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موسسه عالی تربیت و توسعه مدیران
نظام سالمت استقرار می یابد

توافقنامه اســتقرار موسســه عالی تربیت و توســعه
مدیــران نظام ســامت بــه امضای دکتر "ســید علی
صدرالســادات" معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت
بهداشــت به نمایندگی از وزیر بهداشت و دکتر "انصاری
الری" ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش رسید.
به نقل از "وب دا" وزارت بهداشــت ،در نشستی که
در ساختمان مرکزی ســازمان منطقه آزاد کیش برگزار
شد ،توافقنامه همکاری مشــترک بین دکتر "سید علی
صدرالســادات" معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت
بهداشت به نمایندگی از وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی و دکتر "انصاری الری" رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ،به امضا رسید.
بر اســاس این توافقنامه دو طرف متعهد شدند طبق
برنامه مورد توافق نسبت به استقرار کامل موسسه عالی
تربیت و توسعه مدیران نظام سالمت اقدام کنند.
این موسســه عالی مســوولیت توانمندسازی مدیران
شــاغل و تربیت مدیران آینــده در بخش های مختلف
بهداشــت ،درمان ،توانبخشــی ،آمــوزش ،تحقیقات و
فناوری ،غذا و دارو و دانشجویی فرهنگی را برعهده دارد.
تهیه بانک اطالعات مدیران و امکان ارزیابی ،انتخاب
و انتصاب مدیران حوزه های مختلف سالمت و همچنین
بانــک اطالعات مراکز و موسســات آمــوزش و تربیت
مدیران حرفه ای ،از دیگر مســوولیت های این موسسه
عالی است.
در این نشســت که نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشــتی درمانی شیراز و دکتر "محمدهادی
ایمانیه" مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاه های علوم
پزشکی نیز حضور داشــت ،محل استقرار موسسه عالی
در مکان دانشگاه علوم پزشــکی شیراز در جنب ساحل
مرجان کیش در نظر گرفته شــد و مقرر شد این دانشگاه
بــه نمایندگی از وزارت بهداشــت ،هماهنگی های الزم
برای اجرای توافقنامه را انجام دهد.
در ادامه ،طرفین ابرازامیــدواری کردند که با فعالیت
موسســه عالی تربیت و توسعه مدیران نظام سالمت در
جزیره کیش ،زمینه توســعه خدمات بهداشتی و درمانی
با کیفیت و همچنین با بهره وری باال در سراســر کشور
فراهم شــود و امــکان تبادل تجربیات میان کشــورها،
سازمان ها و موسسات بین المللی فعال در عرصه سالمت
و برگزاری نشســت های تخصصی مدیران و کارشناسان
ملی و بین المللی این عرصه ،تقویت شود.

طرفداران گوشت قرمز
هوشیارتر باشند!

مســوول واحد مبارزه بــا بيماري هــاي غيرواگير مركز
بهداشت شهداي والفجر ،موثرترین راهکارهای پیشگیری از
ابتال به سرطان روده بزرگ را معرفی کرد.
به گزارش "وب دا" در شیراز ،دکتر "نگار میرزاد" در مورد
عوامل خطر قابل اصالح مرتبط با شيوه زندگي برای پيشگيري
از ســرطان روده بزرگ ،توضیح داد :فعاليت بدني ناكافي از
جمله این عوامل اســت؛ هر ميــزان از فعاليت بدني می تواند
خطر سرطان روده بزرگ را كم كند ،ورزش هاي سنگين مثل
دويدن و يا ســبك مثل پياده روي تند هر دو به ســهم خود
موثرند ،حتي اگر در سنين باالي زندگي شروع شوند؛ ورزش
با روش هاي مختلف از جمله كاهش وزن ،كاهش ماندگاري
مواد غذايي مضر در دســتگاه گوارش ،كاهش سطح انسولين
خون و در نتيجه كاهش رشد سلول هاي مخاطي روده ،بهبود
عملكرد سيستم ايمني و متابوليسم اسيد صفراوي ،در کاهش
احتمال سرطان روده بزرگ موثر است.
او افزايش وزن و چاقي ،به ويژه چاقي دور شــكم را يك
عامل خطر براي ســرطان روده بزرگ عنــوان کرد و افزود:
مصــرف الكل ،حتي اگر روزانه يك بار باشــد ،خطر دیگری
برای ابتال به ســرطان روده بزرگ اســت که هر چه ميزان
مصرف آن بيشــتر شــود ،خطر ابتــا به این ســرطان نيز
بيشتر می شود.
دكتر ميــرزاد در ادامه مصرف دخانيات از جمله ســيگار
را ســبب افزايش خطر پوليپ هاي آدنوماتوز و سرطان روده
بزرگ دانست و گفت :مواد سرطان زاي زيادي در دود سيگار
وجــود دارد كه ممكن اســت روده بزرگ را از راه سيســتم
گــردش خون تحت تاثير قرار دهنــد و منجر به جهش هاي
سلولي شــوند ،باید بدانیم از زمان شــروع مصرف سيگار تا
پديدار شدن افزايش خطر سرطان روده بزرگ ،ممكن است سال ها
طول بكشد.
او در ادامه عوامل خطرآفرین در مورد سرطان روده بزرگ،
اضافه کرد :دو مســاله در مورد گوشــت قرمز می تواند بروز
ســرطان روده بزرگ را زياد كند ،يكي مقدار مصرف گوشت
قرمز اســت و ديگري نحوه پخت آن؛ افرادي كه روزانه بيش
از  80تا  90گرم گوشــت قرمز مصرف می كنند در مقايسه با
افــرادي كه مصرف كمتر از  20گــرم در روزدارند ،به ميزان
ســي درصد خطر باالتري براي ابتال به سرطان روده بزرگ
دارند ،بنابراين بايد تعادل را در مصرف گوشــت قرمز رعايت
كــرد تا ضمن بهره مندي از فوايــد آن ،از ضررهايش دوري
كرد ،در مورد نحوه پخت هم ،اگر گوشــت را در دماي بسيار
زياد آماده كنيم به ويژه در زمان كباب كردن يا درست كردن
همبرگر ،خطر سرطان باالتر می رود.
مصرف كــم ميوه و ســبزي دیگر موردی بــود که این
کارشــناس سالمت نسبت به آن هشدار داد و گفت :سبزي ها
نــه تنها به محافظت در برابر ســرطان كمك می كنند ،بلكه
خطر ابتال به ديگر بيماري هــاي مزمن از جمله بيماري هاي
قلبي و ســكته مغزي را نيز كاهش می دهند؛ سبزيجاتي مثل
كلم بروكلي و گل كلم ،اســفناج و كرفس داراي تركيباتي از
جمله آنتي اكســيدان ،اسيد فوليك و فيبر هستند كه می تواند
خطر سرطان را كاهش دهد.
دکتر میــرزاد گفت :بــا توجه به اهمیت آشــنایی با این
راهکارها 86 ،مراقب ســامت مرکز بهداشت شهدای والفجر
با این مفاهیم آشنا شدند و در پايان به مراقبان سالمت تاكيد
شــد طبق اصول خودمراقبتي ،بايد به همــه افراد حتي افراد
باســابقه مثبت خانوادگي ،در خصوص عوامل خطر ســرطان
روده بزرگ و دوري از آنها ،آموزش هاي الزم ارایه شود.
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سرهنگ رئیسی ،رئیس جدید ستاد قرارگاه ارشد نظامی فارس شد
مراسم تودیع سرهنگ مجتبی واحدی و معارفه سرهنگ فریدون رئیسی رؤسای قدیم
و جدید ستاد قرارگاه ارشد نظامی فارس و کهگیلویه و بویراحمد...

رفع تصرف از 164هزار متر مربع از اراضی دولتی در دو ماه اخیر
باقری فــرد مدیر کل و محمد صادق یادگار مدیریت امالک و حقوقی این اداره کل
ضمن بازدید از حوزه استحفاظی از نزدیک در جریان اقدامات یگان حفاظت...

در تفاهمنامه وزارت بهداشت و
سازمان منطقه آزاد کیش تاکید شد:

فارس

رئیس دارالقرآن کشور:

ریالی از بودجه قرآنی
محقق نشده است

ریالی از بودجه قرآنی محقق نشده است

4

رئیس ســازمان دارالقرآن کشــور با بیان اینکه ریالی از بودجه قرآنی کشور محقق
نشده است از کاهش ۶۰درصدی اعتبارات قرآنی کشور در بودجه...

مشاركت  ۲۴هزار نفری مردم فارس
در طرح ملی تربیت حافظان قرآن طی سال جاری

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف فارس از مشــاركت  ۲۴هزار نفر از مردم این اســتان در طرح ملی
تربیت حافظان قرآن طی سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ،سیدامیرعباس جاللی ،رئیس اداره
امور قرآنی ادارهكل اوقاف و امور خیریه فارس ،با بیان اینكه امسال ششمین سال اجرای طرح ملی
تربیت حافظان قرآن كریم اســت ،گفت :امسال نیز مانند سالهای گذشته سهمیهای برای هر كدام
از استانها در نظر گرفته شد.
وی افزود :ســهمیه اســتان فارس در ســال جاری برای اجرای این طرح ۲۴ ،هزار نفر بود كه
بحمد الهی این ســهمیه تكمیل شــد و به یاری خدا آزمونهای كتبی و شــفاهی آن تا پایان سال
جاری برگزار خواهند شد.
جاللی با یادآوری اینكه آزمون كتبی این طرح بهصورت همزمان كشــوری در تمام نقاط استان
فارس برگزار خواهد شــد ،گفت :آزمونهای شــفاهی طی یك بازه یك ماهه توســط مربیان طرح
بهصورت جداگانه برگزار خواهند شد.
ثبتنام  ۵۵هزار نفر در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم تاكنون
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف فارس در ادامه همچنین به برگزاری شــانزدهمین آزمون سراسری
حفظ و مفاهیم قرآن كریم اشــاره كرد و گفت :تاكنون  ۵۵هزار نفر از نقاط مختلف كشــور در این
آزمون ثبتنام كردهاند كه فارس به لحاظ تعداد ثبتنام شدگان در رتبه پنجم قرار دارد.
وی بــا بیان اینكه مهلت ثبتنام در این آزمون تا  ۳۰دیماه جاری تمدید شــده اســت ،گفت:
آزمون كتبی بهصورت همزمان و سراســری در تاریخ  ۳اســفندماه امســال در تمام شهرستانهای
فارس برگزار خواهد شد.

سپهتن اولین و تنها سامانه مکانیزه کنترل تخلف رانندگان
حمل و نقل مسافر
تسنیم :رئیس ســازمان دارالقرآن کشور با بیان
اینکه ریالی از بودجه قرآنی کشــور محقق نشــده
است از کاهش  ۶۰درصدی اعتبارات قرآنی کشور
در بودجه سال  ۹۷انتقاد کرد.
مهدی قرهشــیخلو ،در حاشیه بازدید از مدارس
شبانهروزی حفظ قرآن مؤسســه قرآنی ،فرهنگی
بیتاالحــزان حضــرت زهرا(س) در روســتاهای
دهســتان خیر شهرستان قرآنی اســتهبان اظهار
داشــت :در این ســفر از مرکز اصلی و شعبههای
این مؤسسه بزرگ قرآنی بازدید شد و فعالیتهای
خــوب مؤسســه قرآنــی بیتاالحــزان ،نشــان
میدهد ظرفیتهــای قرآنی مناســبی در بخش
مردمی وجود دارد و باید زمینه توســعه بیشتر آن را
فراهم کرد.
عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور بیان
کرد :امروز مــردم با کمتریــن امکانات کارهای
بزرگی انجام میدهند که مســئوالن را باید بیدارتر
کند و توجه بیشتری در حمایت از این حرکتهای
خودجــوش داشــته و در راســتای برطرف کردن
مسائل و مشکالت آنان بیشتر تالش کنند.
قرهشیخلو با اشاره به اینکه باید مسئوالن ارشد
کشور و دولت ،توجه ویژه در حمایت از برنامههای
قرآنی داشــته باشــند ،افزود :مشــکالت کشور را
میدانیــم و زیادهخواه نیســتیم و انتظارما از دولت
و مجلس این اســت با بودجههــای قرآنی همانند
بخشهای دیگر رفتار شود.
عضو شــورای توســعه فرهنگ قرآنی کشــور

تصریح کرد :در سال  96بودجهای که برای شورای
توسعه در راســتای فعالیتهای قرآنی تعریف شده
بود 100 ،میلیارد تومان است و این در حالی است
که با توجه به اینکه دو ماه تا پایان ســال بیشــتر
نداریم ،یک ریال از آن پرداخت نشده است.
رئیس ســازمان دارالقرآن بیان کرد :برای سال
 97ایــن بودجه به  40میلیارد تومان تبدیل شــده
کــه با کاهــش  60درصدی روبهرو هســتیم که
امیدواریم نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق آن
را اصالح کنند.
وی افزود :اگر میخواهیم فضای کشــور قرآنی
شود باید ســرمایهگذاری کنیم و بودجههای قرآنی
را متناســب با نیازهایی که در کشور داریم افزایش
داده و این بودجهها را پرداخت کنیم.
قرهشــیخلو با تأکید بر اینکــه نباید اعتبارات را
آخر سال تزریق کرد و فشار در هزینهکرد آن شود،
افزود :با این روش بودجه حیفومیل شده و از بین
مــیرود ،امروز هم کیفیت و هــم کمیت بودجه و
نحوه پرداخت آن مهم است که هر دو را با مشکل
روبرو هستیم.
وی همچنین با اشــاره به اینکــه بودجه قرآنی
کشــور به دو صورت دســتگاهی و شورای توسعه
فرهنگ قرآنی است بیان کرد :خوشبختانه در این
بخش با افزایش روبهرو بودیم ،بهطوری که بودجه
ســازمان دارالقرآن از  11میلیارد تومان بوده به 13
میلیارد تومان افزایش یافته است ،همچنین بودجه
قرآنی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز از 30

میلیارد به  40میلیارد تومان رسیده است ولی بودجه
شورای توسعه کاهش یافته است.
رئیــس ســازمان دارالقرآن با بیــان اینکه کل
بودجه قرآنی کشور امسال  320میلیارد تومان است
و مشخص نیست چهاندازه محقق شود خاطرنشان
کرد :امروز  11هزار تشکل قرآنی مردمی در کشور
داریم و باید بودجههای قرآنی نیز افزایش یابد.
به گزارش تســنیم ،رئیس ســازمان دارالقرآن
کشور بههمراه حجتاالسالم محمدصادق مهرابی
مدیرکل ســازمان تبلیغات اسالمی اســتان فارس
از مدرســه شــبانهروزی حفظ تخصصی قرآن در
روســتای الیخرمی ،مرکز مدیریت بیتاالحزان
در روســتای ماهفرخــان ،مدرســه علمیــه امام
صادق(ع) و مدرســه شــبانهروزی حفظ تخصصی
قــرآن در روســتای قرآنی محمدآبــاد بازدید و با
قرآن آموزان و طالبی که از اســتانهای مختلف
کشــور و کشور عراق برای حفظ قرآن به دهستان
خیــر در شهرســتان اســتهبان آمدهانــد دیدار و
گفتوگو کرد.
همچنیــن مهــدی قرهشــیخلو بــا کارکنان
و مســئوالن شــعب مؤسســه قرآنــی فرهنگی
بیتاالحــزان حضــرت زهــرا(س) در اســتان
فــارس نشســتی صمیمانه برگزار کــرد و در این
دیــدار حجتاالســام علیرضا شاهســونی مدیر
مؤسســه قرآنــی بیتاالحــزان به معرفــی این
مؤسســه و فعالیتهای قرآنی آن در  14اســتان
کشور پرداخت.

سرهنگ رئیسی ،رئیس جدید ستاد قرارگاه ارشد نظامی فارس شد

مراسم تودیع سرهنگ مجتبی واحدی و معارفه
سرهنگ فریدون رئیسی رؤسای قدیم و جدید ستاد
قرارگاه ارشد نظامی فارس و کهگیلویه و بویراحمد
در تاالر امام خمینی ره مرکز آموزش علوم و فنون
مکانیزه نزاجا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ارتش در منطقه فارس
در این مراســم امیر ســرتیپ وجیه ا ...جمشیدی
فرمانده ارشــد منطقه نظامی فــارس و کهگیلویه
و بویراحمــد بــا قدردانی از تــاش زاید الوصف
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رئیس ستاد قرارگاه ارشد نظامی فارس و کهگیلویه
وبویراحمد ،توانســت با تعامل و همدلی شایســته
و ارزشــمند بین دســتگاه های اجرایــی ،نظامی و
انتظامی با فرماندهی ارشد نظامی فارس و کهگیلویه
و بویراحمــد نقش کلیدی و ارزشــی را پی گیری
کند ،همچنین امیر ســرتیپ وجیه ا ...جمشیدی از
انتصاب سرهنگ ،فریدون رئیسی به سمت رئیس
جدید ستاد قرارگاه ارشد نظامی فارس و کهگیلویه
و بویراحمد ،از فرماندهان پرتالش و توانمند نیروی
زمینی ارتش است و  25سال در سمت های مختلف
در مرکز آموزش پیاده ،پشــتیبانی منطقه  2نزاجا،
مرکز آموزش علوم و فنون مکانیزه نزاجا و ســتاد
قرارگاه ارشد نظامی فارس و کهگیلویه و بویراحمد
در حال خدمت می باشــد و انتظار می رود با درایتی
که از وی ســراغ داریم بتواننــد با تعامل و همدلی
زمینــه ارتقــای فرماندهی ارشــد نظامی فارس و
کهگیلویه بویراحمد و دستگاه اجرایی استان فارس
را بیش از پیش فراهم نمایند.

مدیر کل راه وشهرسازی الرستان خبر داد:

رفع تصرف از 164هزار متر مربع از اراضی دولتی در دو ماه اخیر

باقری فــرد مدیر کل و محمد صــادق یادگار
مدیریت امــاک و حقوقی ایــن اداره کل ضمن
بازدیــد از حوزه اســتحفاظی از نزدیک در جریان
اقدامات یــگان حفاظت از اراضی ایــن اداره کل
قرار گرفتند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راه و
شهرسازی الرســتان ،باقری فرد افزود :در دو ماه
اخیر بیش از  164هزار متــر مربع زمین به ارزش
 156میلیــارد و 969میلیون ریــال رفع تصرف از
اراضی ملی در حوزه این اداره کل داشته ایم.

وی افزود :این تصرفات در شــهرهای گراش،
الر ،جویم ،بیــرم ،خنج و گله دار بوده اســت که
با هوشــیاری کامل یگان حفاظــت این اداره کل
تمامی این اراضی شناسایی و پرونده آنها به مراجع
قضایی ارســال و پس اخذ دســتور از دادســتانی
تمامی این اراضی از متصرفان بازپس گرفته شد.
باقری فرد به تمامی ســودجویان زمین هشدار
داد یکی از اولویت های مهم ما حفاظت از اراضی
دولتی اســت و به صورت شبانه روزی کلیه اراضی
ملی زیر ذره بین پرسنل امالک و حقوقی این اداره
کل قــرار دارد و اجازه هیچ گونه ســود جویی به
زمین خواران نخواهیم داد.
وی در خصوص بازپس گیری زمین از متصرفان
افزود :در گله دار سه قطعه زمین به مساحت 869
متر مربع ،بیرم ســه قطعه به مســاحت  19هزار و
 ،621گراش  45هزار و  ،700جویم  50هزار ،خنج
 6هــزار و الر  97متر مربــع زمین های متصرفی
بازپس گیری شده است.

معاون دفتر حمل و نقل مســافر ســازمان راهــداري و حمل و نقل جاده اي در نشســتي با حضور
فرماندهان پليس راه اســتان ،معاون و روساي ادارات ستادي اســتان و مديران و فعاالن بخش مسافر
فارس ،پيشرفت و عملكرد سامانه سپهتن در اين استان را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان فارس ،محســن صادقی
با تأكيد بر مزاياي ســامانه سپهتن براي رانندگان ناوگان مسافربري تصريح كرد :مزایای سامانه سپهتن
براي رانندگان بيشــتر از سايرين اســت و از آن جمله می توان به اطالع بموقع از جزئیات تردد ناوگان،
مشــاهده جزئیات تردد و مســیر ســفر خودرو ،گزارش میزان توقف های خودرو در حین سفر ،گزارش
کارکرد ناوگان ،بررســی تخلفات خودرو ها به تفکیک رانندگان (کدام راننده ،کدام تخلف ،در چه زمان و
مکان و )...به صورت دقیق ،رسیدگی به اختالف بین راننده ها بر اساس جزئیات تردد و ساعات رانندگی،
رســیدگی به اختالف راننده ها و مالکین بر اساس جزئیات تردد و ســاعت رانندگی ،کاهش قابل توجه
هزینه جرایم راهنمایی و رانندگی (بازگشــت هزینه) ،امکان تفکیــک جرایم برای هر راننده ،اطالع به
موقع از حوادث احتمالی به وجود آمده برای خودرو ،انجام برنامه ریزی برای خروج رانندگان و خودروها
از سرویس برای انجام تعمیرات و مرخصی ها اشاره كرد.
معاون دفتر حمل و نقل مســافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در خصوص مزاياي سامانه
ســپهتن در جهت ارتقای حقوق شهروندي نيز عنوان كرد :ارتقای تکریم ارباب رجوع با امکان نظارت و
پایش لحظه ای بر کیفیت سفرهای ناوگان شرکت ،رسیدگی به شکایات مسافران ،امنیت روانی حاصل
از کنترل برخط و لحظه ای خودروها ،کوتاه شدن مدت سفر و بسياري از امكانات كه در نرم افزار تلفن
همراه اين سامانه وجود دارد در افزايش احساس امنيت سفر با ناوگان حمل و نقل مسافر تأثير زيادي دارد.
وي اضافه كرد :ســامانه سپهتن به عنوان يك ســامانه نوپا در تالش است تا نقش انسان در خطاها
و تخلفات را كاهش دهد كه دائما در حال بررســي و ارتقاســت و در كارگروهي مخصوص امكانات و
ويژگي هايي به اين ســامانه اضافه می گردند كه دریافت اطالعات تخلفات رانندگان بوسیله پیام کوتاه،
دریافت اطالعات حوادث و تصادفات به صورت پیام کوتاه ،تامین اطالعات الزم برای تعمیر و نگهداری
خودرویی (در اختیار داشــتن دقیق میزان پیمایش و زمان های سرویس ها و خدمات خودرویی) ،کنترل
مــدارک خودرویی (گواهینامــه رانندگی ،بیمه نامه ،معاینه فنی و ) ...بــه صورت برخط و لحظه ای و
دریافت هشدارهای الزم در زمان هاي پیش از اتمام و در خودروهای مجهز به سامانه نمایش اطالعات
ســفر برای مسافرین اطالعات دقیقی از محل فعلی خودرو ،سرعت و زمان رسیدن به مقصد به نمایش
در خواهد آمد که این مســاله نیز موجب امنیت روانی مضاعف مسافرین خواهد بود ( به زودی از طریق
برنامه موبایل مسافر) بخشي از مهمترين ويژگي هاي جديد آن است كه به زودي راه اندازي می شود.
وي در خصوص اهميت ســامانه ســپهتن به عنوان عامل كنترل و نظارت ناوگان مســافري كشور
عنوان كرد :اين سامانه ،اولین و تنها سامانه مکانیزه پیشگیرانه کنترل تخلف های رانندگی و حمل و نقل
می باشد و قبل از ثبت هر تخلفی ،به راننده و مالک هشدار داده می شود.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در خصوص تخلف دستکاری
اين ســامانه تأكيد كرد :ســخت افزار سامانه سپهتن ،جعبه سیاه خودرو می باشد و هر قطع و وصل سیم
و کابل ها ثبت شــده و به مرکز ارســال می شود همچنين مسئولین در قالب هشــدار تمام رویدادهای
ســخت افزاری را دریافت می کنند و طي پیامکي به مدیر شعبه ،مسئول فنی و مسئولین دفتر مرکزی،
خاموشــی و قطع برق اصلی با هدف از کار انداختن کنترل دســتگاه کامال تشخیص داده شده و هم در
پاسگاه ،هم در مرکز کنترل پلیس و هم شرکت قابل مشاهده و پیگیرد می باشد كه برابر ماده  724قانون
راهنمایی و راننده اقدام و راننده خاطي به مراجع قضایی معرفي و دفترچه به مدت  2ماه اخذ می شود.
يزداني معاون حمل و نقل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان فارس نيز با تشريح عملكرد
و شــاخص هاي حمل و نقل جاده اي مسافر استان گفت :در حال حاضر  6هزار و  700راننده حرفه اي
حمل و نقل مسافر تحت پوشش 114شركت(حمل و نقل جاده اي مسافر) با ناوگاني متشكل از  4300انواع
وســائط نقليه عمومی ساالنه  12ميليون مســافر به نقاط مختلف درون و برون استان جابجا می نمايند.
يزداني ضمن تأكيد بر ارتقای امنيت حمل و نقل مســافر ادامه داد :نظارت معاينه فني وســائط نقليه
عمومی در راســتاي افزايش ســطح ايمني تردد در جاده هاي اســتان مورد تأكيد بيشتري قرار گرفته و
مديران فني جهت نظارت ناوگان با تعداد و قدرت بيشتري در اين راستا فعاليت می كنند.

هیزم قاچاقچیان چوبهای جنگلی خاکستر شد

مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرســتان ممسنی در پی انجام فعالیت های کنترلی و حراست
از عرصههای منابع طبیعی این شهرســتان اعضای باند بــزرگ قاچاقچیان زغال و چوب های جنگلی را
شناسایی و دستگیر کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس ،علیرضا مسعودی جم رئیس اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ممسنی با اعالم این خبر افزود :در این راستا تعداد  15دستگاه خودرو
حامل چوب آالت جنگلی قاچاق توقیف و اقالم کشف شده ضبط گردید.
وی در خصوص جزئیات این عملیات اظهار داشت :مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان
حین گشــتزنی در حوزه استحفاظی و کنترل ایســتگاه های بازرسی این شهرستان به  15خودرو حمل
زغال قاچاق مشکوک شده که پس از بازرسی از این خودروها مقدار  370کیلوگرم زغال درختان جنگلی
و چهار هزار و  790کیلوگرم هیزم و مقدار قابل توجهی ریشه شیرین بیان را کشف و ضبط کردند.
وی گفت :در این راســتا با هماهنگی مراجع قضایی پرونده حقوقی برای متخلفان تشــکیل و افراد
دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرســتان ممســنی در ادامه با بیان اینکه این متخلفان با ســوء استفاده از
زمان های غیر اداری و به صورت شبانه اقدام به قطع درختان جنگلی و تبدیل آن به زغال می کردند اظهار
داشت :این افراد به صورت انبوه و از طرق مختلف اقدام به زغال گیری از چوب درختان بلوط می کردند.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :برخــورد و مقابله بــا قاچاقچیان زغــال و متخلفــان اراضی ملی
بــه عنــوان یکــی از اولویتهــای کاری منابع طبیعی بــا جدیت و قاطعیــت ادامه دارد و با تشــدید
اقدامــات حفاظتــی و کنترلی از طریــق گشــت ها و اکیپ های شــبانه روزی یــگان حفاظت منابع
طبیعــی مســتقر در اراضی ملی فضــای ناامنی بــرای قاچاقچیــان و متخلفان منابــع طبیعی فراهم
خواهد شد.

