا پا لــی  ها ا
ز  ند، که یــک نفر ا بنــاک مــی رو ی تا کوههــا
. شــود می  مفقود  یــی  کوهپیما یــن  ا ر  د ن  نــا  ا

ست مرکز عملیات  موریت به درخوا ین ما و گفت: ا  ا
مل  شا که  ست،  ا شده  م  نجا ا ن  هرمزگا حمر  ا هال 
م شــده  ا عز بناک ا ه به کوهها تا نفر ر کیپ چها و ا د
که  بی  ا ر ا د له  سا  1۸ ن  جوا ین  ا  : د فزو ا وی  است.
فتن  یا ی  ا بر ها  تاش  باشــد،  می  ن  رسیا پا کن  سا
. رد ا مه د ا د د ا ن المــر  وی توســط تیم کوهســتا

ز  ا ه  نفر هشــت  کیپ  ا ین  ا ســت  ا ذکر  ن  یا شــا
ند. ا ه  کرد ز  غا آ ا  ر خود  موریت  ما مــروز  ا صبح 

امام جمعه المرد:
قرارگاه انفاق و مواسات در المرد تشکیل شد
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اپلیکیشن بلوتوثی گسترس ویروس کرونا را کنترل می کند

یک گوشی با دوربین ۱92 مگاپیکسلی ظرف ۱ ماه آینده معرفی خواهد شد

تولید ماسک های گرافنی با استفاده 4۸ ساعته

شناسایی حمله خاموش ۸ ساله هکرها به سرورهای لینوکس

مصوبات تعیین تعرفه خدمات ارتباطی تا پایان خرداد 99 تمدید شد

چگونه عمر مفید باتری خود را افزایش دهید 

اینتل پردازنده های نسل دهم Core H را معرفی کرد 

پایگاه داده اقتصاد دیجیتال ایران راه اندازی شد

وزیـر ارتباطـات بـا بیـان اینکـه افزایش سـرعت هزینه 
ای بـه کاربـر تحمیل نمـی کنـد، گفـت: در صورتی که 
تکنولـوژی اینترنـت خانگی بـه VDSL تغییـر یابد، تا 
سـرعت ۷۰ مگابیـت در ثانیه نیز شـاهد ارتقـا خواهیم بود.
بـه گزارش خبرنـگار مهر، محمدجـواد آذری جهرمی 
در الیـو اینسـتاگرام در خصـوص وضعیـت اینترنـت 
خانگـی گفت: بـا ارائه بسـته 1۰۰ گیگابایتـی اینترنت 
از سـوی اپراتورهـا، شـبکه اینترنـت خانگـی در هفته 
آخـر اسـفند به مـدت ۳ روز مختل شـد اما بـا ارتقای 
قبـل  حالـت  بـه  اسـفند   2۷ روز  در  شـده،  انجـام 

بازگشـت و حـال اینترنت خوب شـد.
وی بـا بیـان اینکـه حـدود ۷5 درصد کاربـران بیش 
از ۷۰ درصـد حجـم بسـته 1۰۰ گیگابایتـی را مصرف 
کردنـد، افـزود: هـم اکنـون وضعیـت شـبکه اینترنت 
ثابـت نسـبتًا مناسـب اسـت و در شـبکه موبایـل باید 

وضعیـت را بـه پایداری برسـانیم.
اینترنـت VDSL هزینـه ای بـه کاربـران تحمیل 

نمی کنـد
وزیـر ارتباطـات بـا اشـاره بـه برنامـه ریـزی بـرای 
افزایـش 4 برابـری سـرعت اینترنـت خانگـی، گفت: 
بـا تکنولـوژی ADSL در حالـت ماکزیمم، سـرعت 
اینترنـت کاربـران بسـته بـه فاصلـه منـزل تـا مرکـز 
مخابراتـی حـدود 1۶ مگابیـت در ثانیـه اسـت که در 
صورتـی که ایـن تکنولوژی بـه VDSL تغییـر یابد، 
تـا سـرعت ۷۰ مگابیـت در ثانیـه نیـز شـاهد ارتقـا 

بود. خواهیـم 
 VDSL پـورت  هـزار   ۸5۰ اینکـه  بیـان  بـا  وی 
در تهـران و قـم تـا دو مـاه آینـده بـه بهـره بـرداری 
قـم  شـهر  در  گذشـته  شـب  تـا  گفـت:  می رسـد، 
اینترنـت  سـرعت  و  شـد  واگـذار  پـورت  هـزار   ۳۰
کاربـران خانگـی حـدود 5 برابـر شـد. در تهـران نیز 
ایـن سـرویس بـرای روزانـه 1۰ هـزار مشـترک فعال 

می شـود و مـا پیش بینـی می کنیـم که در کل کشـور 
سـرعت اینترنـت 4 برابـر شـود.

 ADSL جهرمـی با تاکید بـر اینکه ارتقای سـرویس
مشـترکان به VDSL بـا افزایش قیمت همراه نیسـت 
و پـول مـازادی از مشـترکان دریافت نمی شـود، ادامه 
داد: تنهـا ممکـن اسـت با توجه بـه افزایش سـرعت، 
مصـرف منصفانـه کاربـران از حـدود درنظـر گرفتـه 
شـده باالتـر رود که مشـترک باید بابت ایـن مصرف، 

کند. پرداخـت  هزینه 
وی بـا اشـاره به اینکـه در تهـران تا 2۷ اردیبهشـت 
حداقـل ۸۰۰ هـزار پـورت VDSL دایـر می شـود، 
گفـت: اقـدام دیگری که از دیشـب انجـام داده ایم این 
اسـت کـه از اپراتورهـای اینترنـت ثابت خواسـته ایم 
که سـرعت مشـترکان سـرویس فعلـی ADSL را تا 
سـقف 1۶ مگابیـت بـر ثانیه بـدون اخذ هزینـه اضافه 
بـاز بگذارند تـا کاربـران بتوانند از اینترنـت با کیفیت 
تـری بـرای فرآیندهـای آموزش مجـازی بهـره ببرند.

وزیـر ارتباطـات در خصـوص درخواسـت کاربـران 
و اسـاتید دانشـگاهی و دانشـجویان بـرای ارائه بسـته 
حمایتـی اینترنـت موبایـل گفـت: اگـر شـبکه موبایل 
فروگـذار  اقـدام  ایـن  از  حتمـًا  داشـت  ظرفیـت 
نمی کردیـم. امـا هـم اکنـون بـا محدودیـت ظرفیـت 

در شـبکه موبایـل مواجـه هسـتیم و تـاش می کنیـم 
سـرعت را بهبـود بخشـیم.

ضدعفونـی  و  بسـته  انتقـال  آمـاده  پسـتی  پهپـاد 
خیابان هـا کـردن 

وزیـر ارتباطـات گفـت: پهپـاد پسـتی آمـاده خدمت 
کـردن  ضدعفونـی  و  بسـته ها  انتقـال  بـرای  رسـانی 
خیابان هـا در بحـران کرونـا اسـت امـا برای اسـتفاده 
از آن، نیازمنـد صـدور مجـوز پرواز از مراجع هسـتیم 
و تـا زمانـی کـه این مجـوز اخذ نشـود نمی تـوان از 

کرد. اسـتفاده  آن 
وی بـا بیـان اینکه در دوران کرونا حـدود ۷.5 درصد 
خریـد خـرد مـردم از شـبکه های اینترنتی انجام شـد، 
در مـورد مشـکل پینـگ و تأخیـر بازی هـای آنایـن 
نیـز گفـت: بخـش اعظمی از مشـکل پینـگ بازی های 
آناین حل شـده اسـت، اما بخشـی از آن نیـز مربوط 
بـه همـکاری سـایر کشـورها بـرای ارتقـای ظرفیـت 
بـازی اسـت کـه بـه دلیـل فراگیـری کرونـا متوقـف 

مانـده اسـت و ما همچنـان پیگیـر انجام آن هسـتیم.
پیام رسانهای بومی در آزمون کرونا سربلند بودند

آذری جهرمـی در خصـوص عملکـرد پیام رسـانهای 
بومـی در بحـران کرونـا نیـز گفـت: طـی ایـن مدت 
پیـام رسـانهای داخلـی نیـز به صـورت شـبانه روزی 
در حـال فعالیـت بودنـد و تـاش زیـادی بـرای ارائه 
خدمـات بـه کاربـران داشـتند. در این مـدت ظرفیت 
کاربـری ایـن پیام رسـان هـا نیز رشـد قابـل توجهی 

داشـته است.
وی گفـت: برخـاف دفعـات قبـل، پیام رسـان های 
بومـی در آزمـون کرونـا خـوب کار کـرده و خدمات 
دادنـد؛ تنها یکـی از آنها دچار مشـکل فنـی و کمبود 
تجهیـزات شـد و از ما درخواسـت کمک کـرد. اما ما 
اجـازه قانونـی دادن تجهیـزات بـه این پیام رسـان را 

نداشتیم.

اپلیکیشـنی  انگلیـس  در  دانشـگاهی  محققـان 
سـاخته انـد کـه بـا کمـک بلوتـوث از گسـترش 

کنـد. مـی  جلوگیـری  کرونـا  ویـروس  شـیوع 
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از دیلـی 
میـل،  محققان دانشـگاه کالـج لندن یک اپلیکیشـن 
موبایـل سـاخته انـد کـه بـا اسـتفاده از بلوتـوث 
گسـترش شـیوع ویـروس کرونـا را ردیابـی و بـه 
مقابلـه بـا رونـد گسـترش بیمـاری کمـک مـی کند.

مذکـور  سیسـتم  محققـان  ایـن  ادعـای  طبـق 
غیرمتمرکـز اسـت و نمی تـوان اطاعـات افراد را 

کـرد. اسـتخراج  آن  از 
»ردیابـی  عملیـات  دربـاره  متعـددی  محققـان 
تمـاس« بحـث و گفتگو کرده انـد و آن را یک راه 

حـل احتمالـی بـرای پایـان دادن قرنطینـه  کووید 
1۹ مـی داننـد. ایـده اصلـی ایـن روش آن اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از فنـاوری بلوتـوث افـرادی کـه 
فاصلـه نزدیکـی بـا کاربـر داشـته انـد را ردیابـی 

. د کر
اگـر هـر یـک از این افـراد قبـا به طور ناشـناس 
ابتـا بـه ویـروس کرونـا را اعـام کـرده باشـند، 
بـه فـرد هشـدار مـی دهـد و  اپلیکیشـن مذکـور 

اقدامـات الزم را توصیـه مـی کنـد.
لنـدن  کالـج  دانشـگاه  محققـان  کـه  سیسـتمی   
سـاخته انـد۳ نـام گرفتـه و طوری طراحی شـده تا 
اطاعـات شـخصی افـراد از دسـتگاه آنهـا خارج 

. د نشو
تمـام  سیسـتم  ایـن  کننـد  مـی  ادعـا  محققـان   
اطاعـات شـخصی افـراد را در سـرور پنهـان می 
مـی  ناشـناس  کاربـران  ترتیـب  ایـن  بـه  و  کنـد 

ماننـد.

طـی چند سـال گذشـته شـاهد از سـرگیری مجدد 
تولیدکننـدگان  و  بوده ایـم  مگاپیکسـلی  نبـرد 
اسـمارت فون در محصـوالت خـود از حسـگرهای 
اسـتفاده  مگاپیکسـلی   1۰۸ و   ۶4  ،4۸ دوربیـن 
کردنـد. امـا اکنـون به نظـر می رسـد کـه برندهـای 
نیـز  رزولوشـن هایی  چنیـن  بـه  تولیدکننـده حتـی 

نکرده انـد. اکتفـا 
شـبکه  در  شناسـه  بـا  مشـهور  خبرچیـن  یـک 
اسـمارت فون  کـه  می دهـد  گـزارش  اجتماعـی 
شـرف  در  مگاپیکسـلی   1۹2 دوربیـن  بـه  مجهـز 
رونمایـی قـرار دارد و بـا عرضه این هندسـت طی 
مـاه آینـده جزئیـات بیش تـری پیرامـون آن منتشـر 
خواهـد شـد. ایـن خبرچیـن همچنیـن خاطرنشـان 
سـری  تراشـه  از  مذکـور  گجـت  کـه  می کنـد 
اسـنپ دراگون ۷۶5 بـا شناسـه ۷25۰ بهـره خواهد 
بـرد؛ موضوعـی کـه نشـان دهنده عـدم به کارگیری 
تراشـه پرچـم دار در ایـن محصـول اسـت. انتظـار 
کاهـش  موجـب  رویکـردی  چنیـن  کـه  مـی رود 

قیمتـی دسـتگاه شـود. برچسـب 
شـایان بـه ذکـر اسـت کـه پردازنده هـای سـری 

اسـنپ دراگون ۷۶5 در واقـع از دوربین هـای 1۹2 
تراشـه ها  امـا  می کننـد.  پشـتیبانی  مگاپیکسـلی 
رزولوشـنی  چنیـن  از  عکاسـی  هنـگام  صرفـا 
پـردازش  و  قابلیت هـای  لـذا  می کننـد؛  پشـتیبانی 
رزولوشـن  چنیـن  در  عمومـی  فریمـی  چنـد 

نیسـتند. دسـترس  قابـل  فوق العـاده ای 
 1۹2 دوربیـن  بـه  مجهـز  هندسـت  ایـن  امـا 
مگاپیکسـلی توسـط کـدام کمپانـی تولیـد خواهـد 
جـاری  هفتـه  طـی  کـه  جدیـدی  گـزارش  شـد؟ 
کـه  می کنـد  خاطرنشـان  اسـت؛  شـده  منتشـر 
کمپانـی ال جـی تصمیـم گرفتـه تـا در مـاه آینـده 
از یـک گوشـی 5مجهـز بـه تراشـه اسـنپ دراگون 
سـری ۷۰۰ رونمایـی کند. اما سـال گذشـته شـاهد 
همـکاری نزدیـک شـیائومی و سامسـونگ در زمینه 
محصـول  بودیـم  نیـز  اسـمارت فونی  دوربین هـای 
ایـن همـکاری، عرضـه نخسـتین گوشـی های مجهز 
توسـط  مگاپیکسـلی   1۰۸ و   ۶4 دوربین هـای  بـه 

بـود. کمپانـی چینـی شـیائومی 
لحـاظ  بـه  مگاپیکسـلی   1۹2 دوربیـن  به هرحـال 
دوربیـن  بـه  نسـبت  را  بزرگـی  جهـش  وضـوح، 

نمـوده  تجربـه  اسـمارت فونی  مگاپیکسـلی   1۰۸
نیسـت  بـار  نخسـتین  اکنـون  این حـال  بـا  اسـت. 
دوربین هـای  به کارگیـری  پیرامـون  اخبـاری  کـه 
بـا رزولوشـن باالتـر در اسـمارت فون ها بـه گوش 
می رسـد. کمپانـی کوالـکام پیش تـر تائیـد کرد که 
پردازنـده اسـنپ دراگون ۸۶5 از دوربین هـای 2۰۰ 
مگاپیکسـلی پشـتیبانی می کنـد. همچنیـن ایـن غول 
همـکاری  از  وبسـایت  بـا  گفتگـو  در  آمریکایـی 
خـود بـا برخـی شـرکای تجـاری جهـت طراحـی 
یـک سنسـور دوربیـن 2۰۰ مگاپیکسـلی خبـر داد.

محققـان چینـی ماسـک صـورت گرافنـی را بـرای 
تولیـد می کننـد. اسـتفاده 4۸ سـاعته 

بـه گـزارش مشـرق بـه نقـل از شـینهوا، محققـان 
چینـی ماسـک صـورت گرافنـی را برای اسـتفاده 4۸ 

سـاعته تولیـد می کننـد.
بـه گفتـه شـرکت  محققـان چینـی نوع جدیـدی از 
ماسـک صـورت بـا مـواد گرافـن را روی الیـه فیلتر 

کلیـدی ایجـاد کرده انـد.
طبـق گـزارش ایـن شـرکت، محققـان با قـرار دادن 
مـواد گرافـن یک ماسـک جدیـد بـا مانـدگاری باال 
سـاخته اند؛ بـا اسـتفاده از مـواد گرافـن، ماسـک از 

بیشـتری  دوام  و  قوی تـر  باکتریایـی  ضـد  خـواص 
برخـوردار اسـت.

ماسـک صـورت گرافـن باعـث می شـود تـا از اثـر 
نانـوذرات مـاده گرافـن بـرای از بیـن بـردن دیـواره 

سـلولی باکتری هـا اسـتفاده شـود.
گرافـن خـواص نـوری، الکتریکـی و مکانیکی عالی 
دارد؛ ایـن ماده محبـوب جدید و مشـتقات آن دارای 
چندیـن مزیـت از جملـه قابلیت هـای ضـد باکتری و 
ضـد ویروسـی بسـیار عالی، زیسـت سـازگاری بهتر 
و نیازهـای سـاده در تکنیک هـای آماده سـازی اسـت.

حمـات  شناسـایی  از  بلکبـری  شـرکت  محققـان 
مخفیانـه هکرهـا بـه سـرورهای مختلـف لینوکس در 
سـال های گذشـته خبـر داده انـد. آنهـا می گویند این 

حمات سالهاسـت کـه ادامـه دارد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقـل از زددی نت، 
بـا  هکرهـا  می دهـد  نشـان  بلکبـری  بررسـی های 
شناسـایی سـرورهای لینوکـس که وصله هـای امنیتی 
بـر روی آنهـا نصـب نشـده از یک دهه قبـل در حال 

حملـه بـه آنها هسـتند.
بلکبـری مدعی شـده که بخـش عمده ایـن حمات 
از چیـن صـورت می گیـرد و از این طریـق اطاعات 
زیـادی از روی سـرورهای لینوکـس در نقاط مختلف 

جهـان به سـرقت رفته و جمع آوری شـده اسـت.
و  جهـان  مختلـف  نقـاط  در  مختلـف  صنایـع 
سـازمان های گوناگـون دولتـی و خصوصـی هـدف 
ایـن  از  برخـی  سـابقه  بوده انـد.  یادشـده  حمـات 

بـه سـال 2۰12  لینوکـس  بـه سـرورهای  حمـات 
بازمـی گـردد و در صورتـی کـه برای نصـب وصله 
هـای امنیتـی بـر روی رایانه هـای مذکور اقدام شـده 

بـود، حمـات یادشـده بـی نتیجـه می ماندنـد.
بـا توجـه بـه اینکه سیسـتم عامـل لینوکـس کمتر بر 
روی رایانه هـای سـرور نصـب می شـود، متخصصان 
امنیتـی نیـز نسـبت بـه سواسـتفاده از آنها بـی توجه 
هسـتند و همین مسـاله هکرهـا را به طمـع انداخته تا 

بـه سـرورهای مذکور حملـه کنند.

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از سـازمان 
تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی، مجیـد حقی 
معـاون امـور پسـتی، ارتباطـی و فنـاوری اطاعـات 
رگوالتـوری از تمدیـد اعتبـار پروانه هـا و مجوزهای 
صـادر شـده در رگوالتوری تـا پایان خـرداد ۹۹ خبر 

داد.
تنظیـم  کمیسـیون  اسـاس مصوبـه  بـر  گفـت:  وی 
مقـررات ارتباطـات بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس 
کرونـا در کشـور، ضـرورت حفظ سـامت مـردم و 
بـه منظـور کاهـش ترددهـای غیرضـروری، تمامـی 
بـازه  در  آنهـا  اعتبـار  کـه  مجوزهایـی  و  پروانه هـا 
زمانـی اول اسـفند ۹۸ تـا اول خـرداد ۹۹ بـه پایـان 
می شـوند. تمدیـد   ۹۹ پایـان خـرداد  تـا  می رسـد، 

تمامـی  ایـن مصوبـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  حقـی 
مهلت هـای قانونـی اقـدام بـرای تمدیـد پروانـه را 
از  برخـی  دارنـدگان  افـزود:  می شـود،  شـامل  نیـز 
پروانه هـا ماننـد دفاتـر پیشـخوان یـا مراکـز تماس و 
… دو یـا سـه مـاه قبل از پایـان اعتبـار پروانه مهلت 
دارند بـرای تمدید آن بـه رگوالتـوری مراجعه کنند، 
چنانچـه ایـن مهلـت اقدام، با بـازه زمانی اول اسـفند 

تـا اول خـرداد همزمـان شـود ایـن مهلت نیـز تا ۳1 
خـرداد ۹۹ تمدید شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: آن دسـته از مصوبات کمیسـیون 
تنظیـم مقـررات ارتباطات کـه در مورد تعییـن تعرفه 
خدمـات بـوده و در بازه زمانی اسـفند ۹۸ تا سـه ماه 
پـس از آن اعتبـار دارند نیز مشـمول این تمدید شـده 
و تعرفه هـای ذکـر شـده در آن نیـز تـا پایـان خرداد 

۹۸ اعتبـار دارند.
اطاعـات  فنـاوری  و  ارتباطـی  پسـتی،  معـاون 
رگوالتـوری تاکید کرد: بر اسـاس مصوبه کمیسـیون 
تنظیـم مقررات ارتباطـات، دارنـدگان پروانه و مجوز 
بـا همـان شـرایط و ضوابـط درج شـده در پروانه هـا 
می تواننـد تـا پایـان خـرداد مـاه بـدون مراجعـه بـه 
سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات رادیوئـی برای 
تمدیـد، در چارچـوب پروانـه خـود فعالیـت کنند.

اسـتفاده از تلفـن همـراه بـه موضوعی متـداول بین 
اغلـب افـراد تبدیل شـده اسـت و درواقع بسـیاری 
از افـراد قادر بـه ترک گوشـی خود نیسـتند.به،1گر 
باتـری موبایـل شـما خـراب شـود، همیشـه تقصیر 
رفتارهـای  مقصـر  هـم  گاهـی  و  نیسـت  برندهـا 

نادرسـت خود شـما اسـت.
شـارژرهای قابی: اول از همه به سـراغ شـارژرتان 
می رویـم. اگـر شـارژر اصلـی گوشـی تان خـراب 
شـده اسـت، به سـراغ شـارژرهای اصلـی محصول 
خـود برویـد و دور شـارژرهای قابـی و ارزان را 
خـط بکشـید. شـارژرهای ارزان قیمـت و قابـی به 
بهـای خـراب شـدن باتـری تلفـن همراه تـان تمـام 

می شـود.
مرتب در شـارژ بـودن: اگر عادت دارید سـاعت ها 
پـس از پـر شـدن باتـری، گوشـی تان را در شـارژ 
نگـه داریـد پـس بایـد عطـای سـامت گوشـی را 
بـه لقایـش ببخشـید. هـر بـار تلفـن همراهتـان را 
بـه شـارژ می زنیـد سـعی کنیـد بسـرعت در انتهای 
زمـان شـارژ، گوشـی را از شـارژر جـدا کنیـد تا با 

خـراب شـدن باتـری خداحافظـی کنید.
با شـارژ صفردرصـد خداحافظی کنید: شـارژ صفر 

درصـد را همـه ما می شناسـیم، بخصـوص وقتی در 
حـال چـت کردن یـا تماشـای ویدئـو هسـتیم، بهتر 
اسـت پیـش از آنکـه شـارژ موبایلتـان صفـر درصد 
شـود، آن را بـه شـارژ بزنیـد. این موضـوع به حفظ 

باتـری گوشـی تان کمـک می کند.
قاب هـای تقلبـی: گاهی مشـکل از قاب هـای تقلبی 
تلفـن همـراه شـروع می شـود. درواقع خراب شـدن 
باتـری گوشـی شـما زیـر سـر قاب هایی اسـت که 
باعـث می شـوند موبایل بیـش از حـد داغ کند و در 

نتیجـه، باتـری آسـیب دیده و خراب شـود.
افـراط در اسـتفاده: اگـر از گوشـی خـود بیـش از 
حـد اسـتفاده می کنیـد پس طبیعی اسـت کـه باتری 
تلفـن همـراه شـما نیز خـراب شـود. خراب شـدن 
بـرای  یـک موضـوع عـادی  تلفـن همـراه  باتـری 

اسـت. پرمصرف  کاربـران 
از  برخـی  جعلـی:  و  مخـرب  برنامه هـای  نصـب 
برنامه هـای مخـرب کـه از درگاه هـای ناامـن نصب 
گوشـی  باتـری  بـر  فشـار  سـاز  زمینـه  می شـوند 
ایـن  البتـه  باتـری می شـوند کـه  و خـراب شـدن 
موضـوع را می تـوان در مـورد کاربـران اندرویـدی 

بیشـتر مشـاهده کـرد.

اینتـل امـروز پردازنده های موبایلی جدید نسـل دهم 
سـری Core H را معرفـی کـرد. ایـن پردازنده هـا 
رایانه هـای  کاس  در  عملکـردی  می تواننـد 
بیاورنـد. ارمغـان  بـه  لپ تاپ هـا  بـرای  دسـکتاپی 
 Core اینتـل  سـری  پردازنده هـای  دهـم  نسـل 
گیگاهرتـز،   5 کاک  سـرعت  داشـتن  بـا   H
چیپسـت ها  صنعـت  در  را  فرکانـس  سـریع ترین 
دهـم  نسـل  پرچمـدار  پردازنـده  می کننـد.  ارایـه 
فرکانـس  دارای   ،10980HK1-Core i9 اینتـل 
پردازشـی،  هسـته  هشـت  توربـو،  گیگاهرتـز   5.۳
اینتـل،  هوشـمند  کـش  مگابایـت   1۶ و  رشـته   1۶
اسـت. عالـی  گیمینـگ  عملکـرد  ارایـه  بـرای 
 6  Integrated Intel Wi-Fi قابلیـت      
بـا  بی سـیم  عملکـرد  ارایـه  بـرای   ،AX201
سـرعت های  از  کـم،  تاخیـر  و  بـاال  سـرعت 
می کنـد. پشـتیبانی  سـریع تری  برابـر  سـه  دانلـود 

 Intel Turbo فنـاوری       
.3.0  Boost Max Technology
 Intel Adaptix Dynamic Tuning فناوری های    
 Intel Extreme Tuning و   Technology
هوشـمند. عملکـرد  میزان سـازی  بـرای   Utility
    قابلیت Intel Speed Optimizer، روش سـاده 
می کنـد. ارایـه  کـردن  اورکاک  بـرای  تک کلیـک 
    پشـتیبانی از تاندربولت 3 بـا چهار برابر پهنای باند 
بیشـتر نسـبت بـه USB 3.1، بـرای ارایـه محتـوای 
.4K رسـانه ای غنی و اتصـال راحت به دو نمایشـگر
بـرای   Intel Optane حافظـه  از  پشـتیبانی      
بازی هـا. بارگـذاری  و  راه انـدازی  تسـریع 
اینتـل اعـام کـرد کـه بیـش از ۳۰ لپ تـاپ سـبک 
و  کمتـر  یـا  میلی متـر   2۰ ضخامـت  بـا  نـازک  و 
1۰۰ دسـتگاه در بخش هـای تجـاری و مشـتریان تـا 
پایـان امسـال با ایـن پردازنـده معرفی خواهند شـد.

و  دیجیتـال  اقتصـاد  فناوری هـای  توسـعه  سـتاد 
هوشمندسـازی معاونـت علمـی و فناوری پایـگاه داده 

اقتصـاد دیجیتـال ایـران را راه انـدازی کـرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از معاونـت 
علمـی و فنـاوری، پایـگاه داده اقتصـاد دیجیتـال ایران 
بـا جمـع آوری و تحلیـل حوزه هـای دانشـی، فناورانه 
و کاربـردی اقتصـاد دیجیتـال در ایران و جهان سـعی 
بـر آن دارد کـه از یـک سـو وضعیـت فعلـی اقتصـاد 
دیجیتـال در کشـور و جایـگاه آن در جهـان را ترسـیم 
و از سـوی دیگـر بـه عنـوان یـک سیسـتم تحلیلـی 
پشـتیبانی از تصمیـم برای سیاسـت گذاران، فنـاوران و 

پژوهشـگران ایـن حـوزه ایفـای نقـش کند.
پایـگاه داده اقتصـاد دیجیتـال ایـران در سـه بخـش 
»پتنت هـای  کشـور«،  دیجیتـال  اقتصـاد  »محصـوالت 
مهمتریـن  شـده  منتشـر  »مقـاالت  و  بین المللـی« 
حوزه هـای اقتصـاد دیجیتـال«، قابلیت جسـتجو و ارائه 

می دهـد. ارائـه  را  تحلیلـی  گزارشـات 
در بخش محصـوالت اقتصاد دیجیتال کشـور، 2 هزار 
و ۷55 محصـول مبتنـی بـر محصـوالت شـرکت های 
دانـش بنیـان و خـاق، گـردآوری شـده و بـر اسـاس 

فنـاوری اصلی مورد اسـتفاده و همچنین حـوزه کاربرد 
در سـایت ارائه شـده است.

در ایـن بخـش عـاوه بر مشـخص بـودن محصوالت 
توسـعه یافته در هر اسـتان کشـور، حوزه های کاربردی 
ماننـد سـامت، آمـوزش و خدمـات دیجیتـال، شـهر، 
خانـه، دسـتیار و حمـل و نقـل هوشـمند و غیـره هـم 
معرفی شـده اسـت. فناوری هـای مورد اسـتفاده در این 
بخـش هم شـامل هـوش مصنوعـی، رباتیـک، اینترنت 
اشـیا، باک چیـن، ابـری، کان داده و داده کاوی مـی 

. د شو
حوزه هـای  در  بین المللـی  پتنـت  هـزار   ۳42 ارائـه 

هـوش مصنوعـی، اینترنت اشـیا، باک چین، سـاخت 
افزایشـی، 5G و رباتیـک از دیگر خدمـات موجود در 
ایـن پایـگاه داده اسـت. همچنیـن امـکان جسـتجو بر 
اسـاس فناوری در این قسـمت، رده بندی کشـورها بر 
اسـاس پتنـت هـای ثبـت شـده و همچنین رونـد ثبت 
اختراعـات در سـال هـای گذشـته هـم در ایـن پایگاه 

است. شـده  ایجاد 
 در بخـش مقـاالت منتشـر شـده مهمتریـن حوزه های 
اقتصـاد دیجیتـال هم حدود 4۳۷ هـزار  مقاله بین المللی 
در حـوزه هـای اصلـی اقتصـاد دیجیتـال گـردآوری 
شـده اسـت کـه بـر مبنـای کلیـدواژه هـا و حوزه های 

کاربـردی قابلیـت گزارش گیـری و جسـتجو دارد.
ارائـه گزارشـات اینفوگرافیـک و گزارشـات آمـاری 
داینامیک بر اسـاس معیارهای جسـتجو در پایگاه داده، 
از دیگـر امکانـات ایـن وبسـایت اسـت کـه می تواند 
مورد اسـتفاده پژوهشـگران، فناوران، سیاسـتگذاران و 
عاقـه منـدان قـرار گیـرد. گسـترش و به روز رسـانی 
کـردن  اضافـه  همچنیـن  و  پلتفـرم  ایـن  هـای  داده 
گزارشـات علـم سـنجی از اهـداف پیـش رو در ایـن 

پلتفرم اسـت.

اینترنت VDSL هزینه ای به کاربران تحمیل نمی کند
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ذبیـح اهلل برجسـته در گفـت و گـو با ایرنـا افزود : 
ایـن خانـم با سـابقه ابتـا بـه بیماری هـای زمینه ای 
دیابـت، فشـارخون و مشـکات قلبـی در تاریخ 15 
اسـفند ۹۸ بـا عائم بیمـاری کرونا و کاهش سـطح 
هوشـیاری در اورژانـس بیمارسـتان میبـد پذیرش و 

بسـتری شد.
وی ادامـه داد: نتایج آزمایـش وی نیز در تاریخ 1۶ 

اسـفند کرونای مثبت اعـام گردید.
میبـد  )ع(  امـام جعفـر صـادق  بیمارسـتان  مدیـر 
اضافـه کـرد : بیمار یاد شـده کـه به دلیـل وخامت 
حـال بـه بخـش انتقال یافته بـود پـس از 22 روز به 
سـر بـردن در وضعیـت ُکمـا هوشـیاری خـود را به 

آورد. دست 
وی گفـت : ایـن بیمـار در روز 1۳ فروردیـن بـه 
روز  چنـد  از  پـس  و  شـد  منتقـل  داخلـی  بخـش 
مراقبـت در ایـن بخـش ، 2۰ فروردیـن ۹۹ بـا حال 

عمومـی خـوب از بیمارسـتان ترخیـص و به آغوش 
بازگشـت. خود  خانـواده 

پرسـنل بیمارسـتان امـام جعفـر صـادق )ع( میبـد 
از زمـان شـیوع تـا بـه حـال با خدمـت رسـانی به 
بیمـاران کرونایـی در بیمارسـتان و همچنیـن کنترل 
وضعیـت درمانـی تعـدادی از بیماران مرخص شـده 
با همـکاری با نیروهـای داوطلب بسـیجی ، جهادی 
و هـال احمـر در نقاهتگاه هـای دایـر شـده فعالیت 

. دارند 
چـه بسـا پرسـتاران ، پزشـکان و پرسـنل در ایـن 
مرکـز درمانـی و دیگـر مراکـز درمانـی در سـطح 
بـه  خدمت رسـانی  مشـغول  روز  شـبانه  کشـور 
بیمـاران هسـتند کـه زحمات آنهـا سـتودنی و قابل 

تقدیـر اسـت.
 5۰ در  میبـد  نفـری  1۰5هـزار  شهرسـتان  مرکـز 
دارد. قـرار  یـزد  شـهر  غـرب  شـمال  کیلومتـری 

حوادث

فوتی های مصرف نادرست الکل دردو ماه گذشته7 برابر مدت مشابه قبل

5

، »مسـعود ثقفـی« سـخنگوی آمـوزش و پـرورش 
شـهر تهـران از ابتـای مدیر کل آمـوزش و پرورش 
شـهر تهـران بـه کرونـا ویـروس خبـر داد و گفت: 
»عبدالرضـا  آقـای  کـه  شـدیم  باخبـر  متاسـفانه 
فوالدونـد« مدیـر کل آموزش و پرورش شـهر تهران 
بـه کرونـا ویروس مبتا شـدند.وی ادامـه داد: نتیجه 
آزمایـش وی مثبـت اعـام شـده و بـرای مدیر کل 
آمـوزش و پـرورش شـهر تهـران آرزوی سـامتی 

ریم. دا

کرونایی شدن مدیر کل آموزش و پرورش تهران

بـه گـزارش گـروه اجتماعـی باشـگاه خبرنـگاران 
پویـا؛ بـر اسـاس اعـام سـازمان پزشـکی قانونـی 
کشـور در پـی شـیوع ویروس کرونـا و بـه دنبال آن 
افزایـش مصرف ترکیبات الکلی در کشـور، متأسـفانه 
در ماه هـای اسـفند و فروردیـن شـاهد افزایـش قابل 
توجـه تلفات ناشـی از الکل )به ویـژه متانول( بودیم 

بـه نحـوی کـه اسـتفاده نادرسـت از ایـن ترکیبـات 
موجـب ارجـاع ۷2۸ نفـر از هموطنان بـا علت مرگ 
بـر اثر مسـمومیت ناشـی از مصرف ترکیبـات الکلی 
بـوده اسـت کـه از ایـن تعداد علـت مـرگ 4۷1 نفر 
پـس از انجـام آزمایشـات الزم به طور قطعـی تعیین 
و علـت مـرگ 25۷ نفـر دیگر تحت بررسـی اسـت.

مطابق بررسـی های صـورت گرفته از ابتدای اسـفند 
۹۸ تـا 1۹ فروردیـن مـاه سـال جـاری، از 4۷1 نفـر 
مـرگ قطعـی بـر اثـر مصـرف الـکل در کشـور که 
اکثریـت آن در اثـر مصـرف متانـول بـوده، 422 نفر 
مـرد و 4۹ نفـر زن بودند همچنین از میـان 25۷ مورد 
تحـت بررسـی، 2۰5 نفـر مـرد و 52 نفـر زن بوده انـد.

کل آمـار تلفـات ناشـی از مصـرف الـکل در مدت 
مشـابه قبل )اسـفند ۹۷ و فروردین ۹۸( در کشور ۶۶ 

اسـت. بوده  نفر 

کشف ۱۰ هزار طاقه پارچه مخصوص ساخت ماسک احتکار شده 

بـه گـزارش گـروه اجتماعـی باشـگاه خبرنـگاران 
پویـا؛ سـردار حمیـد هداونـد با اشـاره بـه اقدامات 
پلیـس در حـوزه مقابله بـا ویروس کرونـا و برخورد 
و مقابلـه بـا محتکـران، اظهـار کـرد: از ابتدای سـال 
جـاری تاکنون بیـش از یک میلیون ماسـک و بیش از 
21 میلیون دسـتکش احتکارشـده در پایتخت، کشـف 

است. شـده 

جانشـین فرماندهـی انتظامـی تهران بـزرگ تصریح 
کـرد: متأسـفانه برخـی از ایـن شـرایط سوءاسـتفاده 

کـرده و بـه دنبـال کسـب منافـع خود هسـتند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه پلیـس بـه عنـوان حافـظ 
امنیـت و آسـایش جامعـه، مجاهدانـه و با هوشـیاری 
در صحنـه حضـور دارد، گفـت: در این شـرایط 25۸ 
نفـر کـه اقـدام بـه احتکار مـواد و لـوازم مـورد نیاز 
این شـرایط )ماسـک، دسـتکش و سـایر اقام( کرده 

بودند، دسـتگیر شـدند.
ایـن مقـام انتظامـی بـا اشـاره بـه کشـف 1۰ هـزار 
از  کـرد:  عنـوان  ماسـک  سـاختن  پارچـه  طاقـه 
ابتـدای سـال حـدود 122 هـزار لیتـر الـکل و مـواد 
و  ژل  عـدد   ۹2۷ و  هـزار   1۰ و  ضدعفونی کننـده 

اسـت. شـده  کشـف  عفونی کننـده  ضـد  اسـپری 

خودکشی یا تن فروشی زنان دستفروش بخاطر قرنطینه کرونایی

بـه گـزارش گـروه ترجمـه رکنـا، زنـان و دختران 
در افغانسـتان کـه بـرای تهیه مخارج زندگی دسـت 
فروشـی مـی کننـد بـا انتشـار خبـر قرنطینـه اعام 

کردنـد کـه خودکشـی یـا خودفروشـی مـی کنند.
گـزارش رسـانه ها حاکی از آن اسـت که با شـیوع 
ویـروس کرونـا و خبر قرنطینـه در برخی از کشـور 
هـا مـردم برای تهیـه مخـارج زندگی و خوراکشـان 
دسـت بـه کار شـدند کـه در یکـی از شـهر هـای 
افغانسـتان زنـان و دخترانـی کـه سرپرسـت خانوار 

خودفروشـی  یـا  و  خودکشـی  اعـام  بـا  هسـتند 
جنجالـی تـازه در رسـانه هـا بـه پـا کردند.

ایـن زنـان مدعی هسـتند کـه کمبود پول و سـختی 
زندگـی منجـر شـده تـا تصمیـم بگیرند بـه زندگی 
خـود پایـان دهند تـا با فروختـن خـود و همخوابی 
بـا مـردان مخـارج خـود و خانـواده شـان را تهیـه 

. کنند
گفتنـی اسـت کـه تاکنـون بـا انتشـار ایـن خبر در 

رسـانه هـا کاربـران زیـادی واکنـش نشـان دادند

تولد نوزاد سه کیلویی از مادر کرونایی در سبزوار
به گـزارش رکنـا، دکتر طا ها حسـینی رئیـس مرکز 
آموزشـی درمانـی واسـعی سـبزوار گفت: بـا تاش 
شـهیدان  و  واسـعی  بیمارسـتان های  درمانـی  کادر 
مبینـی این شـهر، نخسـتین نـوزاد سـبزواری از مادر 

مبتـا بـه کرونا متولد شـد.
او ادامـه داد: ایـن مـادر بـاردار از حـدود دو هفته 
قبـل بـا عائـم مشـکوک بـه کرونـا در بیمارسـتان 
واسـعی سـبزوار بسـتری بـود کـه پـس از انجـام 
آزمایش و مشـخص شـدن ابتـای قطعی بـه کرونا، 
جهـت رونـد تکمیل درمـان بـه بخـش مراقبت های 

ویـژه منتقل شـد.
رئیـس مرکـز آموزشـی درمانـی واسـعی سـبزوار 
گفـت: ظهـر امـروز نـوزاد ایـن مـادر بـا وزن سـه 
کیلـو و ۳۰۰ گـرم در هفتـه ۳۶ بـارداری بـه دنیا آمد.

حسـینی افـزود: هـم اینـک حـال مـادر نـوزاد نیز 
خـوب بـوده و بعد از زایمان مشـکلی بـرای هیچیک 
از آنـان بـه وجـود نیامده اسـت و هـر دو در بخش 

هسـتند. ویژه  مراقبت هـای 
او ادامـه داد: هـم اکنـون سـه مـادر بـاردار مبتا به 
کرونـا در بیمارسـتان واسـعی بسـتری هسـتند که با 
آنـان  تاش هـای شـبانه روزی کادر درمـان حـال 
بهبـود یافتـه و رونـد تکمیـل درمـان آن هـا در حال 

ست جرا ا

کرونا در آزمایشگاه های آمریکا تولید شده است؟ 

مرگ دلخراش 2 دختر در هرمزگان

دستگیری باند ۶نفره سارقان با کشف ۳5دستگاه »موتورسیکلت« مسروقه

ایـاالت متحـده تحت پرچم کمک به کشـور های مشـترک المنافع بـرای جلوگیری 
از تهدیـدات زیسـت شـناختی، شـبکه ای از آزمایشـگاه های بیولوژیکـی نظامی را 
در گرجسـتان، اوکرایـن، مولـداوی، ارمنسـتان، جمهـوری آذربایجان، ازبکسـتان، 
قزاقسـتان و سـایر کشـور های اطراف روسـیه برای محاصره روسـیه، آزمایش هایی 
انسـانی و مجموعـه ای از تحقیقـات بیولوژیکـی در حـوزه جهانـی انجـام داده، 

عارغـم تهدیـد ایـاالت متحـده، روسـیه به شـدت نگـران این پروژه اسـت.
در ادامـه اجـازه دهیـد فعالیت هـای واقعـی آزمایشـگاه های بیولوژیکـی ایـاالت 

متحـده را در کشـور های اطـراف روسـیه بررسـی کنیـم.
بـه گفتـه منابـع اطاعاتـی گرجسـتان وزارت دفـاع آمریـکا سـازمان کاهـش 
تهدیـدات و سـناتور های آمریکایـی سـاموئل نـون و ریچـارد لوگار لوگـر در تهیه 
برنامـه حمـل و نقـل، ذخیـره سـازی، جداسـازی و نگهـداری بـرای از بیـن بردن 
سـاح های هسـته ای، شـیمیایی و سـایر سـاح های کشـتار جمعـی در روسـیه و 
کشـور های مشـترک المنافـع شـرکت کردنـد، یعنـی »برنامـه تعامـل بیولوژیکـی 
مشـارکتی ، همچنیـن ایـن برنامـه بـا عنـوان« نقشـه نـون لوگر »شـناخته می شـود.

طبـق برنامه فـوق، پنتاگون تحت پوشـش پیشـگیری از تهدید هـای بیولوژیکی، به 
شـکار کارشناسـان و فـن آوری های تسـلیحات بیولوژیکی اتحاد جماهیر شـوروی 
سـابق پرداخته و آن ها را در کشـور های مشـترک المنافع به روز و بازسـازی کرده 

و یـک آزمایشـگاه بیولوژیکی محافظ سـطح باال ایجاد نموده اسـت.
در عیـن حـال موفق به کسـب نتایج تحقیقات بسـیاری از اتحاد جماهیر شـوروی 
سـابق در زمینـه سـاح های بیولوژیکـی شـده اسـت. پنتاگـون بیـش از 2 میلیـارد 
دالر در سـال بـرای این منظور اختصاص داده اسـت. کارشناسـان روسـی معتقدند 
کـه آزمایشـگاه بیولوژیکـی ایاالت متحده در کشـور های مشـترک المنافع بخشـی 

جدایـی ناپذیر از جنگ بیولوژیکی در سراسـر روسـیه اسـت.
در گرجسـتان در سـال 2۰11، آزمایشـگاه مرجـع بیولوژیکـی مرکزی بـا عملکرد 

محافظـت از سـه سـطح در تفلیـس، پایتخـت گرجسـتان، توسـط ریچـارد لوگـر، 
رئیـس کمیتـه بیـن المللی سـنای ایـاالت متحـده و اندرو وبـر، معاون وزیـر دفاع 
سـابق تأسـیس شـد و با سـهم 15۰ میلیون دالر آمریکا از آژانس کاهش تهدیدات 
پنتاگـون بـه بهـره برداری رسـید. آزمایشـگاه »آزمایشـگاه لوگـر« نامگذاری شـد. 
طبـق توافقنامه گرجسـتان ایـاالت متحده، آزمایشـگاه تحت کنترل مسـتقیم وزارت 
دفـاع ایـاالت متحده بوده و دولت گرجسـتان حـق نظارت بر آن را نـدارد. محققان 
بیولوژیـک آمریکایـی و سـایر محققـان غیـر نظامی کـه در این مرکـز کار می کنند 
از مصونیـت دیپلماتیـک برخـوردار بـوده و می تواننـد از کانال هـای دیپلماتیـک 
بـرای انتقـال مـواد بیولوژیکی اسـتفاده کننـد. در اسـناد ارتش آمریکا عنوان شـده 
اسـت »واحـد تحقیقاتی عملیـات ایـاالت متحده در خـارج«. عاوه بـر واحد های 
تحقیـق و توسـعه بیولوژیکـی ارتش آمریکا، کسـانی که در پروژه های آزمایشـگاه« 
شـرکت دارنـد، شـرکت های خصوصی ماننـد »شـرکت « و  را نیز جـذب کردنده 
انـد. این سـه پیمانـکار خصوصـی همچنین خدمـات تحقیقاتـی بیولوژیکـی را به 

سـیا و سـازمان های مختلـف دولتی دیگـر ارائـه می دهند.
پنتاگـون در مجمـوع 1۷۰ میلیـون دالر  در قزاقسـتان سـازمان کاهـش تهدیـد 
سـرمایه گـذاری کـرده تا یـک آزمایشـگاه بیولوژیکی مرجـع مرکزی را بر اسـاس 
پژوهشـگاه سـابق طاعـون در آلماتـی، پرجمعیت تریـن شـهر قزاقسـتان، کـه در 
سـپتامبر 2۰1۶ افتتاح شـده اسـت، سـرمایه گـذاری کنـد. ایاالت متحـده همچنین 
یک سیسـتم هشـدار زودرس بیماری آسـیای مرکزی را در آزمایشـگاه ایجاد کرده 
اسـت. انسـتیتوی طاعـون آلماتـی سـابق تعداد زیـادی از انـواع طاعـون، وبا، تب 

خرگـوش، آنتراکـس و تب مالـت دارد.
سـاح های جهـان اسـت. آن می توانـد صدمـات بیشـتری نسـبت بـه یـک بمـب 
اتمـی بـدون شـلیک یـک تیـر داشـته باشـد. نشـت آن در هرجـای دنیا جهـان را 

تهدیـد می کند.بـرای ورود بـه کانـال تلگـرام مـا کلیـک کنید.

بـه گـزارش رکنـا، دهیـار روسـتای گوجگ گفـت: ، جـان دو دختر روسـتایی را 
. فت گر

ابراهیـم شـهابی  اظهارداشـت: متأسـفانه دو دختـر بر اثـر غرق شـدن در رودخانه 
مـرگ جان خودشـان را از دسـت دادند.

شـهابی اضافـه کـرد: در پـی اعـام خبـر غـرق شـدن ایـن دو دختـر از سـوی 
خانواده هـا آنهـا بافاصلـه بـا اعـام به فوریت هـای پزشـکی و مرکـز فوریت های 
پلیسـی 11۰ مبنـی بر غرق شـدن آن دو دختـر، بافاصله مأمـوران انتظامی در محل 

شـدند. حاضر 
وی افـزود: ایـن دو دختـر حـدود 14 و 1۸ سـاله اهـل و سـاکن روسـتای سـرزه 
بودنـد کـه همـراه خانواده بـرای تفریح به روسـتای گوجـگ در محـدوده رودخانه 

مـرگ رفتـه بودنـد و در حین شـنا، غرق شـدند.
وی تصریـح کـرد: با تـاش گروه های امـدادی و مأمـوران انتظامی، جسـد متوفی 
از آب خـارج شـد و  جسـد ایـن دو دختـر نوجوان به پزشـکی قانونـی منتقل داده 

شد

فرمانـده انتظامـی قشـم از دسـتگیری بانـد ۶نفـره سـارقان و کشـف ۳5دسـتگاه 
موتورسـیکلت مسـروقه بـه ارزش 1۰میلیـارد ریـال در شهرسـتان خبـر داد.

حسـین الهی اظهار کرد: در پی وقوع سـرقت موتورسـیکلت در سـطح شهرسـتان، 
پیگیـری موضوع به صـورت ویژه در دسـتور کار مأموران قـرار گرفت.

بـا  پلیـس آگاهـی شهرسـتان و کانتـری 1۳ درگهـان  افـزود: کارآگاهـان  وی 
جمع آوری مسـتندات و روش های وقوع سـرقت در سـاعات مختلف شـبانه روز، به 
سـرنخ هایی از تشـابه این سـرقت ها دسـت یافتـه و تحقیقـات دامنه دار خـود را با 

ظرافـت بیشـتری دنبـال کردند.
ایـن مسـؤول انتظامـی بـا بیـان اینکـه مراحـل تحقیقـات و شناسـایی سـارقان به 
صـورت مـداوم و مسـتمر در دسـتورکار پلیـس قشـم قـرار داشـت ، خاطر نشـان 
کـرد: خوشـبختانه تـاش کارکنـان انتظامـی درگهـان و کارآگاهـان پلیـس آگاهی 
قشـم ثمربخـش بـوده و مأموران توانسـتند در اقدامـی ضربتی دو نفر از سـارقان را 

شناسـایی و دسـتگیر کنند.
سـرهنگ الهی با اشـاره به اینکه سـارقان در تحقیقات اولیه با مشـاهده مسـتندات 
لـب بـه اعتراف گشـوده و بـه ۳5 فقره سـرقت معترف شـدند، تصریح کـرد: حجم 
بـاالی مکشـوفات بیانگر ابعاد وسـیع اقدام سـارقان بـوده که در این راسـتا پس از 
بررسـی و تحقیقـات گسـترده پلیس تعـداد 4نفـر مالخر مربـوط به ایـن پرونده نیز 

شناسایی و دسـتگیر شدند.
فرمانـده انتظامـی قشـم اذعـان داشـت: اعضـای ایـن بانـد بـا اسـتفاده از غفلت 

راکبـان موتورسـیکلت و راکبـان آنهـا ، نسـبت بـه سـرقت اقـدام مـی کردنـد.
ایـن مسـؤول انتظامـی بـا بیـان اینکه تمـام مالـکان موتورسـیکلت های مسـروقه 
شناسـایی و مقدمـات تحویل این وسـایل نقلیه بـه مالباختگان در حال انجام اسـت، 
بیـان داشـت: تعـداد ۳5دسـتگاه انواع موتورسـیکلت بـه ارزش 1۰میلیـارد ریال از 

اعضـای این باند شـش نفره در مخفیگاهشـان کشـف شـد.

اثـر  بـر  مـردی  مـرگ   
را  تلخـی  ماجـرای  کرونـا 
بـرای یـک خانـواده رقـم 
بـه  مـرد  ایـن  وقتـی  زد. 
جدیـد  ویـروس  خاطـر 
جـان خود را از دسـت داد، 
بـه  دسـت  جوانـش  پسـر 

زد. خودکشـی 
و  رفتارهـا  از  کـه  او 
مـردم  برخورد هـای 
ناراحـت بـود نتوانسـت دوام بیـاورد و خودکشـی کـرد. امـا ماجرا بـه همین جا 
ختـم نشـد. مـادر خانواده نیز نتوانسـت داغ فرزنـد و شـوهرش را همزمان با هم 
داد. پایـان  خـودش  زندگـی  بـه  برنـج  قـرص  بـا  نیـز  او  کنـد.  تحمـل 

سـاعت 1۰:۳۶ صبـح روز بیسـت ویکم فروردیـن مـاه بـود کـه بـه مأمـوران 

کانتـری 1۰1 تجریـش خبـر مرگ مشـکوک زنی پنجاه وسـه سـاله رسـید. وقتی 
بررسـی ها در ایـن زمینـه آغـاز شـد، مأمـوران دریافتنـد کـه ایـن زن بـر اثـر 

مصـرف قـرص برنج جـان خـود را از دسـت داده اسـت.
بنابرایـن تحقیقـات در خصـوص علـت خودکشـی ایـن زن آغاز شـد. در ادامه 
مشـخص شـد کـه شـوهر ایـن زن سـه هفته پیـش بر اثـر بیمـاری کرونـا جان 
خـود را از دسـت داده بـود. از آنجـا کـه بـه دلیـل شـیوع ایـن ویـروس آنهـا 
نتوانسـتند مراسـم سـوگواری برگـزار کننـد پسـر خانـواده دچار افسـردگی شـد.

او از برخورد هـای اطرافیانـش ناراحـت بـود و از اینکـه کسـی بـه دیـدن آنها 
در آن شـرایط سـوگواری نمی آمـد، شـاکی بـود. ایـن پسـر جـوان نتوانسـت 
رفتارهـای اطرافیانـش را تحمـل کنـد و درنهایـت دو روز پیـش از خودکشـی 
مـادرش بـه زندگـی خـود پایـان داد. مادر خانـواده نیز کـه دیگر مرگ پسـرش 
را نمی توانسـت تحمـل کنـد، پـس از دو روز قـرص برنـج خـورد و درنهایـت 

تـراژدی تلـخ ایـن خانـواده بـا مرگ مـادر پنجاه وسـه سـاله بـه پایان رسـید.

خودکشی تلخ مادر و پسر تهرانی پس از مرگ پدر کرونایی

 مـرد معتـاد کـه مدعـی بود بـه خاطـر کتـک و تحقیر هـای همسـرش او را به قتل 
رسـانده از سـوی قضـات بـه قصاص محکوم شـد.

رسـیدگی بـه این پرونده از شـهریور سـال ۹۶ و با اعـام گزارش مرگ زنـی به نام 
میتـرا در منزلـش آغاز شـد. زن پرسـتاری که همسـایه میترا بود این خبـر را به پلیس 
داد. پـس از ایـن گـزارش مأمـوران بـرای بررسـی موضوع بـه محل حادثـه رفتند و 
جسـد زن را بـه پزشـکی قانونـی منتقـل کردند، امـا از آنجایـی که مـرگ زن جوان 
در خانـه مشـکوک بود پلیس همسـر وی و همسـایه اش را مورد بازجویـی قرار داد.

زن پرسـتار در بازجویـی بـه مأمـوران گفـت: من در خانه بـودم که مرد همسـایه با 
ایـن عنـوان کـه حال همسـرش خوب نیسـت و بـه کمک نیـاز دارد به سـراغم آمد. 
مـن هـم بافاصلـه بـه خانـه آن هـا رفتـم، امـا وقتی رسـیدم متوجه شـدم کـه بوی 
شـدید گاز در خانـه می آیـد و میتـرا هم فـوت کرده اسـت. همان موقع هـم با پلیس 

تمـاس گرفتـم و موضوع را گـزارش کردم.
محمـود شـوهر میتـرا هـم گفـت: بـه پـارک رفتـه بـودم تا قـدم بزنـم، امـا وقتی 
برگشـتم متوجـه شـدم کـه میتـرا بیهـوش شـده اسـت، البتـه من هـم متوجـه بوی 
شـدید گاز شـدم، بـا اینکه همسـرم همیشـه در کارهایـش جانب احتیـاط را رعایت 
می کـرد، امـا نمی دانـم چـرا آن روز بی احتیاطـی کرده بـود و متوجه باز بودن شـیر 

گاز نشـده بود.
امـا نظریه پزشـکی قانونی نشـان می داد کـه زن جـوان براثر فشـار برعناصر حیاتی 
گردنـش جان باخته اسـت. مأمـوران در حین تحقیقـات میدانی هم متوجه شـدند که 
ایـن زوج در زندگـی شخصی شـان اختافات زیادی داشـته اند، از ایـن رو محمود به 

عنـوان متهم به قتل میترا بازداشـت شـد.
اعترافات مرد همسرکش

محمـود بعـد از دسـتگیری گفـت: مـن و میتـرا سـال های زیـادی اسـت کـه با هم 
اختـاف داشـتیم و او شـرایطی را فراهـم کـرده بـود که پسـرمان هم با من بد شـده 
بـود. میتـرا جـوری بـا مـن رفتـار می کرد کـه انـگار من مسـتخدمش هسـتم و چند 
روز قبـل از آنکـه فـوت کنـد هم بشـدت مـرا کتـک زد به طـوری که سـرم به میز 
خـورد، امـا نـه او و نـه پسـرم توجهی به این مسـأله نداشـتند. آن ها قصد داشـتند تا 

بـا زور وادارم کننـد خانـه ام را بـه نامشـان بزنم و بعد هـم مرا از خانه خـودم بیرون 
کننـد که مـن زیـر بـار خواسته شـان نمی رفتم.

صبـح آن روز مـن و میتـرا دعوا کردیم و او دوبـاره به من توهین و مـرا تحقیر کرد. 
پسـرمان سـرکار بـود و فکر کـردم بهترین زمـان بـرای رهایی از وضعیتی اسـت که 
آن هـا برایـم به وجـود آورده اند بـه همین خاطـر به محـض اینکه میترا خوابید شـیر 
گاز را بـاز گذاشـتم و یـک سـاعتی به پـارک رفتم و وقتـی به خانه برگشـتم متوجه 
شـدم کـه او بـه خاطر استنشـاق گاز بیهوش شـده اسـت و بـرای اینکـه کار را تمام 
کنـم بـا دسـت گلویش را فشـار دادم و پـس از آنکه از مـرگ او اطمینـان پیدا کردم 
به سـراغ همسـایه مـان که یک پرسـتار اسـت رفتم و تـاش کردم با صحنه سـازی 

فـوت میتـرا را خفگی بر اثر نشـت گاز جلـوه دهم.
بـا تکمیـل تحقیقـات و صـدور کیفرخواسـت پرونـده بـرای رسـیدگی بـه دادگاه 

کیفـری اسـتان تهران ارسـال شـد.
در جلسـه رسـیدگی بـه این پرونـده والدین مقتـول و فرزند او درخواسـت قصاص 
کردنـد. خواهـر مقتـول در دادگاه گفت: درگیری میتـرا و محمود مربـوط به چند ماه 
اخیـر نیسـت آن ها سال هاسـت که بـه خاطر اعتیـاد محمود بـا هم اختـاف دارند و 
خواهـرم می خواسـت کـه از او جـدا شـود، اما محمـود او را طاق نمـی داد و همین 

مسـأله باعث شـده بود کـه اختاف آن ها هر روز بیشـتر شـود.
در ادامـه متهـم ضمـن رد اتهـام خـود عنـوان کرد: مـن میترا را دوسـت داشـتم و 
ارتبـاط مـان هـم بسـیار خـوب بود، امـا پسـرم در زندگـی مـا دخالت می کـرد. او 
می خواسـت خانـه را از مـن بگیـرد. شـاید پسـرم او را کشـته باشـد تـا مـرا مقصر 

دهد. نشـان 
امـا بـا توجه بـه اینکه روابط میترا با پسـرش بسـیار خوب بـوده و اطرافیـان هم آن 
را تأییـد کرده انـد و از آنجایـی کـه در زمان قتل میترا، پسـرش سـر کار بـوده و این 
موضـوع هـم مـورد تأییـد قـرار گرفته دالیـل متهـم از نظـر دادگاه واهی تلقی شـد 
و قضـات شـعبه 4 دادگاه کیفـری اسـتان تهـران پس از شـور و بررسـی اظهارات و 
اعترافـات متهـم، محمـود را بـه جرم قتل همسـرش به قصـاص و رعایـت پرداخت 

تفاضـل دیه از سـوی اولیـای دم محکـوم کردند.

پیرزن ۸2 ساله میبدی،کرونا را شکست داد

مرد اعدامی قتل زنش را به گردن پسرش انداخت
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به گــزارش کارگر آناین به نقل از ایســنا، دکتر محمود رضا 
شــمس اردکانی- مدیر کل دفتر طــب ایرانی و مکمل وزارت 
بهداشــت و دکتر حســین رضایــی زاده – رئیس دانشــکده 
طب ســنتی دانشــگاه تهران در ارتبــاط ویدئو کنفرانســی 
باخبرنــگاران به برخی از ســواالت در زمینــه تاثیر گذاری 
طــب ایرانی در درمان بیمــاران مبتا به کرونا پاســخ دادند.

دکتر اردکانی با اشــاره بــه این که در طی مدت گذشــته با 
ارتباط های به شــکل ویدئو کنفرانس با پزشکان و متخصصان 
طب ســنتی در کشور چین نیز ارتباط برقرار کرده اند، گفت: در 
خصوص روش های غیر کاســیک برای کنترل و پیشگیری از 
کرونا تبادل نظرهایی صورت گرفت. همکاران چینی ما در این 
ارتباط تاکید می کردند که بیش از ۹۰ درصد بیماران درمان شده، 
هر دو طب را کنار یکدیگر استفاده کرده و پس از این موضوع 
ما نیز از وزیر بهداشت درخواست کردیم که طب سنتی و ایرانی 
نیز بتواند برای مهار این بیماری به کمک طب کاســیک بیاید.

 اردکانی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به این که برخی از 
مــوارد علمــی و کارآزمایی بالینی در برخی از بیمارســتان ها 
در حال اجرا اســت، تصریــح کرد: از ایــن رو امیدواریم به 
زودی بتوانیــم نتایج خوبــی را به اطاع مردم برســانیم. در 

حــال حاضر دو دارو در حوزه طب ســنتی در حال طی کردن 
مراحــل کارآزمایی بالینــی قرار دارد و تاکنــون نتایج خوبی 
داشته اســت اما همچنان منتظر هســتیم و تا به قطعیت رسیدن 
موضوع صبر می کنیم سپس اثربخشی این دارو از طریق مراجع 
قانونی مانند وزارت بهداشــت به مردم اطاع داده خواهد شد.
ندارنــد عامــت  کرونــا  مبتایــان  درصــد   ۸۰  

 وی در خصــوص ادعاهایــی که برخی از افــراد در فضای 
مجازی بــرای درمان قطعــی بیماری کرونا مطــرح می کنند، 
گفت: بســیاری از این ادعاها به این موضــوع برمی گردد که 
افراد شــناخت کافی از بیماری و ســیر آن ندارند. ۸۰ درصد 
مبتایان به کرونا بی عامت هســتند و تنها درصد کمی عامت 
دار می شــوند. از ســوی دیگر عده ای نیز به صورت خود به 
خود درمان می شــوند که حجــم زیادی از جامعه هســتند و 
بدون مطالعه مشــخص بر روی این افــراد نمی توان گفت که 
علت بهبود آنها روش درمانی بوده اســت که اســتفاده کردند.

در ادامه این مبحث دکتر رضایی زاده خاطر نشــان کرد: وقتی 
می توانیم درباره یــک روش درمان ادعا کنیم که این روش در 
کارآزمایی بالینی و میزان اثر بخشــی مقایســه شود. امیدواریم 
کســانی که در این زمینه کار می کنند در صورتی که دلســوز 

مردم هســتند به جای هزینه های زیاد بــرای تبلیغات در فضای 
مجــازی، مطالعات خــود را ثبت کنند و اثر بخشــی آن را به 
همه انســان ها توســعه دهنــد. هیچ کدام از مــواردی که در 
فضای مجازی مطرح می شود توســط دفتر طب ایرانی وزارت 
بهداشــت تایید نمی شــود و آن چه که مورد تایید ما است به 
شــکل راهنمایی بالینــی خود مراقبتی کــه در کنار طب رایج 
موثر خواهد بود در ســایت وزارت بهداشت منتشر شده است.

بهداشــت نیوز/ بر اســاس تحقیقات انجام شــده در دانشگاه 
هنــگ کنــگ )HKU( کروناویروس می توانــد به مدت یک 
هفتــه در الیه بیرونــی ماســک باقــی بماند.بکروناویروس 
تا چهار روز در ســطوح اســتیل و پاســتیکی زنده اســت.
محققان دریافتنــد که ضدعفونی کننده هــای خانگی ازجمله 
ســفیدکننده، در از بیــن بردن ایــن ویروس مؤثر هســتند.
محققــان خاطرنشــان کردند: این ویروس مــی تواند در یک 
محیط مطلوب بســیار پایدار باشــد.گروهی از محققان مدت 
زنده ماندن این ویروس در دمای اتاق و در ســطوح مختلف 
آلوده را موردبررســی قراردادند و به نتایج ذیل دست یافتند:
ایــن ویروس بــر روی کاغذ چاپی و دســتمال کاغذی کمتر 
از ســه ســاعت زنده اســت اما بر روی چــوب و پارچه ) 
یــک ژاکت آزمایشــگاهی اســتاندارد پنبــه ای( تا دو روز 
ناپدیــد می شــود.بر روی شیشــه و اســکناس، ویروس در 
روز دوم مشــهود بــود، امــا باگذشــت 4 روز از بین رفت 
و بــر روی پاســتیک بین چهار تا هفت روز وجود داشــت.
آنچه موجب حیرت محققان شــد زنده ماندن کروناویروس به 
مدت 7 روز بــر روی الیه بیرونی ماســک های جراحی بود.
و  بالینی  شــناس  ویــروس  پیریــس  تحقیــق،  این  محقــق 
متخصــص بهداشــت عمومــی گفــت: » بــه همیــن علت 
اســت کــه گفته مــی شــود زمانی کــه ماســک جراحی 
بــر صــورت دارید هرگــز با دســت آن را لمــس نکنید.«

»بــه علــت آلودگــی دســتان و لمس چشــم، بــه راحتی 
ایــن ویــروس را بــه چشــم خــود منتقــل مــی کنید.«
بر اســاس نتایج این مطالعه، میزان ویروس در تمام سطوح به 
ســرعت کاهش می یابد.بیشتر تمیزکننده های خانگی به اندازه 
کافی قدرتمند هســتند که باعث از بین بــردن کروناویروس 
شــوند.محققان همچنین گفتند: این نتایــج لزوما منعکس کننده 
پتانســیل از بین رفتن ویروس در تمامی ســطوح قابل لمس 
نیســت، زیرا حضور ویروس در این مطالعه توســط ابزارهای 
آزمایشــگاهی، نه انگشــتان و دست ها بررســی شده است.
تحقیــق محققــان آمریکایــی در مــورد پایــداری محیطی 
 Nature کروناویــروس که ماه گذشــته در ژورنــال علمی
منتشر شــد بیانگر همین مورد است که این ویروس می تواند 
روزها در برخی از ســطوح آلوده باقی بماند.آنان دریافتند که 
ویروس تا 72 ســاعت روی پاستیک و استیل وجود دارد، اما 
بر روی مس بیش از 4 ســاعت و بر روی مقوا 24 ساعت زنده 
اســت.این گروه تحقیق شامل دانشمندان موسسه ملی آلرژی و 
بیماری های عفونی و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
ایاالت متحــده بود.نتایج تحقیقات این دانشــگاه هنگ کنگی 
نشــان می دهد، بهترین روش برای پیشــگیری از ابتا به این 
بیماری شســتن مکرر دســت ها و رعایت موارد بهداشتی و 
ضدعفونی کردن مواد خریداری شــده از بیرون از منزل است.
شســت و شوی دست در صدر فهرســت موارد بهداشتی قرار 

دارد، همچنیــن از لمس صورت، دهان یا بینی خود با دســت 
آلــوده جدا پرهیز کنیــد.وی در ادامه افــزود: از نظر تئوری 
کنسروهای مواد غذایی یکی از بهترین مکان ها برای رشد این 
ویروس محســوب می شوند و موجب انتقال عفونت می شوند.
وی گفــت: افرادی که بــه ویژه نگران آلودگــی مواد غذایی 
هســتند بهتر اســت مواد موردنیــاز خود را یــک روز قبل 
خریداری کرده و آنها را در کیســه های مخصوص آشپزخانه 
قــرار دهند و ســپس از آنها اســتفاده کنند.ایــن روش می 
تواند میــزان غلظت این ویروس را کاهــش دهد اما همچنان 
اســت.نتایج  کردن  ضدعفونــی  و  شســتن  مورد  مهمتریــن 
این تحقیق در نشــریه پزشــکی Lancet منتشرشــده است.

ســخنگوی ســازمان انتقــال خون بــا بیــان اینکــه معموال با 
بــارش بــرف و بــاران میــزان مراجعه بــرای اهــدای خون، 
کاهــش می یابــد، گفــت: ایــن درحالیســت که نیــاز به خون 
و فرآورده هــای آن همیشــگی و بــه صــورت روزانه اســت.
دکتر بشــیر حاجی بیگــی در گفت وگو با ایســنا، از آغاز طرح 
جهــادی بســیجیان و اهدای خــون خواهران بســیجی از روز 
دوشــنبه ۱۸ فروردین ماه با همت سازمان بسیج زنان کشور خبر 
داد و گفت: این طرح در 3۱ اســتان کشور در حال انجام است 
و حضــور بانوان بســیجی در اهدای خون بســیار پر رنگ بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ذخایر خون کشــور در حد قابل 
قبولی است، گفت: این درحالیست که نیاز به خون و فرآورده های 
آن همیشــگی و به صورت روزانه است. در عین حال باید توجه 
کــرد که بارش برف و باران میزان مراجعه را کاهش می دهد، اما 
مجددا تاکید می کنم که نیاز به خون همیشــگی و روزانه اســت.
حاجــی بیگی ادامــه داد: در حال حاضر از نظــر تامین خون و 
فرآورده های آن در اورژانس و بیمارستان های تهران هیچ مشکلی 

نداریــم. البته بایــد توجه کرد که نیاز به خــون و فرآورده های 
آن بــه صورت روزانه و همیشــگی بــوده و بنابراین به حضور 
روزانه اهــدا کنندگان خون نیاز داریم. بایــد توجه کرد که 2۵ 
درصد خون اهدایی  کشــور در تهران مصرف می شود در حالی 
کــه تنها ۱۶ درصد خون های اهدایی در تهران اهداء می شــوند.
وی تاکیــد کرد: در حــال حاضر میزان ذخایر خون در کشــور 
در حــد قابل قبول اســت. در عیــن حال اهدا کننــدگان جوان 
و مســتمر خون مــی توانند در تهران حتــی در روزهای تعطیل 
بــا مراجعه به مراکــز انتقال خــون که آدرس آنها در ســایت 
ســازمان انتقــال خون ایــران آمــده و همچنین بــا مراجعه به 
اداره کل انتقــال خون اســتان تهران، نســبت بــه اهدای خون 
اقــدام کنند. اهداءکنندگان خون توجه داشــته باشــند که هنگام 
مراجعــه به مراکــز انتقال خون برای بــار اول حتما کارت ملی 
به همراه داشــته باشــند. از افرادی کــه اهداکنندگان  مســتمر 
خــون هســتند،  کارت شناســایی معتبــر پذیرفتــه می شــود.
حاجی بیگی با بیان اینکه شــروع سن اهدای خون در ایران ۱۸ 

ســال بوده و افراد می توانندتا ۶۰ ســالگی اهــدای خون انجام 
دهنــد، گفت: اهداکنندگان مســتمر خون تا ۶۵ ســالگی نیز می 
توانند اهدای خون داشــته باشــند. همچنین وزن اهدا کنندگان 
خون باید باالی ۵۰ کیلوگرم باشد. همچنین آقایان در سال چهار 
بار و بانوان در ســال سه بار می توانند اهدای خون انجام دهند.

 به گزارش کمیته رســانه و تبلیغات ســومین همایش ملی ســواد 
رســانه ای و اطالعاتی، دکتر عبدالکریم خیامی با بیان اینکه منشــأ 
این توصیه ها متخصصان رشــته های گوناگون پزشــکی هســتند، 
اما در رشــته تحصیلی ما یکی از شــاخه های حوزه علمی »ســواد 
رسانه ای« محســوب می شــوند که معموالً در کارگاه های مربوطه 
به آن ها اشــاره می کنیم، این ۱۰ نکته را به شــرح زیر عنوان کرد:
۱ـ هنگام اســتفاده از تلفن همراه، اگر سرمان را 3۰ درجه به پایین 
خــم کنیم مثل این اســت که یک وزنــه ۱۸کیلوگرمی به گردنمان 
آویخته انــد و اگر ۶۰ درجه خــم کنیم یک وزنــه 27 کیلوگرمی 
را. پــس مراقب ســتون فقرات گردنمان باشــیم و قــدری تلفن 
همــراه را باالتــر بگیریم.به خصوص موقع اســتفاده طوالنی مدت.
2ـ بــه هنگام تماشــای تلویزیون، دســت کم یک ونیــم تا دو متر 
باید فاصله داشــته باشــیم. ابعاد صفحه نمایش که بزرگ تر باشــد 
فاصلــه بیشــتر.نزدیک تر از این برای چشــمانمان آسیب زاســت.
3ـ دو نکتــه مهــم برای وقتــی که تلفــن همــراه را ضدعفونی 
می کنیــم: اول آنکــه آن را خامــوش کنیــم یا الاقــل در حالت 
پــرواز قــرار دهیــم. دوم آنکــه محلــول ضدعفونــی را به طور 
مســتقیم بــه دســتگاه نپاشــیم و از پنبه آغشــته اســتفاده کنیم.
4ـ ایــن روزهــا خیلی از ماهــا ناچاریم مدِت طوالنــی از رایانه 
یا لپ تــاپ اســتفاده کنیــم؛ به ویژه معلمان، اســاتید دانشــگاه، 
دانشــجویان و دانش آمــوزان. مراقبــت کنیم کــه فاصله صفحه 
نمایــش از چشــم ها مان کمتر از 3۰ ســانتی متر نشــود.در ضمن 

خیلــی باالتــر یا پایین تــر از خط دید چشــمانمان قــرار نگیرد.
۵ـ لپ تــاپ، رایانه، تبلت و به خصــوص تلفن همراه؛ خیلی فرقی 
نمی کند. حداکثر پس از 3۰دقیقه اســتفاده، به چشمانمان استراحت 
و ورزش بدهیم: یا 2 تا 3 دقیقه به جایی دوردســت نگاه کنیم و یا 
اگر پنجره های منزلمان افق دور ندارد، با ســِر ثابت، به چپ ترین، 
راســت ترین، باالتریــن و پایین ترین نقطه ای کــه می توانیم ـ هر 
طرف ۵ ثانیه ـ نگاه کنیم. این کار باید دو تا ســه بار تکرار شــود.
۶ـ صبح هــا کــه از خواب بیدار می شــویم، بالفاصلــه به صفحه 
تلفــن همراهمان نــگاه نکنیم. ضــرر دارد. قدری صبــر کنیم تا 
چشــم هایمان بــه حالت عــادی برگردد.حدود ۱۰ تــا ۱۵ دقیقه.
7ـ و امــا بازی های ویدئویی یا رایانه ای. چشــم ما درهرســاعت 
بازی به طور متوسط حدود چهار هزار حرکت دارد. زیاد است نه؟ 
متخصصان از تأثیر منفی نور آبی بر هورمون های خواب خبر داده اند. 
توصیه این است که دست کم 2 ساعت پیش از خواب، بازی ترک شود.
۸ـ پیشــنهاد می کنیم بچه ها بازی هــای ویدئویی را صبح ها پس از 
بیدار شــدن از خواب انجام ندهند. چراکه ایــن بازی ها درگیری 
ذهنــی باالیــی ایجاد می کنند کــه تمرکز آن ها را بــر فعالیت های 
روزانــه ـ به خصــوص درس و مشقشــان ـ به هــم می ریزد. این 
نــوع بازی ها را بعــد از امور آموزشــی انجام دهند بهتر اســت.
۹ـ مهدهــا و مــدارس تعطیل اند.تدریس هــا و تکلیف های کتابی 
مجــازی برگزار می شــوند. ولــی ورزش و فعالیت هــای فیزیکی 
بچه ها چه؟ در خانه هم اگر ســاعت ها صرف تبلت و تلفن همراه 

بکنند مشــکالت جســمی جدی تر می شــود.لذا به فکر بازی های 
حرکتی و فیزیکی آن ها هم باشــیم و زمان اســتفاده دیجیتال آن ها 
را »معیــن« ) و نه حذف( کنیم. می توانیــم در مورد کودکان، تلفن 
همراه را تنظیم کنیم تا ســر ســاعت زنگ بزند و زمان اتمام بازی 
معلــوم شــود و برای نوجوانــان هم از اول زمــان را اعالم کنیم.
۱۰ـ برخی از ما به هوای نور صفحه نمایش تلفن همراه یا رایانه مان، 
بی خیال نوراتاق می شویم.اما اشــتباه می کنیم.هنگام استفاده از این 
دســت وسایل، نور اتاق باید کافی باشد. اگر هم بقیه خوابند و در 
منزل امکان روشــنی نیست و بی خوابی ســراغمان آمده، می توانیم 
با یک گوشــی، از فایل های صوتی اســتفاده کنیم. به خصوص اگر 
صــدای آن ســخنران  یا خواننده یا موســیقی خواب آور باشــد.

بهداشت نیوز/ یک متخصص پوست گفت: شستن دست ها با آب داغ، 
به جای از بین بردن ویروس کرونا باعث خشکی دست ها می شود.
محمد رضوانی متخصص بیماری های پوستی گفت: استفاده مداوم از 
آب داغ برای شستن دست ها توصیه نمی شود؛ چرا که این کار چربی 
پوست دست را از بین می برد و منجر به خشک شدن دست ها می شود.
متخصــص بیمــاری هــای پوســتی افــزود: بنابراین بهتر اســت 
دســت هــا بــا آب ولــرم و در دمای پوســت شســته شــوند.
رضوانی در ادامه تاکید کرد: پوست ما تحمل محدودی برای دفعات 

شســت و شو دارد و اگر شست و شــو از یک حدی فراتر رود به 
دلیل این که پوســت فرصت کافی برای ترشح چربی روی پوست و 
حفظ رطوب دست ها پیدا نمی کند، پوست دچار خشکی می شود.
او در توصیه به افرادی که بر اثر شســت و شــوی مداوم پوســت 
دستشان خشــک شده اســت، افزود: این افراد باید دستان خود را 
مرتبا با کرم های مرطوب کننده، چرب کنند. اما باید توجه داشــت 
که چرب بودن دســت در محیط هــای آلوده و بیرون از خانه منجر 
به جذب شــدن بیشتر آلودگی ها به دست می شود. بنابراین توصیه 

می شــود وقتی از خانه بیرون می روند دستان خود را چرب نکنند.
رضوانی در پاســخ به این ســوال که آیا شســتن دســت ها با آب 
داغ مــی تواند ویــروس کرونا را از بیــن ببرد؟ گفــت: باالترین 
دمایی که پوســت بــدن می توانــد تحمل کند، دمــای 4۵ درجه 
اســت که ویــروس کرونا در این دمــا از بین نمــی رود. بنابراین 
مــردم بدانند که تنها شســتن دســت ها بــا آب داغ نــه تنها نمی 
توانــد از آن هــا در برابــر ویروس کرونــا محافظت کنــد، بلکه 
موجب خشــکی پوســت آن ها و درگیری های بیشــتر می شود.

کروناویروس جدید بیشتر سالمت ریه ها را 
تحت تاثیر قرار می دهد اما پزشکان مواردی 
را مشــاهده کرده اند که حاکی از پیامدهای 
منفــی ایــن ویروس بــرای قلب اســت.
به گــزارش ایســنا، در بررســی که روی 
تعــداد محــدودی از مبتالیان بــه بیماری 
کوویــد-۱۹ در شــهر ووهان چیــن انجام 
گرفت، مشخص شد: بیش از یک نفر از هر 
پنج بیمار مبتال به کووید-۱۹ دچار آســیب 
قلبــی شــده اند. درحالی که برخــی از این 
داشته اند،  قلبی  بیماری های  ســابقه  بیماران 
تعدادی از آنان نیز به ایــن بیماری ها مبتال 
نبوده اند اما این پرســش مطرح اســت که 
دلیل آسیب دیدن قلب چه می تواند باشد؟.
متخصصین قلــب نظریه های مختلفی را در 
کووید-۱۹  بیمــاری  منفی  تاثیــرات  مورد 
بر ســالمت قلب مطرح کرده انــد. به طور 
مثــال قلب بــه دلیــل نبود اکســیژن کافی 
در فراینــد پمپــاژ خون با مشــکل روبرو 
ویروس  اســت  ممکن  همچنین  می شــود، 

ســلول های  مســتقیم  طــور  به 
قلــب را مورد حملــه قرار دهد 
یــا بدن بــرای از بیــن ویروس 
ســلول ها  از  توجهی  قابل  تعداد 
ایمنــی را به کارگیــرد که قلب 
را مــورد حمله قــرار می دهند.
محققان دانشــگاه تگزاس با بیان 
اینکه کروناویروس تنها ویروسی 
نیســت که سالمت قلب را تحت 

تاثیر قرار می دهد، اظهار داشــتند: بررســی 
انجام شــده در ســال 2۰۱۸ نشان داد خطر 
بروز حملــه قلبی در افراد آلوده به ویروس 
بیشــتر است.   برابر  آنفلوآنزا حدود شــش 
محققــان تاکید کردند: مواردی از آســیب 
دیدگــی ســالمت قلــب افــراد مبتــال به 
کووید-۱۹ مشــاهده شــده که بــه بیماری 
قلبی دچــار نبوده اند. آســیب دیدگی قلبی 
در مــوارد خفیــف بیمــاری کوویــد-۱۹ 
معمول نیست و بیشــتر در افرادی مشاهده 
می شود که با عالئم شــدید بیماری مواجه 
هســتند و در بیمارستان بســتری می شوند.
بــه گزارش ایســنا به نقل از الیوســاینس، 
اگرچــه ایــن ویــروس در اغلــب موارد 
ریه هــا را تحت تاثیــر قــرار می دهد این 
ویــروس در جریــان خون گــردش دارد 
و بــه ایــن مفهوم کــه ویــروس می تواند 
به شــکل مســتقیم دیگــر اندام هــای بدن 
از جملــه قلــب را مورد حملــه قرار دهد.

بنیامین  خبرنــگاران/  باشــگاه 
متخصص  و  اســتاد  چاپمــن، 
دانشگاه  در  غذایی  مواد  ایمنی 
شــمالی  کارولینــای  ایالتــی 
گفت: مــا هیچ مدرکــی مبنی 
بــر اینکه بســته بنــدی مواد 
کوید_۱۹  بیماری  منبع  غذایی 
باشــد، تا کنون پیــدا نکردیم.
چاپمن تأکید کرد که هنوز چیز 

هــای زیادی را دربــاره بیماری کوید_۱۹ 
و ویــروس ایجــاد کننده آن نمــی دانیم، 
درک ما از شــیوع ایــن بیماری و خطرات 
ناشــی از مواد غذایی با در دسترس بودن 
اطالعــات بیشــتر مــی تواند تغییــر کند.
اما طبق اطالعات مرکز کنترل و پیشــگیری 
از بیمــاری )CDC(، تــا آنجــا کــه می 
دانیــم این بیمــاری عمدتًا از فــرد به فرد 
از طریــق ذرات ویروس زمانــی که فرد 
ســرفه یا عطســه می کند پخش می شود.
در حالــی کــه ویــروس کرونــا از نظر 
علمی با دســت زدن به یک ســطح آلوده 
و ســپس لمــس کــردن بینی، دهــان یا 
چشــم ها، قابل انتقال اســت، براســاس 
اطالعات ســی دی ســی تصور نمی شود 
کــه ایــن روش اصلــی انتقال آن باشــد.
اولیــن نکته، اقدامات ایمنــی مواد غذایی 
کــه در حال حاضــر بــرای جلوگیری از 
بیمــاری ناشــی از مــواد غذایــی وجود 
دارد، مانند شستشــوی مکــرر، تمیز کردن 
ســطوح و ظــروف و پخــت و پــز مواد 
غذایــی در دمای مناســب - باعث کاهش 
انتقــال هر گونه ذرات ویــروس از جمله 
ویــروس کرونــا از طریق غذا می شــود.
چاپمــن همچنین گفت: یکــی از مزایایی 
کــه ما در دنیــای مواد غذایــی داریم این 
اســت که ما در حال حاضر زیاد به انتقال 
ویروس از طریق مواد غذایی فکر می کنیم 
و این افکار باعث می شــود دائمًا ســعی 
کنیم از انتقال پاتوژن های ناشــی از مواد 

غذایی به طــور عادی و منظم دوری کنیم.
عامــل دیگــر زیســت شناســی ویروس 
اســت. به گفته مراکز علمــی، این بیماری 
نمی تواند برای هفته هــا به طور همزمان 
بر روی ســطوح زنــده بمانــد، مطالعات 
اولیه نشــان داده اســت که کروناویروس 
جدیــد ممکــن اســت چنــد ســاعت تا 
چنــد روز روی برخی از ســطوح بماند.
همچنیــن، از نظر تئوری، این نوع ویروس 
نبایــد در معــده زنده بماند، زیــرا محیط 
معده اســیدی است و آن را از بین می برد.
هنوز، میزان آلودگی افراد با لمس کردن دهان 
و یا خوردن غذای آلوده مشــخص نیست.
چاپمن همچنین افزود: اینگونه نیســت که 
امــکان انتقال این ویــروس از طریق غذا 
به هیــچ عنوان اتفاق نیفتــد، ولی در حال 
حاضر هیچ مدرکــی در این زمینه نداریم.
در صورت عدم وجــود بیماری همه گیر، 
شستشو میوه و سبزیجات تازه با آب برای 
از بین بــردن کثیفی و ســموم، دفع آفات 
و کاهــش میزان میکروب های حاوی مواد 
غذایی ایده خوبی اســت. نیازی به شستن 
مواد غذایی با صابون نیست، صابون برای 
شستشــوی دســت به کار می رود نه غذا.
اگر نگران بســته بندی مواد غذایی هستید، 
می توانید بعد از دست زدن به بسته بندی، 
دستان خود را بشویید، همچنین می توانید 
آن را بــه مدت 3 دقیقه در دمای ۶۵ درجه 
سانتیگراد طبخ کنید، که به طور قابل توجهی 
میزان ذرات ویــروس را کاهش می دهد.

در دوران نقاهــت بیمــاری، اشــتهای از 
دســت رفته فرد افزایش یافته و این زمان 
بهتریــن فرصت برای جبــران کمبود آب، 
ویتامین هــا، پروتئین و انــرژی مورد نیاز 
بدن اســت که در طــول دوره بیماری به 
علــت افزایش نیاز به مــواد مغذی، آب و 
الکترولیت ناشــی از ســوخت و ساز باال 
در بدن بــه میزان کافی جذب نشــده اند.
به گزارش مشــرق و بنابر اعالم دفتر بهبود 
تغذیــه وزارت بهداشــت، به طــور کلی 
رعایت رژیم غذایی غنی از غذاهای گیاهی 
با حداقل فرآوری شــامل میوه، سبزی، نان 
و غالت سبوس دار، حبوبات، ماهی و مرغ 
و مصرف کم گوشت قرمز در تسریع روند 
بهبودی موثر هســتند. اما به جز موارد ذکر 
شده پایبندی به چه اصولی ضرورت دارد؟
_ مصــرف و تامین مقادیر زیــاد مایعات 
مانند آب، آب میوه طبیعی، آب سبزی های 
تــازه، چای کمرنگ، آب گوشــت یا مرغ 
بــه میــزان حداقل ۸ لیــوان در روز برای 
رقیق کردن ترشحات درون مجاری هوایی
_ مصرف ســوپ و آش داغ مانند سوپ 
ســبزیجات، ســوپ جــو و آش برنــج
_ مصــرف روزانه میوه و ســبزی تازه یا 
سبزیجات آبپز به صورت دورچین کنار غذا 
برای تحریک اشــتها و تامین ریز مغذی ها
_ اســتفاده از منابع غذایــی ویتامین A که 

ســبب حفــظ یکپارچگی مخاط تنفســی 
می شــود مانند زرده تخم مرغ، گوشــت، 
ماهی، جگر، میوه ه و ســبزی های نارنجی 
و زرد مثــل کدوحلوایی، هویج و همچنین 
اســتفاده از ســبزی هایی بــا بــرگ تیره
 C اســتفاده از منابــع غذایــی ویتامین _
بــه دلیل خاصیت آنتی اکســیدان آن مانند 
مرکبــات، آب نارنــج، آب لیمو ترش و...
_ اســتفاده از منابــع غذایــی پروتئیــن، 
تقویــت  کــه  ســلنیوم  و  آهــن  روی، 
کننــده سیســتم ایمنــی بدن اســت مانند 
گوشــت، مرغ، تخم مرغ، ماهــی یا میگو، 
حبوبــات، غالت کامل، انــواع مغزها و...
کربوهیــدرات  منابــع  از  اســتفاده   _
پیچیــده و نشاســته ای همچــون برنــج، 
دار  ســبوس  نــان  و  زمینــی  ســیب 
حداقــل در یکــی از وعده هــای روزانه
_ اســتفاده از روغــن گیاهــی یــا نباتی 
دانه،  پنبــه  آفتابگــردان، ســویا،  شــامل 
زیتــون و کنجــد به منظور تامین بخشــی 
از انــرژی مــورد نیــاز روزانــه و تامین 
برخــی اســیدهای چــرب ضــروری و 
ویتامین های محلول  در چربی در تهیه غذا
تقویــت  بــرای  عســل  از  اســتفاده   _
ســرفه مهــار  و  ایمنــی  سیســتم 
_ اســتفاده از زردچوبــه در تهیــه غــذا 
بــه علــت خاصیــت ضــد التهــاب آن

۶ پزشکی و  سالمت 

دو داروی سنتی درمان کرونا در مراحل کارآزمایی بالینی

کروناویروس تا چه زمانی روی ماسک باقی می ماند؟

ده نکته برای بهداشت مصرف رسانه ای

شستن دست ها با آب داغ یا سرد؛ کدام بهتر است؟

نیاز روزانه بیماران به خون 

ارتباط بین قلب و کروناویروس

آیا اسید معده ویروس کرونا را از بین 
می برد؟

۱2 نکته تغذیه ای برای بهبود یافتگان کرونا
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سرهنگ عباس رضایی در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرستان ُمهر، 
گفت: پس از شیوع ویروس کرونا در کشور شورای تأمین و ستاد مقابله 
با کرونا در شهرســتان ُمهر جهت مقابله با ویروس کرونا تشــکیل شد و 
سپاه شهرستان ُمهـر نیز در راستای تحقق مصوبات این شورا و حراست 

از سامت مردم با سایر ادارات همکاری داشته است.
وی ادامه داد: اولین اقدامی که ســپاه شهرســتان مهر انجام داد تشکیل 
قرارگاه پدافند زیســتی سپاه شهرســتان ُمهر با حضور شبکه بهداشت و 
درمان، اتاق اصناف و فرماندهی منطقه انتظامی شهرستان و اداره صنعت، 

معدن و تجارت بود.
فرمانده ســپاه ُمهر تصریح کــرد: حوزه و پایگاه هــای مقاومت در امر 
گندزدایی و ضدعفونی کردن روســتاها و نقاط حســاس همکاری الزم 
داشــته و تاکنون بیش از ۳۰ مرحله به صورت سازمان دهی شده همانند 
مساجد، بیمارستان، کلینیک، پمپ بنزین و پمپ گاز و نقاط حساس و مهم 
شهرها و روســتاهای شهرستان و در مواردی نیز به صورت پراکنده نقاط 

حساس و مهم را ضدعفونی کرده اند.
وی ادامه داد: برگزاری جلسه مشترک با شبکه بهداشت و درمان و معرفی 
نیروهای بســیجی جهت کمک در طرح غربالگــری و کنترل اجتماعات 
و رصد اصنــاف و مراکز تجاری و تجمع افراد نیز از برنامه های ســپاه 

شهرستان است.
فرمانده سپاه ُمهر خاطرنشان کرد: سپاه شهرستان ُمهـر در جهت پیشگیری و 
ضدعفونی کردن ساختمان اداری سپاه شهرستان به صورت روزانه اقداماتی 
نظیر ضدعفونی کردن و تهیه دســتکش برای نیروهای کادر و ارباب رجوع 
صورت می گیرد اما نکته اساسی در امر مبارزه با بیماری کرونا همراه مردم 
عزیز شهرســتان و همگام با مســئولین خواهد بود تا با کمک مردم عزیز 

شهرستان بتوانیم این ویروس کووید 1۹ را شکست دهیم.
عضو شورای تأمین شهرســتان ُمهر گفت بسیج و سپاه شهرستان ُمهر در 
طرح غربالگری نســبت به معرفی 1۳4 نفر نیروی بسیجی خواهر و برادر 
جهت کمک به شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان ُمهر و این عزیزان 

توانستند در کمتر از چهار روز بیش از ۹۰ در صد از مردم این شهرستان 
را غربالگری کنند.

این مســئول ادامه داد: اقدامات انجام شــده در جهت باال بردن امنیت و 
ســامت سطح جامعه توسط ســپاه شهرستان ُمهـــر در مقابله با حمله 
بیوتروریســم و ضدعفونی معابر شهری ُمهر و روستاهای اطراف به همت 
شهروندان و بســیجیان حوزه های مقاومت بســیج و هیئت های مذهبی 
رزمایش بزرگ گندزدایی و ضدعفونی معابر شهرستان در چندین مرحله 
انجام شــده است و در سطح شهر ُمهر و شهر اسیر با ۳ دستگاه خودروی 
مقابله با بیوتروریســم از منطقه چهارم دریایی سپاه و 15 دستگاه تراکتور 
سم پاش و 2۰ دستگاه سم پاش های کوله ای با همکاری مردم و کادر سپاه 

و بسیجیان این ناحیه انجام گرفته است.
وی با اشــاره  به فعالیت کارگاه های ماســک ودستکش در این شهرستان 
گفت: راه اندازی 1۸ کارگاه ساخت ماسک  و دستکش در شهرستان ُمهر به 
همت سپاه از جمله اقدامات سپاه در این شهرستان است که همت خواهران 

وبرادران بسیجی تولیدات ماسک ودستکش را بین مردم توزیع می کنیم.
رضایی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۸۰ بســته معیشــتی تهیه و در میان 
اقشــار آسیب پذیر و مستضعف شهرســتان که با تعطیلی ها دچار کمبود 

مایحتاج شده اند توزیع شده است.
فرمانده سپاه ُمهر در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: ایجاد 
بیش از 2۰ تور ایست و بازرسی و ۸۰ گشت های محله محور جهت تأمین 
امنیت شهرستان در روزهای قرنطینه باهمت بسیجیان حوزه های مقاومت 
سطح شهرستان انجام گرفته است و تست سامت و پایش مداوم نیروها و 

سربازان هرروز توسط بهداری سپاه شهرستان ُمهر انجام می گیرد.
وی در بخــش پایانی صحبت های خود گفــت: از امروز کنترل ورود و 
خروج به شهرهای شهرستان به همت بســیجیان این شهرستان تا زمانی 
که کرونا را شکســت دهیم انجام خواهد گرفت و از همه شــهروندان 
می خواهیم که به تذکرات و توصیه های بهداشتی را رعایت کنند تا شاهد 

روند افزایش ویروس کرونا در شهرستان و منطقه نباشیم.

شـهید »داوود قیصـری« در وصیت نامـه خـود تاکید می کنـد: امتی که شـهید دارد هیچ وقت 
زیربـار ظلـم و سـتم نمـی رود و هیـچ موقع در برابـر ابرقدرت ها سـر فرود نمـی آورد بلکه با 
آخریـن قـدرت و تـا آخریـن نفس و تـا آخرین قطـره خونی که در بدنش اسـت با دشـمنان 

دین بـه مقابله می پـردازد.
امتـی کـه شـهید دارد زیر بار ظلم وسـتم نمی رود وبا دشـمنان اسـام مـی جنگدبه گزارش 
خبرنـگار دفاع پـرس از شـیراز، شـهید »داوود قیصـری« در سـال 1۳4۹ در روسـتای »کنـدر 
کاه بلنـد« از توابـع شهرسـتان المـرد در خانـواده ای مذهبی و عاشـق والیت دیـده به جهان 
گشـود. از کودکـی بـا آداب و اخاق اسـامی تربیت شـد و با شـرکت در مجالـس مذهبی، 

درس عشـق و ایثـار را از مکتب سـرخ عاشـورا فـرا گرفت.
وی تحصیـات ابتدایـی را در زادگاهـش و »کنـدر شـیخ« دوره راهنمایـی را در مدرسـه 

ابوریحـان سـیگار و تحصیـات متوسـطه را در دبیرسـتان های دکتـر بهشـتی و شـهید غریبی 
الر ادامـه داد.

قیصـری در هنـگام هجـوم بیگانـگان به کشـور اسـامی، به پیـروی از امام خویش رهسـپار 
میدان هـای جنـگ شـد. پـس از طی دوره آموزشـی غواصـی در کتوند، در جزیـره ی مجنون 
بـه مصـاف دشـمن رفـت. سـرانجام 1۸ فروردین سـال 1۳۶۶ با شـرکت در عملیـات بزرگ 

کربـای ۸ در منطقه شـلمچه بـه وصال معبود رسـید.
در وصیتنامه این شهید آمده است:

همـه از خداییـم و بسـوی خـدا بازمی گردیـم. ای خداونـد یـک عنایتـی کـن تـا بتوانم به 
جبهه هـا بـروم و بـرای اسـام خدمتی بنمایـم. ای خـدا راهی را بر مـن انتخاب نمـا، همانند 
راه اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـری یعنـی شـهادتی بـزرگ کـه شـهادت سـعادتی اسـت که 

نصیـب هـر کس نمی شـود.
خدایـا ایـن فـوز عظیم یعنـی شـهادت را نصیبم بفرما و مسـتجاب فرمـا خدایا ایـن دعا را. 
هـم اکنـون که نـام؟؟؟ گرفتـه ام و می خواهـم وصیتی برای خـود و دیگران بر جـای بگذارم 
قلـب چنـان بـه تپـش افتـاده اسـت کـه گویـی همیـن االن شـهادت بطـرف من با سـرعت 

می آیـد و می خواهـد مـرا هـر چه زودتـر به خـدای عظیـم نزدیکتـر بگرداند.
وصیتـم بـه دانـش آمـوزان و مخصوصـا همکاسـی هایم و دوسـتانم و همچنین آشـنایان و 
معلمـان گرامیـم ایـن اسـت کـه راه شـهیدان را ادامـه دهنـد و نگذارنـد کـه خـون بنا حق 

ریختـه ایـن جوانان عزیـز پایمال شـود.
وصیتـم بـه برادرانم این اسـت کـه راه مرا ادامـه دهند و همچنـان در راه حفظ اسـام کارم 
باشـند. وصیتـم بـه مـادرم این اسـت کـه در مرگم گریـه نکند بـرای اینکه دشـمنان اسـام 

خوشـحال می شـوند. خدایـا خدایا تـا انقاب مهـدی خمینـی را نگهدار.
متـن زیـر انشـاء دانـش آمـوز شـهید داوود قیصری اسـت کـه در سـال تحصیلـی ۶5-۶۶ 

نوشـته شـده است.
موضوع انشاء: ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد

)و ال تحسـبن الذیـن قتلـوا فـی سـبیل اهلل امواتـا بـل احیـاء عنـد ربهـم یرزقـون( قـرآن 

کریـم. کسـانی کـه در راه خـدا کشـته شـده اند مـرده نپنداریـد بلکـه آنهـا زنده انـد و نـزد 
می خورنـد. روزی  پروردگارشـان 

ابتـدا، قبـل از هر چیز باید بدانیم که شـهادت یعنی چه؟ شـهادت یعنی شـهید شـدن و کشـته 
شـدن در راه خداونـد بـزرگ بخاطـر احیاء و زنـده کردن دین مبین اسـام و نرفتن بـه زیر بار 
ظلـم و سـتم سـتمگران و ابرقدرت هـای شـرق و غـرب و جباران هـر زمان پس ملـت و امتی 
کـه ایـن فـوز عظیـم پذیرفـت و آن را بـه جان خریـد و بـرای احیاء اسـام و مکتـب انقابی 
خـود از جـان خویش مایه گذاشـت این چنیـن فردی و کا ایـن چنین امتی هیـچ وقت زیربار 

ظلـم و سـتم نمـی رود و هیچ موقـع در برابر ابرقدرتها سـر فـرود نمی آورد.
ایـن چنیـن امتی بـا آخرین قـدرت و تا آخرین نفـس و تا آخریـن قطره خونی کـه در بدنش 
اسـت بـا دشـمنان دین بـه مقابله می پـردازد و بـا آنها می جنگـد و نمی گذارد کـه مکتب عظیم 

خـود و دیـن عزیـز و گران بهـای خود را بدسـت این دیو صفتـان عالم بشـریت از بین برود.
بنابرایـن ایـن چنیـن امتـی کـه مکتـب شـهادت را آخریـن مرحلـه تکامـل خـود می داند در 
هیـچ برهـه از زمـان از پـای نمی نشـیند و تا جـان در بدن دارد بـا اهریمنان و دشـمنان مکتبش 
میجنگـد و همـان طـور که می دانیم شـهادت سـعادتی اسـت که نصیـب همه کس نمی شـود، 
پـس ملتـی می توانـد این درجـه متعالی را بـه دسـت آورد که تنها نظـرش خداوند کریم باشـد.

بـرای باقیمانـدن دیـن اسـام که آخریـن دین و آخرین مکتب آسـمانی اسـت جـان و مال و 
فرزنـدان خویـش را در راه خـدا و بـرای خـدا از دسـت بدهد. پس ملت شـجاع و مسـلمان 
ایـران کـه این درجـه عظیـم را پذیرفته اند و شـهادت را سـعادت می دانند همیشـه در مقابل 
اسـتعمارگران و ابـر جنایتـکاران تاریـخ مـی ایسـتد و تا آخرین لحظـه زندگیـش از این آب 
و خـاک و ایـن مکتـب سـرخ حسـینی دفـاع می کنـد و بـرای نابـودی دشـمنان ایـن مکتب 

می کوشد. )اسـام( 
ملتـی کـه بـا خـدا اسـت در برابـر هیچ کـس جـز خداوندی کـه خالـق تمام جهان اسـت 
سـرفرود نمـی آورد، شـهادت به مـا می آموزد که انسـان باید همیشـه آزاد باشـد و برای این 
آزادی بایـد از تمـام مادیـات دنیوی گذشـت تا به درجـه متعالی که همان آزادی و اسـتقال 

اسـامی می باشـد رسید. 

7 شهرستان مهر 

شهید »داوود قیصری«:  امتی که شهید دارد زیر بار ظلم نمی رود

 

و  بـرداری  بهـره  معاونـت  سرپرسـت 
ضـاب  فـا  و  آب  شـرکت  آب  توسـعه 
وقـوع  پـی  در  گفـت:  فـارس  اسـتان 
بارندگـی هـای اخیـر خسـارت شـدیدی 
بـه تاسیسـات آبرسـانی شـهرگله دار در 
شهرسـتان ُمهـر اسـتان فـارس وارد شـد 
کـه بـا اقدامات بـه موقـع ، آبرسـانی به 
بازگشـت. عـادی  روال  بـه  شـهروندان 

رضـا عسـکری سرپرسـت معاونـت بهره 
آبفـا  شـرکت  آب  توسـعه  و  بـرداری 
اسـتان فـارس اعام کـرد: در پـی وقوع 

بارندگـی هـای اخیـر در برخـی از شـهر 
بـه  بـارش  حجـم  اسـتان  جنوبـی  هـای 
طـور میانگیـن بـه 12۰میلیمتـر در کمتـر 
از یـک سـاعت نیـز رسـید کـه در شـهر 
گلـه دار منجـر بـه تخریب بخـش زیادی 
از تاسیسـات آب شـرب ایـن شـهر شـد .

وی اظهـار داشـت : ایـن خسـارت هـا 
بـه تاسیسـات چـاه هـای 1 الـی ۳ تنـگ 
، جـاده هـای  انتقـال  ، خطـوط  بنـدری 
 ، شـهری  توزیـع  ی  شـبکه   ، دسترسـی 
حـدود   ، هـا  چـاه  نگهبانـی  سـاختمان 
یـک کیلومتـر از شـبکه ی بـرق رسـانی 

وارد شـده اسـت .
منظـور  بـه  و  حادثـه  ایـن  پـی  در   
بـه  آبرسـانی  خدمـات  اسـتمرار 
از  ناشـی  اثـرات  کاهـش  و  شـهروندان 
بـا  اسـتان فـارس  آبفـا  ، شـرکت  سـیل 
اسـتفاده از تاسیسـات موقـت، تانکرهای 

سـیار آب شـرب ، راه انـدازی ۶ حلقـه 
ای  اجـاره  آن  از  حلقـه  دو  کـه  چـاه 
اقـدام  4 روز  مـی باشـد و در کمتـر از 
خدمـات  ارائـه  و  بحـران  مدیریـت  بـه 
آبرسـانی بـه شـهروندان ایـن شـهر کرد  
بـه  آبرسـانی  رونـد  حاضـر  حـال  در  و 

باشـد. مـی  عـادی  مـردم 
و  بـرداری  بهـره  معاونـت  سرپرسـت 
ضـاب  فـا  و  آب  شـرکت  آب  توسـعه 
بـه  توجـه  بـا  افـزود:  فـارس   اسـتان 
ارزیابـی کارشناسـان مبلغ خسـارت وارد 
شـده بـه تاسیسـات آبرسـانی ایـن شـهر 
۹۰ میلیـارد ریـال بـرآورد گردیده اسـت 
از  بـه موقـع  بـا تخصیـص  بایسـتی  کـه 
منابـع مالـی این خسـارت ها  بازسـازی 
و ترمیـم شـود و تاسیسـات آسـیب دیده 
بـه چرخـه تولیـد و خدمـات رسـانی باز 

گردانـده شـوند.

سیالب به تاسیسات آبرسانی گله دار شهرستان ُمهر زیان رساندفعالیت۱۸ کارگاه ماسک ودستکش در مهر

گرده افشانی نخلستان های 
شهرستان مهر

بیش از ۹۰ درصد نخلســتان های شهرســتان مهر گرده افشانی 
شدند.

گرده افشــانی نخلستان های شهرستان مهربه گزارش خبرگزاری 
صدا و ســیما، مرکز فارس، مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان 
مهــر گفت: مراحل گرده افشــانی خرما هر ســاله ازنیمه دوم 

اســفند ماه شروع و تا پایان فروردین ماه ادامه دارد
۹۰ درصد از نخلســتان های  وی افزود:تــا کنــون بیــش از 
بخش های وراوی مرکزی، گله دار و اســیر شهرستان مهر گرده 

است شده  افشانی 

بیشــترین ســطح زیر کشــت  غامحســین مظاهــری گفت: 
محصوالت باغی این شهرســتان را خرما تشــکیل می دهد که 
شــامل هزار و 5۳۹ هکتار تخلستان است که هزار و ۷۹ هکتار 

است. بارور  آن 
از مهمترین و  افشــانی نخیات خرما  افزود:عملیات گرده  وی 
حســاس ترین عملیات زراعی است که نقش بسزایی در کیفیت 
محصــول و میزان تولیــد آن دارد که این عملیات بیشــتر به 

صورت ســنتی وتوسط افراد مجرب انجام می شود.
مظاهــری تصریح کرد: ۸5۶ هکتار نخل آبی بارور، 24۹ هکتار 
غیــر بــارور و 2۳۳ هکتار نخل دیم بارور درســطح 4 بخش 

وراوی، مرکزی، گله دار، اســیر شهرستان مهر وجود دارد.
مدیرجهاد کشاورزی شهرســتان مهر گفت: نخلداران به کاشت 
ارقــام خرمای تجاری بازار پســند مجول و پیارم روی خوش 
نشان داده اند که شــاهد افزایش سطح زیر کشت این ارقام به 

هستیم. بافت  کشت  صورت 

 شهرسـتان ُمهـر در جنـوب اسـتان فـارس از مناطـق صنعتی اسـتان 
اسـت و برهمین اسـاس فرمانـدار ُمهر با بیان اینکه شـرایط بهداشـتی 
ایـن منطقـه تحـت کنترل اسـت اعام کـرد :منتظـر دریافـت پروتکل 
برگشـت کارکنـان شـرکت های صنعتـی بـزرگ شهرسـتان پـس از 
دسـتیابی بـه وضعیـت قابـل قبـول در کنترل بیمـاری کرونا هسـتیم.

 سـید محمـد موسـوی در گفـت و گـو بـا ایرنا افـزود: شهرسـتان 
مهـر تجربیات و راهکارهای مرکز اسـتان و شهرسـتان ها را در مسـیر 
مقابلـه بـا کرونـا بـه کار خواهد گرفـت و بـا اقدامات بـه موقع تیم 
بهداشـت و درمـان در زمینـه کنتـرل بیمـاری در وضعیـت مناسـبی 

داریم. قـرار 
وی  بـر لـزوم رفـع کمبـود تجهیـزات بهداشـتی و درمانـی ایـن 
شهرسـتان تأکیـد کـرد و گفـت: مهر یک شهرسـتان صنعتـی و محل 
تاقی سـه اسـتان بویـژه منطقـه آزاد اقتصادی عسـلویه و در مواجهه 
شـدید بـا بیماری کروناسـت امـا تعـداد مبتایان بـه بیمـاری کرونا 

در ایـن شهرسـتان کمتـر از میـزان انتظار اسـت.
اینکـه همدلـی مدیـران و کارکنـان مجموعـه  ابـراز  بـا  موسـوی 
بهداشـت و درمـان در شـرایط بحرانـی کنونـی، فرمانـداری و دیگر 
دسـتگاه اجرایـی را بـرای حمایـت و همگامـی بیشـتر ترغیـب کرده 
اسـت گفت: بازرسـان دانشـگاه علو م پزشکی شـیراز بازدید میدانی 

از عملکـرد مـا داشـته اند.
الزام ارائه مسـتندات مقابله با کرونا در شهرستان های فارس

بازرسـان دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز پـس از بازدیـد میدانی از 
محـدوده شـیوع کرونـا در روسـتای چـاه کبـکان شهرسـتان ُمهـر با 
ابـاغ پیـام قدردانی معاون بهداشـت دانشـگاه به مدیـران و کارکنان 
حـوزه سـامت و گروه هـای سـامت مردمـی، مدیریـت و انسـجام 
تیم هـای واکنـش سـریع شهرسـتان مهـر در اجـرای پروتکل هـای 
: مستندسـازی تمـام  مربـوط را مطلـوب عنـوان کردنـد و گفتنـد 
اقدامـات مقابلـه بـا ویـروس کرونـا در شهرسـتان هـا الزامی اسـت.

ایـن کارشناسـان در ارزیابـی خـود، ورود بـه موقـع تیـم واکنـش 
سـریع، بیماریابـی فعـال در سـه مرحلـه، انجـام قرنطینـه خانگـی 
مرحلـه  در  و  دوم  و  اول  مرحلـه  در  تمـاس  در  افـراد  و  بیمـاران 
سـوم قرنطینـه تمـام روسـتای درگیـر بـا بیمـاری، ضدعفونـی کلیه 
معابـر روسـتا و منـازل افـراد بیمـار بـه صـورت روزانه و اسـتقرار 

تیـم بهداشـتی-درمانی در مرحلـه سـوم در روسـتا را از نقـاط قّوت 
برشـمردند.

 مشـارکت مردم، مسـؤوالن و نیکـوکاران عرصه سـامت، اقدامات 
کنترلـی و غربالگـری ۹۹ درصـدی کووید-1۹ در سـطح شهرسـتان 

مهـر از دیگـر نقـاط قـوت عملکرد حوزه سـامت عنوان شـد.
ایـن بازرسـان همـکاری مـردم و مسـؤوالن  محلـی با تیـم واکنش 
سـریع در امـر قرنطینـه و ایزوالسـیون خانگـی را از مباحـث نیـاز 
بـه پیگیـری بیشـتر عنـوان کـرده و بـر رعایـت فاصلـه اجتماعـی و 

جلوگیـری از تجمـع مردمـی تأکیـد کردنـد.
کارشناسـان ارشـد واحدهای سـامت محیـط و پیشـگیری و مبارزه 
بـا بیمـاری هـای واگیر دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز از فرماندار 
خواسـتند: بـا صـدور دسـتور مدیریـت فضـای مجـازی در سـطح 
شهرسـتان، مسـؤوالن و مـردم را بـه همسـویی بـا اهـداف حـوزه 
سـامت دعـوت کندتـا اخبـار کـذب منجـر بـه تضعیـف روحیـه 

خادمـان خـط مقـدم جبهـه مبـارزه بـا کرونا نشـود.
لزوم ابالغ شیوه نامه به شهرستان های فارس برای مقابله با کرونا

رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان مهـر خواهـان رفـع 
نیازمندی هـای کنونـی شهرسـتان بـرای مقابلـه بـا شـیوع بیمـاری 

شـد. کرونا 
گرفتـه  صـورت  اقدامـات  بـه  اشـاره  بـا  خلیلـی  حسـن  سـید 
پـس  مردمـی  گروه هـای  و  بهداشـت  شـبکه  تیم هـای  توسـط 
بـا  شهرسـتان  ایـن  در  شـهروندان  از  تعـدادی  شـدن  مثبـت  از 
ارائـه لیسـت امکانـات و تجهیـزات حفاظـت فـردی و گروهـی 
مـورد نیـاز شهرسـتان بـه بازرسـان ویژه دانشـگاه علوم پزشـکی 
شـیراز گفـت: پیگیـری سـرعت بخشـیدن بـه رونـد اعـام نتایج 
نمونه هـای ارسـالی بـه آزمایشـگاه مرکـزی اسـتان از اضطـراب 

کاهد. مـی  مـردم 
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون روند گـزارش دهی دربـاره ویروس 
کرونـا از سـوی واحـد روابـط عمومی شـبکه بهداشـت و درمان 
شهرسـتان مهـر بـر اسـاس انتظارات سـتاد مبـارزه بـا کرونا بوده 
اسـت عنـوان کرد: بـه منظـور یکسان سـازی روند اطاع رسـانی 
در سـطح شهرسـتان هـا، لـزوم ابـاغ یـک شـیوه نامه بـه تمـام 

شهرسـتان های اسـتان فـارس بیـش از پیش احسـاس می شـود.

اسـیر  بخـش  کبـکان  چـاه  روسـتای  اسـامی  شـورای  رئیـس 
شهرسـتان ُمهـر با ابـراز گله مندی گفت: متأسـفانه تا بـه این لحظه 
تمامـی اقدامـات مسـئوالن شهرسـتان ُمهـر در خصـوص کمک به 
مـردم روسـتای چـاه کبـکان در راسـتای مقابلـه با کوئیـد-1۹ در 
حـد شـعار بـوده اسـت و بـرای مـردم در محاصـره کرونـای این 

روسـتا هیـچ اقـدام عملی صـورت نگرفته اسـت.
سـهراب آزاد در گفت وگـو بـا خبرنگار برنـا از شهرسـتان ُمهر، با 
اشـاره به عـدم رسـیدگی به وضعیـت قرمز روسـتای چـاه کبکان 
بخـش اسـیر تصریـح کـرد: چند روز اسـت کـه فقط یک پزشـک 
کـه خـود از کمتریـن امکانـات محافظتـی_ بهداشـتی برخـوددار 
اسـت آن هـم فقـط برای یک سـاعت با کمـک 2 بهورز روسـتای 
چـاه کبـکان و شـهرک امـام در خانـه بهداشـت منطقه ما مشـغول 
بـه رسـیدگی بـه بیمـاران اسـت؛ نکتـه جالبتر اینجاسـت کـه این 
پزشـک سـختکوش بـا خـود هیـچ دارویـی نیز نـدارد و خـود از 

نیسـت! ایزوله  ایمنـی  نظر 
ایـن مقام مسـئول با ابراز نگرانـی از وضعیت بغرنج روسـتای چاه 
کبـکان، اسـتقرار داروخانـه موقت، اتـاق ایزوله برای رسـیدگی به 
وضعیـت بیمـاران و حضور پزشـکان در تایم بیشـتری از روز را از 
مهـم تریـن خواسـته هـای مردم این روسـتا برشـمرد و ادامـه داد: 
بـا وجود اینکـه هیچگونه امکانـات دارویی، بهداشـتی و غذایی از 
قبیل شیرخشـک، ماسـک، دسـتکش و حتی مـواد ضدعفونی کننده 
در اختیـار مـردم روسـتا قرار داده نشـده اسـت تصمیم بـه قرنطینه 
کـردن آن گرفتـه انـد! عـاوه بـر ایـن داروهای مـورد نیـاز مردم 

روسـتا پـس از گذشـت یک روز به دسـت آنها میرسـد.
وی اضافـه کـرد: جمعیت روسـتای چـاه کبکان متشـکل از بومی 
و غیربومـی بـه ۳ هـزار نفـر میرسـد امـا تاکنون بـا رایزنـی هایی 
کـه کردیـم فقـط 4۰۰ عدد دسـتکش از طرف بسـیج و سـپاه برای 
مقابلـه بـا ویـروس کرونـا دریافت و در بین کسـانی که بیشـتر در 

معـرض خطـر ابتا بـه کرونا قـرار دارنـد توزیع کـرده ایم.
اسـیر  بخـش  کبـکان  چـاه  روسـتای  اسـامی  شـورای  رئیـس 
شهرسـتان ُمهر خاطرنشـان کـرد: باتوجه بـه جمعیت روسـتا بارها 
بـرای اسـتقرار یـک درمانـگاه در آن پیگیـری کـرده ایـم امـا بـه 
دالیـل مختلفی ایـن امر تحقق نیافـت از طرفی دیگر ساخت وسـاز 
درمانـگاه ۳ میلیـارد ریالی که مـردم، دهیاری و شـورا هزینه آن را 
تأمیـن کـرده انـد در چاه کبـکان متوقف شـد و مـا امـروز در این 

شـرایط بحرانـی از داشـتن یک قـرص مسـکن محرومیم!
آزاد بـا بیـان اینکـه بـرای نجـات مـردم و جلوگیـری از شـیوع 
هـر چـه بیشـتر ویـروس کرونـا مجبور بـه رسـانه ای کـردن این 
موضـوع شـده اسـت اذعـان کـرد: خوشـبختانه اهالی این روسـتا 
بـرای جلوگیـری از انتشـار ویـروس کرونا بـه خـود مراقبتی روی 
آورده انـد و آمد و شـدها را با همـکاری نیروهای محتـرم انتظامی 

بـه حداقل ممکـن رسـانده اند.
او بـا نیـم نگاهـی به گندزدایی روسـتا بصـورت روزانـه با کمک 
نیروهـای داوطلبانـه مردمی، بسـیج و پایـگاه مقاومت بخش اسـیر 
گفت: عبدالرسـول موسـوی بخشـدار بخش اسـیر پا به پـای مردم 
در روسـتا درحـال تـاش بـرای مقابلـه بـا کروناسـت؛ حضور و 
تـاش مسـتمر وی باعث قـوت قلب مـردم اسـت؛ از طرفی دیگر 
پیگیـری ها و مشـاوره های دکتر موسـی موسـوی نماینـده منتخب 
مـردم المـرد و مهر در مجلس یازدهم در راسـتای تجهیـز امکانات 
و رسـیدگی بـه مـردم امیدبخش اسـت لـذا از دیگر مسـئولین ُمهر 
نیـز خواهشـمندیم کـه تـا دیر نشـده اسـت در راسـتای مصوبات 
سـتاد مبـارزه بـا کرونـا بخـش اسـیر و همچنیـن مصوبـات دیگر 
شهرسـتان و شـورای تأمین وظایـف خود را بصـورت عملی انجام 

هند. د
۶ نفـر از اهالـی روسـتای چـاه کبکان بخش اسـیر شهرسـتان ُمهر 

بـه کوئیـد_19 مبتا شـده اند.

 از وعده شفاهی تا شعار عملی برای روستای در محاصره کرونا در ُمهر

فرماندار شهرستان ُمهر:
ارائه پروتکل برگشت کارکنان شرکت های صنعتی الزم است
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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی
صاحب امتیاز و  مدیر مسوول: محمد مهدی جعفری زاده

سرپرست: احمد صادقی 
آدرس المرد:بلوار پانزده خرداد اول خیابان شهدا تلفن 52725648

http://www.toloulm.ir وب سایت هفته نامه

Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com

طلــوع 
المرد و مهر

امام جعفر  صادق )ع(
۸ آگهی 

برکندن  از  آسان تر  کوه ها  برکندن 

دل ها از جاى خویش است .

قطعات بتنی پارس خوزی
 عرضه کننده سنگ لبه ، سنگ کانیوا ، بلوک ، حلقه چاه و...

تحویل اجناس  به محل کار 
با کیفیت باال و دستگاه های نو و پرس

آدرس: شهر خوزی _ روبروی پمپ بنزین شهید شمسی پور

با تخفیف ویژه
 خدمات به شهرهای مهر و المرد_ وراوی و خوزی و روستا های همجوار

آگهی تفکیک زمین 
نظر به اینکه آقایان علی نکویی و عبدالحسین عطایی  قصد تفکیک زمین مورد ادعای خود واقع در پاک 5۶4 به مساحت تقریبی2۸2۶5/5۰ متر مربع  
واقع در محله کریم آباد  )جنوب خیابان ۳۰ متری شــرق دانشــگاه پیام نور  ( غرب رودخانه فاریابو  مطابق کروکی و مختصات جغرافیایی زیل را 
دارد لذا چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی مدعی مالکیت زمین مذکور می باشند یا قبا زمین مورد نظر را خریداری نموده اند حداکثر ظرف مدت 
پانزده روز از تاریخ انتشار این آگهی ، نسبت به صدور دستور توقیف موقت از مراجع ذی صاح قضایی اقدام نموده و گواهی آن را به واحد اماک 
شهرداری المرد تحویل نمایند . بدیهی است پس از پایان مهلت مذکور مراحل قانونی تایید تفکیک انجام خواهد شد و شهرداری هیچگونه مسولیتی 

در قبال ادعای احتمالی اشخاص نخواهد داشت 
 atpoint  x=۷1۸۸2۰ y=۳۰24۰1۷
atpoint  x=۷1۸۸۷4 y=۳۰2۳۹۹۹

atpoint  x=۷1۸۸۸5 y - ۳۰24۰1۶ 
atpoint  x=۷1۸۹1۶ y=۳۰2۳۹۹۹
atpoint  x=۷1۸۹۰5 y=۳۰2۳۹۷۷
atpoint  x=۷1۸۸۷۸ y=۳۰2۳۸۸1
atpoint  x=۷1۸۸۶۷ y=۳۰2۳۸۷۰
atpoint  x=۷1۸۸5۶ y=۳۰2۳۸1۹
atpoint  x=۷1۸۸55 y=۳۰2۳۷1۷
atpoint  x=۷1۸۷۷5 y=۳۰2۳522
atpoint  x=۷1۸۷۶۶ y=۳۰2۳52۶

 واحد امالک شهرداری المرد

آگهی تایید  تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه آقایـان سـید عبدالحسـین علـوی ، سـید محمد علـوی ، سـید علی علـوی ، محمد شمسـی و ورثه سـید علی نقـی علوی 
قصـد تاییـد تفکیـک اراضـی مـورد ادعای خود مشـهور بـه محمد بهـزاد به مسـاحت تقریبـی 108599/89 متـر مربع واقع در شـرق 
بیمارسـتان ولیعصـر عـج ) جنـوب خیابـان 30 متـری شـمال بلـوار معلـم ( مطابـق کروکـی و مختصـات جغرافیایـی ذیـل را دارند لذا 
چنانچـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی مدعـی مالکیـت اراضـی مذکـور می باشـند یـا قبـال اراضی مـورد نظـر را خریـداری نمـوده اند 
حداکثـر ظـرف مـدت پانـزده روز از تاریخ انتشـار این اگهی نسـبت به صدور دسـتور توقیف موقـت از مراجع ذی صـالح قضایی اقدام 
نمـوده وگواهـی آن را بـه واحـد امـالک شـهرداری المـرد تحویـل نماینـد . بدیهی اسـت  پـس از پایـان مهلت مذکـور مراحـل قانونی 

تاییـد تفکیـک انجـام خواهـد شـد و شـهرداری هیچگونـه مسـولیتی در قبال ادعـای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت .
 atpoint  x=۷1۷4۳2/۷۳۹۰ y=۳۰245۳۳/۳۳5۰
atpoint  x=۷1۷۷11/۹24۰ y=۳۰244۶1/1۰5۰

atpoint  x=۷1۷۶5۸/۰۶4۰ y - ۳۰24۳۷4/۶1۹۰ 
atpoint  x=۷1۷54۰/424۰ y=۳۰241۰۶/۹۹۹۰
atpoint  x=۷1۷455/۳۸۹۰ y=۳۰24۰۹۰/152۰
atpoint  x=۷1۷4۶۰/55۸۰ y=۳۰2۳۹۸1/۸۹۶۰
atpoint  x=۷1۷۳5۹/524۰ y=۳۰24۰۰۷/۰۹۹۰
atpoint  x=۷1۷۳۶4/۷55۰ y=۳۰24221/۸4۳۰
atpoint  x=۷1۷۳۸۷/۶۷۹۰ y=۳۰24۳۸5/4۰۸۰

آگهی حصر وراثت 
آقــای  امیــد باقــری دارای شناســنامه 209 بــه شــرح دادخواســت از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن  توضیــح داده کــه شــادروان محمــد  امیــن باقــری  بــه شــماره 6570179942 در تاریــخ 98/5/14 
الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه اقامتــگاه دایمــی خــود در مزیجــان  بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن   در 

1-امید باقری  متولد 1358  ش ش 209 صادره از مهر  پدر متوفی 
2- لیال  عزیزی متولد 1363 ش ش 321 صادره از مهر مادر متوفی 

و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد                  
   دفتر شورای حل اختالف اسیر

آگهی حصر وراثت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت  از  باقــری دارای شناســنامه 209 بــه شــرح دادخواســت  امیــد  آقــای  
نمــوده و چنیــن  توضیــح داده کــه شــادروان امیــر حســین باقــری   بــه شــماره 6570152750 در تاریــخ 98/5/14 
بــه الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت  بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن  اقامتــگاه دایمــی خــود در مزیجــان    در 

1-امید باقری  متولد 1358  ش ش 209 صادره از مهر  پدر متوفی 
2- لیال  عزیزی متولد 1363 ش ش 321 صادره از مهر مادر متوفی 

و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد   
                  دفتر شورای حل اختالف اسیر

تاریخ انتشار 1399/1/27

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی توسعه و عمران مار آفرین شهرستان مهر  نوبت اول  
جلسـه مجمـع عمومـی عـادی نوبـت اول راس سـاعت 10 روز جمعـه 1399/3/2 در محـل حسـینیه امـام 
رضـا)ع( واقـع در شـهر مهـر خیابـان پارسـیان بـا کد پسـتی 7445115998 تشـکیل مـی گـردد . از کلیه 
اعضـا دعـوت مـی شـود در جلسـه مذکـور حضـور بهـم رسـانندو یـا بـا مراجعه بـه دفتر شـرکت یـا دفاتر 
اسـناد رسـمی . وکیـل / نماینـده خـود را کتبا جهـت حضور در مجمـع و اعمـا ل  رای معرفی نماینـد . تعداد 
آرای وکالتـی هـر عضـور حداکثـر 3 رای و هـر شـخص غیـر عضـو تنهـا یـک رای  خواهـد بـود . داوطلبـان 
تصـدی بازرسـی موظفنـد ظـرف یک هفتـه از تاریخ انتشـار آگهی بـه دفتر شـرکت مراجعه و فـرم داوطلبی 

را تکمیـل نمایند 
دستور جلسه 

1- قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس 
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1398

3- انتخاب هئیت مدیره اصلی و علی البدل 
4- انتخاب بازرسان اصلی  و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

5- تصویب بودجه پیشنهادی 

 واحد امالک شهرداری المرد

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی می پذیرد 
۰9۱7۳۸۱9۶۸۳

52725۶4۸


