
بـه گـزارش پایـگاه خبـری فال نیـوز : مهنـدس محمدرضا سـلمان 
پور شـهردار فـال در این خصوص گفت در راسـتای بهسـازی معابر 
و بهبود سـیما و منظر شـهری و بـه دلیل شـرایط آب و هوایی منطقه 
از ابتـدای فصـل پاییـز عملیـات سـنگ فرش پنـج هـزار مترمربع از 
پیـاده رو های معابر اصلی شـهر فـال با اعتباری افـزون بر350میلیون 

تومـان از محل اعتبارات شـه رداری آغاز شـده اسـت
سـلمانپور هـدف از اجـرای ایـن طـرح را زیباسـازی منظر شـهری 
و کاهـش هزینـه تنظیـف معابـر و احیـای معبر پیـاده عنـوان نمود.

شهردار فال در ادامه اظهارداشت:
پیـاده رو هـا جزئی از شـبکه جابه جایی شـهری هسـتند ولی ایمنی 
و بهسـازی ایـن شـبکه همراه با گسـترش سیسـتمهای حمـل و نقل 
موتـوری کمتـر مـورد توجـه تصمیـم گیـران و مدیران شـهری قرار 
گرفتـه اسـت کـم توجهی بـه پیـاده رو ها باعـث ناکارآمـدی آنها ، 

افزایـش حـوادث عابریـن پیاده و کاهـش بهره وری می گـردد پیاده 
رو هـا در بیشـتر جوامـع ،جـزء اصلی شـبکه معابر شـهری و محلی 
برای اسـتراحت تفرج و پیاده روی شـهروندان محسـوب می شـوند 
و از انجایـی کـه معبـر پیاده در فضـای عمومی شـهری برای حرکت 
عابـر پیـاده می باشـد مـی توانـد موجب تقویـت رابطـه اجتماعی و 
معنـوی شـهروندان تلقـی مـی گـردد در کالنشـهر ها حـدود نصف 
و در سـایر شـهرها تا دو سـوم سـفرهای درون شـهری کامـال پیاده 
انجـام مـی شـود امـا متاسـفانه در کشـور مـا ایـن معابر بـه عنوان 
مکانهـای معلـول و فرامـوش شـده شـهرها تلقـی می شـوند امروزه 
حضـور و حرکـت پیاده در فضاهای شـهری بـا وارد شـدن اتومبیل 
کمرنـگ شـده و احیـای آن از ایـن نظـر حائـز اهمیت می باشـد که 
باعـث افزایـش ارتباطـات و برخوردهـای اجتماعـی از یـک سـو و 

موجـب احیـای شـهر و فضای شـهری از سـوی دیگر مـی گردد

امام جمعه المردمطرح کرد: 

مسئوالن کشور بیشتر مراقب 
فرزندان خود باشند

مدیر فرودگاه شهدای المرد
تصويب طرح الحاق فرودگاه 

المرد به منطقه ويژه 
اقتصادي

راه اندازی بانک خون  بند 
 ناف در المرد

زورگیری در مشهد دستگیری 
در »ُمهر« فارس

کوه » هوا « در جنوب فارس 
و افزايش چشمگیر

 حیات وحش
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مقام معظم رهبری: 

اگر روحیه ايستادگی مقابل 
باطل و استقامت در راه 

حق، در يک کشور نباشد، 
آن جامعه نابود خواهد شد

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

 مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی المرد:

ساخت ۵ طرح 
صنعتی در منطقه 

ويژه اقتصادی 
المرد آغاز 

می شود

3
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شهردار فال خبر داد:
سنگ فرش بیش از پنج هزار مترمربع ازپیاده روهای 

خیابان های اصلی شهر فال 

برادر بزرگوار
جناب آقای مهندس  ماليی

اکنـون که در پرتو الطاف خداوند سـبحان یکی از مقاطع ارزشـمند 
خدمـات خویـش را در دوران مسـئولیت خطیـر »رئیـس اداره راه و 
شهرسـازی شهرسـتان المرد با سـربلندی به پایان رسـانده و آماده 
ادامـه  خدمـت در سـنگر دیگری  از نظام مقدس جمهوری اسـالمی 
هسـتید صمیمانـه از دقت ، دلسـوزی ، ارشـادات وکمـک های مؤثر 
جنابعالـی کـه راهگشـای ارائه خدمـات مطلوبتر به شـهروندان بوده 
تقدیـر و تشـکر نمـوده و از درگاه ایـزد منان موفقیت و سـرافرازی 

بیـش از پیش برای شـما مسـئلت داریم
جمعی از پرسنل اداره کل راه و شهر سازی الرستان و 
جمعی از پرسنل اداره راه و شهرسازی شهرستان المرد 
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فرهنـگ  کل  اداره  سـینمایی  و  هنـری  معـاون   
ثبـت  گفـت:  فـارس  اسـتان  اسـالمی  ارشـاد  و 
3 روز تمدیـد خواهـد شـد و  نـام سـامانه تحفـه 
متقاضیانـی کـه ثبـت نـام کـرده انـد بـه اصالح و 

بپردازنـد. درخواسـت ها  تکمیـل 
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط 
عمومـی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
فـارس، بهـروز مرامـی، عنـوان کـرد: مرحلـه دوم 
در  درصـد   ۱۲ کارمـزد  بـا  کرونایـی  تسـهیالت 
آغـاز  مـاه  دی  اول  از  کار(  )وزارت  کارا  سـامانه 
شـده  و تسـهیالت بانکی بـا کارمـزد ۱۶ درصد نیز 
بـدون محدودیـت زمانـی و میـزان درخواسـتی، تا 

اطـالع ثانـوی ادامـه دارد.

وی درباره متقاضیان اسـتفاده از تسـهیالت حمایتی 
تحفـه از صنـدوق کارآفرینـی امیـد، اعالم کـرد: با 
توجـه بـه جلسـه اخیـر کارگـروه اسـتانی، تقریبـًا 
تمامـی پرونده هـا و طرح هـا بررسـی شـده و ضمن 
اینکـه بسـیاری از پرونده هـا بـا عناوین تکـراری به 
متقاضـی بازگشـت داده شـد، همچنین ثبـت نام های 
ناقـص، درخواسـت کننـدگان باید نسـبت بـه وارد 
کـردن اطالعـات کامـل خـود و بارگـذاری مدارک 
و کاربـرگ هـای تخصصـی کـه نمونـه فـرم آن بر 

روی سـامانه موجـود اسـت، اقـدام کنند.
مرامـی بـا تاکیـد بـر اینکـه متقاضیـان بایـد جهت 
آگاهـی از آخریـن وضعیـت تقاضـای خود بـه پنل 
و  مراجعـه  تحفـه  سـامانه  در  خودشـان  شـخصی 
نسـبت بـه اصالح و تکمیل درخواسـت خـود اقدام 
کننـد، گفـت: ثبـت نـام دریافـت ۲ نوع تسـهیالت 
حمایتـی بـرای کسـب و کارهای فرهنگـی، هنری و 

رسـانه ای در سـامانه تحفـه امکان پذیـر اسـت.
معـاون هنـری سـینمای اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان فـارس بیان کـرد: تسـهیالت بانکی 
بـا کارمـزد ۱۶ درصـد در نظـر گرفته شـده اسـت 
و همچنیـن، ثبـت تقاضـای ایـن تسـهیالت بـدون 
محدودیـت زمانـی و میـزان درخواسـتی، تـا اطالع 

دارد. ادامـه  ثانوی 
بـه گفتـه مرامـی، تسـهیالت صنـدوق کارآفرینـی 
امیـد نیـز بـا کارمـزد ۴ درصـد تـا سـقف یکصـد 
از میـزان کل  میلیـون تومـان اسـت و ۲0 درصـد 
ایـن تسـهیالت )۲00 میلیـارد تومان( بـه تقاضاهای 
باالتـر از یکصـد میلیـون تومـان پس از بررسـی در 
کارگـروه ملـی اعطـا می شـود که بـه دلیـل اختالل 
روزهـای اخیـر در سـامانه تحفـه، مهلـت ثبت نام به 
محـض رفع مشـکل کندی سـرور، به مـدت 3 روز 

تمدیـد خواهد شـد.
وی در پایـان یـادآور شـد: ثبت نـام مرحلـه دوم 
در  درصـد   ۱۲ کارمـزد  بـا  کرونایـی  تسـهیالت 
بـه  و  مـاه  دی  اول  از  کار(  )وزارت  کارا  سـامانه 
و  می شـود  آغـاز  دسـتورالعمل  ابـالغ  محـض 
دریافـت تسـهیالت مرحلـه دوم کارا، بـرای افرادی 
یـا  و  پیامـک  طریـق  از  کـه  اسـت  امکان پذیـر 
اطالعیـه معاونت هـای تخصصـی، مشـمول دریافت 

می شـوند. اعـالم 
بـرای  متقاضیـان  مهـر،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
دریافـت اطالعـات بیشـتر در ایـن زمینـه به نشـانی 
https://tohfeh.farhang.gov. اینترنتـی 

ir مراجعـه کننـد.

معاون قضایی دادگستری فارس:
مشکالت ۲۱۰ واحد تولیدی و 

صنعتی استان فارس برطرف شد
رفـع  از  فـارس  دادگسـتری  قضایـی  معـاون 
مشـکالت ۲۱0 واحـد تولیـدی و صنعتـی تعطیل 
اسـتان  دادگسـتری  سـوی  از  تعطیـل  نیمـه  و 
هـای  نـگاه  و  هـا  برنامـه  راسـتای  در  فـارس 

داد.  خبـر  قضاییـه  قـوه  جدیـد 
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، کـورش زارعـی 
کارآفرینـان  خیریـه  بنیـاد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
شـیراز بـرای ۶0 نفـر از زنان سرپرسـت خانواده 
ایـن  در  گفـت:  اسـت  کـرده  اشـتغال  ایجـاد 
بررسـی مشـکالت و رفـع  بـه  بازدیـد هدفمنـد 
موانـع واحـد تولیـدی بنیـاد خیریـه کارآفرینـان 
می کنـد  تهیـه  پالسـتیکی  کیسـه های  کـه  کوثـر 

پرداختـه شـد.
و  فیزیکـی  فضـای  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
محـل اسـتقرار واحـد تولیـدی تهیـه کیسـه های 
پالسـتیکی متعلـق بـه یکـی از نهادهـای دولتـی 
اسـت کـه درخواسـت تخلیـه ملـک را داشـتند 
و ایـن موضـوع در کارگـروه حمایـت حقوقـی 
مقاومتـی  اقتصـاد  اجـرای  سـتاد  قضائـی  و 
دادگسـتری فـارس مـورد بررسـی قـرار گرفـت 
و ضمـن رایزنـی بـا مسـئوالن امـر، تمهیـدات و 
ایـن  فعالیـت  ادامـه  ریـزی الزم جهـت  برنامـه 
شـدن  بیـکار  از  و  شـد  فراهـم  تولیـدی  واحـد 
سرپرسـت  نیازمنـد  زنـان  از  نفـر   ۶0 از  بیـش 
اشـتغال  تولیـدی  واحـد  ایـن  در  کـه  خانـواده 

شـد. جلوگیـری  دارنـد 
گفـت:  فـارس  دادگسـتری  قضائـی  معـاون 
اسـتان  دادگسـتری  قضائـی،  تحـول  دوران  در 
از  قضائـی  حمایـت  کمیتـه  تشـکیل  بـا  فـارس 
سـرمایه گـذاری، نقـش بسـزایی در حمایـت از 
تولیـد کننـدگان و حمایـت از صنایـع اسـتان و 
و  کارخانجـات  تعطیلـی  از  جلوگیـری  همچنیـن 
واحدهـای صنعتـی و تولیـدی و اشـتغال جوانان 
داشـته اسـت و بـا برنامه هـای تدویـن شـده در 
ابالغـی  دسـتورالعمل های  اجـرای  حـوزه  ایـن 
از سـوی ریاسـت معظـم قـوه قضائیـه در سـال 
جـاری مشـکالت ۲۱0 واحـد تولیـدی و صنعتی 
حمایـت  کارگـروه  در  تعطیـل  نیمـه  و  تعطیـل 
مقاومتـی  اقتصـاد  سـتاد  قضائـی  و  حقوقـی 
دادگسـتری فـارس و تعـداد ۱۱۸ واحـد تولیدی 
نیـز مشـکالت آنهـا بطـور نسـبی مرتفـع گردیده 

. ست ا
از  فـارس  اسـتان  کـرد:  نشـان  خاطـر  زارعـی 
غنی تریـن  از  یکـی  صنعتـی  و  اقتصـادی  نظـر 
اسـتان های کشـور اسـت و بـا اسـتفاده از تـوان 
و حمایـت نخبـگان و فعـاالن عرصـه اقتصادی و 
حمایت هـای مسـئولین ایـن اسـتان می توانـد بـه 
جایـگاه واقعـی خـود در عرصـه صنعـت دسـت 

. بد یا
مدیرکل استاندارد فارس:

کم فروشی بنزين با توجه به 
بازرسی های دوره ای استاندارد 

ممکن نیست
 مدیـر کل اسـتاندارد فـارس، بـا اشـاره به پخش 
یـک کلیـپ در فضای مجـازی مبنی بر کم فروشـی 
پمپ هـای بنزیـن گفـت: با توجـه به بازرسـی های 
دوره ای و سـرزده از جایگاه هـای سـوخت، امکان 

کم فروشـی بنزیـن تقریبا وجـود ندارد. 
کل  اداره  بازرسـان  افـزود:  رهنمـا،  مرتضـی 
اسـتاندارد بـه همـراه بازرسـان شـرکت نفـت هر 
سـه ماه یکبـار تمـام پمپ هـای بنزیـن موجود در 

می کننـد. و چـک  بازرسـی  را  اسـتان 
می شـود  گفتـه  کلیـپ  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 
کـه بـه میـزان سـه لیتـر در هـر بـار کم فروشـی 
می شـود کـه بـا توجه بـه اینکـه سـنجش و کنترل 
مـا در حـد دهـم لیتر اسـت چنیـن چیـزی ممکن 

. نیست
بـه  ادعـا  ایـن  بـودن  اظهـار داشـت: کـذب  او 
ویـژه در سـوخت گیری های کـم از جملـه توسـط 
و  می شـود  مشـخص  بیشـتر  موتورسـیکلت ها 
چگونـه ممکن اسـت یـک موتورسـیکلت چهار یا 
پنـج لیتـر بنزیـن درون بـاک خـودرو خـود بریزد 
امـا یـک لیتـر دریافـت کنـد و متوجـه هم نشـود.

مدیـر کل اسـتاندارد فـارس اضافه کـرد: ظروفی 
کـه بازرسـان مـا در چک کـردن پمپ هـای بنزین 
اسـتاندارد هسـتند  کامـال  اسـتفاد می کننـد  آن  از 
و اگـر یـک دهـم هـم کمتـر از میزانـی باشـد که 
نمایشـگر دسـتگاه نشـان می دهـد بـه عنـوان کـم 

فروشـی برخـورد خواهنـد کرد.
 500 و  هـزار   ۲ انجـام  بـه  اشـاره  بـا  رهنمـا، 
بازرسـی از پمپ هـای بنزیـن فـارس طـی هشـت 
مـا گذشـته افـزود: در ایـن بازدیدها هیـچ موردی 
از نقـص فنـی عمـدی یا سـهوی پمپ هـای بنزین 

مشـاهده نشـد.
هرگونـه  مشـاهده  صـورت  در  داد:  ادامـه  وی 
نقـص فنـی، چنانچه بازرسـان مـا تشـخیص دهند 
کـه نقـص فنـی موجـود در پمـپ بنزیـن عمـدی 
ایجـاد شـده، ضمـن پلمـب دسـتگاه ها، مراتب را 
بـرای برخـورد قضایـی گـزارش خواهنـد داد اما 
اگـر نقـص موجـود غیر عمـد باشـد پمـپ بنزین 
تـا رفـع ایـراد پلمـب و از سـرویس دهـی خارج 

شـد. خواهد 

 

اسـتاندار فـارس بـا تقدیـر از خدمات شـبانه روزی 
کادر سـالمت و بـه ویـژه پرسـتاران اسـتان گفـت: 
آنهـا در بحـران کرونا تمامـی تالش خـود را به کار 
بسـتند و جانانـه پـای کار ایسـتادند، کادر سـالمت 
اسـتان در روزهایـی کـه بیمـاران بـه خدمـات آنان 
نیـاز داشـتند، از هیچ خدمتـی دریغ نکـرده و تا پای 
ایسـتادند. جـان 

عنایـت اهلل رحیمـی در آییـن تجلیـل از پرسـتاران 
در شـیراز بـه مناسـبت روز پرسـتار ، گفـت: در این 
بحـران پرسـتاران و کادر سـالمت، از جـان خـود 

. شتند گذ
 رحیمـی  بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای 
ویـژه شـهدای عرصـه  بـه  امـام شـهدا،  و  کشـور 
و  زینـب)س(  میـالد حضـرت  تبریـک  و  سـالمت 
را  آئیـن  ایـن  در  از حضـور  هـدف  پرسـتار،  روز 
ادای احترام به مقام شـامخ شـهدای سـالمت اسـتان 

عنـوان کـرد.
اسـتاندار فـارس ادامـه داد: تجربـه بیـش از چهـار 
دهه از انقالب اسـالمی ایران نشـان داده اسـت مردم 
مـا هر زمـان جامعـه ایرانی تحـت تهدیـد، تحریم و 
فشـار قرار گیرد، منسـجم تـر و متحدتر شـده و همه 
گـروه هـا و اقشـار بـرای کمک، قـد علم مـی کنند.

کـه  مشـکالتی  برخـی  بـه  اشـاره  بـا  رحیمـی   
روزهـای  در  ویـژه  بـه  دنیـا،  بـزرگ  کشـورهای 

نخسـت اپیدمـی کرونـا بـا آن درگیـر شـدند، اظهار 
کـرد: در جامعـه ایرانـی با وجـود تحریم هـا، مردم 
از خودگذشـتگی کـرده و پـای کار ایسـتادند تا هیچ 

کمبـودی احسـاس نشـود.
او ادامـه داد: بـه خاطـر دارم در روزهـای نخسـت 
ایـن بحران، دکتـر لطفی و همـکاران او بـرای تامین 
مـردم، چـه  از کادر سـالمت و  وسـایل محافظـت 
میـزان دغدغـه داشـتند و بـا راهنمایـی و حمایـت 
بسـیج،  نیروهـای  همـکاری  و  امـام جمعـه شـیراز 
سـپاه، نظامـی و انتظامـی، ارتـش و دیگر مسـووالن، 

چالـش هـا برطرف شـد.
اسـتاندار فـارس راه انـدازی بیمارسـتان پشـتیبان و 
کمـک هـای مومنانـه را نمـودی از این مشـارکت و 
همدلی در اسـتان فارس بـرای مدیریت کروناویروس 
خوانـد که خاطـرات بسـیار ارزشـمندی را در آینده 

بر جـای خواهد گذاشـت.
 رحیمـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا روحیـه تعـاون و 
مـودت در هـر بحـران و تهدیـدی پیروز می شـویم، 
گفـت: پرسـتاران مـا بـا وجـود برخـی مطالباتی که 
داشـتند، اجـازه ندادنـد در ایـن بحـران، خدشـه ای 
در خدمـات آنـان ایجـاد شـود و ایثارگرانـه تـالش 

ند. د کر
آمـار  کاهـش  در  فـارس  دسـتاوردهای  وی 
جانباختـگان، نسـبت بـه تعـداد مبتالیان، در مقایسـه 
بـا آمارهـای کشـور و حتـی سراسـر دنیـا را نشـان 
دهنـده تبحـر، تخصـص و دانـش مجموعه دانشـگاه 
علوم پزشـکی شـیراز، در کنـار تـالش و همت آنان 

کرد. عنـوان 
نجـات  فرشـتگان  را  پرسـتاران  فـارس،  اسـتاندار 
بیمـاران خوانـد و بـا اشـاره بـه تـالش هایـی کـه 
بـرای رفـع چالـش هـای حـوزه پرسـتاری صورت 
ابـراز  نیـز  مـوارد  دیگـر  رفـع  بـه  نسـبت  گرفتـه، 

کـرد. امیـدواری 
 رحیمـی یـادآور شـد: در بحـران کروناویروس اگر 

موفقیتـی در اسـتان فـارس حاصل شـده اسـت، پس 
از لطـف خداونـد، نتیجـه تـالش و سـپس همدلـی 
تمامـی مسـووالن، سـازمان هـا و مـردم اسـت، امـا 

معنادارتریـن شـاخص، تـالش کادر سـالمت بود.
بایـد  اسـتان  پرسـتاران  خدمـات  و  توانمنـدی 

شـود مستندسـازی  و  گـردآوری 
امـام جمعـه شـیراز و نماینـده ولـی فقیه در اسـتان 
فـارس، نیـز در آئیـن گرامیداشـت روز پرسـتار، بـا 
اشـاره بـه توانمنـدی هـای خدمـات کادر سـالمت 
و  گـردآوری  اهمیـت  بـر  اسـتان،  پرسـتاران  و 

مستندسـازی ایـن تـالش هـا تاکیـد کـرد.
 آیـت اهلل  لطـف اهلل دژکام  در ایـن آئیـن ضمـن 
تبریـک میـالد حضـرت زینـب)س( و روز پرسـتار 
و آرزوی اجـر دنیـوی و اخـروی بـرای پرسـتاران و 
کادر سـالمت، گفـت: مـا همـواره مدیـون خدمـات 
پرسـتاران بـوده ایـم و در این بحران مشـخص شـد 
کـه آنان چـه خدماتـی را به جامعـه ارائه مـی دهند 

کـه باید مـورد تقدیـر قـرار گیرد.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان فـارس ادامه داد: بحران 
کرونا در سـطح جهـان، همه کشـورها را درگیر کرد 
و تمامـی نیروهـای بهداشـتی درمانی کشـورها برای 
نجـات مـردم خـود تـالش کردند کـه ایـن خدمات 

تـا سـال ها بعـد در اذهـان باقی مـی ماند.
کادر  و  پرسـتاری  جامعـه  خدمـات  از  دفـاع  او 
سـالمت کشـور در این بحـران را نیازمنـد گردآوری 
و مستندسـازی بـرای ارائـه در جوامـع علمـی دنیـا 
دانسـت تـا بتـوان توانمنـدی های ایـن نیروهـا را به 

زبـان علمـی اثبـات کرد.
آیـت اهلل دژکام تفـاوت معنـادار آمـار جانباختـگان 
اسـتان فـارس نسـبت بـه دیگـر مناطـق کشـور را 
نمـودی از ایـن توانمنـدی و اثبـات برتری دانشـگاه 
علـوم پزشـکی شـیراز برشـمرد که بایـد بـا ارائه به 
مجامـع علمـی، بر مجموعـه افتخارات اسـتان افزوده 

. د شو

 

مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس بـه اسـتقبال 
از  فـارس  جنوبـی  شهرسـتان های  در  شـهروندان 
طـرح مسـکن ملـی اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: 
نحـوه اجـرای طرح مسـکن ملی یک شـاخص کیفی 
معتبـر و قابل توجه در حوزه مسـکن شـهری در این 
بـه ثبـت می رسـاند. مناطـق بـر جـای می گـذارد و 

 عطـا اهلل زمانـی در نشسـت  مشـترک مدیـران کل 
و معاونیـن بنیـاد مسـکن فـارس و راه و شهرسـازی 
الرسـتان ،مدیـران بنیـاد مسـکن اوز،گـراش و الر با 
برشـمردن مزایای اجـرای طرح اقدام ملـی و حمایت 
دولـت از این طرح افزود: شهرسـتان های الرسـتان ، 
اوز ، گـراش ، خنـج و دیگـر شـهرهای جنوب فارس 
بـا اسـتقبال کم نظیـر از این طـرح رکورد کم سـابقه 

ای را در سـطح کشـور بـه ثبت رسـاندند.
در  کـه  ملـی  مسـکن  طـرح  در   : داد  ادامـه  وی 
شهرسـتان هـای جنـوب فـارس قرعـه کشـی و نام 
نویسـی آن انجـام شـده مـا بـا تقاضاهایـی روبـرو 
هسـتیم کـه هم شـامل افـراد بـی بضاعـت و نیازمند 

مـی شـود و هـم سـرعت عمـل در واریـزی هـا و 
جمـع آوری آورده متقاضیـان و همچنیـن برگـزاری 
تشـریفات قرعـه کشـی در آن به خوبی و با سـرعت 
عمـل انجام شـده اسـت و همـه این موارد شـاخص 
کیفـی اجـرای این طـرح در جنوب اسـتان فارس را 

بـاال مـی برد.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس بـا اشـاره 
ملـی  مسـکن  متقاضیـان  مناسـب  نسـبتا  آورده  بـه 
در شهرسـتان هـای جنوبـی اسـتان فـارس گفـت: 
شـاخص آورده متقاضیـان درایـن شهرسـتان هـا و 
مدیریـت مناسـب طـرح در کل کشـور کـم نظیـر 
اسـت و ایـن موضـوع نویـد بخـش اجـرای بهینـه 
طـرح مسـکن ملـی در این شهرسـتان هـا در ترازی 

باالتـر از متوسـط کشـوری اسـت.
کاهـش  بـه  نسـبت  امیـدواری  ابـراز  بـا  زمانـی 
 ۱۸ از  مسـکن  ملـی  اقـدام  تسـهیالت طـرح  نـرخ 
بـه ۱۲ درصـد افـزود:  حـذف واسـطه های مصالـح 
بـه  تولیدکننـده  از  مسـتقیم  خریـد  و  سـاختمانی 
انبوه سـاز از اقدامـات مطلوب دولـت در طرح اقدام 

ملـی مسـکن اسـت.
مدیـر کل  بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس همچنیـن 
کل  در  طـرح  ایـن  اجـرای  امـکان  کـرد:  عنـوان 
شـهرهای اسـتان فـارس وجـود دارد؛ امـا در حـال 
حاضـر و براسـاس برنامـه وزارت راه و شهرسـازی 
در شـهرهایی صـورت می گیـرد کـه در آن هـا زمین 

تامیـن شـده باشـد.
مدیـر کل راه و شهرسـازی الرسـتان نیـز در ایـن 
افزایـی  تعامـل و هـم  لـزوم  بـر  نشسـت مشـترک 

ملـی  اقـدام  طـرح  پیشـبرد  بـرای  دسـتگاهی  بیـن 
تاکیـد کـرد و گفـت: طـرح اقـدام ملی مسـکن   در 
فرآیندهـای نـام نویسـی از متقاضیـان، تامین، نقشـه 
بـرداری و حتـی تسـطیح و آمـاده سـازی زمیـن و 
پایـش و شناسـایی متقاضیـان واقعی بـه خوبی پیش 

اسـت. رفته 
حسـن شـبانی بـا بیـان اینکـه متقاضیـان بایـد تـا  
آخریـن مهلـت واریـز وجـه آورده خـود را واریـز 
ملـی  اقـدام  طـرح  اجـرای  مراحـل  افـزود:  کننـد 
مسـکن تاکنـون به شـکل مطلوب پیش رفتـه و برای 
تسـریع و شـتاب بخشـی در مراحـل بعـدی نیازمنـد 
حمایـت بیـش از پیش همـه نهادها از جمله دسـتگاه 

هـای خدمات رسـان هسـتیم.
وی بیـان کـرد: تامیـن زمیـن و فرآینـد واگـذاری 
آن بـه بنیـاد مسـکن و همچنیـن حجم گسـتردگی و 
موضوعـات فنـی پیـش از سـاخت و سـاز و تعییـن 
تکلیـف تهیـه نقشـه هـا بـرای سـاخت واحدهـا و 

اقدامـات مهندسـی تـا حـدودی زمـان بر اسـت.
شـبانی ادامـه داد: البتـه بـا وجـود ایـن مسـایل  و 
فرآینـد طوالنـی، اداره کل راه و شهرسـازی به دلیل 
ضـرورت و انجـام تعهـدات خـود همواره بـا تمامی 
تـوان در حـال انجـام فرآینـد کار در زمینـه تامیـن 

زمیـن بوده  اسـت.
وی ابراز داشـت: همچنین اداره کل راه و شهرسازی 
الرسـتان بـا توجـه به مراجعـات و درخواسـت های 
مردمـی و نیـاز مسـکن همچنـان آمادگـی الزم برای 

تامیـن زمیـن و فراخـوان مجدد را خواهد داشـت.
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استاندار فارس: 

پرستاران فارس در کارزار کرونا جانانه پای کار بودند

مدیرکل بنیاد مسکن فارس:
نحوه استقبال از طرح مسکن ملی در جنوب فارس، شاخص خواهد بود

معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس خبر داد:
تمديد ثبت نام تسهیالت کرونايی »تحفه«

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فارس خبر داد:

ساماندهی فعالیت های مراکز 
چاپی در استان فارس

اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل   
ندهی  ما سـا ینکـه  ا بـر  تاکیـد  با فـارس 
مـات  لزا ا ز  ا چاپـی  کـز  مرا هـای  لیـت  فعا
نـه  چاپخا تحادیـه  ا تشـکیل  اسـت،  کاری 
یـن  ا در  توجهـی  یان  شـا کمـک  را  ن  را دا

کـرد. اعـالم  راسـتا 
بـر  صا مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اعضـای  بـا  صمیمـی  نشسـت  در  بی  سـهرا
ر  برگـزا ن  را دا نـه  چاپخا تحادیـه  ا اصلـی 
برگـزاری  ز  ا خرسـندی  ز  بـرا ا ضمـن  شـد، 
ره مجـازی بزرگداشـت روز صنعـت  جشـنوا
ز  ا تشـکر  و  تقدیـر  و  فـارس  اسـتان  چـاپ 
، گفـت: حوزه چـاپ به  یـن حـوزه فعـاالن ا
ارشـاد  و  فرهنـگ  بـا حـوزه  رتبـاط  ا دلیـل 
یـد،  جرا مطبوعـات،  ز  ا عـم  ا اسـالمی، 
حـوزه  تریـن  دغدغـه  پـر  ز  و …ا تبلیغـات 
ز  ا و  اسـت  شهرسـتان  و  کل  ره  دا ا کاری 
بـر  ندهی  ما سـا و  نظـارت  منظـر  همیـن 
مـات  لزا ا ز  ا چاپـی  کـز  مرا لیت هـای  فعا
نـه  چاپخا تحادیـه  ا تشـکیل  و  اسـت  کاری 
فـارس  اسـتان  بسـته  وا صنـوف  و  ران  دا
راسـتا  یـن  ا در  توجهـی  یان  شـا کمـک  نیـز 

می شـود. محسـوب 
اسـتان  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنگ  مدیـرکل 
ینجانـب  ا کامـل  اشـراف  فـزود:  ا فـارس 
کار  بقه  سـا اسـاس  بـر  چـاپ  حـوزه  بـه 
و  عالقـه  و  چـاپ  حـوزه  در  کارشناسـی 
گذشـته  سـال های  در  موضـوع  همیـت  ا

سـت. ا
بی، برون سـپاری و تفویض  بـه گفتـه سـهرا
ه های  دسـتگا مـور  ا ز  ا بخشـی  ختیـار  ا
ویـژه  بـه  و  خصوصـی  بخـش  بـه  دولتـی 
تحادیه  مـور مربـوط بـه حـوزه چـاپ بـه ا ا
اسـتان  در  تحادیـه  ا تشـکیل  دغدغه هـای  ز  ا
مـادی  لحـاظ  ز  ا آن  ه  یـگا جا بایـد  و  بـوده 
حفـظ  تحادیه هـا  ا دیگـر  بیـن  در  معنـوی  و 

. د شو
تحادیـه  ا ز  ا حمایـت  کـرد:  بیـان  بی  سـهرا
کل  رات  دا ا یـی  اجرا بـازوی  ن  عنـوا بـه 
رعایـت  بـا  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
ز  ا تحادیـه  ا و  ن  را دا نـه  چاپخا هویـت 
در  ختیـار  ا تفویـض  و  اسـت  مـات  لزا ا
و  نظـارت  کسـب،  نـه  پروا صـدور  مـر  ا
اسـاس  بـر  چاپـی  فعـال  کـز  مرا ندهی  ما سـا
چارچـوب  در  و  اساسـی  نـون  قا  ۴۴ اصـل 
تحادیـه  ا بـه  نجـام  ا وظایـف  و  ختیـارات  ا

اسـت. شـده  ر  گـذا وا
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد فـارس، تداخل 
چـاپ  حـوزه  در  لیتـی  فعا به  تشـا و  صنفـی 
تحادیـه  ا بـرای  مشـکالتی  بـروز  باعـث  را 
تحادیه هـا  ا دیگـر  بـا  ن  را دا نـه  چاپخا
تعامـل  بـا  یـد  با کـرد:  اظهـار  و  نسـت  دا
بـرای  اسـتان  صمـت  سـازمان  هماهنگـی  و 
برداشـت و جلسـاتی  گام  یـن مشـکل  ا حـل 
بـا موضـوع چـاپ و رسـته های چاپـی  کـه 
بـه  و  یـی  اجرا ه های  دسـتگا دیگـر  در 
ر  برگـزا اسـتان  صمـت  سـازمان  ویـژه 
کل  ره  دا ا یـن  ا ینـده  نما حضـور  می شـود، 

اسـت. مـی  لزا ا چـاپ  کارشناسـان  و 
و  ای  رسـته  تداخـل  یـان  پا در  بی  سـهرا
را  تحادیه هـا  ا دیگـر  بـا  موجـود  صنفـی 
ران  دا نـه  چاپخا تحادیـه  ا اصلـی  دغدغـه 
نسـت  دا فـارس  اسـتان  بسـته  وا صنـوف  و 
تعامـل  پیگیـری،  بـا  ریـم  میدوا ا گفـت:  و 
و  صمـت  سـازمان  کل،  ره  دا ا همـکاری  و 
مشـکل  یـن  ا اسـتان،  مرکـز  اصنـاف  تـاق  ا
فرهنـگ  ره کل  دا ا همچنیـن  و  گـردد  مرتفـع 
ه  به عنوان دسـتگا اسـتان  ارشـاد اسـالمی  و 
را  خـود  وقـت  بیشـتر  یـد  با چـاپ،  متولـی 
ندهی برنامـه ریـزی  ما صـرف نظـارت و سـا
اسـتان  ن  را دا نـه  چاپخا تحادیـه  ا و  یـد  نما
کل  ره  دا ا یـی  اجرا بـازوی  ن  عنـوا بـه  نیـز 
بـا  در بخـش خصوصـی محسـوب می شـود، 
اعضـا  بیـن  در  همدلـی  و  وفـاق  یـش  فزا ا
بـه  موجـود  دغدغه هـای  شـدن  برطـرف  و 

یـد. بیا ن  میـدا
یـن  ا در  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
تحادیـه،  ا رئیـس  فرهنـگ  مهـدی  نشسـت، 
و  کالئـی  علیرضـا  و  فی  اشـرا د  جـوا
عنـوان  بـه  حقیقـی  کاوه  محمدصـادق 
حضـور  تحادیـه  ا مدیـره  هیئـت  اعضـای 

. شـتند ا د
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مهدی علی پور مسـئول جهاد دانشـگاهی شهرسـتان 
المـرد در گفت وگو با خبرنگار طلـوع گفت: خون بند 
نـاف که پس از تولـد در بندناف و جفـت باقیمانده و 
دور ریخته می شـود، غنی از سـلول های بنیادی اسـت، 
سـلول های بنیـادی خـون بندنـاف همانند سـلول های 
بنیـادی خون سـاز مغـز اسـتخوان قـادر بـه سـاخت 
انـواع سـلول های دیگـر به ویژه سـلول های خون سـاز 

یـک سـرمایه  بندنـاف  و ذخیـره خـون  باشـد  مـی 
 مهـم و ضمانتـی بـرای آینـده سـالم فرزنـدان اسـت.

وی افـزود: امـروز ذخیـره خـون بندناف بـرای درمان 
بیمارهایـی بـا منشـأ خونـی ماننـد انواع سـرطان های 
خـون، لوسـمی، تاالسـمی، کم خونی های مـادرزادی 
 و بیماری هـای نقص سیسـتم ایمنی اسـتفاده می شـود.

ادامـه  المـرد  شهرسـتان  دانشـگاهی  جهـاد  مسـئول 
سـالم  زندگـی  دغدغـه  کـه  مـادران  و  پـدران  داد: 
او  بندنـاف  خـون  ذخیـره  بـا  رادارنـد  فرزندشـان 
آینـده ای  مسـیر  در  را  او  تولـد، می تواننـد  بـدو  در 
روشـن قـرار دهنـد زیـرا یـک انتخـاب درسـت و 
باعـث می شـود کـه یکـی  یـک عمـل هوشـمندانه 
 از مهم تریـن دغدغه هـای پـدر و مـادر رفـع شـود.

علـی پـور خاطرنشـان کـرد: اگر امـکان جمـع آوری 
شـود،  فراهـم  سـلول ها  ایـن  ذخیره سـازی  و 
بنیـادی  سـلول های  از  غنـی  منبعـی  همـواره 

در  می تواننـد  کـه  اختیارداریـم  در  را  خون سـاز 
موجـب  و  داشـته  خونـی  منشـأ  کـه  بیماری هایـی 
اختـالل در فعالیـت مغزاسـتخوان و سیسـتم ایمنـی 
شـانس  و  گیرنـد  قـرار  مورداسـتفاده  می شـوند 
دهنـد. افزایـش  به مراتـب  را  بیمـاری   بهبـودی 

وی در ادامه سـخنان خود بیان داشـت: بـرای ذخیره 
خـون بندنـاف در بانـک خـون بندناف رویـان، الزم 
اسـت از آخـر هفته 3۶ بارداری نسـبت بـه ثبت نام و 
تکمیـل پرسشـنامه پزشـکی از طریق دفتـر نمایندگی 
بندنـاف شهرسـتان المـرد اقـدام شـود و در صورت 
مشـاوره بیشـتر به شـماره 090۴۴۲۴۶30۶ )سـرکار 
خانـم منصـوری کارشـناس نمونـه گیـری خـون بند 
نـاف شهرسـتان المـرد ( در پیام رسـان واتـس آپ 
پیـام داده شـود و یـا شـماره ثابـت 07۱5۲7۲0999 
تمـاس گرفتـه شـود تـا راهنمایی هـای الزم انجـام 

. د شو

نوزدهمین آزمون سراسری قرآن 
و عترت به صورت اينترنتی

 برگزار می شود 

به گـزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی شهرسـتان المـرد ،دسـتورالعمل اجرایی 
نوزدهمیـن آزمـون سراسـری قـرآن و عتـرت از 
سـوی  معاونـت قـرآن و عتـرت وزارت فرهنـگ 

و ارشـاد اسـالمی اعالم شـد.
و  فرهنـگ  اداره  سرپرسـت  قرایـی  فاطمـه 
ارشـاد اسـالمی شهرسـتان المـرد بـا اعـالم ایـن 
خبـر افـزود: بـر ایـن اسـاس نوزدهمیـن آزمـون 
سراسـری قـرآن و عتـرت در سـه گـروه امتحانی 
ترجمـه و مفاهیـم قـرآن کریـم )دو رشـته(، گروه 
معـارف اهـل بیت)ع( )سـه رشـته( و حفـظ قرآن 
کریـم )9 رشـته( در هفته اول اسـفند مـاه برگزار 
خواهـد شـد و ثبت نـام داوطلبیـن از اول دی مـاه 
آغـاز و بـه مـدت ۲0 روز ادامـه خواهـد داشـت.

دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی المرد ادامـه داد: 
ثبت نـام در تمـام رشـته ها بـرای همـه داوطلبـان 
بدون محدودیت سـنی آزاد اسـت و هـر داوطلب 
می توانـد در تمـام رشـته های غیـر حفـظ قـرآن 
بـدون محدودیـت ثبت نـام کننـد یعنـی در واقـع 
می توانـد  سـنی  محدودیـت  بـدون  فـرد  هـر 
حداکثـر در ۶ رشـته و در گـروه حفـظ فقـط یک 

رشـته ثبت نـام کننـد.
گفتنـی اسـت تمـام امـور ثبت نـام در نوزدهمین 
طریـق  از  عتـرت   و  قـرآن  سراسـری  آزمـون 
پایـگاه اینترنتـی www.quranedu.ir انجام 

. د می شو

خیرين اسیری ۴۶۱ میلیون تومان 
برای خريد خودرو حمل جسد 

کمک کردند

 بـه گـزارش پایـگاه خبـری فـال نیـوز مسـعود 
محمـدی رئیس شـورای اسـالمی شـهر اسـیر در 
ایـن خصـوص گفـت: در یـک فراخـوان عمومی 
خیریـن نیـک اندیـش بخـش اسـیر ۴۶۱ میلیـون 
تومـان کمـک کردند.کـه یـک دسـتگاه خـودرو 
حمـل جسـد مجهـز بـه سـردخانه خریداری شـد.

محمـدی هـدف از تهیـه خـودرو حمـل جسـد 
خدمـت بـه سـالمت مـردم بخـش اسـیر عنـوان 
نمـود و افـزود بـا توجه به شـیوع ویـروس کرونا 
و نبـود خـودرو حمـل متوفیـات در سـطح شـهر 
وبخـش اسـیر و اسـتفاده از وانت بار بـرای حمل 
بخـش  خیریـن  همـکاری  بـا  شـدیم  جسـدبران 
خدمتـی بـه اهالـی شـریف بخـش اسـیر بنمائیـم 
تاازایـن پـس خانواده هـای متوفـی بـرای حمـل 
جسـد عزیزانشـان با مشـکل خودرو حمل جسـد 

نباشـند. روبرو 
بـرای  اسـیر  دراختیارشـهرداری  خـودرو  ایـن 

قرارگرفـت. خدمـت 
آغاز ساخت  دبستان شش کالسه 

 رامشی شهر وراوی 

 

به گــزارش پایگاه خبری فال نیوز : همزمان با میالد 
اسوه صبر و اســتقامت زینب کبری سالم اهلل علیها 
عملیات اجرایی دبســتان ۶ کالســه خیرساز زنده 
یاد مرحوم رامشــی شــهر وراوی با حضور حجت 
االســالم بحرینی امام جمعه، امینی بخشدار، رستگار 
فرمانده بســیج سپاه بخش وراوی  شهردار،شیرازی 
 و اعضای شــورای اسالمی شــهر وراوی آغاز شد.

 دبســتان دخترانه ۶ کالسه خیرساز زنده یاد رامشی 
در زمینی به مســاحت 3500 متر مربع و با زیربنای 
۸00 متــر مربع با اعتباری افزون بر دو میلیارد تومان 
رامشی ساخت  توســط ورثه مرحوم غالمحســین 

می شود.

ویـژه  منطقـه  بـه  المـرد  فـرودگاه  الحـاق  طـرح 
اقتصـادي در کارگـروه تخصصي مناطـق اقتصادي 

ویـژه و آزاد بـه تصویـب رسـید.
روابـط  بـا  گـو  و  گفـت  در  عزیـزی  سـهراب 
عمومـی شـرکت فـرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی 
ایـران ضمـن قدردانـی از حمایـت مدیـران عامل 
شـرکت فـرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی ایـران و 
امیـدواری  اظهـار  المـرد  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 
تبدیـل  در  گامـی  طـرح  ایـن  تصویـب  کـه  کـرد 
المـرد بـه عسـلویه معدنـی در آینـده نزدیک باشـد.
وی توضیـح داد: منطقـه ویـژه اقتصـادی المرد با 
برخـورداری از سـایت بـزرگ صنایع انـرژی برق 

و کارخانـه هـای عظیـم از جملـه کارخانـه تولیـد 
اعظـم  بخـش  تولیـد  دار  عهـده  کـه  آلومینیـوم 
آلومینیـوم کشـور اسـت در فاصلـه یـک کیلومتری 

دارد. قـرار  فرودگاه 
اینکـه  بیـان  بـا  المـرد  شـهدای  فـرودگاه  مدیـر 
ویـژه  منطقـه  بـه  فـرودگاه  الحـاق  پیشـنهاد 
منطقـه  و  فـرودگاه  منـدی  بهـره  بـرای  اقتصـادی 
مـورد  و  شـد  مطـرح  همجـواری  ایـن  منافـع  از 
و  هـا  فـرودگاه  شـرکت  عامـل  مدیـران  موافقـت 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  و  ایـران  هوایـی  ناوبـری 
المـرد قـرار گرفـت، گفت: در این راسـتا پیشـنهاد 
مابیـن  هـای  زمیـن  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  شـد 
کنـد  تملـک  و  خریـداری  را  منطقـه  و  فـرودگاه 
تـا فـرودگاه در محـدوده جغرافیایـی منطقـه ویژه 

قـرار گیـرد.
وی تاکیـد کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح مالکیـت 
بـه  متعلـق  همچنـان  المـرد  فـرودگاه  مدیریـت  و 
ایـران  هوایـی  ناوبـری  و  هـا  فـرودگاه  شـرکت 
قوانیـن  مشـمول  فـرودگاه  اینکـه  ضمـن  اسـت، 
توانـد  مـی  و  شـود  مـی  ویـژه  منطقـه  باالدسـتی 
از  معافیـت  جملـه  از  اختصاصـی  امتیازهـای  از 

ایـن  نتیجـه  شـود.  برخـوردار  گمـرک  و  مالیـات 
امـر سـهولت در ورود تجهیزات ناوبری و ماشـین 
آالت بـه فـرودگاه اسـت. ضمـن اینکه مـی توانیم 
جملـه  از  فـرودگاه  هـای  زیرسـاخت  توسـعه  در 
تطویـل بانـد و سـاخت بلـوک هـای عملیاتـی از 

کنیـم. اسـتفاده  آزاد  منطقـه  مالـی  منابـع 
عزیـزی همچنیـن گفـت: از سـوی دیگـر منطقـه 
بـه  شـدن  تبدیـل  بـرای  المـرد  اقتصـادی  ویـژه 
بـا  کـه  باشـد  فـرودگاه  دارای  بایـد  آزاد  منطقـه 
تصویـب ایـن طـرح از تحمـل هزینـه هـای بـاال 

بـرای سـاخت فـرودگاه بـی نیـاز شـده اسـت.
همچنیـن چشـم  المـرد  فـرودگاه شـهدای  مدیـر 
انـداز آتـی ایـن فـرودگاه را افزایـش پـرواز بـه 
کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس و مقاصـد هدف 

سـایت صنایـع انـرژی بـرق عنـوان کرد.
جلسـه تصویـب طـرح الحاق فـرودگاه المـرد با 
حضـور نماینـدگان دبیرخانه شـورای عالـی مناطق 
آزاد و وزارتخانـه هـای کشـور، میـراث فرهنگی، 
امـور خارجـه، راه و  صنعـت معـدن و تجـارت، 

شهرسـازی و اقتصـاد و دارایـی برگزار شـد.

 

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حجـت االسـالم علی 
نمازجمعـه  هفتـه  ایـن  خطبـه  در  زاده  حسـین 
المـرد ضمـن تبریـک و تهنیـت به مناسـبت والدت 
حضـرت زینـب کبـری )س( و روز پرسـتار اظهار 
کـرد: حضرت زینـب پرسـتار مصیبـت زدگان اهل 
بانـوی  باسـعادت  والدت  روز  و  بـود،  )ع(  بیـت 
فـداکار و قهرمـان کربـال کـه مصـادف بـا پنجـم 
داشـت. گرامـی  بایـد  را  اسـت  االول  جمـادی 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه حضـرت زینـب پرسـتار 
مقـدس  ارزش هـای  پرسـتار  و  نیکی هـا  تمامـی 
عاشـورا بـود، تصریـح کـرد: بایـد از پرسـتاران و 
زحمتکشـان ایثارگـر، کـه حضرت زینـب )س( را 

الگـوی خـود قـرار داده انـد تجلیـل کـرد.
امـام جمعـه المـرد گفـت: سـردار سـلیمانی یکی 
از نمونـه شـخصیت هایی بـود کـه بـه قـرب الهـی 
نزدیـک بـود، و در عیـن مبـارزه شـرع را فراموش 
نمی کـرد، و همیشـه بـه یـاد خدا بـود، و بـا نام و 

یـاد خـدا دلـش آرام می گرفت.
او گفـت: حـاج قاسـم یـک انسـان متقی بـود که 

قلـوب مؤمنیـن را تسـخیر کرد.

و  هشـدارها  بـه  زاده  حسـین  االسـالم  حجـت 
پدیده هـای نیمـا زم اشـاره کـرد و گفـت: وی یک 
جاسـوس منحرفـی بـود کـه بـه بدنـه نظـام نفـوذ 
کـرد و چـه لطمـات فراوانـی را به انقـالب زدند، 
امـا ایـن مـردم، و رهبـری نظـام هوشـیار و قـوی 

هسـتند.
ماجـرا  ایـن  عبرت هـای  و  زم  پدیـده  بـه  او 
اشـاره کـرد و گفـت: روح اهلل زم ۱۴ مـاه پـس از 
دار  بـه   99 مـاه  آذر   ۲9 در سـحرگاه  دسـتگیری، 
بـود. ایـن یـک عبـرت  مجـازات آویختـه شـد، و 

او بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن موضـوع یـک جنبـه 
تربیـت  اهمیـت  کـرد:  خاطرنشـان  دارد،  عبرتـی 
فرزنـدان مسـئوالن مهـم اسـت و مسـئوالن کشـور 

بایـد بیشـتر مراقـب فرزنـدان خـود باشـند.
حجـت االسـالم حسـین زاده، مقام معظـم رهبری 
فرزنـدان  تربیـت  در  موفـق  مدیـران  از  یکـی  را 
خـود دانسـت و افـزود: بایـد بـه فرزنـدان رهبری 
کـه یـک انسـان هایی نجیـب، آگاه، و دارای علـم 

نگریسـت. هسـتند 
از  مراقبـت  را  دوم  عبـرت  المـرد،  جمعـه  امـام 
پدیـده آقازادگـی دانسـت و افزود: تـالش کنید تا 
پدیـده آقازادگـی دامـان مـا را نگیـرد، و در طول 
تاریـخ و انقـالب را بررسـی کنیـم اینگونـه موارد 

بـه وفور شـاهد هسـتیم.
او در همیـن زمینـه گفـت: نیمـا زم یـک آقـازاده 
در  خـود  پـدر  دلبـازی  و  دسـت  بـا  کـه  بـود 
اقدامـات فرهنگـی و رسـانه ای ابتـدا در دام فسـاد 
افتـاد و سـپس در تـور جاسوسـی اسـتعمار، و بعد 
از آن تبدیـل بـه ترمینـال اطالعاتـی اسـتکبار شـد 

کـه بایـد مواظبـت کنیـد.
ابتـالء  و  امتحـان  سـنت  را  مـورد  سـومین  وی 
مواظـب  گفـت:  و  دانسـت  اوالد  و  اهـل  دربـاره 
باشـید که اوالد شـما مـورد آزمایش شـما هسـتند 
و بـه واسـطه فرزنـدان مـورد آزمایـش الهـی قرار 

گرفـت. خواهیـد 
حجـت االسـالم حسـین زاده ادامـه داد: مسـؤلین 
بایـد به دلیـل پیوندهـای عاطفی، قومـی و قبیله ای 
در ایـن آزمون هـا رد نشـوند، و از فرزنـدان خـود 

کنند. مراقبـت  بیشـتر 
مجـازی  فضـای  سـم  را  مـورد  چهارمیـن  وی 
ولنـگار و رهـا شـده دانسـت و تصریـح کـرد: در 
بـه فضـای مجـازی کـه  نسـبت  بایـد  میـان  ایـن 
تاکیـد مقـام معظـم رهبری نیـز هسـت توجه جدی 

تـر کـرد کـه ایـن بسـیار مهم اسـت.
بـه  توجـه  عـدم  گفـت:  زمینـه  همیـن  در  وی 
راه  در  انقـالب  رهبـر  همیشـگی  توصیه هـای 
انـدازی و توسـعه شـبکه اطالعـات و پیـام رسـان 
هـای ملـی یکـی از دالیلی سـت کـه بایـد جلوی 

گرفـت. را  ایـن 
او گفـت: اروپـای یهـا بـه دنبـال ایـن هسـتند که 
اسـالمی  بـر جمهـوری  فشـار حداکثـری  راهبـرد 
کـه به جایـی نرسـیدند، آن را بـه مهـار حداکثری 
تبدیـل کننـد و تـا جایـی کـه می شـد جمهـوری 

اسـالمی را مهـار کننـد.
در پایـان نمازجمعـه ایـن هفتـه المـرد، از دوتـن 
از پرسـتاران نمونـه بیمارسـتان حـاج محمود حاج 
حیـدر المرد بـه نام های سـرکارخانم زهـرا زمانی، 

و زهـرا علیـزاده تجلیـل به عمل اورده شـد.

عملیات تعويض۷۰ کیلومتر شبکه 
برق در المرد آغاز شد

 رئیـس شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان المـرد از 
آغـاز عملیـات تعویـض70 کیلومتر شـبکه سـیمی 

در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
رسـتمی  اسـماعیل  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جمعـه در در حاشـیه عملیـات اصالح ولتاژ شـبکه 
بـرق در شهرسـتان المـرد بـه خبرنـگاران گفت: با 
هـدف کیفیـت بخشـی به ولتـاژ برق خانگـی تا دو 
مـاه آینـده بیش از 70 کیلومتر از شـبکه سـیمی در 
مدیریـت بـرق شهرسـتان تبدیـل به کابل می شـود 
کـه از امروز و با حضور کارشناسـان ایـن اداره به 
صـورت روزانـه تبدیل یک کیلومتر سـیم مسـی به 

کابلی آغاز شـده اسـت.
افزایـش  مانـور،  ایـن  از  رسـتمی گفـت: هـدف 
قابلیـت اطمینان شـبکه برق، کاهش خاموشـی های 
ناخواسـته و افزایـش رضایتمندی مشـترکان اسـت 
در  شهرسـتان  بـرق  مدیریـت  کارشناسـان  کـه 
چاهـورز،  اشـکنان،  المـرد،  مرکـزی  بخش هـای 
عالمرودشـت و خیرگـو مشـغول بـه کار هسـتند.

رئیـس توزیـع برق شهرسـتان المرد گفـت: در این 
مانور، احداث شـبکه ضعیف و کابل کشـی شـبکه 
متوسـط برق، تعمیرات روشـنایی معابـر و تعمیرات 
تـب ترانس یـا متعادل سـازی ولتاژ برق مشـترکان 

خانگی توسـط کارشناسـان انجام شد.

طرح سفره مهربانی در المرد
 اجرا شد

مسـئول کانون هـای خدمـت رضوی شهرسـتان 
المـرد گفـت: در اجـرای طـرح سـفره مهربانی، 
خانوارهـای  بیـن  متبـرک رضـوی  نـان  توزیـع 

بـی بضاعـت در المـرد انجام شـد.
مهـر  خبرنـگار  گفتگوبـا  در  احمـدی  عبـاس 
اظهـار داشـت: آسـتان قـدس رضوی بـه منظور 
سـفره  مشـارکتی  طـرح  نیازمنـدان،  بـه  کمـک 
مهربانـی 3 را بـا مشـارکت خیریـن و کانون های 

خدمـت رضـوی در المـرد اجـرا کـرد.
مهربانـی  سـفره  طـرح  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
یـک و دو انجـام شـده، تصریـح کـرد: توزیـع 
سـفره  طـرح  قالـب  در  مذکـور  کارت هـای 
طـرح  ایـن  در  کـه  گرفتـه  انجـام   3 مهربانـی 
۱۴0 عـدد کارت بانکـی جهـت خریـد نـان بین 
شناسـایی  قبـل  از  کـه  نیازمنـدی  خانواده هـای 

اسـت. شـده  توزیـع  شـده اند 
ثامـن  مبـارک  نـام  بـه  کـه  طـرح  ایـن  وی 
الرضـا  موسـی  بـن  علـی  حضـرت  الحجـج 
نیـز  خوبـی  اسـتقبال  و  شـده،  مزیـن  )ع( 
بـا  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت،  گرفتـه  صـورت 
شناسـایی خانوارهـای بـی بضاعـت  و جـذب 
مشـارکت های مردمـی ایـن اقـدام خداپسـندانه 

اسـت. گرفتـه  صـورت 
عبـاس احمـدی، ارزش ریالـی هـر کارت نـان 
متبـرک را چهـار میلیـون و 500 هـزار ریـال و 
ارزش مجمـوع کارتهـای اهدایـِی در ایـن طرح 
را معـادل ۶30 میلیـون ریـال برآورد شـده اسـت.

مسـول کانون هـای خدمـت رضـوی شهرسـتان 
المـرد خاطرنشـان کرد: ایـن اقدام خداپسـندانه 
خادمیـاران  و  بزرگـوار  خیریـن  همـت  بـه 
رضـوی و همچنیـن بـا مشـارکت 50 درصـدی 
سـیره  راسـتای  در  و  رضـوی  قـدس  آسـتان 
اختیـار  در  و  تهیـه،  مهربانی هـا  امـام  عملـی 
نیازمنـدان  بیـن  توزیـع  جهـت  عزیـز  رابطیـن 

انجـام شـده اسـت.
يلدائی متفاوت در بخش خیرگو

نزدیـک بـه چنـد هـزار سـال اسـت کـه آخریـن 
توسـط  سـال  شـب  تریـن  طوالنـی  پائیـز  شـب 

ایرانیـان جشـن گرفتـه مـی شـود .
رسـومات  و  هـا  آئیـن  کشـور  از  نقطـه  هـر  در 
محتلفـی در ایـن شـب بـه یـاد ماندنی اجـراء می 

کننـد .
جوانان بسـیجی فرهنگ دوسـت بخـش خیرگو در 
حرکتـی جالـب و منحصـر بـه فـرد مزیـن بـه نام 
شـهید و شـهادت در شـب یلـدا مبلـغ دو میلیـون 
جمـع اوری و ۲50 کیلـو میـوه بـا رعایـت کامـل 
نیازمنـد  خانـوار   ۸0 بیـن  بهداشـتی  پروتکلهـای 

توزیـع کردنـد  .

3اخبار

مدیر فرودگاه شهدای المرد

تصويب طرح الحاق فرودگاه المرد به منطقه ويژه اقتصادي

امام جمعه المرد:
مسئوالن کشور بیشتر مراقب فرزندان خود باشند

دهقـان معـاون برنامـه ریـزی فرمانـدار شهرسـتان 
مهـر ورئیـس جلسـه کمیتـه هماهنگـی و پیگیـری 
شهرسـتان  معلولیـن  محیـط  سـازی  مناسـب 
حـال  رفـاه  بـرای  جـاری  سـال  در  گفـت:  مهـر 
معلولیـن تاکنـون بیـش از ۴0 درصـد از مصوبـات 
ادارات  اماکـن عمومـی و  مناسـب سـازی  کمیتـه 
معلولیـن  آمـد  و  رفـت  بـرای  شهرسـتان  ایـن 
مـا  مطلـوب  وضعیـت  ایـن  امـا  گردیـده  محقـق 
بیشـتری  راسـتاجدیت  درایـن  بایسـتی  و  نیسـت 

پذیـرد،  انجـام  درکارهاومصوبـات 
مرکـز  افـزود.  مهـر  فرمانـدار  عمرانـی  معـاون 
سـال   ۱۴ زیـر  ذهنـی  معلولیـن  روزانـه  آمـوزش 
سـاختمان  فاقـد  کـه  مهرمدتهاسـت  شهرسـتان 

مـی  اداره  اسـتیجاری  محـل  در  و  بـوده  مناسـب 
شـود  لـذا از خیریـن بزرگـوار تقاضـا داریـم در 
امـر سـاخت واحـد آموزشـی معلولیـن بـه یـاری 

بشـتابند بهزیسـتی 
وی افزود:درسـال ۱399 تعداد۴۲  واحد مسـکونی 
ویـژه خانـواده هـای دارای ۲ معلـول در سـطح ۴ 
شهرسـتان  دار،اسـیر  مرکزی،وراوی،گلـه  بخـش 
از  اسـتفاده  اسـت کـه ضمـن  در دسـت سـاخت 
مسـکونی  منـزل  هـر  ازای  بـه  مسـکن  تسـهیالت 
 ۶۴ تومـان و در شـهرها  میلیـون   3۶ در روسـتاها 
میلیـون تومـان کمـک بـال عوض بـه ایـن خانواده 

هـا پرداخـت میگـردد.
عبـداهلل محمـدی رئیس اداره بهزیسـتی شهرسـتان 

اظهـار  جلسـه  ایـن  در  کمیتـه  ایـن  دبیـر  و  مه ـر 
ایـن  پوشـش  تحـت  معلـول  نفـر   ۱۸۴۱ داشـت. 
 5 تعـداد  داشـت   اظهـار  وی  اسـت  بهزیسـتی 
خـودرو ویـژه معلولیـن مناسـب سـازی و پـالک 
مـورد مسـکن   ۱3 تعـداد  و  اسـت  گـذاری شـده 
معلولیـن نیزمناسـب سـازی آن انجام شـده همچنین 
۲7 مـورد آمـاده سـازی شـغلی ایجاد شـده اسـت .

وی درادامـه افـزود:  ۱5نفـر از معلولیـن ذهنی در 
مرکـز روزانه نگهـداری و آموزش داده می شـوند. 
توانبخشـی  شـوراهای  توسـط  نفـر   9۲۶ تعـداد  و 
پایـگاه شناسـایی شـده   ۱۱ بـر جامعـه در  مبتنـی 
انـد کـه کارخدمات رسـانی بـه معلولیـن را انجام 

. هند مید

برگزاری جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی محیط معلولین در 
شهرستان مهر

 راه اندازی بانک خون  بند ناف در المرد



سال چهارم/ شماره 165چهار شنبه    3 دی ماه     1399 

مناسـب  زیسـتی  شـرایط  ایجـاد   
قـوچ  و  بـز  و  کل  جمعیـت  بـرای 
ممنـوع  شـکار  منطقـه  در  میـش  و 
فـارس  در جنـوب  هـوا "   " کـوه 
چشـمگیر  فزایـش  ا موجـب 
پهنـه  یـن  ا در  زیسـتمند  گونه هـای 
کـه  طـوری  اسـت  شـده  طبیعـی 
گذشـته  روزهـای  سرشـماری  طـی 
503 گونـه زیسـتمند  یـک هـزار و 
شـده  سرشـماری  پهنـه  یـن  ا در 

اسـت.
در  موجـود  آمارهـای  اسـاس  بـر 
حـدود  گذشـته  سـال  سرشـماری 
بـز  و  کل  از  زیسـتمند  گونـه   ۸09
کـوه  در  الرسـتان  میـش  قـوچ  و 
هـوا شناسـایی و سرشـماری شـده 
بـری  فزایـش کمتـر از دو برا بـود ا

شـرایط  بیانگـر  هـا  گونـه  یـن  ا
حیـات  بـرای  مناسـب  زیسـتی 
در  زیسـتمند  موجـودات  و  وحـش 

هواسـت. کـوه 
هـوا  کـوه  شـکارممنوع  منطقـه 
 ۱۲9 وسـعت  بـا  تنگ خـور  و 
جنـوب  در  هکتـار   ۶5۸ و  هـزار 
سـه  حـوزه  در  و   فـارس  اسـتان 
شهرسـتان المـرد ، خنـج  و گراش 
منطقـه   ۲0 از  یکـی  و  شـده   قـع  وا
اسـتان  شـکارممنوع محیـط زیسـت 

مـی رود. به شـمار  فـارس 
شـاخص  هـای  گونـه  سرشـماری 
مدیر  بـا حضـور  منطقـه کـوه هـوا 
فارس   زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل 
نجمـن  ا اعضـای  از  نفـر   ۴۶ و 
زندگـی  و  زمیـن  پایشـگران 

اسـت. شـده  نجـام  ا عالمرودشـت 
پـور، رئیس   محمـد علـی سـلمان 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  داره  ا
یکشـنبه  روز  المـرد  شهرسـتان 
۱503 راس مجمـوع  اعـالم کـرد:  
شـده  سرشـماری  وحـش  حیـات 
قـوچ  راس   7۲0 د   تعـدا شـامل  
 7۸3 تعـداد  و  الرسـتان  میـش  و 
منطقـه   یـن  ا در  بـز   و  کل  راس  

اسـت. بـوده 
مشـارکتی  حفاظـت  پـور  سـلمان 
فزایـش  ا دلیـل  تریـن  مهـم  را 
منطقـه  وحـش  حیـات  جمعیـت 
برشـمرد   هـوا  کـوه  ممنـوع  شـکار 
پایشـگران  نجمـن  ا فـزود:  ا و 
عالمرودشـت  زندگـی  و  زمیـن 
المـرد  فعالیـت جـدی حفاظـت از 
داره  ا با همـکاری  را  یـن گونه هـا  ا
شهرسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
کـرد  آغـاز   ۱395 از سـال  المـرد 
آبشـخور  بـاب   ۱0 احـداث  بـا  و 
و  قرقبانـی  پاسـگاه  بـاب  یـک  و 
قالـب  در  قرقبـان   3 اسـتخدام 
فزایـش  ا مشـارکتی سـبب  حفاظـت 
وحـش  حیـات  جمعیـت  چشـمگیر 
هـوا  کـوه  ممنـوع  شـکار  منطقـه 

اسـت. شـده 
منطقه شـکار   : داشـت  اظهـار  وی 
خـور  تنـگ  و  هـوا  کـوه  ممنـوع 
منطقـه  عنـوان  بـه   ۱37۸ سـال  از 
شـده  نتخـاب  ا ممنـوع  شـکار 
این  ز  ا بـه منظـور حفاظـت   اسـت. 

پاسـگاه   ۱3۸0 سـال  در  منطقـه 
سـاخته  هـوا  کـوه  محیط بـان 
محیط بـان  نفـر  چهـار  و  می شـود 
منطقـه  یـن  ا وحـش  حیـات  از 

کننـد.  مـی  حفاظـت 
شـکار  منطقـه  کـرد:  بیـان  وی 
خـور  تنـگ  و  هـوا  کـوه  ممنـوع 
میزبـان  زیسـتی  تنـوع  نظـر  ز  ا
منحصـر  میـش  و  قـوچ  زیرگونـه 
بـز  و  کل  و  الرسـتان  فـرد  بـه 
سـان  گربـه  گونـه  چهـار  اسـت. 
گربـه  کاراکال،  پلنـگ،  ننـد  ما
یـن  ا در  وحشـی  گربـه  و  جنگـی 
و  می کننـد  زیسـت  منطقـه، 
شـاه  و  معمولـی  روبـاه  همچنیـن 

می شـود.   یافـت  روبـاه 
حفاظـت  داره  ا رئیـس  گفتـه  بـه 
پنـج  المـرد،  زیسـت  محیـط 
جعفری،کبـری  سـمی   مـار  گونـه 
پلنگـی   فعـی  ا و  سیاه،شـاخدار 
و  دارد  وجـود  مذکـور  منطقـه  در 
گونـه هـای نظیـر عقـاب دوبـرادر 
رنـد و  دا داوری  زا منطقـه  یـن  ا در 
تیهـو در  ننـد کبـک و  ما پرندگانـی 

می شـود. یافـت  آنجـا  
طـی  فـزود:   ا مسـئول  مقـام  یـن  ا
ز  ا گذشـته  سـال  سرشـماری  آمـار 
و  بُـز  َکل،  جمعیـت   منطقـه،  یـن  ا
۸۴ راس  ز تعـداد  قـوچ و میـش  ا
در  راس   ۸09 بـه   95 سـال  در 

بـود.  رسـیده   9۸ سـال 

۴ گزارش

آگهی مزايده عمومی
نوبـت اول مرحلـه اول:09/25/ 1399          مرحله دوم:1399/10/03

شـهرداری اشـکنان بـه اسـتناد مصوبـه شـماره 99/291 به تاریخ 1399/8/28 شـورای اسـامی شـهر اشـکنان در نظر 
دارد نسـبت بـه فـروش یکدسـتگاه خـودروی سـواری پـژو بـه مشـخصات زیـر اقـدام نمایـد متقاضیان محتـرم می 
تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده و دریافت اسـناد مزایده به مـدت ده روز کاری پس از درج آگهی به شـهرداری 

اشـکنان مراجعـه نمایند.
شرایط:

 -

پیشـنهادات مـی بایسـت در پاکـت سربسـته و در موعـد مقـرر بـه دبیرخانه شـهرداری تحویـل گردد.
- مبلـغ سـپرده  بـه صـورت ضمانت نامـه معتبر بانکی و یـا واریز وجه به حسـاب 1000148033706 به نام شـهرداری 

اشـکنان نزد پسـت بانک باشد.
- چنانچـه نفـرات اول تـا سـوم برنـده مزایـده حاضـر بـه عقـد قـرار داد نباشـند سـپرده آنـان بـه ترتیـب بـه نفع 

شـهرداری ضبـط خواهد شـد.
- هزینه درج آگهی ، کارشناسـی و نقل و انتقال بعهده برنده مزایده می باشـد.

- شـهرداری در رد یا قبول یک یا کیله پیشنهادات مختار است.
- به پیشـنهادات مخدوش و معیوب ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه شـهرداری : پایان وقت اداری شـنبه 1399/10/6

حسین خسروی - شهردار اشکنان
9575/م الف
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کوه» هوا « در جنوب فارس و افزايش چشمگیر حیات وحش

آگهی تايید  تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه  آقایان غالمعلـی و علی اکبـری  فرزند درویش    قصـد تفکیک زمین مـورد ادعای خود 
بـه مسـاحت تقریبـی  ۴۱۶ متـر  مربـع  واقـع درفلکه شـهدا بلـوار امید روبرو بخشـداری چاهورز شـهر 
چاهـورز مطابـق کروکـی و مختصـات جغرافیایـی ذیـل را دارد لذا چنانچه اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
مدعـی مالکیـت زمیـن  مذکور می باشـند یا قبـال زمین  مورد نظـر را خریداری نموده انـد حداکثر ظرف 
مـدت پانـزده روز از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی نسـبت بـه صدور دسـتور توقیـف موقـت از مراجع ذی 
صـالح قضایـی اقـدام نمـوده وگواهـی آن را به شـهرداری چاهورز  تحویـل نمایند . بدیهی اسـت  پس 
از پایـان مهلـت مذکـور مراحل قانونـی تایید تفکیک انجام خواهد شـد و شـهرداری هیچگونه مسـولیتی 
در قبال ادعای احتمالی اشخاص نخواهد داشت                                                                         . 

چاهورز شهرداری  

زردویـان  مسـعود  باحضورمهنـدس  مراسـمی  در 
مدیرهماهنگـی ونظارت شـرکت ملـی گازایران،دکتر 
موسـوی نماینـده مـردم شهرسـتانهای مهـر والمـرد 
در مجلـس شـورای اسـالمی، موسـوی فرمانـدار و 
جمعی از مسـولین شهرسـتانهای مهروالمرد وپرسـنل 
این شـرکت مراسـم تکریـم ومعارفه مدیران شـرکت 
محـل  در  مهـر  شهرسـتان  پارسـیان  گاز  پاالیـش 
برگزارشـد. ایـن شـرکت  اجتماعـات کوثـر   سـالن 

در ایـن مراسـم از زحمات چندسـاله مهندس فرشـید 
ابدالـی دهدزی بدلیل بازنشسـتگی تجلیـل و مهندس 
علمداربابایـی بعنـوان مدیـر عامـل جدیـد شـرکت 
 پاالیـش گازپارسـیان شهرسـتان مهرمعرفـی گردیـد.

مهنـدس مسـعود زردویـان مدیرهماهنگـی ونظـارت 
برتولیـد شـرکت ملـی گاز ایـران گفـت:در خصوص  
آمادگـی پاالیشـگاههای گاز بـرای تولیـد وانتقال گاز 
مصرفـی کشـورالجمداهلل از ابتـدای امسـال فعالیتهای 
الزم در تمـام پاالیشـگاههای گاز کشـورمان انجـام 
شـده از جملـه پاالیشـگاه گاز پارسـیان کـه من االن 
خدمـت همـکاران عزیزم در این پاالیشـگاه هسـتم و 
پیش بینی هـای الزم و اقداماتـی کـه نیـاز بـوده بـرای 
آمادگـی مجموعـه تولیـدی انجام شـده و بـه حمداهلل 
همانطـوری کـه تاکنـون علی رغم افزایـش قابل توجه 

مصـرف خانگـی در هفته گذشـته به دلیـل ورود موج 
سـرما تامین انجام شـده در آتی هم  بطور مناسـب این 
تامیـن انجـام خواهـد شـد. الزم به ذکراسـت مصرف 
خانگـی و تجـاری ما در هفته گذشـته عـددی راثبت 
کـرد کـه تاکنون ایـن عـدد را تجربه نکـرده بودیم و 
باالتریـن رقـم ثبـت شـده در سـال های اخیـر را مـا 
هفته گذشـته در سـرما یی کـه در چنـد روز در ایران 
شـاهد بودیـم تجربه کردیم کـه امیدواریـم با مصرف 
بهینـه هـم بتوانیم ایـن میران مصـرف را کنتـرل کنیم 
 و در تامیـن گاز مـورد نیـاز محدودیتـی ایجاد نشـود.

گاز  پاالیشـگاه   ۱۸ حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی   
فعـال در کشـور داریـم کـه ۱۲ تـا ۱۸پاالیشـگاه در 
پـارس جنوبـی و ۶ مـورد دیگـر در سـطح کشـور 
فعـال هسـتند ومشـغول بـه تامیـن گاز مـورد نیـاز 
در  پارسـیان  گاز  شـرکت  جملـه  از  کشورهسـتند 
بزرگتریـن  از  یکـی  فـارس  اسـتان  جنـوب  منطقـه 
شـرکت های تولیـدی مـا در مجموعه گاز محسـوب 
اسـتحصال  آمادگـی  کامـل  ظرفیـت  بـا  و  میشـود 
 گاز  دارد و در حـال حاضـر در سـرویس قـرار دارد 
کـه  پارسـیان  گاز  پاالیشـکاه  افـزود:  زردویـان 
شـده  واقـع  فـارس  اسـتان  مهـر  شهرسـتان  در 
مکعـب  متـر  میلیـون   ۶5 بـا  حاضـر  حـال  در 
طـور  بـه  و  کار  بـه  مشـغول  روزانـه  تولیـد  بـه 
 مـداوم و پایـداری مناسـب در حـال تولیـد اسـت

تـا   93 سـال  از  دهـدزی  ابدالـی  فرشـید  مهنـدس 
گاز  پاالیـش  شـرکت  عامـل  مدیـر  بعنـوان  کنـون 
 پارسـیان شهرسـتان مهـر مشـغول بـه کاربوده اسـت

مهنـدس علمـدار بابایـی مدیـر عامل جدید شـرکت 
پاالیش گاز پارسـیان شهرسـتان مهرقبـل از این بعنوان 
مدیرعملیـات مجتمـع گاز پـارس جنوبـی عسـلویه 

مشـغول بـه خدمت بوده اسـت

مديرعامل جديد شرکت پااليش گاز پارسیان 
شهرستان مهر معرفی شد

هفته نامه طلوع المرد و مهر 
تلفنی آگهی می پذيرد

۵۲۷۲۵۶۴8
۰9۱۷38۱9۶83

آگهی حصر وراثت 
آقای سـید سـجاد خدیور  دارای  به شـماره شناسـنامه شـماره 3 شـرح دادخواسـت این شـورا درخواست گواهی 
حصـر وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده کـه شـادروان سـید شـجاع دیـن خدیـور   به شـماره شناسـنامه 514 
در تاریـخ 1397/11/11 در اقامتـگاه دایمـی خـوددر جـم  بـدرود حیـات گفتـه  و ورثه حین الفـوت آن مرحوم 

منحصـر اسـت به 
1- سـیده سکینه رضایی متولد 1334ش ش 541 صادره از مهر

2- سـیده طیبه حسـینی متولد 1361   ش ش 1243 صادره از مهر
3- سیدسـجاد خدیور  متولد 1363   ش ش 3 صادره از مهر

4- سـیدهادی خدیور  متولد 1366   ش ش 152 صادره از مهر
5- سـیدجواد خدیور  متولد 1368   ش ش 2500087395 صادره از جم

6- سـیدتاج الدین  خدیور  متولد 1386   ش ش 6570139207 صادره از مهر
7- سـیدمحمد باقرخدیور  متولد 1390   ش ش 6570184377 صادره از مهر

8- سـیده حوا خدیور  متولد 1359   ش ش 1083 صادره از مهر
9- سـیده سـمانه خدیور  متولد 1372   ش ش 6570016833 صادره از مهر

10- سـیده حمیده  خدیور  متولد 1375   ش ش 6570050245 صادره از مهر
11- سـیده فاطمه  خدیور  متولد 1396   ش ش 65700254626 صادره از مهر

و مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـگ بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را به اسـتناد مـاده 362 
قانـون امـور حسـبی یـک نوبـت آگهـی می نماید تا هر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیت نامـه ای از متوفـی نزد او 

باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یک مـاه به شـورا تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد 

دفتر شورای حل اختالف اسیر 
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زورگیری در مشهد دستگیری در 
»ُمهر« فارس

ُمهر در اســتان فارس  انتظامی شهرســتان  فرمانده 
گفت: یک زن و شــوهر که در شهر مشهد طالهای 
فردی را سرقت کرده بودند، در ُمهر دستگیر شدند.

فردی  گفت:  داد:  توضیح  کرمی  عظیم اهلل  ســرهنگ 
با ارائه مرجوعه قضائی به پلیس آگاهی شهرســتان 
»ُمهــر« مراجعه و عنوان کرد که ســال 9۱ در یکی 
از خیابان های شهرســتان مشــهد، ۲ نفر زن و مرد 
۶ حلقه النگوی طالی او را با تهدید ســالح سرد، 

کرده اند. سرقت 
این مقام انتظامی ادامه داد: شــاکی با اشاره به اینکه 
کرده  شناسایی  را  متهمان  پلیس خراســان رضوی، 
بود، گفت: اخیرا و از طریق اقوام خود مطلع شده ام 
که ســارقان از مشــهد به ُمهر عزیمت کرده و در 

شده اند. مخفی  منزلی 
فرمانده انتظامی شهرســتان ُمهر با بیان اینکه، پرونده 
به شکل ویژه در دســتور کار ماموران آگاهی قرار 
گرفت، گفــت: ماموران با انجــام اقدامات فنی و 
تخصصی، محل اختفای سارقان به عنف را شناسایی 

و آنان را در یک اقدام ضربتی دستگیر کردند.
کرمی گفت: ســارقان بــه عنف یک زوج ۲۸ و 3۴ 
ساله هســتند که پس از دستگیری و انجام تحقیقات 
اولیه و اقرار به بزه انتســابی، همــراه با یک مامور 
بدرقه برای ســر مراحل قانونی به خراسان رضوی 

شدند. منتقل 

دستگیری باند حفاری غیرمجاز
 در مهر

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان فارس 
از دســتگیری یک باند حفاری در شهرستان ُمهر خبر 

داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از شــیراز، ســرهنگ محمدرضا بهمنی نژاد فرمانده 
یگان حفاظت میراث  فرهنگی اســتان فارس، گفت: 
بر اســاس گزارش مســئول یــگان حفاظت میراث 
 فرهنگی شهرســتان ُمهر، در پی دریافت خبری مبنی 
بر دســتگیری هفت حفار غیرمجاز در زمان حفاری 
واقع در قبرستان تاریخی روســتای میرملکی بخش 
وراوی از ســوی عوامل پایگاه مقاومت بسیج روستا 
بالفاصلــه  این یگان با همــکاری ماموران کالنتری 
منطقه به  منظور بررســی موضوع به محل مورد نظر 

رفتند.
او، بیان کرد: پس از بررســی حفاری غیرمجازی به 
عمق دو متر درون بقعه امام زاده ســلطان سیدمحمد 
واقع در قبرســتان تاریخی روستای میر ملکی که به 
شــماره ۲75۲5 در اول آذرماه امسال به ثبت رسیده 

است، هفت نفر از حفاران غیرمجاز دستگیر شدند.
بهمنی نژاد، تصریح کرد: بر اســاس موادی از فصل 
نهم قانــون تعزیرات، هرگونه حفــاری غیرمجاز و 
خرید و فروش اشــیا و اموال فرهنگی تاریخی جرم 
محسوب شده و ضمن ضبط اشــیا و اموال مرتبط، 

مجازات حبس و جریمه نقدی در پی دارد.

تصادف رانندگی در محور اشکنان 
اهل ۲ کشته برجا گذاشت

 بـر اثـر برخـورد یک دسـتگاه پـژو ۴05 با یک 
موتـور سـیکلت در محور اشـکنان – اهـل ۲ نفر 

باختند. جـان 
مسـئول اورژانـس ۱۱5 المـرد در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار مهر اظهـار داشـت: بر اثـر برخورد 
یـک دسـتگاه پـژو ۴05 بـا موتـور سـیکلت در 
محـور اشـکنان - اهـل )روبروی پـارک جنگلی( 
جـان  نفـر  دو  اهـل،  شـهر  کیلومتـری  یـک  در 

باختنـد.
محمـد فرهمنـد در ایـن خصـوص اظهـار کرد: 
پـژو ۴05 بـا موتورسـیکلت در محـور اشـکنان- 
اهـل برخـورد کـرد کـه سـریعًا نیروهـای پایگاه 
اورژانـس ۱۱5 اشـکنان بـه محـل حادثـه اعـزام 

. ند شد
وی ادامـه داد: در ایـن حادثـه سرنشـینان موتور 
کـه یـک زوج جوان ۲5 سـاله و ۲۸ سـاله بودند 

در دم جـان خـود را از دسـت دادند.
علت این تصادف در دسـت بررسی است.

رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادی فاتب از دسـتگیری 
مـردی کالهبـردار کـه با جعل سـند، ملـک متعلق به 

نهادهـای دولتـی را فروخته بـود، خبر داد.
 بـه گـزارش کارگـر آنالیـن ،سـرهنگ علـی ولـی 
پـور گـودرزی، اظهـار کـرد: پرونـده ای مبنـی بـر 
دسـتگیری متهم متـواری، بـه پلیس امنیـت اقتصادی 
تهـران ارجـاع کـه محتویـات پرونـده حـاوی ایـن 
بـود، مـردی بـا جعـل اسـناد مالکیت یک سـاختمان 
مسـکونی در سـه طبقـه متعلـق بـه یکـی از نهادهای 
دولتـی را در محـدوده خیابـان هاشـمی بـه خریـدار 

فروختـه و متواری شـده اسـت.
سـال  در  کـرد،  اظهـار  شـاکی  داشـت:  بیـان  وی 
گذشـته قصـد خریـد یـک قطعـه پـالک ثبتـی در 
محـدوده جنوب غـرب تهران را داشـتیم کـه پس از 

مراجعـه به چندین مشـاور امـالک، در نهایت متوجه 
فروش سـاختمان مذکور توسـط فروشـنده شـدم که 

قیمـت مناسـبی را بـرای فـروش اعـالم کـرده بود.
رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادی عنوان کرد: شـاکی 
ادامـه داد پس از مشـاهده اسـناد مالکیت فروشـنده، 
متصـدی مشـاور امـالک مبایعـه نامـه ای را تنظیـم و 
مبلـغ ملـک را به طـور کامل بـه فروشـنده پرداخت 
کـردم. سـپس بـرای تنظیـم سـند بـه دفتر خانـه که 
بـود، مراجعـه کـردم کـه در  قبـل معیـن شـده  از 
سـند  کـه  متوجـه شـدم  انجـام شـده  بررسـی های 
جعلـی بـوده و ملـک خریداری شـده متعلـق به یکی 

نهادهـای دولتی اسـت. از 
سـرهنگ گـودرزی بـا اشـاره بـه اینکـه کارآگاهان 
شـدند  موفـق  پیچیـده  اطالعاتـی  رصدهـای  در 

مخفیـگاه متهـم را در محـدوده جنـوب غـرب تهران 
شناسـایی کننـد، افـزود: بـا هماهنگی قضائـی تیمی 
از کارآگاهـان در بیسـت وسـوم آذرمـاه بـه مخفیگاه 
متهـم اعـزام و موفـق شـدند در یک عملیات پلیسـی 

فـرد کالهبـردار را دسـتگیر کننـد.
 وی ابـراز داشـت: متهـم در بازجویی هـای اولیـه 
بـه جـرم ارتکابـی معتـرف و کارآگاهـان بـا تکمیل 
پرونـده متهـم را بـه مرجـع قضائـی معرفـی کردنـد.

رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادی پایتخـت بـا بیـان 
اینکـه کارشناسـان ارزش ریالـی امـوال کالهبرداری 
بـه  انـد،  اعـالم کـرده  ریـال  میلیـارد   ۲0 را  شـده 
شـهروندان توصیـه کـرد: در خریـد و فـروش اموال 
منقـول و غیر منقول با کارشناسـان حقوقی مشـورت 

و از تجربیـات و تخصـص آنـان بهـره ببریـد.

۵حوادث

کالهبرداری میلیاردی با جعل سند در تهران

 زن شـیاد کـه بـا پوشـیدن لبـاس بهیـار بـه سـراغ 
بیمـاران بدحـال در بیمارسـتان می رفـت و طالهـای 
آنهـا را بـا بدلیجـات تعویـض می کرد، تحـت تعقیب 

گرفت. قـرار 
چنـد روز قبـل زن جوانی به همراه مادر 70 سـاله اش 
ثریـا به یکـی از بیمارسـتان های شـمال تهـران رفت. 
ثریـا بـه خاطر بیمـاری اش تحـت عمل جراحـی قرار 
گرفـت امـا بعـد از عمل دچـار عفونت خونی شـد و 
به ناچـار چند روز بیشـتر در بیمارسـتان مانـد و همین 
مسـأله باعث ابتـالی او به کرونا شـد. کهولت سـنی، 
عفونـت خونـی و کرونـا باعـث شـد تـا تالش هـای 
کادر درمـان بـرای نجـات او بی فایده مانـده و پیرزن 

شود. مرگ  تسـلیم 
پـس از دفـن ثریـا، وراث به سـراغ وصیتنامـه پیرزن 
رفتنـد. یکـی از مـواردی کـه او وصیـت کـرده بود، 
فـروش النگوهـای طالیـش و خـرج آن بـرای امـور 
خیریـه و کمـک به نیازمنـدان بود. فرزنـدان ثریا برای 
اجـرای وصیـت مادرشـان، 5 النگـوی طـالی او را به 
طالفروشـی بـرده تـا بـا فـروش آن، پولـش را خرج 
نیازمنـدان کننـد. امـا مـرد طالفـروش مدعی شـد که 

النگوهـا تقلبی اسـت.
فرزنـدان ثریـا که تصـور می کردند النگوهـا از همان 
زمـان خریـد قالبـی بـوده بـه سـراغ فروشـنده آنهـا 
رفتنـد امـا مدارکـی کـه مـرد طالفـروش ارائـه کرد، 

نشـان داد کـه النگوهـا اصلـی بوده اسـت.
سرقت در بیمارستان

بـرای خانـواده پیـرزن جـای تعجـب بود کـه چطور 
طالهـای مادرشـان از اصـل بـه بـدل تبدیـل شـده 
اسـت و چـه کسـی آنهـا را عـوض کـرده تـا اینکـه 
بـه ایـن نتیجه رسـیدند شـاید زمانی که مادرشـان در 

بیمارسـتان بـوده، چنیـن اتفاقـی افتاده باشـد.
بدیـن ترتیـب بـه سـراغ حراسـت بیمارسـتان رفتـه 
و موضـوع را بررسـی کردنـد. حراسـت بیمارسـتان 
بالفاصلـه وارد عمـل شـد و بـه بازبینـی دوربین های 
مداربسـته پرداخـت. دوربین هـا نشـان مـی داد که زن 
جـوان ناشناسـی در حالـی کـه لبـاس بهیـاری به تن 
داشـته، وارد بخـش شـده و بـه سـراغ ثریـا رفتـه و 
بـا اطمینـان از اینکـه پیـرزن در خواب عمیق اسـت، 
النگوهـای او را سـرقت کرده و به جـای آن 5 النگوی 
بدلـی شـبیه النگوهـای ثریا دسـتش کـرده و از محل 

متواری شـده اسـت.
سرقت های سریالی

بـا برمال شـد ایـن راز، مأموران بیمارسـتان بـا چهار 
شـکایت مشـابه دیگـر مواجـه شـدند. در بازبینی هـا 
مشـخص شـد کـه همیـن زن ناشـناس  بـه سـراغ 
بیمـاران بدحـال کـه طال بـه همـراه داشـتند، می رفته 
و با شناسـایی طالهایشـان، بـدل طالهـا را تهیه کرده 
و شـب بعـد کـه بیمـاران در خـواب بودند به سـراغ 
آنهـا رفتـه و طـالی تقلبـی را با طالی اصلـی جابه جا 

کـرده و نقشـه سـرقتش را اجـرا کرده اسـت.
بـا شـکایت دختر ثریـا، تحقیقات به دسـتور بازپرس 
رسـولی از شـعبه هشـتم دادسـرای ویژه سـرقت آغاز 
شـد. در حالـی که تحقیقـات در رابطه با شناسـایی و 
دسـتگیری زن ناشـناس ادامه داشـت، گزارش سرقت 

اعالم شـد. دیگری 
اما این بار زن ناشـناس در حالی که سـرگرم سـرقت 
طالهـای یـک بیمـار بی هـوش دیگـر بـود، ناگهـان 
همـراه او بـه اتـاق برگشـته و زن سـارق  فرصـت 
نمی کنـد کـه طالهـای قالبـی را جایگزیـن طالهـای 

اصلـی کنـد و بـا طالهـای اصلـی فـرار می کند.

شگرد زن شیاد برای دزديدن طالی بیماران

خودرو حامل مرغ قاچاق
 توقیف شد

یـک تـن و 700 کیلوگـرم مـرغ زنـده قاچاق در 
المرد کشـف شـد

مرکـز  سـیما  صـداو  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
فـارس ، فرمانـده انتظامی المرد گفـت: در اجرای 
طـرح مبـارزه بـا قاچـاق، مامـوران انتظامـی این 
شهرسـتان حیـن گشـت زنـی در محـور المـرد-

هرمـزگان بـه یـک دسـتگاه کامیـون حامـل مرغ 
مشـکوک شـده و در بازرسـی از خـودرو، یـک 
تـن و 700 کیلوگـرم مـرغ زنده قاچاق را کشـف 

. ند د کر
ارزش  افـزود:  زارع پـوروی  مهـراب  سـرهنگ 
طیـور  را 3۴0 میلیـون ریـال بـرآورد و در ایـن 
خصـوص یـک نفر دسـتگیر و بـرای سـیر مراحل 

قانونـی حویـل مراجـع قضائـی شـد.
تیراندازی پلیس برای دستگیری 

زورگیر حرفه ای
از  بـزرگ  تهـران  پیشـگیری  پلیـس  رییـس 
دسـتگیری یـک زورگیـر حرفـه ای و کشـف 70 
گفـت:  و  داد  خبـر  همـراه  تلفـن  سـرقت  فقـره 
مامـوران کالنتـری تجریـش با شـلیک تیـر هوایی 

شـدند. متهـم  دسـتگیری  بـه  موفـق 
مامـوران  گفـت:  ای  موقوفـه  جلیـل  سـرهنگ   
گشـت انتظامـی کالنتـری ۱0۱ در حـال گشـتزنی 
فریاد هـای  متوجـه  خـزر  خیابـان  محـدوده  در 
شـهروندی مبنـی بر سـرقت تلفن همراهش شـدند 
کـه بالفاصلـه بـرای بررسـی موضوع به شـهروند 
تلفـن  موتورسـواری  شـد  مشـخص  و  مراجعـه 

همراهـش را سـرقت کـرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه موتورسـوار پـس از سـرقت 
داد:  ادامـه  بـود،  گریختـه  محـل  از  بـه سـرعت 
بالفاصلـه طـرح مهـار سـارق اجـرا و مامـوران 
بـه تعقیـب متهـم پرداختنـد و موفـق شـدند پـس 
انجـام  بـا  تعقیـب موتورسـوار را کـه  از مدتـی 
حـرکات مارپیـچ و خطرنـاک در حـال فـرار بود، 

مشـاهده کننـد.
کـرد:  عنـوان  تهـران  پیشـگیری  پلیـس  رییـس 
توقـف  دسـتور  کالنتـری  گشـت  مامـوران 
موتورسـیکلت را اعـالم، ولـی متهـم بـدون توجه 
بـه فرمان هـای پلیسـی بـه فـرار خـود ادامـه و به 
ناچـار مامـوران برای جلوگیری از ورود خسـارت 
بـه سـایر خودرو هـا چنـد تیـر هوائـی شـلیک و 
بدیـن ترتیـب موفـق بـه توقیـف موتورسـیکلت 

شـدند.
ایـن مقـام انتظامی توضیـح داد: در ایـن عملیات 
پلیسـی موق سـارق دسـتگیر و بررسـی های بیشتر 
تلفـن همـراه مـال باختـه کشـف و متهـم بـرای 
انتقـال  تجریـش  بـه کالنتـری  پلیسـی  تحقیقـات 

. فت یا
در  متهـم  اینکـه  بیـان  بـا  موقوفـه ای   سـرهنگ 
کالنتـری بـه 70 فقـره زورگیـری بـا اسـتفاده از 
سـالح سـرد و موبایـل قاپـی معترف شـد، اضافه 
در  زنـی  پرسـه  بـا  داشـت  اظهـار  متهـم  کـرد: 
خیابان هـای خلـوت از غفلـت شـهروندان کـه در 
حـال مکالمـه تلفنی بودنـد سوءاسـتفاده و موبایل 
آن هـا را سـرقت می کـرده اسـت و در صـورت 
مقاومـت آنـان بـا تهدیـد سـالح سـرد از آنـان 

اسـت. می کـرده  زورگیـری 
ایـن مقـام پلیسـی اظهار کـرد: تا کنـون تعدادی 
پلیسـی  باختـگان شناسـایی و تحقیقـات  از مـال 

بـرای کشـف جزئیـات پرونده ادامـه دارد.
راز قتل زن دوم با نبش قبر در 

مشهد فاش شد 

 بـا نبش قبری در گورسـتان یکی از روسـتاهای 
فـاش  وحشـتناک  جنایتـی  راز  مشـهد،  اطـراف 

. شد
آگاهـی  پلیـس  بـه  مراجعـه  بـا  جوانـی  پسـر 
خراسـان رضـوی، پـرده از یک ماجـرای هولناک 

برداشـت.
او گفـت: پـدرم، همسـر دوم خود را کشـته و به 
طـور پنهانـی در گورسـتان ، دفن کرده اسـت. با 
ایـن اظهـارات کارآگاهـان مراتـب را بـه قاضی 
ویـژه قتـل عمـد مشـهد اطـالع دادنـد و بدیـن 
ترتیـب تحقیقـات میدانـی بـا حضـور قاضی علی 
اکبـر احمدی نـژاد بـرای ارزیابی ادعاهای پسـر 

جـوان به صـورت غیرمحسـوس آغاز شـد.
در همیـن حال همسـایگان مردی کـه در خیابان 
حـر ۲۸ )منطقـه قلعه سـاختمان( سـکونت دارد، 
از اختـالف و درگیـری ایـن زوج سـخن گفتنـد 
گورسـتان  در  قبـل  روز  دو  را  همسـرش  کـه 

روسـتای دسـتگرد دفـن کـرده بود.
ادامـه بررسـی هـای قاضـی باتجربـه ویـژه قتل 
دو  از  فـراری،  مـرد  کـه  بـود  آن  بیانگـر  عمـد 
تبعـه خارجـی بـرای گورکنـی اسـتفاده کـرده و 
خـودش نیز بـه مـکان نامعلومـی گریخته اسـت. 
ایـن گـزارش حاکی اسـت، پس از اطمینـان مقام 
بالفاصلـه  مرمـوز زن جـوان،  مـرگ  از  قضایـی 
قاضـی احمـدی نـژاد دسـتور نبش قبـر را صادر 
کـرد و نیروهـای آتـش نشـانی بـا حفـر حـدود 
یـک متـر از محـل دفـن، بـه جسـد زنـی بـه نام 
ملیحـه منفـرد رسـیدند که آثار ضـرب و جرح و 
کتـک کاری روی پیکـرش نمایـان بود. بـا انتقال 
جسـد به پزشـکی قانونـی تحقیقـات در این باره 

یافت. ادامـه 

 زنـی که متهم اسـت شـوهر خـود را در حمایت از 
دختـرش به قتل رسـانده اسـت، با درخواسـت یکی 

از اولیـای  دم بـه قصاص محکوم شـد.
دادگاه دختـر ایـن زن را بـا توجه به یکـی از اصول 
قانـون اساسـی و مـواد قانـون مجـازات اسـالمی از 
مجـازات تبرئـه کـرد. زن متهـم بـه قتـل در ابتـدا 
سـعی کـرده بود قتـل همسـرش را خودکشـی جلوه 
دهـد، اما مأمـوران متوجـه موضوع شـده بودند. بعد 
از دسـتگیری ایـن زن دختـر بـزرگ او نیـز بـه اتهام 
اختفـای ادله جرم بازداشـت و برای او کیفرخواسـت 
صـادر شـد و مادر و دختـر در دادگاه کیفری اسـتان 

تهـران پای میـز محاکمـه رفتند.
بعـد از اینکـه کیفرخواسـت علیه زن جـوان خوانده 
شـد، دو دختر او نسـبت به مادرشـان گذشت کردند 
امـا دختـر بـزرگ مقتـول کـه از همسـر اول او بود، 

کرد. قصاص  درخواسـت 
سـپس متهـم ردیـف اول در جایـگاه حاضـر شـد. 
او گفـت: شـوهرم از همسـر اولـش جـدا شـده  بود 
کـه بـه خواسـتگاری مـن آمـد. او ۱۸ سـال از مـن 
مـن شـرایط  اینکـه  دلیـل  بـه   امـا  بـود،  بزرگ تـر 

خوبـی نداشـتم، قبـول کـردم بـا او ازدواج کنـم. ما 
در سـال هایی کـه با هـم زندگی کردیـم صاحب دو 

شـدیم. دختر 
در زمـان حادثـه دختـر کوچکـم که حاال ۱0 سـاله 
اسـت، هشـت سـال بیشـتر نداشـت و دختـر بزرگم 
هـم ۱۴ سـاله بـود. همسـرم مـرد بداخالقـی بـود، 
و  مـی زد  کتـک  می کـرد،  اذیـت  را  مـن  خیلـی 
فحاشـی می کـرد. مـن خـودم تحمـل می  کـردم، اما 
خیلـی  می کنـد،  دعـوا  بچه هـا  بـا  می دیـدم  وقتـی 
ناراحـت می شـدم. همسـر اولـش هم به خاطـر همین 

بدرفتاری هایـش بـا او درگیـر و جـدا شـده  بـود.
متهـم ادامـه داد: روز حادثـه همسـرم داشـت بـه 
دختـر کوچکـم درس یـاد مـی داد. حیـن درس دادن 
عصبانـی شـد و بچـه را کتـک زد و فحـش داد. من 
خیلـی ناراحـت شـدم، گفتـم چـه حقـی داری بچه 
را بزنـی. حـق نـداری دسـت روی بچـه مـن بلنـد 
کنـی. او عصبانـی شـد و بـه سـمت مـن هـم حمله 
کـرد. بعـد بچـه را محکم تـر کتـک زد. مـن آن قـدر 
عصبانـی شـدم کـه اصـال نفهمیـدم چه شـد. بـا او 
درگیـر شـدم. وقتـی روی زمیـن افتـاد، او را به قتل 

رسـاندم، البته قصد کشـتن شـوهرم را نداشتم. اصال 
نفهمیـدم چـه اتفاقـی افتاد.

قـرار  جایـگاه  در  متهـم  بـزرگ  دختـر  ادامـه  در 
گرفـت. او گفـت: مـن قصـد نداشـتم قتل پـدرم را 
مخفـی کنـم. مـن فقـط می خواسـتم پـدر و مـادرم 
بـه ایـن درگیـری پایـان دهنـد. بعـد از مـرگ پدرم 
هـم می خواسـتم مـادرم را از دسـت ندهـم. مـن و 

خواهـرم خیلـی تنهـا شـده ایم.
بعـد از پایـان گفته های هـر دو متهم قضـات دادگاه 
متهـم  و  شـدند  شـور  وارد  تهـران  اسـتان  کیفـری 
ردیـف اول را بـه اتهـام قتـل عمـدی بـا توجـه بـه 
درخواسـت یکـی از اولیـای  دم بـه قصـاص محکوم 
کردنـد. دختـر نوجـوان را نیز بـه دلیل اینکـه پدر او 
بـه قتـل رسـیده و مـادرش در زنـدان اسـت و یک 
باعـث  او  زندانی کـردن  و  دارد  کوچک تـر  خواهـر 
و  می شـود  کوچک تـر  خواهـر  بـه  جـدی  آسـیب 
همچنیـن بـه دلیـل اینکـه قصـد او میانجیگـری میان 
پـدر و مـادرش بـوده اسـت، با اسـتناد بـه اصل 37 
قانـون اساسـی و مـاده ۴ از قانـون آییـن دادسـری 

کردند. تبرئـه 

زن متهم به شوهرکشی به قصاص محکوم شد

پسـری کـه در جریان نـزاع بر سـر رقابت عشـقی 
فـردی را بـا کالشـنیکف بـه قتـل رسـانده اسـت، 
بـه همـراه دیگـر متهمـان پرونده پـای میـز محاکمه 

. می رود
یـک سـال قبـل درگیـری مسـلحانه ای در ورامیـن 
اتفـاق افتـاد و چنـد نفـر زخمی شـدند. بـا حضور 
پایـان درگیـری سـه  و  پلیـس در محـل  مأمـوران 
زخمـی ایـن حادثـه بـه بیمارسـتان منتقل شـدند و 
در ایـن میـان یکـی از آنها به نـام پیمـان جانش را 

از دسـت داد.
بـود  افتـاده  اتفـاق  اینکـه جنایـت  بـه  بـا توجـه 
کارآگاهـان ویـژه قتـل در محـل حاضـر شـدند و 
بـه  مجـروح  مـرد  دو  کردنـد.  آغـاز  را  تحقیقـات 
گروهـی  درگیـری  ایـن  عامـالن  گفتنـد  مأمـوران 
بودنـد کـه سـرکردگی آنها را مـردی به نام شـاهین 
برعهـده دارد و او یکـی از گنده الت هـای معـروف 
ورامیـن اسـت و بـا پیمـان درگیـری قبلـی داشـت.

بـا توجـه به ایـن اطالعـات مأموران شـاهین را که 
فـراری بـود، تحت تعقیب قـرار دادند. بررسـی های 
مأمـوران نشـان داد درگیـری ایـن دو نفـر بـر سـر 
دختـر جوانـی به نام تیناسـت. تینا بازداشـت شـد و 
در بازجویی هـا گفـت: مـن با شـاهین دوسـت بودم 
و بـا هـم ارتبـاط داشـتیم. مدتـی بـود کـه پیمـان 

مزاحـم می شـد و مـدام به مـن پیام مـی داد.
وقتـی شـاهین این موضـوع را فهمید عصبانی شـد 
و تصمیـم گرفـت بـا او درگیـر شـود. مـن از محل 
درگیـری و زمـان آن اطـالع نداشـتم اما شـاهین به 
مـن گفتـه بود پیمـان را سـر جایش می نشـاند. چند 
روز بعـد مأمـوران شـاهین را بازداشـت کردنـد. او 
گفـت:  و  کـرد  اعتـراف  قتـل  بـه  بازجویی هـا  در 

پیمـان خیلـی بـا مـن بحـث می کـرد و می گفت هر 
طـوری شـده حـال مـن را می گیرد.

کل کل  خیلـی  اینسـتاگرام  در  مـا  گفـت:  متهـم 
داشـتیم و او مـدام سـعی می کـرد نوچه هایـم را از 
مـن بگیـرد. وقتـی موفـق نشـد ایـن کار را بکنـد، 
عالقه منـد  او  بـه  کـه  را  دختـری  گرفـت  تصمیـم 

بـودم، از چنـگ مـن در بیـاورد.
شـاهین در ادامـه اعترافاتـش گفت: ایـن کار باعث 
شـد خیلی از دسـت پیمـان عصبانی شـوم. این کار 
پیمـان در مـرام ما خیلی توهین آمیز و زشـت اسـت. 
بـه همیـن خاطر مـن تصمیم خـودم را گرفتـم. باید 
کاری می کـردم کـه پیمـان تحقیـر شـود و دیگـر با 
مـن ایـن کار را نکنـد. بـه هوادارانـم گفتـم بـرای 
مـن کالشـنیکف تهیـه کننـد. روز حادثـه پیمـان را 
تعقیـب کردیـم و متوجـه شـدیم او با دوسـتش در 
کمیـن  خیابانـی  در  دارد.  قـرار  ماشـین  نمایشـگاه 
کردیـم و وقتـی می خواسـت از آنجـا عبـور کنـد 
بـه سـمتش حملـه کردیـم. مـن بـا کالشـنیکف او 
را زدم. البتـه قصـدم ایـن نبـود کـه او را بکشـم و 
فقـط می خواسـتم زخمـی اش کنـم تـا حسـاب کار 

بیاید. دسـتش 
متهـم بعـد از اعترافـات اولیـه و زمانـی  کـه برای 
بیـان جزئیـات بـه دادسـرا بـرده شـد، اتهامـش را 
انـکار کـرد و مدعـی شـد به جـز او افـراد دیگری 
سـالح  هـم  پیمـان  خـود  و  داشـتند  سـالح  هـم 
داشـت. متهـم گفـت: فکـر می کنـم کسـی دیگر به 
او شـلیک کـرده اسـت و ضـارب مـن نیسـتم چون 

از سـالح مـن گلولـه ای شـلیک نشـد.
وقتـی شـاهین همه چیـز را انکار کـرد، مأموران به 
جمـع آوری اطالعـات بیشـتری پرداختنـد و متوجـه 

شـدند سـالح های دیگـر همگـی چاقو و قمـه بوده 
و گلوله از سـالح شـاهین شـلیک شـده است.

ایـن  در  بیشـتری  تحقیقـات  مأمـوران  همچنیـن 
انجـام دادنـد و موفـق شـدند تصاویـر  خصـوص 
دوربیـن مداربسـته چنـد مـکان تجـاری را کـه در 
آن اطـراف بـود، به دسـت بیاورنـد. به ایـن ترتیب 
شـاهین برای بیـان آخرین دفـاع در مرحله دادسـرا 
فراخوانـده شـد. او گفـت: مـن اتهـام قتـل عمدی 
را قبـول نـدارم و فقـط می خواسـتم پیمـان را سـر 
جایـش بنشـانم تـا بـا مـن رفتـار تحقیر آمیـز نکند. 
مـن از ایـن مسـئله خیلـی ناراحـت بـودم. او دختر 
مـورد عالقـه مـن را هـدف گرفتـه بـود و سـعی 
داشـت تینـا را از چنگ من بیـرون بیاورد. بـا اینکه 
تینـا خیلـی بـه او بی محلی می کـرد اما دسـت بردار 

. د نبو
بـا پایـان تحقیقـات کیفرخواسـت علیـه شـاهین و 
۱۸ متهـم دیگـر ایـن پرونـده صـادر شـد. همچنین 
شـاهین را بـه خاطـر تیرانـدازی در سـطح شـهر و 
حمـل سـالح غیرمجـاز محـارب تشـخیص داده و 
او  بـرای  نیـز  محاربـه  درخصـوص  کیفرخواسـت 

شـد. صادر 
بـا ارسـال پرونـده بـه دادگاه کیفری اسـتان تهران 
ایـن پرونـده شـد  بـه  7 مسـئول رسـیدگی  شـعبه 
محاربـه  اتهـام  بـه  آنجایـی کـه رسـیدگی  از  امـا 
از  بخشـی  اسـت،  انقـالب  دادگاه  صالحیـت  در 
بـه  بـود  محاربـه  درخصـوص  کـه  کیفرخواسـت 
دادگاه انقـالب فرسـتاده شـد و پرونـده درخصوص 
قتـل در شـعبه 7 مـورد رسـیدگی قـرار می گیـرد. 
میـز  پـای  بـه زودی  دیگـر  متهـم   ۱۸ و  شـاهین 

می رونـد. محاکمـه 

جنايت مسلحانه به  خاطر رقابت عشقی
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یـای  ا مز ز  ا یکـی  ییـن  پا ت  بوهیـدرا کر و  لـری  کا
غنـی  منبـع  سـبزی  یـن  ا مـا  ا سـت.  ا رچ  قـا مصـرف 
کـه  می-شـود  محسـوب  مـالح  ا و  هـا  میـن  یتا و ز  ا
یمنـی  ا بهبـود  بـه  ویـروس  نا کرو شـیوع  ن  ا دور در 
پـز  ر بخا ن  تـوا ا مـی  ر رچ  قـا کنـد.  بـدن کمـک مـی 
. د کـر ه  د سـتفا ا غـذا  یـا  الد  سـا ع  نـوا ا ر  د م  خـا یـا 

یـن مطلب،  ا مـه  ا د ا ر  ، د نیـوز شـت  رش بهدا بـه گـزا
رچ  قـا مصـرف  یـد  ا فو تریـن  مهـم  ز  ا د  مـور  5 بـه 

 : ز ا تنـد  ر عبا کـه  یـم  ا ختـه  ا پرد
وزن کاهش  در  موثـر   .1

نـرژی  ا لـری  کیلوکا  ۲5 فقـط  رچ  قـا گـرم   ۱00 هـر 
رو  ز همیـن  ا و  سـت  ا تئیـن  پرو ز  ا ر  مـا سرشـا ا د  ر ا د

همچنیـن   . شـود مـی  محسـوب  سـیرکننده  کـی  ا خور
بـه  کـه  رد  ا د فیبـر  و  آب  دی  یـا ز ر  مقـدا رچ  قـا
لبتـه  ا  . کنـد مـی  کمـک  شـکم  هـای  چربـی  هـش  کا
ه  کـر یـا  روغـن  در  طوالنـی  مـدت  ا  ر رچ  قـا یـد  نبا
خـود جذب  ا به  دی ر یـا بـی ز ا چر یـر د ز ا رت د حـرا
شـود  میـل  پـز  ر بخا سـت  ا بهتـر  یـن،  ا بر بنا  . کنـد مـی 
طبـخ  روش  یـن  ا شـد.  با شـته  ندا دی  یـا ز لـری  کا تـا 
نطینـه و  ن قر ا م در دور نـدا رچ بـه حفـظ تناسـب ا قـا

کنـد. مـی  کمـک  تحـرک  هـش  کا
 B میـن  یتا و غنـی  منبـع   .2  

عملکـرد   ، هـا سـلول  رشـد  در   B ه  گـرو مینهـای  یتا و
نـرژی  ا میـن  تا و  بـدن  یمنـی  ا تقویـت   ، مغـز مطلـوب 
لیسـم  بو متا در  هـا  میـن  یتا و یـن  ا نـد.  ر ا د نقـش 
میـن یتا و نـد.  موثر نیـز  هـا  تئیـن  پرو و  هـا  چربـی 
فـت  با ر  ختا سـا ا  یـر ز اسـت  مفیـد  پوسـت  بـرای   B2
در  پوسـت  ز  ا  B3 میـن یتا و دهـد،  مـی  بهبـود  ا  ر هـا
نیـز   B8 میـن  یتا و و  کنـد  مـی  فظـت  محا نـور  بـر  ا بر

اسـت.  ضـروری  موهـا  سـالمت  بهبـود  بـرای 
D میـن یتا یـی و 3. منبـع غذا  

هـا  سـلول  در  کلسـیم  تثبیـت  عـث  با  D میـن یتا و
هـای  ز جملـه سـلول  هـا ا مـل سـلول  ر تکا شـده و د
بـع  منا جـزء  مـرغ  تخـم  و  ه  کـر  . د ر ا د نقـش  یمنـی  ا
ز  ا ن  تـوا مـی  مـا  ا هسـتند  میـن  یتا و یـن  ا کـی  ا خور

بـرد.  ه  بهـر نیـز  چربـی  ز  ا نـی  ا نگر بـدون  رچ  قـا
ن،  سـتخوا ا پوکـی  ز  ا موجـود   D میـن یتا و لبتـه  ا
بـت،  یا د  ، سـینه سـرطان  ننـد  ما هـا  سـرطان  بعضـی 
قلبـی-  هـای  بیمـاری  و  ه  رود بـی  لتها ا هـای  بیمـاری 

کـرد.  هـد  خوا پیشـگیری  نیـز  عروقـی 
بـرای سیسـتم گوارش مفیـد   .4  

در  مهمـی  نقـش  قـارچ  نشـدنی  حـل  فیبرهـای 
یبوسـت  ز  ا پیشـگیری  و  هـا  ه  رود لیـت  فعا تنظیـم 
کـه  اسـت  تـی  ترکیبا حـاوی  قـارچ  همچنیـن،  رد.  ا د
مفید  هـای  کتـری  با غـذای  ن  عنـوا بـه  هضـم  ز  ا پـس 
حفـظ  بـه  و  شـود  مـی  ه  د سـتفا ا ه  رود در  موجـود 

کنـد.  می- کمـک  هـا  ه  رود سـالمت 
یمنـی ا سیسـتم  ز  ا فظـت  محا  .5  

کنـد،  مـی  تحریـک  ا  ر بـدن  یمنـی  ا عملکـرد  قـارچ 
یگـر  د و  ویـروس  نتـی  آ هـای  تئیـن  پرو لیـد  تو
ا  ر هـا  سـلول  در  شـده  لیـد  تو هـای  تئیـن  پرو
زسـازی  ا با فـت هـای بـدن ر یـش مـی دهـد و با فزا ا
خطـر  کاهـش  در  قـارچ  مصـرف  میکنـد.  فظـت  محا و 
 ، نـه مثا هـای  سـرطان  عروقـی،  قلبـی  هـای  بیمـاری 
رد. قـارچ  ا سـینه و بیمـاری هـای مزمـن نیـز نقـش د
اسـت  موثـر  هـم  هـا  سـلول  پیـری  بـا  بلـه  مقا در 
هـای  یـکال  د ا ر بـا  کـه  رد  ا د نـی  ا و ا فر سـلنیوم  ا  یـر ز

کنـد.  مـی  بلـه  مقا د  ا ز آ

حتی در زمستان هم برنج پخته مانده نخوريد
 

وقتـی بـه ظاهـر ایـن برنج نـگاه می کنیـد به نظر سـالم اسـت، امـا بارهـا تاکید 
شـده  کـه نبایـد برنج پختـه شـده و مانده را اسـتفاده کـرد بلکه بهتر اسـت برای 
هـر وعـده به صـورت تـازه تهیه و مصـرف شـود. برنج پختـه ای که بـرای مدتی 
در فضـای بـاز نگهـداری می شـود ، حاوی باکتری باسـیلوس سـوئوس اسـت که 
باعـث اسـهال و حالـت تهـوع فـرد می شـود. نشـانه هـای ابتـال بـه عفونـت این 
باکتـری شـامل درد ماهیچـه شـکمی ، اسـهال آبکی و اسـتفراغ اسـت کـه ممکن 
اسـت بـا عالیـم کرونـا اشـتباه گرفتـه شـود و خـود را 5 تـا ۶ سـاعت بعـد از 
می دهـد. نشـان  مصـرف 

 بـرای هـر وعده به انـدازه مصرف همـان وعده برنج بپزیـد زیرا بهتریـن راهکار 
توصیه شـده بـرای مصرف برنـج، خـوردن آن بالفاصله پس از پخت اسـت.برنجی 
کـه تـازه پخته شـده محتـوای رطوبتـی خیلـی باالیـی دارد و اگر در دمـای محیط 

بیش از ۲سـاعت نگهداری شـود، مکان مناسـبی برای رشـد باکتری هاسـت.
 شرایط نگهداری برنج

بـرای نگهـداری برنـج پختـه از ظـروف دردار اسـتفاده کنیـد؛از قـراردادن برنج 
پختـه بـه صورت بـدون محافـظ در یخچال پرهیـز کنید زیـرا امـکان آلودگی آن 
بـا مـواد خـام، میوه ها، سـبزیجات، تخم مرغ و... وجـود دارد. برای اسـتفاده مجدد 
از برنـج پخته شـده بایـد آن را بـه طـور کامـل گـرم کنید. بـرای اطمینـان از داغ 

شـدن همـه قسـمت ها حتمـًا هـر 30 ثانیـه یک بـار آن را هـم بزنید.

آيا چای قهوه واقعا باعث رفع خستگی می شوند؟

کافئیـن موجـود در گیاهانی چـون چای و قهوه عـالوه بر فواید افزایش متابولیسـم بدن 
و تحریـک سیسـتم اعصـاب مرکزی باعـث افزایش میـزان هوشـیاری و آگاهی محیطی 

شـده و خـواب آلودگی را کاهـش می دهد.
بـه گـزارش بهداشـت نیوز، کافئیـن موجـود در گیاهانی چون چـای و قهـوه عالوه بر 
فوایـد افزایش متابولیسـم بدن و تحریک سیسـتم اعصـاب مرکزی باعـث افزایش میزان 

هوشـیاری و آگاهـی محیطی شـده و خـواب آلودگی را کاهـش می دهد.
یکـی از موضوعاتـی که بیشـتر مـردم آن را تجربه کـرده و به آن بـاور دارند، بحث رفع 

خسـتگی با مصرف چای و قهوه اسـت.
در حقیقـت جدا از عطـر و طعم چای و قهوه که آنها را در میان دوستدارانشـان محبوب 
سـاخته، خاصیـت محرکـی آنها اسـت کـه مردم را بـه مصر آنهـا ترغیب می کنـد. این 
گیاهـان غنـی از کافئین، مـاده دارویی تاثیر گـذار روی اعصاب و روان هسـتند که جزء 
داورهـای محـرک بـوده و از خواب یا احسـاس خواب آلودگی جلوگیـری می کند. این 
مـاده، یک پودر سـفید و کریسـتالی اسـت که توسـط گیاهان تولید می شـود تـا از آنها 

در برابـر حمله حشـرات محافظت کند.
تحقیقـات نشـان می دهـد که بهترین میـزان مصرف قهـوه در طول روز بیـن دو تا پنج 
فنجـان اسـت و مصرف بیـش از پنج فنجـان باعث کاهش فواید آن می شـود. نوشـیدن 
قهـوه در طـول شـب نیز باعث بی خوابی می شـود کـه در صورت تداوم، سـالمتی فرد 

را بـه خطر خواهـد انداخت.
کافئیـن پرمصـرف  ترین مـاده دارویی با خاصیت محرکی در میان انسـان ها به حسـاب 
مـی آیـد کـه در گیاهانـی چون قهـوه، کاکائـو، کوال و چـای وجـود دارد و تقریبـاً 90 
درصـد انسـان ها بـه  طـور روزانـه به واسـطه مصـرف ایـن محصـوالت از آن اسـتفاده 
مـی  کننـد. افزایش متابولیسـم بدن، تحریک سیسـتم اعصـاب مرکزی و افزایـش میزان 
هوشـیاری و آگاهی محیطـی از مهم  ترین تاثیرات مصرف محصوالت کافئین دار اسـت. 
این تاثیرات در قهوه بیشـتر از چای اسـت چرا که کافئین آن نیز نسـبت به چای بیشـتر 

است.
 یک بررسـی گسـترده از تحقیقات انجام شـده در رابطه با قهوه و سـالمتی که بیش از 
۲۲0 پژوهـش را در بـر مـی گیرد، نشـان مـی دهد که احتمـاالً قهوه به دلیـل غنی بودن 
از آنتـی اکسـیدان ها و سـایر ترکیبـات ضد التهابی بـه طور قابل توجهـی خطر بیماری 
هـای قلبـی و سـرطان را کاهش مـی دهد. نوشـیدن قهوه همچنیـن با میـزان کمتری از 

بیماری آلزایمر و پارکینسـون همراه اسـت.
عـالوه بـر این، تحقیقات نشـان می دهد کـه بهترین میـزان مصرف قهـوه در طول روز 
بیـن دو تـا پنج فنجان اسـت و مصرف بیـش از پنج فنجـان باعث کاهش فوایـد آن می 
شـود. نوشـیدن قهـوه در طـول شـب نیـز باعـث بی خوابـی می شـود کـه در صورت 

تـداوم، سـالمتی فرد را بـه خطر خواهـد انداخت.
در ضمـن قهـوه تازه دم کرده از کافئین بیشـتری برخوردار اسـت و میـزان کافئین قهوه 
مانـده تـا ۴0 میلـی گـرم کاهـش پیـدا می کنـد در حالـی که یـک فنجان قهـوه فوری 
حـاوی ۶0 تـا ۸0 میلـی گـرم کافئین بـوده و قهوه تازه دم شـده حاوی ۶0 تـا ۱۲0 میلی 

گرم کافئین اسـت.
مصـرف قهـوه زیاد برای زنـان بـاردار اصال توصیه نمی شـود زیرا آنها را با خطر سـقط 
جنیـن و یـا تولد نـوزاد نـارس مواجـه خواهـد کرد.به گزارش سـیناپرس، گفتنی اسـت 
تاثیـرات بـر طـرف کردن خسـتگی و ایجاد بـی خوابی مصـرف محصوالتـی مانند چای 
و قهـوه در افـراد مختلـف متفاوت اسـت. اثر کافئیـن از دو تا ۱۲ سـاعت در بدن باقی می 

مانـد و تـا حد زیادی بـه ژنتیک و آنزیـم کبدی به نـام CYP1A2 بسـتگی دارد.
محققـان اعـالم کرده اند که مصـرق قهوه پیش از ورزش صبحگاهـی می تواند مقاومت 
بدنـی افراد را نسـبت به تمرینات افزایـش داده و عالئم خسـتگی را در آنان کاهش دهد. 
شـرح کامـل ایـن تحقیقـات و نتایـج حاصـل از آن در اخرین شـماره مجله پزشـکی 

انگلیـس )British Medical( به چاپ رسـیده و قابل دسـترس اسـت.

اگرچه شـیر شـتر را نمی توان بـه عنوان غذای خـارق العاده 
در نظـر گرفـت، اما شـواهد زیادی در مـورد فوایـد آن برای 
سـالمتی وجـود دارد. یک مطالعه جدید نشـان داده اسـت که 
محصـوالت شـیر شـتر مـی توانـد فواید قابـل توجهـی برای 

بیمارانـی کـه از دیابت نـوع ۲ رنج مـی برند دارد.
شـیر شـتر از چربی ها، پروتئیـن ها، ایمونوگلوبولیـن ها )آنتی 
بادی های تولید شـده توسـط سـلول هـای پالسـما(، وزیکول 

ها )مایعی که توسـط سـلول های احاطه شـده توسـط غشـای 
لیپیـدی تولید می شـود( و همچنیـن ویتامین ها و مـواد معدنی 

تشکیل شـده است.
بـا توجه بـه پیچیدگـی عناصر تشـکیل دهنـده شـیر، محققان 
تصمیـم گرفتنـد فقـط چربی های موجود در شـیر شـتر و تأثیر 
آن بـر روی بخشـی از دیابت کـه به عنوان التهاب شـناخته می 

شود را بررسـی کنند. 
مـی تـوان گفـت کـه دیابـت یکـی از بزرگتریـن مشـکالت 
سـالمتی جهانی اسـت و التهاب در چربی شـکم و دور کمر به 
عنـوان یـک شـاخصه جدی دیابـت نوع ۲ شـناخته می شـود.

از  ناشـی  التهابـات  درمـان  بـرای  راهـی  شـتر  شـیر 
2 نـوع  دیابـت 

التهـاب معمـواًل راهـی بـرای مقابلـه بـا عفونت هایـی مانند 
عفونـت هـای ویروسـی اسـت، امـا مبتالیـان بـه چاقـی و 
دیابـت التهـاب مزمـن مـداوم دارنـد که مـی توانـد منجر به 
عـوارض زیـادی در بیماران مبتـال به دیابت از جملـه بیماری 

هـای قلبـی و مغزی شـود.
سـلولی بـه نـام ماکروفـاژ در چربـی شـکم یافت می شـود 

کـه عامـل اصلی ایجـاد ایـن التهاب اسـت؛ بنابرایـن محققان 
بررسـی کردنـد کـه آیـا چربـی هـای موجـود در شـیر شـتر 
قـادر بـه جلوگیـری از ملتهـب شـدن ماکروفـاژ هـای چربی 

هسـتند یـا خیر؟.
ایـن آزمایشـات نشـان داد که اسـید های چـرب موجود در 
شـیر شـتر التهـاب تولیـد شـده توسـط ایـن ماکروفـاژ ها را 
کاهـش مـی دهـد و یکـی از نتایـج جالـب توجه این اسـت 
کـه ترکیبـات پروتئینـی معروف بـه التهاب  توسـط این چربی 

هـا کاهـش یافت.
در مقابـل، بـا اطمینـان نمـی تـوان گفـت که آیا شـیر شـتر 
دیابـت را معالجـه  مـی کند یـا اگر فـرد مبتال بـه دیابت نوع 
۲ بـه طـور منظـم آن را مصـرف کنـد، التهـاب را کاهش می 

. هد د
داده هـای جدیـد نشـان مـی دهـد کـه ایـن شـیر ممکـن 
اسـت در کاهـش التهـاب کـه قسـمت عمـده ای از دیابـت 
نـوع ۲ اسـت، نقش داشـته باشـد. ایـن مسـئله نیازمنـد انجام 
آزمایشـات انسـانی بیشـتر بـرای اثبـات اعتبـار ایـن نتایـج 

. ست ا

۶ پزشکی و  سالمت 

نوشیدنی اعجاب انگیزی که ديابت نوع ۲ را درمان می کند

۵ دلیل برای خوردن قارچ در دوران اپیدمی کرونا

سنگ کلیه و روش های پیشگیری از آن

بسـیار  مشـکالت  از  یکـی  کلیـه  سـنگ 
رایـج اسـت و افـراد زیـادی را درگیر می 

. کند
شـبیه  ای  فشـرده  ی  تـوده  کلیـه  سـنگ 
اسـت.  سـنگریزه  کوچـک  هـای  تکـه  بـه 
ایـن تـوده هـا در کلیـه و از مـواد معدنـی 

شـوند. مـی  تشـکیل  ادرار  در  موجـود 
سـنگ کلیه چهار نوع است:

سـنگ هـای کلسـیمی: ایـن سـنگ ها یا 
از کلسـیم اگـزاالت هسـتند یـا از کلسـیم 
فسـفات. سـنگ هـای کلسـیمی شـایع ترین 

نـوع سـنگ کلیه هسـتند.
سـنگ هـای اسـتروویتی: ایـن سـنگ ها بر 
اثـر عفونـت مجـرای ادرار بـه وجود مـی آیند.

سـنگ هـای اسـید اوریکـی: ایـن نـوع 
سـنگ هـای کلیـه بـه دلیـل اسـیدی بودن 

بیـش از حـد ادرار بـه وجـود مـی آینـد.
هـا  سـنگ  ایـن  سیسـتینی:  هـای  سـنگ 
در بـدن کسـانی بـه وجـود مـی آیـد کـه 
بـه اختـالالت ارثـی خاصـی مبتـال هسـتند 
کـه باعث ترشـح بیـش از انـدازه ی نوعی 
اسـید آمینـه بـه نـام سیسـتین در کلیه های 

هـا می شـوند. آن 
معمـواًل سـال  کلیـه  تشـکیل سـنگ هـای 
هـا طـول مـی کشـد. عالئـم سـنگ کلیـه 
زمانـی بـروز مـی کند که سـنگ شـروع به 
حرکـت در مجـرای ادرار مـی کنـد، امری 
کـه مـی توانـد بـه شـدت دردناک باشـد.

مشـکالت و بیمـاری هایـی مثـل دیابـت، 
مـی  چاقـی  یـا  خـون  فشـار  بـودن  بـاال 
را  کلیـه  سـنگ  بـه  ابتـال  ریسـک  توانـد 
کلیـه  سـنگ  از  پیشـگیری  دهـد.  افزایـش 

بـه خصـوص بـرای کسـانی 
اهمیـت دارد کـه بـه بیماری 
یـا  دچـار  کلیـوی  هـای 
ابتـال بـه آن هـا را  ریسـک 
کلیـه  سـنگ  چـون  دارنـد، 
بـا ایجـاد انسـداد و عفونت 
ی  صدمـه  توانـد  مـی 
وارد  هـا  کلیـه  بـه  بیشـتری 
سـازد. در حقیقـت خوراکی 
هـای  نوشـیدنی  و  هـا 
تواننـد  مـی  شـما  مصرفـی 
در ایجـاد سـنگ کلیـه نقش 

باشـند. داشـته 
سـنگ  از  پیشـگیری  هـای  روش  بهتریـن 

کلیـه بـه ایـن شـرح اسـت:
1- بیشـتر آب بنوشید

اسـت  قدمـی  اولیـن  آب  بیشـتر  نوشـیدن 
کـه بایـد بـرای پیشـگیری از سـنگ کلیـه 
ادرار  بـه رقیـق شـدن  ایـن کار  برداریـد. 
کمـک مـی کنـد و باعـث تخلیـه ی کلیـه 
هـا و مجـرای ادرار مـی شـود، در نتیجـه 
سـنگی تشـکیل نمی شـود. نوشـیدن آب به 
جلوگیـری از هـر چهـار نـوع سـنگ کلیـه 

کند. مـی  کمـک 
پزشـکان توصیـه مـی کننـد روزانـه حدود 
فعالیـت  اگـر  البتـه  بنوشـید.  لیتـر آب  سـه 
مـی  عـرق  زیـاد  و  داریـد  بیشـتری  بدنـی 
کنیـد، بایـد حتـی بیشـتر از این آب بنوشـید.

نـوع  یـا  لیموتـرش  آب  کـردن  اضافـه 
شـاید  هـم  آب  بـه  مرکبـات  از  دیگـری 
بـه پیشـگیری از سـنگ کلیـه کمـک کنـد. 
لیموتـرش اسـید سـیتریک زیـادی دارد که 
بـه جلوگیـری از تشـکیل سـنگ کلیه کمک 
پوشـاندن  بـا  سـیتریک  اسـید  کنـد.  مـی 
کلیـه هـا مانـع از چسـبیدن مـاده ی اضافه 
کلیـه  سـنگ  اگـر  بچسـبد.  هـا  آن  بـه  ای 
ادرار خـود  نبایـد  اوریکـی داریـد،  اسـید 
را بیـش از ایـن اسـیدی کنیـد، بنابرایـن به 
کنیـد. اسـتفاده  پرتقـال  از  لیموتـرش  جـای 

بیشـتر مصرف کنید 2- کلسیم 
پزشـکان در گذشـته توصیـه مـی کردنـد 
کلیـه  سـنگ  تشـکیل  از  جلوگیـری  بـرای 
کلسـیمی مصـرف کلسـیم را محـدود کنید، 
امـا مؤثـر بـودن ایـن توصیـه اثبات نشـده 

اسـت. در عـوض حـاال توصیـه مـی شـود 
روزانـه حـدود ۸00 تـا ۱۲00 میلـی گـرم 

کلسـیم دریافـت کنیـد.
مربـوط  حقیقـت  در  مسـأله  ایـن  علـت 
مـی شـود بـه مـاده ای بـه نـام اگـزاالت 
کـه در مـواد غذایـی وجـود دارد و یکـی 
از اجـزای کلیـدی شـایع تریـن نوع سـنگ 
و  کلسـیم  تحقیقـات،  طبـق  اسـت.  کلیـه 
وعـده  یـک  در  همزمـان  وقتـی  اگـزاالت 
بـه  مصـرف شـوند، در معـده و روده هـا 
از  مانـع  امـر  ایـن  چسـبند.  مـی  یکدیگـر 
تشـکیل سـنگ کلیـه مـی شـود. امـا وقتی 
کلسـیم نباشـد، اگـزاالت جـذب و در کلیه 
باعـث  توانـد  مـی  و  شـود  مـی  دفـع  هـا 

شـود. کلیـه  سـنگ  تشـکیل 
رژیـم  طریـق  از  اسـت  بهتـر  را  کلسـیم 
غذایـی خـود دریافـت کنیـد تا مکمـل ها. 
عبارتنـد  کلسـیم  از  غذایـی سرشـار  مـواد 

از:
شـیر )۲50 میلی گرم در یک پیمانه(

پنیـر )۲00 میلـی گـرم در یـک بـرش پنیر 
) ییسی سو

کلـم کیـل )۱۱7 میلـی گرم در یـک پیمانه 
کلـم کیل خرد شـده(

سـاردین )35۱ میلـی گـرم در یـک قوطی 
ین( د ر سا

3- مصرف سـدیم را کم کنید
در حالـی کـه نیـازی بـه محـدود کـردن 
مصـرف کلسـیم نیسـت، اما مصرف سـدیم 
را بایـد کاهـش داد. هنـگام عبـور خون از 
کلیـه هـا، سـدیم و کلسـیم بـر سـر جذب 
مجـدد در لولـه هـای کلیـوی بـا یکدیگـر 
چـه  هـر  دو  ایـن  از  کننـد.  مـی  رقابـت 
ادرار  از  نهایـت  مجـدد جـذب نشـود، در 
سـردر خواهـد آورد. وقتـی میـزان سـدیم 
کلسـیم  دیگـر  رود،  مـی  بـاال  بـدن  در 
چندانـی مجـدد جـذب نمـی شـود، یعنـی 
کلسـیم بیشـتری در ادرار باقـی مـی مانـد. 
وجـود  ادرار  در  بیشـتری  کلسـیم  وقتـی 
داشـته باشـد، احتمـال تشـکیل سـنگ کلیه 

مـی شـود. بیشـتر  کلسـیمی 
عـالوه بر نمـک، بسـیاری از مـواد غذایی 

هم سـدیم باالیـی دارنـد، از جمله:
مـواد غذایـی فرآوری شـده ماننـد چیپس، 

بیسـکوییت هـای شـور یـا غـالت صبحانه 
میلـی   ۲0۴ فلیکـس  کـورن  پیمانـه  )یـک 

گـرم سـدیم دارد(
قاشـق  )یـک  کچـاپ  ماننـد  هـا  چاشـنی 
غذاخـوری کچـاپ ۱۶0 میلـی گرم سـدیم دارد(

ماننـد  شـده  فـرآوری  هـای  گوشـت 
کالبـاس و  سوسـیس 

مـواد غذایـی کنسـروی مثـل سـوپ ها یا 
سـبزیجات کنسـرو شـده )یک پرس سـوپ 
نـودل مـرغ حـاوی ۸۴9 میلـی گرم سـدیم 
و نصـف پیمانـه ذرت کنسـروی 3۲0 میلی 

دارد( سـدیم  گرم 
از  مملـوء  غذایـی  مـواد  مراقـب   -4

باشـید اگـزاالت 
اگـزاالت  کلسـیم  کلیـه  سـنگ  اگـر 
داریـد، بایـد مصـرف مـواد غذایـی مملوء 
وجـود  بگذاریـد.  کنـار  را  اگـزاالت  از 
اگـزاالت بیـش از انـدازه در ادرار احتمال 
چسـبیدن آن بـه کلسـیم در ادرار را بیشـتر 
مـی کنـد و این مسـأله مـی توانـد منجر به 

کلیـه شـود. تشـکیل سـنگ 
امـا همـه ی کسـانی کـه ایـن نوع سـنگ 
را دارنـد اگـزاالت ادرارشـان باال نیسـت. 
از  سرشـار  غذایـی  مـواد  مصـرف  قطـع 
اگـزاالت در / بـرای چنیـن افـرادی هیـچ 
بـه  منجـر  توانـد  مـی  و  نـدارد  ای  فایـده 

تغذیـه شـود. سـوء 
غذایـی  مـواد  مصـرف  قطـع  جـای  بـه 
مملـوء از اگـزاالت، بهتـر اسـت آن هـا را 
در یـک وعـده ی غذایی یکسـان بـه همراه 
و  کلسـیم  کار  ایـن  بـا  بخوریـد.  کلسـیم 
اگـزاالت در معـده و روده هـا بـه یکدیگر 
مـی چسـبند نـه کلیـه هـا. وقتی ایـن اتفاق 
رخ مـی دهـد، کلسـیم اگـزاالت از طریـق 
مدفـوع از بـدن خـارج می شـود، در نتیجه 

باعـث تشـکیل سـنگ کلیـه نمـی شـود.
مـواد غذایـی مملـوء از اگـزاالت عبارتند 

از:
مغزهـا و دانـه هـای خوراکی و کـره های 

آن هـا، به خصـوص بادام
اسـفناج یا کلم بروکلی

سویا محصوالت 
سیاه چای  یا  قهوه 

سیاه نوشابه 
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 بـا حضـور ائمـه جمعه اهل تسـنن و تشـیع مراسـم 
گرامـی داشـت هفتـه وحـدت حـوزه و دانشـگاه در 
شـهر گلـه دار بـه میزبانـی مدرسـه علمیـه فاطمـه 

الزهـرا)س( برگـزار شـد.
بـه گزارش خبرگـزاری »حوزه« از شـیراز، همزمان با 
سـالروز شـهادت آیت اهلل مفتح، مراسـم گرامیداشـت 
هفتـه وحـدت حوزه و دانشـگاه امروز بـا حضور ائمه 
جمعـه اهل تشـیع و تسـنن، رئیـس دانشـگاه، فرمانده 
سـپاه، دانشـجویان و طـالب و روحانیـون اهل تشـیع 
و تسـنن، بـه میزبانـی مدرسـه علمیه خواهـران فاطمه 
الزهـرا)س( شـهر گلـه دار در سـالن اجتماعـات این 
مدرسـه علمیـه بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی 

برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن مراسـم شـیخ منصـور حسـینی امام 
جمعـه اهل تسـنن بـه هـدف از ایجاد وحـدت حوزه 
و دانشـگاه اشـاره کـرد و گفت: طبـق بیانات حضرت 
امـام خمینـی)ره( هـدف از وحدت حوزه و دانشـگاه 
این اسـت کـه دشـمنان مـا را از همدیگر جـدا نکنند.

وی تصریـح کـرد: مـا حوزویـان مسـئولیت خدمت 
رسـانی بـه جامعـه را بـر عهده گرفتـه ایـم و باید در 
خدمـت مـردم و تمامـی اقشـار جامعـه باشـیم و نیاز 
خـود را بـا دانشـگاهیان و علـوم روز هماهنـگ کنیم.

همچنیـن، حجـت االسـالم گنجـی، امام جمعـه اهل 
تشـیع، در ادامه با اشـاره به فرمایش امـام خمینی)ره( 

خاطرنشـان کـرد: دو قشـر حوزه و دانشـگاه بـه منزله 
دو بـال بـرای انقالب هسـتند که اگر یکـی از این بال 
هـا آسـیب ببینـد بـال دیگـری بـه تنهایی نمـی تواند 

پـرواز بلکه سـقوط مـی کند.
و  طـالب  نقـش  بـه  دار  گلـه  شـهر  جمعـه  امـام 
دانشـجویان در عصـر حاضـر اشـاره و تاکیـد کـرد: 
حـوزه و دانشـگاه امـروزه مسـئولیت خطیـر دارد و 
زمانـی میتوانـد این مسـئولیت را به نحو احسـن انجام 
دهـد که با وحـدت و همدلی جلو رود و در راسـتای 
دشـمن حرکت نکنـد بلکه در راسـتای منویـات مقام 
معظـم رهبـری و معمـار کبیـر انقـالب)ره( حرکـت 

. کنیم

مدیـر عامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد ضمـن 
تشـریح زیرسـاخت های سـرمایه گذاری در وضعیت 
فعلـی، از انجـام مراحـل قانونـی برای آغـاز عملیات 
سـاخت 5 پروژه صنعتی توسـط بخـش خصوصی در 

منطقـه متبوعش خبـر داد.
بـه گزارش خبرنـگار ایلنـا از المرد، فریـدون فدایی 
دولت در نشسـت با اصحاب رسـانه با تشـریح عمده 
فعالیت هـای صـورت گرفتـه طـی دو سـال اخیـر در 
منطقـه ویژه اقتصـادی المرد گفت: »تکمیـل و ارتقای 
معرفـی  و  »شناسـایی  و  زیربناهـا«  و  زیرسـاخت ها 
هرچـه بیشـتر فرصت های سـرمایه گذاری بـه فعاالن 
اقتصـادی« بـه عنوان دو راهبـرد بنیادی بـرای اعتالی 
جایـگاه منطقـه ویـژه اقتصادی المـرد اتخاذ شـد که 

اکنـون عمـده ایـن تالش ها به ثمر نشسـته اسـت. 
وی بـا اشـاره به پیگیری هـای انجام شـده در تکمیل 
زیرسـاخت های منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد گفت: 
جـاده دسترسـی پیرامونـی سـایت المـرد در محدوده 
صنعتـی بـه طـول ۴۴ کیلومتـر و مسـیر پیرامونـی در 
محـدوده توسـعه بـه طـول ۲۲ کیلومتـر و جاده هـای 
شـریانی و فرعـی داخل سـایت به طـول 30 کیلومتر 

شـد.  احداث 
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد گفـت: با 
یـک تـالش مضاعـف افزایـش ظرفیـت گاز ورودی 
بـه منطقـه ویـژه اقتصادی المـرد از ۱0 بـه ۲9 میلیون 
متـر مکعـب در سـاعت بـا اجـرای اتصال به شـبکه 
گاز سراسـری بـه پایان رسـید. سـیل بند ضلـع غربی 
سـایت بـه منظـور حفاظـت از صنایـع، تاسیسـات و 
امکانـات زیربنایـی و بـه طـول ۸ و نیـم کیلومتـر بـا 
اعتبـاری بالـغ بـر ۱00 میلیـارد ریـال تکمیـل و بهره 
بـرداری رسـید. یـک خـط بـرق ۴00 کیلوولـت بـا 
هـدف تامیـن بـرق صنایـع در دوران بهـره بـرداری 
اجـرا شـد و خـط دیگـر این برق فشـار قـوی نیز در 
مراحـل پایانی اسـت که بخشـی از دیگ هـای دیگر 
آلومینیـوم نیـز بـه زودی وارد مـدار می شـوند و هم 
اکنـون ایـن کارخانه بـا ظرفیت حـدود ۱00 هزار تن 

در حـال فعالیت اسـت. 
ایـن مدیـر صنعتی اظهـار کـرد: احداث پسـت ۱3۲ 
کیلوولـت و نیـروگاه ۱00 مگاواتـی از دیگر طرح های 
حـوزه تقویت بـرق در منطقه ویژه اقتصـادی المرد که 
قـرار اسـت توسـط ایمیدرو تامیـن اعتبار و اجرا شـود. 
وی تصریـح کـرد: نصب و اجـرای دو دسـتگاه آب 
شـیرین کن برای شـیرین سـازی آب موردنیاز صنایع 
بـه ظرفیـت ۶0  لیتـر در ثانیـه از دیگر اقدامـات بود 
کـه اکنـون ۲0 لیتر در ثانیه در حال اسـتفاده اسـت و 
شـرایط اسـتفاده برای دیگـر صنایع در حال اسـتقرار 

فراهم اسـت.

فدایـی دولـت در ادامـه پیگیـری پرداخـت بخشـی 
از مطالبـات پیمانـکاران و معارضیـن ملکـی، تکمیل 
سـاختمان اداری موقـت و کمپ تعمیرات در سـایت 
و افتتـاح شـعب بانـک تجـارت و ملـی در سـایت، 
پیـاده سـازی و دریافـت گواهینامـه سیسـتم مدیریت 
یکپارچه شـامل اسـتانداردهای مدیریتی ایـزو 900۱، 
۴500۱، ۱۴00۱، و HSE-MS بـرای نخسـتین بـار، 
تجهیـز نـاوگان حمـل و نقـل منطقـه ویـژه اقتصادی 
بـا افزایـش خودروهـای ون، آتـش نشـانی، پیـکاپ 
ریـچ، رفـع موانـع و راه انـدازی نیروگاه خورشـیدی 
۱0 مگاواتـی شـرکت پتروفرآینـد کرخـه، اسـتقرار و 
راه اندازی سـایت بی.تـی.اس )BTS(،اجرای دوربین 
هـای مداربسـته حراسـتی، مرکـز تلفن پیشـرفته ۲5۶ 
شـماره ای و توسـعه شـبکه فیبر نوری جهت پوشـش 
کامـل مخابراتـی و اینترنتـی بـرای ارائـه خدمـات 
بـه صنایـع، آغـاز عملیـات اجرایـی سـاختمان های 
زیرسـاختهای  تامیـن  نشـانی،  آتـش  و  درمانـگاه 
موردنیـاز مجتمـع صنایـع آلومینیوم جنوب بـرای راه 
انـدازی و همـکاری مسـتمر در برگـزاری کمیسـیون 
ارزش افـزوده جهـت صادرات محصوالت شـمش را 

از دیگـر اقدامـات پیگیـری شـده اعـالم کرد.
بـه گفتـه وی، بـرای ایجـاد فضای سـبز حـدودا ۲0 
میلیـارد تومـان اعتبـار پیـش بینـی شـده اسـت کـه 
فـاز نخسـت آن شـامل بلوار اصلی سـایت بـه همراه 
روشـنایی می شـود و همچنیـن احداث پنجـره واحد 
گمـرک برای اسـتقرار واحدهای مختلـف جهت ارائه 
خدمـات بـه سـرمایه گـذاران از دیگـر پـروژه هـای 
زیربنایـی اسـت کـه بـرای اجـرا و تامیـن اعتبـار آن 

پیگیری شـده اسـت. 
انعقـاد تفاهـم نامـه بـا وزارت راه بـرای توسـعه 

راه هـای منطقـه ویـژه المـرد
وی افـزود: در راسـتای اجـرای تفاهم نامـه ایمیدرو، 
اسـتانداری  و  الرسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل  اداره 
بـا وزارت راه و شهرسـازی بـرای ارتقـای راههـای 
دسترسـی بـه منطقه ویـژه المرد نیز  روکش آسـفالت 
و تعریـض جـاده )بانـد اول( از سـایت منطقـه ویژه 
تـا ورودی شـهر اجـرا و تکمیل شـد و احـداث باند 
و  ورودی  غیرهمسـطح  تقاطـع  اجـرای  مسـیر،  دوم 
خروجـی و کمربندی المرد تا آزادراه المرد-پارسـیان 
از دیگـر بندهـای تفاهـم نامـه اسـت کـه بـه موجب 
تفاهـم نامـه بـا مشـارکت 50 درصدی طرفیـن انجام 
مـی شـود و علی رغم کمبـود اعتبارات تـالش داریم 
کـه با دریافت مشـارکت وزارت راه بتوانیـم باند دوم 

روبـروی منطقـه ویـژه را اجـرا کنیم.  
وی بـا ارائـه گـزارش مسـاحت زمین هـای واگذار 
شـده بـه سـرمایه گـذاری در دوره تصـدی اش بـا 
گذشـته، اضافـه کـرد: حـدود 300 هکتـار زمین قبل 
از آغـاز فعالیتم به سـرمایه گـذاران واگذار شـده بود 
و اکنـون ۱۲۴ هکتـار زمین به سـرمایه گـذران بخش 
خصوصـی واگـذار شـده و حدود ۱00 هکتـار هم در 

حال واگـذاری می باشـد.
بازدیـد 74 گـروه سـرمایه گـذاری طـی 20 ماه 

شته گذ
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی المرد گفـت: 7۴ 
گروه سـرمایه گذاری طـی این ۲0 مـاه از منطقه ویژه 

اقتصـادی المـرد بازدید کردند و ظرفیتها و بسـته های 
سـرمایه گذاری تشـریح شـد که از این تعـداد حدود 
30 تـا ۴0 راغب به سـرمایه گـذاری بودنـد و با ارائه 
درخواسـت، روندهـای واگـذاری زمیـن آغاز شـد و 
تعـدادی شـروع بـه فعالیت کردنـد و بخشـی نیز در 

حـال انعقاد قرارداد هسـتند. 
کلنگ زنی 5 طرح سرمایه گذاری؛ به زودی

فدایـی دولـت از کلنـگ زنـی چنـد طـرح سـرمایه 
گـذاری در ماههـای آینده خبر داد و گفـت:  کارخانه 
تولیـد کاغذ از سـنگ آهک، پایانه حمـل و نقل برای 
تسـهیل در ورود و خـروج ماشـین آالت و سـرویس 
کارخانـه   ، سـیمان  کارخانـه  راننـدگان،  بـه  دهـی 
سـنگبری بـا هـدف صـادرات سـنگ هـای تزئینی و 
کارخانـه اکسـید منیزیـم  در زمره طرح های سـرمایه 
گـذاری اسـت که عملیات سـاخت آنها بـه زودی در 
مـاه هـای آتی در منطقـه ویـژه اقتصادی المـرد آغاز 

می شـود.
وی تصریـح کـرد: احداث یـک جایگاه سـوخت از 
طـرح دیگر اسـت که مجـوز پخش و پاالیـش گرفته 
و امیدواریـم ایـن طـرح هم نهایی و عملیـات اجرایی 
آن در محـدوده سـایت منطقـه ویـژه المرد آغاز شـود. 
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی المرد افـزود: در 
حـال حاضـر افـزون بـر هـزار نفر اشـتغال مسـتقیم 
در منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد ایجـاد شـده و در 
افـق نهایـی منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد ظرفیـت 
اشـتغالزایی حـدود  30 هـزار نفـر پیـش بینـی شـده 
اسـت کـه بـر ایـن باوریـم در شـرایط تحریـم های 
ظالمانه آمریکا توانسـتیم اعتماد سـرمایه گـذاران را به 
ایـن منطقـه جلـب کنیـم و با تاکیـد بر منویـات مقام 
معظـم رهبری و سیاسـت هـای دولت، المـرد ظرفیتی 
عظیـم بـرای طـرح هـای عظیم صنعتـی و ملـی دارد.

انعقـاد چندیـن تفاهـم نامـه برای توسـعه سـرمایه 
گـذاری   

به گفتـه وی، انعقـاد تفاهم نامه همـکاری با معاونت 
علمـی و فـن آوری ریاسـت جمهـوری بـرای ارائـه 
تسـهیالت ارزان قیمـت به خریـداران ماشـین  آالت 
و تجهیزات سـاخت داخل به سـرمایه گـذاران منطقه 
ویـژه المرد، امضـای تفاهـم نامه همکاری فـی مابین 
منطقـه وبـژه المـرد  و مرکـز همکاری هـای تحول و 
پیشـرفت ریاسـت جمهـوری بـا هـدف فعـال کردن 
ظرفیـت هـای منطقه ویـژه از طریـق »بهره گیـری از 
تعامـالت بین المللی بـه منظور برقـراری ارتباط موثر 
بیـن گیرنـدگان و دارندگان توانمندی هـا و دانش های 
فنـی مربوطه و تسـهیل تامیـن مالی طرح هـا و پروژه 
هـای سـرمایه گـذاری در حوزه هـای فناورانـه و نو 
آورانـه«، انعقـاد تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک فی 
مابیـن منطقـه ویـژه المـرد و شـرکت تامین سـرمایه 
امیـن بـا هـدف تامیـن مالـی و سـرمایه طـرح هـا و 
پـروژه هـای سـرمایه گـذاری و همـکاری بـا اتـاق 
مشـترک بازرگانـی ایران و قطر برای توسـعه سـرمایه 
گـذاری در ایـن قطـب اقتصـادی و همچنیـن انعقـاد 
تفاهـم نامـه ای بـا سـندیکای آلومینیـوم ایـران برای 
دعوت از سـرمایه گذاران فعال در حـوزه آلومینیوم و 
معرفـی بسـته های تخصصی ایـن صنعت پایـه،  آغاز 

. شد

برگزاری جلسه شورای ترافیک 
شهرستان مهر

بـه گـزارش پایـگاه خبـری فـال نیوز : جلسـه 
ریاسـت  بـه  مه ـر  شهرسـتان  ترافیـک  شـورای 
شـرکت  بـا  و  فرمانـدار  موسـوی  محمـد  سـید 
اجتماعـات  سـالن  محـل  در  اعضـا  کلیـه 

شـد. برگـزار  مهـر  شهرسـتان  فرمانـداری 
موسـوی  محمـد  سـید  ابتـدا  جلسـه  ایـن  در 
فرمانـدار شهرسـتان مهـر طـی سـخنانی ضمـن 
و  راننـدگان   ، ونقـل  حمـل  هفتـه  تبریـک 
شـورای  داشـت:مصوبات  اظهـار  راهـداری 
ترافیـک برابـر قانـون بـرای کلیـه دسـتگاههای 
آن  اجـرای  عـدم  و  بـوده  آور  الـزام  اجرایـی 
پیگـرد قانونـی و قضایـی خواهـد داشـت رئیس 
شـورای ترافیـک شهرسـتان مهـر افـزود تمامـی 
دسـتگاه هـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته 
باشـند کـه اجـرای مصوبات در حفظ و سـالمت 
جـان شـهروندان مـی باشـد لـذا هرگونه سـهل 
اداری  تخلـف  بـر  عـالوه  کوتاهـی  و  انـگاری 
بـود. اخـروی خواهـد  عواقـب  مسـتوجب  قطعـاً 

ترافیـک  شـورای  تـالش  افـزود  موسـوی   
شهرسـتان مهـر اجـرای کلیـه مصوبات جلسـات 
گذشـته می باشـد کـه در ایـن خصـوص انتظار 
بـا  جدیـت  بـا  نیـز  محتـرم  دادسـتان  اسـت 
دسـتگاههایی کـه کوتاهـی  نماینـد برابـر قانون 

نمایـد برخـورد  مقـررات  و 
رئیـس شـورای ترافیـک شهرسـتان مهـر اظهار 
شهرسـتان  ودهیـاران  شـهرداران  داشـت:کلیه 
مهرمیبایسـت در اسـرع وقت نسـبت به بازسازی 
گاهـا  کـه  اسـتاندارد  غیـر  گیرهـای  سـرعت 
شـاهد حـوادث دلخـراش وناگـوار وخسـاراتی 
بـه شـهروندان بـوده ایـم اقـدام نماینـد در غیر 
اینصـورت هرگونـه حـوادث وخسـارات وارده  

متحمـل دسـتگاه مربوطـه خواهـد بـود.
ترافیـک  شـورای  جلسـه  مصوبـات  مهمتریـن 
پـر  نقـاط  کلیـه  گردیـد  مقـرر  مهـر  شهرسـتان 
هـای  خیابـان  شـهرها  ورودی  خصوصـًا  خطـر 
پـر رفـت و آمـد و میـدان هـا سـرعت گیـر بـا 
نظـارت پلیـس راه و راهنمایـی رانندگی و اداره 
مربوطـه  دسـتگاههای  توسـط  شهرسـازی  و  راه 

شـود نصب 
 همچنیـن مقـرر گردیـد کلیـه پایـه هـای بـرق 
مسـیر  در  کـه  هایـی  پایـه  و  آمیـز  مخاطـره 
شـود. جابجـا  دارد  قـرار  هـا  خیابـان  تعریـض 

مقـرر شـد کلیـه جایـگاه هـای پخش فـرآورده 
سـاماندهی  بـه  نسـبت  شهرسـتان  نفتـی  هـای 

نماینـد. اقـدام  خـود  خروجیهـای  و  ورودی 
ماسـه  و  تاسیسـات شـن  کلیـه  گردیـد  مقـرر   
ورودی  سـاماندهی  بـه  نسـبت  شهرسـتان 
شـد  مقـرر  نماینـد  اقـدام  خـود  خروجـی 
خصـوص  در  دهیـاران  شـهرداران  بخشـداران 
تجـاوز بـه حریـم راهها مراتـب را ضمـن تذکر 
بـه ایـن افرادبـه اداره راه و شهرسـازی اطـالع 

کننـد. رسـانی 

تعطیلی سه واحد صنفی متخلف
 در ُمهر 

دو آرایشـگاه و نانوایـی متخلـف در شهرسـتان 
پلمب شـدند مهـر 

بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز 
فـارس، مسـوول واحـد بهداشـت محیـط شـبکه 
دو  گفـت:  مهـر  شهرسـتان  درمـان  و  بهداشـت 
یـک  و  دار«  »گلـه  شـهر  در  مردانـه  آرایشـگاه 
پـی  در  کبـکان«  »چـاه  روسـتای  در  نانوایـی 

شـدند. تعطیـل  بهداشـتی  تخلـف 
موسـوی افـزود: تعطیلـی این واحد هـای صنفی 
بـه دلیـل بـی توجهـی بـه اقدامـات پیشـگیرانه 
از سـوی  ماسـک  از  اسـتفاده  ماننـد  کوویـد۱9 
صاحبـان صنـوف و یا مشـتریان، رعایـت فاصله 
اجتماعـی و ثبـت نـام نکـردن ایـن صنـوف در 

سـامانه سـالمت وزارت بهداشـت انجـام شـد.
بسـیجی،  داوطلبـان  داشـت:  اظهـار  وی 
سـفیران  و  احمـر  هـالل  جمعیـت  نماینـدگان 
اعضـای  عنـوان  بـه  مهـر  شهرسـتان  سـالمت 
»قاسـم  حـاج  شـهید  طـرح  نظارتـی  تیم هـای 
سـلیمانی«، بازرسـان بهداشـت محیـط بخش های 
را  »وراوی«  و  »اسـیر«  دار«،  »گلـه  »مرکـزی«، 

می کننـد. همراهـی 
مسـوول واحد بهداشـت محیط شـبکه بهداشـت 
و درمـان مهـر بـا تاکیـد بـر ضـرورت رعایـت 
مقـررات بهداشـتی از سـوی مـردم و صاحبـان 
 ۱90 صنـوف و اماکـن عمومـی گفـت: سـامانه 
بهداشـت  بازرسـان  و  شـهروندان  ارتباطـی  راه 
تخلـف  گونـه  هـر  گـزارش  زمینـه  در  محیـط 

بهداشـتی اسـت.

 4G 3 وG مجوز احداث سايت
روستای نرمان صادر شد

بدنبـال بررسـی آخریـن وضعیـت پـروژه های 
مهـر  شهرسـتان  خبرنـگار  شهرسـتان  عمرانـی 
در نشسـت خبـری بـا معـاون برنامـه ریـزی و 
از  مهـر  فرمانـداری  عمرانـی  امـور  هماهنگـی 
آخریـن اقدامـات دولـت در رفـع مشـکل آنتن 

دهـی روسـتای نرمـان پیگیـری نمـود .
فرمانـداری  معـاون  دهقـان  جلسـه  ایـن  در 
اهالـی  مطالبـات جـدی  از  یکـی   : گفـت  مهـر 
نامطلـوب  پوشـش  موضـوع  نرمـان  روسـتای 
آنتـن دهـی تلفـن همـراه در ایـن روسـتا بـود 
کـه در طـی ایـن چنـد سـال جلسـات متعدد و 
مکاتبـات گسـترده ای صـورت گرفتـه بود و هر 
ارائـه راهکارهایی  بـار کارشناسـان مربوطه بـه 
مـی پرداخـت  کـه عمـال مشـکل ایـن روسـتا 
فرمانـداری  منظـور  همیـن  بـه   . نگردیـد  رفـع 
ارتباطـات  محتـرم  کل  مدیـر  از  شهرسـتان 
بازدیـد  جهـت  فـارس  اطالعـات  فنـاوری  و 
. آورد  بعمـل  دعـوت  روسـتا  ایـن  از  میدانـی 

محتـرم  کل  مدیـر  سـهرابی  مهنـدس  کـه  
ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اسـتان و جمعی 
روسـتای  دهـی  آنتـن  کارشناسـان وضعیـت  از 
گرفـت  قـرار  مجـدد  بازبینـی  مـورد  نرمـان 
قـول  روسـتا  ایـن  اهالـی  جمـع  در  سـپس  و 
ایـن  مسـتقل  سـایت  احـداث  موضـوع  دادنـد 
کـه  نماینـد  پیگیـری  جـدی  بصـورت  روسـتا 
احـداث  مجـوز  روز   ۲0 از  کمتـر  خوشـبختانه 
سـایت  جدیـد 3G و 4G در نرمـان صـادر و 
بـه شـرکت ارتباطـات سـیار جهـت اجـرای آن 

گردیـد.  ابـالغ 
پایـان  در  مهـر  فرمانـداری  عمرانـی  معـاون 
ضمـن تشـکر از کلیـه کسـانی کـه در پیگیـری 
ایـن موضـوع تـالش جـدی داشـتند خصوصـا 
محتـرم  فرمانـدار  موسـوی  آقـای  جنـاب 
کل  مدیـر  سـهرابی  مهنـدس   ، مهـر  شهرسـتان 
محتـرم ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات فـارس 
میرزایـی   ، وراوی  محتـرم  بخشـدار  امینـی   ،
 ، مهـر  شهرسـتان  مخابـرات  محتـرم  رئیـس 
شـورای اسـالمی و دهیـاری روسـتای نرمـان و 
معتمدیـن ایـن روسـتا تقدیـر و تشـکر نمودنـد .

فرماندار  نظارت  تداوم 
اجرای  بر  مهر  شهرستان 

بهداشتی مقررات 
بـه  و  بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما 
و  بهداشـت  شـبکه  عمومـی  روابـط  از  نقـل 
مهـر، »سـید حسـن خلیلـی«  درمـان شهرسـتان 
نشسـت  از  پـس  فرمانـدار،  دسـتور  بـه  گفـت: 
هـای هفتگـی سـتاد مدیریـت کرونـا، اعضـای 
ایـن سـتاد، فرمانـدار را در بازدیدهای سـرزده 
مـی  همراهـی  عمومـی  اماکـن  و  صنـوف  از 

. کننـد
بازدیـد،  مرحلـه  دو  طـی  افـزود:   وی 
شـیوع  بـا  مقابلـه  بهداشـتی  مقـررات  اجـرای 
کروناویـروس در مراکـز تهیـه و توزیـع مـواد 
غذایـی، خواربـار، مـرغ و ماهـی فروشـی هـا، 
میادیـن تـره بـار، دفاتـر پیـش خـوان، مراکـز 
ادارات،  هـا،  مطـب  و  درمانـی  و  بهداشـتی 
عمومـی  اماکـن  و  مراکـز  سـایر  و  هـا  بانـک 
و  »مرکـزی«  هـای  بخـش  در  رسـان  خدمـت 

شـد. ارزیابـی  دار«  »گلـه 
مدیریـت کرونـای شهرسـتان  سـخنگوی سـتاد 
مهـر، اضافـه کـرد: این نظـارت ها در راسـتای 
تاکیـد  بـا  و  کوویـد۱9  بـا  مقابلـه  دوم  گام 
و  ماسـک  از  صنـوف  صاحبـان  اسـتفاده  بـر 
خـودداری از ارائـه خدمـت بـه مشـتریان بدون 
و  اجتماعـی  گـذاری  فاصلـه  رعایـت  ماسـک، 
ثبـت نـام صنـوف در سـامانه سـالمت وزارت 
انجـام مـی  مربوطـه  دریافـت کـد  بهداشـت و 

. د شو
خلیلـی ضمـن قدردانـی از همدلـی و همگامی 
و  بهداشـتی  هـای  پروتـکل  رعایـت  در  مـردم 
حفـظ ایـن شهرسـتان در وضعیـت زرد، گفـت: 
بازدیـد از صنـوف و اماکـن بخش های »اسـیر« 
و »وراوی« نیـز از برنامـه هـای پیش بینی شـده 
و  اسـت  مهـر  شهرسـتان  فرمانـدار  سـوی  از 
مراکـز و اماکـن متخلـف، دسـت کـم بـه مدت 

یـک هفتـه تعطیـل می شـوند.
خلیلـی عنـوان کرد: در ایـن بازدیدهـا، معاون 
رییـس  فرمانـداری،  ویـژه  بـازرس  و  عمرانـی 
شـبکه بهداشـت و درمان و بازرسـان بهداشـت 
اصنـاف،  اتـاق  نماینـدگان  یـا  روسـا  محیـط، 
صمـت، دادگسـتری و دادسـتانی، سـپاه، پلیـس 
انتظامـی، جمعیـت  نیـروی  اماکـن  اطالعـات و 
شـورای  اعضـای  و  بخشـداران  احمـر،  هـالل 
همراهـی  را  مهـر  شهرسـتان  فرمانـدار  شـهر، 

اند. کـرده 

۷ خرب

 مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد:
ساخت ۵ طرح صنعتی در منطقه ويژه اقتصادی المرد آغاز می شود

بـه گـزارش پایگاه فـال نیوز :جلسـه فصلی شـورای 
خیرین تامین سـالمت شهرسـتان مهر به ریاسـت حاج 
غالمرضـا امینی رئیس شـورا و با حضور سـید حسـن 
خلیلی رئیس شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان مهر 
و اعضـای شـورای خیریـن تامین سـالمت شهرسـتان 
در محـل سـالن اجتماعات مجتمع فرهنگی بیمارسـتان 

فاطمـه الزهرا )س( شهرسـتان مهر برگزار شـد.
در ایـن جلسـه ابتـدا حـاج غالمرضـا امینـی رئیـس 
شـورای خیریـن تأمین سـالمت شهرسـتان مهر ضمن 
خـوش آمـد گویـی بـه حاضریـن طـئ سـخنانی بـه 
بیـان فعالیت هـای انجام شـده این شـورا در سـال 99 
پرداخـت وی در خصـوص جـذب کمکهـای خیرین 
بـه عرصه سـالمت  شهرسـتان مهر اظهارات داشـت ؛ 
الحمـدهلل خیرین در سـال جـاری با کمکهـای بیش از 
۱5 میلیـارد و 500 میلیـون ریالئ خود بـه یاری عرصه 

سـالمت شهرسـتان مهر شـتافتند.
بخش هـای  در  خیریـن  هـای  افـزود کمـک  امینـی 
مختلف بیمارسـتان فاطمـه الزهـرا)س( و مراکز جامع 
سـالمت بخش هـای تابعـه شهرسـتان مهر هزینه شـده 

. ست ا
امینـی از راه اندازی بانک تجهیزات پزشـکی درسـطح 
شهرسـتان و بخـش هـای تابعـه ان خبـر داد وافـزود.

تجهیزات پزشـکی مـورد نیـاز بیماران نیازمند توسـط 
خیریـن تامیـن شـده وبـه صـورت امانـی رایـگان در 

اختیـار بیمـاران نیازمنـد قرار مـی گیرد
رئیس شـورای خیرین تامین سـالمت شهرستان مهراز 
اعضـای ایـن شـورا خواسـت هماهنگی هـای الزم با 
شـوراهای اسـالمی بخـش هـا جهت تشـکیل جلسـه 
مشـترک بـا خیریـن عرصـه سـالمت انجـام شـود تا 
در سـطح بخـش هـای شه رسـنان مهـر شـاهد حضور 

بیشـتر خیریـن عرصه تامین سـالمت باشـیم.
 سـپس سـید حسـن خلیلـی رئیـس شـبکه بهداشـت 
و درمـان شهرسـتان مهـر ضمـن تقدیـر و تشـکر از 
خدمـات ارزنـده شـورای خیریـن تامیـن سـالمت در 
جـای جـای شهرسـتان مهر اظهار داشـت مـی طلبد با 
فعالیـت بیشـتر اعضای این شـورا خیرین بیشـتری در 
عرصه سـالمت شهرسـتان حضـور پیدا کنند تا شـاهد 
برطـرف شـدن مسـائل و مشـکالت باشـیم وبتوانیم با 
مشـارکت خـوب خیریـن و دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کآرهای بزرگ و بیشـتری در حوزه بهداشـت و درمان 

در سـطح شهرسـتان مه ـر آنجـام دهیم.
سـپس اعضـای شـورای خیریـن تامیـن سـالمت از 
بخشـهای اسـیر. گلـه دار. مرکـزی .وراوی بـه بیـان 
خـود  بخش هـای  مشـکالت  و  مسـائل  و  عملکـرد 

پرداختنـد.

به میزبانی مدرسه علمیه خواهران گله دار؛
مراسم گرامیداشت هفته وحدت با حضور ائمه جمعه اهل تسنن و تشیع برگزار شد

رئیس شورای خیرین تامین سالمت شهرستان مهر
 در سال جاری خیرين بلندهمت شهرستان مهر بیش از ۱۵ میلیارد ريال به بخش 

سالمت شهرستان مهر کمک کرده اند
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محسن نیدانی خبرنگار
 حـاج محمـد پـدر شـهید علی سـلیمانی، از سـال ۱33۸ تا سـال ۱37۸ به مدت ۴0 سـال 
مشـغول رانندگـی بـود، آن هـم در جاده هـای بسـیار خطرنـاک و پرپیچ وخـم و طوالنی اما 
هیچـگاه نـه تصـادف کـرد و نـه جریمـه شـد؛ او صبـر، دقـت و احترام بـه قوانیـن را راز 

بـی غلطـش می داند.  دسـت فرمان 
بـه گـزارش خبرنـگار طلوع  ، به مناسـبت فرارسـیدن ۲۶ آذرماه روز حمل ونقـل، خبرنگار 
فـارس بـه سـراغ راننـده ای بـا اخـالق و خسـتگی ناپذیر رفته اسـت کـه مردم شهرسـتان 
المـرد در دهه هـای شـصت و هفتاد خاطرات بسـیار خوبـی از او در ذهن دارنـد، راننده ای 
کـه بـه سـبب دقـت و حوصله فـراوان تاکنـون نه تصـادف کرده و نه جریمه شـده اسـت.

حاج محمد سـلیمانی، پدر شـهید واالمقام علی سـلیمانی از سـال ۱33۸ تا سـال ۱37۸ به 
مـدت ۴0 سـال مشـغول رانندگـی بـود، آن هـم در جاده های بسـیار خطرنـاک و پرپیچ وخم 

و طوالنی مسـیر قدیم المرد شـیراز.
شـغل وی، تهیـه مایحتـاج مـردم از شـیراز و انتقال آن به المـرد از قبیل آرد، مـواد غذایی، 

کپسـول گاز و سـایر مایحتـاج مردم بود.
 ایـن مـرد خسـتگی ناپذیر آن زمـان دو بـار توفیـق داشـت کـه بـا وسـیله نقلیـه خـود 
تـدارکات مناطـق جنگـی کـه توسـط مـردم المـرد آماده  شـده بـود را بـه مناطـق جنگی 
حمـل کنـد و یک بـار هم به همـراه مسـئولین و روحانیـون وقت، توفیـق بازدیـد از مناطق 

داشـت. جنگی 
از خصلت هـای برجسـته وی، امانـت داری، خوش خلقـی و مهربانـی همـراه بـا صبـر و 
حوصلـه فـراوان اسـت و برجسـته ترین ویژگـی اش، اقامه به وقـت نماز در هرکجای مسـیر 

اسـت و در طـول ایـن ۴0 سـال کمتـر پیـش آمد کـه نمازش بـه تأخیـر بیفتد.
آن قـدر بـه اصـول و قواعـد راهنمایـی و رانندگـی پایبنـد بـود کـه جریمـه ای در پرونده 
۴0 سـاله وی  مشـاهده نمی شـود و به عنـوان راننـده نمونـه در رعایـت قوانیـن راهنمایی و 

رانندگـی موردتقدیـر و تشـویق قرار گرفته اسـت.
حـاج محمـد سـلیمانی همچنیـن به مدت ۱۲ سـال در خارج از کشـور نیز شـغل رانندگی 

داشـت و امرار معاش کرده اسـت.
وی در گفت وگـو بـا خبرنـگار طلـوع  بابیـان اینکه از ۱35۲ و پس از بازگشـت از کشـور 
قطـر مشـغول رانندگـی در شهرسـتان المـرد شـدم، اظهـار داشـت: در آن زمـان وضعیـت 
جاده هـا بسـیار بـد و همـه مسـیرها خاکـی بـود به طوری کـه برای رفتـن به شهرسـتان الر 

دو روز طـول می کشـید.
سـلیمانی ادامـه داد: در مسـیر شـیراز نیـز از المـرد تـا کـوار همـه جاده ها خاکـی بود و 
خبـری از آسـفالت نبـود تـا اینکـه پس از پیـروزی انقالب مسـیرها آسـفالت شـد و امروز 

بیشـتر مسـیرها تبدیـل به اتوبان شـده اسـت.

ایـن راننـده پرتـالش و خسـتگی ناپذیر خاطرنشـان کـرد: در زمـان قدیـم کـه شـدت 
بارندگی هـا بسـیار زیـاد بود، بیشـتر مواقـع در فصل زمسـتان سـه روز در پشـت رودخانه 
بلبلـی، متوقـف می شـدیم و بعـد از سـه روز یکـی از دوسـتان وارد رودخانـه می شـد که 

آیـا سـطح آب پاییـن رفتـه اسـت یـا نه تـا امکان رد شـدن داشـته باشـیم.
پـدر شـهید علـی سـلیمانی در خصوص تصـادف نکردن در طـول ۴0 سـال رانندگی خود 
نیـز گفـت: خـدا رو شـکر در طـول ۴0 سـال کـه راننده ماشـین سـنگین و اتوبـوس بودم 

هیـچ گاه دچـار تصادف نشـدم و همیشـه بـه قوانیـن راهنمایـی و رانندگی پایبنـد بودم.

آمـده  کتـاب  یـن  ا مقدمـه  در  مهـر،  و  المـرد  طلـوع  گزارش خبرنـگار  بـه 
اسـت  مؤلـف  و حسـب حـال  هِـل  اَ تاریخـی  یـع  وقا کتـاب شـامل  یـن  ا اسـت: 
در  را  پـدر  کـه   ۶0 دهـه  در  خـود  کودکی هـای  بـه  کنـم  اشـاره  یـد  با و 
کوچکـی  نـه  بخا کتا کـه  پـدرم  می دیـدم،  معمـاری  نقشـه  طراحـی  حـال 
و  بـود  اسـالم  تاریـخ  خصوصـًا  تاریخـی  کتاب هـای  بیش تـر  و  داشـت 
مـا  بـود،  پاسـخگو  پـدر  همیشـه  را  مـا  نشـا  ا درس  شـدیم  آموز کـه  نش  دا
شـدیم  بزرگ تـر  ینکـه  ا تـا  می کردیـم  زمزمـه  بارهـا  را  پـدر  نوشـته های  هـم 

دنبـال  جملـه  بـه  جملـه  و  کلمـه  بـه  کلمـه  را  پـدر  داری  ا مه نگاری هـای  نا و 
زمـان  وقتـی  پیوسـته  کاری  لیّـت  فعا سـال  پنجـاه  ز  ا پـس  پـدر  مـا  ا می کردیـم 
نمـود  تاریخـی  یـع  وقا آن  کتابـت  بـه  شـروع  هـم  بـاز  کـرد  پیـدا  دتـری  آزا
تعریـف  خـودش  حماسـی  ا و  و غـّر گویـا  زبـان  بـا  مجالـس  در  وقتـی  کـه 
نشـیب های  و  ز  فـرا کتـاب  یـن  ا کنـون  ا و  به وجد می آمدیـم  می کـرد 
اسـت. یشـان  ا له  سـا  ۸0 بـه  قریـب  طریـق  طـی  و  هِـل  اَ له  سـا  چندصـد 

در  کارفرمایـی«  تـا  کارگـری  ز  ا « کتـاب  نویسـنده  ِهلـی  ا روئیـن  علـی 
تاریخچـه ای  همچنیـن  و  خـود  زندگـی  شـرح  صفحـه ای   ۱00 کتـاب  یـن  ا
اسـت. آورده  در  تحریـر  رشـته  بـه  را  هـل  ا مـردم  رشـادت های   بـر 

ندی سـال قبل  ا  وی در گفتگـو با خبرنـگار طلـوع المـرد و مهـر  گفـت: سـی و 
نی بـودم، هرشـب بـا بـزرگان و ریـش  نـکاری سـاختما کـه مشـغول بـه کار پیما
بازگـو  یـن جلسـات در کنـار  هـل، بـه گـپ و گفتگـو می نشسـتم در ا ن ا سـفیدا
یت هایـی  روا  ، ه را آب،  بـرق،  نبـود  منجمله  منطقه  یـن  ا کمبودهـای  کـردن 
بیّـت زیادی  ا یـم جّذ ِهـل بـود برا کـه بازگـو کننـده شـجاعت و وحـدت مـردم ا
یت هـا را بـا عالقمندی خاّصـی مکتـوب می کردم. یـن روا  داشـت کـه بنـده نیز ا

حیـن  در  قبـل  سـال  چنـد  کـرد:  تصریـح  کتـاب  نویسـنده  یـن   ا
پیـدا  را  یادداشـت ها  و  نوشـته ها  یـن  ا خـود  منـزل  بجایـی  جا
کردنـد. تشـویق  کتـاب  نوشـتن  بـه  مـرا  نـم  فرزندا و   کـرده 

و  م  پرداختـه ا هِـل  اَ مـردم  قـوت  نقـاط  بـه  کتـاب  یـن  ا در  د:  دا مـه  دا ا  روئیـن 
کنـم. زنـده  را  هلـی  ا شـجاع  و  شایسـته  د  فـرا ا نـام  نسـتم  توا کـه  لم  خوشـحا

الـکل طبـی تولیـد شـده از خرمـا مـی توانـد کارایـی بسـیاری در امـورات بهداشـتی، 
بیمارسـتانی، صنایـع شـیمیایی و ... داشـته باشـد کـه از این لحـاظ کاالی اسـتراتژیک و 
مـورد نیـاز بصـورت دائمی اسـت و بدلیل شـیوع ویروس کرونـا در جهان، الـکل اتیلیک 
بسـیار اهمیـت پیـدا کـرده، فلـذا مـی تـوان با اجـرای این طـرح بـه بومی سـازی الکل 

طبـی و جلوگیـری از واردات ایـن محصـول کمـک کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری علـم و فنـاوری از شـیراز، یـک پژوهشـگر و محقـق المـردی، 
بـرای اولیـن بـار در کشـور موفق شـده اسـت بـا خرما بـه تولیـد الـکل اتیلیک یـا طبی 
بـا خلـوص 9۶ درصـد دسـت یابـد و معتقد اسـت ایـن تولیـدات جدید و درآمـدزا در 

مناطـق جنوبـی اسـتان فـارس می توانـد ایجـاد اشـتغال و ارز آوری باالیـی برای اسـتان 
باشد. داشـته 

 الـکل طبـی تولیـد شـده از خرمـا مـی توانـد کارایـی بسـیاری در امـورات بهداشـتی، 
بیمارسـتانی، صنایـع شـیمیایی و ... داشـته باشـد کـه از این لحـاظ کاالی اسـتراتژیک و 
مـورد نیـاز بصـورت دائمی اسـت و بدلیل شـیوع ویروس کرونـا در جهان، الـکل اتیلیک 
بسـیار اهمیـت پیـدا کـرده، فلـذا مـی تـوان با اجـرای این طـرح بـه بومی سـازی الکل 

طبـی و جلوگیـری از واردات ایـن محصـول کمـک کرد.
سـعید دالوری در گفتگـو بـا خبرنـگار علـم و فنـاوری در المـرد اظهـار داشـت: طـرح 
تقطیـر الـکل اتیلیـک از خرمـا بدلیـل وفور مـاده اولیـه در این منطقـه، توانایی پیشـرفت 
بسـزایی دارد و مـی توانـد زمینـه تولیـد کاالهای جانبی و شـغل های مختلفـی را همچون 
وسـایل بیمارسـتانی )پنبـه هـای الکلـی، پدهـای ضدعفونی کننـده، مایع شستشـو و ....(، 
نقـش حـالل هـا در موارد آرایشـی و مواد شـیمیایی مورد نیاز شـرکت هـا و کارگاه های 
صنعتـی، مـاده مهـم در تولیـد مایـع ضدعفونی کننـده معابر شـهری در ایام شـیوع کرونا، 

تولیـد کـود گیاهـی از پسـماند و اضافـات خرمای تقطیر شـده فراهم سـازد.
 ایـن پژوهشـگر دربـاره فعالیـت خـود اظهـار داشـت: اسـتفاده از خرمـا بجای نیشـکر 
و چغندرقنـد و همچنیـن در دسـترس بـودن خرمـا در حجـم زیـاد در شهرسـتان المرد و 
قیمـت ناچیـز آن در بهـای تمـام شـده محصـول تأثیر بسـزایی دارد و بـر مزایـای تولید  

افراید. مـی  آن 
 دالوری بـا بیـان فرآینـد تولید سـاده و آسـان ایـن محصول تصریـح کرد: الـکل اتیلیک 
ضمـن حسـاس بـودن، دارای فرآینـد تولیدی سـاده اسـت کـه نیازمند دسـتگاه و قطعات 
خـاص نیسـت بلکـه کسـب اطالعـات موردنیـاز از طریـق تحقیـق میدانـی و حضـور 
فیزیکـی در چنـد کارگاه تولیـدی الـکل و همچنیـن بـا انجـام آزمایشـات و تولیـد نمونه 

می آید. بدسـت  اولیـه 

 سـعید دالوری افـزود: اسـتفاده از نیـروی انسـانی محصـل در رشـته شـیمی بـه امکان 
پذیـری طـرح افزوده اسـت. 

 دالوری بـا اشـاره بـه اینکـه نیـاز به حمایـت بـراي احـداث کارگاه مناسـب در بخش 
چاهـورز شهرسـتان المـرد فـارس می باشـد، افزود: ایـن کار بدلیـل رونـد اداري و اخذ 
مجوزهـا زمان برشـده و تسـهیالت باشـرایط آسـان و بهـره کم نیـاز داریم تـا بتوانیم این 
کار را رونـق داده و باعـث اشـتغال زایي در مناطـق جنوبـي و ارز آوری و رونق صادرات 

در اسـتان باشیم.
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http://www.toloulm.ir وب سایت هفته نامه

Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com

طلــوع 
المرد و مهر

امام  حسن مجتبی  )ع( :
8 گفتگو

را،  انسان  مردم  شمردن  ننگ  و  سرزنش 
آسان تر است از معصيت و گناهي که موجب 

آتش جهنّم شود. 

Scanned by CamScanner

پژوهشگر المردی در گفتگو با علم و فناوری مطرح کرد:

جلوگیری از وارادات با تولید الکل از خرما

۴۰ سال رانندگی پدر شهید در جاده مرگ، بدون تصادف و جريمه!

 معرفی کتاب »از کارگری تا کارفرمايی« نوشته علی روئین  اهلی 


