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مهدی کرمی پژوهشگر المردی:

رعایت الزامات پدافند غیر عامل در منطقه ویژه اقتصادی المرد ضروری است

یکی از پژوهشــگران شهرســتان المرد که در پیونــد با منطقه ویژه
اقتصادی این شهرســتان مبادرت به یک کار پژوهشی کرده ،گفت :با
توجه به بروز عوامل طبیعی نظیر زلزله ،ســیل و تغییرات زمین ساختی
(تکتونیک) ناشی از خشکسالی ،این منطقه ویژه نیازمند رعایت الزامات
پدافند غیرعامل است.
مهــدی کرمی ،در گفت و گو با ایرنا افزود :این کار پژوهشــی را با
عنوان ‹تحلیل فضای آســیب پذیری صنایع انرژی بر با رویکرد پدافند
غیرعامل در شهرســتان المرد› انجــام داده ام و از جمله اهداف این
پژوهش ،شــناخت شاخص های موثر در آسیب پذیری احتمالی محل
استقرار صنایع ،پهنه بندی مخاطرات طبیعی این شهرستان و آنالیز خطر
پذیری صنایع انرژی بر در برابر تهدیدهایی که ســاخته دســت انسان
است.
وی که دارای مدرک کارشناســی ارشد در حوزه برنامه ریزی شهری
و شــهر سازی است ،بیان داشت :اماکن با کاربری های صنعتی اگرچه
برای اقتصاد و زندگی انسان حیاتی هستند اما در صورت آسیب دیدن
می توانند خســارت های جبران ناپذیری به انسان تحمیل کنند از این
رو مدیریت ایمنی این کاربریها و توجه به الزمات پدافندی آنها بسیار
حائز اهمیت است.
کرمــی ادامه داد :تعیین مقر ،مکان یابــی و موقعیت مراکز صنعتی به
عنوان یکی از فضاهای مهم از موضوع های حساس و قابل توجه است.
وی بیان کرد :این مقاله پژوهشــی ،کاربردی و به صورت توصیفی-
تحلیلی انجام شده است.
کرمی افزود :در بخش توصیفی ،برای جمع آوری داده ها و اطالعات
مورد نیاز از بررســی های اســنادی ،کتابخانه ای و مطالعات میدانی
استفاده شده است.
بــه گفته وی ،در تحلیل فضایی و سیســتم های اطالعات جغرافیایی
موســوم به ( )GISنیز مستعدترین مناطق خطرآفرین و آسیب پذیر در
منطقه المرد مورد مطالعه و بررسی علمی قرار گرفته است.

کرمــی اضافه کرد :در این پژوهش کوشــیده ایم که وضعیت صنایع
انرژی بر را در مقابل تهدیدهای طبیعی و انســان ســاخت با رویکرد
پدافنــد غیرعامل مورد ارزیابی و تحلیل قــرار دهیم ،به گونه ای که
با شــناخت وضعیت منطقه ،از اثرات بحران کاسته ،خسارت ها را به
حداقل ممکن رسانده و پایداری ملی را رقم بزنیم.
این پژوهشــگر که در کارنامه مدیریتی خود ،سرپرستی سایت صنایع
انرژی بر المــرد را ثبت کرده ،افزود :در این پژوهش به تحلیل فضای
آسیب پذیری صنایع انرژی بر با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته شده
است.
کرمی ،گفــت :نظام مدیریت بحران ،بخشــی از نظام جامع مدیریت
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ( )HSE-MSاست از این رو پیشنهاد
می شــود این نظام با رویکرد دفاعی و امنیتی در منطقه ویژه اقتصادی
المرد به صورت فراگیر پیاده سازی شود.
وی افزود :از جمله دستاوردهای اجرای این نظام در منطقه ویژه المرد،
حصول اطمینان در مسئوالن نســبت به عملکردهای مناسب ایمنی و
امنیتی در این منطقه است.
کرمی ادامه داد :همچنین اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد (سمن
ها) برای اشــاعه فرهنگ رعایت پدافند غیر عامل با توجه به استقرار
مناطق جمعیتی در پیرامون ایــن منطقه مهم صنعتی و هم افزایی بیش
از پیش مدیران صنعتی بــا متولیان امر نیز در این پژوهش مورد تاکید
قرار گرفته است.
وی ،به پاره ای دیگر از رهیافت های این پژوهش اشــاره و بیان کرد:
مد نظر قرار دادن اصول و معیارهــای پدافند غیر عامل در تهیه طرح
های فرادســتی صنایع ،رعایت پراکندگی ،استتار ،اختفا و پوشش به
عنوان اصول پدافند غیر عامل و کاربست این اصول در استقرار صنایع
متوسط و بزرگ و ایمن سازی آنها در برابر تهدیدهای طبیعی و انسانی
به ویژه در پهنه های آسیب پذیر از جمله نتایج این کار پژوهشی است.
این پژوهشــگر افزود :هر چند مقوله پدافند غیر عامل در کشور ما تا

آگهی حصر وراثت

آقای سـید محمد حسـینی دارای شـماره شناسـنامه  701به شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت گواهی

حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان سـید کمال الدین حسـینی به شـماره شناسـنامه 1471

در تاریـخ  97 /6/30در اقامتـگاه دایمـی خـود در شـیراز بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حیـن الفـوت آن مرحوم
منحصـر اسـت به:

 -1سید محمد حسینی متولد  38/11/14ش ش  701صادره از الرستان(پدرمتوفی)
 -2سیده خاتون موسوی متولد  39/6/3ش ش  714صادره از المرد(مادر متوفی)

 -3زهرا حسینی زاده متولد  67/6/30ش ش  2500064638صادره از الرستان(همسر متوفی)

-4سیده فاطمه سادات حسینی متولد  91/6/30ش ش  6570193708صادره از کنگان(دخترمتوفی)

مرحـوم ورثـه دیگری نـدارد اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مذبور را به اسـتناد مـاده  362قانون

امـور حسـبی یـک نوبـت آگهـی نماید تا هر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد او می باشـد
از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یک مـاه به شـورا تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد.

شورای حل اختالف اسیر

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابـر راي شـماره 139660311039000467هيـات اول موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي
فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملك مهـر تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـي آقاي سـید حبیب
موسـوی فرزنـد موسـی بشـماره شناسـنامه 9صادره از الرسـتان نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمیـن با بنـای احداثی به
مسـاحت  2574مترمربـع تحـت پلاك  75فرعـي از  1930اصلی واقع در قطعه  3بخش  25فارس شهرسـتان مهر روسـتای
چاهـو خريـداري از مالـك رسـمي آقـای علـی امینی محرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به
فاصلـه  15روز آگهـي مـي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن آگهـي بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ،ظرف مدت
يـك مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايـي تقديـم نمايند.بديهي اسـت در صـورت انقضاي
مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/09/25 :
م -الف 594

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/10/10:

خلیل شاکری_رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان مهر

آگهی ثبتی

تاسـیس موسسـه غیـر تجـاری فرهنگـی هنـری رایانـه سـرای مقدم مهـر در تاریـخ  ۹۷/۷/۱۶به شـماره ثبـت  ۸۰به
شناسـنامه ملـی  14007878318ثبـت و امضـاء ذیـل دفاتـر تکمیل گردیده که خالصه آن به شـرح زیـر جهت اطالع
عموم آگهـی میگردد.
موضوع:اهداف و موضوع فعالیت موسسه به شرح زیر است:
الـف  -اهـداف :ارتقـای سـطح فرهنـگ عمومـی جامعـه و بـاال بـردن دانـش و بینـش عمومـی در حـوزه هـای مختلف
فرهنگـی  ،فراهـم سـازی زمینـه رشـد هرچـه بیشـتر هنرمنـدان متعهـد ،ایجـاد کار آفرینـی بـرای جوانـان متخصص و
هنرمنـد بـا اسـتفاده در کارگاه هـا و برنامـه هـای اجرایـی موسسـه  ،پر کـردن اوقـات فراغت همشـهریان به به شـیوه
کارآمد.
ب -موضـوع فعالیـت :طراحـی و برگـزاری دوره هـای آموزشـی مهارتـی آزاد و مهارتـی کار و دانـش طبق نظر اسـتان
 ،طراحـی و برگـزاری دوره هـای آموزشـی مهارتـی کار و دانـش طبـق نظـر اسـتان از قبیـل  :صفحـه ارایـی رایانه ای،
گرافیـک کامپیوتـری ،طراحـی صفحـات وب ( اخـذ مجـوز الزم تبصـره یک :موسسـه پـس از اخذ مجـوز فعالیت خاص
مصـوب از مراجـع ذیربـط و یـا رعایـت ضوابـط هیات رسـیدگی مجاز بـه انجام بـه فعالیت فوق می باشـد .تبصـره دو :
موضـوع فعالیـت مصـوب در صـورت تاییـد مدیر کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان و در صورت نیاز اخـذ نظر هیات
رسـیدگی امـکان پذیـر مـی باشـد ) .به موجـب نامـه شـماره  ۱۶۴۸۳/۸مـورخ  ۹۷/۶/۲۱اداره کل فرهنگ و ارشـاد
اسلامی اسـتان فارس.
مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکـز اصلی :اسـتان فارس_شهرسـتان مهـر _بخش مرکزی شـهر مهر_ محله بـل فرهنگ_میدان معلم_بلـوار فرهنگ_
پلاک _ 0طبقه اول_کد پسـتی7445116593
سرمایه شخصیت حقوقی ۱۰۰۰۰۰۰ :ریال می باشد.
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:
آقای سید مرتضی حقایقی مقدم به شماره ملی  2500090655دارنده  ۹۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکا
آقای محسن فریدون نژاد به شماره ملی  5159897038دارنده  ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکا.
اولیـن مدیـران :آقـای سـید مرتضـی حقایقی مقـدم به شـماره ملـی  2500090655به سـمت رییس هیـات مدیره و
بـه سـمت مدیـر عامـل و به سـمت عضو هیـات مدیره بـه مـدت نامحدود.
آقای محسن فریدون نژاد به شماره ملی  5159897038و به سمت نایب رییس هیات مدیره به مدت نامحدود.
دارندگان حق امضا:
کلیـه اوراق و اسـناد تعهـد آور از قبیـل چـک و سـفته و برات با امضـاء مدیر عامل همراه با مهر موسسـه نعتبر و سـایر
نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیر عامل یـا نایب رییـس هیات مدیـره همراه با مهر موسسـه معتبر می باشـد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مهر

حدی نوپا محسوب می شود اما برای صیانت از منابع مادی ،معنوی و
حصول اطمینان از مقاومت تاسیسات و مراکز صنعتی در برابر حوادث
غیر مترقبه و رویدادهای مخرب ،پرداختن به این مســاله و تالش برای
پایداری صنایع مختلف باید از اولویت باالیی برخوردار باشد.
پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران ،بدون
استفاده از اقدام نظامی و صرفا با بهره گیری از فعالیت های غیرنظامی،
فنی و مدیریتی است.
اقدامات پدافند غیرعامل شــامل پوشــش ،پراکندگی ،تفرقه و جابه
جایی ،فریب ،مکان یابی ،اعالم خبر ،قابلیت بقا ،استحکامات ،استتار،
اختفا و سازه های امن است.
در پدافند غیرعامل تمام نهادها ،نیروها ،ســازمان ها ،صنایع و حتی
مردم عادی می توانند نقش موثری ایفا کنند.
ی بر
کرمی در بخش دیگری از مطالب خود بیان داشــت :صنایع انرژ 
المرد از جمله طرحهای مهمی اســت که می تواند ســهم بسزایی در
توســعه و رشد اقتصادی مناطق جنوبی کشــور و حتی در سطح ملی
داشــته باشــد و با توجه به این ویژگی ها و نقش اینگونه صنایع در
ایجاد حجم باالیی از اشتغال باید برای حفظ و نگهداری آنها دقت نظر
بیشتری داشته باشیم.
منطقه ویژه اقتصادی المرد در زمره مراکز مهمی اســت که با هدف
پویایی و شکوفایی صنعت جنوب کشور و به ویژه صنایع معدنی ایجاد
شده است و هم اکنون بزرگترین مجتمع تولید شمش آلومینیوم کشور
در این منطقه در آستانه تکمیل است.
بنا به گفته مســئوالن منطقه ویژه اقتصادی شهرســتان المرد ،امکان
تولید ســاالنه آلومینیوم با ظرفیت حدود یک میلیون تن ،ســیمان با
ظرفیــت 10میلیون تن ،منیزیم با ظرفیت 60هزار تن ،نیروگاه ســیکل
ترکیبی ،نیروگاه خورشــیدی ،پتروشیمی با ظرفیت ساالنه پنج میلیون
تن ،پاالیشــگاه میعانات گازی ،زنجیره تولید بوتان ،تولید پروپیلین از
پروپان ،صنایع پشــتیبان ،صنایع پایین دست فوالد در این منطقه فراهم

آگهی مفقودی
بدیـن وسـیله اعلام مـی گـردد بـرگ

قـرارداد واگـذاری زمیـن مسـکونی بـه
شـماره  8/1511مورخـه  75/12/25بـه

شـماره پلاک  60بـه مسـاحت  750متـر
مربـع در اسـیر بنـام علـی درخشـی نـژاد
فرزنـد غالمرضا مفقود گردیـده و از درجه

اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

است.
شهرستان المرد در فاصله  365کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.
منطقه ویژه اقتصادی ،محدوده جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی
یا در داخل کشــور اســت که با هدف جذب سرمایه های خارجی و
داخلی و همچنین ایجاد عرصه فعالیــت های تولیدی و تجاری برای
افزایش صــادرات کاال و ارایه بهینه خدمات بــرای حضور فعال در
بازارهای منطقه ای و بین المللی ایجاد می شود.
از جمله مزایای منطقه ویژه اقتصادی ،صدور مجوز ســاخت و پایان
کار ســرمایه گذاری و تولیدی به صورت رایگان ،تبعیت از قانون کار
مناطق آزاد تجاری و صنعتی ،ورود ماشــین آالت خط تولید و ابزار و
اثاثیه بدون عوارض گمرکی ،فعالیت گمرکی تا ســقف ارزش افزوده
و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بــر ارزش افزوده قطعات خارجی
در تولیدات ،خرده فروشــی کاال برای اتباع خارجی و تخفیف مالیاتی
ویژه است.

هفته نامه طلوع المرد و
مهر تلفنی آگهی و مشترک
میپذیرد
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