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رئیس شــورای اسالمی   شهر شــیراز با بیان اینکه
شهرداری در اجرای برخی از تکالیف بودجه و پروژهها
از برنامــه زمانبندی عقب اســت ،تأکیــد کرد :توقع
شهروندان حداکثری اســت و ما به عنوان نمایندگان
آنها هیچگونه کوتاهی در انجام وظایف مسؤوالن شهر
شیراز را نمیپذیریم.
به گزارش روابط عمومی   و امور بینالملل شــورای
اسالمی   شهر شــیراز ،دکتر «سید عبدالرزاق موسوی»
در نشست هماندیشی اعضای شورا با شهردار شیراز و
معاونین وی ،اظهار داشــت :اگرچه ما در شورای شهر
با در نظر گرفتن جایگاهها و با هدف پیشــبرد مطلوب
مدیریت شهری ،بنا را بر تعامل با مجموعه شهرداری
و دســتگاههای خدماترسان گذاشــتهایم اما در عین
حال حق هیچگونه تعلل در انجام وظایف و تکالیف را
برای مدیران و مسؤوالن شیراز قائل نیستیم.
وی افزود :شــهردار به صورت مستقیم و معاونین
و مدیران ایشــان نیز با واســطه منتخب شورا هستند
و طبق قانون باید به ما پاســخگو باشــند چرا که ما
اعضای شــورا نیز در قبال شــهروندان ،مســؤول و
پاسخگو هستیم.
موســوی با یادآوری اینکه شورای شهر در بودجه
 98یکســری تکالیف را برای شــهرداری تعیین کرده
بود ،تصریح کرد :اگر صادقانه بخواهم بگویم بر اساس
گزارشی که تاکنون برای ما ارسال شده ،برخی از موارد
رضایتبخش نیســت و توقع ما را برآورده نکرده است
که الزم است با هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
رئیس شورای اسالمی   شهر شیراز همچنین با اشاره
به جلســات هماندیشــی اخیر در خصوص پروژههای
جدید شــهرداری ،خطاب به معاونین شــهردار گفت:
اینکــه در جلســهای توافقی صورت گیــرد اما بعد از
یــک ماه دوباره جلســه بگیریم و در مــورد برخی از
پروژهها همان گزارشات با همان میران پیشرفت ارائه
شود ،به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی اضافه کرد :از شــهردار و مدیران شــهرداری
میخواهــم که در این باره نیز موانع و محدودیتها را
به صورت شــفاف به ما اعالم کنند تا ما نیز به عنوان
نمایندگان شــهروندان بر اســاس واقعیتها به مردم
گزارش دهیم.
موســوی با بیان اینکه شــورا ،تالش شــهردار و
بســیاری از مدیران شهرداری را میبیند ،تصریح کرد:
من به عنوان مسؤول شورای شهر قدردان تالشهای
این مســؤوالن هســتم اما نباید فراموش کنیم که ما
در مجموعه مدیریت شهری موظف به برآورده کردن
حداکثری توقعات و مطالبات منطقی شهروندان هستیم.
وی عملکرد شهرداری شیراز را در انعکاس اقدامات
خوب خود ،ضعیــف توصیف کرد و افــزود :برخی از
شهروندان از اقدامات خوب شهرداری مطلع نمیشوند
که نشــان میدهد شهرداری در انعکاس عملکرد خود
نیاز به تقویت جدی دارد.
رئیس شــورای اسالمی   شهر شــیراز با بیان اینکه
هدف مــا بهبود خدمات به شــهروندان اســت و نه
مچگیری از مســؤوالن ،گفت :بهرحــال ما به عنوان
ناظرین شــهرداری مشــکالتی را میبینیم که البته
برخی طبیعی است و به شهرداری فرصت میدهیم تا
در مهلت مشخص با نهایت دقت و مسؤولیتپذیری،
آنها را برطرف کند.
پاسخ شهرداری شــیراز به  77درصد از
تکالیف شورای شهر
بر اساس گزارشی که «محمدعلی راضی» ،معاون
برنامهریزی و توســعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
ارائه کرده اســت ،در بودجه سال جاری 80 ،تکلیف از
سوی شورای شهر به شــهرداری ابالغ شده که طی
شش ماهه نخست سال ،شهرداری به  40تکلیف پاسخ
داده اســت؛ همچنین  38تکلیف دارای مهلت زمانی
شش ماهه بوده که از این تعداد شهرداری به  29مورد
پاســخ داده و تعداد  9تکلیف نیز از سوی معاونتهای
شهرســازی ،مالــی ،عمرانــی و ســازمان فرهنگی
بدون پاسخ مانده است.
قول شهردار برای عمل به تکالیف شورا
در بخش پایانی این نشســت« ،حیدر اسکندرپور»،
شهردار شیراز نیز با بیان اینکه گزارشها نشان میدهد
که اجرای تکالیف بودجه  98در مجموعه شــهرداری
در حال پیشــرفت است ،خاطرنشان کرد :با هماهنگی
معاونین و مدیران شهرداری تالش خواهیم کرد که در
نیمه دوم امســال تکالیف مقرر در بودجه  98با دقت و
حساسیت اجرا شود.
بر پایه این گزارش ،در پایان این نشســت ،اعضای
شــورای شهر ،شــهردار و معاونین شــهرداری شیراز
توافق کردنــد که ظرف دو هفته اشــکاالت موجود
در روند تکالیف باقیمانده نیز بررســی و به شورا اعالم
شــود؛ هچنین جمعبندی پروژههای شــاخص شیراز
نیز میبایســت ظرف همین مدت با جزئیات کامل و
با هماهنگی همه سازمانها و مناطق ،به شورای شهر
گزارش شود.

تقدیر از فروشندگان نمونه و
قانونمند در شیراز

ســرهنگ فیضا ...حیاتی ،رییــس اداره نظارت
بــر اماکن عمومی   پلیس اســتان ،در اقدامی   مبتكرانه
تعــداد  20نفر از كســبه ،متصديان و فروشــندگان
نمونه و قانونمند كه قانون و اخالق را سرلوحه كاري
خويش قرارداده و فاقد هرگونه تخلف صنفي بودند ،را
شناسايي و از آنان با اهداء لوح تقدير و هديه قدرداني
به عمل آورد.
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عمل جراحی « بون بریج » برای درمان ناشنوایی با موفقیت در شیراز
انجام شد
تیم جراحی و کاشت حلزون شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تازهترین...

تحریف سخنان آیتا ...دژکام در     باره  ۷آبان در برخی رسانهها
روابط عمومی   و امور بین الملل نهاد نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه
شیراز اعالم کرد که سخنرانی آیتا ...دژکام درخصوص هفتم آبان...

ضرباالجل رئیس شورای شهر
شیراز خطاب به مدیران شهرداری

 14صفر 1441

فارس

انتقاد فرمانده قرارگاه امنیتی امام علی(ع)
از سردرگمی   زائران اربعین در مرزها

ســردار غیبپــرور بــا انتقــاد از وضعیت و
ســردرگمی   زائران اربعین در مرزها از مســئوالن
دولت ایران و همچنین عراق درخواست کرد که تا
این وضعیت را مدیریت و ساماندهی کنند.
به گزارش کمیته روابط عمومی   و اطالعرسانی
موکب احمدبن موســی(ع) ،ســردار غالمحسین
غیبپــرور ،مدیرعامل موکــب و فرمانده قرارگاه
امنیتی امــام علی(ع) ســپاه پاســداران انقالب
اســامی   در حاشیه سفر به کربالی معلی و بازدید
از قســمتهای مختلف موکب احمدبن موسی(ع)
به خبرنگاران گفت :در ســال جــاری هم موکب
احمدبن موســی(ع) با همت عمدتــ ًا مردم فارس
راهاندازی شد.
وی افــزود :پیش از این بنا داشــتیم تا از 20
مهرماه خدمات خود را به زائران اربعین ارائه دهیم
اما اشتیاق جمعیت و اســتقبال مردم باعث شد تا
این خدمات زودتر شــروع شود ،به طوری که طی
روزهای  16تــا  19مهرماه قریب  14هزار نفر در
این موکب اسکان یافتند.
غیبپرور با بیان اینکه پیشبینی میشــود که
در روز قبل از اربعین حســینی جمعیت زائران در
موکب احمدبن موســی(ع) به  10هزار نفر برسد،
گفت :این افزایش جمعیت تنها مختص به موکب
احمدبن موســی(ع) نیست بلکه کل کشور عراق،
شــهرهای کربال و نجــف ماالمــال از جمعیت

مشــتاقان حسین(ع) اســت که البته این استقبال
مردم با آموزههای دینی ما کامال منطبق است.
پیشبینــی آمار  4میلیونــی زائران
ایرانی
مدیرعامل موکب احمدبن موسی(ع) ادامه داد:
هر قــدر به دوران طالیی ظهور نزدیک شــویم،
معرفت مردم نســبت به حسینبن علی(ع) بیشتر
میشود و اربعین راه خود را باز کرده است و اکنون
پیشبینی میشود که آمار زائران ایرانی در اربعین
امسال از مرز  4میلیون نفر بگذرند.
وی در عیــن حــال ضمــن تشــکر از دولت
عــراق ،گالیهمندی خود را نســبت بــه برخی از
ناهماهنگیهــا ابراز کــرد و گفــت :از برخی از
ناهماهنگیهایــی کــه مخصوصــ ًا در مرز وجود
دارد ،گالیه داریم چرا که جمعیت زیادی از زائران
ایرانــی در بخش ورودی به کشــور عــراق واقعا
دارند اذیت میشوند؛ معطلی بیش از حد و فقدان
امکانــات برخی از جاهــا از جمله اینکه در بعضی
از نقاط حتی آب خوردن نیســت و متأســفیم که
بســیاری از رانندگان عراقی کرایهها را به شدت
باال بردند و این مســئله بــا آن روحیهای که ما از
مردم مهماننواز عراق ســراغ داریم ،مغایر است.
مرزداران برای رفع مشــکالت کنونی
انقالبی و جهادی ورود کنند
غیبپرور از وزیر کشور درخواست کرد تا سریع ًا

برای رفع این مشــکالت اقدام کنــد و مرزداران
جمهوری اســامی   که در مرزها مســتقر هستند،
بــرای حل این مشــکالت بهصــورت انقالبی و
جهادی ورود کنند.
فرمانــده قــرارگاه امنیتی امام علی(ع) ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی   اضافه کرد :مشتاقانی که
برای زیارت اربعین میروند از خیلی چیزها گذشتند
اما قرار نیست که به اینها آب نرسانیم و کرایهها
را  4یــا  5برابر کنیم بنابراین مــردم اذیتهایی
میشوند که هیچ توجیه ندارند.
وی همچنین مسئوالن کشــور عراق را مورد
خطــاب قرار داد و گفت :ما خاطره خوبی از شــما
و مردم عراق از اربعین ســالهای گذشته داریم و
اکنون این وضعیت را مدیریت کنید تا ذهن زائران
حسینی نسبت به این اطمینان دچار خدشه نشود.
غیبپــرور بــاز هــم فعالیتهــای موکــب
احمدبن موســی(ع) را یادآور شــد و گفت :بحمد
الهــی و با کمک و نذورات مردمی ،همه کارها در
موکب احمدبن موسی(ع) به خوبی پیش میرود و
تمام خادمان موکب اعم از نیروهای تأسیســاتی،
آشــپزخانه ،تأسیسات ،خبازی ،فرهنگی ،مخابرات
و ارتباطــات ،بهداری که بیش از  20پزشــک در
تخصصهای مختلف به ایــن موکب آمدهاند ،در
حال خدمترســانی به زائران اربعین در کربالی
معلی هستند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی   کمیته امداد فارس اعالم کرد

کسب رتبه اول فارس در کشور از نظر رشد حجم درآمدی
معاون توسعه مشــارکت های مردمی   کمیته
امــداد فارس از جمــع آوری  16میلیارد و 736
میلیون و  100هزار تومان در جشن عاطفه های
امسال خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی کمیتــه امداد
فارس ،محمد مهــدی كارگر ،معاون توســعه
مشاركتهای مردمی   كمیته امداد افارس گفت:
تاکنــون  16میلیارد و  736میلیون و  100هزار
تومــان کمک های نقدی و غیر نقدی توســط
خیران و مردم نیک اندیش اســتان در جشــن
عاطفه ها جمع آوری شده است که درمقایسه با
سال گذشته از رشد  46درصدی برخوردار است.
او در ادامــه اضافه کرد :از میزان جمع آوری
شــده مذکور ،تاکنون  6میلیارد و  100میلیون
تومان توســط مدارس و در مرحله دوم جشــن
عاطفه ها جمع آوری و به دانش آموزان نیازمند
همان مدرســه یا مدارس غیر بهــره مند اهدا
شده است.
معاون توسعه مشــاركتهای مردمی   كمیته
امداد افــارس ضمن تقدیر و تشــکر از حضور

پرشــور مردم فارس در کارهای خیرخواهانه و
حمایت از نیازمندان ،گفت :امسال استان فارس
از نظــر حجم درآمدی با فاصلــه زیاد موفق به
کسب رتبه اول در کشور شده است و استانهای
آذربایجان شرقی ،تهران ،خراسان و اصفهان در
جایگاه های بعدی قرار دارند.
کارگــر افــزود :در اســتان فــارس پس از

شــیراز شهرســتان های فســا ،مرودشــت و
الرســتان بیشــترین رشــد را از نظــر حجم
درآمدی داشتند.
شــایان ذکر اســت جمع آوری کمک های
مردمی   جهــت جشــن عاطفه هــا در مدارس
همچنــان ادامه دارد و پایــان هفته جاری آمار
کلی این کمک ها اعالم می   شود.

حضور گسترده زائران اربعین در موکب احمدبن موسی(ع)
مدیر اجرایی موکب احمدبن موســی(ع) با
بیان اینکه امسال جمعیت زائران اربعین بسیار
بیشتر از سالهای گذشته است ،به طوری که
تاکنــون  14هزار زائر در این موکب اســکان
یافتهانــد ،از عموم خیران و عاشــقان خاندان
عصمت و طهارت خواســت تــا خادمان امام
حسین(ع) را در این راه یاری رسانند.
بــه گــزارش کمیتــه روابــط عمومی   و
اطالعرســانی موکــب احمدبن موســی(ع)،
مســعود راســتی ،مدیر اجرایی این موکب در
جمع خبرنگاران گفت :استقبال مردم از زیارت
اربعین در سال جاری بسیار بیشتر از سالهای
قبل است.
وی افزود :به دلیل جمعیت گسترده زائران

اربعین ،پذیرش موکب احمدبن موســی(ع) را
زودتر از زمانهای اعالم شــده انجام دادیم به
طوری که از  16مهرماه تاکنون زائران اربعین
در کربالی معلی در این موکب اسکان یافتند.
راستی ،تعداد زائران پذیرش شده در موکب
احمدبــن موســی(ع) در کربــای معلی را تا
شامگاه  18مهرماه جاری ،قریب  14هزار نفر
اعالم کرد و گفت :علیرغم اینکه تا روز اربعین
هنوز یک هفته باقی است ،اما جمعیت زائران
به حدی زیاد اســت که با تعداد زائران شــب
اربعین در ســالهای قبل برابری کرده و حتی
بیشتر از آن زمان هم هست.
مدیــر اجرایی موکب احمدبن موســی(ع)
بــا تأکید بر اینکه تالش ما بر این اســت که

هر زائری کــه به موکب مراجعــه کرده ،آن
را پذیــرش کرده و به او خدمــات ارائه دهیم،
گفت :این مســئله موجب شــده اســت تا بار
مالی ســنگینی بــه موکب تحمیل شــود به
همین دلیل نیازمند کمکرسانی مردم در این
زمینه هستیم.
وی از تمام نیکاندیشــان ،خیران و مردم
متدین و والیتمدار اســتان فارس خواســت تا
خادمان خود را در موکب احمدبن موســی(ع)
یــاری داده و با کمکهای مالــی خود باعث
شــوند تا بتــوان به تعــداد زائران بیشــتری
خدمــات ارائه داد که در ایــن زمینه میتوانند
کمکهــای مالی خــود را به شــماره کارت
 6237811075753969واریز کنند.

احمد  رضا سهرابی  /عصر مرد  م

انتقاد فرمانده قرارگاه امنیتی امام علی(ع) از سردرگمی   زائران
اربعین در مرزها
سردار غیبپرور با انتقاد از وضعیت و سردرگمی   زائران اربعین در مرزها از...
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تحریف سخنان آیتا ...دژکام در     باره  ۷آبان
در برخی رسانهها

مهر :روابط عمومی   و امور بین الملل نهاد نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز
اعالم کرد که سخنرانی آیتا ...دژکام درخصوص هفتم آبان در برخی رسانه ها تحریف شده است.
روابط عمومی   این نهاد اعالم کرد :آنچه که آیتا ...دژکام در جلســه شورای فرهنگ عمومی   استان
فارس در مورخ  ۱۷مهرماه  ۱۳۹۸در خصوص  ۷آبان بیان فرمودهاند ،به این شرح است :موضوعی که
به عنوان یک دغدغه ملی وجود دارد و البته فارس بیش از جاهای دیگر ،درگیر آن اســت و چند سال
اســت که به یک مساله تبدیل شده ،مساله  ۷آبان اســت که به عنوان یک مساله امنیتی ما را درگیر
کرده حال آنکه این مساله یک ریشه فرهنگی دارد که باید با یک راهکار فرهنگی به سراغ آن برویم.
همانگونه که در متن سخنان امام جمعه محترم شیراز نیز واضح و مبرهن است ،در این سخنان هیچ
اشاره ای به کوروش و یا تایید این مناسبت مجعول به عنوان روز بزرگداشت کوروش موجود نمیباشد
و اتفاقا تاکید شــده است که این مناسبت جعلی ،یک مساله و معضل برای استان فارس است که البته
ریشه فرهنگی دارد و برای حل آن باید به دنبال راهکار فرهنگی باشیم..
تعداد اندکی از رســانهها و مطبوعات در انعکاس این خبر ،ضمن تحریف ســخنان امام جمعه شیراز
و افزودن عباراتی چون :تایید روز کوروش و ورود پیروزمندانه او به بابِل و نگارش منشــور حقوق بشر
و ...بــه نوعی تالش کردهاند تا تایید ضمنی حضرت آیتا ...دژکام را برای این مناســبت مجعول به
مخاطبان خود القاء کنند حال آنکه همان گونه که پیشــتر گفته شد ،سخنان امام جمعه شیراز در جلسه
شــورای فرهنگ عمومی   اســتان فارس عاری از این عبارات و واژگان است و سخنان ایشان تنها ناظر
به ارائه یک راه حل فرهنگی و منطقی مبتنی بر نظریه فلســفی «کثرت گرایی غیر فروکاهشی» برای
حل فرهنگی و منطقی این مساله است.
در طی ســالهای گذشته ،دشــمنان خارجی و برخی عناصر فریب خورده داخلی ،تالش کردهاند تا
با مطرح نمودن مناســبتی جعلی به عنوان روز کوروش ،عرصــهای برای تقابل هویت ایرانی و هویت
اســامی   و ایجــاد تفرقه در میان هموطنانمــان ایجاد کنند و آن را به محلی برای ساختارشــکنی در
راســتای پیشبرد اهدافشــان تبدیل کنند حال آنکه مطابق سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی ،هویت
دینی و اســامی   ما به هیچ عنوان از هویت ایرانی ما جدا نیســت و این عرصه ،نباید به محلی برای
اختالف افکنی و تفرقه ایجاد شود.
ســخنان نماینده محترم ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز در جلسه شورای فرهنگ
عمومی   استان فارس نیز در همین راستا بوده است و البته این موضوع نباید دستاویزی برای تاریخسازی
جعلی و سوء استفاده از احساسات ملی قرار گیرد.
در پایان ،از اندک رســانههایی که ســخنان آیتا ...دژکام نماینده مقام معظم رهبری در فارس و
امام جمعه شــیراز را مورد تحریف قرار دادهانــد ،تقاضا میکنیم ضمن رعایت اخالق حرفهای و تقوای
رسانهای ،نسبت به انعکاس صحیح و دقیق سخنان ایشان اقدام نمایند.

عمل جراحی « بون بریج » برای درمان ناشنوایی
با موفقیت در شیراز انجام شد

ایرنا :تیم جراحی و کاشــت حلزون شنوایی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز در تازهترین رهیافت علمی   موفق به انجام عمل
جراحی " بون بریج " بر روی یک بیمار ناشــنوای  ۴۰ســاله
در شیراز شــد ،با انجام این عمل امیدهای تازه برای بازگشت
شــنوایی در افراد نیمه شــنوا و کسانی که ســابقه عملهای
ناموفق داشتهاند ایجاد شده است.
دکتر ســید بصیر هاشــمی   عضو هیات علمی   دانشگاه علوم
پزشــکی و رئیس مرکز کاشت حلزون شنوایی شیراز روز شنبه
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت  :عمل جراحی " بون
بریج " برای افرادی توصیه می   شــود که قبال اعمال جراحی
برای افزایش شــنوایی انجام داده اند و عمل آنها ناموفق بوده اســت ،یا افرادی که از سمعک معمولی
برای شنیدن استفاده میکنند و تقریبا نیمه شنوا هستند عمل جراحی " بون بریج " می   تواند امیدهای
تازه برای بازگشت شنوایی در این افراد ایجاد کند.
وی ادامه داد  :همچنین افرادی که امکان بازســازی زنجیره اســتخوانی گوش را نداشتهاند و یا از
ســمعک کاشتنی استخوانی اســتفاده میکنند میتوانند داوطلب مناسبی برای انجام این عمل جراحی
باشــند.مزیت اساسی این عمل جراحی این اســت که وقتی بریج در یک طرف کاشته می   شود هر دو
گوش برای شنیدن تحریک میشوند و صدا با کیفیت بهتر منتقل میگردد.
دکتر هاشــمی   با بیان اینکه این عمل به عنوان نخستین عمل موفق جراحی برای بازگشت شنوایی
در این افراد در شــیراز با موفقیت انجام شد افزود :این عمل همچنین برای افرادی توصیه می   شود که
اعمال جراحی معمولی برای بازگشــت شــنوایی در روی آنان موثر نیست ،بیماران مزمن یا افرادی که
اصوال به صورت مادر زادی مشــکل تشکیل کانال شــنوایی داشته اند می   توانند برای عمل جراحی "
بون بریج "اقدام نمایند.
عضو هیات علمی   دانشگاه علوم پزشکی اضافه کرد  :از جمله تفاوت های این روش جراحی با کاشت
حلزون در این اســت که در روشــن بون بریج پروتزهای مورد اســتفاده دارای مبدل و قدرت پردازش
اطالعات اســت و گامال زیر پوست کارگذاری می   شود ،بیشــترین پردازش اطالعات به وسیله بریج
مورد استفاده در این نوع جراحی در زیر پوست انجام می   شود و خارج از پوست فقط ما شاهد کارگزاری
جسمی   به اندازه یک دکمه هستیم ،همه پردازش اطالعات در این روش از طریق زیر پوست به عصب
شنوایی منتقل می   گردد.
رئیس مرکز کاشــت حلزون شنوایی شیراز اضافه کرد  :این جراحی به صورت مشترک با بیمارستان
لقمان تهران در شــیراز انجام شد و متخصصینی از کشور اتریش که سازنده بریج و پروتزهای دستگاه
بودند بر کار جراحی نظارت داشــتند ،جراحی بون بریج در شــیراز نتیجه یک کار تیمی   اســت و بدون
هیچ آسیبی به پرده مغز اطالعات الزم برای شنیدن را به عصب مغز منتقل میکند.
دکتر هاشمی   خواستار مشــارکت و همراهی خیرین برای تامین بخشــی از هزینه های انجام عمل
جراحی بون بریج شــد و گفت :پروتزهای مورد اســتفاده دراین نوع جراحی بسیار گران قیمت است و
هر کســی از عهده تامین مخارج آن بر نمی   آید ،بیمه نیز این گونه هزینه ها را پوشش نمی   دهد از این
رو مشــارکت خیرین ی تواند زمینه ساز بازگشت شنوایی برای بســیاری از افراد نیازمند به انجام این
عمل جراحی باشد.
در روش جراحی "بون بریج" یک ایمپلنت در زیر پوســت و در پشت گوش کاشته می   شود و یک
پردازشــگر صوتی امواج صدا را دریافت می   کند.سیگنال های صوتی از طریق پوست و پردازشگر صدا
عبور کرده و توســط ایمپلنت به استخوان و گوش داخلی هدایت می   شوند و به کاربر امکان می   دهند
تا به خوبی بشنوند.
دستان شفا بخش تیم متخصصین دانشگاه علوم پزشکی شیراز به سرپرستی دکتر سید بصیر هاشمی   
 ۱۲شــهریور ماه نیز در بیمارســتان شهید چمران شیراز امید برای شــنیدن را به یک بیمار  ۳۰ساله
هدیه داد و با عمل جراحی پیوند ســاقه مغز بر روی این بیمار زمینه افزایش شــنوایی در این بیما را
ایجاد کرد.

 ۵۰۰تن پسته در شهرستان آباده برداشت شد

ایرنا :معاون فنی مدیریت جهادکشــاورزی آباده اعالم کرد:باغداران این شهرســتان امسال بیش از
 ۵۰۰تن محصول پسته از باغهای خود برداشت کردند.
داوود لطفی آزاد گفت :کاشــت پسته در این شهرستان از هشت سال پیش آغاز شده و در این مدت
باغداران این شهرســتان توانســته اند بیش از  ۳۴۴هکتار از اراضی این شهرســتان را به کشت پسته
اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه  ۱۱۹هکتار از باغ های پسته شهرستان آباده اکنون به ثمر نشسته و قابل برداشت
است اظهار کرد :اکبری ،احمدآقایی و اوحدی از ارقام کشت شده پسته در شهرستان آباده است.
لطفــی آزاد بیان کرد :با توجه به توانمندی و ظرفیت شهرســتان آباده در زمینه کاشــت پســته،
وجود صنایع تبدیلی و فرآوری پســته میتواند به رشــد و توســعه اقتصادی منطقه کمککند که جهاد
کشــاورزی آباده از ســرمایه گذاران برای ایجاد صنایع فرآوری و بســته بندی پسته در این شهرستان
استقبال می کند.
کارشناس مسئول باغبانی جهاد کشاورزی آباده نیز گفت :محصول پسته در ارتفاع  ۹۰۰تا  ۲هزار و
 ۲۰۰متر از سطح دریا جوابگوست و با مصرف کم آب و صرفه اقتصادی باال ،توانسته ایم میزان کاشت
پسته را در مقایسه با  ۱۰سال گذشته به  ۲۰برابر افزایش دهیم.

