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مقام معظم رهبری: 
مجلس شورای اسالمی، یک مرکز 
اساسی و تعیین کننده برای انقالب 
است، همه سر رشته های امور، به 

مجلس شورای اسالمی بر می گردد.

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

امام جمعه المرد:

دستگاه قضایی 
المرد با 

احتکارکنندگان 
روغن برخورد 

کند

هـا  هوبـره  ورود  از  اسـتقبال  منظـور  بـه 

از  المـرد  شهرسـتان  عالمرودشـت  دشـت 
وجـود تلـه هـای زنـده گیـری پاکسـازی 

 . شد
بـه گـزارش گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از شـیراز، محمـد علـی 
سـلمان پـور رئیـس اداره حفاظـت محیـط 
زیسـت شهرسـتان المـرد گفـت: مامـوران 
اجرایـی یـگان حفاظـت المرد، بـا همکاری 
عالمرودشـت،  زندگـی  و  زمیـن  انجمـن 

خودرویـی  موتـوری،  یـگان  از  اسـتفاده 
و پایـش هوایـی بـا پاراموتـور ابتـدا طـی 
عملیاتـی تلـه هـای زنـده گیـری هوبـره را 
شناسـایی و  تلـه های کارگذاشـته شـده را 

جمـع آوری کردنـد.
او، بیـان کـرد: بـه منظور حفاظـت از گونه 
دسـت  کـردن  کوتـاه  و  هوبـره  ارزشـمند 
سـود جویـان ایـن برنامـه تا اسـفند مـاه به 

صـورت هفتگـی ادامـه دارد.

در نیمه دوم امسـال ۱۵ هـزار اصله نهال 
شهرسـتان  طبیعـی  منابـع  نهالسـتان  در 

شـد.  تولید  المـرد 
بـه گـزارش گـروه اسـتان های باشـگاه 
مرتضـی  شـیراز،  از  جـوان  خبرنـگاران 

نکوگـو سرپرسـت اداره منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری شهرسـتان المـرد با اشـاره به 
ابالغـی سـازمان جنگل هـا،  سیاسـت های 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور و دسترسـی 
گفـت:   ،۹۹ در   ۹ طـرح  اهـداف  بـه 
افزایـش سـطح تولیـد گونه هـای جنگلـی 
و سـازگار بـا مناطـق بیابانی بـرای تامین 
نهـال طرح هـای جنـگل  نیـاز  از  بخشـی 
و زراعـت چـوب  زدایـی  بیابـان  کاری، 
از جملـه اهـداف انجـام ایـن طـرح بوده 

. ست ا
او، بیـان کـرد: هزینـه تولید ایـن نهال ها 
از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی 
بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  شـده  تامیـن 

انتظـار  شـده  انجـام  ریزی هـای  برنامـه 
شـاهد  بیشـتر  نهـال  تولیـد  بـا  رود  مـی 
جنگلـی  مناطـق  و  رویشـگاه ها  توسـعه 
و نیـز جلوگیـری از رونـد بیابانزایـی در 

باشـیم. المـرد  شهرسـتان 
نکوگـو، بـا تاکیـد بـر تامیـن نهال هـای 
و  بیولوژیـک  کاری،  جنـگل  طرح هـای 
مبـارزه بـا بیابانزایـی از محـل نهال هـای 
تولیدی پارسـال در این نهالسـتان تصریح 
کـرد: ایـن نهالسـتان گنجایـش تولیـد ۸۰ 
هـزار اصلـه نهـال را در دو سـایت مجزا 
دارد کـه در صـورت تامیـن اعتبـار کافی 
قـادر بـه تولیـد نهال هـای بیشـتر و تامین 

نیـاز شهرسـتان های همجـوار اسـت.

ائمـه جمعـه اهـل سـنت المـرد و ُمهـر، با 
بیـان اینکـه نباید وابسـتگی به غرب داشـته 
باشـیم، گفـت: جوانـان زیـادی ادامه دهنده 

راه شـهید فخـری زاده خواهنـد بود. 
بـا  گفت وگـو  در  نـوری  مصطفـی  شـیخ 
خبرنـگار فـارس در ُمهـر، اظهـار داشـت: 
یک بـار دیگـر دشـمنان نـادان و بُـزدل بـا 
یـک عمـل مجرمانـه یکـی از سـربازان و 

فرزنـدان برومنـد ایـران اسـالمی را تـرور 
کردنـد.

گلـه دار  بخـش  سـنت  اهـل  امام جمعـه 
افـزود: دشـمنان نظامـی جمهوری اسـالمی 
ایـران، بـه خیال خود بـا انجام ایـن ترورها 
می تواننـد برنامـه هسـته ای ایـران را نابـود 
کننـد؛ در حالـی  کـه جوانان زیادی هسـتند 
کـه این مسـیر پرافتخار شـهید فخـری زاده 

داد. خواهند  ادامـه 
فرزنـد  یـک  دادن  دسـت  از  گفـت:  وی 
برومنـد بسـیار سـخت اسـت امـا شـهادت 
یـک افتخـار اسـت، دشـمن بـا انجـام این 
ترورهـا هدفـش ناامیـدی و دلسـرد کـردن 
مـردم اسـت، امـا موفـق نخواهـد نشـد و 
مسـیر پیشـرفت ایـران اسـالمی بـه دسـت 

جوانـان ادامـه خواهـد داشـت.

امام جمعـه اهـل سـنت شـهر اهـل المـرد 
نیـز در گفـت و گـو بـا فـارس بابیـان اینکه 
همـه  بـرای  ای  اسـوه  زاده  فخـری  شـهید 
اسـاتید و دانشـمندان کشـور بـود، تصریـح 
کـرد: اسـتکبار جهانـی، رژیم صهیونیسـتی و 
کشـورهای غربی 4۰ سـال دسـت از دشمنی 

بر نمی دارنـد. کشـور  علیـه 
رژیـم  داد:  ادامـه  صمـدی  ناصـر  شـیخ 
صهیونیسـتی به شدت از سـردار دل ها و شهید 
فخـری زاده ترس داشـت و بهتریـن جواب و 
مقاومـت به ایـن رژیم غاصب پـرورش امثال 

سـلیمانی ها و فخـری زاده هـا اسـت.
وی بیـان داشـت: امـروز بایـد دل هـا بـه 
هـم نزدیک تـر شـود و بـا یـک حرکـت و 
انسـجام بیشـتر، وابسـتگی به غرب نداشـته 

. شیم با

امام جمعه اهل سنت اهل :
 جوانان زیادی ادامه دهنده راه »شهید فخری زاده« خواهند بود

تولید ۱۵ هزار اصله نهال جنگلی و بیابانی در المرد 

پاکسازی دشت های عالمرودشت المرد از تله های زنده گیری هوبره 
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میـزان  فـارس  اسـتان  نتظامـی  ا فرمانـده 
بـا محدودیت های  اسـتان  ایـن  مـردم  همـکاری 
ترافیـک  زمینـه  در  خصوصـا  را  کرونایـی 

کـرد.  توصیـف  خـوب  جـاده ای، 
یلنـا و بـه نقـل از پلیـس فارس،  بـه گـزارش ا

گفـت:  حبیبـی  رهام بخـش  سـرتیپ  سـردار 
پلیـس بـر اسـاس مصوبـات سـتاد ملـی مقابلـه 
بـرای  ترافیکـی  محدودیت هـای  کرونـا  بـا 
را  کرونـا  منحـوس  ویـروس  شـیوع  بـا  مقابلـه 

کنـد. مـی  اجرایـی 
ملـی  سـتاد  اعـالم  اسـاس  بـر  گفـت:  حبیبـی 
طـرح  اجـرای  کرونـا،  ویـروس  بـا  مبـارزه 
بـا  مقابلـه  بـرای  ترافیکـی  هـای  محدودیـت 
نظـارت  آذر،  اول  از  کرونـا  ویـروس  شـیوع 
آغـاز شـده و تـا زمـان پایـان طـرح، بـا قوت 

دارد. ادامـه 
ورودی  در  طـرح  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  او  
هـا و خروجـی هـای شـهرها اجـرا مـی شـود، 
ایـن اسـاس، ورود خودروهای  بـر  ادامـه داد: 
شـخصی بـا پـالک غیربومـی بـه سـطح شـهرها 

اعمـال  متخلـف  ننـدگان  را و  اسـت  ممنـوع 
شـد. خواهنـد  قانـون 

همچنیـن  فـارس  اسـتان  نتظامـی  ا فرمانـده 
سـاعت  از  را  مجـوز  فاقـد  خودروهـای  تـردد 
وضعیـت  بـا  شـهرها  در  صبـح   4 الـی  شـب   ۹
قرمـز، ممنـوع اعـالم و تاکیـد کـرد کـه پلیـس 
متخلفـان  نظارتـی،  دوربین هـای  از  اسـتفاده  بـا 
قانونـی  برخـورد  آنـان  بـا  و  شناسـایی  را 

کـرد. خواهـد 
بـر  نظـارت  اداره  مامـوران  گفـت:  حبیبـی 
رونـد  بـر  فـارس،  پلیـس  عمومـی  اماکـن 
فعالیـت صنـوف نظـارت و واحدهایـی کـه بـر 
مقابلـه  ملـی  سـتاد  مقـررات  و  نیـن  قوا خـالف 
پلمـب  را  باشـند  داشـته  فعالیـت  کرونـا  بـا 

کـرد. خواهنـد 

مدیـرکل بنیاد مسـکن اسـتان فارس گفـت: پروژه 
مسـکن ویـژه نیازمنـدان ایـن اسـتان، بـا سـرعت 
مناسـبی در حـال اجـرا اسـت و بـه موقـع تکمیـل 

شـد.  خواهد 
حاشـیه  در  زمانـی  عطـاءاهلل  ایلنـا  گـزارش  بـه 
بازدیـد از رونـد اجـرای پـروژه مسـکن نیازمندان 
گفـت: رونـد سـاخت ۳۵۰۰ واحـد مسـکونی ویژه 
مددجویـان و محرومـان در فارس با قـوت به پیش 
مـی رود و بسـیاری از واحدهـا بـه مراحـل نهایـی 
سـاخت نزدیـک می شـود و در قالـب تفاهـم نامـه 
بـا سـازمان برنامـه و بودجـه امیدواریـم تـا پایـان 

امسـال ایـن طـرح بـه سـطح قابـل قبولی برسـد.
ایـن  در  مسـکن  بنیـاد  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  او  
و  ریالـی  میلیـون   ۵۰۰ کم بهـره  تسـهیالت  طـرح 

بـه  ریالـی  میلیـون   ۳۰۰ رایـگان  قرض الحسـنه 
احـداث  افـزود:  می کنـد،  پرداخـت  متقاضیـان 
۳۵۰۰ واحـد مسـکن محرومیـن در اسـتان فـارس 
در قالـب تفاهـم نامـه بـا سـازمان برنامـه و بودجه 
تصویـب شـد و قبـل از آن ارزیابـی بـرای احداث 
حـدود ۷۹۵۰ واحـد مسـکن محرومـان و نیازمندان 

از سـوی بنیـاد مسـکن انجـام شـده اسـت.
زمانـی بـا بیـان اینکـه ۷۹۳۷  متقاضی مسـکن در 
تاکنـون  فـارس تشـکیل پرونـده داده انـد، گفـت: 
۲۹۰۰ نفـر از ایـن متقاضیـان که شـامل مددجویان 
سـایر  همچنیـن  و  امـداد  کمیتـه  و  بهزیسـتی 
متقاضیـان فاقـد پوشـش حمایتـی، هسـتند، بـرای 

شـده اند. معرفـی  بانـک  بـه  تسـهیالت  دریافـت 
مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس اضافه کرد: 
عقدقـرارداد بـا بانـک بـرای ۲۱۳۷ فقره تسـهیالت 
انجـام شـده و میـزان وام بالعـوض پرداخت شـده 

تـا کنـون ۷۸۰۰ میلیـون ریال بوده اسـت.
هـای  طـرح  اجـرای  پیشـرفت  همچنیـن  زمانـی 
خـوب  فـارس  سراسـر  در  را  محرومـان  مسـکن 
۲۱۵۰ واحـد  ارزیابـی و اضافـه کـرد: پـی کنـی 
تاکنـون انجـام شـده و ۱۰۶۸ واحـد نیـز در مرحله  
اجـرای فونداسـیون قـرار دارد، اجـرای اسـکلت و 
دیـوار بـرای ۲۶۷ واحـد انجـام شـده و  ۸۲ واحد 

در مراحـل پایانـی سـفت کاری و اجـرای سـقف 
. ست ا

او بـا بیـان اینکـه اسـتان فارس بـا گرفتن سـهمیه 
سـاخت ۳۵۰۰ واحـد مسـکونی ویـژه مددجویان و 
محرومـان در قالـب تفاهـم نامـه بیـن بنیاد مسـکن 
و سـازمان برنامـه و بودجـه از اسـتان های پیشـتاز 
کشـور اسـت، بـه عـزم جـدی و جهـادی کارکنان 
بنیاد مسـکن برای احداث سـرپناه ویـژه مددجویان 
اشـاره و اضافه کـرد: بخش قابل توجهی از مسـکن 
احـداث شـده دراسـتان فـارس در قالـب احـداث 

۳۵۰۰ واحـد مسـکونی ویـژه مددجویان اسـت.
تامیـن  فـارس،  اسـتان  مسـکن  بنیـاد  کل  مدیـر 
مسـکن نیازمنـدان و محرومـان جامعـه را از آرمان 
هـای اصلـی بنیـاد دانسـت و گفـت: ۱۰۲۳ میلیارد 
ریـال اعتبـار بـرای اجـرای ایـن طـرح در فـارس 
اختصـاص یافتـه و ۲۷ میلیـارد و ۸۲۵ میلیارد ریال 

آن تـا کنـون جذب شـده اسـت.
زمانـی اضافـه کـرد: ۲۸۹۱ متقاضـی زیر پوشـش 
تحـت  متقاضـی   ۱۱۶۳ امـام)ره(،  امـداد  کمیتـه 
پوشـش بهزیسـتی و ۲۸4۶ متقاضـی فاقـد پوشـش 
اعـالم  طـرح  ایـن  در  مشـارکت  بـرای  حمایتـی، 

کرده انـد. آمادگـی 

 

وزیـر نیرو با اشـاره بـه وضعیـت منابع آبی کشـور، 
جامعـه  آگاه سـازی  بـرای  الزم  اقدامـات  انجـام 
بـر  و  شـد  خواسـتار  را  اقلیمـی  واقعیت هـای  از 
ضـرورت حرکـت در مسـیر بومی سـازی تاسیسـات 
برپـا  در  خودکفایـی  بـرای  تـالش  و  نمک زدایـی 
کـرد.  تاکیـد  تأسیسـات  ایـن  کـردن 
بـه گـزارش ایرنـا، رضـا اردکانیـان کـه با ارسـال 
پیـام تصویـری به سـومین کنگـره علوم  و مهندسـی 
مجـازی  بـه صـورت  کـه  ایـران  فاضـالب  و  آب 
بـه میزبانـی دانشـگاه شـیراز برگـزار شـد، سـخن 
می گفـت، بـا بیـان اینکـه انتظـار مـی رود مباحـث 
تبـادل  بـا  بتوانـد  کنگـره،  ایـن  در  شـده  مطـرح 
بـرای  الزم  زمینه هـای  ایده هـا،  طـرح  و  تجربه هـا 
گره گشـایی از مشـکالت و نیازهـای ایـن صنعـت و 
نیـل بـه هدف هـای آن را فراهـم کنـد، عنـوان کرد: 
تعامـل  نحـوه  بـرای  گوناگونـی  الگوهـای  تاکنـون 
صنعـت و دانشـگاه مطـرح و در معـرض آزمـون و 
نقد قـرار گرفته اسـت؛ یکـی از جدیدترین مدل های 
ارتبـاط مؤثـر دانشـگاه و صنعـت کـه بـرای تعامـل 
الگـوی  باشـد،  مناسـب  نهـاد  دو  ایـن  هم افزایـی 
تعامـل سـه جانبـه دانشـگاه، صنعـت و دولت اسـت.

وزیـر نیـرو ابـراز داشـت: در ایـن مـدل، دانشـگاه 
می کنـد؛  کارآفرینـی  تحقیـق،  و  آمـوزش  عالوه بـر 
و  تولیـد  فعالیت هـای  بـه  نیـز  مقابـل، صنعـت  در 
دولـت  بدین ترتیـب  می پـردازد؛  دانـش  توزیـع 
در تولیـد دانـش، نـوآوری، تولیـد کاال و خدمـات 

اسـت. کـرده  سـرمایه گذاری 
ایـن  بـه  بـرای رسـیدن  ارائـه چارچوبـی  بـا  وی 
هـدف گفت: تـالش بـرای اعمـال راهکارهـای فنی 
طریـق  از  آب  حداکثـری  بهـره وری  اجتماعـی،  و 
کاهـش حداکثـری هدررفـت در انتقـال، توزیـع و 
مصـرف و کاهـش توزیـع فاضـالب و بومی سـازی 
فنـاوری ارزان بـرای تصفیـه و حـذف آالینده هـای 

آب زیرزمینـی از راهکارهـای فـرارو اسـت. 
بومی سـازی  بـرای  نیـرو، تـالش  بـه گفتـه وزیـر 
تاسیسـات نمک زدایـی و تـالش بـرای خودکفایـی 
در برپـا کـردن این تأسیسـات؛ آگاه سـازی جامعه از 
واقعیت هـای اقلیمـی کشـور و انطبـاق و سـازگاری 

بـا آن و همچنیـن آگاه سـازی در زمینـه محدودیت ها 
مشـارکت  جلـب  نیـز  و  شـده  انجـام  اقدامـات  و 
عمومـی در همراهـی تسـریع در اجـرای طرح هـا و 
درنهایـت ایده پـردازی و ارائـه راهـکار بـرای بهبود 
گـردش مالی صنعـت، آب و فاضـالب و پایداری و 
خودکفایـی و خودگردانـی در خدمـات آن از جملـه 
راهکارهایـی اسـت کـه بایـد در حـوزه آب بـه آن 

شـود. توجه 
اسراف در مصرف آب آسیب شناسی شود

نشسـت، ضمـن  ایـن  در  دانشـگاه شـیراز  رییـس 
اشـاره به سـابقه فعالیت های این دانشـگاه در سـطح 
ملـی و بین المللـی، ابراز داشـت: مسـأله آب یکی از 
ابرچالش های کشـور ایران اسـت و در حـال حاضر، 
بـا بحـران کم آبـی مواجه هسـتیم، امـا شـاهدیم که 
جامعـه بـا توجـه به سـبک زندگی خاصی کـه دارد، 
یکـی از اسـراف کنندگان  در مصـرف آب اسـت و 
ایـن یکـی از مسـائل مهـم در جامعه ماسـت که باید 

آسیب شناسـی شـود.
وی پیشـنهاد داد کـه در کنـار برگـزاری کنگره های 
ازایـن دسـت، کنگره هایـی با محـور آسیب شناسـی 
مصـرف آب در ابعـاد مختلـف فرهنگـی، اجتماعی، 
اقتصـادی  و فنـی نیـز برنامه ریـزی شـود تـا بـرای 
مسـأله آب در کشـور بـه تدریـج راه حل هایـی بیابیم.

تـالش برای جلوگیـری از آب های سـطحی پیگیری 
د شو

اسـتاندار فـارس نیـز در ایـن کنگـره بـا اشـاره به 
آب هـای سـطحی و زیرزمینـی اسـتان کـه حجمـی 
قابـل توجهـی دارنـد، گفـت: بـا توجه بـه مصارف 
شـهری، کشـاورزی، و صنعـت باید بـرای جلوگیری 
از افـت سـطح آب هـای زیرزمینـی تالش کـرد و به 

سـمت مصـرف آب هـای سـطحی حرکـت کرد.
وی ابـراز داشـت: بایـد بـه سـمتی پیـش رویم که 
گیاهـان کم آب تـر و سـازگارتر با ایـن اقلیم پرورش 
دهیـم و رسـیدن بـه آبیاری نویـن را در دسـتور کار 
قـرار دهیم؛ از این رو سـازمان های آب اسـتان فارس 
عالقه منـد  شـیراز  فاضـالب  و  آب  شـرکت های  و 
هسـتند کـه از نظرات مشـاورین و اسـاتید برجسـته 
ایـن حـوزه بهـره ببرنـد، کمااینکه در کمیسـیون ها و 
پژوهش هـا می تـوان از دیدگاه هـا و نظـرات اسـاتید 

کرد. اسـتفاده 
و  آب  مهندسـی  و  علـوم  کنگـره  سـومین  دبیـر 
فاضـالب کشـور هـدف از برگـزاری ایـن کنگـره 
آب  و صنعـت  دانشـگاه  بیش تـر  هرچـه   تعامـل  را 
و فاضـالب کشـور و ارائـه نـوآوری  و خالفیـت  در 

دانسـت. فاضـالب  و  آب  سـامانه های 
محورهـای  اینکـه  بیـان  بـا  طالب بیدختـی  ناصـر 
تـاب آوری  و  هوشمندسـازی  کنگـره،  ایـن  ویـژه 

سـامانه های آب و فاضالب کشـور و موضوع شـبکه 
و  نوظهـور  )بیماری هـای  اپیدمی هـا  و  فاضـالب 
ویـروس کرونا( اسـت، افزود: از یک سـال پیش، از 
طریـق سـایت کنگـره، دعوت نامه و پوسـتر سـومین 
کنگـره علـوم و مهندسـی آب و فاضـالب کشـور، 
بـه تمامـی دانشـگاه های دولتـی، آزاد و غیرانتفاعـی 
وزارتخانه هـای  کشـور،  پژوهشـی  مراکـز  کشـور، 
محیط زیسـت،  سـازمان  شهرسـازی،  و  راه  نیـرو، 
کل  ادارات  کشـور،  اسـتان های  آبفـای  کل  ادارات 
بـزرگ کشـور، سـازمان های آب  آبفـای شـهرهای 
منطقـه ای اسـتان های کشـور، مشـاوران، پیمانـکاران 

و... ارسـال شـد.
وی افـزود: در مدت زمان تعیین شـده، پژوهشـگران 
4۵۰ مقالـه بـه دبیرخانـه کنگـره ارسـال کردنـد که 
پـس از داوری، ۱۵۰ مقالـه از میان آن هـا، برای ارائه 
به صـورت شـفاهی در هشـت جلسـه مـوازی، طـی 
۲ روز در کنگـره گزینـش شـد و ۲۵۰ مقالـه نیـز، 

به صـورت پوسـتر در کنگـره بـه نمایـش درآمد.
عضـو هیـأت علمـی دانشـکده مهندسـی دانشـگاه 
نشسـت  چهـار  کنگـره،  ایـن  در  گفـت:  شـیراز 
سـامانه های  تـاب آوری  عنوان هـای  بـا  تخصصـی 
در  نـوآوری  و  هوشمندسـازی  فاضـالب،  و  آب 
و  فاضـالب  شـبکه  فاضـالب،  و  آب  سـامانه های 
اپیدمی هـا، بیماری هـای نوظهـور و ویـروس کرونـا 
و بازنگـری شـاخص و اسـتاندارد کیفیـت منابع آب 

ایـران برگـزار شـد.
اینکـه دو سـخنرانی  بـه  اشـاره  بـا  طالب بیدختـی 
کلیـدی اسـتادان دانشـگاه آلمـان و کانـادا نیـز در 
ایـن رویـداد علمی حضـور دارند، ابراز داشـت: در 
پایـان بـه مقـاالت شـفاهی برتـر، پوسـترهای برتر و 
برتـر  ارشـد و دکتـری   پایان نامه هـای کارشناسـی 
ارزنـده ای  جوایـز  فاضـالب  و  آب  زمینه هـای  در 
اعطا شـد؛ همچنین از پیشکسـوت دانشـگاهی، دکتر 
پرویـز منجمی اسـتاد بازنشسـته دانشـکده مهندسـی 

دانشـگاه شـیراز تقدیر شـد.
بـه گـزارش ایرنا، نخسـتین کنگره علوم و مهندسـی 
آب و فاضـالب کشـور در سـال ۱۳۹۵ در دانشـکده 
مهندسـی عمـران دانشـگاه تهـران و دومیـن آن در 
سـال ۱۳۹۷ بـا همـکاری دانشـکده مهندسـی عمران 

دانشـگاه صنعتـی اصفهـان برگزار شـد.
امسـال کـه سـومین کنگـره علـوم و مهندسـی آب 
از چهـارم تـا ششـم  آذرمـاه  و فاضـالب کشـور 
شـد،   برگـزار  شـیراز  دانشـگاه  به میزبانـی   ۱۳۹۹
بـرای نخسـتین بار بازدیدهـای مجـازی و نمایشـگاه 
مجـازی ترتیـب داده شـد؛ همچنیـن بـرای اولین بار 
دو سـخنران بین المللـی در ایـن کنگـره به صـورت 

مجـازی سـخنرانی کردنـد.

2اخبار

وزیر نیرو: 
جامعه از واقعیت های اقلیمی کشور آگاه شود

فرمانده سپاه فجر فارس خبر داد: 
توزیع ۵0 هزار بسته معیشتی 

همزمان با سالروز تشکیل بسیج در 
سراسر استان فارس 

بـه گزارش ایلنـا به نقـل از روابط عمومی سـپاه فجر، 
سـردار یـداهلل بوعلـی بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره 
شـهدا و تبریک فرارسـیدن هفته بسـیج اظهار داشـت: 
بسـیج یک فرهنـگ اسـت و در یک سـاختار خالصه 
نمی شـود، ایـن فرهنـگ ریشـه در دیـن و بـاور قرآن 
دارد و بسـیج هـر جـا و در هر عرصه ای که نیاز باشـد 
بـرای خـودش کار تعریـف می کنـد و وارد می شـود.

وی بـا بیـان اینکه از نظر شـکلی نیز تشـکیل بسـیج 
ده هـا میلیونـی مدنظـر بـوده کـه ایـن شـکل گرفته و 
امروز شـاهدیم بسـیج در عرصه هـای مختلف حضور 
پیـدا کـرده و نقش آفرینی می کنـد، گفـت: پایگاه های 
مقاومـت، یگان هـای رزم، حضـور بسـیجیان در مرزها 
و ۲۲ قشـر تخصصـی ماننـد دانشـجویی، اصنـاف، 
هنرمنـدان، کارگـری و گروه هـای جهـادی از جملـه 

بخش هـای مختلف بسـیج هسـتند.
فرمانده سـپاه فجر با بیان اینکه بسـیج بایـد خودش را 
بـرای مقابله بـا هر مسـئله ای آماده کنـد و ظرفیت های 
مـردم و جامعه را بشناسـد، افزود: بسـیج مبتنی بر همه 
ظرفیت هـای مـردم اسـت و تمـام سـازمان هایی کـه 
مسـئولیت و وظیفه ای بر عهـده دارند اگـر در انجام آن 
مسـئولیت با مسـئله و مشـکل مواجه باشـند بسیج  به 

کمـک آنـان می آید.
وی بـا تاکید بـر اینکـه موضوعات فرهنگـی یکی از 
رسـالت های مهـم بسـیج و بُعد فرهنگی بسـیج بسـیار 
و  دارالقرآن هـا  فعال سـازی  گفـت:  اسـت،  برجسـته 
مهدهـای قرآنی در سراسـر اسـتان، راه انـدازی هزاران 
حلقـه تربیتی صالحین بسـیج،  توجه به مسـائل هنری 
و رسـانه ای نظیر تشـکیل ۲۵۰ گروه سـرود که در ایام 
اخیـر بـرای در محـالت و بیمارسـتان ها بـرای حفـظ 
روحیـه مـردم و کادر درمان حاضر شـدند و راه اندازی 
4 مرکـز آفرینـش هنـری بسـیج از جملـه فعالیت های 

فرهنگـی بسـیج در فارس بوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه  در اسـتان فـارس نیز 4 قـرارگاه 
سـپاه بـا هدف محرومیت زدایی تشـکیل شـده اسـت، 
گفـت: قـرارگاه شـهید اسـکندری شـیراز در ۱۵ محله 
بیـش از ۲ هـزار پروژه کوچک تا بـزرگ  تعریف کرده 
و گروه هـای جهـادی نیـز در ایـن زمینه فعال هسـتند.

وی خاطرنشـان کرد: قرارگاه بسیج سـازندگی نیز با ۲ 
هزار گروه جهادی در سراسـر اسـتان فـارس و فراتر از 
آن مشـغول بـه فعالیت های جهـادی و محرومیت زدایی 
اسـت که از سـال گذشـته تا امروز ۱۳۵ میلیارد تومان 

اجرای پروژه داشـته است.
بوعلـی خاطرنشـان کـرد: ۶۰۰ گـروه جهـادی آماده 
اجـرای پروژه های محرومیت زدایی در خارج از اسـتان 
فارس هسـتند و برای نمونه ۳۰ خانه در اسـتان لرستان 
برای محرومان سـاخته شـده و ۱۰۰ خانه نیز در اسـتان 

خوزسـتان پس از سـیل ساخته شـده است.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه مـردم فـارس در موضوع کمک 
مومنانـه درخشـان ظاهر شـده اند، گفت: عملکرد مـردم و 
خیریـن فـارس فراتر از پیش بینی هـا بوده و اسـتان فارس 
در موضـوع کمک های مومنانه اسـتان اول کشـور اسـت، 
در دو مرحلـه بیش از ۲ میلیون بسـته معیشـتی بـه ارزش 
بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بین اقشـار محروم توزیع شـده و 
الزم اسـت از نماینده ولی فقیه در اسـتان فارس و همچنین 
اسـتاندار فـارس تشـکر کـرده و تاکید کنـم این موفقیت 
حاصـل همدلی و انسـجام در اسـتان فـارس و همکاری 

مـردم و تمـام نهادها بوده اسـت.
فرمانـده سـپاه فجر بـا بیان اینکـه با تـالش نواحی و 
اقشـار بسـیج تاکنون بیش از 4۰ هزار نفر خون خود را 
بـرای کمک به بیمـاران اهدا کرده انـد، گفت: در مرحله 
سـوم نهضـت کمک مومنانـه که تـا قبـل از دهه فجر 
ادامـه دارد تاکنـون بیش از ۱۵۰ هزار بسـته آماده شـده 
و در روز ۵ آذر نیـز کـه مصـادف با سـالروز تشـکیل 
بسیج اسـت ۵۰ هزار بسـته معیشـتی در سراسر فارس 

می شـود. توزیع 
وی بـا بیـان اینکـه طـرح همیـار سـالمت بـا هدف  
بیماریابـی، مراقبـت از بیماران و کمک بـه کادر درمان 
بـا هماهنگـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و اسـتانداری 
فـارس آغـاز شـده اسـت، گفـت: محـور ایـن طرح 
مراکـز جامـع سـالمت هسـتند و پایگاه هـای مقاومت 
بسـیج هرکدام مسـئول محله خود بـوده و فعالیت هایی 
ماننـد ضدعفونـی محـالت و به کمک بـه بیماریابی را 

می دهند. انجـام 
سـردار بوعلـی بـا تجلیـل از رسـانه ها در موضـوع 
پوشـش نهضـت کمـک مومنانـه و تاکیـد بـر اینکـه 
ترویـج فرهنگ کار خیر بسـیار مهم اسـت، گفت:  ۵4 
گـروه جهـادی در ۱۸ مرکـز درمانـی اسـتان بـه یاری 
کادر بهداشـت و درمان شـتافته و ۸۹۰ نفر در این راستا 

مشـغول به فعالیت هسـتند.
وی در رابطـه بـا نقـش بسـیج در موضـوع مقابلـه بـا 
احتـکار کاالهـای اساسـی گفـت: در روزهـای اخیر و 
پـس از انعقاد تفاهمنامه با دادگسـتری، تعزیرات و جهاد 
کشـاورزی بیش از 4۲ میلیـارد تومان کاالهای اساسـی 

کـه احتکار شـده بود، کشـف شـده اند.
بوعلـی با بیان اینکه اسـتان فارس با توجه بـه دارا بودن 
ظرفیت هـای عظیم بایـد دارای تیم مختلف ورزشـی در 
لیگ هـای برتـر و معتبر کشـور باشـد، گفـت: این یکی 
از مطالبـات مهـم مـردم اسـت و فـارس می توانـد در 
سـطح لیگ برتـر فوتبال دارای تیم باشـد لذا سـپاه فجر 
برنامه هـای هدفمندی بـرای حمایت از تیم فجر شـهید 
سپاسـی در دستور کار قرار داده و الزم است تمام نهادها 
نیـز از تیم های مختلف ورزشـی فارس بـرای حضور در 

لیگ هـای معتبر کشـوری حمایت کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس: 
پروژه مسکن نیازمندان با سرعت مناسب در حال اجراست 

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد: 
همکاری خوب مردم فارس در اجرای محدودیت های کرونایی 

مدیر کل کار استان فارس: 
افزایش خدمات الکترونیکی به 

جامعه کار و تولید فارس در اوج 
شیوع کرونا 

مدیـرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اسـتان فارس 
گفـت: بـا اعمـال محدودیت هـای جدیـد کرونایی 
و ضرورت کاهـش ترددهای حضوری،زیرسـاخت 
ارائـه خدمـات الکترونیکـی به جامعـه کار و تولید 

و تعـاون گـران این اسـتان افزایش یافته اسـت. 
بـه گـزارش ایلنـا و بـه نقـل از روابـط عمومـی 
اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون،کار  اداره کل  
لـزوم  بـر  تاکیـد  بـا  مختـاری  فارس؛سـهراب 
افزایـش خدمـات غیرحضـوری بـر بسـتر فضـای 
مجازی،افـزود: بـا شـیوع کرونـا زیرسـاخت ارایه 
خدمـات الکترونیکـی و غیرحضـوری بـه اربـاب 
رجـوع در سـطح ایـن اسـتان افزایش یافـت و در 
حـال حاضـر متقاضیـان مـی تواننـد بـا مراجعـه 
بـه سـایت اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی 
https:// اینترنتـی  آدرس  بـه  فـارس  اسـتان 
 fars.mcls.gov.ir/fa/mizkhdmat
خدمـات مدنظر خـود را دریافـت و حتی بصورت 
واتسـاپ  شـماره  و  تمـاس  شـماره  بـا  مسـتقیم 
مسـوول مربوطـه کـه در این سـایت منعکس شـده 

ارتبـاط برقـرار و پاسـخ دریافـت کننـد.
وی اظهـار کرد: در حـال حاضر با شـیوع بیماری 
کرونا،همـه گیری ایـن ویروس و صعـود آمارهای 
مبتالیـان و فوتی هـا در پیـک سـوم و چهـارم این 
بیمـاری و اعمـال محدودیت های جدیـد ترددی و 
حفـظ سـالمت شـهروندان و پرسـنل خدمـات غیر 
حضـوری و الکترونیکـی بـه جامعـه هـدف ارائـه 

می شـود.
1417خدمـت الکترونیکـی به اهالـی فارس در 

زمانه شـیوع کرونا
اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون  مدیـرکل 
 4۱۷ و  هـزار  یـک  ثبـت  بـه  ادامـه  در  فـارس 
درخواسـت ارائـه خدمـت از ابتـدای سـال جاری 
تاکنـون توسـط جامعـه کار و تولید این اسـتان در 
سـامانه میـز خدمـت غیرحضـوری اشـاره کـرد و 
گفـت: یک هـزار و ۳۲۱ مـورد از این درخواسـت   
ها توسـط حوزه هـای مختلف این اداره کل پاسـخ 
داده شـده و ۸۶ مـورد نیـز در جریـان اسـت کـه 
طـی روزهـای اخیـر ثبـت شـده و در روزهـای 

آینـده پاسـخ داده خواهـد شـد.
بـه  پاسـخ  زمـان  مـدت  میانگیـن  بطـور  وی 
خدمـت  میـز  در  شـده  ثبـت  هـای  درخواسـت 
الکترونیـک اداره کل تعـاون کار ورفـاه اجتماعـی 
ایـن اسـتان را بیـن ۲ تـا ۳ روز عنـوان کـرد و 
ارایـه خدمـات  درخواسـت  ثبـت  نحـوه  افـزود: 
اربـاب رجوع در سـامانه میز خدمـت غیرحضوری 
ایـن اداره کل بدین شـرح اسـت که ابتـدا متقاضی 
وارد سـامانه ارتبـاط با مـردم و در ادامه میزخدمت 
غیرحضـوری اداره کل تعـاون کار و رفاه اجتماعی 
در  را  خـود  درخواسـت  و  شـده  فـارس  اسـتان 
حـوزه های مرتبـط کاری ازجملـه مدیریت ،روابط 
کار،اشـتغال،امور اجتماعی،تعـاون ،بیمـه بیـکاری 
و ... را بـا درج مشـخصات شخصی،شـماره تلفـن 
ثبـت  مسـتندات  آپلـود  و  درخواسـت  ،خالصـه 

. کنند
وی ادامـه داد: ایـن تقاضـا بطـور مسـتقیم روی 
کارتابـل مدیـر مربوطـه ارجـاع و در ادامـه مدیـر 
هـر بخـش پاسـخ داده و در صـورت لـزوم نیز به 

کارشـناس مربوطـه ارجـاع داده خواهـد شـد.
مدیـر کل کار اسـتان فارس اضافه کـرد: در زمان 
ثبـت درخواسـت ارایـه خدمـات، کـد رهگیری به 
متقاضـی ارایـه خواهـد شـد که بـا اسـتفاده از آن 
امکان مشـاهده پاسـخ درخواسـت نیز امـکان پذیر 

. ست ا
مختـاری اظهار داشـت: با شـیوع کرونـا از ابتدای 
سـطح  در  اسـتانی  اولیـن  ۹۸،فـارس  اسـفندماه 
خدمـات  افزایـش  درخواسـت  کـه  بـود  کشـور 
غیرحضـوری بـه اربـاب رجوعـان را بـه وزارت 
تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی ارسـال و همچنیـن 
نخسـتین اسـتانی بودیـم کـه ایـن زیرسـاخت را 
پیـاده سـازی و اجرایی کـرد بگونه ای کـه از اولین 
روز سـال ۹۹ بسـتر کامـل ثبـت و پاسـخ دهـی به 
درخواسـت های غیرحضـوری و الکترونیکـی مردم 

در سـطح اسـتان پهنـاور فـارس وجـود داشـت.
وی تاکیـد کرد: اطالعـات مدیریت هـای مختلف 
و سـتادی اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی 
اطالعـات  ازجملـه  شهرسـتانی  ادارات  و  اسـتان 
تماس،ایمیـل و شـماره های آنهـا در فضای مجازی 
و واتسـاپ در سـایت اداره کل تعـاون کار و رفاه 

اجتماعـی اسـتان فـارس بارگذاری شـد.
 مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
فـارس ادامـه داد: با شـیوع مـوج قوی و گسـترده 
بیمـاری کرونـا در سـطح جامعه و ضـرورت حفظ 
و صیانت از سـالمت نیروی کار و تالش در سـطح 
ایـن اسـتان با عمـل به شـعار دولـت الکترونیک و 
بـا تقویـت زیـر سـاخت ها و ایجاد بسـترهای الزم 
هرگونـه خدمات از قبیل مشـاوره هـای روابط کار 
و ثبـت دادخواسـت )شکایت(،مشـاوره و ثبت نام 
بیمـه بیـکاری، ثبـت نـام مشـاغل خانگـی، ثبت و 
تشـکیل شـرکت تعاونی،ثبت نـام جشـنواره امتنان 
از کارگـران و واحدهـای نمونـه و سـایر خدمـات 
دیگـر بـه صـورت تمـام الکترونیکی و بـدون نیاز 
ارائـه  هـدف  جامعـه  بـه  مراجعـه حضـوری  بـه 

شـد. خواهد 
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ویـژه  منطقـه  بـه  گاز  انتقـال  اجرایـي  عملیـات   
اقتصـادي انـرژي بـر المـرد در جنوب اسـتان فارس 
پـس از ۹ مـاه بـا صـرف حـدود ۳۸۰ میلیـارد ریال 
بـه انجام رسـید و شـرایط بـراي بهره مند شـدن این 

منطقـه راهبـردي از گاز طبیعـي مهیـا شـد. 
بـه گـزارش ایرنـا، روابـط عمومـي منطقـه ویـژه 
اقتصـادي المـرد، بـا اعـالم این مطلـب، بیـان کرد: 
ایـن پـروژه مشـتمل بر اجراي سـه هـزار و ۳۱۲ متر 
خـط انتقـال گاز ۲۰ اینـچ، چهـار هـزار و ۷۰۰ خط 
تغذیـه گاز ۳۰ و 4۲ اینـچ، محوطه سـازي، ایسـتگاه 
تقلیـل فشـار گاز بـه ظرفیـت ۶۰۰ هزار متـر مکعب 
بر سـاعت، طراحي، سـاخت و نصب ایسـتگاه تقلیل 
فشـار بـه ظرفیـت ۲۰۰متـر مکعـب و تهیـه و نصب 

ایسـتگاه اندازه گیـري گاز اسـت. 
در قالـب این طـرح، فشـار گاز در ۲ مرحله ابتدا از 
یـک هـزار و 4۰۰ پونـد بر اینـچ مربع بـه ۲۵۰ پوند 
بـر اینـچ در ایسـتگاه تقلیـل فشـار کاهش مـي یابد 
و بـه وسـیله خط لولـه تغذیـه گاز در درون سـایت 

منتقل خواهد شـد.  منطقـه 
گاز مـورد نیـاز منطقه ویـژه اقتصادي المرد، شـامل 

یـک انشـعاب اصلـي ۲۰ اینچـي از خـط ۵۶ اینـچ 
سراسـري چهـارم تامیـن مي شـود. 

بـه گفتـه کارشناسـان، مهمتریـن نکتـه در اجـراي 
عملیـات اتصـال گاز )hot tap (تقلیـل فشـار از 
یـک هـزار و 400 پونـد بـر اینـچ مربـع بـه حدود 
700 پونـد بـر اینچ اسـت و ایـن عملیات مسـتلزم 
خطـر پذیـري بسـیاري اسـت امـا بـا دقـت دسـت 
انـدرکاران و رعایـت همـه جوانـب ایمنـي، ایـن 
مرحلـه بـه بهترین شـیوه ممکـن توسـط متخصصان 

بـه اجـرا در آمد. 
مدیـر عامـل منطقه ویـژه اقتصـادي المرد هـم بیان 
داشـت: تامیـن خوراک و زیرسـاخت هاي مـورد نیاز 
صنایـع مسـتقر در ایـن منطقـه از مهم تریـن مواردي 

اسـت که بـا جدیـت پیگیري مي شـود. 
خـوراک  تامیـن  افـزود:  بیشـه  آج  آشـفته  محمـد 
مـورد نیـاز صنایـع بزرگـي کـه در ایـن منطقـه در 
حـال احداث اسـت در زمـره تعهداتي اسـت که در 
قبـال سـرمایه گذاران داشـته ایـم که خوشـبختانه با 
وجـود پـاره اي چالـش هـا با همـکاري همـه بخش 

هـا ایـن مهـم بـه انجام رسـید. 
بنـا به این گـزارش، بهره بـرداري از منابع گازي در 
پـارس جنوبـي، توسـعه صنایع اصلي کشـور، جذب 
سـطح  ارتقـاي  خارجـي،  و  داخلـي  سـرمایه هاي 
توسـعه اي  سیاسـت هاي  اجـراي  بومـي،  فنـاوري 
منطقـه اي و اشـتغالزایي در زمـره اهـداف اسـتقرار 

منطقـه ویـژه اقتصـادي المرد اسـت. 
منطقـه ویژه اقتصـادي المرد کـه از زیرمجموعه هاي 
سـازمان توسـعه و نوسـازي معادن و صنایـع معدني 
ایـران )ایمیـدرو( اسـت در جنـوب اسـتان فارس و 

در مجـاورت کانـون هاي انرژي کشـور واقع اسـت. 
بنـا بـه گفتـه مسـئوالن در ایـن منطقه ویـژه، امکان 
بـا ظرفیـت حـدود یـک  آلومینیـوم  تولیـد سـاالنه 
تـن،  ۱۰میلیـون  ظرفیـت  بـا  سـیمان  تـن،  میلیـون 
منیزیـم بـا ظرفیـت ۶۰هـزار تـن، نیـروگاه سـیکل 
ترکیبـي، نیروگاه خورشـیدي، پتروشـیمي بـا ظرفیت 
سـاالنه پنـج میلیـون تن، پاالیشـگاه میعانـات گازي، 
زنجیـره تولیـد بوتـان، تولیـد پروپیلیـن از پروپـان، 
صنایـع پشـتیبان و صنایع پایین دسـت فـوالد در این 

اسـت.  فراهم  منطقـه 
شهرسـتان المـرد در فاصلـه 4۶4 کیلومتـري جنوب 

شـیراز قرار دارد. 
جغرافیایـي  محـدوده  اقتصـادي،  ویـژه  منطقـه 
مشـخصي در مبادي ورودي یا در داخل کشـور است 
کـه با هـدف جذب سـرمایه هاي خارجـي و داخلي 
و همچنیـن ایجـاد عرصـه فعالیـت هـاي تولیـدي و 
تجـاري بـراي افزایـش صـادرات کاال و ارایـه بهینه 
خدمـات بـراي حضور فعـال در بازارهـاي منطقه اي 

و بیـن المللـي ایجـاد مي شـود. 
از جملـه مزایـاي منطقـه ویـژه اقتصـادي، صـدور 
و  گـذاري  سـرمایه  کار  پایـان  و  سـاخت  مجـوز 
تولیـدي بـه صـورت رایـگان، تبعیـت از قانـون کار 
مناطـق آزاد تجـاري و صنعتـي، ورود ماشـین آالت 
خـط تولیـد و ابـزار و اثاثیه بدون عـوارض گمرکي، 
فعالیـت گمرکي تا سـقف ارزش افـزوده و پرداخت 
عـوارض گمرکـي مـازاد بـر ارزش افـزوده قطعات 
بـراي  فروشـي کاال  تولیـدات، خـرده  خارجـي در 

اتبـاع خارجـي و تخفیـف مالیاتـي ویژه اسـت. 

پرواز المرد به بندرعباس و جزیره 
سیری برقرار شد

برقـراری  از  المـرد  بین المللـی  فـرودگاه  مدیـر   
پـرواز از ایـن فـرودگاه بـه مقصـد بندرعبـاس و 

جزیـره سـیری خبـر داد. 
سـهراب عزیـزی بـا اعـالم ایـن خبـر بـه ایرنـا 
عنـوان کرد: نخسـتین پـرواز المـرد- بندرعباس از 
روز سـه شـنبه ۲۷ آبان توسـط شـرکت هواپیمایی 

شـد. برقرار  کارون 
وی ادامـه داد: نخسـتین پرواز المـرد - بندرعباس 
سـاعت ۸:۳۰ صبح از بندرعباس حرکت و سـاعت 

۹:۰۰ در فـرودگاه المرد به زمین نشسـت.
در  پـرواز  ایـن  افـزود:  المـرد  فـرودگاه  مدیـر 
هفته هـای آتـی در روزهـای دوشـنبه و در مسـیر 
المـرد- بندرعبـاس و جزیـره سـیری و بالعکـس 

انجـام خواهـد شـد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد افـزون بـر پروازهـای 
کنونـی المـرد بـه مقصـد شـیراز، تهـران، دبـی، 
جزیـره سـیری و بندرعبـاس، پـرواز المرد_دوحه 
نیـز در آینـده نزدیـک بـاری دیگـر برقـرار شـود.

عزیـزی با اشـاره بـه انجام یـک نوبت پـرواز در 
ایـن مسـیر در بهمـن مـاه پارسـال اظهار داشـت: 
برقـراری  بـرای  اولیـه  اقدامـات  انجـام  درحـال 

مجـدد ایـن خـط پـروازی خارجـی هسـتیم.
معدوم سازی گوشت فاسد در المرد 

غذایـی  امنیـت  و  سـالمت  تامیـن  راسـتای  در 
در  صنفـی  واحد هـای  از  بازرسـی  شـهروندان، 

گرفـت. صـورت  المـرد  شهرسـتان 
مرکـز  سـیما،  و  خبرگـزاری صـدا  گـزارش  بـه 
فارس،کارشـناس مسـوول بهداشـت محیط شـبکه 
بهداشـت و درمـان المـرد گفـت: در بازدید هـای 
مشـترک بهداشـت محیـط و دامپزشـکی از مراکـز 
تهیـه و توزیـع مواد غذایی و رسـتوران های شـهر، 
۱۵۰ کیلوگـرم گوشـت تاریـخ گذشـته و غیر قابل 
زیسـت  شـرایط  رعایـت  بـا  و  کشـف  مصـرف 

شـد.  معدوم  محیطـی، 
یعقـوب رضایی افـزود: شـهروندان هنـگام خرید 
و  تولیـد  تاریـخ  بـه  پروتئینـی،  مـواد  و  گوشـت 
انقضـای آن هـا توجـه کننـد و مـوارد مشـکوک را 
بـه شـبکه بهداشـت و درمان یـا اداره دامپزشـکی 

دهند. اطـالع  شهرسـتان 
وی افـزود: کارشناسـان واحـد بهداشـت محیـط 
همـراه بـا ادارات مرتبـط، بـه صـورت مسـتمر بر 
و  غذایـی  مـواد  توزیـع  و  تهیـه  مراکـز  فعالیـت 
دارنـد. نظـارت  گوشـتی،  فرآورده هـای  فـروش 

بررسی دو پروژه مهم انتقال آب از 
دریا به المرد و مهر استان فارس 

بسـیج  روشـن  احمـدی  شـهید  قـرارگاه  دبیـر 
دانشـجویی فـارس گفـت: دو پـروژه مهـم »انتقـال 
آب از دریـا بـه شهرسـتان های المـرد و مهـر« و نیز 
خیرگـو،  عالمرودشـت،  بخش هـای  بـه  »آبرسـانی 

چاهـورز و بیـرم« مـورد بررسـی قـرار گرفـت. 
علـی گرامی دوسـت، دبیر قـرارگاه شـهید احمدی 
روشـن بسـیج دانشـجویی اسـتان فارس در گفتگو با 
خبرنگار دانشـگاه خبرگـزاری دانشـجو، گفت: مردم 
منطقـه بیـرم از سـال۹۳تا امـروز بار هـا بـرای حـل 
مشـکالت خود دسـت بـه دامـان مسـئوالن مختلف 
نگرفتنـد.  نتیجـه ای  هیـچ  متاسـفانه  ولـی  شـدند، 
دانشـجویان انقالبی و بسیج دانشـجویی استان فارس 
ایـن بـار صـدای مردم محـروم منطقـه ی بیرم شـدند.
اهدای ۴۵ هزار سی سی خون در المرد
انتقـال خـون شهرسـتان المـرد  پایـگاه  مسـوول 
گفـت: مـردم نوع دوسـت المـرد در مرحلـه سـوم 
رزمایـش کمک هـای مومنانـه، 4۵ هزار سـی سـی 

نمودند.  اهـدا  خـون 
حیـدری پـور در گفت و گـو با خبرنـگار فارس در  
المـرد با اشـاره به کمبود جـدی خون بـرای بیماران 
نیازمنـد در سـطح کشـور، اظهار داشـت: ۱۰۰ نفر از 
مـردم نـوع دوسـت شهرسـتان المـرد با حضـور در 
پایـگاه انتقال خـون شهرسـتان المرد، 4۵ هزار سـی 

سـی خون بـه بیمـاران نیازمند اهـدا نمودند.
افـزود: خون گیـری در روزهـای سـه شـنبه  وی 
همـه  رعایـت  بـا  منظـم  بـه صـورت  هفتـه  هـر 
خـون  انتقـال  پایـگاه  در  بهداشـتی  پروتکل هـای 
شهرسـتان المرد به نشـانی شـهر المـرد، بلوارمعلم، 
خیابـان شـهید فهمیـده از سـاعت ۸ صبـح تـا ۱۳ 

شـود. می  انجـام 
انتقـال خـون شهرسـتان المـرد  پایـگاه  مسـوول 
ضمـن تاکیـد بـر توجـه ویـژه مسـووالن ارشـد 
جهـت ایجـاد پایـگاه ثابـت انتقـال خـون در این 
شهرسـتان گفـت: در روزهای سـه شـنبه، هـر هفته 
بـا اسـتقبال بسـیار خوب مـردم شهرسـتان المرد و 
شهرسـتان هـای همجـوار در پایـگاه انتقـال خـون 
شهرسـتان المـرد مواجـه هسـتیم کـه ایـن امـر بر 
ضـرورت تثبیـت ایـن پایـگاه انتقـال خـون مـی 

ید. ا فز ا

مدیـر برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی ایمیدرو 
جملـه  از  المـرد  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  گفـت: 
در  ایمیـدرو  سـازمان  تاثیرگـذار  و  مهـم  مناطـق 
جنـوب کشـور اسـت کـه بـه دلیـل تنـوع پـروژه 
هـای در دسـت اجـرا یـا تعریـف شـده در اولویت 
طراحـی و پیـاده سـازی »نظـام مدیریـت پـروژه« 

قـرار گرفتـه اسـت.  
بـه گزارش فرینا، سـمیه خلوصی، دربـاره جزییات 
پیـاده سـازی »نظـام مدیریـت پـروژه« در سـازمان 
متبوعـش گفت: در سـال گذشـته برای پیاده سـازی 
»نظـام مدیریت پـروژه« در سـازمان ایمیدرو، پروژه 
فـاز شـناخت طـی مـدت 4 ماه بـا هدف بررسـی و 

ارزیابـی وضعیت فعلـی نظام مدیریت پروژه سـازمان 
و بـا نظـارت راهبـردی ـ تخصصی انجمـن مدیریت 
پـروژه ایـران بـه پایـان رسـید کـه فـاز یاد شـده در 
۳ سـطح پورتفولیـو، طـرح و پـروژه و در سـه بعـد 
کارکنـان، سـاختار و فرآیندهـای مدیریـت پـروژه و 

تکنولـوژی صـورت گرفت.  
بـه گفتـه خلوصـی، اکنـون طراحی و پیاده سـازی 
سـتاد  از  و  شـده  آغـاز  پـروژه  مدیریـت  نظـام 
ایمیـدرو تـا طـرح هـای زیرمجموعه و مشـاوران و 

پیمانـکاران را شـامل مـی شـود. 
کـه  پـروژه  مدیریـت  نظـام  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
سـازی  پیـاده  ایمیـدرو  سـازمان  در  اسـت  قـرار 
PMBOK؛  اسـتاندارد  بـا  مطابـق  شـود، 
معروف تریـن و کاربردی تریـن اسـتاندارد جهانـی 
داریـم  تصمیـم  کـه  اسـت  پـروژه  مدیریـت  در 
تمامـی ۱۰ حـوزه دانشـی مدیریـت پـروژه شـامل 
زمانبنـدی،  محـدوده،  یکپارچگـی،  مدیریت هـای 
بـه اضافـه  و...  منابـع  تامیـن و  هزینـه، کیفیـت و 
صنایـع  معـدن،  بخش هـای  در  ادعاهـا  مدیریـت 
معدنـی و طـرح هـای زیرمجموعه ایمیـدرو طراحی 

کنیـم. پیاده سـازی  و 

مدیـر برنامـه ریـزی ایمیـدرو اظهـار کـرد: منطقه 
و  مهـم  مناطـق  جملـه  از  المـرد  اقتصـادی  ویـژه 
کشـور  جنـوب  در  ایمیـدرو  سـازمان  تاثیرگـذار 
اسـت کـه بـه دلیـل تنـوع پـروژه هـای در دسـت 
اجـرا یـا تعریـف شـده در اولویت طراحـی و پیاده 
سـازی »نظـام مدیریـت پـروژه« قـرار گرفتـه اسـت. 
و  تعریـف  بـه  باتوجـه  کـرد:  اضافـه  خلوصـی 
اجـرای پـروژه هـای بـزرگ و تخصصـی در بخش 
هـای مختلـف سـازمان ایمیـدرو در نقـاط مختلـف 
کشـور، پیاده سـازی نظـام مدیریـت پـروژه مطابق 
ضـروری  شـده  یـاد  المللـی  بیـن  اسـتاندارد  بـا 
اسـت کـه بـه وسـیله ایـن نظـام مدیریـت پـروژه، 
هزینـه  و  مالـی  پیشـرفت  جملـه  از  شـاخص هایی 
بـه  اجـرا  زمانبنـدی  و  کار  کیفیـت  پـروژه،  هـای 
می شـود. ارزیابـی  و  مدیریـت  یکپارچـه،  صـورت 

در همیـن راسـتا بـرای طراحـی »نظـام مدیریـت 
ویـژه  منطقـه  ریـزی  برنامـه  معاونـت  پـروژه«، 
اقتصـادی المرد با برگزاری نشسـت هـای تخصصی 
و تعامـل  کارشناسـان حـوزه برنامه ریزی سـازمان 
ایمیـدرو و مدیـران و عوامـل اجرایـی مربوطـه در 

منطقـه ویـژه، فعالیتـش را آغـاز کـرد.

خبرنگار نیدانی  محسن 
 حجـت االسـالم علـی حسـین زاده امـام جمعـه 
المـرد در خطبه هـای نمـاز جمعـه شـهر المـرد بـا 
اشـاره بـه فـرا رسـیدن هفتـه بسـیج اظهار داشـت: 
اخـالص، والیـت پذیـری، اطاعـت از حـق، نترس، 
هـای  ویژگـی  از  انقالبـی  ناپذیروصبـر  خسـتگی 

اسـت. بسـیجیان 
عنـوان  بـه  بسـیج  تفکـر  از  بایـد  افـزود:  وی 
زیرسـاخت تمـدن سـاز و پیشـرفت اسـتفاده کـرد 
زیـرا امـروز تکیه بر غـرب، ماننـد خانه سـاختن بر 

اسـت. آب  روی 
امـام جمعـه المـرد گفـت: برخـی هـا اهل سـختی 
نیسـتند و بـه دنبال خوشـی خـود هسـتند، در حالی 
بهـره  از تفکـر بسـیجی  بـرای پیشـرفت  بایـد  کـه 
بـرد زیـرا دشـمن هـم با تفکـر بسـیجی ریشـه کن 

شـد. خواهد 
حجـت االسـالم حسـین زاده با بیـان اینکـه امروز 
همراهـی با دولـت آمریـکا خالف عقالنیت هسـت، 
هـم  هنـوز  سیاسـت ورزان  از  برخـی  داد:  ادامـه 
حرفهایـی راجـع بـه مذاکـره مـی زننـد امـا اینهـا 
عقالنیـت  مفهـوم  پشـت  کـه  هسـتند  ترسـوهایی 
پنهـان شـده انـد و عقـل سـلیم هرگونه مذاکـره را 

قبـول نمـی کنـد.
وی خاطرنشـان کـرد: ایـران تجربـه تلـخ ۸ سـال 
برجـام دارد، امـروز آمریـکا ۲۰ شکسـت راهبـردی 
در منطقـه متحمـل شـده اسـت و اوضـاع داخلـی 
آمریـکا پـس از انتخابـات بـه شـدت به هـم ریخته 
اسـت و بایـدن و ترامـپ فرقـی نمـی کنـد بلکه ما 

بـا شـخصیت اسـتکباری آمریـکا مشـکل داریم.

حجـت االسـالم حسـین زاده بیـان داشـت: دولت 
در ۸ مـاه باقـی مانـده از عمـرش بـرای اسـتفاده از 
معضـالت  کـردن  برطـرف  و  داخلـی  ظرفیت هـای 
مـردم برنامه ریـزی کنـد و کار جهـادی انجـام دهـد.

امـام جمعـه المـرد بـا اشـاره بـه آغـاز فعالیـت 
بسـیج در طـرح مبـارزه بـا کرونـا، از آحـاد مـردم 

دهنـد. انجـام  را  الزم  همـکاری  خواسـت 
کـرد:  خاطرنشـان  زاده  حسـین  االسـالم  حجـت 
طبـق اعـالم سـتاد کرونـا در آذر و دی ماه، شـاهد 
شـدت شـیوع کرونـا خواهیـم بـود که آحـاد مردم 
بایـد پروتکل هـای بهداشـتی رعایـت کننـد تـا این 

ویـروس منحـوس زودتـر ریشـه کن شـود.
بـا اشـاره بـه مطـرح شـدن احتـکار روغـن  وی 
و  اسـت  حـرام  احتـکار  کـرد:  تصریـح  خوراکـی 
وقتـی جامعـه اسـالمی نیـاز بـه کاالیـی دارد چـرا 
بایـد احتکار توسـط افـرادی انجام شـود بنابراین از 
دسـتگاه قضایـی و دادسـتان مـی خواهم به شـدت 
برخـورد  خوراکـی  روغـن  کننـدگان  احتـکار  بـا 

. کنند

3اخبار

امام جمعه المرد:

دستگاه قضایی المرد با احتکارکنندگان روغن برخورد کند

دوره آموزشـی »تغسـیل و تکفیـن میـت« بـه همت 
علمیـه  حـوزه  در  المـرد  اسـالمی  تبلیغـات  اداره 

رضویـه ایـن شهرسـتان برگـزار شـد. 
دوره  ایکنـا،  افتخـاری  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
آموزشـی »تغسـیل و تکفیـن میـت« بـه همـت اداره 
تبلیغـات اسـالمی المـرد، در حـوزه علمیـه رضویـه 

ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.
حجت االسـالم علـی حسـین زاده، امام جمعـه المـرد 
ضمـن قدردانـی از حاضـران در این دوره آموزشـی 
بـا اشـاره بـه بحـران کرونـا در کشـور، گفـت: این 
ویـروس منحـوس خیلـی به منطقـه ضربـه زد؛ افراد 
کرونایـی خیلـی غریبانـه بـه خاک سـپرده می شـوند 

و ایـن حرکت شـما یـک جهاد اسـت.
سـخت افزاری  و  نرم افـزاری  چالش هـای  بـه  وی 

و  کـرد  اشـاره  اسـالمی  انقـالب  پرتالطـم  دوران  
افـزود: شـجره طیبه بسـیج کـه در این سـال ها انجام 
وظیفـه کـرده اسـت بـه برکـت ایـن نظـام اسـت و 
بایـد قـدردان آن بـود. ایـن را بدانیـد کـه در غرب، 
ارزش انسـان بـه معنویـات نیسـت بلکـه بـه پول و 

اسـت. ثروت 
امام جمعـه المـرد بیـان کـرد: تغسـیل و تدفین میت 
یـک جهـاد الهـی سـت و ایـن غسـل و کفـن بر هر 
مسـلمانی واجـب اسـت کـه بـا انجـام دادن یـک یا 
چنـد نفـر کفایـت می کنـد و از گردن دیگران سـاقط 
می شـود و ایـن امـر جایـگاه واالیی دارد. کسـی که 
کارهـای کفـن و دفـن را انجـام می دهـد و بـرای 
رضـای خـدا باشـد یـک مـژده اسـت، و ثوابی بس 

عظیـم دارد.

در ادامـه حجت االسـالم حبیـب باقـری، سرپرسـت 
اداره تبلیغـات اسـالمی المـرد تصریح کـرد: با توجه 
بـه ضـرورت احتـرام مؤمـن و فـرد فوت شـده الزم 
اسـت همـه اطالعـات و احـکام عملی غسـل و کفن 
میـت را یـاد بگیریـم. بنابرایـن، تصمیم بـر برگزاری 
ایـن دوره آموزشـی ویـژه عالقه منـدان بـه فراگیری 
احـکام عملـی و تئـوری غسـل و کفن، گرفته شـد.

 وی بـا اشـاره بـه اینکـه در آینـده نزدیـک دوره 
بخش هـای  در  را  تکفیـن  و  تغسـیل  آموزشـی 
شهرسـتان المـرد شـروع خواهیـم کـرد با اشـاره به 
اسـتقبال خـوب جوانان از ایـن دوره، گفـت: احترام 
مؤمـن فـوت شـده از رفتـن بـه حـج هـم واجب تر 
اسـت، و بایـد امـورات کفـن و دفـن را هـر چـه 

انجـام داد. سـریعتر 

دوره آموزشی »تغسیل و تکفین میت« در المرد برگزار شد 

رئیس اداره بهزیستی المرد: 
خیر المردی 32 دستگاه تبلت به 
دانش آموزان بی بضاعت تحت 

پوشش بهزیستی اهدا کرد 
رئیـس اداره بهزیسـتی المرد از اهـدای ۳۲ تبلت 
بـه فرزنـدان دانـش آموز زنـان سرپرسـت خانوار 

داد.  خبر 
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا از المـرد، معصومـه 
کاظـم زاده در آییـن اهـدای ایـن تبلـت هـا بـا 
تقدیـر از خیـر المـردی غـالم قائـدی گفـت: در 
راسـتای رفـع دغدغه هـای والدین بـرای تحصیل 
فرزندان شـان، بـه همـت موسسـه خیریه زنـده یاد 
قائـدی ۳۲ دسـتگاه تبلت پیشـرفته به ارزش  ۶۰۰ 
میلیـون ریـال تهیـه و بـه فرزنـدان دانـش آمـوز 
بهزیسـتی المـرد اهـدا  زنـان سرپرسـت خانـوار 

 . شد
وی بـا اشـاره بـه دیگـر کمـک هـای موسسـه 
خیریـه زنـده یـاد ناصـر قائدی بـه جامعـه هدف 
گرانقـدر  خیـر  کـرد:  تصریـح  المـرد  بهزیسـتی 
اقدامـی  بـا  قائـدی  یـاد  زنـده  خیریـه  موسسـه 
مانـدگار در گذشـته، نخسـتین مرکـز نگهداری از 
معلولیـن ذهنـی در المـرد را بـا اعتبـاری بالـغ بر  

۱4 میلیـارد ریـال سـاخت. 
بـه گفتـه کاظـم زاده، عـالوه بـر سـاخت ایـن 
 ۶ از  بیـش  تاکنـون  نیـز  ذهنـی  معلولیـن  مرکـز 
میلیـارد ریـال بـرای هزینـه هـای جـاری و تامین 
امکانـات مرکـز زنـده یـاد قائـدی از سـوی حاج 
از  نگهـداری  مرکـز  )خیراندیـش  قائـدی  غـالم 
معلولیـن ذهنـی زنـده یـاد قائـدی المـرد( اهـدا 

است. شـده 
اجرای طرح زراعت چوب در 
منابع طبیعی المرد  عرصه های 

طـرح زراعـت چـوب در سـطح ۲۰۰ هکتـار از 
عرصه هـای منابـع طبیعـی شهرسـتان المـرد آغـاز 

می شـود. 
به گـزارش گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جوان از شـیراز، مرتضـی نکوگو سرپرسـت اداره 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان المـرد در 
تابعـه کشـاورزی کـه  ادارات  جلسـه هماهنگـی 
بـا محوریـت طـرح زراعـت چـوب و بـا حضور 
گفـت:  شـد،  برگـزار  مربوطـه  ادارات  روسـای 
بـا توجـه بـه اهمیـت طـرح زراعـت چـوب در 
قالـب برنامـه ۹ در ۹۹ سـازمان جنگل هـا، مراتـع 
ایـن  اجـرای  راهکار هـای  آبخیـزداری کشـور  و 
شهرسـتان  طبیعـی  منابـع  کار  دسـتور  در  طـرح 

المـرد قـرار گرفته اسـت.
او، بیـان کـرد: اجرای طرح زراعـت چوب  یکی 
از اولویت هـا و برنامه هـای پیـش رو اسـت کـه با 
اجـرای ایـن طـرح ضمـن گسـترش نهالـکاری و 
توسـعه فضـای سـبز باعث رونـق اقتصـادی برای 

مـردم منطقـه نیز می شـود.
کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  فانـی  صـادق  محمـد 
شهرسـتان المـرد نیز تصریـح کرد: طـرح زراعت 
چـوب عالوه بـر ایجاد فضای سـبز نقش بسـزایی 
در معیشـت کشـاورزان و مرتعـداران منطقـه دارد.

او،  خواسـتار همکاری هـای بیشـتر دو مجموعـه 
بـرای معرفـی متقاضیـان اجـرای ایـن طـرح بـه 
اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان المرد 

. شد

 برگزاری رزمایش دفاع زیستی 
توسط 22 پایگاه بسیج المرد

رزمایـش دفـاع زیسـتی بـا برپایـی ایسـتگاه های 
آمـران سـالمت، توسـط ۲۲ پایگاه مقاومت بسـیج 

حوزه شـهری المـرد برگزار شـد. 
لشـکر سـلیمانی ها ؛ ویژه نامـه هفته بزرگداشـت 
بسـیج: بـا حضـور حجت االسـالم سـعادت پـور 
سـرهنگ  المـرد،  انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
جعفـری فرمانـده سـپاه المـرد، فرمانـده نیـروی 
انتظامـی و جمعـی دیگـر از فرماندهـان بسـیج و 
سـپاه المـرد، رزمایش دفاع زیسـتی، گشـت های 
آمـران  سـیار  ایسـتگاه های  و  محـور  محلـه 
سـالمت همزمـان توسـط ۲۲ پایـگاه مقاومت در 
شـهری  بسـیج  حـوزه  توسـط  مختلـف  نقطـه   4
شـهید مصطفـی خمینـی )ره( المـرد برگزار شـد.

سـیدمحمود جعفـری در ایـن همایـش بـا بیـان 
فعالیت هـای  بـه  محـدود  تنهـا  بسـیج  اینکـه 
مهـم  عرصه هـای  همـه  در  و  نیسـت،  نظامـی 
کشـور حضوری فعـال و تأثیرگـذار دارد، اظهار 
داشـت: بـا شـیوع ویـروس منحوس کرونـا، هر 
پایـگاه مقاومـت را بـه یـک پایـگاه سـالمت و 
امـداد تبدیـل کرده ایـم تا به مـدد الهـی، کرونا 

را شکسـت دهیـم.
پایگاه هـای  راسـتا  همیـن  در  افـزود:  وی 
وارد  رویکـرد  چنـد  بـا  بسـیج  مقاومـت 
رویکردهـا  ایـن  از  یکـی  کـه  شـده اند  صحنـه 
حـوزه  در  منکـر  از  نهـی  و  امربه معـروف 
ماسـک  کـه  افـرادی  هـم  تـا  اسـت  بهداشـت 
نمی زننـد را آمـوزش و توجیـه کـرده و فوایـد 

بگوینـد. آنهـا  بـه  را  ماسـک  از  اسـتفاده 
فرمانـده سـپاه المـرد گفـت: آگاهی بخشـی بـه 
جامعـه و قطـع زنجیـره انتقـال همچنیـن کاهـش 
دعـوت  بـا  کرونـا  منحـوس  ویـروس  بیمـاری 
از  بهداشـتی  شـیوه نامه های  رعایـت  بـه  مـردم 

جملـه اهـداف اجـرای ایـن رزمایـش اسـت.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو خبر داد: 
»نظام مدیریت پروژه« در منطقه ویژه اقتصادی المرد طراحی می شود 

عملیات انتقال گاز به منطقه ویژه اقتصادي المرد پایان یافت
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آگهی تایید  تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه آقـای  مهدی شـبانی نژاد   فرزنـد مصطفی    قصد تاییـد تفکیک اراضی  مـورد ادعای خود به مسـاحت 
تقریبـی  6184/12 متـر مربـع  واقـع درمحلـه چاه قائدی  )جنوب بلوار شـهید مطهری جنوب بوسـتان رضـوان ( مطابق 
کروکـی و مختصـات جغرافیایـی ذیـل را دارد لـذا چنانچـه اشـخاص حقیقی یـا حقوقی مدعـی مالکیت زمیـن  مذکور 
مـی باشـند یـا قبـال زمیـن  مـورد نظـر را خریداری نمـوده انـد حداکثـر ظـرف مـدت پانـزده روز از تاریخ انتشـار این 
اگهـی نسـبت بـه صدور دسـتور توقیف موقـت از مراجـع ذی صالح قضایی اقـدام نموده وگواهـی آن را بـه واحد امالک 
شـهرداری المـرد تحویـل نماینـد . بدیهی اسـت  پس از پایان مهلـت مذکور مراحـل قانونی تایید تفکیـک انجام خواهد 

شـد و شـهرداری هیچگونه مسـولیتی در قبال ادعای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت .
 atpoint  x=۷۲۰۰۸۵/۶۳۰۰ y=۳۰۲۳4۳۰/۵۷۰۰
atpoint  x=۷۲۰۰۷۹/۸۶۶۶ y=۳۰۲۳4۳۵/۱۵۰۷
atpoint  x=۷۲۰۰۷۲/۰۶۱ y=۳۰۲۳44/۷4۶4
atpoint  x=۷۲۰۰۷۱/۷۶۵۰ y=۳۰۲۳44۱/۰۶۸۶
atpoint  x=۷۲۰۰۳۲/۲۶۱۰ y - ۳۰۲۳4۶۹/۹۲4۷ 
atpoint  x=۷۱۹۹۹۶/۲۰۸۶ y - ۳۰۲۳4۲۸/۰۷۱۱
atpoint  x=۷۲۰۱۲۶/۹4۱۰ y=۳۰۲۳۳۶۷/۷۳۹۳
atpoint  x=۷۲۰۱4۲/۸۵۰۷ y=۳۰۲۳۳۹/۳۸۲۸
atpoint  x=۷۲۰۱۵۵/4۰۷۶ y=۳۰۲۳۳۹۹/۷۶4۰
واحد امالک شهرداری المرد

۴ آگهی

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

مسول فروش منصور کیانی:          09۱3۵762886مدیر کارگاه ابراهیم قلندریان:           09۱798۱9۵32

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

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره 139960311029000149 مورخـه 99/5/5 هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي ششـدانگ یـک قطعه زمیـن زراعتـی تحت پـالک  1241/295 
مفـروزو مجـزا از پـالک1241 بـه مسـاحت 81504/6 متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در 
مالکیـت آقـای منصـور جـوکار   فرزنـد  حسـنعلی   بـه شـماره شناسـنامه 16  قـرار گرفتـه اسـت و مطابـق 
سـوابق ثبتـي تحدیـد حـدود پالک اصلـي پس از انتشـار آگهـي تحدید حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب 
تقاضـاي مالـک و برابـر دسـتور تبصـره مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند 
رسـمي عملیـات تحدیـد حـدود پـالک موصـوف روز یکشـنبه   مورخـه 99/9/30 سـاعت 9 صبـح در محـل 
وقـوع ملـک شـروع و انجـام خواهـد گرفـت . لذا به وسـیله این آگهـي از کلیـه صاحبان امالک مجـاور دعوت 
مـي گـردد کـه در وقـت مقـرر در محل وقـوع ملک حضـور یافته و چنانچه نسـبت بـه حدود و حقـوق ارتفاقي 
پـالک مذکـور ادعایـي دارنـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیـم صـورت 
مجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت 30 روز بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید 

 . دریافـت دارند 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/9/10
تاریخ تحدید حدود :1399/9/30

امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 
م الف /۶۹

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000373مورخـه 99/7/21  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي اراضي 
و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـي فاطمه 
جـوکار  فرزنـد حسـین   بشـماره شناسـنامه 2440635421  صـادره از  فراشـبند در یک باب خانـه   به مسـاحت 421/5  متر مربع 
پـالک 7266 فرعـی از 1231 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 865 فرعـی از 1231 اصلـی   قطعـه 6 بخش 8 فـارس واقع در 
شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقای عباس جمشـیدی   محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـي تقدیم نمایند . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/9/10
تاریخ انتشار دوم : 99/9/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۷4

آگهي حصر وراثت 
آقای علی نعیمی    داراي شناسـنامه شـماره ۲۸   به شـرح درخواسـت  از این شـورا  درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده کـه شـادروان محمـد نعیمـی    به شـماره شناسـنامه ۹۲۳ در تاریـخ ۹۹/۸/۱۱ در اقامتـگاه دایمي خود در شـیراز  بدرود حیـات گفته و ورثه 

حیـن الفـوت آن مرحوم منحصر اسـت به :  
۱ - شهربانو محمدی     متولد ۱۳۳۲  ش ش ۶ صادره از مهر   همسر  متوفی  
۲ -  یوسف نعیمی     متولد ۱۳۵4  ش ش ۱۱۷۸ صادره از مهر   پسر متوفی 

۳ - علی نعیمی    متولد ۱۳۶۱  ش ش ۲۸  صادره ازمهر پسر متوفی 
4 -ابراهیم نعیمی     متولد ۱۳۶۶  ش ش ۲۲۵ صادره از مهر پسر  متوفی 
۵ -  زهرا نعیمی   متولد ۱۳۵۰  ش ش ۹۳۵ صادره از مهر  دختر متوفی  

۶ -صفیه نعیمی   متولد ۱۳۵۹  ش ش ۱۳۶۵ صادره ازمهر دختر متوفی 
۷ -نرجس نعیمی   متولد ۱۳۶۹  ش ش ۵۱۵۰۰۳4۶۸۱ صادره ازالمرد دختر متوفی 

و مرحـوم ورثـه دیگـري نـدارد اینـک بـا انجام تشـریفات درخواسـت مزبـور را به اسـتناد مـاده ۳۶۲ قانون امور حسـبي یک نوبـت آگهي مي 
نمایـد تـا هـر کسـي اعتراضـي دارد و یـا وصیت نامـه اي از متوفـي نزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهي ظـرف یک ماه به شـورا تقدیـم دارد واال 

گواهـي صادر خواهد شـد .
دفتر  شوراي حل اختالف شهر اسیر   

آگهي حصر وراثت 
خانم  سـارا قاسـمی     داراي شناسـنامه شـماره ۶۵۷۰۰۷4۹۰۳   به شـرح درخواسـت  از این شـورا  درخواسـت گواهي حصر وراثت 
نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان علی قاسـمی   به شـماره شناسـنامه ۶۵۷۹۷۱۸۵۳۶ در تاریـخ ۹۳/۷/۱۲ در اقامتـگاه دایمي خود 

در دارالمیـزان  بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت آن مرحوم منحصر اسـت به :  
۱ - زیور حسین زاده      متولد ۱۳۲۹  ش ش۶۵۷۹۸۶۶۸۵۳ صادره از مهر    

۲ -  ملک قاسمی      متولد ۱۳۰۹  ش ش ۱4۷ صادره از مهر    
۳ -فاطمه حسین زاده     متولد ۱۳۶۲  ش ش ۶۵۷۹۹۲۵۲۱۳  صادره ازمهر

4 -محمد رضا قاسمی      متولد ۱۳۸۳  ش ش ۶۵۷۰۱۰۰۸۹۰ صادره از مهر 
۵ -  حمید رضا   قاسمی   متولد ۱۳۸۷  ش ش ۶۵۷۰۱4۵4۷۹ صادره از مهر  

۶ -عباس قاسمی    متولد ۱۳۸۹  ش ش ۶۵۷۰۱۷4۰۸۸ صادره ازمهر 
۷ -سارا قاسمی  متولد ۱۳۸۰  ش ش ۶۵۷۰۰۷4۹۰۳ صادره از مهر

و مرحـوم ورثـه دیگـري نـدارد اینـک با انجام تشـریفات درخواسـت مزبور را به اسـتناد مـاده ۳۶۲ قانون امور حسـبي یـک نوبت آگهي 
مـي نمایـد تـا هـر کسـي اعتراضي دارد و یـا وصیت نامـه اي از متوفـي نزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهي ظرف یـک ماه به شـورا تقدیم 

دارد واال گواهـي صادر خواهد شـد .
دفتر  شوراي حل اختالف شهر اسیر   

آگهي حصر وراثت 
آقای حسـین  حسـین پور     داراي شناسـنامه شـماره ۶۵۷۰۰۵۸۶4۹   به شـرح درخواسـت  از این شورا  درخواسـت گواهي حصر وراثت 
نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان عباس حسـین پـور     به شـماره شناسـنامه 4۰۵ در تاریـخ ۹۹/۸/۸ در اقامتگاه دایمـي خود در 

شـیراز  بـدرود حیـات گفته و ورثـه حین الفـوت آن مرحوم منحصر اسـت به :  
۱ - احمد حسین پور      متولد ۱۳۱۷  ش ش ۱۷ صادره از المرد   پدر  متوفی  

۲ -  فاطمه شریفی     متولد ۱۳۲۰  ش ش ۶۰۹۰۱۱۹۸۱4 صادره از جم   مادر متوفی 
۳ -مدینه حسنی     متولد ۱۳۵۰  ش ش ۱۶۳  صادره ازکنگان زوجه  متوفی 

4 -راضیه علیپور      متولد ۱۳۶4  ش ش 4۸ صادره از الرستان زوجه  متوفی 
۵ -  حسین حسین پور    متولد ۱۳۷۶  ش ش ۶۵۷۰۰۵۸۶4۹ صادره از مهر  پسر متوفی  

۶ -مهدی حسین پور    متولد ۱۳۹۰  ش ش ۶۵۷۰۱۸۷۰۹۰ صادره از مهر  پسر متوفی 
۷ -شقایق  حسین پور   متولد ۱۳۷۲  ش ش ۶۰۹۰۰۲۰۵۳۲ صادره ازجم  دختر متوفی 

۸ -شکوفه  حسین پور   متولد ۱۳۷4  ش ش ۶۵۷۰۰۳۰4۷۷ صادره از مهر  دختر متوفی 
۹ -شمایل   حسین پور   متولد ۱۳۷۵  ش ش ۶۵۷۰۰4۰۷۱۵ صادره از مهر  دختر متوفی 

۱۰ -معصومه    حسین پور   متولد ۱۳۸۸  ش ش ۶۰۹۰۱۲۰۰۳ صادره از جم  دختر متوفی 
۱۱ -فاطمه     حسین پور   متولد ۱۳۸۸  ش ش ۶۰۹۰۱۳۶۰۸۵ صادره از جم  دختر متوفی 

۱۲ -زهرا    حسین پور   متولد ۱۳۹۰  ش ش ۶۵۷۰۱۸۱۵۶4 صادره از مهر  دختر متوفی 
۱۳ -محبوبه    حسین پور   متولد ۱۳۹۶  ش ش ۶۵۷۰۲۵4۲4۳ صادره از مهر  دختر متوفی 

و مرحـوم ورثـه دیگـري نـدارد اینـک با انجام تشـریفات درخواسـت مزبـور را به اسـتناد مـاده ۳۶۲ قانون امور حسـبي یـک نوبت آگهي 
مـي نمایـد تـا هـر کسـي اعتراضـي دارد و یـا وصیـت نامـه اي از متوفي نـزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهي ظرف یـک ماه به شـورا تقدیم 

دارد واال گواهـي صادر خواهد شـد .
دفتر  شوراي حل اختالف شهر اسیر   

هفته  نامه طلوع المرد ومهر تلفنی آگهی می پذیرد 
۵272۵6۴8- 09۱738۱9683
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 پلیـس فتـا ضمـن هشـدار بـه هموطنـان در مـورد 
کالهبـرداری های اینترنتی از آن ها خواسـت در ایام 
تعطیـالت مراقـب 4 نوع کالهبرداری شـامل تبلیغات 
جعلـی خرید و فـروش آنالیـن، خیرخواهانـه، هدیه 

و سـفر باشند. 
فتـا،  پلیـس  پایـگاه خبـری  از  ایرنـا  بـه گـزارش 
تبلیغـات جعلـی و کمـک بـه موسسـات خیریـه دو 
کالهبـرداری اسـتناد شـده توسـط نهادهـای امنیتـی 
اسـت کـه در مـورد نحـوه جلوگیـری از آن هـا بـه 

نکاتـی اشـاره مـی شـود.
اهمیـت  افـراد  از  بسـیاری  بـرای  تعطیـالت  ایـام 
دارد زیـرا آن هـا بـرای جشـن ها آمـاده می شـوند و 
اقـدام بـه خریـد هدایـا می کنند. امـا در همیـن ایام 
کالهبـرداران از فرصـت سـوء اسـتفاده کـرده و بـا 
راه انـدازی کمپین هـای فیشـینگ که سـعی در فریب 

مـردم و سـرقت اطالعـات آن هـا را دارنـد.
یـک کمپیـن فیشـینگ معمولـی بـا ایمیلـی شـروع 
می شـود کـه در آن مهاجـم بـه عنـوان یـک مارک، 
محصـول، سـازمان یـا موجودیـت مشـهور دیگـری 
ایـن اسـت کـه گیرنـده را  جعـل می کنـد. هـدف 
فریـب دهـد که یقیـن پیدا کنـد ایمیل صحیح اسـت 

و از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.
هر کسـی کـه روی یک پیونـد یا پیوسـت در ایمیل 
کلیـک کنـد، بـه یک صفحـه مقصـد منتقل می شـود 
کـه از آن ها خواسـته می شـود بـا اطالعـات کاربری 
خـاص وارد سیسـتم شـوند یـا داده های حسـاس را 

ارائـه دهنـد، سـپس مهاجم آن هـا را ضبـط می کند.
بـه  صفحـات  و  فیشـینگ  ایمیل هـای  از  بسـیاری 
صـورت آماتـور ایجاد می شـوند، بنابراین تشـخیص 
آن هـا بـه عنـوان کالهبـرداری راحت تـر اسـت. اما 
شـده اند،  پیچیده تـر  زمـان  گذشـت  بـا  مجرمـان 
حمـالت  آخریـن  از  برخـی  تشـخیص  بنابرایـن 
دشـوارتر اسـت، بـه ویـژه اگـر گیرنـده آن هـا را به 
دلیل اشـتباهات و سـایر عالئم هشـدار دهنـده دقیق 
نمی کنـد. در ادامـه 4 نـوع کالهبـرداری در قالـب 

اشـاره  دارنـد  را  فراوانـی  بیشـترین  کـه  فیشـینگ 
. می کنیـم

تبلیغات جعلی خرید و فروش آنالین
از آنجـا کـه اکثـر مـردم بـه دلیـل شـیوع ویروس 
مجرمـان  می پردازنـد،  آنالیـن  خریـد  بـه  کرونـا 
اینترنتـی بیشـتر قصـد دارنـد ایمیل های فیشـینگ را 
جعـل کننـد کـه جعـل هویـت اعالن هـای حمـل و 
نقـل هسـتند. در برخـی موارد، ایـن ایمیل ها شـامل 
پیوندهایـی بـه صفحاتـی اسـت کـه هـدف آن هـا 
سـایت  وب  بـه  ورود  بـرای  قربانـی  دادن  فریـب 
جعلـی هویـت بـا اعتبـار حسـاب خـود اسـت. در 
پیوسـت های  دارای  ایمیل هـا  ایـن  دیگـر،  مـوارد 
طراحـی  رسـید  قالـب  در  کـه  هسـتند  پرونـده ای 
می شـوند امـا در واقـع حـاوی بدافزارهایی هسـتند 
کـه بـرای ضبـط کلیدهای شـما، نصب باج افـزار یا 

شـده اند. طراحـی  اطالعـات  سـرقت 
بـرای جلوگیـری از ایـن کالهبرداری، پیوسـت های 
پیوندهـای  و روی  نکنیـد  بـاز  را  ایمیـل مشـکوک 
صفحـات خارجی کلیک نکنید. سـایت های مشـروع 
تجـارت الکترونیکـی جزئیات را در متـن ایمیل ارائه 
می دهنـد و از یـک آدرس ایمیـل اسـتاندارد ماننـد 
اسـتفاده می کننـد. در ایمیل هـای مخـرب از دامنـه 

اسـتفاده می شـود. عمومی تـری 
کالهبرداری های خیرخواهانه

می کنـد  سـعی  معمـواًل  کالهبـرداری  نـوع  ایـن 
گیرنـده را فریـب دهـد و بـاور کنـد که آن هـا پول 
خـود را بـه یـک موسسـه خیریـه اهـدا می کننـد. 
کمـک  بـرای  را  مـردم  کالهبـرداران  حقیقـت،  در 
بـه موسسـات خیریـه کـه موجـود نیسـتند، جلـب 
می کننـد. امسـال، بـه احتمـال زیـاد در کمپین هـای 
فیشـینگ از COVID-۱۹ بـرای ترغیـب مـردم بـه 
کمک هـای خیریـه مربـوط به ویـروس کرونـا، بهره 

اسـت. شـده  گرفته 
موسسـه  کالهبـرداری،  ایـن  از  جلوگیـری  بـرای 
خیریـه را بررسـی کنیـد. موسسـات خیریـه قانونـی 
ثبـت شـده اند، بـه ایـن معنـی کـه می توانیـد اعتبار 
سـازمان را بـا یک پایـگاه داده عمومی بررسـی کنید 
تـا ببینیـد آیا اصل اسـت یا خیـر. همچنین از پاسـخ 
دادن بـه هـر فرد غریبـه ای که از قبـل از طریق ایمیل 

پـول درخواسـت می کننـد خـودداری کنید.
کارت هدیه / کالهبرداری کوپن

کارت هـای هدیه و کوپن راهی آسـان برای بدسـت 
آوردن پـول اسـت، یکی از دالیـل محبوبیت این نوع 
کالهبـرداری در بیـن مجرمـان اینترنتـی ایـن اسـت 

کـه از آن جایـی کـه افـراد بیشـتری بـرای تعطیالت 
بـه صـورت آنالیـن خریـد می کننـد، کالهبـرداران 
بیشـتر از کارت هـای هدیـه و کوپـن بـرای سـرقت 
در  می کننـد.  اسـتفاده  کننـدگان  مصـرف  از  پـول 
ایـن کالهبـرداری، ایمیـل فیشـینگ معمواًل بـا ارائه 
مقـدار زیادی کاالی محبـوب، خریـداران را ترغیب 
می کننـد امـا مهاجمـان از طریـق کارت هـای هدیـه 

درخواسـت پرداخـت می کننـد.
مراقـب  کالهبـرداری،  ایـن  از  جلوگیـری  بـرای 
پیشـنهادات و تخفیف هـای بسـیار باالیـی کـه برای 
اقـالم محبوب ارائه می شـود، باشـید. کالهبـرداران، 
قربانیـان را بـه صفحـات جعلـی هدایـت می کننـد، 
اطالعـات  می شـود  خواسـته  آن هـا  از  کـه  جایـی 
شـخصی مانند جزئیات کارت اعتبـاری خود را وارد 
کننـد از دادن هرگونـه اطالعـات حسـاس از طریـق 
یـک صفحـه وب به شـخصی کـه نمی شناسـید و به 

او اعتمـاد نداریـد، خـودداری کنیـد.
کالهبرداری فیشینگ سفر

سـفر رفتـن در ایـام تعطیـالت بـه یک مـکان عجیب 
و غریـب اغـوا کننـده بـه نظر می رسـد. بنابراین شـما 
سـفر خـود را رزرو می کنیـد. امـا سـپس اخطاریـه ای 
دریافـت می کنیـد که به شـما اطـالع می دهد بـه دلیل 
همـه گیر بـودن، رزرو شـما لغو شـده اسـت. در نامه 
الکترونیکـی از شـما خواسـته می شـود تا فـرم ادعای 
بازپرداخـت خـود را پر کنیـد. مواظب باشـید فرم یک 
فرم مخرب اسـت که بـرای گرفتن اطالعات شـخصی 

شـما طراحی شـده است.
بـرای جلوگیـری از این کالهبرداری، آدرس فرسـتنده 
را در هرگونـه ایمیـل مشـکوکی که دریافـت می کنید 
بررسـی کنید. هیچ اطالعاتی را در برنامه یا وب سـایت 
شـخص ثالـث وارد نکنیـد و مواظب درخواسـت های 
شـبکه های اجتماعی باشـید. هیـچ شـرکت هواپیمایی 
یا مسـافرتی درخواسـت ورود به حسـاب های شـبکه 

هـای اجتماعـی شـما را نخواهد کرد.
بـه گفته نهادهـای امنیتی ایـن 4 مـورد متداول ترین 
راه هـای کالهبـرداری فیشـینگ هسـتند امـا بـه طور 
کالهبـرداری  نـوع  هـر  از  جلوگیـری  بـرای  کلـی 
فیشـینگ از هـر گونـه ارتباطـی کـه شـما را ملـزم 
بـه افشـای اطالعـات شـخصی خـود می کنـد بدون 
دادن اطالعـات کافـی بـرای تأییـد حقانیت موسسـه 
یا شـخص خـودداری کنید. همیشـه منابع را بررسـی 
آوری  جمـع  بـرای  کالهبـرداران  کـه  چـرا  کنیـد 
اطالعات شـخصی خـود درخواسـت های غیرمعمول 

کنند. مـی 

30 قبضه کلت کمری جنگی در 
شیراز کشف شد

رییـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس گفـت: ۳۰ 
قبضـه کلـت کمری جنگی بـا تالش و رصد شـبانه  
روزی سـربازان گمنـام امـام زمان)عـج( در شـیراز 

شد.  کشـف 
روابـط عمومـی دادگسـتری اسـتان فـارس از قول 
حجـت االسـالم و المسـلمین سـید کاظم موسـوی 
اضافـه کـرد: در ایـن خصـوص تاکنـون یـک نفـر 
دسـتگیر شـده اسـت و بـا دسـتور مقـام قضایی در 

بازداشـت بـه سـر مـی برد.
وی افـزود: پرونـده به شـعبه ویـژه جرایـم امنیتی 
اسـت و زوایـای  ارجـاع شـده  دادسـرای شـیراز 
دیگـر پرونـده از جملـه افـراد دیگـر مرتبـط با این 
محموله و همچنین سـایر اقدامات مشـابه در دسـت 

است. بررسـی 
رئیس شـورای قضایی اسـتان فارس گفـت: امنیت 
اسـتان خـط قرمـز دسـتگاه قضایـی و امنیتی اسـت 
و بـا هـر فعالیـت ضـد امنیتـی برخـورد قاطـع در 
بـا  چارچـوب قانـون صـورت خواهـد گرفـت و 
توجـه بـه تعـداد سـالح هـای مکشـوفه و اهـداف 
ضـد امنیتـی معاندیـن، پرونـده به صـورت ویژه و 
بـا حساسـیت مـورد رسـیدگی قـرار خواهـد گرفت.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی:

دستگیری کالهبرداری که با ترفند مردم 
را به سمت عابربانک ها می کشاند

 رئیـس اداره اجتماعـی پلیـس آگاهی از شناسـایی 
و دسـتگیری کالهبـرداری خبر داد کـه هموطنان را 
بـا ترفنـد و وعـده های دروغین به سـمت دسـتگاه 
هـای عابـر بانـک مـی کشـاند و حسـاب بانکی آن 

هـا را خالی مـی کرد. 
بـه گـزارش ایرنا از پایـگاه خبری پلیس، سـرهنگ 
شـهاب امینـی در تشـریح جزئیـات ایـن خبر ضمن 
اینکـه از هموطنـان خواسـت، فریـب درخواسـت 
شـیادان بـرای حضـور مقابـل دسـتگاه عابـر بانک 
را نخورنـد، گفـت: کارآگاهـان مبـارزه بـا جعل و 
کالهبـرداری پلیـس آگاهی بـه تازگی موفق شـدند 
شـیادانی را کـه بـا وعـده هایـی مانند بروز اشـتباه 
در واریـز پـول، برنده شـدن در انواع قرعه کشـی، 
ثبـت نام در طـرح های کمک معیشـتی،  خواسـتار 
حضـور شـهروندان در مقابـل دسـتگاه هـای عابـر 
مجرمانـه،  خـاص  شـگردهای  بـا  و  شـده  بانـک 
حسـاب آن هـا را تخلیـه مـی کردنـد، شناسـایی و 

در اقدامـی ضربتـی دسـتگیر کنند.
وی بـا بیـان اینکـه قطعـا بـرای واریـز هرگونـه 
وجـه از سـوی دیگـران، نیاز بـه حضـور در مقابل 
دسـتگاه هـای عابر بانـک نیسـت، افـزود: تقاضای 
اطالعـات شـخصی و محرمانه حسـاب هـای بانکی 
)رمـز اول، رمـز دوم، تاریخ انقضـا، CVV۲ (، می 

توانـد حاکـی از اقـدام بـه کالهبرداری باشـد.
رئیـس اداره اجتماعـی پلیـس آگاهـی ناجـا بـار 
هـای  تمـاس  بـه  خواسـت  هموطنـان  از  دیگـر 
ناشـناس و مشـکوک افـرادی کـه مدعـی هسـتند 
از طـرف ارگان هـا و سـازمان هایـی مثـل صـدا و 
سـیما و اپراتورهـای تلفـن همراه ارتبـاط برقرار می 
کننـد، توجـه نکـرده و آگاه باشـند کـه واریز وجه 
بـا ارائـه شـماره کارت یـا حسـاب و بـدون نیـاز 
بـه سـایر اطالعـات کارت بانکـی نیـز امـکان پذیر 

بود. خواهـد 
قاتلی که هنگام مرگ به قتل 
2۵ سال قبل خود اعتراف کرد

پیرمـردی کـه در واپسـین روز هـای زندگـی خـود 
بـود بـا پلیس تمـاس گرفت و بـه قتلی که ۲۵ سـال 

قبـل مرتکب آن شـده بـود اعتـراف کرد.
به گـزارش کارگر آنالیـن، مرد ۵۳ سـاله آمریکایی 
کـه در ایالـت آالبامـا زندگـی می کـرد در آخریـن 
روز هـای زندگـی خود با پلیـس تماس گرفـت و به 

جرم خـود اعتـراف کرد.
بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، ایـن مرد که 
دچـار بیماری سـرطان بـوده و احسـاس می کرده در 
آخریـن روز هـای زندگـی خـود بـه سـر می بـرد با 
پلیـس آالباما تمـاس می گیـرد تا رازی که ۲۵ سـال 

در سـینه خـود نگه داشـته بود را افشـا کند.
او در تمـاس بـا پلیـس اعتـراف کـرد کـه سـال 
۱۹۹۵ بـه مـردی کـه »کریسـتوفر دایلـی« نامیـده 
می شـد شـلیک کـرده و تیـر مسـتقیما بـه سـر او 

اصابـت کـرده و درجـا جـان باختـه اسـت.
ایـن مـرد در حـال مـرگ کـه احسـاس پشـیمانی 
داشـته اسـت تمام جزئیات و شـواهدی کـه مطابق 
اقـرار  بـوده  پلیـس  بایگانـی  در  قتـل  پرونـده  بـا 
منطقـه جنگـی  بـه  مراجعـه  بـا  پلیـس  و  می کنـد 
»دکاتـور« جسـد مقتـول را کشـف و صحنـه قتـل 
را بازسـازی می کننـد و اعتـراف مجـرم بـه اثبـات 
می رسـد، امـا زمـان تشـکیل جلسـه ویـژه صـدور 

حکـم ایـن مجـرم تعییـن نشـده اسـت.

 

رئیـس پلیـس فتـا غـرب اسـتان تهـران گفت:فردی 
کـه در حیـن صحبـت کـردن بـا طعمـه هـای خود 
ضمـن گرفتن عکـس از صفحه گوشـی خـود؛ اقدام 
بـه تهدیـد و اخاذی مـی کرد؛ شناسـایی و دسـتگیر 
 . شـد
فتـا،  پلیـس  پایـگاه خبـری  از  ایرنـا  بـه گـزارش 
سـرهنگ سـیدنظام موسـوی افـزود: بـا مراجعه یکی 
از شـهروندان بـه پلیـس فتـا و ارائـه برگ شـکواییه 
انتشـار تصاویـر خصوصـی در  بـا موضـوع  خـود 
شـبکه های اجتماعـی، درخواسـت رسـیدگی بـه این 

جریـان را کـرد.
وی اضافـه کـرد: در گام اول کارشناسـان پلیس فتا 
اقـدام بـه ثبت اظهـارات شـاکی کـرده و در مرحله 

بعـد کارشناسـان متوجـه شـدند که شـاکی در یکی 
از  نامعلـوم  شـخصی  بـا  اجتماعـی  شـبکه های  از 
طریـق چـت تصویـری در ارتبـاط بوده کـه در حین 
صحبـت کـردن، طـرف مقابـل بـا گرفتـن عکس از 
صفحـه گوشـی خـود موجبـات اقـدام بـه تهدید و 

اخـاذی از شـاکی را فراهـم کرده اسـت.
سـرهنگ موسـوی افـزود: کارشناسـان پلیـس فتـا 
از  اسـتفاده  بـا  و  تکمیلـی  تحقیقـات  انجـام  پـس 
تجهیـزات تخصصی توانسـتند شـماره اکانـت مالک 

پیـج متخلـف را شناسـایی و بدسـت آورنـد.
رئیـس پلیـس فتـا غـرب اسـتان تهـران گفـت: بـا 
شناسـایی متهـم و پـس از هماهنگـی با مقـام محترم 
قضایـی، متهـم بـه پلیـس فتـا احضـار شـد و طـی 
بررسـی هـای بـه عمـل آمـده اعتـراف کـرد بدلیل 
اینکـه مدتـی بیـکار بـودم در فضـای مجـازی و در 
شـبکه هـای اجتماعـی غـرق شـدم که در ایـن حین 
بـا فـردی آشـنا شـدم و در ادمـه بـا وی ارتبـاط 
تصویـری برقـرار کردم کـه درنهایت تصمیـم گرفتم 
بـا تهیـه اسـکرین شـات از جریـان چـت تصویری 
خـود بـا شـاکی از وی اخـاذی کنـم ولـی اکنـون 

واقعـا پشـیمان هسـتم.
سـرهنگ موسـوی افـزود: پـس از تکمیـل پرونـده 

و درج اعترافـات متهـم، پرونـده بـه همـراه شـاکی 
و متهـم جهـت سـیر مراحـل قانونـی بـه دادسـرای 

شـد. ارسـال  مربوطه 
وی تاکیـد کـرد : بر اسـاس مـاده ۱۶ قانـون جرائم 
رایانـه ای هرکـس بـه وسـیله سـامانه های رایانـه ای 
یـا مخابراتـی، فیلـم یـا صـوت یـا تصویـر دیگری 
را تغییـر دهـد یـا تحریـف کنـد و آن را منتشـر یا با 
علـم بـه تغییـر یـا تحریـف منتشـر کنـد، بـه نحوی 
کـه عرفـًا موجـب هتـک حیثیت او شـود، بـه حبس 
از نـود و یـک روز تـا دو سـال یـا جزای نقـدی از 
پنـج میلیـون ریـال تا چهـل میلیـون ریال یـا هر دو 

مجـازات محکـوم خواهد شـد.
سـرهنگ موسـوی به مردم هشـدار داد: شـهروندان 
در هنـگام اسـتفاده از فضـای مجـازی بایـد مراقـب 
باشـند تـا با افـراد ناشـناس در شـبکه های اجتماعی 
ارتبـاط برقـرار نکننـد چـرا کـه همیـن امـر باعـث 

سـوء اسـتفاده فرصـت طالبـان می شـود.
رئیـس پلیـس فتا غـرب اسـتان تهـران از هموطنان 
را  مشـکوک  برنامـه  و  محتـوا  هرگونـه  خواسـت 
www. آدرس  بـه  فتـا  پلیـس  سـایت  طریـق  از 
فوریت هـای  مرکـز  لینـک    Cyberpolice.ir

سـایبری بـا پلیـس فتـا در میـان بگذارنـد.

 رئیـس پلیـس فتـا غرب اسـتان تهران گفـت: خانم 
کالهبـرداری کـه از طریق راه اندازی سـایت شـرط 
بـه خالـی کـردن حسـاب  اقـدام  قمـار،  و  بنـدی 

بانکـی  شـهروندان می کـرد، دسـتگیر شـد. 
ایرنـا از پایـگاه خبـری پلیـس فتـا،  بـه گـزارش 
سـرهنگ سـید نظـام موسـوی در تشـریح جزئیـات 
ایـن خبـر افـزود: شـهروندی بـا حضـور در پلیس 
فتاغرب اسـتان تهران شـکایتی دربـاره کالهبرداری 
از حسـاب بانکـی اش توسـط مدیـر سـایت شـرط 

را مطـرح کرد. بنـدی 
رئیـس پلیـس فتـا غـرب اسـتان تهـران گفـت: در 
بررسـی های اولیـه کارشناسـان مشـخص شـد کـه 
مجـرم ضمـن راه انـدازی یک سـایت شـرط  بندی، 
کاربرانـی کـه قصـد ثبـت نـام در ایـن سـایت را 
داشـتند بـه درگاه جعلـی هدایت می  کـرد و پس از 
وارد کـردن اطالعات حسـاب بانکی کاربـران، متهم 
بـه اطالعـات حسـاب آن ها دسترسـی پیـدا کرده و 

موجـودی حسـاب آنهـا را سـرقت می کـرد.
بـا  بعـدی  مرحلـه  در  کـرد:  اضافـه  موسـوی 
پـس  و  فتـا  پلیـس  کارشناسـنان  تحقیقـات  انجـام 

انجـام تحقیقـات تکمیلـی بـا اسـتفاده از تجهیـزات 
تخصصـی،  صاحـب سـایت شـرط بندی شناسـایی 
شـد.  مامـوران بـه زنـی ۳۶ سـاله کـه بـه وسـیله 
خریـد و فروش ارزهـای اینترنتی اقدام به پولشـویی 
می کـرد، مضنـون شـدند بنابرایـن پـس از هماهنگی 
بـا مقـام قضایـی وی را بـه پلیس فتـا احضـار کردند.

رئیـس پلیـس فتـا غرب اسـتان تهـران افـزود: متهم 
پـس از روبـرو شـدن بـا مـدارک و ادلـه دیجیتـال 
جـرم، راهـی بجـز اعتـراف نداشـت و انگیـزه خود 
را کسـب درآمـد از طریـق کالهبرداری اعـالم کرده 

. ست ا
موسـوی اضافـه کـرد: راه انـدازی و فعالیـت در 
سـایت های قمـار و شـرط  بنـدی، بـر اسـاس قانون 
جـرم اسـت. براسـاس مـاده ۷۰۷ قانـون مجـازات 
اسـالمی هـر کـس آالت و وسـایل مخصـوص بـه 
معـرض  در  یـا  بفروشـد  یـا  بسـازد  را  قماربـازی 
فـروش قـرار دهـد یـا از خـارج وارد کنـد یـا در 
اختیـار دیگـری  قـرار دهـد به سـه ماه تا یک سـال 
حبـس و یک میلیـون و ۵۰۰ هزار تـا ۶ میلیون ریال 
جـزای نقـدی محکـوم می شـود لـذا از همـه افـراد 

بـه خصـوص قشـر نوجوان و جـوان انتظـار می رود 
از فعالیـت در چنیـن سـایت هایی خـودداری و بـه 

تبلیغـات فریبنـده آن هـا توجهـی نکننـد.
سـرهنگ موسـوی به مردم هشـدار داد: گرداندگان 
سـایت های شـرط  بنـدی و قمار بـا انتشـار تبلیغات 
تحـت عنـوان »چندبرابـر کـردن پـول« و »پولـدار 
شـدن یـک شـبه« در فضـای مجـازی و شـبکه های 
اجتماعـی سـعی در ترغیـب و وسوسـه افـراد برای 
حضـور در سـایت های شـرط  بنـدی و قمـار آنالین 

دارند. را 
ایـن مقام انتظامی با اشـاره به اینکه آگاهی  بخشـی 
و پیشـگیری از وقـوع جرائـم در فضـای مجـازی 
هموطنـان  بـه  اسـت،  فتـا  پلیـس  اولویت هـای  از 
توصیـه کـرد: در صـورت مشـاهده هرگونـه مـورد 
اخـاذان  و  مجرمـان  توسـط  تهدیـد  یـا  مشـکوک 
اینترنتـی، موضـوع را در اولیـن فرصـت بـه پلیس 
اطـالع دهنـد و بـه صـورت مسـتمر بـرای مطالعـه 
اخبـار جرائـم سـایبری و مصونیـت از شـگردهای 
www.cyberpolice. مجرمانـه  به وب سـایت

ir مراجعـه کننـد.

۵حوادث

دستگیری عامل راه اندازی سایت شرط بندی و قمار 

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران:
اخاذی اینترنتی با گرفتن عکس از برقراری تماس تصویری 

پلیس فتا هشدار داد:
مراقب ۴ نوع کالهبرداری در تعطیالت باشید 

وثیقه جعلی برای آزادی قاتلی که 
20 سال در زندان بود

مـردی کـه ۲۰سـال قبـل زنـی را به قتل رسـانده 
روز  چنـد  بـود،  شـده  محکـوم  قصـاص  بـه  و 
قبـل توانسـت بـا سـپردن وثیقـه از زنـدان آزاد 
اسـت  جعلـی  وثیقـه اش  اینکـه  از  غافـل  شـود 
گرفتـار  کالهبـردار  یـک  دام  در  خانـواده اش  و 

ند. شـده ا
بـه گـزارش کارگـر آنالیـن، ۲۰سـال قبـل یعنی 
شهرسـتان های  از  یکـی  در  جنایتـی  سـال۷۹ 
اطـراف تهـران رخ داد. قربانـی ایـن جنایـت زنی 
جـوان بـود کـه وقتـی شـوهرش از سـرکار بـه 
خانـه برگشـته بـود، بـا شـنیدن صـدای گریه های 
به هم ریختگـی  مشـاهده  و  ۱۸ماهه شـان  دختـر 
اثاثیـه خانـه اش نگران شـده و پس از جسـت وجو 
در داخـل خانـه، بـا جسـد بی جـان همسـرش در 
اتـاق خـواب روبـه رو شـده بـود. زن جـوان بـا 
ملحفـه  ای کـه در اتـاق خـواب بـود، خفـه شـده 
بـود و شـوهرش بـا دیـدن ایـن صحنـه هولناک، 

پلیـس را خبـر کـرد.
بـا حضـور تیـم جنایـی در محـل حادثـه معلوم 
شـد که چنـد سـاعتی از قتل زن جـوان می گذرد. 
مأمـوران پلیـس تحقیقـات بـرای شناسـایی عامل 
از  پرس وجـو  در  و  کردنـد  آغـاز  را  جنایـت 
همسـایه ها بـه مـرد جوانـی رسـیدند کـه سـاکن 
همـان محـل بـود. ایـن مـرد دسـتگیر شـد و در 
کـرد  اقـرار  جـوان  زن  قتـل  بـه  بازجویی هـا 
زندگـی  مقتـول  همسـایگی  در  مـن  گفـت:  و 
زن  اتفاقـی  به صـورت  حادثـه  روز  و  می کـردم 
جـوان را در خیابـان دیـدم. به او عالقه مند شـدم 
و وسوسـه های شـیطانی به سـراغم آمـد. بـه همین 
دلیـل ایـن زن را تعقیـب کردم و متوجه شـدم که 

در همسـایگی مـا زندگـی می کنـد.
مـرد جنایتـکار ادامـه داد: خانـه آنهـا را زیرنظر 
گرفتـم و متوجـه شـدم که این زن همراه شـوهر و 
کـودک خردسـالش زندگـی می کنـد. مقابـل خانه 
آنهـا کمیـن کـردم و فهمیـدم کـه هـر روز صبح 
شـوهرش بـرای رفتـن بـه سـرکار خانـه را ترک 
می کنـد و روز حادثـه وقتی شـوهرش به سـرکار 
زن  خانـه  وارد  و  پریـدم  دیـوار  روی  از  رفـت، 
جـوان شـدم. او به محـض اینکـه مرا دید، شـروع 
کـرد بـه دادوفریـاد. نتوانسـتم نقشـه شـوم خـود 
را اجـرا کنـم و بـا مقاومـت زن جـوان روبـه رو 
شـدم. از تـرس اینکـه مبـادا همسـایه ها صـدای 
فریاد هـای زن جـوان را بشـنوند، ناچـار شـدم او 
را خفـه کنـم و پـس از آن پـا بـه فرار گذاشـتم.

حکم قصاص
و  جنایـت  صحنـه  بازسـازی  از  پـس  متهـم 
و  محاکمـه  دادگاه  در  تکمیلـی  تحقیقـات  انجـام 
بـه قصـاص محکـوم شـد. حکـم صادر شـده نیـز 
و  رسـید  کشـور  دیوان عالـی  قضـات  به تأییـد 
مدتـی پـس از قطعی شـدن رأی، مـرد جنایتـکار 
در  شـد  موفـق  امـا  او  رفـت.  دار  چوبـه  پـای 
واپسـین لحظـات اولیـای دم را راضـی کنـد کـه 
بـه او مهلـت بدهنـد. التماس هـای او نتیجـه داد 
و اولیـای دم آن روز حکـم را اجـرا نکردنـد و به 
قاتـل مهلـت دادنـد. به ایـن ترتیب عامـل جنایت 
بـه زنـدان بازگشـت و درحالی کـه هنـوز حکـم 
قصـاص اجـرا نشـده بـود، پـدر و مـادر مقتـول 
فـوت شـدند. در ایـن شـرایط دختـر، بـرادران و 
اولیـای دم خواسـتار  به عنـوان  خواهـران مقتـول 
قصاص شـدند، امـا دیگر بـرای پیگیـری حکم به 
اجـرای احـکام مراجعـه نکردنـد و در همـه ایـن 
مـدت مـرد جنایتـکار بالتکلیـف در زنـدان بـود.

آزادی با وثیقه جعلی
۲۰سـال از زمـان جنایت گذشـته و مـرد محکوم 
بـه قصـاص همچنـان بالتکلیـف در زنـدان بـود 
تـا اینکـه چنـدی قبـل بـه تکاپو افتـاد کـه بتواند 
وثیقـه تهیـه کنـد و به صـورت موقت و تـا زمانی 
کـه اولیای دم برای سرنوشـت او تصمیـم بگیرند، 
از زنـدان آزاد شـود. او خیلـی زود وثیقـه را تهیه 
نداشـت   خبـر  امـا  شـد  آزاد  زنـدان  از  و  کـرد  
سـندی کـه به عنـوان وثیقـه تهیـه کـرده، جعلـی 
اسـت و دوبـاره باید به زنـدان برگـردد. تنها چند 
روز پـس از آزادی ایـن مـرد بـود که معلوم شـد 
وثیقـه وی جعلـی اسـت و او بار دیگر بازداشـت 
و بـه زنـدان بازگردانـده شـد. وی وقتی به شـعبه 
اجـرای احـکام دادسـرای جنایـی تهـران منتقـل 
شـد، دربـاره وثیقـه جعلـی گفـت: خانـواده ام در 
دام یـک کالهبـردار گرفتار شـدند. ماجـرا از این 
قـرار اسـت کـه وقتـی دادگاه قبـول کـرد کـه با 
وثیقـه آزادم کنـد، خانـواده ام بـه تکاپـو افتادنـد 
تـا سـند تهیـه کنند و مـن بتوانـم بعد از ۲۰سـال 
در جریـان  آنهـا  ببینـم.  را  آزادی  رنـگ  حبـس، 
رفت وآمـد بـه دادسـرا بـا فردی آشـنا شـدند که 
حاضر شـده بـود ۵۰میلیون بگیـرد و در ازای این 
پـول برایم وثیقـه بگـذارد. خانواده به سـختی این 
مبلـغ را تهیـه کـرده و بـه آن مـرد دادنـد و او 
هـم سـندی در اختیارشـان گذاشـت. خانـواده ام 
سـند را به عنـوان وثیقـه بـه دادگاه بردنـد و مـن 
نچشـیده  را  آزادی  طعـم  هنـوز  امـا  شـدم  آزاد 
بـودم که دوبـاره دسـتگیرم کردنـد و گفتند سـند 
جعلـی اسـت. حاال هـم امیـدوارم کـه اولیای دم 
گذشـت کننـد تـا تکلیفـم مشـخص شـود، چـون 
دیگـر خسـته شـده ام. اگر حاضـر به بخشـش هم 
نشـوند حاضـرم قصـاص شـوم و ایـن بالتکلیفی 

یابد. پایـان 
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 هـوای سـرد و خشـک مـی توانـد پوسـت شـما را دچـار 
خشـکی، خـارش، التهـاب و قرمـزی کنـد. بـا رعایـت این 
نـکات، بـه حفـظ رطوبـت طبیعی پوسـت خود کمـک کنید 

و بـه مبـارزه بـا خشـکی زمسـتان بروید.
1. از دسـتگاه رطوبت ساز استفاده کنید

اسـتفاده از مرطـوب کننـده در خانه یـا محـل کار، رطوبت 
را بـه هوای خشـک زمسـتان اضافه کـرده و بـه مرطوب نگه 
داشـتن پوسـت کمـک مـی کنـد. رطوبـت سـاز را در اتاقی 

کـه بیشـترین زمـان را در آنهـا مـی گذرانید، قـرار دهید.
2. دمای خانـه را تنظیم کنید

مـی  کـه  کاری  اولیـن  اسـت،  خنـک  هـوا  بیـرون  وقتـی 
خواهیـد انجـام دهیـد چیسـت؟ گرمـا را بـاال ببریـد! امـا 
گرمـای مرکـزی مـی توانـد هـوای خانه شـما را خشـک تر 
کنـد. بنابرایـن بـرای حفـظ سـالمت پوسـت، دمـای محیط 

خانـه را بیـن ۲۰ تـا ۲۲ درجـه تنظیـم کنیـد.
بگیرید 3. دوش ولرم 

دوش گرفتـن بـا بخـار بـه مـدت طوالنـی ممکـن اسـت 
در زمسـتان وسوسـه انگیـز باشـد، امـا متخصصـان پوسـت 
بـرای حفـظ رطوبـت پوسـت، دوش  پیشـنهاد مـی کننـد، 
هنـگام  باشـیم. همچنیـن  داشـته  ای،  دقیقـه   ۷ تـا   ۵ ولـرم 
گـرم  آب  از  حـد  از  بیـش  نبایـد  نیـز  هـا  دسـت  شسـتن 
اسـتفاده شـود. اگـر هنگام شسـت وشـو پوسـت شـما قرمز 

می شـود ایـن یعنـی آب خیلـی گرم اسـت. به گفتـه مراکز 
کنتـرل و پیشـگیری از بیمـاری هـا )CDC( شسـتن دسـت 
هـا بـا آب خنـک تـر بـه انـدازه آب گـرم در از بیـن بردن 
میکـروب هـا موثـر اسـت و بـرای پوسـت تحریـک پذیری 
کمتـری دارد. اگر از خشـک کن دسـت اسـتفاده مـی کنید، 
قبـل از بیـن رفتـن تمـام رطوبت دسـت، خشـک کـردن را 

متوقـف کنیـد.
4- پاک کننده های مالیم و بدون عطر را انتخاب کنید

صابـون نامناسـب باعـث خـارش و خشـکی پوسـت مـی 
شـوند. بـه عنـوان مثـال، صابـون هـای معمولی مـی توانند 
حـاوی مـواد معطر و اسـانس هـای تحریـک کننده پوسـت 
باشـند. در عـوض، یک پـاک کننده دارای رطوبـت و بدون 
عطـر یـا یـک ژل شسـت وشـوی بـدن مـی توانـد انتخاب 

خوبـی برای پوسـت شـما باشـد.
5- روند مراقبت از پوسـت صورت را اصالح کنید

در مـاه هـای سـرد، پـاک کننـده هـای مبتنـی بـر کـرم را 
انتخـاب کنیـد و از شـوینده هـای دارای الـکل که پوسـت را 
خشـک تـر می کنـد، خـودداری کنیـد. شـب هـا از مرطوب 
کننـده غنـی تـری بـرای صـورت خـود اسـتفاده کنیـد. لـب 
هایتـان را فرامـوش نکنید. اسـتفاده از یک مرطـوب کننده می 
توانـد باعـث بهبـود لـب هـای خشـک و تـرک خورده شـود.

6. دسـتان خود را مرتبًا مرطوب کنید
پس از شستشـوی دسـت، پوسـت آن را با مرطوب سـازی 
سـالم نگـه داریـد. دکتـر اسـتین گلـد، متخصـص پوسـت 
مـی گویـد: بهتـر اسـت از یـک کـرم یـا پمـاد در زمسـتان 
اسـتفاده کنیـد. در مناطـق گـرم و مرطـوب نیـز اسـتفاده از 
لوسـیون مناسـب اسـت. شسـتن دسـت در روزهـای سـرد 
سـال بـه دلیل خطـر ابتال بـه سـرما خوردگـی و آنفلوآنزا و 
حـاال هـم به دلیـل همـه گیـری کرونا بسـیار اهمیـت دارد. 
اسـتفاده از کـرم دسـت بعـد از هـر بار شستشـو مـی تواند 

بـه سـالمت پوسـت دسـت کمـک کند.
7. ضـد آفتـاب بزنیـد - حتـی در روزهـای خاکسـتری 

ن مستا ز
را  خورشـید  اشـعه  بـرف  زمسـتان،  روشـن  روزهـای  در 

تـا ۸۰ درصـد منعکـس مـی کنـد. فریـب روزهـای تاریک 
زمسـتانی را نخوریـد چـرا کـه اشـعه مـاورای بنفـش مضر 
خورشـید مـی توانـد در ابرها نفوذ کـرده و همچنـان صدمه 
بزنـد. بـه همیـن خاطـر اسـتفاده از ضـد آفتـاب در هـوای 
سـخت زمسـتان نیـز بـه همـان انـدازه تابسـتان بسـیار مهم 
اسـت. قبـل از اینکـه بیـرون برویـد، از یـک ضـد آفتـاب 
مرطـوب کننـده و بـا طیـف گسـترده بـا SPF ۱۵ یـا باالتر 

بـرای پوسـت خـود اسـتفاده کنید.
8. لباس مناسـب، راحت و ضد خارش بپوشید

بسـیاری از پارچـه هـا در هوای سـرد مـی توانند خشـکی 
پوسـت را تشـدید کننـد. اسـتین گلـد مـی گویـد: از تماس 
مسـتقیم پشـم و لبـاس هـای خشـن بـا پوسـت خـودداری 
کنیـد. ایـن جنـس پارچـه هـا مـی توانـد باعـث تحریک و 

خارش پوسـت خشـک شـوند.
9. بـه یـاد داشـته باشـید کـه درسـت غـذا بخوریـد و 

باشـید هیدراتـه 
گاهـی  گویـد:  مـی  پوسـت  متخصـص  ریـد،  آر  باربـارا 
اوقـات پوسـت بسـیار خشـک اسـت، در ایـن شـرایط می 
تـوان از طریـق غذاها یـا مکمل هایـی که حاوی اسـیدهای 
چـرب امـگا ۳ یـا امـگا ۶ هسـتند، ماننـد روغـن ماهـی و 
روغـن بـذر کتـان، بـه مرطـوب شـدن پوسـت کمـک کرد.

10. لباس های مرطوب را سـریع عوض کنید
پوشـیدن لبـاس و کفـش مرطـوب باعـث تحریـک بیشـتر 
پوسـت و ایجـاد خارش می شـود. اگـر دسـتکش، جوراب 
یـا لبـاس هـای دیگـر شـما خیـس شـد، حتمـًا آنهـا را در 

اسـرع وقـت تعویـض کنید.
هـم  هنـوز  پوسـت  نـکات،  ایـن  رعایـت  از  بعـد  اگـر 
احسـاس خشـکی، ناراحتـی و تحریـک داریـد، اسـتین گلد 
بـدون  هیدروکورتیـزون  کـرم  یـک  از  کنـد  مـی  پیشـنهاد 
نسـخه اسـتفاده کنیـد. او مـی گویـد: اگـر بعـد از چند روز 
بهبـودی مشـاهده نکردیـد، بـا پزشـک خـود صحبـت کنید. 
بـرای غلبـه بـر اثـرات خشـکی زمسـتان بـر روی پوسـت 
خـود ممکـن اسـت به یـک مرطـوب کننـده قوی با نسـخه 

نیـاز داشـته باشـید.

نانوایـی  گفـت:  اراک  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
هـا، سـرویس هـای حمـل و نقـل عمومـی و کارخانه ها 

بیشـتر رعایـت کننـد. را  بهداشـت 
بـه گزارش بهداشـت نیـوز، دکتـر سـید محمـد جمالیان 
بقیـه  بـه  نسـبت  صنـوف  ایـن  در  ابتـال  میـزان  افـزود: 
مـی  عزیـزان  ایـن  از  خاطـر  همیـن  بـه  و  اسـت  باالتـر 
پیـش  از  بیـش  را  بهداشـتی  هـای  پروتـکل  تـا  خواهیـم 

کننـد. رعایـت 
وی اظهـار داشـت: طبق گـزارش هـا  متاسـفانه نانوایی 
رعایـت  میـزان  کمتریـن  کـه  هسـتند  صنوفـی  جـزو  هـا 
بهداشـت را دارنـد کـه بـا توجه بـه برودت هـوا و پیش 
و  عزیـز  نانواهـای  از  ویـروس،  ایـن  گیـری  همـه  بینـی 
از  نـان   پخـت  هنـگام  بـه  خواهیـم  مـی  همکارانشـان 
ماسـک اسـتفاده کننـد و ضمن رعایـت موازین بهداشـتی 
یـا   کننـد  نمـی  اسـتفاده  ماسـک  از  کـه  مشـتریانی  بـه 
مسـائل بهداشـتی را رعایـت نمـی کننـد خدمـات ارائـه 
ندهنـد  و در مقابـل بـه مـردم عزیـز هـم  توصیـه مـی 

کنیـم قبـل از مصـرف نـان، آن را حـرارت دهنـد.
کـرد:  بیـان  اراک  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 

زیسـتی  پدافنـد  قـرارگاه  مصوبـه   اسـاس  بـر  همچنیـن 
مقـرر شـد تمـام شـهروندان اعـم از راننـدگان، تاکسـی 
و  کـرده  اسـتفاده  ماسـک  از  اتوبوسـرانان  و  داران 
و  عقـب  در  نفـر   ۳ کـردن  سـوار  از  تاکسـی  راننـدگان 
راننـدگان اتوبـوس از سـوار کـردن تعـداد زیـاد مسـافر 
جـدا خـودداری کننـد کـه ضمـن دعـوت ایـن عزیـزان 
راهـور  و  انتظامـی  نیـروی  از  مصوبـه  ایـن  رعایـت  بـه 
نیـز مـی خواهیـم در صـورت مشـاهده تخلـف برخـورد 

. ینـد نما
هـای  گـزارش  طبـق  همچنیـن  کـرد:  تاکیـد  وی 
کارگـران  درگیـری  و  ابتـالء  میـزان  متاسـفانه  رسـیده، 
در کارخانجـات بـاال اسـت و نشـان مـی دهـد مدیـران 
و خـود کارگـران قـدری بیشـتر بایـد بـه فکـر سـالمتی 
ایمنـی  حفـظ  و  صحـت  در  و  بـوده  جانشـان  حفـظ  و 

باشـند. مشـغول  فعالیـت  و  کار  بـه  باالتـری 
بـه مـردم و مدیـران  ادامـه خطـاب  دکتـر جمالیـان در 
دسـتگاه هـای اجرایـی خاطرنشـان کـرد: بـه تهویـه هوا 
و  هـوا  شـدن  سـرد  بـا  چراکـه  دهیـد،  اهمیـت  بیشـتر 
کاهـش دمـا، حضـور یـک فـرد ناقل حتـی با ماسـک در 
یـک فضـای سـر بسـته، در صـورت نبـود تهویه مناسـب 

مـی توانـد، خطرنـاک باشـد.
مراکـز  و  سـاعته   ۱۶ مراکـز  فعالیـت  بـه  همچنیـن  وی 
اشـاره کـرد و  جامـع سـالمت شـهری و روسـتایی هـم 
مراجعـه  و  اسـتفاده  روسـتاها،  در  خوشـبختانه  گفـت: 
در  امـا  گرفتـه،  قـرار  اسـتقبال  مـورد  مراکـز  ایـن  بـه 
نشـده  مراکـز  ایـن  از  چندانـی  اسـتقبال  شـهری  نقـاط 
در صورتـی کـه همشـهریان و هـم اسـتانی هـای عزیـز 
مـی تواننـد بـا مشـاهده عالئـم اولیـه و مراجعـه بـه این 
همچنیـن  و  کیفیـت  بـا  و  مناسـب  خدمـات  از  مراکـز 
پیگیـری هـای بـه موقـع و حتـی برخـی خدمـات رایگان 

بهـره منـد شـوند.

داد:  ادامـه هشـدار  در  مرکـزی  اسـتان  متولـی سـالمت 
بیمـاران قلبـی -عروقـی، دارای فشـارخون و یـا دیابـت 
بـه خاطـر تـرس از کرونـا، رونـد درمـان و مراجعـه بـه 
بیمارسـتان و مراکـز درمانـی را متوقـف نکننـد، چراکـه 
وقفـه در انجـام مراقبـت هـای درمانـی از ابتال بـه کرونا 
عزیـزان  ایـن  و  بـوده  تـر  خطرنـاک  افـراد  ایـن  بـرای 
مراکـز  بـه  می تواننـد  بهداشـتی  نـکات  کامـل  حفـظ  بـا 

نماینـد. مراجعـه  درمانـی 
درمانـی  مراکـز  و  هـا  بیمارسـتان  سـایر  در  گفـت:  وی 
امیرالمومنیـن )ع( و آیـت اهلل  بیمارسـتان  از دو  بـه غیـر 
خوانسـاری هیـچ بیمـار مبتـال بـه کرونـا بسـتری نیسـت، 
مگـر بـی عالمـت باشـند کـه در صـورت متوجـه شـدن 
بـه  یـا  و  شـد  خواهنـد  ایزولـه  یـا  بسـتری  بـه  نیـاز  و 
سـانترهای درمـان کرونـا منتقل می شـوند، پـس بنابراین 
دیگـر مراکـز پـاک و بـا رعایـت کامـل نـکات ایمنـی و 
بهداشـتی آمـاده ارائـه خدمـات بـه سـایر بیماران اسـت 
و مـردم مـی تواننـد بـدون هیچ واهمـه ای بـرای درمان 

خـود بـه آنهـا مراجعـه کننـد.
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک در ادامـه یـادآور 
همـه  بـرای  ریـه  اسـکن  و  کرونـا  تسـت  انجـام  شـد: 
ببینـد،  پزشـک صـالح  کسـانیکه  فقـط  و  نـدارد  الزامـی 
بایـد تسـت  شـده و یـا از ریـه آنهـا اسـکن گرفته شـود.

محدودیـت  در  کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  جمالیـان  دکتـر 
هـای دو هفتـه ای کـه چنـد روزی اسـت اعمـال شـده، 
مقـرر شـده تنهـا صنـوف درجـه یـک و خدمـات رسـان 
آرایشـگاه  جملـه  از  مابقـی  و  باشـند  داشـته  فعالیـت 
هـا، آبمیـوه فروشـی هـا، قنـادی هـا و غیـره تعطیـل و 
رسـتوران هـا فقـط به صـورت بیـرون بـر فعالیـت کنند، 
نیـز  همچنـان  صنـوف  و  کسـبه  از  برخـی  متاسـفانه  امـا 
بـه عـدم رعایـت مصوبـات ملـی، پافشـاری مـی کننـد.

6 پزشکی و  سالمت 

راهکارهای مقابله با کبد چرب؛ 
مبتالیان به کبد چرب کدام غذاها را نخورند؟

حضور فرد ناقل ماسک دار در فضای سر بسته خطرناک است

۱0 نکته برای داشتن پوست سالم در سرما

 یـک متخصـص تغذیـه بـا اشـاره بـه عوامـل ابتـال بـه کبد 
چـرب، بـه ارائـه توصیه هـای تغذیـه ای جهـت جلوگیری از 

بـروز ایـن بیمـاری پرداخت.
بـه گـزارش مشـرق، احمدرضـا درسـتی، گفت: بیمـاری کبد 
چـرب غیـر الکلـی یـک بیماری رایج اسـت کـه متأسـفانه در 
ظاهـر افـراد مشـخص نیسـت در حالی کـه چربی بـاالی کبد 
ماننـد هپاتیـت سـبب تغییـر رنـگ چشـم ها می شـود و تنها با 

انجـام آزمایـش تشـخیص آن امکان پذیر اسـت.
درمـان خانگـی بـرای سـم زدایی خـون و پیشـگیری از 

چرب کبـد 
مدیـر گـروه تغذیه دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران اظهار کرد: 
بـروز بیمـاری کبـد چرب دربعضـی از افـراد می توانـد همراه 
بـا سـرگیجه، ناراحتـی گوارشـی باشـد امـا در بیشـتر مواقـع 
ماننـد بیمـاری دیابـت می توانـد بـه صـورت پنهـان باشـد و 

خطـرات آن همچنـان برقـرار باقـی بماند.
بخوانید: بیشتر 

دشمنان کبد را بشناسید
وی بـا تاکیـد بـر نقش کبـد به عنـوان یکی از اعضـای اصلی 
بـدن بیـان کـرد: ویتامین هـای محلـول در چربـی، اسـیدهای 
چـرب و بـه طـور کلی هر مواد مغـذی حاصل از مـواد غذایی 
مـا توسـط کبد ذخیـره می شـوند برای مثـال کبد ورزشـکاران 

گلیکـوژل مـورد نیـاز آنهـا را تأمیـن می کنـد و یـا در زمـان 
روزه داری در طـول سـاعاتی کـه روزه هسـتیم بـدن از طریق 
گلوکـز حاصـل از کارکـرد کبـد سـوخت و سـاز مـورد نیاز 
خـود را تأمیـن می کنـد بنابرایـن اگـر عملکـرد کبـد درسـت 

نباشـد فـرد ضعیف می شـود.
درسـتی عنـوان کـرد: در صورت مصـرف کربوهیـدرات کبد 
کـه مسـئولیت ذخیـره مـواد را برعهـده دارد کربوهیـدرات را 
ذخیـره می کنـد بـه ایـن ترتیـب چربـی افزایـش می یابـد در 
چنیـن مواقعـی کبد شـبیه به پالسـتیک شـده و شـروع به خفه 
شـدن می کنـد کـه در اصطالح پزشـکی بـه آن سـیروز کبدی 
بیمارانـی کـه در مـوارد حـاد  گفتـه می شـود، متأسـفانه در 
ابتـالء بـه کبـد چرب هسـتند کبـد غیرقابل برگشـت اسـت و 

منجـر به مـرگ می شـود.
وی بـا اشـاره بـه نقش تغذیـه نامناسـب در بـروز کبد چرب 
و  ارزان  فـوری،  غذاهـای  مصـرف  کاهـش  داشـت:  اظهـار 
پرچـرب، فسـت فودهایـی کـه در روغن های اکسیدشـده تهیه 
می شـوند همچنیـن نان هـا و برنجـی کـه بـا آرد سـفید تهیـه 
شـده انـد؛ میوه هـا، لبنیـات، سـبزیجات و غـالت سـبوس دار 
در کنـار افزایـش مصـرف نان های سـبوس دار ماننـد نان جو، 
برنـج قهـوه ای )در صـورت مصـرف از برنـج سـفید آن را به 
یـک تـا دو بـار در هفتـه آن هم به صـورت دم کـرده محدود 

کنیـد( نقـش بسـیار مهمـی در بـروز کبد چـرب دارد.
ایـن متخصـص تغذیـه گفـت: کلـه پاچـه بـه عنـوان یکـی 
از غذاهـای بسـیار مضـرر بـرای کبـد اسـت، چـرا کـه کبـد 
مسـئولیت ذخیـره مـواد مغـذی را دارد، از آنجایـی کـه کلـه 
پاچـه از تـری گلیسـیرید باالیـی برخـوردار اسـت می توانـد 
چربـی کبـد را بـاال ببرد. همچنیـن برخالف تصـور عموم مبنی 
بـر مصـرف گوشـت، مـرغ و ماهـی، بایـد گفـت در صـورت 
زیـاده روی در مصـرف هریـک از ایـن فرآورده هـا پروتئین و 
چربـی فراوانـی بـه کبد می رسـد همچنیـن میزان اسـیداوریک 
در بـدن بـاال رفته کـه می توانـد در مفاصل رسـوب و عملکرد 

کلیـه را نیـز کاهـش دهد.
پختـه  سـبزیجات  مصـرف  کـرد:  تاکیـد  آخـر  در  درسـتی 
و خـام ماننـد ریـواس، کلـم، کرفـس، هویـج، شـلغم، لبـو، 
سـبزی خـوردن، گوجـه، کاهـو، خیـار؛ میوه هـا بـه صـورت 
دو تـا سـه واحـد در روز بـرای مثـال انـار بـه همـراه دانه و 
ورقه هـای نـازک آن و پرتقـال بـه همراه پوسـت سـفید نازک 
آن؛ شـیر و لبنیـات کـم چـرب؛ کاهـش مصرف شـیرینی هایی 
ماننـد عسـل، مربا، شـیرینی، نوشـابه، نوشـیدنی های شـیرین؛ 
خـواب و فعالیـت مناسـب تـا حد زیـادی از بـروز کبد چرب 

می کنـد جلوگیـری 

خوراکی های مضر برای چشم هایتان
در اکثـر افـراد ایـن دیـدگاه وجـود دارد کـه بـا افزایـش سـن، بینایی 
ضعیـف مـی شـود؛ ایـن مسـاله تاحـدودی درسـت اسـت اما با داشـتن 
قابـل توجهـی مشـکالت چشـم  بطـور  تـوان  سـبک زندگـی سـالم مـی 
ماننـد آب سـیاه و خشـکی چشـم را بـه تاخیـر انداخـت. عوامـل زیادی 
ماننـد اشـعه مـاورا بنفـش، برخـی داروهـا و حتی رژیـم غذایی ناسـالم 

مـی توانـد روی سـالمت چشـم هـا تاثیـر بگذارد.
ها: چاشنی 

یکـی از روش هـای رایـج طعـم دهـی غذاها، اضافـه کردن چاشـنی ها 
اسـت. بسـیاری از ایـن چاشـنی هـا حـاوی طعم دهنـده هـای مصنوعی، 
قنـد و شـکر فـراوان هسـتند که برای سـالمت چشـم بایـد از مصرف آن 
اجتنـاب کنیـد. مقـدار زیـاد قنـد در بـدن می توانـد باعث باریک شـدن 
رگ هـای خونـی در چشـم و افزایـش تدریجـی مایعـات و عـدم تخلیـه 

آن شـود کـه منجـر بـه بروز آب سـیاه می شـود.
بزرگ: ماهی 

هنـگام خریـد ماهـی، همیشـه ماهـی هـای کوچکتـر را انتخـاب کنیـد. 
بـه  هایـی کـه  دارنـد و در سـلول  بیشـتری  بـزرگ جیـوه  ماهـی هـای 
نـور واکنـش نشـان مـی دهنـد تجمـع مـی یابـد. بـه همیـن دلیـل برای 

سـالمت چشـم هـا مضـر هسـتند.
گوشـت های فرآوری شده:

گوشـت هـای فـرآوری شـده عمومـا بـرای سـالمتی مضـر هسـتند زیرا 
فشـار  و  خـون  فشـار  افزایـش  باعـث  آنهـا  در  فـراوان  نمـک  وجـود 
موقـت چشـم مـی شـود. مصـرف بـاالی سـدیم عـوارض زیـادی دارد. 
برخـی شـواهد نشـان مـی دهـد کـه ایـن میـزان خطـر آب مرواریـد و 

آسـیب بـه شـبکیه چشـم را افزایـش مـی دهـد.
شیرین: های  نوشـیدنی 

و  مصنوعـی  هـای  کننـده  شـیرین  بـا  معمـوال  شـیرین  هـای  نوشـیدنی 
شـربت ذرت حـاوی فروکتـوز بـاال شـیرین می شـود. ایـن نوشـیدنی ها 

کلسـترول و فشـارخون را افزایـش مـی دهنـد.
عـالوه بـر ایـن افزایـش قنـد خون باعـث آسـیب رگ هـای کوچک می 
شـود کـه خـون را بـه شـبکیه مـی رسـانند و در نهایـت موجـب التهاب 

و از دسـت دادن بینایـی می شـود.
سـیب زمینی سرخ شده:

زمینـی سـرخ شـده بـه دلیل جـذب روغن فـراوان بـرای سـالمت کلی 
سـبزیجات  پختـن  روغـن،  مصـرف  از  نظـر  صـرف  اسـت.  مضـر  بـدن 
چربـی  و  شـود  مـی  آن  غذایـی  ارزش  تمـام  رفتـن  بیـن  از  بـه  منجـر 
هـای ترانـس موجـود در غذاهـای سـرخ شـده عالوه بـر مسـدود کردن 
شـریان هـا موجـب فشـارخون بـاال و در نهایـت مشـکالت چشـم مـی 

. د شو
مارگارین:

برخـالف تصـور عمـوم، مارگاریـن جایگزینـی خوبـی برای کره نیسـت 
بـرای سـالمت  کـه  اسـت  ترانـس  زیـادی چربـی  مقـدار  زیـرا حـاوی 
مـی  التهـاب  موجـب  ترانـس  هـای  چربـی  نیسـت.  خـوب  هـا  چشـم 
شـوند، سـطح کلسـترول بـد را افزایـش مـی دهنـد و منجـر بـه باریـک 

شـدن رگ هـای خونـی مـی شـوند.
: به شا نو

مطالعـات نشـان مـی دهـد کـه مصـرف بیـش از حـد نوشـابه در افـراد 
دلیـل وجـود شـیرین  بـه  نابینایـی شـود.  بـه  توانـد منجـر  دیابتـی مـی 
بـه  حساسـیت  اسـت  ممکـن  هـا  نوشـابه  در  مصنوعـی  هـای  کننـده 
انسـولین و خطـر ابتـال بـه دیابـت نـوع ۲ را افزایـش دهـد و منجـر بـه 

آسـیب شـبکیه چشـم شـود.
آماده: غذاهای 

اگرچـه مصـرف غذاهـای آمـاده راحت اسـت اما حـاوی مـوادی مانند 
)نمـک و شـکر( هسـتند کـه چنـدان بـرای سـالمتی خـوب نیسـت. پیش 
در  کـه  خواندیـد  نمنـاک  سـالمت  و  بهداشـت  بخـش  در  هـم  ایـن  از 
صـورت مصـرف زیـاد نمـک و شـکر بـدن متـورم شـده و حجـم خـون 
افزایـش مـی یابـد و قلـب خـون را سـخت تـر پمپاژ مـی کند کـه منجر 
بـه فشـار خـون باال می شـود. این فشـار بـه رگ هـای خونـی از جمله 

رگهـای چشـم صدمـه مـی زند.
سفید: غذاهای 

تقریبـا  ذرت  آرد  و  برنـج  سـفید،  نـان  پاسـتا،  ماننـد  سـفید  غذاهـای 
هیـچ فایـده ای ندارنـد و فقـط کربوهیـدرات های سـاده ای هسـتند که 
انـرژی زیـادی تولیـد مـی کننـد. اگـر ایـن غذاهـا را زیاد مصـرف می 
کنیـد حتمـًا سـبزیجات و غذاهـای غنـی از امـگا ۳ را بـه رژیـم غذایـی 

خـود اضافـه کنیـد تـا از مزایـای آن برخـوردار شـوید.

چطور ریه قوی داشته باشیم؟
بالینـی گفـت: مهمتریـن کمکـی  ایمونولـوژی  آلـرژی و  فـوق تخصـص 
کـه مـی توانیـم بـه سیسـتم ایمنـی ریـه کنیـم، ایـن اسـت کـه آن را در 

معـرض عوامـل آلـوده کننـده ماننـد آلودگـی هـوا قـرار ندهیـم.
و  بالینـی  ایمونولـوژی  و  آلـرژی  تخصـص  فـوق  پـور،  فـالح  مرتضـی 
»ارتبـاط  دربـاره  ایـران  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو 
داشـت:در  اظهـار  کرونـا«،  بـه  ابتـال  احتمـال  افزایـش  و  هـوا  آلودگـی 
کار  بـدن  ایمنـی  سیسـتم  بگوییـم  بایـد  بـدن  ایمنـی  سیسـتم  خصـوص 

دارد. برعهـده  را  بـدن  نقـاط  همـه  از  حفاظـت 
وی ادامـه داد: البتـه در ریـه هـم سیسـتم ایمنـی داریـم که در آنجـا نیز 
نقـش اصلـی را دارد؛ امـا آنچـه سیسـتم ایمنـی و بـه ویـژه در ریـه نقش 
پـر رنگـی دارد، حفاظـت اولیـه اسـت؛ یعنـی مـا مهمتریـن کمکـی کـه 
مـی توانیـم بـه سیسـتم ایمنـی از نظر ریـه کنیم، این اسـت کـه آن را در 

معـرض عوامـل آلـوده کننـده قـرار ندهیم.
ایـن فـوق تخصـص آلـرژی و ایمونولـوژی بالینـی اضافـه کـرد: یعنـی 
نمـی توانیـم فکـر کنیـم کـه مثال بـا یـک زنجبیل و قـرص، سیسـتم ایمنی 
قـوی مـی شـود و دلخـوش باشـم که هرجـا خواسـتیم، مـی توانیـم برویم.

فـالح پـور بیـان داشـت: مثـال یـک ماسـک روی بینـی مـی گذاریـم و 
فکـر مـی کنیـم بزرگتریـن سـپر را گذاشـته ایـم. در ایـن شـرایط مـا بـه 
جاهـای شـلوغ و پرازدحـام مـی رویـم و دلخوش هسـتیم که یک ماسـک 

ایم. زده 
وی تصریـح کـرد: بنابرایـن اگـر واقـع بیـن باشـیم، بهتریـن کمکـی کـه 
مـی توانیـم بـه سیسـتم ایمنـی خـود کـرده و بهتریـن محافظـی کـه مـی 
توانیـم از آن اسـتفاده کنیـم، ایـن اسـت کـه از رفت و آمدهـای بی مورد 
پرهیـز کنیـم و دلخـوش نباشـیم چـون ماسـک زده ایـم ماسـک در ایـن 

خصـوص کمـک مـی کند.
البتـه  متذکـر شـد:  بالینـی  ایمونولـوژی  و  آلـرژی  فـوق تخصـص  ایـن 
ایـن اسـت  بهتریـن و مهمتریـن نقـش  امـا  ماسـک نقـش پررنگـی دارد، 
کـه از منـزل بیـرون نرویـم. خیلـی اوقات فکـر می کنیـم از خانـه بیرون 
نرویـم و در خانـه دور هـم جمـع مـی شـویم؛ در حالـی کـه ایـن همان 

گرفتـاری را ایجـاد مـی کنـد.
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از سـوی جمعیـت  یـی  مـواد غذا بسـته   ۲۰۰  
بنـدی  بسـته  المـرد  شهرسـتان  احمـر  هـالل 
متاثـران  و  نیازمنـدان  میـان  توزیـع  آمـاده  و 

در المـرد شـد. کرونـا  ویـروس  از  ناشـی 
در  المـرد  احمـر  هـالل  جمعیـت  رئیـس 
بسـته   ۲۰۰ تهیـه  ز  ا مهـر  خبرنـگار  بـا  گفتگـو 

هـالل  جمعیـت  عتبـارات  ا محـل  از  معیشـتی 
توزیـع،  بـرای  مردمـی  خودیـاری  و  احمـر، 
از  ناشـی  متاثـران  و  دیـدگان  آسـیب  میـان 

د. دا خبـر  کرونایـی  منحـوس  ویـروس 
یـن بسـته های  محمـود قـادری اظهـار کـرد: ا
کـه  ریـال،  میلیـون   4۲۰ ارزش  بـه  معیشـتی 
عـدس،  روغـن،  برنـج،  ماکارونـی،  شـامل 
کـه  اسـت  فرنگـی  گوجـه  و رب  قنـد، چـای 
ر  هـزا  ۱۰۰ و  میلیـون  دو  بسـته  هـر  ارزش 
ز  ا دیـدگان  آسـیب  میـان  کـه  اسـت  ریـال 

می شـود. توزیـع  نیازمنـدان  و  کرونـا 
نیـز  صفـر  و  محـرم  مـاه  در  فـزود:  ا قـادری 
بـه  معیشـتی  بسـته های  المـرد  شهرسـتان  در 
ریـال  میلیـون   ۲۰۰ و  میلیـارد  یـک  ارزش 

شـد. توزیـع 
در  المـرد  فرمانـدار  د  نـژا شـبانی  حسـین 

معیشـتی  بسـته های  یـن  ا توزیـع  حاشـیه 
اظهـار کـرد: مـردم شهرسـتان المـرد، مردمـی 
مسـتمندان  بـه  کـه  هسـتند  مؤمـن  و  والیـی 
طـول  در  و  می کننـد،  کمـک  نیازمنـدان  و 

ند. رسـانده ا ثبـات  ا بـه  را  یـن  ا تاریـخ 
پایگاه هـای  جهـادی،  گروههـای  گفـت:  او 
مقاومـت بسـیج، و خیریـن عزیـز در المرد در 
نیازمنـد  د  فـرا ا خصـوص  بـه  زمینه هـا  تمامـی 
هسـتند  خـاص  بیمـاری  دچـار  کـه  کسـانی  و 
رسـان  یـاری  و  بـوده  کار  پـای  همیشـه 

. نـد ه ا د بو
ننـد  هما تـا  کـه  خواسـت  مـردم  از  وی 
مسـؤلین  بـا  را  همـکاری  بیشـترین  کـه  قبـل 
ند،  داشـته ا شهرسـتان  در  کرونـا  سـتاد  و 
کرونـا  وضیعـت  تـا  کـرده،  کمـک  همچنـان 

کننـد. کنتـرل  را 

ساخت درمانگاه تخصصی در اشکنان 

بـا مشـارکت خیریـان، سـاخت درمانـگاه تخصصـی 
بیمارسـتان بعثت بخش اشـکنان شهرسـتان المرد آغاز شد. 
به گزارش گروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان 
از شـیراز، حقیقی رئیس بیمارسـتان بعثت بخش اشکنان 
شهرسـتان المـرد، گفـت: سـاخت درمانـگاه تخصصی 
بیمارسـتان بعثت اشـکنان با اعتباری بالغ بر سـه میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان اهدایی سـید هاشـم ابافت و جمعی 

از نیکوکاران اشـکنانی آغاز شـد.
او، بیـان کرد: این درمانگاه تخصصـی با زیربنای ۶۰۰ متر 

مربـع در مدت ۸ ماه سـاخته و به بهره برداری می رسـد.
حقیقـی، تصریـح کـرد: بـا سـاخت ایـن درمانـگاه 
تخصصی در بیمارسـتان بعثت اشـکنان همه متخصصان 
بـا همه تجهیـزات و بـه صـورت متمرکز در آن مسـتقر 

می شـوند.
فعالیت های طالب خواهر شهر

 گله دار در هفته بسیج تشریح شد
 

 مدیـر مدرسـه علمیه خواهـران فاطمـه الزهرا)س( 
گلـه دار بـه تشـریح برنامه هـای این مدرسـه علمیه 

در هفتـه بسـیج پرداخت. 
معصومـه محمـودی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
»حـوزه« در شـیراز، با اشـاره به فعالیـت های طالب 
خواهـر مدرسـه علمیـه فاطمـه الزهـرا)س( در هفته 
بسـیج اظهـار داشـت: همزمان بـا آغاز هفته بسـیج، 
مدیـر و جمعـی از کارکنـان ایـن مدرسـه علمیـه با 
خانـواده معـزز شـهید یوسـف مظاهـری دیـدار و با 

مـادر، همسـر و بـرادر  ایـن شـهید گفتگـو کردند.
مراسـم  همچنیـن  کـرد:  اضافـه  ادامـه  در  وی 
غبارروبی و عطرافشـانی گلزار شـهدای شـهر فال با 
حضـور جمعـی از طـالب مدرسـه علمیـه خواهران 
فاطمـه الزهـرا)س( شـهر گلـه دار به مناسـبت هفته 

گرفت. صـورت  بسـیج 
مدیـر مدرسـه علمیـه فاطمـه الزهرا)س( شـهر گله 
دار تصریـح کـرد: آییـن غبـار روبی و عطر افشـانی 
قبـور مطهرشـهدای گمنـام و شـهدای هشـت سـال 
دفـاع مقـدس با حضـور امـام جمعـه اهل تشـیع و 
تسـنن در راسـتای تجدید میثـاق با شـهدای انقالب 

و هشـت سـال دفـاع مقدس نیـز برگزار شـد.
وی در ادامـه افـزود: جلسـه هماهنگـی و برنامـه 
ریـزی گرامیداشـت هفتـه بسـیج بـا حضـور حجت 
االسـالم گنجـی امام جمعه، شـیخ نوری امـام جمعه 
اهل تسـنن و برخـی از مدیران شـهری جهت برپایی 

هـر چـه بهتـر برنامه هـای هفته بسـیج انجام شـد.
محمـودی بـه دیگر برنامـه های اجرایی هفته بسـیج 
اشـاره کـرد و بیـان داشـت: اجـرای کمـک هـای 
مومنانـه، دیـدار بـا خانـواده شـهدا، توزیـع تراکت 
و عکـس نوشـته در رابطـه بـا مسـائل بهداشـتی و 
سـالمت مـردم، اجرای مسـابقات مختلـف در فضای 
مجـازی بـا رویکـرد سـالمت جامعـه و مـردم را از 

دیگـر برنامـه هـای هفته بسـیج برشـمرد.
وی همچنیـن در پایـان خاطرنشـان کرد: بـه منظور 
ارج نهـادن و گرامیداشـت یـاد و خاطـره بسـیجیان 
سلحشـور ایـران اسـالمی طالب و اسـتادان مدرسـه 
علمیـه خواهـران فاطمـه الزهرا)س( شـهر گلـه دار 
کلیـپ، عکـس نوشـته، شـعر، متـن ادبـی، اسـتیکر 
و پیامـک هـای تبریـک در فضـای مجـازی ارسـال 

ند. کرد

 

ابراهیـم غالمـزاده مدیـر عامـل سـیمان المرد، در 
گفتگـو بـا خبرگـزاری صـدا و سـیما، در پاسـخ 
بـه سـوال خبرنـگار در خصـوص التهـاب بـازار 
سـیمان و نوسـانات چنـد مـاه اخیـر، بیـان کرد: 
صـادرات سـیمان و کلینکـر هیـچ گونـه تاثیـری 
کـه  زیـرا  نـدارد،  داخلـی  سـیمان  قیمـت  در 
قریـب بـه ۳۰ میلیـون تـن، مـازاد تولیـد سـیمان 
از آن،  نیمـی  بـرای  تنهـا  داریـم کـه  در کشـور 
نزدیـک  دارد همچنیـن  امـکان صـادرات وجـود 
کارخانجـات  در  کلینکـر،  تـن  میلیـون   ۲۰ بـه 
فـروش  امـکان  کـه  شـده  دپـو  کشـور  سـیمان 
مشـکالت  و  موانـع  بنابرایـن  نـدارد،  وجـود 
قیمـت گـذاری سـیمان ناشـی از عوامـل متعددی 
از جملـه، افزایـش چندبـاره هزینـه حمـل و نقل 
افزایـش  پاکـت،  زیـاد  بسـیار  قیمـت  افزایـش   ،
حاشـیه سـود عاملیـن سـیمان بـه دلیـل افزایـش 
عملکـرد  بـر  مالیـات  افزایـش   ، سـیمان  قیمـت 
تمـام  قیمـت  بـه  مالیـات هـم  ایـن  عاملیـن کـه 
شـده آنهـا افزوده میشـود و نقـش آفرینـی بعضی 

واسـطه هـا بـوده کـه سـیمان را بـا قیمتـی فراتـر از 
قیمـت مصـوب به دسـت مصرف کننـده  می رسـانند.

مشـتری  راسـتای  در  مـا  داشـت:  اذعـان  وی 
اولویـت  زمـره  در  همیشـه  کـه  خـود  مـداری 
هـای سـازمان بـوده و هسـت، تصمیـم داریم در  
شـرکت هـای سـیمان المـرد و اسـتهبان، برنامـه 
درخواسـتی  تنـاژ  بـا  مطابـق  را  آنالیـن  فـروش 
و  کـرده  اجرایـی  قیمـت مصـوب  بـا  و  مشـتری 
ایـن امر، ظـرف مدت یـک هفتـه آینـده عملیاتی 
خواهـد شـد تـا بدینوسـیله بـا حذف واسـطه ها، 
را  بـازار  قیمـت  و  واقعـی  قیمـت  میـان  شـکاف 
کـم کـرده و سـیمان را قیمـت مناسـب در اختیار 

مشـتریان خـود قـرار دهیـم.
وی در ادامـه اظهـار کرد: مشـکل فعلـی صنعت 
جهانـی  هـای  بـازار  تقاضـای  کاهـش  سـیمان  
کـه  بـوده  کرونـا  بیمـاری  و  هـا  تحریـم  بدلیـل 
منجـر بـه کاهـش چشـمگیر صـادرات سـیمان و 

۹ مـاه گذشـته گردیـده اسـت. کلینکـر طـی 
سـیمان  صـادرات  قطـع  بخوانیـد:   ادامـه  در 

داخلـی بـازار  تنظیـم  منظـور  بـه  خوزسـتان 
دو  افزایـش  خصـوص  در  غالمـزاده  ابراهیـم 
جـاری،  سـال  در  سـیمان  قیمـت  ای  مرحلـه 
افـزود: درحـال حاضر قیمـت ده کیلو سـیمان از 
یـک بسـته پفـک نمکـی ارزان تـر اسـت، قیمـت 
جهانـی سـیمان ۸۰ دالر بـوده در حالیکه سـیمان 
فـروش  بـه  جهانـی  قیمـت  هشـتم  یـک  بـه  مـا 
میرسـد و متاسـفانه افزایـش ۲۰ درصـدی قیمـت 
سـیمان در تیرمـاه، افزایـش بسـیار اندکـی بود و 
علیرغـم پیگیـری هـای صـورت گرفتـه از سـوی 

انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان مبنی 
ایـن  قیمـت گـذاری معقـول و منطقـی روی  بـر 
شـده  سـرکوب  سـیمان  قیمـت  اساسـی،  کاالی 
و منجـر بـه زیانـده شـدن کارخانجـات بسـیاری 
گردیـد کـه قـادر بـه جبـران هزینـه هـای خـود 
نبودنـد، همچنیـن افزایـش قیمـت اعالم شـده در 
سـیمان  پاکـت  قیمـت  افزایـش  تنهـا  مـاه،  مهـر 
افزایـش  سـال،  دوم  نیمـه  در  واقـع  بـه  و  بـود 

قیمـت اعمـال نگردیـده اسـت.
در  سـیمان  تاثیـر  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
درصـد   ۲ از  کمتـر  مسـکن  شـده  تمـام  قیمـت 
کارخانـه   ۷۰ کشـور  در  لیکـه  حا در  اسـت، 
 ۱۰۰ بـر  بالـغ  اشـتغال  کـه  داریـم  سـیمان 
 ۲ حـدود  و  مسـتقیم  صـورت  بـه  نفـر  ر  هـزا
یـن  میلیـون نفـر بـه صـورت غیـر مسـتقیم بـه ا
تنهـا  یـن  برا بنا اسـت،  بسـته  وا بـزرگ  صنعـت 
دهـی  سـامان  سـیمان  کارخانجـات  نجـات  ه  را
یـن عنصـر اصلـی سـاخت و سـاز مـی  قیمـت ا

. شـد با
ارزان  بدلیـل  داشـت:  بیـان  نتهـا  ا در  وی 
هـای  کشـور  میـان  در  یـران  ا سـیمان  فروشـی 
هزینـه  رفتـن  بـاال  و  فـارس  خلیـج  حـوزه 
هـای  بـازار  ز  ا اعظمـی  بخـش  هـای گمرکـی، 
و  یـم  ا ده  دا دسـت  از  را  خـود  تـی  صادرا
صمـت،  وزارت  تجـارت،  توسـعه  سـازمان 
در  بایسـت  مـی  مسـئول  نهادهـای  و  گمـرک 
ورود  یـران  ا تـی  صادرا سـیمان  قیمـت  زمینـه 
قیمـت  بـه  سـیمان  فـروش  از  مانـع  و  کـرده 

شـوند. جهانـی  بـازار  ز  ا کمتـر  بسـیار 
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مدیر عامل شرکت سیمان المرد عنوان کرد:
تنها راه نجات کارخانجات سیمان کشور، کاهش شکاف ایجاد شده میان قیمت 

سیمان داخل و بازار جهانی است

روسـتاهای  دهیـاران  و  شـوراها  از  جمعـی 
غربـی بخـش مرکـزی المـرد فـارس بـا امضـای 
مجـوز  صـدور  از  جلوگیـری  خواسـتار  نامـه ای 
نـوع  هـر  و  صنعتـی  »مرغـداری،  طرح هـای 
طبیعـی  بافـت  کننـده  تخریـب  و  آالینـده  طـرح 
و  در محـدوده روستاهای شـان شـده  روسـتایی« 
بوم گـردی  ایجـاد طرح هـای  بـر حفـظ رویکـرد 

کردنـد.  تاکیـد  سـالم  کشـاورزی  و 
در  المـرد،  از  ایلنـا  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
ارسـال  ایلنـا  بـرای  کـه  نامـه  ایـن  از  بخشـی 
بهداشـتی،  اصـول  رعایـت  اسـت:  آمـده  شـده، 
و  طبیعـت  کوه هـا،  حفـظ  محیطـی،  زیسـت 
فضـای سـبز پیرامونـی، برقـراری محیطـی ایمن، 
سـالم و عـاری از هرگونـه آلودگـی؛ حق مسـلم 
توسـعه روسـتاها  روسـتاییان و موجـب رشـد و 
و باعـث جلوگیـری از مهاجـرت آنـان به سـمت 
شـهر خواهـد شـد. همچنیـن اسـتفاده از طبیعت، 
تاریخـی، تفریحـی  صحـرا و کـوه و جاذبه هـای 
حـق  روسـتا  هـر  اقلیمـی  و  گردشـگری  و 

در  مـردم  آحـاد  و  روسـتا  همـان  اهالـی  مسـلم 
اسـت. سـالم  طبیعـت  از  بهره منـدی 

مناطـق  ایـن  نامـه آورده شـده اسـت:  ایـن  در 
روسـتایی بـا اقلیـم خـاص طبیعی، گردشـگری و 
آثـار تاریخـی و امکانـات رفاهـی نیـز موقعیتـی 
انجـام  و  روسـتاییان  مـا  زندگـی  بـرای  مناسـب 
کار کشـاورزی و کشـت و زراعـت اسـت و از 
طرفـی در فصل هـای خـوش آب و هـوا، مـورد 

بازدیـد عمـوم مـردم قـرار می گیـرد. 
نگرانـی،  ابـراز  بـا  نامـه  ایـن  امضـاء کننـدگان 
در  مسـئول  دولتـی  دسـتگاه های  بـه  خطـاب 
صنعتـی  »مرغـداری،  طرح هـای  مجـوز  اعطـای 
کننـده  تخریـب  و  آالینـده  طـرح  نـوع  هـر  و 
حفـظ  بـر  تاکیـد  بـا  روسـتایی«،  طبیعـی  بافـت 
حقـوق  رعایـت  و  روسـتاها  طبیعـی  بافـت 
هـوای  و  آب  از  برخـورداری  در  روسـتاییان 
حقوق شـان،  تضییـع  از  جلوگیـری  و  مناسـب 
بـرای  روستاهای شـان  موجـود  شـرایط  حفـظ 
و  بوم گـردی  و  گردشـگری  طرح هـای  اجـرای 

اخطـار  و  شـده  خواسـتار  را  سـالم  کشـاورزی 
دادنـد کـه صـدور هرگونه مجـوز طرح هـای یاد 
متوقـف  را  روستاهای شـان  محـدوده  در  شـده 
اهالـی  مخالفـت  بـا  غیراینصـورت  در  و  کننـد 
روبـرو می شـود و درگیری هـای احتمالـی را بـه 

دارد. دنبـال 
شـوراهای  امضـاء  بـه  تاکنـون  نامـه  ایـن 
نخـل  لشـخره،  ترمـان،  روسـتاهای  اسـالمی 
لشـکان  آبـاد،  حسـن  بابـا،  علـی  قلعـه  صفـا، 
صفـا،  نخـل  لشـخره،  روسـتاهای  دهیـاران  و 
بخـش  توابـع  از  سـبخی  و  ناوبنـدی  لشـکان، 
مرکـزی المرد رسـیده اسـت و بـرای فرمانداری 
اسـالمی،  انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان  المـرد، 
ُمهـر  و  المِـرد  مـردم  نماینـده  دفتـر  بخشـداری، 
جمعـه،  امـام  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  در 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره هـای 
محیـط  حفاظـت  طبیعـی،  منابـع  گردشـگری، 
زیسـت، جهـاد کشـاورزی و امـور اراضی المرد 

اسـت. شـده  ارسـال 

درخواست شوراها و دهیاران از دستگاه های دولتی؛ 
صدور مجوزهای مرغداری و صنعتی در محدوده روستاهای غربی المرد را 

متوقف کنید 

بازداشت چهار داماد بی توجه به 
محدودیت کرونایی در شهرستان 

ُمهر فارس
 فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ُمه ـر اسـتان فـارس 
اعـالم کـرد: چهار تـازه داماد بـه دلیل عـدم توجه 
و  شهرسـتان  ایـن  کرونـای  سـتاد  مصوبـات  بـه 

محدودیـت هایـی بهداشـتی بازداشـت شـدند. 
بـه گزارش دریافتـی ایرنا سـرهنگ عظیم اهلل کرمی 
گفـت: ایـن چهـار خانـواده بـه تذکـرات ماموران 
مـا مبنـی بـر برگـزار نکـردن جشـن عروسـی در 
محدودیـت هـای کرونایـی توجه نکردنـد و  اقدام 
بـه برگـزاری ایـن مراسـم در روزهـای جمعـه و 

کردند. شـنبه 
و  عمومـی  دادسـتان  دسـتور  بـه  داد:  ادامـه  وی 
انقـالب شهرسـتان مهـر هـر چهـار داماد کـه اقدام 
بـه برپایی مراسـم عروسـی کـرده بودند بازداشـت 

. ند شد
سـرهنگ کرمی افـزود: بـا برگزارکنندگان مراسـم 
عروسـی، عـزاداری و هرگونـه تجمـع بـا هـدف 

مهـار کرونـا برخـورد قانونـی خواهد شـد.

افتتاح سه سایت مخابراتی در 
شهرستان ُمهر فارس 

سـه سـایت مخابراتی در ۲ روسـتا و یک شـهرک 
در شهرسـتان ُمهـر در جنـوب اسـتان فـارس بـا 
حضـور مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات 

اسـتان فـارس بـه بهره بـرداری رسـید. 
مهـرداد سـهرابی مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری 
اطالعـات فـارس  در حاشـیه افتتـاح ایـن طرح ها 
گفـت: بیـش از پنـج میلیـارد تومـان بـرای احداث 
این سـه سـایت واقع در روسـتاهای چاهـو، زیغان 
و شـهرک امـام خمینـی شهرسـتان مهـر از محـل 
اعتبـارات وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات 

هزینه شـده اسـت.
شهرسـتان  در   آموزشـی  واحـد   ۹۱ افـزود:  وی 
مهـر بـا اعتبـاری افـزون بـر ۳۵۰ میلیـون تومـان 
هوشمندسـازی شـده کـه عـالوه بـر توزیـع مودم 
نیـز دریافـت  اینترنـت یکسـاله رایـگان  رایـگان، 

اند. کـرده 
سـایت   ۹ اپراتـوری  بیـن  رومینـگ  گفـت:  وی 
امـام  شـهرک  شـامل  شهرسـتان  ایـن  روسـتایی 
خمینـی، جـاه بیـدو، چـاه کبـگان، قدمـان، قلعـه 
سـرگاه، نوآباد، کریـم آباد، کارون و چـاه دروا نیز 

برقـرار شـده اسـت.
مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان 
اتوبـان  محـور  جـاده ای  پوشـش  دربـاره  فـارس 
پارسـیان_پارس جنوبـی گفـت: از محـل اعتبارات 
اقـدام  نیـز  ایرانسـل  شـرکت  ارتباطـات،  وزارت 
بـه ایجـاد یـک سـایت کرده کـه تـا پایـان آذرماه 

افتتـاح خواهـد شـد.
سـهرابی اضافـه کرد: حـد فاصل محـور گله دار به 
دارالمیـزان نیـاز به راه انـدازی یک سـایت ارتباطی 
اسـت کـه مـکان یابـی آن انجام شـده و بـه زودی 

عملیـات احـدث آن نیـز آغاز خواهد شـد.
 

به مناسبت هفته بسیج انجام شد؛
اهدای ۱00 بسته معیشتی به 

نیازمندان در »گله دار« 
امـام  فرمـان  تاریخـی  سـالروز  بـا  همزمـان 
خمینـی)ره( مبنـی بر تأسـیس بسـیج مسـتضعفین، 
تعـداد ۱۰۰ بسـته مـواد غذایـی بـه خانواده هـای 
اهـدا شـد.  اسـتان فـارس  نیازمنـد بخـش گلـه دار 
بـه گـزارش خبرنـگار افتخـاری ایکنـا، سـرهنگ 
پاسـدار عبـاس رضایـی، فرمانـده ناحیـه مقاومـت 
بـا  ُمهـر گفـت: همزمـان  بسـیج سـپاه شهرسـتان 
سـالروز تاریخـی فرمـان امـام خمینـی)ره( مبنی بر 
تأسـیس بسـیج مسـتضعفین، تعداد ۱۰۰ بسـته  مواد 

غذایـی بـه خانواده هـای نیازمنـد اهـدا شـد.
وی بیـان کـرد: این بسـته ها شـامل برنـج، روغن، 
رب گوجـه، ماکارونـی، حبوبـات، سـویا و انـواع 
کنسـرو بـه ارزش هـر بسـته 4۰۰هـزار تومـان و 
همچنیـن بـه همـراه تعـداد ۳۰ عـدد کارت هدیـه 
۲۰۰ هـزار تومانـی بـا همـکاری کمیته امـداد امام 
خمینـی)ره( بخـش گلـه دار در قالـب کمک هـای 
امـام  مقاومـت  حـوزه  توسـط  و  تهیـه  مؤمنانـه 
علـی)ع( در بیـن خانواده هـای نیازمنـد ایـن بخش 

شـد. توزیع 

200 بسته معیشتی از سوی هالل احمر شهرستان المرد توزیع شد

المـرد  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  داره  ا رئیـس 
فـارس از آغـاز ثبـت نام دوره درسـت نویسـی و 

د.  دا خبـر  پارسـی«  قنـد  »زیـن  ویراسـتاری 
فاطمـه  المـرد،  از  یلنـا  ا خبرنـگار  گـزارش  بـه 
یـن خبـر گفـت: دوره درسـت  قرآیـی بـا اعـالم ا
نویسـی و ویراسـتاری »زیـن قند پارسـی« با هدف 
عمومی هـا  بـط  روا و  خبرنـگاران  نـش  دا رتقـای  ا
»فارسی نویسـی«،  سـرفصل های  تدریـس  بـا 
فضـای   « و  »ساده نویسـی«  »درست نویسـی«، 
یـل  وا مجـازی« بـه صـورت برخـط )آنالیـن( در ا

می شـود.  برگـزار  جـاری  مـاه  دی 
شـامل  نویسـی  درسـت  بخـش  فـزود:  ا و  ا
نتخاب  ا فصل هـای واژگان و دسـتور زبـان اسـت. 
یـن بـود کـه اکثـر فعـاالن  یـن فصـل بـه دلیـل ا ا
از واژگان غیرفارسـی  عرصـه رسـانه و مطبوعـات 

جملـه  و  فارسـی  نحـو  و  دسـتور  در  همچنیـن  و 
می کننـد.  اسـتفاده  غیرفارسـی  سـاختار  از  فـراوان 
المـرد  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  داره  ا رئیـس 
فصـل  در  شـرکت کنندگان  کـرد:  اضافـه 
درست نویسـی بـا نـکات دسـتوری آشـنا می شـوند 
و در سـرفصل ساده نویسـی بـه نکتـه مهمی اشـاره 
ینکـه در نوشـته های امـروز به   خواهـد شـد و آن ا
طوالنی نویسـی  مطبوعاتـی،  نوشـته های  در  ویـژه 
مفهـوم  دیریابـی  باعـث  زیاده گویـی  و  حشـو  و 
بـا  نجامـد.  می ا مخاطب گریـزی  بـه  کـه  می شـود 
مسـیر  آسان سـازی  بـرای  را  ه  را ساده نویسـی 
فراهـم  مخاطـب  و  خبرنـگار  بیـن  خبـر  نتقـال  ا

. می کنیـم
نه امـروز بـه فضـای  و بیـان کـرد: حـوزه رسـا  ا
و  قواعـد  کـه  اسـت  دامـن گسـترده  هـم  مجـازی 

کـه  نیـم  بدا بایـد  را  آن  نوشـتن  درسـت  آداب 
اسـت.  دوره  یـن  ا سـرفصل های  از  یکـی 

علیرضـا  تدریـس  بـا  دوره  یـن  ا گفـت:  یـی  قرا
و  فردوسـی  بنیـاد  مدیـره  هیئـت  عضـو  حیـدری، 
مـدرس دوره هـای مختلف ویراسـتاری و درسـت 
برخـط  صـورت  بـه  جلسـه   ۱۲ در  و  نویسـی  

شـود. مـی  آغـاز  )آنالیـن( 
بـه  نیـز  دوره  پایـان  در  مسـئول،  ایـن  گفتـه  بـه 
شـرکت کننـدگان ،گواهینامـه معتبـر داده  مـی شـود.

مـاه  آذر  پایـان  تـا  دوره  یـن  ا نـام  ثبـت  مهلـت 
بـرای  ننـد  می توا عالقه منـدان  و  اسـت  جـاری 
دوره  در  شـرکت  و  بیشـتر  اطالعـات  کسـب 
و  فرهنـگ  داره  ا خبـری  سـایت  بـه  آموزشـی، 
کننـد. مراجعـه  فـارس  المـرد  اسـالمی  ارشـاد 

گروه جهادی در المرد و مهر جهیزیه و تلفن
 برای نیازمندان تهیه کرد

 گـروه جهـادی متشـکل از بسـیجیان المـرد و مهـر همزمـان بـا هفتـه بسـیج، جهیزیـه و گوشـی 
هوشـمند بـرای خانـواده هـای نیازمنـد تهیـه کرد. 

ایـن گـروه از بسـیجیان بـا شناسـایی دانـش آمـوزان نیازمنـد، با توجـه به شـیوع بیمـاری کرونا 
و فراگیـر شـدن آمـوزش از طریـق فضـای مجازی، ۳۵ دسـتگاه گوشـی تلفـن همراه هوشـمند هر 

کـدام بـه مبلـغ سـه میلیـون تومـان تهیـه و در اختیار ایـن دانش آمـوزان قـرار دادند. 
همچنیـن در تامیـن جهیزیـه بـرای نوعروسـان خانواده هـای نیازمنـد نیـز هفـت سـری جهیزیه هر 
کـدام بـه ارزش 4۵ میلیـون تومـان تهیه و در شـهرهای گله دار، اسـیر، اهِل، چـاه ورز و المرد، در 

اختیار نوعروسـان قـرار گرفت.
ایـن گـروه جهـادی از عالقمنـدان بـه شـرکت در زمینه هـای جهادی، توزیع ماسـک و مـواد ضد 
عفونـی بیـن خانـواده هـای نیازمنـد، ضـد عفونـی مـکان هـا پر رفـت و آمد بـه صـورت مرتب، 
کمـک بـه کادر درمـان، ضـد عفونـی منازل افـرادی که دچـار بیماری کرونا شـده انـد و تهیه غذا 

بـرای خانواده هایـی کـه در قرنطینـه به سـر مـی برند، دعـوت به همـکاری نموده اسـت.
 گـروه جهـادی آتـش بـه اختیـار شهرسـتان های المـرد و مهر بـا توجه به شـیوع گسـترده بیماری 
کرونـا، اقـدام بـه ضدعفونـی و گندزدایـی از منـازل افـرادی کـه درگیر بیمـاری کرونا شـده اند، 

می نمایـد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی المرد خبر داد: 
آغاز ثبت نام دوره آموزشی درست نویسی و ویراستاری »زین قند پارسی« 
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طلــوع 
المرد و مهر

امام  حسین )ع( :
8 فناوری

آورد،  به جا  را  خدا  معبوديت  حق  هركس 
خداوند بيش از حّد انتظار و كفايتش به او 

عطا مى  كند

تولید رایانه شخصی که در یک صفحه کلید 
جا می شود

علـت  بـه  معمـواًل  شـخصی  رایانه هـای 
می کننـد،  اشـغال  کـه  زیـادی  فضـای 
چنـدان محبـوب نیسـتند. اما رایانـه جدید 
یـک  در  تنهـا   4۰۰ آی  پـی  راسـپربری 

می شـود. جـا  کلیـد  صفحـه 
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از 
نیواطلـس، ایـن مـدل از رایانـه راسـپربری 
مـدل  از  روزشـده  بـه  نسـخه ای  کـه 
از  اسـت،   ۲۰۱۹ سـال  در  رایانـه  همیـن 
و  هسـته ای  چهـار  قدرتمندتـر  پردازنـده 
بهـره   Cortex-A۷۲ گیگاهرتـزی   ۱.۸
 ۱.۵ ایـن پردازنـده  قبلـی  می گیـرد. مـدل 

بـود. گیگاهرتـزی 
ایـن رایانـه کوچـک دارای 4 گیگابایـت رم، هـدر GPIO چهـل پینـی و یـک کارت حافظـه میکرو اس 

دی اسـت کـه ذخیـره سـازی داده ها و اجـرای سیسـتم عامـل را تسـهیل می کند.
یکـی دیگـر از مزایـای ایـن رایانـه پشـتیبانی از شـبکه های وای فـای بـر روی بانـد ۲.4 گیگاهرتـز و ۵ 
گیگاهرتـز و بلوتـوث ۵ اسـت. دو پـورت یـو اس بـی ۳ و یـو اس بی ۲ هم اتصـال لوازم جانبـی مختلف 
را بـه ایـن رایانـه تسـهیل می کنـد. دو پـورت جدیـد micro HDMI هـم اتصـال دو نمایشـگر به این 
رایانـه را تسـهیل می کنـد. ایـن پورت هـا از نمایشـگرهایی بـا دقـت 4K و سـرعت پخـش ۶۰ فریـم در 

ثانیـه پشـتیبانی می کننـد.
ابعـاد کل صفحـه کلیـدی کـه ایـن رایانـه را در خـود جـای داده ۲۸۶ در ۱۲۲ در ۲۳ سـانتیمتر بـوده 
و قیمـت آن نیـز تنهـا ۷۰ دالر اسـت. اگـر ایـن صفحـه کلیـد بـا مـوس یـو اس ی، منبـع تغذیـه یو اس 
بـی – سـی و کابل هـای جانبـی و همین طـور کارت حافظـه اس دی عرضه شـود قیمت آن بـه ۱۰۰ دالر 

افزایـش می یابـد

با کمک تلسکوپ رادیویی اولین  ستاره شناسان 
ابر سیاره را شناسایی کردند

هاوایـی  و  اروپـا  در  شناسـان  سـتاره 
موفـق  رادیویـی  تلسـکوپ  کمـک  بـا 
شـدند تـا بـرای اولیـن بـار ابر سـیاره 
یـا کوتولـه قهـوه ای را کـه در صورت 
فلکـی هرکـول قـرار داشـت شناسـایی 

. کنند
بـه گـزارش سـرویس اخبـار فنـاوری 
  BDR و تکنولـوژی تکنـا، ابـر سـیاره
گـروه  توسـط  کـه   ۳۸۰۹+J۱۷۵۰
بـا  اسـت  نامگـذاری شـده   Elegast
هلنـد  در  رادیویـی  تلسـکوپ  کمـک 
شناسـایی شـده و همچنین دو رصدخانه 
در هاوایـی نیـز آن را رصـد کـرده اند.

تئـوری وجـود کوتولـه هـای قهـوه ای در دهـه ۶۰ میـالدی مطـرح شـده بـود و به عنـوان ابرسـیاره نیز 
نامگـذاری شـدند. ایـن ابر سـیاره ها که در میان سـیاره و سـتارگان دیگر سـاکن هسـتند دارای اتمسـفری 

شـبیه بـه غـول هـای گازی بـوده و جـرم آنها حدود ۸۰ برابر بیشـتر از سـیاره مشـتری اسـت.
تبدیـل کوتولـه بـه سـتاره بـه دلیـل ابعـاد بـزرگ و همچنیـن عـدم همجوشـی هسـته ای امـکان پذیـر 
نیسـت. ایـن ابـر سـیاره ها بـدون اینکه به سـتاره تبدیل شـوند گرمـای مورد نظـر را آزاد کـرده و در اثر 
درخشـندگی در بانـد اینفـرارد قابـل شناسـایی هسـتند. میدانهـای مغناطیسـی قدرتمنـدی کـه آنهـا دارند 

امـواج رادیویـی ای را منتشـر خواهـد کـرد که توسـط تلسـکوپ هـای رادیویـی دریافت میشـود.
منجمـان از دانشـگاه هاوایـی معتقدنـد عـالوه بر کوتولـه های قهـوه ای تلسـکوپهای رادیویـی می توانند 
اجرامـی کـه سـرد بـوده و میـان سـتاره ها وجـود دارنـد نیز شناسـایی کننـد. برخـی از این اجـرام دمای 

بسـیار پایینـی داشـته که حتـی با تلسـکوپ هـای اینفـرارد نیز قابل تشـخیص نیسـتند.
کشـف مـورد نظـر عـالوه بـر امـکان شناسـایی کوتولـه هـای قهـوه ای، امـکان جسـتجوی حیـات در 
خـارج از منظومـه شمسـی را نیـز راحـت تـر خواهـد کـرد. همچنین بررسـی هـای مـورد نظـر می تواند 
درک میدانهـای مغناطیسـی سـیاره هـای فراخورشـیدی را بـه عنـوان مکانی بـرای زندگی در آینده آسـان 

کرد. خواهـد 

یک مطالعه جدید نشان می دهد که فضا ممکن 
است سیاه و سفید نباشد 

مطمئنـًا سـتارگان و سـیارات بسـیار درخشـان در وسـعت فضـا وجـود دارد. امـا بسـیاری از مـا انتظـار 
داریـم کـه بیشـتر فضـا بسـیار تاریک باشـد و چیـزی جز تاریکی سـیاه و سـفید دیده نشـود. بـا این حال 
، یـک مطالعـه جدیـد منتشـر شـده اسـت که نشـان مـی دهد فضای تنها از  سـیاه و سـفید تشـکیل نشـده 

اسـت و بـر طبـق ایـن مطالعه ، فضـای بیرونـی پر از نور اسـت.
محققـان رصدخانـه نجـوم نـوری ملـی در آریزونـا در حـال مطالعـه نـور در اعمـاق فضـا با اسـتفاده از 
ماموریـت نوریـس افـق هسـتند. ماموریت اصلـی New Horizons مطالعـه پلوتو بود و پس از شـش 
مـاه صـرف ایـن کار ، بـه اعماق فضا وارد شـدند. در حـال حاضـر ،   New Horizons  بیش از 4 

میلیـارد مایل بـا خانـه فاصله دارد.
در حالـی کـه جهـان پـر از سـتاره اسـت ، New Horizons  بـه اندازه کافـی در فضـای پیش رفته 
اسـت کـه احتمـااًل بتوانـد نـگاه دقیـق بـه تاریکـی بی نهایـت داشـته باشـد. محققـان خالی تریـن عکس 
هـای گرفتـه شـده از عمـق فضـا را که توسـط فضاپیما گرفته شـده بـه ویژه عکـس هایی که هیچ اجسـام 
روشـن در آنهـا وجـود نـدارد ، مطالعـه کردنـد. ایـن تصاویر با حـذف تمام نور های منابع شـناخته شـده 

، از جمله سـتارگان نسـبتًا نزدیک پردازش شـده اسـت.
ایـن تیـم همچنیـن نورهایـی کـه از کهکشـان هایی کـه تصور می شـود وجود دارنـد اما یافت نشـده اند 
، حـذف کـرده اسـت. دانشـمندان بـا تصاویـری از عمق فضای و بـدون هیچ گونـه آلودگی نـوری روبرو 
شـدند. جالـب اینکـه ، بـا وجود حذف تمام نور شـناخته شـده از منابع شـناخته شـده و ناشـناخته ، هنوز 

نـور زیـادی در تصاویـر وجود داشـت. اینکـه دقیقًا نـور باقی مانـده از کجا مـی آید یک معما اسـت.
نظریـه هـا نشـان مـی دهـد کـه نور مـی توانـد از سـتاره ها یـا کهکشـان هایـی باشـد که هنوز کشـف 
نشـده انـد. بـا این حـال ، نور مـی توانـد چیزی کامـاًل جدید باشـد. بـدون شـک دانشـمندان تحقیق می 
کننـد کـه بفهمنـد ایـن نـور اضافـی دقیقـًا از کجا ناشـی می شـود. در حـال حاضر ، ایـن منبع بـه عنوان 

یـک رمـز و راز باقی خواهـد ماند

برنامه ای که صدای گربه ها را 
ترجمه می کند!

 مهنـدس سـابق شـرکت آمـازون یـک برنامه 
MeowTalk" سـاخته اسـت که  بـه نـام "

می کنـد. ترجمـه  را  گربه هـا  صـدای 
بـه گزارش مشـرق بـه نقل از آی ای، درک 
نـوزادان  و  سـگ ها  گربه هـا،  فهمیـدن  و 
مطمئنـًا  مـا  ا باشـد،  چالـش  یـک  نـد  می توا
آن  بـه  یـا  بخواهنـد  را  چیـزی  آنهـا  وقتـی 
طـوری  هـر  را  آن  باشـند،  داشـته  احتیـاج 
شـده بـه مـا اعـالم می کننـد، حتـی اگـر مـا 

نشـویم. آن  متوجـه 
اکنـون "خاویـر سـانچز" یکـی از مهندسـان 
دسـتیار  روی  کـه  آمـازون  شـرکت  سـابق 
موسـوم  شـرکت  ایـن  هوشـمند  صوتـی 
و  می کـرد  کار   )Alexa لکسـا") "ا بـه 
مدیـر   "Akvelon " شـرکت  در  اکنـون 
نـام  بـه  جدیـدی  برنامـه  از  اسـت،  پـروژه 
اسـت  کـرده  رونمایـی   "MeowTalk "
کـه ممکـن اسـت بـه شـما در درک صـدا و 

کنـد. کمـک  گربه هـا  نیـاز  اعـالم 
ایـن  سـاخت  بـرای  سـانچز"  "خاویـر 
بـه  مجموعـه  یـک  تماشـای  از  پـس  برنامـه 
گرفـت. لهـام  ا گربه هـا"  مخفـی  "زبـان  نـام 
از  نـد  می توا کـه  کـرد  فکـر  خـودش  بـا  او 
لکسـا" بـرای توسـعه  تجربـه کار بـر روی "ا
نجـام  ا از  پـس  و  کنـد  اسـتفاده  برنامـه  ایـن 
کـه  دریافتنـد  تیمـش  ه  همـرا بـه  تحقیقـات، 

دارنـد. صـدا  یـا  آوا   ۹ تقریبـًا  گربه هـا 
احساسـات  ایـن  براسـاس  تیـم  ایـن 
برنامـه  گربه هـا،  اساسـی  پیامهـای  و 
سیسـتم های  بـرای  را   "MeowTalk "

سـاخت. ندرویـد  ا و   iOS عامـل 
طیـف  ننـد  می توا برنامـه  ایـن  بـا  کاربـران 
"مـن  از  را  گربه هـا  احساسـات  از  وسـیعی 
ترجمـه  خوشـحالم"  "مـن  تـا  گرسـنه ام" 
امـکان  کاربـران  بـه  برنامـه  ایـن  کننـد. 
می دهـد صـدای "میـو" گربـه خـود را ضبط 

کننـد. ترجمـه  را  آن  و 
بـا  ننـد  می توا کاربـران  ایـن،  بـر  عـالوه 
ایـن  بـه  گربه هـا  واکنش هـای  دقیـق  تنظیـم 
بهبـود  را  آن  دقـت  و  کـرده  کمـک  برنامـه 
پیام هـای  ننـد  می توا همچنیـن  و  ببخشـند 
ننـد "مـن اسـباب بـازی خود را  سفارشـی ما

کننـد. اضافـه  آن  بـه   " خواهـم!  مـی 
ایـن  سـاخت  "سـانچز"  گفتـه  بـه  لبتـه  ا
نهایـی  هـدف  و  اسـت  قـدم  ولیـن  ا برنامـه 
لحظـه  در  کـه  اسـت  برنامـه ای  سـاخت 
ترجمـه کنـد. هنـوز علـم پشـت ایـن برنامـه 
کیفیـت  فزایـش  ا بـرای  و  نیسـت  کامـل 
ترجمه هـا بـه کاربـران اعتمـاد می کنـد و بـه 

اسـت. متکـی  آنهـا 
همچنـان  برنامـه  ایـن  هـا،  گـزارش  طبـق 
تیمـش  و  "سـانچز"  اسـت.  بهبـود  حـال  در 
روزرسـانی  بـه  یـک  روی  بـر  کار  حـال  در 
نگلیسـی  ا زبـان  بـر  عـالوه  کـه  هسـتند 

باشـد. داشـته  نیـز  دیگـری  زبان هـای 
بنشـیند،  ثمـر  بـه  کار  ایـن  کـه  هنگامـی 
صـدای  ترجمـه  در  کاربـران  بـه  نـد  می توا
کمـک  نـوزادان  حتـی  و  سـگ ها  گربه هـا، 
مـا بـرای مـورد آخـر هنـوز هـم باید  کنـد، ا
لبتـه  بـا مـادران یـا پـدران مشـورت کـرد. ا
در ترجمـه صـدای گربه هـا و سـگ ها ارزش 
اسـتفاده دارد، زیـرا بهتر از خراشـیده شـدن 
صـورت  در  نـات  حیوا ایـن  پنجه هـای  بـا 

آنهاسـت درخواسـت  نفهمیـدن 

۴ دلیل که باعث می شود گوشی شما دیر شارژ شود!
 

بـه گـزارش مشـرق، شـما تلفـن خـود را سـاعاتی قبـل وصل کـرده ایـد، اما هنوز شـارژ شـما زیر 
۵۰ ٪ اسـت. دقیقا مشـکل کجاسـت؟

دالیـل زیـادی وجـود دارد کـه باعـث می شـود زمان شـارژ شـدن گوشـی شـما زمان زیـادی طول 
بکشـد )یـا اصـاًل شـارژ نشـود!(، مـا در اینجـا چهـار دلیـل اصلـی کـه باعث می شـود روند شـارژ 

شـدن گوشـی شـما کنـد شـود را بـه شـما معرفـی می کنیم.
دارد مشکل  1-کابل 

شـماره یـک دلیـل آهسـته شـارژ شـدن تلفـن هوشـمند آیفـون یـا آندروید بـه دلیـل خرابـی کابل 
اسـت. کابل هـای USB بـه اطـراف کشـیده می شـوند و بـه معنـای بهتـری میتنـوام گفت بسـیاری از 
افـراد بـا آن کشـتی میگیرنـد و فکـر نمی کننـد کـه بایـد کابل هایـی کـه در ابتدا بـا دستگاههایشـان 
بـود را جایگزیـن کننـد. یـا شـاید "دندان" هـای اتصـال دهنـده USB کمـی خـم شـده بـه نظـر 
برسـد، از هـر جهـت، وقـت آن اسـت که یـک نسـخه ارتقـا دهیـد. خوشـبختانه تعویـض کابل های 

شارژ USB آسـان )و ارزان( است.
2-یک منبـع قدرت ضعیف

 شـارژ تلفـن از طریـق رایانـه )لـپ تـاپ یـا دسـکتاپ( راهـی مطمئـن بـرای دریافت شـارژ فوق 
العـاده کنـد اسـت. بـه ایـن دلیـل کـه حتـی بـا آخریـن USB )نسـخه های ۳.۰(، میـزان خروجی 
 .)۱.۵A ۰.۹ اسـت )در صـورت عـدم همـگام سـازی داده هـاA انـرژی اسـتاندارد کامپیوتـر فقـط
۵ میلـی آمپـر نیـز کمتر اسـت؛ بنابرایـن دفعه  اگـر هنـوز از USB ۲.۰ اسـتفاده می کنیـد، حتـی در.

دیگـر کـه می خواهیـد تلفـن خـود را سـریع شـارژ کنیـد، فقـط آن را بـه پریـز بـرق وصـل کنید.
باشد تمیز  3-دریچه شارژ گوشـی 

 پرزهـای موجـود در کیسـه یـا جیـب می تواننـد جمـع شـوند و در توانایـی شـارژ صحیـح تلفـن 
شـما در اتصـال دهنده هـای تلفـن دسـتکاری کننـد. اگـر فکـر می کنیـد مسـدود شـدن درگاه منبـع 
مشـکالت شـارژ شماسـت، خوشـبختانه یـک راه حـل بـا تکنولـوژی پایین برطرف شـده اسـت. فقط 
یـک خـالل دنـدان یـا سـنجاق را بگیریـد و به آرامـی هرگونـه پـرزی را از دهانـه درگاه پـاک کنید.

4-تلفن شـما قدیمی است
تلفـن قدیمـی بـه معنـای باتـری و حافظـه قدیمـی اسـت کـه هر دو با سـرعت کـم رشـد می کنند و 
بـه طـور قابـل توجهـی تخریـب می شـوند. در سـال های اخیـر، تلفن هـای هوشـمند بـه پردازنده های 
جدیدتـر و فناوری هـای شـارژ سـریع مجهـز شـده انـد کـه تنها در مـدت ۱۵ دقیقـه شـما را از صفر 
بـه ۵۰ درصـد می رسـانید. عـالوه بـر ایـن، تلفن هـای قدیمـی همیشـه بـا جدیدتریـن نـرم افـزار و 

بـه روزرسـانی برنامـه سـازگار نیسـتند، و شـارژ کنـد را از نگرانی شـما کـم می کنند!

روش به  انسان  مینیاتوری  کلیه  ساخت 
بعدی  سه  پرینت 

 بـه تازگـی خبـر رسـیده کـه دانشـمندان بـه روش چـاپ سـه بعـدی کلیـه مینیاتـوری انسـان را 
. ند خته ا سـا

پرینـت بیولوژیکـی کلیـه مینیاتـوری انسـان در محیط آزمایشـگاهی ممکن شـد؛ دانشـمندان موسسـه 
پیشـرفته ترین  کمـک  بـه  کـه  نظـر  مـورد  دسـتاورد  خبـر  اسـترالیا  در  مـرداک  کـودکان  تحقیقـات 

فناوری هـای روز دنیـا ممکـن شـده را منتشـر کرده انـد.
محققـان می گوینـد کـه چنیـن موفقیتـی راه را بـرای درمـان بیماری هـای کلیـوی، جایگزیـن کـردن 
کلیـه افـراد و حتـی تولیـد سـایر اعضـای مصنوعی انسـان در محیـط آزمایشـگاهی، باز کرده اسـت؛ 
در پژوهـش اخیـر، دانشـمندان اسـترالیایی از کلیـه ای کـه بـه روش پرینـت سـه بعـدی بیولوژیکـی 
سـاخته شـده بـود، بـرای ردیابـی مـواد سـمی موجـود در نـوع خاصـی از داروهـا اسـتفاده کردند. 
ایـن داروهـا بـه واسـطه تاثیـرات مخربـی کـه در سـالمت کلیه هـا بـه وجـود می آورنـد، شـناخته 

می شـوند.
پرینـت کلیه مینیاتوری انسـان

گفتـه شـده کـه کلیه هـای پرینـت شـده بـه وسـیله نوعـی جوهـر کـه بیواینـک یـا همـان جوهـر 
چـاپ  مشـغول  دانشـمندان  وقتـی  واقـع  در  می شـوند.  سـاخته  دارد،  نـام   )bioink( بیولوژیکـی
بافت هایـی از کلیه هـا بـه وسـیله ایـن جوهـر و بـا اسـتفاده از سـلول های بنیـادی بودنـد، متوجـه 
شـدند کـه بافت هـای مـورد نظـر بـرای پیونـد دادن بـه بـدن انسـان مناسـب هسـتند. فراینـد چـاپ 
هـم بـه گونـه ای بـوده کـه بیواینـک موجـود از طریـق یـک پیپـت کـه بـه وسـیله کامپیوتـر هدایت 
در  و  می دهـد  قـرار  هـم  روی  آزمایـش  درون ظـرف  را  نیـاز  مـورد  بنیـادی  می شـود، سـلول های 

می کنـد. تولیـد  را  مدنظـر  بافـت  نهایـت، 
نـام  بـه  آمریکایـی  سـازمان  یـک  بـا  خـود  ایـده  کـردن  عملـی  بـرای  مـرداک  موسسـه  محققـان 
اورگانـوو )Organovo( همـکاری کردنـد تـا روش اخیـر بـرای سـاخت کلیـه مینیاتوری انسـان 
را آزمایـش کننـد؛ گفتـه شـده کـه ایـن روش نسـبت به گذشـته سـرعت باالتـری دارد و بـه عالوه، 
امـکان بـاال بـردن مقیـاس تولیـد را هـم بـه مـا می دهـد. در مـورد سـرعت پروسـه اعـالم شـده که 
دسـتگاه های در دسـترس موسسـه مـرداک می تواننـد ظـرف مـدت ده دقیقـه چیـزی در حـدود ۲۰۰ 
کلیـه مینیاتـوری را تولیـد کنـد. بـه عـالوه افزایش سـرعت پروسـه بـه هیچ وجـه کیفیـت بافت های 

تولیـدی را پاییـن نمـی آورد.
ابعـاد ایـن اعضـای مصنوعـی مینیاتـوری هـم متفـاوت بـوده و از کلیه هایـی بـه کوچکـی یـک دانـه 
برنـج گرفتـه تـا اعضایـی بـه بزرگی یـک ناخن انسـان، فراینـد تولید مـورد نظـر توانایی هـای ویژه ای 
بـرای سـاخت کلیه هـای مصنوعـی دارد. گفتـه شـده کـه در تمامـی ایـن ابعـاد مختلـف، کلیـه تولیـد 
شـده کامـال شـبیه بـه نمونـه واقعـی آن در بـدن انسـان بـوده و تمامـی رگ هـای خونـی و مجراهایی 

کـه کار تصفیـه را در بـدن انسـان انجـام می دهنـد، در ایـن اعضـای مینیاتـوری وجـود دارند. 
مینیاتوری اعضـای  کاربردهای 

دانشـمندان اسـترالیایی می گوینـد کـه یـک کلیـه مینیاتـوری انسـان می توانـد اسـتفاده های زیـادی 
داشـته باشـد؛ بـه عنـوان مثال بـه هنـگام بررسـی عملکـرد داروهایی کـه بـرای بیماری هـای مختلف 
از تولیـد گسـترده دارو، ترکیبـات  اولیـه آزمایـش و پیـش  سـاخته می شـوند، می تـوان در مراحـل 
مـورد نظـر را روی ایـن بافت هـای مصنوعـی آزمایـش کـرد و دیـد کـه آیا ایـن داروها به سـالمت 

کلیه هـا آسـیب وارد می کننـد، یـا خیـر؟
متاسـفانه مشـخص کـردن تاثیـرات جانبـی داروهای گوناگـون روی کلیه انسـان کار دشـواری بوده 
بـه کلیه هـا، در تحقیقاتـی کـه روی  احتمالـی آن  تاثیـر واقعـی هـر دارو و آسـیب  پیـدا کـردن  و 
حیوانـات انجـام می شـوند چنـدان سـاده نیسـت. ایـن در حالـی بـوده کـه بافت هایـی مشـابه بافـت 
کلیـه انسـان می تواننـد بـه خوبـی تاثیـر داروهـای گوناگـون را مشـخص کـرده و قبـل از آسـیب 

رسـیدن بـه مصـرف کننـدگان دارو، سـالمت ترکیبـات را مشـخص کننـد.
 )aminoglycosides( آمینوگالیکوسـاید  ترکیب هـای  دانشـمندان  شـده،  انجـام  تحقیقـات  در 
کلیـه  بافت هـای  ایـن  روی  را  می شـوند  یافـت  کلیه هـا  بـرای  مضـر  آنتی بیوتیک هـای  در  کـه 
مینیاتـوری انسـان آزمایـش کردنـد. همان طـور کـه اشـاره شـد، کلیه هـای مصنوعـی مـورد نظـر بـا 
موفقیـت آسـیب های ایـن ترکیبـات را روی بافـت کلیـوی نشـان دادنـد. بـه عـالوه، محققـان قبل از 
پژوهـش اخیـر گفتـه بودنـد کـه احتمـال تبدیل شـدن ایـن فناوری به روشـی بـرای سـاخت اعضای 
مصنوعـی بـه منظـور پیونـد بـه انسـان ها، کمـی دور از ذهن بـه نظر می رسـد؛ بـا این حـال موفقیت 
اخیـر بـه مـا نشـان می دهـد کـه شـاید در آینـده ای نـه چنـدان دور، دیگـر نیـازی بـه پیونـد کلیـه 

افـراد بـه یکدیگـر وجود نداشـته باشـد.


