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برادر ارجمند
 جناب آقای عباس رحمانی

 انتصـاب شایسـته حضرتعالـی را بـه سـمت سرپرسـت بخشـداری خیرگـو 
صمیمانـه تبریـک عرض نموده، یقینـًا تخصص و تجـارب جنابعالی، نویدبخش 
نشـاط و تحـرک بیـش از پیـش خواهـد بـود و زمینـه حـل مشـکالت و ارائه 
خدمـات گسـترده  به مـردم خـوب و فهیم ایـن دیـاررا فراهم خواهـد نمود. ، 
ضمـن تبریـک ایـن انتصـاب شایسـته به شـما بـرادر بزرگـوار که بـه حق از 
نیروهای متعهد و دلسـوز شهرسـتان هسـتید، بـرای جنابعالی عزت، سـربلندی، 
سـالمتی و توفیـق روزافـزون در خدمتگـزاری بـه مردمـان خـوب ایـن خطه 

شـهیدپرور را از درگاه پـروردگار سـبحان مسـألت مـی نمایم.

خانواده شهید عباس علیپور

برادر بزرگوار 
 جناب آقای عباس رحمانی

مدیریـت مهمتریـن عامـل در حیـات، رشـد و بالندگـی یـا 
مـرگ یـک جامعه اسـت و روند حرکـت از وضـع موجود 
بـه سـوی وضعیـت مطلـوب را کنتـرل مـی کنـد. ضمـن 
تبریـک بـه حضرتعالـی بـه عنـوان بخشـدار بخش سـرافراز 
خیرگـو، امیدواریم بـا مدیریـت قاطع حضرتعالـی روند رو 

بـه رشـدی بـرا بخـش صـورت گیرد. 
دهیاری و شورای اسالمی خیرگو 

بخـش  بخشـدار  نخسـتین 
جدید خیرگو در شهرسـتان 

المـرد معرفی شـد
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 رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی فارس، 
اعتبـارات  چـه  اسـتان  ملـی  اعتبـارات  مجمـوع 
پیوسـت شـماره یـک قانون بودجـه و چـه اعتبارات 
در قالـب تـوازن ملـی را کـه بـه ایـن اسـتان ابالغ 
شـد بالـغ بر یـک هـزار و ۹۶۰ میلیارد تومـان عنوان 
کـرد و گفـت: ایـن در حالـی اسـت کـه تاکنـون ۲ 
هـزار و ۱۰۰ میلیـارد تومان به اسـتان تخصیص داده 

است.  شـده 
حسـن نـوروزی، در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود: 
ایـن عـدد یعنی حـدود ۱۱۰ درصـد اعتبـار مصوب 

را تخصیـص گرفته ایـم کـه عـدد خوبـی اسـت.
وی ادامـه داد: از دالیلـی کـه میزان ایـن تخصیص 
را بـاال بـرده می تـوان بـه ۲ سـفر تیـر و مـرداد ۹۹ 
دکتـر نوبخـت معـاون رییـس جمهـوری و رییـس 
سـازمان برنامـه و بودجـه به این اسـتان اشـاره کرد 
کـه در قالب این ۲ سـفر حـدود ۸۵۰ میلیـارد تومان 

تخصیـص اعتبـار بـرای اسـتان گرفتیم.
او اظهـار داشـت: ایـن ۸۵۰ میلیـارد تومان بناسـت 
 ۳۰۰ جملـه  از  اسـتان  پروژه هـای  برخـی  صـرف 
میلیـارد تومـان برای آزاد راه شـیراز – اصفهان، ۱۴۰ 
میلیـارد تومـان بـرای محـور دشـت ارژن بـه قائمیه، 
۳۰ میلیـارد تومـان برای سـد میرزای شـیرازی کوار، 
۳۸ میلیـارد تومـان برای محور فسـا، داراب و گهکم، 
۳۷ میلیـارد تومـان بـرای محـور شـیراز – سـپیدان، 
۳۸ میلیـارد تومـان بـرای محور شـیراز- جهـرم- الر 
و ۳۰ میلیـارد تومـان برای محـور شـیراز، فیروزآباد 

و جم شـود.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی فـارس 
گفـت: همچنیـن از ایـن اعتبـار تخصیـص یافتـه در 
بیمارسـتان جهرم حـدود ۲۵ میلیارد تومـان، راه های 
روسـتایی آبـاده، سـرچهان و بوانات هشـت میلیارد 
تومـان، در ورزشـگاه حسـینی الهاشـمی شـیراز ۲۰ 
میلیـارد تومـان، بـرای آبرسـانی بـه شـهرها و برای 
خـط دوم آبرسـانی شـیراز هـم ۱۴۰ میلیـارد تومـان 

هزینـه خواهد شـد.

نوروزی، در خصوص جلسـه هم اندیشـی اسـتاندار 
ایـن اسـتان کـه روز  نماینـدگان  فـارس و مجمـع 
چهارشـنبه برگـزار شـد گفـت: در ایـن جلسـه هـم 
در خصـوص طرح هـای اقتصـادی و هـم طرح هـای 
عمرانـی در حـال اجـرای اسـتان بحث و تبـادل نظر 

. شد
وی ادامـه داد: منظـور از طرح هـای اقتصـادی آن 
دسـته از طرح هایـی اسـت کـه بـرای آنهـا بایـد به 
غیـر از منابـع بودجـه عمومـی و از محل تسـهیالت 
فاینانـس خارجـی، آورده متقاضـی هزینـه  بانکـی، 
کـرد کـه می تـوان بـه طرح هـای پتروشـمی و فوالد 

کرد. اشـاره 
نـوروزی اضافـه کـرد: در ایـن جلسـه عـالوه بـر 
بحـث در خصـوص راهکارهـای اجـرای بهتـر ایـن 
پروژه هـای  خصـوص  در  هـم  مباحثـی  پروژه هـا، 
عمرانـی بـه ویـژه در ایـن مقطع کـه  فصـل تدوین 
الیجـه بوده سـال ۱۴۰۰ اسـت و اینکه کـدام یک از 
طرح هـای عمرانـی اسـتان فـارس در بودجـه ۱۴۰۰ 
چانـه زنی شـود تـا اعتبارات آن بیشـتر باشـد مطرح 

. شد
وی گفـت: بـر همیـن اسـاس، بنـا شـد کـه حوزه 
برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  و  اسـتانداری 
فـارس پـس از بررسـی دقیـق پروژه هـا، لیسـتی را 
تهیـه کننـد تـا نماینـدگان اسـتان در مجلـس بتوانند 
بـا کمک اسـتاندار فـارس و مجموعه مدیران اسـتان 
و از طریـق وزارتخانه هـا و سـازمان برنامـه و بودجه 
پیگیـری کننـد تا بـرای طرح هـای اسـتان در بودجه 

۱۴۰۰ اعتبـارات بیشـتری لحـاظ شـود.
او اظهـار داشـت: قاعـده ایـن اسـت کـه االن کـه 
فصـل تدویـن بودجـه اسـت، وزارتخانه ها پیشـنهاد 
می دهنـد کـه هـر طرح شـان در هـر اسـتان چقـدر 

باشـد. داشـته  اعتبار 
نـوروزی گفـت: بـه عنـوان مثـال پـروژه فاضالب 
و  بزرگراه هـا  اصلـی،  راههـای  فـارس،  شـهرهای 
آزادراه هـای در حـال سـاخت اسـتان ماننـد آزادراه 

شـیراز – اصفهـان، آزاد راه المـرد پارسـیان، آزاراه 
الر – بسـتک، بزرگراه فسـا، داراب، گهکـم، بزرگراه 
جهـرم، الر، بندرعبـاس، بزرگـراه شـیراز، فیروزآباد، 
جـم، بزرگـراه کازرون، فیروزآباد، فراشـبند، بزرگراه 
شـیراز- سـپیدان – یاسـوج، تبدیل محـور فرعی الر 
– المـرد به راه اصلی، طرح احداث سـدهای اسـتان 
)شـامل چهار سـد میـرزای شـیرازی کوار، نرگسـی 
کازرون، هایقـر فیروزآبـاد و سـد چشـمه عاشـق که 

در قانـون بودجـه در دسـت اجـرا داریم.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی فـارس 
داراب،  ماننـد  شـهرهایی  بـه  آبرسـانی  افـزود: 
زرین دشـت، جهـرم، قیـر، الرسـتان، سـعادت شـهر 
و ارسـنجان، خـط دوم آبرسـانی بـه شـیراز، اجرای 
اقلیـد،  بـه  یـزد  راه آهـن  صـدرا،  شـهر  فاضـالب 
بـه  شـیراز  آهـن  راه  گلگهـر،  بـه  شـیراز  راه آهـن 
بوشـهر، راه آهـن شـیراز بـه بندرعبـاس، راه آهـن 
اقلیـد بـه یاسـوج کـه در خصـوص ایـن طرح ها و 
پروژه هـا هـم در جلسـه مذکـور مباحثی مطرح شـد 
و مقـرر گردیـد که از ایـن طرح هـا در بودجه ۱۴۰۰ 

شـود. دفاع 
اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های  از  افـزود:  نـوروزی 
خواسـته بودیـم کـه نیازهـای اعتبـاری خودشـان را 
مرتبـط بـا طرح هـای ملـی بـه مـا اعـالم کننـد کـه 
میـزان  تمـام چـه  نیمـه  پروژه هـای  تکمیـل  بـرای 
اعتبـار نیـاز دارنـد و چه حجـم عملیات بـا آن عدد 

اعالمـی بنـا اسـت کار شـود.
وی گفـت: در اختیـار داشـتن این جزئیـات، قدرت 
و  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  در  مـا  زنـی  چانـه 

وزارتخانـه ذی ربـط بیشـتر خواهـد کـرد.
او اضافـه کـرد: هم اینـک نیـز در حـال جمع بنـدی 
هسـتیم و ظـرف یـک هفتـه آتـی ایـن جمع بنـدی 
اطالعـات را در اختیـار مسـئوالن اسـتانی، مدیـران 
کل و نماینـدگان اسـتان در مجلـس قـرار می دهیم تا 

پیگیـری هـای الزم در بودجـه انجام شـود.

اسـتاندار فـارس، با اشـاره بـه برخی اظهـار نظرها 
در خصـوص رونـد صنعتـی شـدن اسـتان فـارس 
و  اقدامـات  شـاهد  اخیـر  سـال های  طـی  گفـت: 
توسـعه  جهـت  در  توجهـی  قابـل  موفقیت هـای 
صنعتـی اسـتان بوده ایـم امـا عـده ای ایـن اقدامـات 

می گیرنـد.  نادیـده  را 
عنایـت اهلل رحیمی، در جلسـه شـورای گفت و گوی 
دولـت و بخـش خصوصـی گفـت: بـه نظر می رسـد 
بـا ایـن انتقادهـا بـه نوعـی اقدامـات و تالش هـای 

نظـام نادیـده گرفته می شـود.
وی افـزود: تـا قبـل از انقالب در اسـتان فارس یک 
پاالیشـگاه، یک پتروشـیمی، یک صنایـع الکترونیک، 
یـک کارخانـه سـیمان و سـه یـا چهـار کارخانـه 
وجـود داشـت و از ابتـدای پیـروزی انقـالب تعداد 
کارخانه هـای سـیمان بـه عـدد ۱۱ و کارخانـه فوالد 

فـوالد به عدد سـه رسـیده اسـت.
وی اظهـار داشـت: کسـانی کـه چنیـن اقدامـات و 
بـه  می خواهـد  چگونـه  نمی بیننـد  را  موفقیت هایـی 

کنند. مـردم خدمـت 

او تصریـح کرد: قبول داریم که روی صنعت اسـتان 
آنگونـه کـه باید کار نشـده اسـت و این اسـتان یک 
عقـب ماندگـی تاریخـی صنعتـی دارد امـا علت این 
عقـب ماندگـی صنعتـی هم این اسـت که اسـتراتژی 
توسـعه فـارس بـر مبنـای کشـاورزی تعریف شـده 
بـود و امـروز کـه بـه ایـن ضـرورت رسـیده ایم که 
در کنـار اسـتفاده از مزیت هـای نسـبی خـود باید به 
سـمت صنعـت نیـز برویـم گام هـای خوبـی در این 

برداشـته شـده است. جهت 
در  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  فـارس  اسـتاندار 
سـایه همدلـی، همـکاری و هماهنگـی دسـتگاه های 
اجرایـی، دسـتگاه قضایـی و نماینـدگان مجلـس در 

اسـتان رونـد صنعتـی شـدن اسـتان شـتاب گیـرد.
تحریم هـای اقتصـادی تحمیـل شـده بـر کشـورمان 

در دنیـا بی سـابقه اسـت
تحمیـل  ظالمانـه  تحریم هـای  فـارس،  اسـتانداری 
دنیـا  اقتصـادی  تاریـخ  در  را  بـه کشـورمان  شـده 
بی سـابقه دانسـت و گفـت: مـردم مـا بـا اقتـدار و 
ایسـتادگی طـی ایـن سـال ها ایـن فشـارها را تحمل 
کردنـد و امـروز نیـز پیروزی نزدیک اسـت و در گام 
نخسـت ایـن موفقیـت دیدیم کـه فردی که بـا مردم 
ایـران دشـمنی داشـت نتوانسـت مجـددا بـر مسـند 

قـدرت بنشـیند و فشـارها را تشـدید کنـد.
و  دولتمـردان  همـه  تـالش  افـزود:  رحیمـی 
جهـت  در  سـه گانه  قـوای  در  نظـام  خدمتگـزاران 
کاسـتن از آسـیب پذیری اقتصـاد کشـور اسـت تـا 
بتوانیـم از بـا تکیـه بـر تولیـد داخلی اقتصاد کشـور 

را تقویـت کنیـم و بـه سـمتی برویـم کـه بتوانیـم در 
جامعـه اقتصـادی بین الملـل بـه جـای تابـع شـرایط 

بـودن بـر شـرایط حاکـم باشـیم.
وی اظهـار داشـت: بـرای موفقیـت در ایـن راه بایـد 
ضمـن تبعیـت از فرامین رهبر معظـم انقالب، در جهت 
دانش بنیـان کردن اقتصـاد و و کوشـش در جهت تنوع 

بخشـیدن بـه تولیـدات و درآمد کشـور گام برداریم.
دسـتگاه های اجرایـی از مواد ضدعفونـی کننده تولید 

داخل اسـتان اسـتفاده کنند
اسـتاندار فارس، با اشـاره بـه اینکه الکل تولید شـده 
در اسـتان بایـد ابتـدا در اختیـار تولیـد کننـدگان مواد 
ضدعفونـی کننده اسـتان قرار گیرد گفت: دسـتگاه های 
اجرایـی، بانک هـا و شـهرداری ها موظفنـد از تولیدات 
اسـتان در زمینـه مـواد ضدعفونی کننده اسـتفاده کنند.

ویـروس  شـیوع  ابتـدای  در  داد:  ادامـه  رحیمـی 
در  کننـده  مـواد ضدعفونـی  تولیـد  میـزان  کرونـا، 
اسـتان انـدک بود که بـا حمایـت مدیریت اسـتان و 
از خودگذشـتگی تولیـد کننـدگان بخـش خصوصی، 
ایـن کمبـود جبـران شـد و امـروز تولیـد الـکل در 

فـارس سـه تـا چهـار برابر شـده اسـت.
او گفـت: در بحـث ارائـه مجوزهای الزم از سـوی 
وزارت بهداشـت بـه تولیدکنندگان مـواد ضدعفونی 
از  را  الزم  حمایت هـای  اسـتان  مدیریـت  کننـده، 
پیگیـری بـرای  تولیـد کننـدگان خواهـد داشـت و 
تفویـض ایـن اختیـارات به دانشـگاه علوم پزشـکی 

شـیراز نیـز تـداوم خواهـد یافت.

2اخبار

 استاندار فارس:
 برخی چشم های خود را به روی اقدامات انجام شده در این استان بسته اند

هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به فارس تخصیص یافت

زدیـک بـه ۲۰ هـزار مورد آزمایش تشـخیصی توسـط 
آزمایشـگاه دامپزشـکی فارس بـا هدف تامین سـالمت 
عمومـی و حفـظ سـرمایه دامی این اسـتان انجام شـده 

است. 
بـه گـزارش ایرنا،تولیـد غذای سـالم و بهداشـتی یکی 
از شـاخص های اصلـی توسـعه اسـتان فارس و کشـور 
محسـوب مـی شـود.تهیه مـواد غذایـی سـالم یکـی 
دولتمـردان  مسـئولیت های  و  دغدغه هـا  مهم تریـن  از 
اسـت و در ایـن میـان تهیـه و تولیـد غـذای سـالم و 
بهداشـتی نیـاز بـه برنامه ریزی اصولـی و اساسـی دارد 
کـه انجـام آزمایشـات دامی بـرای پیشـگیری از بیماری 
هـا و خصوصـا امراض مشـترک بین انسـان و دام امری 

اسـت. ضروری 

در این راسـتا دامپزشکی این اسـتان، تولید خوراک دام 
را به صورت پیوسـته نظـارت و ارزیابـی می کند.حدود 
۷ میلیـون راس دام سـبک و ۳۳۰ هزار راس دام سـنگین 

در سراسـر اسـتان فارس وجود دارد.
ایـن زمینـه  مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس در 
گفـت: در راسـتای تشـخیص انـواع بیماری هـای دامی 
و مشـترک و بررسـی کیفیـت فرآورده هـای خـام دامی 
بـه منظـور حفـظ سـرمایه های دامـی و تأمین سـالمت 
عمـوم شـهروندان، از اول سـال جاری تاکنـون نزدیک 
بـه ۲۰هـزار مـورد آزمایش مختلف تشـخیصی توسـط 
اسـتان  دامپزشـکی  کل  اداره  آزمایشـگاه  کارشناسـان 

صـورت گرفته اسـت.
حمیدرضـا ناظمـی بیان کـرد: ایـن آزمایش ها شـامل 

تسـت های سرمی دام، سـرولوژی طیور، آنالیز شیمیایی، 
کشـت میکروبـی ،  سـم شناسـی، انگل شناسـی، خون 
شناسـی و ارزیابـی باقیمانده هـای دارویی و... می باشـد.

وی افـزود: این آزمایشـگاه با ارائه خدمات تشـخیصی 
کنتـرل کیفـی مـواد غذایـی، مشمشـه، سـم شناسـی ، 
آنالیـز و تسـت مولکولـی بـه اسـتان¬های کهگیلویه و 
بویراحمد، بوشـهر، هرمزگان، یزد، خوزسـتان و خراسان 
رضـوی نقـش مهمـی در حفـظ سـالمت دام و زنجیره 

غذایـی انسـان بر عهـده دارد.
مدیـرکل دامپزشـکی فارس تصریـح کرد: آزمایشـگاه 
هـای تشـخیص دامپزشـکی نقـش بسـیار مهمـی را در 
تشـخیص، مراقبت، کنترل و پیشـگیری از انـواع بیماری 
هـای دامـی و مشـترک بیـن انسـان و دام ایفاء مـی کنند.

گام های متخصصان آزمایشگاه های دامپزشکی فارس برای تامین دام سالم

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس با اشـاره 
بـه اینکه نـگاه کاالیی بـه اراضی ملی و انفـال نگران کننده 
اسـت، گفت: در اسـتان فارس با توجه به سـابقه تاریخی و 
فرهنگـی میل به تملک اراضـی در بسـیاری از افراد جامعه 

وجـود دارد کـه باید این دیـدگاه را تغییر دهیم. 
بـه گـزارش خبرگـزاری برنـا ازفـارس، عبدالحسـن 
صمدنـژاد در نشسـت هـم اندیشـی و تبادل نظر مسـائل 
حقوقـی با قضـات محاکم حقوقی و شـعب ویـژه منابع 

طبیعی تصریح کرد: در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته 
دنیـا سـهم منابـع طبیعـی در تولیـد ناخالص ملی سـهم 
اندکی اسـت اما در کشـور مـا همچنان بخش زیـادی از 
سـهم تولیـد ناخالص ملـی از طریق منابـع طبیعی تامین 
می شـود از سـوی دیگر تـورم نیز باعث می شـود زمین 

در سـبد اقتصـادی خانـوار جایـگاه ویژه ای پیـدا کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تغییـر رویکردهـا و سیاسـت 
گـذاری هـای مختلف نیـز باعـث افزایش پرونـده های 

حقوقـی در حـوزه زمین شـده اسـت، افـزود: از این رو 
برقـراری ارتبـاط و هـم افزایـی قضات محاکـم حقوقی 
و دادگاه هـای ویـژه منابع طبیعی با کارشناسـان حقوقی 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس 

اسـت. ضروری 
صمـد نـژاد هـدف از برگزاری نشسـت مذکـور را هم 
افزایـی ، اصـالح قوانین و ارائه راهکارهای پیشـگیری از 

برشـمرد. وقوع جرم 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس: 
لزوم تغییر دیدگاه میل به تملک اراضی در کشور 

مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی فارس اعالم کرد: 
انعقاد ۴۵۰۰ قرارداد در 

شهرک های صنعتی فارس 

مدیـر عامل شـرکت شـهرک هـای صنعتی فارس 
گفـت: بیـش از ۴ هـزارو۵۰۰ قرارداد در شـهرک 

هـای صنعتـی فارس منعقد شـده اسـت. 
احـد  فـارس،  از  برنـا  بـه گـزارش خبرگـزاری 
فتوحـی خاطـر نشـان کـرد: بـا احتسـاب هـزار 
و ۷۲۰ واحـد صنعتـی، تولیـدی و کارگاهـی در 
شـهرک هـای صنعتـی بیـش از ۷۰ درصـد را بـه 

خـود اختصـاص داده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه  برگـزاری هفتـه پدافنـد غیـر 
شـهرک  و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  در  عامـل 
هـای صنعتـی، افـزود: انتخـاب شـهرک صنعتـی 
شـیراز بـه عنـوان شـهرک صنعتـی نمونـه کشـور  
بـه صـورت ویدیـو کنفرانـس و با حضور سـردار 
جاللـی رییـس سـازمان پدافنـد غیر عامل کشـور 

برگـزار شـد، تقدیرگردیـد.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس 
بـزرگ  صنعتـی  شـهرک  انتخـاب  بـه  اشـاره  بـا 
شـیراز بـه عنـوان شـهرک صنعتـی نمونـه کشـور 
در پدافنـد غیـر عامـل  گفـت: در بازدیـد هـای 
پدافنـد  سـازمان  معـاون  سـوی  از  شـده  انجـام 
غیـر عامـل کشـور و مدیـر کل پدافند غیـر عامل 
اسـتان از شـهرک صنعتی بـزرگ شـیراز ،الزامات 
و  بررسـی  عامـل  غیـر  پدافنـد  اسـتانداردهای  و 
تدابیـری بـه منظـور ارتقـای آن در نظـر گرفتـه 
شـد کـه بـا اقدامـات انجـام گرفتـه این شـهرک 
صنعتـی  بـه عنـوان الگوی  شـهرک هـاب صنعتی 
در پدافنـد غیـر عامـل در نظـر گرفته شـده اسـت.

وی خاطـر نشـان کـرد: ایـن شـهرک صنعتی در 
تولیـد و اشـتغال و صنعـت یکـی از بزرگ تریـن 
می شـود  محسـوب  کشـور  صنعتـی  شـهرک های 
ودر ایـن راسـتا مهم تریـن قطـب صنعتـی اسـتان 

فـارس بـه شـمار می آیـد.
ایـن مسـئول تصریح کـرد:  بـا توسـعه و تکمیل 
مشـکالت،  و  چالش هـا  رفـع  و  زیرسـاخت ها 
بهتریـن خدمـات بـه صنعتگـران ارائـه مـی شـود.

بـزرگ  صنعتـی  شـهرک  اینکـه  بابیـان  فتوحـی 
شـیراز بـا دارا بـودن واحد های مطرح و شـاخص 
نقـش  صنعتـی  مختلـف  حوزه هـای  در  کشـور 
مهمـی در تولیـد و صادرات بر عهـده دارد، ادامه 
داد: در حـال حاضـر حـدود ۳۰هزار نفر اشـتغال 
مسـتقیم  توسـط واحـد هـای صنعتی این شـهرک 
صنعتـی ایجـاد شـده  و بـرای چنـد برابـر ایـن 
نفـرات نیـز اشـتغال غیرمسـتقیم ایجادشـده اسـت.

غیرعامـل  پدافنـد  اجـرای  لـزوم  بـر  وی 
و  کـرد  تاکیـد  فـارس  صنعتـی  درشـهرک های 
گفـت: بـا برنامـه ریـزی انجـام شـده شـهرک ها 
و  تجهیـزات  بـه  اسـتان  ایـن  نواحـی صنعتـی  و 
اسـت. مجهـز شـده  غیرعامـل  پدافنـد  روش هـای 

او ادامـه داد: شـهرک های صنعتی جزو تاسیسـات 
حسـاس و زیربنایـی کشـوری بـه شـمار می روند 
هـا   ایـن شـهرک  امنیـت  بـرای حفـظ  تـالش  و 
ضـروری بـوده و نحـوه اجـرای پدافنـد غیرعامل 

در ایـن شـهرک ها نیـز حائـز اهمیـت اسـت .
فتوحـی  گفـت: بـا پیش بینـی و رعایـت مـوارد 
الزم در رابطـه بـا ساخت وسـازها در شـهرک ها و 
نواحـی صنعتی در اجرای سیاسـت ها و روش های 

پدافنـد غیرعامـل تالش ویژه ای شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس 
اضافـه کـرد: اصـل پیشـگیری و انجـام اقدامـات 
و  حـوادث  بـا  مقابلـه  منظـور  بـه  پیشـگیرانه 
تهدیـدات در اولویـت برنامه هـای کمیتـه پدافند 
غیـر عامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی فارس 
قـراردارد  و در ایـن زمینـه عـالوه بـر الزامـات 
قانونـی نظیـر حفـظ حریـم واحـد هـای صنعتـی 
ایسـتگاه هـای آتـش نشـانی  ایجـاد و تجهیـز  و 
کوچـک  مقیـاس  بـرق  هـای  نیـروگاه  ،احـداث 
هـای  واحـد  جانمایـی  و  درمانـگاه   احـداث  و 
صنعتـی در زون هـای مختلـف  برخـی اقدامـات  
هـای  واحـد  ایمنـی  بازرسـی  نظیـر  پیشـگیرانه 
نیـز بصـورت  ایمنـی  تهیـه شناسـنامه  صنعتـی و 

مسـتمر انجـام مـی شـود.
وی اضافـه کـرد: تاکنـون بـا انجام طـرح ویژه 
)HSE(درشـهرک  بهداشـت  و  ایمـن  ممیـزی 
از  بیـش  بـرای  اسـتان  صنعتـی  نواحـی  و  هـا 
صـادر  ایمنـی  شناسـنامه  صنعتـی  ۱۶۰۰واحـد 
شـده و کار ممیـزی بـرای صـدور شناسـه ایمنی 
سـایر واحـد هـای صنعتـی نیـز در حـال انجـام 

. ست ا
فتوحـی اظهـار داشـت: پدافند در مفهـوم کلی، 
دفـع، خنثـی کـردن و یـا کاهـش تاثیـر اقدامات 
آفنـدی دشـمن و تهدیـدات طبیعـی و ممانعـت 
و  امکانـات  بـه  خسـارت  آمـدن  وجـود  بـه  از 

تاسیسـات زیربنایـی اسـت.

اجرای واکسیناسیون ۸۵ درصد 
بانوان باردار فارس در مقابله با 

بیماری آنفلوآنزای فصلی 
و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـت  معـاون 
خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز از اقدامـات 
برنامـه ریـزی شـده و دقیق بـرای واکسیناسـیون 
حـدود ۱۵ هـزار بانـوی بـاردار در آغـاز فصـل 
پاییـز سـال جـاری، همزمـان بـا شـیوع بیمـاری 

آنفلوآنـزا خبـر داد. 
بـه گـزارش خبرگـزاری برنـا از فـارس، دکتـر 
»عبدالرسـول همتـی« بـا بیـان اینکـه بـا نزدیـک 
شـدن فصل سـرما و شـیوع بیماری آنفلوآنزا، می 
تـوان بـا تلقیـح واکسـن آنفلوآنـزا بـرای بانوان 
بـاردار از ابتـال به ایـن بیمـاری پیشـگیری کرده 
و نشـانه هـای بیمـاری را در زمـان ابتـال کاهش 
داد، گفـت: دریافـت واکسـن آنفلوآنـزا بـه طور 
متوسـط، ۴۰ درصـد خطـر بسـتری شـدن مادران 
بـاردار بـه دلیـل عـوارض ابتـال بـه آنفلونـزای 

فصلـی را کاهـش مـی دهد.
 او ادامـه داد: در هـر زمان از بـارداری، احتمال 
عـوارض  و  داشـته  وجـود  آنفلوآنـزا  بـه  ابتـال 
بـه  نیسـت،  از ذهـن  مـادری و جنینـی آن دور 
طـوری کـه تـب بـاال، بـه عنـوان شـایع تریـن 
عالمـت بیمـاری آنفلوآنـزا بـه ویژه در سـه ماهه 
را  جنیـن  ناهنجـاری  خطـر  بـارداری،  نخسـت 

افزایـش مـی دهـد.
دکتـر همتی بـا تاکید بـر اینکه دریافت واکسـن 
آنفلوآنـزا در دوران بـارداری بـی خطـر بـوده و 
در صـورت بـارداری در فصل شـیوع آنفلوآنزا و 
بـدون در نظر گرفتـن هفته های بـارداری، تزریق 
واکسـن نیز مانعـی ندارد، افـزود: واکسیناسـیون 
آنفلوآنـزا حیـن بـارداری مـی توانـد از مـادر و 

جنیـن در مقابـل این بیمـاری محافظـت کند.
او بـا اشـاره بـه اینکـه طبـق بررسـی سـازمان 
تمـام  در  آنفلوآنـزا  واکسـن  بهداشـتی،  هـای 
مراحـل بـارداری از جملـه سـه ماهـه نخسـت 
و  مفیـد  نوزادانشـان  و  بـاردار  مـادران  بـرای 
موثـر اسـت، عنوان کـرد: در شـرایط عـادی نیز 
اقدامات پیشـگیرانه مانند شسـت و شـوی دسـت 
هـا و دوری از مبتالیـان، در کاهـش احتمال ابتال 
بـه آنفلوآنـزا کمـک کننـده اسـت، امـا در ایـن 
آنفلوآنـزا،  بیمـاری  علیـه  واکسیناسـیون  دوران، 
بهتریـن راه محافظـت از مـادر و جنیـن اسـت.

مهمتریـن  از  یکـی  دانشـگاه  بهداشـت  معـاون 
بـرای  از سـوی مـادر  منافـع دریافـت واکسـن 
جنیـن را انتقـال آنتـی بـادی های ایجاد شـده در 
پاسـخ بـه آنفلوآنـزا از مـادر بـه جنیـن دانسـت 
کـه موجـب محافظـت او تـا چنـد مـاه پـس از 
تولـد نـوزاد می شـود؛ به ویـژه آنکه نـوزادان و 
نیـز شـیرخواران زیـر ۶ مـاه در برابـر آنفلوآنزا و 

عـوارض آن بسـیار آسـیب پذیرنـد.
او بـا بیان اینکـه پس از تزریق واکسـن، احتمال 
خطـر ابتـال بـه آنفلوآنزا نزدیـک به صفر اسـت، 
چـون واکسـن دارای ویـروس زنـده نیسـت، در 
حالـی کـه ویـروس زنـده عامـل بـروز آنفلوآنزا 
اسـت، اضافـه کـرد: واکسـن آنفلوآنـزا در برابر 
بیمـاری کوویـد ۱۹ ایجـاد محافظـت نمـی کند، 
امـا مـی توانـد در کاهش نشـانه هایی کـه ممکن 
اسـت با نشـانه های ناشـی از بیمـاری کووید ۱۹ 

اشـتباه گرفته شـود، موثر باشـد.
دکتـر همتـی بـا بیـان ایـن موضـوع کـه ایـن 
هـای  عفونـت  بـه  ابتـال  خطـر  واکسیناسـیون، 
تنفسـی فوقانـی احتمالـی ناشـی از آنفلوآنـزا را 
کاهـش مـی دهـد، ادامـه داد: واکسـن آنفلوآنزا 
شـدت بیمـاری را کاهـش داده و بـا توجـه بـه 
احتمـال ادامـه شـیوع آنفلوآنـزا، تزریق واکسـن 
از ابتـدای فصـل پاییـز تـا پـس از آن نیـز مـی 

توانـد موثـر باشـد.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه اعالم کـرد: در 
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز از طریـق اطالع 
رسـانی و شناسـایی مادران باردار تحت پوشـش 
مراکـز خدمـات سـالمت و بخش های بهداشـتی 
و درمانـی خصوصـی، تاکنون ۸۵ درصـد مادران 
در مقابـل بیمـاری آنفلوآنـزا واکسـینه شـده انـد 
و واکسیناسـیون ایـن گـروه، کمـاکان تـا پایـان 

فصل سـرما ادامـه دارد.

برادر  ارجمند جناب اقای رحمانی
شایسـته  انتصـاب  بخـش  مسـرت  نویـد 
جنابعالـی در سـمت اولین بخشـدار نوپای 
خیرگـو کـه حاکـی از شایسـتگی ،لیاقـت 
راسـتای  در  حضرتعالـی  کاراموزدگـی  و 
خدمت رسـانی شایسـته به مـردم فرهیخته 
ایـن دیـار اسـت را تبریـک عـرض نموده 
توفیقـات روزافـزون در جهـت تحقـق  و 
ارمـان های شایسـته به روسـتاییان شـریف 
تحـت  خیرگـو  بخـش  مـدار  والیـت  و 
منویـات رهبر معظـم انقاب اسـامی را از 

درگاه یکتـا مسـئلت مـی نماییـم.
دهیاری و شورای روستای 

نورالدینی
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و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون  بـا حضـور  آیینـی  در 
اجتماعـی اسـتانداری فـارس، فرماندار و بخشـداران 
شهرسـتان المـرد ،ائمـه جمعـه  و جمـع محـدودی 
خیرگـو  بخـش  دهیـاران  و  شـوراها  معتمدیـن،  از 
بـا رعایـت کامـل پروتـکل هـای بهداشـتی؛ عبـاس 
رحمانـی بـه عنـوان نخسـتین بخشـدار بخـش جدید 

خیرگـو معرفـی شـد.
دکتـر سـید احمـد احمـدی زاده معـاون سیاسـی، 
امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری فارس در این مراسـم 

ضمـن تبریـک ارتقـاء بخـش خیرگـو گفت: 
بـود کـه  کار سـختی  بخـش  ایـن  ارتقـاء   فراینـد 
کاران،ایـن  انـدر  دسـت  همـکاری  بـا  الحمـدهلل 

رسـید. سـرانجام  بـه  موضـوع 
آیـت اهلل علـوی در خصـوص ارتقـاء دهسـتان های 
کهنویـه و کمالـی و ایجـاد بخـش جدیـد خیرگـو 
انصافـًا به عنـوان عضـو هیئت دولت تالش بسـیاری 
نمـوده اند تـا تصویب نهایـی این بخش به سـرانجام 
برسـد و نـگاه دلسـوزانه دلسـوزانه و نظرات ایشـان 
در بسـیاری از اتفاقـات امیـدوار کننـده شهرسـتان، 

تعییـن کننـده بوده اسـت.
 در مجموعـه دولـت، دسـتورات وزیر محترم کشـور 
و مجموعـه معاونت سیاسـی وزارت خانه ،اسـتاندار 

اسـتانداری و همچنیـن  تقسـیمات  ، حـوزه  محتـرم 
مجموعـه  در  محترمشـان  همـکاران  و  فرمانـدار 
فرمانـداری و تـالش هـای تیـم پیگیـری کننـده این 
اتفـاق بـه ویـژه سـید جعفـر موسـوی قابـل تقدیـر 

. ست ا
 سـید محسـن علـوی نماینـده سـابق شهرسـتان بـا 
ادامـه  در  خـود  نمایندگـی  دوره  اتمـام  بـه  توجـه 
پیگیـری قبلی در سـطح اسـتان و کشـور ، قـدم های 
موثـر و تثبیـت کننـده ای در تصویـب نهایـی ارتقاء 
بخـش خیرگـو برداشـتند کـه ایـن کار نیمه تمـام به 

برسد. سـرانجام 
 همچنیـن پیگیـری هـا و تالشـهای نماینـده سـابق 
نقـش موثـری در  دکتـر سـید محسـن علـوی کـه 
ارتبـاط بـا کارخانـه الومینیـوم بـه عنـوان یکـی از 
کارخانجـات بـزرگ در جنوب کشـور کـه در تولید 
شـمش الومینیوم و اشـتغال زایـی به همـراه خیلی از 
اتفاقـات دیگر نظیـر راه اندازی بیمارسـتان خیّرسـاز 
حـاج محمـود حـاج حیـدر داشـته اسـت، شایسـته 
تقدیـر اسـت  و همچنیـن در ایـن زمینـه جـا دارد 
از خیّـر بزرگـوار حـاج محمـود حـاج حیـدر کـه 
بیمارسـتان جهـت  ایـن  تجهیـز  و  امـر سـاخت  در 
ارائـه خدمـات درمانـی بـه مـردم شهرسـتان نهایت 

همـکاری داشـتند قدردانـی و بـرای ایشـان آرزوی 
سـالمتی و توفیـق نماییـم.

پیشـرفت بخـش  توسـعه و  بـرای  ادامـه   قطعـا در 
موسـوی  دکتـر  آقـای  همراهـی  بـه  نیـاز  خیرگـو 
نماینـده محتـرم مجلـس وجـود دارد و ان شـااهلل بـه 
کمـک مدیران منطقـه ای و ملی آن دسـته از اتفاقات 
خوبـی کـه در دسـت اجرا اسـت، به سـرانجام برسـد.

 عالـی تریـن و کاربـردی تریـن راهبـرد مدیریـت 
سیاسـی، مشـی اعتدالـی اسـت ؛ چـرا که مشـکالت 

درون کشـور ناشـی از افراطـی گـری اسـت.
 تفرقـه و اختالف هیـچ نتیجه ای نـدارد لذا ضرورت 
دارد ایـن انسـجام حفـظ و تقویت شـود تا در سـایه 

همدلـی به توسـعه امیدوار باشـیم.
 بـا توجـه بـه شـناخت بنـده از طوایـف و بـزرگان 
خیرگـو ، ایـن بخش مـی توانـد یکـی از بخش های 

توانمنـد و پیشـانی شهرسـتان المرد باشـد.
 در حاشـیه این جلسـه ، احمدی زاده از پیگیری های 
شـوراها ، دهیـاران، معتمدین و خیّریـن بخش خیرگو 
که در سـرانجام رسـیدن این اتفاق تاثیـر گذار بودند 
و نیـز از آقایـان حـاج غالمرضـا قنبـری و دکتر علی 
قنبـری و سـید جعفر موسـوی که در مدیریت مراسـم 
ارتقـاء که بـا رعایت نظـم و پروتکل های بهداشـتی 

نقش بسـزایی داشـتند قدردانی نمود .

اولیـن جلسـه عملیاتـی مدیریت امور مسـاجد فعال 

شهرسـتان المـرد بـا حضور ائمـه جماعت این شـهر 
و جمعـی از مسـئوالن در مسـجد امـام خمینـی)ره( 

محلـه چاهنـو علیا برگزار شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار افتخـاری ایکنا، اولین جلسـه 
عملیاتـی مدیریـت امـور مسـاجد فعـال شهرسـتان 
المـرد بـا حضـور حجت االسـالم حسـین زاده، امـام 
جمعـه المـرد و ائمه جماعـت این شـهر، ۲۰ آبان ماه 
علیـا  چاهنـو  محلـه  خمینـی)ره(  امـام  مسـجد  در 

شـد. برگزار 
در ایـن جلسـه ائمه جماعـت المرد ضمـن دیدار با 

فرمانـده پایـگاه مقاومت بسـیج و هیئت امنای مسـجد 
امـام خمینـی)ره(، با تأکیـد بر نقش محوری مسـاجد 
در محـالت، پیگیـر وضعیت امام جماعـت و امکانات 

سـخت افزاری و نرم افـزاری این مسـجد شـدند.
یـادآور می شـود، جلسـات عملیاتـی مدیریـت امور 
مسـاجد فعـال شهرسـتان المـرد، بـرای اولیـن بـار 
و در راسـتای دوره آموزشـی و مهارتـی مدیریـت 
مسـجد کـه بـه همـت مرکـز آموزش هـای بنیادیـن 
شـهید انصـاری)ره( در مدرسـه علمیـه رضویه المرد 

برگـزار شـد، در شهرسـتان اجـرا می شـود.

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره  مسـئول 
آسـیب  اخیـر  »زلزلـه  گفـت:  المـرد  صنایع دسـتی 

جزئـی بـه یکـی از بناهـای تاریخـی این شهرسـتان 
اسـت.« کـرده  وارد 

اداره کل  روابط عمومـی  آریـا:  میـراث 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
فـارس، حسـین رئیسـی۹ با اعـالم این خبـر، اظهار 
کـرد: »زلزلـه ای بـه بزرگـی ۴.۱ دهـم در مقیـاس 
امـواج درونی زمین )ریشـتر( سـاعت ۷ و ۳۵ دقیقه 
و ۴۳ ثانیـه اشـکنان واقـع در شهرسـتان المـرد را 

لرزانـد.«
او افـزود: »بـا وقـوع ایـن زلزلـه بررسـی ها بـرای 

ارزیابـی خسـارات احتمالـی بـه بناهـای تاریخـی 
بناهـا  از  یکـی  در  و مشـخص شـد  انجـام  المـرد  

ایجـاد شـده اسـت.« ترک هـای جزئـی 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره  مسـئول 
آثـار  دارای  »اشـکنان  گفـت:  المـرد   صنایع دسـتی 
تاریخـی شـامل حمـام و مسـجد علیخان و مسـجد 
بـا  کـه  اسـت  مهـران  رودخانـه  پـل  باقرخـان 
کارشناسـی های انجام شـده، مشـخص شـد مسـجد 
علیخـان در ایـن زلزلـه چنـد تـرک جزئی برداشـته 

اسـت.«

 

مدیـر جهـاد کشـاورزی المـرد از ورود پهپادهـای 
سـمپاش به حوزه کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبرداد.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، محمدصـادق فانـی در 
گفتگـو بـا خبرنـگاران گفـت: بـا پیشـرفت علـوم و 
فنـون، هـر روز شـاهد ورود مکانیزاسـیون بـه روز 

بخـش  و  مختلـف هسـتیم  و حرفه هـای  کارهـا  در 
کشـاورزی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت.

وی افزود: در سـالیان گذشـته کشـاورزی شهرستان 
المـرد بـا وجود ارائـه علـوم و فنـون و آموزش های 
و  فـن  دارای  و  پیشـرو  کشـاورزان  بـه  روز  بـه 
اندیشـه گسـترش یافتـه و شـاهد ورود ادوات جدید 

کشـاورزی در المـرد هسـتیم.
او گفـت: در همیـن زمینـه بـا وجـود اسـتفاده از 
پهپادهـا در امـور کشـاورزی، یـک دوره آموزشـی 
پهپـاد در سمپاشـی مـزارع کشـاورزی  از  اسـتفاده 
بـا حضورً کارشناسـان و کشـاورزان بخـش مرکزی 

شـد. برگزار  المـرد 
فانـی افزود: تجهیـزات و ادوات به روز کشـاورزی 
عـالوه بـر افزایـش تولیـد محصـول، دارای مزایـای 

زیـادی اسـت کـه می طلبد به سـمت و سـوی نوین 
سـازی کشـاورزی قدم مؤثر برداشـته شـود.

امـر  در  پهپـاد  از  اسـتفاده  مزایـای  مسـئول  ایـن 
سمپاشـی و کـود پاشـی در مـزارع را مـواردی نظیر 
کشـاورزی  اراضـی  خـاک  لهیدگـی  از  جلوگیـری 
و  ادوات  توسـط  محصـول  بـه  خسـارت  عـدم  و 
تراکتورهـای سـنگین، سـالمت کشـاورز بـا توجـه 
بـه عـدم دخالت نیـروی انسـانی، یکنواختی پاشـش 
توصیه هـای  براسـاس  کار  انجـام  و  کـود  و  سـم 
کارشناسـی را بیـان کـرد و گفت: کارشناسـان جهاد 
کشاورزی شهرسـتان المرد در کنار کشـاورزان فهیم 
المـردی می کوشـند پـا به پـای پیشـرفت صنعت در 
شهرسـتان، کشـاورزی نیـز گسـترش یابـد تـا نیـاز 

غذایـی جامعـه صنعتـی تأمیـن شـود.

فرماندار المرد: 
اختالف سلیقه ها نباید منجر به تنش 

و توهین شود 

فرمانـدار المـرد بـا تأکیـد بـر همگرایـی بیشـتر 
نظـام  کلیـت  و  جغرافیایـی  مرزهـای  درون  در 
جمهـوری اسـالمی تصریح کـرد: اختالف سـلیقه 

هـا نبایـد منجـر بـه تنـش و توهیـن شـود. 
حسـین  المـرد؛  از  برنـا  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
شـبانی نـژاد در حاشـیه هشـتمین جلسـه شـورای 
اداری شهرسـتان المـرد در سـال ۹۹ بـا موضـوع 
حراسـت و امنیـت ادارات و نهادهـا گفت: رعایت 
را در شـرایط  اربـاب رجـوع  تکریـم  و  احتـرام 
سـخت اقتصـادی از واجبـات اسـت لـذا مدیران 
بایـد بـه مسـایل و مشـکالت مـردم تالششـان را 

مضاعـف کننـد.
رئیـس شـورای اداری و تامیـن المـرد بـا ابـراز 
ایـن  امنیتـی  مطلـوب   وضعیـت  از  رضایـت 
شهرسـتان خاطرنشـان کـرد: رسـانه هـای معانـد 
در عرصـه هـای جهانـی درصـدد بهانـه جویی به 
منظـور ایجـاد تنش هسـتند لـذا مسـئولیت حفظ، 
حراسـت و ایجـاد امنیـت وظیفـه همـگان اسـت.

 شـبانی نـژاد ضمـن تقدیـر و تشـکر از مـردم 
شهرسـتان المـرد به منظـور رعایت پروتـکل های 
بهداشـتی در زمینـه بیمـاری کرونـا از اقدامات به 
موقـع دادسـتان ایـن شـهر بـا متخلفـان قدردانی 

. د کر
افتتاح ساختمان بیمه ایران در 

المرد 
بـا  المـرد  شهرسـتان  در  ایـران  بیمـه  سـاختمان 
زیربنـای ۶۶۲ مترمربـع و اعتبار ۳۵ میلیـارد ریال به 

رسـید. بـرداری  بهره 
صداوسـیما،مرکز  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
فارس،مدیـرکل شـرکت سـهامی بیمه ایـران فارس 
اظهـار کـرد : در آسـتانه ورود بیمه ایران به هشـتاد 
و ششـمین سـال تاسـیس و بمناسـبت هفته وحدت 

سـاختمان ایـن شـرکت در المـرد افتتـاح شـد.
حمیدرضـا جمالـی نـژاد ادامـه داد: بیمـه ایـران 
شـعبه المـرد با ۶ نفر نیـرو در سـاختمان جدید کار 

خـود را آغـاز کرد.
 ۳۵ تجهیـز حـدود  و  تکمیـل  بـرای  افـزود:  وی 
میلیـارد ریـال بـرای تاسـیس ایـن سـاختمان هزینه 

است. شـده 
مدیـرکل شـرکت سـهامی بیمه ایران فـارس گفت: 
شـعبه بیمـه ایـران مرکـز المرد در ۳ سـال گذشـته 
بصـورت متوالـی در بیـن شـعب درجـه ۳ کشـور 

رتبـه نخسـت را کسـب کرده اسـت.
مرکز قرآن و عترت حوزه علمیه 

المرد افتتاح شد 

مرکـز قـرآن و عتـرت حـوزه علمیـه رضویـه 
باسـعادت  میـالد  سـالروز  بـا  همزمـان  المـرد 
بـا  صـادق)ع(  امـام  و  اکـرم)ص(  پیامبـر 
شهرسـتان  ایـن  مسـئوالن  از  جمعـی  حضـور 

شـد.  افتتـاح 
بـه گـزارش خبرنـگار افتخـاری ایکنـا، مرکـز 
قـرآن و عتـرت حـوزه علمیه رضویـه المرد، با 
حسـین زاده،  حجت االسالم والمسـلمین  حضـور 
حجت االسالم والمسـلمین  المـرد،  امام جمعـه 
آزاد، نماینـده طـالب جنـوب فـارس و جمعی 
رضویـه  علمیـه  حـوزه  طـالب  و  اسـاتید  از 

شـد. افتتاح  المـرد 
در ایـن مراسـم امام جمعـه المـرد با اشـاره به 
توسـعه کمـی و کیفـی فعالیت هـا و مؤسسـات 
کـرد:  اظهـار  شهرسـتان،  ایـن  در  قرآنـی 
امن تریـن  و  بهتریـن  قرآنـی  مجموعه هـای 
مـکان بـرای آمـوزش و تربیـت اقشـار مختلف 
روحانیـون،  طـالب،  خصـوص  بـه  جامعـه 
بـه  جوانـان  و  نوجوانـان  عمـوم  و  نخبـگان 
شـمار مـی رود کـه بایـد بـرای ارتقـای سـطح 

کیفـی آن هـا بـا جدیـت تـالش کـرد.
یـادآور می شـود، مرکـز قرآن و عتـرت حوزه 
علمیـه رضویـه به منظـور ایجـاد پایگاهـی برای 
خدمـات  ارائـه  قرآنـی،  فعالیت هـای  انجـام 
آموزشـی  کالس هـای  برپایـی  بـا  آموزشـی 
قرائـت  حفـظ،  روان خوانـی،  و  روخوانـی 
همخوانـی  تجویـد،  کریـم،  قـرآن  ترتیـل  و 
و  تدبـر  تفسـیر،  مفاهیـم،  و  ترجمـه  قرآنـی، 
ادبیـات عـرب ویـژه سـنین مختلـف آغـاز بـه 

اسـت. کـرده  کار 

3اخبار

دکتر احمدی زاده:
  عالی ترین و کاربردی ترین راهبرد مدیریت سیاسی، مشی اعتدالی است

نخسـتین بخشدار بخش جدید خیرگو در شهرستان المرد معرفی شد

آسیب جزئی به بنای تاریخی شهرستان المرد بر اثر زلزله

مدیر جهادکشاورزی المرد خبرداد:
پهپادهای سمپاش وارد حوزه کشاورزی المرد می شوند

مدیر جهاد کشاورزی المرد:
برداشت کنجد در المرد آغاز شد

 مدیـر جهـاد کشـاورزی المرد از آغـاز عملیات 
برداشـت دانه روغنـی کنجد در مزارع زیرکشـت 

این شهرسـتان خبر داد.
محمدصـادق فانـی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر 
بـا اشـاره به اینکـه در سـال زراعی جـاری ۲۴۰ 
هکتـار از اراضـی زراعی این شهرسـتان بـه دانه 
روغنـی کنجـد اختصـاص یافتـه اسـت، از آغاز 

عملیـات برداشـت ایـن محصول خبـر داد.
وی بیـان کـرد: بخـش عمـده ای از سـطح ۲۴۰ 
هکتـار کشـت شـده ایـن محصـول کـه از بـذر 
خـود مصرفـی تأمین می شـود به صورت کشـت 
مسـتقیم و بـدون خـاک ورزی انجام شـده اسـت.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد ادامه 
و  دسـتی  صـورت  بـه  برداشـت  عملیـات  داد: 
سـنتی انجـام می شـود بر همین اسـاس برداشـت 

مـدت طوالنـی بـه طـول می انجامـد.
فانی عنـوان کرد: کارشناسـان جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان المـرد پیـش بینـی می کننـد ۲۰۰ تـن 
ایـن  مـزارع  از  کنجـد  روغنـی  دانـه  محصـول 

شهرسـتان برداشـت شـود.
وی یـادآور شـد: عمـده کنجـد تولیـد شـده در 
المـرد، تحویـل کارخانه هـای تولیـد ارده محلـی 

می شـود.
پرداخت قبض آب ساکنان یک 

روستا به همت نیک اندیش المردی
یـک  مصرفـی  آب  هزینـه  اشـکنانی،  نیکـوکار 
سـال مـردم روسـتای پسـبند از بخـش اشـکنان 

المـرد را پرداخـت کـرد. 
رئیس شـورای اسـالمی بخش اشـکنان در گفت 
اظهـار  المـرد،  در  فـارس  خبرنـگار  بـا  گـو  و 
بومـی  نیکـوکار  صالح بـدری،  محمـد  داشـت: 
سـاکن یکـی از کشـورهای حـوزه خلیـج فارس 
بـا پرداخـت قبـض آب ۲۰۰ کنتـور آب خانگـی 
در روسـتای پسـبند و روسـتاهای شـرقی اشکنان 
بـا مـردم ایـن روسـتای محـروم همـکاری کرد.

بومـی همچنیـن در  نیکـوکار  ایـن  افـزود:  وی 
مـاه مبارک رمضـان نیـز هزینـه آب مصرفی همه 
را  اشـکنان  شـرقی  منطقـه  روسـتاهای  سـاکنان 

بود. کـرده  پرداخـت 
رمضانـی گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط خـاص 
کرونایـی و بیـکاری برخـی از کارگـران فصلـی 
همچنیـن ایـن نیکـوکار بومـی بـا کمـک ۲۰۰ تا 
۵۰۰ هـزار تومانـی در تامین هر یک از سـبدهای 
معیشـتی جهـت اسـتفاده کارگـران مشـارکت کرد.

آغاز کشت گندم آبی در شهرستان 
المرد 

بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکز 
فـارس مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان المرد 
گفـت: بـا اغاز کشـت گنـدم ابی در شهرسـتان 
زمین هـای  از  هکتـار   ۳۵۰۰ از  بیـش  المـرد 
گنـدم  کشـت  بـه  شهرسـتان  ایـن  کشـاورزی 

اختصـاص داده شـده اسـت.
دیـم  گنـدم  افزود:کشـت  فانـی  محمدصـادق 
نیـز بـا اولیـن بـارش پاییـزه و در۲۸۰۰ هکتار 
شهرسـتان  ایـن  در  کشـاورزی،  زمین هـای  از 

اغـاز می شـود.
به  نوین کشاورزی  ادوات  ورود 

المرد 
مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد محمدصادق 
فانـی مدیـر جهادکشـاورزی المـرد گفـت: بـا 
پیشـرفت علـوم و فنـون، هـرروز شـاهد ورود 
مکانیزاسـیون بـه روز در کارهـا و حرفـه های 
از  نیـز  کشـاورزی  بخـش  و  هسـتیم  مختلـف 
ایـن قائده مسـتثنی نیسـت. در سـالیان گذشـته 
کشـاورزی شهرسـتان المـرد بـا وجـود ارائـه 
بـه  روز  بـه  هـای  آمـوزش  و  فنـون  و  علـوم 
اندیشـه  و  فـن  دارای  و  پیشـرو  کشـاورزان 
ادوات جدیـد  یافتـه و شـاهد ورود  گسـترش 
همیـن  در  هسـتیم.  المـرد  در  کشـاورزی 
زمینـه بـا وجـود اسـتفاده از پهبادهـا در امـور 
از  اسـتفاده  آموزشـی  دوره  یـک  کشـاورزی 
کشـاورزی  مـزارع  سمپاشـی  امـر  در  پهبـاد 
بخـش  کشـاورزان  و  کارشناسـان  حضـور  بـا 
افـزود:  فانـی  شـد.  برگـزار  المـرد  مرکـزی 
تجهیـزات و ادوات بـه روز کشـاورزی عالوه 
مزایـای  دارای  محصـول  تولیـد  افزایـش  بـر 
زیـادی اسـت که مـی طلبد به سـمت و سـوی 
نویـن سـازی کشـاورزی قـدم مؤثـر برداشـته 

. د شو
ایـن مقـام مسـئول مزایـای اسـتفاده از پهبـاد 
مـزارع  در  پاشـی  کـود  و  سمپاشـی  امـر  در 
لهیدگـی  از  جلوگیـری  نظیـر  مـواردی  را 
خسـارت  عـدم  و  کشـاورزی  اراضـی  خـاک 
تراکتورهـای  و  ادوات  توسـط  محصـول  بـه 
بـه  توجـه  بـا  کشـاورز  سـالمت   ، سـنگین 
یکنواختـی  انسـانی،  نیـروی  دخالـت  عـدم 
براسـاس  کار  انجـام  و  کـود  و  سـم  پاشـش 
گفـت:  و  بیـان  را  کارشناسـی  هـای  توصیـه 
کارشناسـان جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد 
در کنـار کشـاورزان فهیـم المـرد می کوشـند 
در شهرسـتان،  پیشـرفت صنعـت  پـای  بـه  پـا 
کشـاورزی نیـز گسـترش یابـد تـا نیـاز غذایی 

شـود.  تأمیـن  صنعتـی  جامعـه 

المـرد  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 
منابـع  بهسـازی  و  »آمـوزش  نشـریه  بیـان کـرد: 
اعتبـار  تعییـن  کمیسـیون  تأییـد  بـا  انسـانی« 
ایـن  هنـر  و  انسـانی  علـوم  حـوزه  نشـریات 

گرفـت. انتشـار  مجـوز  دانشـگاه 
آزاد  دانشـگاه  رئیـس  هاشـمی  سـیداحمد 
فعالیـت  آغـاز  دربـاره  المـرد  واحـد  اسـالمی 
انسـانی«  منابـع  بهسـازی  و  »آمـوزش  نشـریه 
گفـت: درخواسـت دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد 
المـرد مبنـی بـر راه انـدازی نشـریه »آمـوزش و 
در شـانزدهمین جلسـه  انسـانی«  منابـع  بهسـازی 

علـوم  نشـریات حـوزه  اعتبـار  تعییـن  کمیسـیون 
انسـانی و هنـر دانشـگاه آزاد اسـالمی مطـرح و 

گرفـت. قـرار  موافقـت  مـورد 
المـرد،  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 
انتشـار  را  نشـریه  ایـن  راه انـدازی  از  هـدف 
حـوزه  در  پژوهشـی  دسـتاوردهای  آخریـن 
و  دانسـت  انسـانی  منابـع  بهسـازی  و  آمـوزش 
مقـاالت  می تواننـد  پژوهشـگران  کـرد:  عنـوان 
را  خـود  پژوهش هـای  از  مسـتخرج  پژوهشـی 
کننـد.  ارسـال  مجلـه  ایـن  بـه  ارزیابـی  بـرای 
هاشـمی خاطرنشـان کـرد: اکنـون ایـن دومیـن 

در  المـرد  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  مجلـه 
انتشـار  مجـوز  کـه  اسـت  تربیتـی  علـوم  حـوزه 
 Education  گرفتـه و نخسـتین مجلـه بـه نام
انتشـار  حـال  در  کـه  بـود   Experiences

است.
المـرد  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 
تأکیـد کـرد کـه هـر دو مجله شـاخص های الزم 
کسـب  را  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت 
کرده انـد و پرونـده هـر دو مجلـه بـرای کسـب 
و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  بـه  الزم  امتیـاز 

فنـاوری ارسـال شـده اسـت.

راه اندازی نشریه آموزش و بهسازی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی المرد

اولین جلسه عملیاتی مدیریت مساجد فعال در المرد برگزار شد 
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آگهی تایید  تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه آقـای  سـهراب احمـدی   فرزنـد احمـد   قصـد تایید تفکیـک زمین مـورد ادعـای خود به 
مسـاحت تقریبـی  712/63 متـر مربـع  واقـع درمحلـه الورو ) شـرق  حسـینیه ، جنـوب بلـوار بنـی الزهرا 
( مطابـق کروکـی و مختصـات جغرافیایـی ذیـل را دارد لـذا چنانچـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی مدعـی 
مالکیـت زمیـن  مذکـور مـی باشـند یا قبـال زمین  مـورد نظر را خریـداری نمـوده اند حداکثـر ظرف مدت 
پانـزده روز از تاریـخ انتشـار این اگهی نسـبت به صدور دسـتور توقیـف موقت از مراجـع ذی صالح قضایی 
اقـدام نمـوده وگواهـی آن را بـه واحد امالک شـهرداری المـرد تحویل نمایند . بدیهی اسـت  پـس از پایان 
مهلـت مذکـور مراحـل قانونـی تاییـد تفکیـک انجام خواهد شـد و شـهرداری هیچگونـه مسـولیتی در قبال 

ادعـای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت .
 atpoint  x=۷۱۸۲۴۵/۶۵۵۹ y=۳۰۲۴۰۷۰/۴۰۹۸
atpoint  x=۷۱۸۲۵۴/۵۹۱۳ y=۳۰۲۴۰۶۴/۹۰۶۴
atpoint  x=۷۱۸۲۲۶/۴۳۴۵ y - ۳۰۲۴۰۰۲/۵۶۰۷ 
atpoint  x=۷۱۸۲۱۷/۱۷۴۴ y=۳۰۲۴۰۰۶/۸۹۱۳
atpoint  x=۷۱۸۲۳۱/۸۵۱۰ y=۳۰۲۴۰۳۹/۱۸۲۱
atpoint  x=۷۱۸۲۳۱/۴۷۰۳ y=۳۰۲۴۰۳۹/۳۵۲۴
واحد امالک شهرداری المرد

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

شـد و شـهرداری هیچگونه مسـولیتی در قبال ادعای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت .
 atpoint  x=۷۲۰۰۸۵/۶۳۰۰ y=۳۰۲۳۴۳۰/۵۷۰۰
atpoint  x=۷۲۰۰۷۹/۸۶۶۶ y=۳۰۲۳۴۳۵/۱۵۰۷
atpoint  x=۷۲۰۰۷۲/۰۶۱ y=۳۰۲۳۴۴/۷۴۶۴
atpoint  x=۷۲۰۰۷۱/۷۶۵۰ y=۳۰۲۳۴۴۱/۰۶۸۶
atpoint  x=۷۲۰۰۳۲/۲۶۱۰ y - ۳۰۲۳۴۶۹/۹۲۴۷ 
atpoint  x=۷۱۹۹۹۶/۲۰۸۶ y - ۳۰۲۳۴۲۸/۰۷۱۱
atpoint  x=۷۲۰۱۲۶/۹۴۱۰ y=۳۰۲۳۳۶۷/۷۳۹۳
atpoint  x=۷۲۰۱۴۲/۸۵۰۷ y=۳۰۲۳۳۹/۳۸۲۸
atpoint  x=۷۲۰۱۵۵/۴۰۷۶ y=۳۰۲۳۳۹۹/۷۶۴۰
واحد امالک شهرداری المرد

۴ آگهی

آگهی تایید  تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه  آقـای مرتضی خوشـنود  فرزند علـی    قصد تفکیـک زمین مورد ادعـای خود به مسـاحت تقریبی  
۴۰۵۶/۹۳ متـر  مربـع  واقـع درمحلـه فـرج آبـاد شـرق بلـوار منتهی بـه فلکه شـهدا و فلکه جوشـن شـهر چاهورز 
مطابـق کروکـی و مختصـات جغرافیایی ذیـل را دارد لذا چنانچه اشـخاص حقیقـی و حقوقی مدعـی مالکیت زمین  
مذکـور مـی باشـند یـا قبـال زمین  مـورد نظـر را خریـداری نموده انـد حداکثر ظـرف مـدت پانـزده روز از تاریخ 
انتشـار ایـن اگهـی نسـبت بـه صـدور دسـتور توقیف موقـت از مراجـع ذی صـالح قضایی اقـدام نمـوده وگواهی 
آن را بـه شـهرداری چاهـورز  تحویـل نماینـد . بدیهـی اسـت  پـس از پایـان مهلـت مذکـور مراحل قانونـی تایید 
تفکیـک انجـام خواهـد شـد و شـهرداری هیچگونـه مسـولیتی در قبـال ادعـای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت                                                                         

. شـهرداری  چاهورز

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره139460311029003566 مورخـه 94/11/13 هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي ششـدانگ یـک بـاب خانـه  تحـت پـالک  1231/3550 مفروزو 
مجـزا از پـالک 1231 بـه مسـاحت 440 متـر مربـع واقع در فراشـبند  بخش 8 فـارس در مالکیت آقـای عنایت 
اهلل کشـاورز  فرزنـد  کیامـرث   بـه شـماره شناسـنامه 9  قـرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتـي تحدید حدود 
پـالک اصلـي پـس از انتشـار آگهـي تحدید حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـاي مالک و برابر دسـتور 
تبصـره مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي عملیات تحدید حـدود پالک 
موصـوف روز دوشـنبه   مورخـه 99/9/17 سـاعت 9 صبـح در محـل وقوع ملک شـروع و انجام خواهـد گرفت . 
لـذا بـه وسـیله ایـن آگهـي از کلیـه صاحبان امـالک مجاور دعـوت مي گردد کـه در وقـت مقرر در محـل وقوع 
ملـک حضـور یافتـه و چنانچـه نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـي پـالک مذکـور ادعایي دارنـد طبق مـاده 20 
قانـون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدید حـدود به مـدت 30 روز بـه اداره 

ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/8/25
تاریخ تحدید حدود :1399/9/17

امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 
م الف /۷۰

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره139760311029000426 مورخـه 97/9/25 هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي ششـدانگ یـک بـاب خانـه  تحـت پـالک  1231/7077 مفروزو 
مجـزا از پـالک 1231/842 بـه مسـاحت 362/81 متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در مالکیت 
آقـای حبیـب اسـفندیاری   فرزنـد  منصـور   به شـماره شناسـنامه 6935  قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتي 
تحدیـد حـدود پـالک اصلـي پس از انتشـار آگهي تحدیـد حدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـاي مالک و 
برابـر دسـتور تبصـره مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیف اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي عملیـات تحدید 
حـدود پـالک موصـوف روزشـنبه   مورخه 99/9/22 سـاعت 9 صبح در محل وقـوع ملک شـروع و انجام خواهد 
گرفـت . لـذا بـه وسـیله ایـن آگهـي از کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور دعـوت مي گـردد کـه در وقت مقـرر در 
محـل وقـوع ملـک حضـور یافتـه و چنانچه نسـبت به حـدود و حقـوق ارتفاقي پـالک مذکـور ادعایـي دارند طبق 
مـاده 20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس تحدیـد حدود به مـدت 30 روز 

بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/8/25
تاریخ تحدید حدود :1399/9/22

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

هفته نامه طلوع آگهی می پذیرد ۰9۱۷3۸۱9۶۸3
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موتورسیکلت هاي 2۵ میلیاردي 
قاچاق در"المرد" کشف شدند 

کشـف  از  اسـتان  انتظامـي  فرمانـده  جانشـین   
در  قاچـاق  میلیـاردی   25 هـای  موتورسـیکلت 

داد.  خبـر  "المـرد"  شهرسـتان 
گفت وگـو  در  ملـک زاده"  "یوسـف  سـردار   
بـا خبرنـگار پایـگاه خبـري پلیـس بـا اعـالم این 
بـا قاچـاق کاال،  خبر،گفـت: در راسـتاي مبـارزه 
انجـام  بـا  المـرد  شهرسـتان  انتظامـي  مامـوران 
اقدامـات فنـي، از دپـو ۴ دسـتگاه موتورسـیکلت 
قاچـاق در یـک منـزل مسـکوني مطلـع شـدند و 

موضـوع را در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد.
قضائـي،  مقـام  هماهنگـي  بـا  داد:  ادامـه  وی 
مامـوران به محـل مورد نظـر اعزام و موفق شـدند 
در بازرسـي از آن مکان، ۴ دسـتگاه موتورسـیکلت 

قاچـاق را کشـف کننـد.
جانشـین فرمانـده انتظامـي اسـتان فـارس بـا بیان 
موتورسـیکلت هاي  ارزش  کارشناسـان  اینکـه 
مکشـوفه را ۲۵ میلیـارد ریـال بـرآورد کرده انـد، 
عنـوان داشـت: در ایـن رابطه یـک نفر دسـتگیر و 
بـا تشـکیل پرونـده بـه مراجع قضائـي معرفي شـد.

راز عجیب مرسدس بنز الکچری در فارس 

 مرسـدس بنز گـذر موقت کـه به طرز مشـکوکی 
در شـهر شـیراز گشـت می زد، توقیف شد. 

بـه گـزارش رکنـا و بـه نقـل از اداره کل روابـط 
عمومـی و تشـریفات سـازمان تعزیـرات حکومتی، 
غالمرضـا سـاالری سرپرسـت اداره کل تعزیـرات 
حکومتـی اسـتان فـارس اظهـار داشـت: مامـوران 
نیـروی انتظامـی، یک دسـتگاه خودروی مرسـدس 
بنـز گـذر موقـت را کـه بـه طـرز مشـکوکی در 
سـطح شـهر شـیراز تـردد می کـرد، متوقـف کردند.

وی افـزود: خـودروی مذکـور فاقـد مـدارک و 
اسـناد قانونـی بـوده که برای بررسـی های بیشـتر، 
خـودرو توقیـف و پرونـده ای نیـز در ایـن رابطـه 
تشـکیل و بـه تعزیـرات حکومتـی اسـتان ارسـال 

. شد
توقیف خودروی یک بچه پولدار

اسـتان  تعزیـرات حکومتـی  اداره کل  سرپرسـت 
فـارس گفـت: مالـک خـودروی بنز طـی بازجویی 
ایـن رابطـه را  اولیـه، هرگونـه تخلـف در  هـای 
انـکار کـرد و این در حالـی بود که طـی تحقیقات 
انجام شـده در شـعبه مشـخص شـد کـه علی رغم 
منقضـی شـدن  از  زیـادی  زمـان  مـدت  گذشـت 
پـالک تـردد خـودرو، مجـوز آن تمدیـد نشـده و 
بـه طـور غیرقانونی در سـطح شـهر در حـال تردد 

اسـت. بوده 
سـاالری با بیـان اینکـه خوردوهـای وارداتی باید 
بـا پرداخـت عوارض گمرکی وارد کشـور شـود و 
در غیـر اینصـورت قاچـاق تلقی می شـود، اضافه 
کـرد: بـا تکمیـل تحقیقـات و محرز شـدن تخلف، 
شـعبه رسـیدگی کننـده حکم بـه ضبط خـودروی 
بنـز بـه نفـع دولـت و جریمـه ۱۹ میلیـارد ریالـی 

بـرای مالـک آن صـادر کرد

توقیف پژو حامل کاالی قاچاق در 
المرد

سـواری  توقیـف  از  المـرد  انتظامـی  فرمانـده 
پـژو ۴۰۵ و کشـف کاالی قاچـاق بـه ارزش ۲ 

میلیـارد ریـال خبـر داد.
سـرهنگ مهـراب زارع پـور گفت: در راسـتای 
بـا  قاطـع  برخـورد  و  کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه 
شهرسـتان  انتظامـی  مامـوران  قاچاقچیـان، 
از  بازرسـی  و  کنتـرل  بـه  اقـدام  "المـرد" 

کردنـد. عبـوری  خودرو هـای 
او بـا بیـان اینکـه مامـوران موفـق شـدند یک 
شناسـایی  را  کاال  حامـل   ۴۰۵ پـژو  سـواری 
ایـن  از  بازرسـی  افـزود: در  متوقـف کننـد،  و 
سـنگین  خـودرو  گیربکـس  عـدد   ۴ خـودرو، 
خارجـی  دی  ال ای  تلویزیـون  دسـتگاه  یـک  و 
قانونـی کشـف شـد. فاقـد مـدارک  و  قاچـاق 

دسـتگیری  بـه  اشـاره  بـا  پـور  زارع  سـرهنگ 
بـه  وی  معرفـی  و  رابطـه  ایـن  در  نفـر  یـک 
ایـن  ارزش  کـرد:  بیـان  قضائـی،  مراجـع 
 ۲ کارشناسـان،  نظـر  برابـر  قاچـاق  محمولـه 

اسـت. شـده  بـرآورد  ریـال  میلیـارد 

گروگانگیران یک پیرمرد 
در فارس دستگیر شدند

اعـالم  فـارس  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده   
بانـد  اعضـای  انتظامـی،  کرد:مأمـوران 
گروگانگیـری در این اسـتان را دسـتگیر کردند 
و گـروگان کـه پیرمـرد ۸۳ سـاله بود،صحیح و 

بازگشـت.  خانـواده  آغـوش  بـه  سـالم 
سـرتیپ  سـردار  ایرنـا  دریافتـی  گـزارش  بـه 
بـاره  ایـن  در  حبیبـی  بخـش  رهـام  دوم 
هـای  فوریـت  مرکـز  اعـالم  پـی  گفـت:در 
۱۱۰ مبنـی بـر وقـوع گروگانگیـری در  پلیسـی 
داراب،  شهرسـتان  مسـافربری  پایانـه  اطـراف 
انتظامـی بـه محـل اعـزام شـدند که  مأمـوران 
شـد  مشـخص  پلیـس  تکمیلـی  بررسـی های  در 
۸۳ سـاله را  چنـد نفـر ناشـناس، یـک پیرمـرد 
بـه گـروگان گرفته انـد و ضمـن تمـاس تلفنی 
۲ میلیـارد تومـان  بـا خانـواده وی، از آن هـا  

انـد. آزادی اش طلـب کـرده  قبـال  در 
ایـن  در  ای  ویـژه  پرونـده  داد:  ادامـه  وی 
مأمـوران  بـا تـالش  خصـوص تشـکیل شـد و 
شهرسـتان  و  اسـتان  مرکـز  آگاهـی  پلیـس 
بانـد  اعضـای  مخفیـگاه  فسـا،  و  داراب  هـای 
فسـا  شهرسـتان  اطـراف  در  گروگانگیـران 

شـد. شناسـایی 
انتظامـی اسـتان فـارس گفـت: پـس  فرمانـده 
مرجـع  بـا  الزم  هـای  هماهنگـی  انجـام  از 
یـک  طـی  آگاهـی  پلیـس  مأمـوران  قضائـی، 
از  نفـر    ۶ منسـجم،  و  غافلگیرانـه  عملیـات 
دسـتگیر  را  گروگانگیـری  بانـد  ایـن  اعضـای 
بـه  را  شـده  گرفتـه  گـروگان  فـرد  و  کردنـد 
بـه  و  کردنـد  آزاد  سـالم  و  صحیـح  صـورت 

دادنـد. تحویـل  اش  خانـواده 
تشـکیل  بـا  متهمـان  اینکـه  بیـان  بـا  حبیبـی 
داده  تحویـل  قضائـی  مرجـع  بـه  پرونـده 
شـدند، اضافـه کـرد: پلیـس فـارس با کسـانی 
ناامنـی  موجـب  نحـوی  هـر  بـه  بخواهنـد  کـه 
و ایجـاد رعـب و وحشـت در جامعـه شـوند، 

داشـت. خواهـد  قانونـی  و  قاطـع  برخـورد 

عامالن ورود شـتر غیـر مجاز به صحرای شهرسـتان 
المـرد در انتظار برخورد شـدید قضایی باشـند. 

بـه گـزارش  گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از شـیراز، مرتضـی نکوگـو سرپرسـت اداره 
منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان المـرد ،گفت: 
بـا تـالش بـه موقـع نیرو هـای منابـع طبیعـی المـرد 
عامـالن ورود شـتر غیر مجـاز به عرصه هـای مرتعی 

این شهرسـتان شناسـایی شـدند.
او، بیـان کـرد: در این راسـتا افرادی کـه مبادرت به 

ورود غیـر قانونـی تعـداد زیادی شـتر بـه مرتع گود 
بگـور  شهرسـتان  المرد کـرده بودند شناسـایی و به 

مراجـع قضایی تحویل داده  شـدند.
نکوگـو، بـا هشـدار بـه عامـالن ورود هـر گونـه 
دام غیـر مجـاز بویـژه شـتر بـه عرصه هـای مرتعـی 
شهرسـتان المـرد، تصریـح کـرد: ورود هرگونـه دام 
غیـر مجـاز بـه مراتـع از سـوی بهـره بـرداران غیـر 
مجـاز ممنوع بـوده و به شـدت با عامالن ایـن اقدام 

غیـر قانونـی برخـورد می شـود.

۵حوادث

برخورد قضایی در انتظار عامالن ورود شتر غیر مجاز به صحرای المرد 

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000235مورخـه 99/7/2  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـي اراضي و 
سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضي آقای حسـین 
دهقان   فرزند عبدالحسـین  بشـماره شناسـنامه 17  صادره از  نوجین  در ششـدانگ یک درب باغ نخلی    به مسـاحت 68816  متر 
مربـع پـالک 101 فرعـی از 1240 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 1240  اصلـی   قطعه 6 بخش 8 فـارس واقع در شهرسـتان 
فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقـای حسـین دهقـان   محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نمایند . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۶۵

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000233مورخـه 99/7/2  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـي اراضي و 
سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضي آقای حسـین 
دهقان   فرزند عبدالحسـین  بشـماره شناسـنامه 17  صادره از  نوجین  در ششـدانگ یک قطعه   زمین زراعتی   به مسـاحت 117504  
متـر مربـع پـالک 99 فرعـی از 1240 اصلـی مفروز  مجزی شـده از پـالک 1240  اصلی   قطعـه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان 
فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقـای حسـین دهقـان   محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نمایند . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۶۷

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000234مورخـه 99/7/2  هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمان 
هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي آقای حسـین دهقـان   فرزند 
عبدالحسـین  بشـماره شناسـنامه 17  صـادره از  نوجیـن  در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی   به مسـاحت 102176  متـر مربع پالک 
102 فرعـی از 1240 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 1240  اصلـی   قطعـه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   خریداري 
از مالـک رسـمي آقـای حسـین دهقـان   محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي 
شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۶۶

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000236مورخـه 99/7/2  هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمان 
هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي آقای حسـین دهقـان   فرزند 
عبدالحسـین  بشـماره شناسـنامه 17  صـادره از  نوجیـن  در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی   به مسـاحت 105000  متـر مربع پالک 
100 فرعـی از 1240 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 1240  اصلـی   قطعـه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   خریداري 
از مالـک رسـمي آقـای حسـین دهقـان   محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي 
شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۶۸

 معـاون اجتماعـی پلیـس فتـا اشـاره بـه دسـتگیری 
عامالن چالشـهای مغایـر با عفت و اخـالق عمومی در 
فضـای مجـازی، گفـت: در چنـد روز اخیر سرشـاخه 
اصلـی ایـن چالشـهای غیـر اخالقی، شناسـایی شـدند.

به گزارش مشـرق، سـرهنگ رامین پاشـایی با اشـاره 
بـه دسـتگیری عامـالن چالشـهای مغایـر بـا عفـت و 
اخـالق عمومـی در فضـای مجـازی، در ایـن رابطـه 
اظهـار کرد: یکـی از ویژگی هـای بارز  فضای سـایبر، 
ایجاد سـرگرمی و راه اندازی چالشـهای مختلف اسـت 
و کاربـران فضـای مجازی با پیگیری چالشـها و دعوت 
بـه رفتـار و گفتمانی خـاص، پیگیر تحقق بخشـیدن به 
اهـداف خاصی هسـتند ضمن اینکه دعوت به چالشـها 
یکی از پیوسـتهای جدانشـدنی از فضای سـایبر اسـت.

فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟
معـاون اجتماعـی پلیس فتا ادامـه داد: بعضـی اوقات 
یـک پویـش و چالـش از حالـت محلـی، منطقـه ای و 
قـاره ای خـارج می شـود و بـه علـت خصلـت بـارز  
فضـای مجـازی که وابسـته به مکان نیسـت در سـطح 
بین المللـی و جهانـی مطـرح شـده و کاربـران فضـای 

مجـازی فـارغ از محـل اقامـت، نـژاد و مذهـب به آن 
می پیوندنـد و  پیـام همبسـتگی خـود را بـا آن اعـالم 
می کننـد، در ایـن حـوزه می تـوان بـه چالشـهای ضد 
نژادپرسـتی یـا کـودکان و خانواده های آسـیب دیده از 

جنـگ و تضییـع حقـوق انسـانی اشـاره کرد.
وی خاطرنشـان کـرد: اجـرا و راه انـدازی چالشـهای 
مختلـف در هر کشـور و اقلیم از فرهنـگ و هنجارهای 
بـا  اخالقـی هـر جامعـه پیـروی می کنـد از سـویی 
توجـه بـه اختالف نظرهـای گفتمـان فرهنگـی، دینی و 
اخالقـی در هر جامعه برخی چالشـها در قالب شـوخی 
و سـرگرمی، فعالیتهـای مدنـی و اجتماعـی، زیسـتی و 

محیطـی هـر کشـور صـورت می پذیرد.
ایـن مقـام انتظامـی بیـان کـرد: بـه تازگی در کشـور 
چالشـی توسـط تعدادی افراد به راه افتـاده که کاربران 
را بـه رفتـار زشـت و ناپسـند و مغایـر عفـت عمومی 
دعـوت می کنـد و ضمـن تشـویش اذهـان عمومـی، 
باعـث اعتـراض شـدید کاربـران عـادی و کنشـگران 

حرفـه ای فضـای مجازی شـده اسـت.
پاشـایی عنـوان کرد: در این راسـتا در چنـد روز اخیر 

افـرادی کـه بـه عنـوان سرشـاخه اصلی تشـویق کننده 
و ترغیب کننـده اجـرای ایـن چالشـهای غیـر اخالقـی 
بودنـد شناسـایی و ضمن دسـتگیری بـه مراجع قضائی 

معرفی شـدند.
معـاون اجتماعـی پلیس فتـا با اشـاره بـه اینکه رصد 
دائمـی رفتارهـای مغایـر بـا شـئونات دینـی، اخالقی 
و فرهنگـی پذیرفتـه شـده در جامعـه توسـط پلیـس 
فتـا در حـال اجـرا اسـت، تصریـح کـرد: هـر گونـه 
تشـویق، ترغیـب و راه انـدازی کانال با موضـوع اجراء 
چالشـهای مغایـر با اخـالق، عفت عمومی و شـئونات 
عـام رفتـاری و هنجارهـای جامعه جرم اسـت و پلیس 
فتـا بـا دعوت کننـدگان بـا اینگونـه اعمال برابـر قانون 

برخـورد خواهـد کرد. 
متذکـر شـد: هموطنـان می تواننـد در صـورت  وی 
مشـاهده و گـزارش موارد مشـکوک یا نیاز به مشـاوره 
و راهنمایـی بـه سـایت رسـمی پلیـس فتـا به نشـانی 
و  امـداد  مرکـز  بخـش   www.cybrpolice.ir
فوریتهـای سـایبری مراجعـه کننـد و بـا پلیـس فتا در 

ارتبـاط باشـند.

بازداشت مشوقان چالش های غیراخالقی در فضای مجازی

بـه گـزارش رکنا، زن ۳۲ سـاله در حالی که دسـتان 
کوچک پسـر سـه سـاله ای را در دسـت می فشـرد، 
دادخواسـت طـالق را روی میـز مشـاور و مـددکار 
مشـهد  خـان  میرزاکوچـک  کالنتـری  اجتماعـی 
گذاشـت و بـا بیـان ایـن کـه دیگـر نمـی توانـد بـا 
همسـرش زیـر یک سـقف زندگـی کند، در تشـریح 
سرگذشـت خود گفـت: در خانواده ای بـه دنیا آمدم 
کـه پـدرم از وضعیـت مالی خوبـی برخـوردار نبود، 
بـه همیـن دلیـل بعـد از پایـان تحصیالتـم در مقطع 
متوسـطه تـرک تحصیل کـردم و وارد بازار کار شـدم. 
خالصـه بـرای آن که جهیزیـه خودم را تهیـه کنم و 
از طرفـی هـم کمـک خـرج خانـواده باشـم، در یک 
کارگاه تولیـدی مانتـو شـغلی بـرای خـودم دسـت 
و پـا کـردم و بـه مـدت ۱۰سـال از درآمـدم بـرای 
اعضـای خانـواده ام نیـز هزینـه می کردم تـا این که 
»فریمـان« بـه خواسـتگاری ام آمـد. او کـه ۳۵سـاله 
بـود از طریـق یکی از بسـتگان دور پدرم بـه خانواده 

مـا معرفی شـد.
بـا توجـه بـه این کـه مـن اولیـن فرزنـد خانـواده 
بـاره  ایـن  در  ای  تجربـه  مـادرم  و  پـدر  و  بـودم 
نداشـتند، بـدون انجـام هیـچ گونـه تحقیقاتـی و تنها 
بـا اعتمـاد بـه حرف هـای خواسـتگارم کـه ادعا می 
کـرد دامـدار و کشـاورز اسـت، به عقـد او در آمدم. 
باالخره شـش ماه بعـد از برگزاری مراسـم عقدکنان، 
اتاقـک  بـه  مشـترک  زندگـی  آغـاز  بـرای  مـرا  او 
کوچکـی برد کـه در یک گاوداری در حاشـیه شـهر 

بود. سـاخته شـده 
پـدر و مـادرم بـه شـدت مخالـف سـکونت من در 
آن اتاقـک انبـاری گونـه و ترسـناک بودنـد امـا من 
بـرای حفـظ زندگـی ام تصمیم گرفتم بـه حرف های 
دیگـران توجـه نکنم و در کنار شـوهرم باشـم. هنوز 
یـک هفتـه از آغاز زندگی مشـترک مان نگذشـته بود 
کـه فهمیدم »فریمـان« تنها کارگر آن دامداری اسـت 
و صاحـب آن جـا بـرای کمک به همسـرم و همچنین 
نگهبانـی از گاوهایـش، آن اتاقـک را در اختیـار او 
قـرار داده بـود. با این حـال باز هم سـکوت کردم و 
دوشـادوش همسـرم در حالی مشـغول کار شـدم که 
بـوی تعفـن فضـوالت حیوانـی در فاصله سـه متری 

از محـل زندگـی ام به شـدت آزارم می داد.
در عیـن حـال همـه آن فضـوالت انباشـته شـده را 
بـه فاصلـه دورتـری منتقـل کـردم و تنهـا بـه آینده 
ولـی خیلـی زود همـه  اندیشـیدم  مـی  ای روشـن 
مسـیر  در  ام  زندگـی  و  رفـت  بـاد  بـر  آرزوهایـم 
نابـودی قـرار گرفـت. چنـد مـاه بعـد، هنگامـی که 
پسـرم را بـاردار بـودم رفتارهـای »فریمـان« بـه یک 
بـاره تغییـر کرد زیـرا پای »نصـرت« )برادرشـوهرم( 
بـه زندگـی ما باز شـد. او هـر روز زن غریبـه ای را 
بـا خـودش بـه منزل مـا مـی آورد و شـوهرم نیز مرا 
وادار بـه پذیرایـی از او مـی کـرد. آرام آرام مجبـور 
شـدم بسـاط حشـیش و تریاک کشـی را نیز برای آن 

هـا فراهـم کنم.
حتـی همسـرم مـرا مجبور مـی کـرد ناس اسـتفاده 

کنـم و زمانـی کـه حالـم بـه هـم مـی خـورد، بـا 
خندیـدن بـه حالـت هـای من تفریـح مـی کردند. از 
سـوی دیگـر رفتارهـای زشـت و کثیف شـوهرم آن 
قـدر آزاردهنده شـد که نمی توانسـتم ایـن وضعیت 
را تحمـل کنـم. انـگار مـن بـرای خدمتگـزاری بـه 
زنـان غریبـه و رفتارهـای زننـده همسـرم و برادرش 
اسـتخدام شـده بـودم. باالخـره کار بـه جایی رسـید 
هـا  آن  کنـار  در  اگـر  کـرد  مـی  تهدیـد  مـرا  کـه 

موادمخـدر مصـرف نکنـم، طالقـم مـی دهد!
رفتارهای آزار دهنده و بسـاط شـب نشـینی های او 
و بـرادرش بـا زنـان غریبه به جایی رسـید کـه دیگر 
از ادامـه ایـن زندگی مشـترک متنفر شـدم و حقیقت 
آن چـه در اطرافـم مـی گذشـت را بـا همـه وجودم 

حـس کردم. 
بـا ایـن تهدیدهـا، روزی از خـواب غفلـت بیـدار 
شـدم و تصمیـم گرفتـم از ایـن اعتمـاد و امیدهـای 
واهـی دسـت بـردارم و بـه دنبـال حقیقـت زندگـی 
باشـم. بـا ایـن حال فقـط دلم بـه حال پسـر کوچکم 
مـی سـوزد که آینـده اش در هالـه ای از ابهـام قرار 
مـی گیـرد و نمـی دانـم سرنوشـت او چگونـه رقـم 

خورد  خواهـد 
 شـایان ذکر اسـت، به دسـتور سـرهنگ باقـی زاده 
حـکاک )رئیـس کالنتـری میرزاکوچـک خـان( ایـن 
پرونـده توسـط مشـاوران و کارشناسـان زبـده دایره 
مـددکاری اجتماعـی و بـا احضـار همسـر ایـن زن 

جـوان مـورد رسـیدگی ویـژه قـرار گرفت.

شب نشینی های شیطانی شوهرم با زنان غریبه در مقابل چشمان من! 
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در روزهـای شـیوع همـه گیـری کرونا بـرای تقویـت ایمنی 
بـدن و پیشـگیری از ابتـال بـه ایـن بیمـاری بایـد مصـرف 

مایعـات بیشـتر شـود.
بـه گزارش بهداشـت نیـوز ، گیاهانی مانند آویشـن، دارچین، 
زعفـران،  گاوزبـان،  گل  مرزنجـوش،  زردچوبـه،  سـیاهدانه، 
سـبزیجاتی  کنـار  در  بابونـه  و  رزمـاری  بادرنجبویـه،  هـل، 
ماننـد چغنـدر، کدوحلوایـی، کلـم قمـی، کدوسـبز، کرفس، 
هویـج، زردک، نعنـا، پونـه، نخـود سـبز و انجیر خیسـانده در 
آب، شـیره انگـور، برگه زردآلـو، آناناس، سـیب و آب آن در 

تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن بسـیار مفیـد و مؤثر هسـتند.
 ۱( دمنوش آویشـن و شیرین بیان به همراه عناب:

خـواص ضـد میکروبـی ویروسـی دارد و سرشـار از آنتـی 
اکسـیدان بـه همراه مـواد مغذی اسـت. درمانگـر خوبی برای 
بیماری هایـی همچـون آنفلوانـزا و سـل، عفونت هـای ریـوی، 
برونشـیت و سـرماخوردگی اسـت این دمنوش از ترکیب یک 
لیـوان آب بـه همـراه پنج عدد عنـاب و یک قاشـق پر از برگ 
آویشـن بـا ترکیـب یـک قاشـق چایخوری از ریشـه شـیرین 
بیـان تهیـه می شـود. گفتنـی اسـت عنـاب در ایـن دمنـوش 
تأمیـن کننـده بسـیار خـوب ویتامین C اسـت کـه در افزایش 

قـوای بدنـی مفید اسـت و خاصیـت ضدمیکروبـی دارد.
 ۲( دمنوش بابونه:

بـا مـزاج گـرم و خشـک بـه شـکلی که جوشـانده سـه گرم 
از ایـن گیـاه بـه همـراه آب جوش سـه مرتبـه در روز جهت 
تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن مؤثر اسـت توجـه به ایـن نکته 
ضـروری اسـت افـرادی کـه مبتال بـه بیماری آسـم هسـتند با 

ممنوعیـت مصـرف این دمنـوش مواجه هسـتند.
 ۳( دمنوش نعنا:

بـا مـزاج گرم و خشـک بـه صـورت جوشـانده یک قاشـق 
مرباخـوری از بـرگ این گیاه در ۵۰ سـی سـی آب جوش در 
تقویـت سیسـتم ایمنـی بدن مناسـب اسـت، اما بـرای افرادی 

کـه دارای آسـیب های کبـدی هسـتند پیشـنهاد نمی شـود.
 ۴( دمنوش مرزنجوش:

ایـن دمنـوش نیـز طبعـی گـرم و خشـک دارد یـک قاشـق 
چـای خـوری از برگ ایـن گیاه به همراه ۲۵۰ سـی سـی آب 
جـوش روزانـه یـک تـا دو فنجان بسـیار مناسـب اسـت البته 

ایـن دمنـوش نیـز بـه خانم هـای بـاردار توصیه نمی شـود.
 ۵( دمنوش مریم گلی:

ایـن دمنـوش نیـز مانند سـایر دمنوش هـای معرفی شـده طبع 
گـرم و خشـک دارد و بـه صـورت یک قاشـق چـای خوری 
همـراه بـا آب جـوش تهیه می شـود و افـراد می توانند تا سـه 
بـار در روز آن را مصـرف کننـد البتـه ایـن دمنـوش نیـز بـه 

افـراد مبتـال بـه انـواع تشـنج ها توصیه نمی شـود.

 ۶( سیاهدانه:
مصـرف سـیاهدانه بـا مـزاج بسـیار گـرم و خشـک در کنار 
عسـل جهـت تقویـت سیسـتم ایمنی بدن بسـیار مفیـد و مؤثر 
اسـت به شـکلی کـه در گـرم مزاجـان حداکثـر ۱.۵ گـرم به 
شـکل خیسـانده شده در سـرکه و سپس خشک شـده آن و در 
سـرد مزاجـان اندکـی بیشـتر از این میـزان البته این مـورد نیز 

بـه خانم هـای بـاردار توصیه نمی شـود.
 ۷( زوفا:

بـا طبیعتـی گـرم و خشـک بـه صـورت دم کرده یک قاشـق 
چایخـوری بـه همـراه آب جـوش بـه مـدت ۱۵ دقیقه تا سـه 
بـار در روز جهـت تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن مؤثر اسـت 

مصـرف بیـش از انـدازه ایـن دمنـوش مضر کبد اسـت.
 توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه بـرای مصـرف 
بـرای پیشـگیری و چـه در مراحـل  دارو هـای گیاهـی چـه 
درمان حتمًا با پزشـک طب سـنتی مشـورت شـود مگـر اینکه 
دسترسـی بـه پزشـک مقـدور نباشـد؛ در ایـن صـورت صرفًا 
بـرای پیشـگیری پـس از مطالعـه دقیق مـوارد منـع مصرف و 
عـوارض با کمتریـن مقدار ممکنـه از گیاهان دارویی اسـتفاده 
کننـد چراکـه هر یـک از این گیاهـان در مـوارد مصرف بیش 

از انـدازه عوارضـی را بـه دنبـال خواهند داشـت.

متخصـص طـب سـنتی با بیـان اینکـه در پاییـز هـوا در صبح  و 
شـب سـرد و در طـول روز گرم اسـت، گفت: معموال نیاز اسـت 
در ابتـدا و آخـر روز لباس بیشـتری بپوشـیم؛ ضمن اینکـه باید به 

سـمت مصرف بیشـتر انواع آش هـا برویم.
بـه گزارش بهداشـت نیـوز، نعمت اهلل مسـعودی متخصص طب 
سـنتی در پاسـخ به این پرسـش که »در فصل پاییز برای سـالمتی 
بـدن چه تدابیری را بایـد در نظر گیریم؟«،بیان داشـت:فصل پاییز 

از لحاظ مزاجی سـرد و خشـک محسـوب می شود.
وی ادامـه داد: فصـول در طـب سـنتی از لحـاظ تقویمـی و 
اقلیمـی بـا همدیگـر فـرق می کننـد. تعریـف فصل پاییـز این 
اسـت کـه صبح ها و شـبها سـرد و در طـول روز گرم اسـت؛ 
در نتیجـه معمـوال نیـاز اسـت در ابتـدا و آخـر روز لبـاس 
بیشـتری بپوشـیم؛ همچنیـن در طـول روز نیز هـوا آنقدر گرم 

نمی شـود تـا نیـاز بـه سـرد کننده باشـد.

ایـن متخصـص طب سـنتی افـزود: پاییـز فصل بـرگ ریزان 
بـوده و ضـد مـزاج روح اسـت؛ مخصوصـا ما ایـن حالت را 
در گیاهـان شـاهد هسـتیم و در موجـودات زنده و انسـان نیز 

اثـر را دارد. همین 
مسـعودی اضافـه کـرد: بنابراین بایـد خیلی مراقب سـالمتی 
خـود باشـیم؛ چراکـه گفته انـد از سـرمای پاییز خـود را حفظ 
کـرده و دقـت کنیـم گرمـای آن نیـز مـا را تحـت تاثیـر قرار 
ندهـد؛ بـه دلیـل اینکـه هـر دو حالـت بـرای سـالمتی مضـر 

. ست ا
وی متذکر شـد: خشـکی حاصل از فصل تابسـتان با خشـکی 
فصـل پاییـز جمـع می شـود و می توانـد بیماری های خشـکی 
را زیـاد کنـد؛ لـذا در پاییز شـاهدیم کـه بیماری هایی همچون  
اگزمـا، افسـردگی، درد مفاصل، تیرگی پوسـت،خارش، سـوء 
مـزاج خشـک ریـه که سـرفه ها و تحریـکات ریوی بـه همراه 

دارد در این فصل بیشـتر اسـت.
بایـد  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  سـنتی  طـب  متخصـص  ایـن 
پرهیـز  افزاسـت،  خشـکی  کـه  غذایـی  مـواد  مصـرف  از 
سـرخ کردنی،  دار،  ادویـه  تنـد،  غذاهـای  بایـد  کنیم،گفـت: 
و  کنیـم  مصـرف  کمتـر  فلفـل   و  سوسـیس ،کالباس  پیتـزا، 
بـه سـمت مصـرف غذاهای گـرم و تـر مثـل انـواع آش ها و 

برویـم. خورشـت ها 
مسـعودی بـا اشـاره بـه اهمیـت مصـرف میـوه، خاطرنشـان 
کرد:البتـه بایـد توجـه کرد تا در فصـل پاییـز در مصرف میوه 
زیـاده روی نکنیـم؛ چراکـه این زیاده روی بسـیار بد اسـت و 

می توانـد بـدن را مسـتعد عفونـت کند.
وی متذکـر شـد: مخصوصـا کسـانی کـه گـوارش ضعیف و 
سـو ء مـزاج سـردی دارنـد، بایـد از زیـاده روی در مصـرف 

میـوه پرهیـز کـرده و بیشـتر مراقب باشـند.

۶ پزشکی و  سالمت 

چگونه از ابتال به کرونا پیشگیری کنیم؟

چکار کنیم در »پاییز« بیمار نشویم؟

چه دمنوش هایی ایمنی بدن را تقویت می کند؟

آیا می دانستید چغندر چه خواص قابل توجهی دارد؟

گیاهان دارویی که عوارض کرونا را درمان می کنند
متخصـص طـب ایرانـی گفـت: بر اسـاس کتـاب مرجـع گیاهـان دارویـی، گیاه 
بابونـه شـیرازی بـرای درمان سـرفه، تـب، برونشـیت و سـرماخوردگی و همچنین 

پیشـگیری از بـروز التهـاب دهـان و گلـو تأیید شـده اسـت.
بـه گـزارش بهداشـت نیوز، نعمـت اهلل مسـعودی متخصص طـب ایرانـی درباره 
توصیه هـای طـب سـنتی برای پیشـگیری از ابتـال به بیمـاری کرونا در افـرادی که 
بیمـاری زمینـه ای ندارنـد، توضیـح داد: بر اسـاس کتـاب مرجع گیاهـان دارویی، 
گیـاه بابونـه شـیرازی بـرای درمـان سـرفه، تـب، برونشـیت و سـرماخوردگی و 

همچنیـن پیشـگیری از بـروز التهـاب دهـان و گلو تأیید شـده اسـت.
وی افـزود: دز مصرفـی روزانـه تأیید شـده دمنوش آن ۳ گرم در روز معادل سـه 

قاشـق چایخوری است.
مسـعودی ادامـه داد: در طـب سـنتی ایرانی به اثـرات این گیاه دارویـی در بهبود 
آسـم و کاهـش شـدت تب هـای عفونـی، تسـکین خسـتگی و سـردرد نیز اشـاره 
شـده و همچنیـن اسـتفاده از بابونـه می توانـد منجـر به پاکسـازی بـدن از اخالط 

و فضـوالت اضافی شـود.
ایـن متخصـص طـب ایرانـی با اشـاره به خـواص عنـاب، توضیح داد: ایـن ماده 
غذایـی نیـز دارای خاصیـت ملیـن، ضـد حساسـیت و آرامبخش اسـت و در طب 
سـنتی مـا بـرای رفع اخالط فاسـد از بـدن، کلیه، قفسـه سـینه و ریه کاربـرد دارد.

وی خاطرنشـان کـرد: جوشـانده عنـاب از جملـه دمنوش هایـی اسـت کـه در 
فرهنـگ تغذیـه عامه کاربـرد دارد و در دزهـای معمول مصـرف خانگی عوارضی 

از آن گزارش نشـده اسـت.
بـا  نیسـتند می تواننـد  بیمـاری زمینـه ای  مسـعودی افـزود: افـرادی کـه دارای 
مصـرف سـه قاشـق غذاخـوری معـادل ۳ گـرم در روز از ایـن ماده غذایـی برای 

پیشـگیری از ابتـال بـه کرونـا اسـتفاده کنند.

هورمونی که در بهبود کرونا موثر است را بشناسید
 

محققـان دانشـگاه تولـدو اوهایـو در مطالعه ای جدیـد دریافتند کـه ویژگی های 
ضدالتهابـی و ایمـن سـازی هورمون اُکسـی توسـین مـی تواند در کنتـرل بیماری 

باشـد. موثر  کووید۱۹ 
بـه گـزارش مشـرق، بـه گفته محققـان، آسـیب بـه لمفوسـیت هـای T در زمان 
توفـان سـیتوکینی ناشـی از آلودگی بـه کروناویـروس از فاکتورهای مهمی اسـت 

کـه منجـر بـه تشـدید بیمـاری کووید ۱۹ می شـود.
امـا محققـان معتقدنـد اسـتفاده از هورمـون اُکسـی توسـین بـه صـورت وریدی 
می توانـد گزینـه خوبـی برای کمـک به درمـان کووید ۱۹ باشـد. هورمون اُکسـی 

توسـین دارای عملکـرد ضدالتهابـی و سـازگاری با سیسـتم ایمنی اسـت.
بهبود سـریع کرونایی ها ایمنی طوالنی مدت در پی دارد

هورمـون اُکسـی توسـین توسـط هیپوتاالمـوس تولیـد شـده و از طریـق غـده 
هیپوفیز ترشـح می شـود. ایـن هورمون نقـش مهمـی در فرایند بـارداری و زایمان 

دارد و همچنیـن بـه تولیدمثـل و عملکـرد جنسـی کمـک می کنـد.
از آنجائیکـه ایـن هورمـون دارای خـواص ضدالتهابـی اسـت موجـب تحریـک 

عملکـرد واکنـش ایمنـی می شـود.
تیـم تحقیـق به بررسـی این موضـوع پرداخت کـه آیا ایـن هورمـون می تواند از 

توفـان سـیتوکینی در مراحـل اولیه بیمـاری کووید ۱۹ پیشـگیری کند.
آنهـا دریافتنـد آنالـوگ اُکسـی توسـین موسـوم بـه کاربتوسـین دارای امضایـی 
و  پروتئین هـا  ایـن  اسـت.   TNF و   ،۱B—IL  ،۶-IL امضاهـای  بـا  مشـابه 
نشـانگرهای التهابـی از فاکتورهـای اصلـی آغازکننده توفـان سـیتوکینی مرتبط با 

کوویـد ۱۹ هسـتند.
در داخـل بـدن، ایـن نشـانگرها تبدیـل بـه مکانیسـمی می شـوند کـه می تواننـد 
مخالـف بـا توفـان سـیتوکینی عمل کننـد. امضای کاربتوسـین شـبیه بـه داروهای 

تحـت پژوهـش ضدویروسـی بـرای کووید ۱۹ اسـت.
همچنیـن درمـان با اُکسـی توسـین منجر بـه کاهش میـزان افزایش اندوتوکسـین 

در پالسـما می شـود کـه نتیجـه آن، کاهش فعالیت سـیتوکین اسـت.
حـال محققـان قصد دارنـد ایمنی و کارآمدی اُکسـی توسـین درون وریدی را در 

بیمـاران کرونایی بسـتری شـده در بیمارسـتان ارزیابی نمایند.
چرا کرونا در کودکان خفیف تر است؟

محققـان دانشـگاه کلمبیـا دریافتنـد کـه کـودکان آنتـی بـادی متفاوتـی در برابر 
ویـروس کرونـا تولیـد مـی کنند.

دانشـمندان کلمبیایـی دریافتنـد نوع و تعداد آنتی بادی سـاخته شـده بـر اثر ابتال 
بـه کرونا در کودکان با بزرگسـاالن متفاوت اسـت.

متئـو پوروتـو، یکـی از پژوهشـگران ایـن تحقیقـات گفـت: رونـد بیمـاری های 
عفونـی در کـودکان کوتـاه تـر از بزرگسـاالن اسـت. بـدن کـودکان بـه صورت 
ویـژه ای از ویـروس پاکسـازی مـی شـود و نیـازی بـه پاسـخ ایمنی قـوی ندارند.

در ایـن تحقیـق ۴۷ کـودک و ۳۲ بزرگسـال کـه آلـوده بـه کرونـا بودنـد، مورد 
بررسـی قـرار گرفتنـد. تحقیقات این دانشـمندان نشـان داد که سیسـتم ایمنی بدن 
کـودکان کمتـر از بزرگسـاالن آنتـی بادی می سـازد و برای خنثی سـازی ویروس 

هـا فعالیـت کمتری مـی کند.
دونـا فاربـر یکـی دیگـر از ایـن محققـان گفـت: میـزان پاسـخ ایمنـی بـا مقدار 
عفونـت، رابطـه مسـتقیمی دارد؛ یعنـی هر چه آلودگی عفونت بیشـتر باشـد، میزان 
پاسـخ ایمنـی و آنتـی بـادی تولیـد شـده بیشـتر اسـت. آنتـی بـادی تنها سـلولی 

اسـت کـه پـس از آلوده شـدن فـرد به ویـروس قابل مشـاهده اسـت.
او ادامـه داد: سیسـتم ایمنـی بـدن کـودکان با سـرعت، ویـروس هـای طبیعی را 
پـاک مـی کنـد، به همیـن دلیل پـس از ابتال بـه ویروس کرونـا، عفونت گسـترده 

ای در بـدن آنها مشـاهده نمی شـود. 
براسـاس گفتـه هـای ایـن محققـان، کـودکان گزینـه مناسـبی بـرای آزمایـش 

واکسـن هـا هسـتند.
سیستم ایمنی بدنتان را با چربی های حیوانی تقویت کنید
یـک پزشـک روسـی معتقـد اسـت افـراد بـرای تقویـت سیسـتم ایمنی بدن 

خـود در فصـل پاییـز و زمسـتان از چربی هـای حیوانـی اسـتفاده کنند.
بـه نقـل از اسـپوتنیک، دکتـر نیکیتـا خارلـوف در مقالـه ای مـی نویسـد: 
تمـام افـراد بایـد بـه دلیـل تقویـت ایمنـی بـدن، میـزان چربـی بـدن خود 
را در فصـل سـرما افزایـش دهنـد. تصـور چربـی بـه عنوان یـک خوراکی 

کـه فقـط به بـدن آسـیب می رسـاند اشـتباه اسـت.
ایـن خصـوص مـی  نیکیتـا خارلـوف، درمانگـر و متخصـص گـوارش در 
نویسـد کـه در فصـل سـرما و در طـی همـه گیـری بیماری های ویروسـی، 

مصـرف بیشـتر چربـی هـای حیوانـی منطقی اسـت.
او مـی گویـد: بـرای حفـظ ایمنـی عمومـی بـدن، خـوردن چربـی هـای 
حیوانـی ضـروری اسـت. ایـن خوراکـی هـا غشـای مخاطـی را ایجـاد می 

کننـد، کـه مانـع ورود بـرای ویـروس هـای مختلـف اسـت.
بـه گفتـه ایـن متخصـص گـوارش، کرونـا ویروسـی اسـت کـه کل کـره 
زمیـن را بـه وحشـت انداختـه اسـت. شـما مـی توانیـد با خوردن گوشـت 
غـاز، گاو ، چربـی گوشـت گوسـفند بـه گونـه ای چربـی خـوب را به بدن 
خـود تزریـق و بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی بدنتـان در برابـر ایـن ویـروس 

و یـا هـر نـوع ویـروس دیگـری کمـک کنید.

یـک پزشـک بـه ایـن سـوال پر جسـتجو کـه »چـه کنیم 
تـا بـه کرونـا مبتـال نشـویم« بـه زبان سـاده پاسـخ داده 

. ست ا
بـه گـزارش بهداشـت نیـوز، بـا افزایـش آمـار مبتالیان 
بـه کرونـا، شـاید دغدغـه بسـیاری از مـردم ایـن باشـد 
کـه چـه اقداماتـی بایـد انجـام دهنـد تـا بـه ایـن آمار 
پاسـخ  در  عمومـی  پزشـک  دیلمـی  آنـا  نشـوند؛  اضافـه 
بـه ایـن سـوال توصیـه می کنـد »در ایـن روز هـا حتـی 

المقـدور افـراد از منـزل خـارج نشـوند.«
می دهـد  ادامـه  می کـرد  گفت وگـو  میـزان  بـا  کـه  او 
حـد  تـا  شـوید  خـارج  منـزل  از  کـه  مجبوریـد  »اگـر 
ایـن  کـه  چـرا  نشـوید  سربسـته  فضا هـای  وارد  امـکان 
بـه  مبتـال  فـرد  اگـر  و  اسـت  پخـش  هـوا  در  ویـروس 
چنانچـه  و  باشـد  شـده  سربسـته ای  مـکان  وارد  کرونـا 
چنـد  طـی  ویـروس  نداشته باشـد،  مناسـبی  تهویـه  آنجـا 
امـکان  و  می مانـد  باقـی  محیـط  فضـای  در  سـاعت 
را  دارنـد  آنجـا حضـور  در  کـه  افـرادی  سـایر  بتـالی  ا

می کنـد.« فراهـم 

 ۲ دیلمـی اسـتفاده از ماسـک، رعایـت فاصلـه فیزیکـی 
متـری بـا سـایر افـراد و شسـتن دسـت ها بـه نحـوی که 
را  بکشـد  طـول  ثانیـه   ۲۰ بـار شست وشـو حداقـل  هـر 

لزامـی می دانـد. بتـال بـه کرونـا ا بـرای پیشـگیری از ا
بـه  بتـال  ا از  پیشـگیری  بـرای  اسـت  معتقـد  هرچنـد  او 
امـا  تقویـت کـرد،  را  بـدن  ایمنـی  بایـد سیسـتم  کرونـا 
در عیـن حـال می افزایـد: داشـتن سیسـتم ایمنـی قـوی، 
و  نمی کنـد  متنفـی  را  بیمـاری  ایـن  بـه  بتـالی  ا احتمـال 
گرفـت. جـدی  را  بهداشـتی  پروتکل هـای  همچنـان  بایـد 

را جهـت  توصیه هایـی  ادامـه  در  عمومـی  پزشـک  ایـن 
می کنـد:  عنـوان  اینگونـه  بـدن  ایمنـی  سیسـتم  تقویـت 
ایمنـی قـوی اول  بـه طـور کلـی بـرای داشـتن سیسـتم 
از همـه بایـد اسـترس را از خـود دور کـرد؛ بـا ورزش 
در فضـای سـرباز و یـا در خانـه بـه مـدت نیـم سـاعت 
همیـن  و  می شـود  ترشـح  بـدن  در  سـروتونین  هورمـون 

می کنـد. اسـترس کمـک  کنتـرل  بـه  موضـوع 
نتقـاد بـه برخـی شـایعات مجـازی در مورد  دیلمـی بـا ا
مصـرف ویتامیـن هـا، ضمـن اشـاره بـه تحقیقـات بالینی 

سیسـتم  تقویـت  در  ویتامین هـا  برخـی  تاثیـر  پیرامـون 
توجـه  شـایعات  بـه  مـردم  می افزایـد:  بـدن  ایمنـی 
الزم  بـدن  دفاعـی  سیسـتم  بـرای   D ویتامیـن  نکننـد، 
اسـت، پاییـن بودن سـطح سـرمی ایـن ویتامیـن موجب 
افزایـش  همچنـان  و  کرونـا  بـه  بتـال  ا احتمـال  باالرفتـن 
مبتالیانـی  از  زیـادی  تعـداد  و  می شـود  بیمـاری  شـدت 
 D ICU بسـتری هسـتند سـطح سـرمی ویتامیـن  کـه در 

اند. داشـته  پایینـی 
سیسـتم  تقویـت  بـرای  را  کافـی  خـواب  داشـتن  او 
لزامـی می دانـد و عـالوه بر ایـن می گوید:  ایمنـی بـدن ا
C نظیـر گوجـه  ویتامیـن  مصـرف مـواد غذایـی حـاوی 
هـم   .. و. نارنگـی  پرتقـال،  دلمـه ای،  فلفـل  فرنگـی، 
باشـد. موثـر  بـدن  ایمنـی  سیسـتم  افزایـش  در  می توانـد 

از  کرونـا  دوران  در  کـرد  توصیـه  خاتمـه  در  دیلمـی 
و سـرخ  فسـت فودی  غذا هـای  شـیرینی جـات،  مصـرف 
شـده حتـی المقـدور خـودداری شـود چـرا کـه مصرف 
می کنـد. تضعیـف  را  بـدن  دفاعـی  سیسـتم  غذاهـا،  ایـن 

چغنـدر جـزو مواد پـر خاصیت می باشـد که مصرف بـه اندازه 
آن خواص چشـمگیری مثل کاهش فشـارخون،درمان یبوست و... 

دارد
بـه گـزارش بهداشـت نیـوز ، چغنـدر حـاوی نیترات اسـت که 
بـدن آن را بـه اکسـید نیتریـک تبدیـل می کنـد. اکسـید نیتریک 
یـک رگ گشـاد کننـده عـروق اسـت که رگهـای خونی را شـل 
و گسـترده مـی کنـد و به همیـن طریق مـی تواند فشـار خون را 

کاهـش دهد.
 یـک مطالعه کوچک در سـال ۲۰۱۵ نشـان داد که نوشـیدن ۲۵۰ 
میلـی لیتـر آب چغندر در روز و طی چهار هفته برای کاهش فشـار 
خـون در بیمـاران مبتال به فشـار خون کافی اسـت. بر اسـاس یک 
مطالعـه کوچـک در سـال ۲۰۱۴، چغندر همچنین می تواند فشـار 

خـون را در افراد مسـن و دارای اضافـه وزن کاهش دهد.
  با التهاب مقابله می کند

رنـگ قرمـز تیـره چغنـدر توسـط بتاالیین، مـاده مغـذی گیاهی 
تولید شـده توسـط گیاهـان کـه دارای خـواص آنتی اکسـیدانی 
اسـت، ایجاد می شـود. بتاالیـن دارای خواص ضد التهابی اسـت 
زیـرا مـی توانـد آنزیـم سیکلواکسـیژناز-COX( ۲-2( را که با 

التهـاب همراه اسـت سـرکوب کند.
 التهـاب مزمـن می تواند به بافت سـالم آسـیب برسـاند و خطر 
مشـکالت سـالمتی طوالنـی مـدت ماننـد بیمـاری هـای قلبـی، 
سـرطان، دیابـت و آلزایمـر را افزایـش دهد. التهـاب مزمن کمی 
شـبیه زنـگ زدگـی روی آهن اسـت. اگر زنـگ زدگـی را از بین 
نبریـد و مـدام آن را در معـرض عناصـر قـرار دهیـد، همچنـان 

تخریـب می شـود.
 در یـک مطالعـه کوچک در سـال ۲۰۱۶ ، محققـان دریافتند که 
التهـاب سیسـتمیک برای کسـانی که فشـار خـون دارنـد پس از 
دو هفتـه مکمـل با چغنـدر پخته یـا آب چغندر خام بهبـود یافته 
اسـت. آب چغنـدر خـام حتـی در مقایسـه بـا چغنـدر پخته در 

مبـارزه با التهـاب نیز موثـر بود.
 چغندر قادر است به کاهش وزن کمک کند

هنگامـی کـه مـی خواهیـد وزن خـود را کاهش دهیـد، خوردن 
غذاهایـی که سـیر کننده هسـتند مـی تواند بسـیار مفید باشـد تا 

احسـاس سـیری کنید و پرخـوری نکنید.
 چغنـدر از نظـر محتـوای آب و فیبر غنی اسـت. این مـی تواند 
به شـما کمـک کند تا بهتـر سـیر و هیدراته شـوید، همچنین می 

تواند به احسـاس سـیری کمـک کند.
 چغندر کالری نسـبتاً کمی دارد و حاوی مقدار مناسـبی پروتئین 
بـرای یک سـبزیجات ریشـه ای اسـت، کـه این باعث می شـود 
کـه بـرای کسـی کـه سـعی در کاهـش وزن دارد، یـک انتخاب 

سـالم باشد.
 چغندر یبوست را درمان می کند

مقـدار باالی فیبـر و آب چغندر به هضم غـذا کمک می کند. فیبر 
با بزرگ شـدن مدفوع به شـما در داشـتن حرکات روده ای طبیعی 

کمـک می کند و احتمال یبوسـت را برای شـما کـم می کند.
 فیبـر همچنیـن می تواند بـه جلوگیری از بیماری های گوارشـی 
ماننـد سـرطان روده بـزرگ، بیمـاری ریفالکـس معـده و مری و 

دیورتیکولیـت کمک کند.
  پشتیبانی از سامت مغز با چغندر

از آنجـا کـه چغنـدر مـی توانـد فشـار خـون را کاهـش دهـد، 
بنابرایـن مـی توانـد خطر سـکته مغزی و سـایر مشـکالت مغزی 

دهد. را کاهـش 
 هـر زمـان فشـار خون بـاال باشـد، خطر سـکته مغزی و سـایر 
شـناختها افزایـش می یابـد. بنابراین، کاهش فشـار خون به شـما 
کمـک می کنـد و همچنین سـهولت و میـزان خـون وارد مغز را 

افزایـش مـی دهد.
 نیتراتهـای موجـود در چغندر نیز ممکن اسـت در سـالمت مغز 
نقش داشـته باشـد. مطالعه ای که در سـال ۲۰۱۱ روی بزرگترهای 

مسـن انجـام شـد نشـان داد کـه نیتـرات ها جریـان خـون را در 
مناطـق مهـم مغز مانند لوب پیشـانی کـه با توجـه و حافظه فعال 

ارتبـاط دارد افزایـش می دهد.
  بهبود بخشیدن عملکرد ورزشی

نیتراتهـای موجـود در چغندر نیز ممکن اسـت عملکرد ورزشـی 
را بهبـود بخشـند، بـه دلیل تأثیری کـه آنها بر میتوکنـدری دارند، 
بخشـی از سـلول کـه انرژی تولیـد می کنـد. نیترات هـا کارایی 

میتوکندری سـلولی را بهبود می بخشـند.
 از آنجـا کـه میتوکندری بـرای تولید انرژی در سـلولهای شـما 
مـورد نیاز اسـت، هر چیزی کـه بتواند عملکرد آنهـا را با کارآیی 

بیشـتری انجام دهـد به عملکرد ورزشـی کمـک می کند.
 یـک مطالعـه کوچـک در سـال ۲۰۱۶ نشـان داد کـه کنسـانتره 
چغنـدر غنـی از بتالئین می توانـد عملکرد را در دونـدگان رقابتی 
بهبود بخشـد. کسـانی که کنسـانتره چغندر مصرف کردند نسبت 
بـه افـرادی کـه دارونمـا داشـتند، میـزان تحمـل فشـار کمتری 
داشـتند. آنهـا همچنیـن افزایش کمتـری در الکتـات دهیدروژناز 
داشـتند که نشـانگر آسـیب عضالنی اسـت. یک مطالعه کوچک 
دیگـر در سـال ۲۰۱۹ نشـان داد کـه نیتـرات های حاصـل از آب 

چغنـدر باعث کاهـش خسـتگی عضالت می شـوند.
 ماننـد هـر غذایـی، مصرف بیـش از حـد چغندر هم مـی تواند 
منجـر بـه برخـی مشـکالت سـالمتی شـود. خطـرات ناشـی از 

مصرف زیـاد عبارتنـد از:
 افزایش خطر ابتا به سنگ کلیه

از آنجـا کـه چغندر سرشـار از ترکیـب اگزاالت اسـت خوردن 
زیـاد آن مـی تواند در تشـکیل سـنگ کلیه نقش داشـته باشـد.

 بدتر کردن نقرس
اگـر از نقـرس رنج مـی برید ، ممکن اسـت بخواهیـد از چغندر 
خـودداری کنیـد. اگـزاالت موجـود در چغنـدر می توانـد باعث 
افزایـش اسـید اوریک شـود که مـی تواند نقـرس را بدتـر کند.
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عبـاس رحمانـی در آییـن ارتقـاء بخـش خیرگـو و 
معارفـه خـود به عنـوان اولین سرپرسـت بخشـداری 
خیرگو،ضمـن تبریـک به مـردم والیتمـدار این بخش 

: گفت
بخـش خیرگـو دارای ظرفیت هـای بالفعـل و بالقوه 
محیطـی و انسـانی زیـادی اسـت کـه بـرای توسـعه 

پایـدار نیازمنـد توجه بـه اولویت هاسـت.
 اسـاس و بنـای کار مـا بـر ایجـاد وفـاق و همدلی 
بیـن مردم اسـت، چرا کـه در این صورت اسـت که 
مـی توانیـم ظرفیت هـای بالقـوه را به بالفعـل تبدیل 
کـرده و مردم آثار رشـد و توسـعه را شـاهد باشـند . 
 توصیـه اکیـد بنـده بـه دهیـاران محتـرم، اعضـای 
شـوراهای اسـالمی، معتمدیـن و همـه اقشـار ایـن 
اسـت کـه پرهیـز از دامـن زدن به حاشـیه هـا را به 
عنـوان عاملـی مهـم سـرلوحه کار خود قـرار دهند، 

چـرا کـه اختـالف در هـرکاری در خوشـبینانه ترین 
حالـت منجر بـه رکود خواهد شـد و چه بسـا باعث 

پـس رفـت هـر مجموعه ای گـردد . 
 انشـااهلل در آینـده ای نزدیک بـا اسـتفاده از ظرفیت 
هـای و خرد جمعی برنامه توسـعه خیرگـو را تدوین 
خواهیـم کـرد تـا در آینـده ای مشـخص و معلـوم 
شـاهد چشـم اندازی روشـن از توسـعه همـه جانبه 
پایـدار و متـوازن در سراسـر بخـش خیرگو باشـیم .

 بنـده امیـدوارم بـا یـاری و همدلـی و تالش شـبانه 
روزی بخشـی مترقـی و رو به رشـد را در شهرسـتان 
ایجـاد کنیـم کـه از آن بـه عنـوان بخشـی  موفق در 

شهرسـتان و حتـی اسـتان نام برده شـود.

هفـت واحـد صنفـی متخلـف در شهرسـتان مهـر 
تعطیـل شـد.

مرکـز  سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
فارس،رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان 
مهـر گفـت: ایـن بازدید ها در بخـش گلـه دار انجام 
شـده و بـه علـت رعایت نکـردن مقررات بهداشـتی 
و توجـه نکردن به قانـون محدودیـت فعالیت بعضی 
از صنـوف، از فعالیـت سـه فروشـگاه مـواد غذایی، 
یـک رسـتوران، یـک کافـه بسـتنی، یـک نانوایی و 

یـک آرایشـگاه زنانـه جلوگیری شـد.
سـید حسـن خلیلـی افزود: بر اسـاس برنامـه ریزی 
انجـام شـده و در زمینه اجرای گام دوم پیشـگیری از 
کرونـا، بازدید هـای سـرزده در سـاعت های مختلف 

شـبانه روز در همـه بخش هـای این شهرسـتان ادامه 
دارد و بـا همراهی دادسـتان یا نمایندگان دادسـتانی 
و پلیـس اطالعـات و اماکـن، امـکان صـدور حکـم 

تعطیلـی صنف متخلـف در محل وجـود دارد.
فاصلـه  رعایـت  گانـه  سـه  اصـول  افـزود:  وی 
اجتماعـی، اسـتفاده از ماسـک در اماکـن عمومـی و 
بهداشـت دسـت و سـطوح، سـه کلید اصلـی مقابله 
بـا شـیوع کروناویـروس اسـت و رعایـت نکـردن 
ایـن مقـررات از سـوی مـردم و صاحبـان صنـوف 
و اماکـن، تخلـف بهداشـتی و تهدیـد علیه سـالمت 
قانونـی دارد. پیگـرد  عمومـی محسـوب می شـود و 

راه اندازی بی تی اس روستا های 
چاهو وزیغان شهرستان مهر 

بـی تـی اس روسـتا های چاهـو وزیغـان بخـش 
مرکـزی شهرسـتان مهـر راه انـدازی شـد.

مرکـز  سـیما،  و  خبرگـزاری صـدا  گـزارش  بـه 
مخابـرات  اداره  ریـس  میرزایـی  فارس،علـی 
شهرسـتان مهـر گفـت. بانصب سـایت همـراه اول 
)b.t.s( روسـتای چاهـو مشـکل آنتـن دهی تلفن 
از  چاهـو  ۲۳۰خانـواری  روسـتای  اهالـی  همـراه 
توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان مهـر بـا اعتباری 
افـزون بـر ۴۰۰میلیون تومـان با ایجاد دکل مسـتقل 
ونصـب بـی تـی اس توسـط شـرکت مخابـرات 
فـارس در حاشـیه اتوبـان مهـر. گلـه داربرطـرف 

. شد
اس  تـی  بـی  و  دکل  بانصـب  افـزود.  میرزایـی 
مسـتقل در روسـتای زیغان از توابـع بخش مرکزی 
همـراه  تلفـن  دهـی  آنتـن  مهرمشـکل  شهرسـتان 
اهالـی روسـتای ۱۴۰، خانـواری زیغـان برطـرف 

. شد
 شـرکت مخابرات فـارس برای اجـرای این طرح 

بیـش از ۴۰۰میلیـون تومان هزینه کرده اسـت.
آغاز کشت گندم آبی در 

مهر  شهرستان 

مرکـز  سـیما،  و  خبرگـزاری صـدا  گـزارش  بـه 
جهـاد  گیاهـی  تولیـدات  اداره  فارس،رئیـس 
کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفـت: کاشـت گنـدم 
آبـی شهرسـتان مهـر در سـطح ۲۰ هکتـار شـهر 

شـد آغـاز  وراوی  بخـش  خـوزی 
مهنـدس محمـودی افـزود: کاشـت گنـدم در این 
شهرسـتان از اول آبـان آغـاز وتـا ۱۵اذرمـاه ادامه 

دارد.
ایـن  میشودکشـاورزان  بینـی  پیـش  افـزود:  وی 
شهرسـتان بیـش از ۸هزارهکتـار از اراضـی خـود 
را بـه زیر کشـت گنـدم آبـی و۲هزار هکتـار گندم 
دیـم ببرندوبیـش از ۴۰هزارتـن گنـدم تولیـد نمایند.

رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان مهر اظهار داشـت :تاکنـون بیش از ۳۵۰ 
تـن بذر اصـالح شـده از ارقـام سـیروان. چمران. 
تعاونی هـا  بیـن  وکریـم  بـرات  مهـرگان.  تیـرگان 
وعاملیـن درسـطح چهـار بخـش وراوی مرکـزی 
گلـه دار و اسـیر توزیع شـده و پیش بینی می شـود 

ایـن مقـدار بـه بیـش از ۲۵۰۰ تـن افزایـش یابد.

۱2۰ بسته معیشتی در المرد 
توزیع شد

 ۱۲۰ بسـته معیشـتی در محـالت مختلـف شـهر 
شـد. توزیع  المـرد 

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، در راسـتای عمـل به 
فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر همدلی 
و کمک هـای مؤمنانـه، تعـداد ۱۲۰ بسـته معیشـتی 
فرآورده هـای غذایـی بومـی و سـنتی منطقـه المرد 
شـهید  بنیادیـن  آموزش هـای  مرکـز  همـت  بـه 
انصـاری )ره( المـرد و با همکاری ائمـه جماعات، 
میـان سـادات مسـتمند در محـالت مختلـف شـهر 

المـرد توزیع شـد.
ایـن بسـته ها شـامل برخـی تغذیه هـای سـنتی و 
محلـی المرد اعـم از ماجـون، ارده، عسـل، خرما، 

نمـک دریـا، گندم و… اسـت.
ارزش تقریبی هر بسـته ۲۰۰ هزار تومان است.

پرواز پرنده نجات در آسمان المرد 
بیمـار المردی بـا یک فرونـد بالگـرد اورژانس به 

اعزام شد شـیراز 
بـه گـزارش خبرگزاری صداوسـیما مرکـز فارس، 
خانـم ۷۱ سـاله المـردی کـه بـه علـت عارضـه 
قلبـی بـه بیمارسـتان حـاج محمـود حـاج حیـدر 
ایـن شهرسـتان مراجعـه کرده بـود به دلیل شـدت 
ادامـه  بـرای  پزشـکان  تشـخیص  بـا  و  بیمـاری 
درمان، بـا بالگرداورژانـس از فرودگاه بیـن المللی 
شـهدای المرد بـه بیمارسـتان قلب الزهرای شـیراز 

شـد. منتقل 
ساخت دستگاه ضدعفونی کننده در 

شهرستان مهر 
دسـتگاه ضدعفونـی کننده پدالی در پژوهشسـرای 
دانـش آمـوزی ابن سـینای گلـه دارشهرسـتان مهر 

سـاخته شد.
مرکـز  سـیما،  و  خبرگـزاری صـدا  گـزارش  بـه 
فارس،رئیـس اداره آمـوزش وپـرورش منطقـه گله 
دار گفت:بـا توجـه بـه همـه گیری ویـروس کویید 
۱۹ ولـزوم ضدعفونـی کـردن مکان هـای بـا تراکم 
جمعیتـی بـاال، متخصصـان پژوهـش سـرای دانش 
آمـوزی ابن سـینا گلـه داربـا همت وتالش شـبانه 
روزی خـود موفـق به سـاخت دسـتگاه ضدعفونی 

کننـده پدالـی بـا کیفیت باال شـدند. 
اشـاره  بـا  دسـتگاه  ایـن  افزود:تولیـد  ابراهیمـی 
بـه نیـاز امـروز جامعـه بـه ضدعفونـی کنند هـای 
بـروز بـا همت وتـالش همـکاران ودانـش آموزان 
سـاخت  بـه  موفـق  دار  گلـه  منطقـه  هنرسـتانی 
دسـتگاهی شـدیم کـه از لحـاظ قیمـت بسـیار بـه 
نمونه هـای  از  بهتـر  کیفیـت  لحـاظ  واز  صرفه تـر 

دیگـر وبسـیار کـم مصـرف اسـت.
وی افـزود: هزینه تمام شـده این دسـتگاه نسـبت 
بـه نمونه هـای موجـود در بازار۲۰درصـد ارزانتـر 

. ست ا

۷ خرب

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

 برابـر راي شـماره 139760311029000489مورخـه 97/10/25  هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي اراضي و 
سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبـت ملک فراشـبند تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـي آقای  عباس 
پناهیـان  فرزنـد امیـد علـی   بشـماره شناسـنامه 2440150436  صـادره از  فراشـبند در یک بـاب خانه   به مسـاحت 339/89  متر 
مربـع پـالک 5290 فرعـی از 1231 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 809 فرعـی تـر 1231 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فارس 
واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقایـان محمد و محمد رضـا و مرتضی و حاجـی همگی عالیشـوندی   محرز 
گردیـده اسـت . لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـي تقدیم 

نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۵۸

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000231مورخـه 99/6/31  هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتي اراضي و 
سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبـت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـي آقای غالم 
عبـاس بـرزی  فرزنـد نگهـدار   بشـماره شناسـنامه 4329  صادره از  فراشـبند در یک واحد شـتر مـرغ پرواری   به مسـاحت 13272  
متـر مربـع پـالک 7262 فرعـی از 1231 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 1231 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در 
شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقـای غالمعباس بـرزی  محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـي تقدیم نمایند . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۶۳

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

 برابـر راي شـماره 139960311017000128  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمان هاي فاقد سـند 
رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبت ملک خرامـه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای سـید اشـرف الدین حسـینی  غرزند سـید احمد    
بشـماره شناسـنامه 3623 صـادره از  خرامـه    در یـک قطعه زمیـن مزروعی  به  مسـاحت 30286 متر مربع تحت  پالک شـماره 6341 فرعی از 
214 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 214اصلی واقع در خرامه بموجب سـند 97584مورخـه 69/2/15 تنظیمی دفتر 39 شـیراز    محرز 
گردیـده اسـت  . لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهي بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجـع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي 

مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

رضا حقانی نیا رییس ثبت اسناد و امالک خرامه 
م الف /۴۰۹

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

 برابـر راي شـماره 139960311017000129  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمان هاي فاقد سـند 
رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک خرامـه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای سـید اشـرف الدین حسـینی  غرزند سـید احمد    
بشـماره شناسـنامه 3623 صـادره از  خرامـه    در یـک قطعـه بـاغ    بـه  مسـاحت 17500 متـر مربع تحت  پالک شـماره 6342 فرعـی از 214 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 214اصلی واقـع در  قطعه یک بخش  پنج فارس  بموجب سـند انتقال  شـماره 97584مورخـه 69/2/15 
تنظیمـی دفتـر 39 شـیراز    محـرز گردیـده اسـت  . لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهي بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـي تقدیم 

نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

رضا حقانی نیا رییس ثبت اسناد و امالک خرامه 
م الف /۴۱۰

تعطیلی ۷ واحد صنفی متخلف در شهرستان مهر 

بخشدار خیرگو در آیین معارفه:
بنای کار ما بر ایجاد وفاق و همدلی بین مردم است 

بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از المـرد، حجـت 
االسـالم علـی حسـین زاده امـام جمعـه المـرد در 
خطبـه های نمـاز جمعه شـهر المـرد در سـخنانی با 
اشـاره به فـرا رسـیدن سـالروز چندیـن عملیات در 
هشـت سـال دفاع مقـدس اظهارداشـت:  نام انسـان 
هـای حماسـه سـاز و تاریـخ سـاز در سـطح ملـی، 
اسـتانی و شهرسـتانی بایـد در تاریخ بدرخشـد زیرا 

مهـم اسـت و بایـد حفظ شـود.
مرحـوم  زمـان  در  بسـتک  در جریـان  افـزود:  وی 
سیدعبدالحسـین الری مـردم ما رفتنـد و دفاع کردند 
کـه ایـن دالور مردی های مـردم باید گفته شـود و در 

روزنامـه ها یادداشـت شـود، زیـرا جـزء افتخارات 
اسـت. بزرگ 

امـام جمعـه المـرد گفـت: از سـوی دیگـر، خیرین  
بزرگـی کـه در شهرسـتان داشـتیم و از دنیـا رفته اند 
نیـز بایـد یادشـان گرامـی داشـته شـود کـه در این 
زمینـه سـتاد نمـاز جمعـه برنامـه هایی اجـرا خواهد 

. د کر
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  خصـوص  در  وی 
آمریـکا نیـز اظهـار داشـت: ایـن انتخابات شکسـت 
و  شکسـت  مسـئله  زیـرا  بـود  آمریـکا  راهبـردی 
پیـروزی بایـدن و ترامـپ نیسـت بلکه مسـئله اصلی 

شکسـت آمریـکا اسـت.
حجـت االسـالم حسـین زاده ادامـه داد: انتخابـات 
۲۰۲۰ آمریـکا را می تـوان زلزلـه سیاسـی تاریخـی 
آمریـکا نامیـد که خـود را مهـد تمدن می دانسـت و 
چیـزی جز لجـن زار در کشـوری که خـود را مظهر 

دموکراسـی مـی دانـد نبود.
و  مـردم  رای  کـرد:  تصریـح  المـرد  جمعـه  امـام 
تاثیرگـذاری مـردم در انتخابـات آمریـکا بسـیار کم 
اسـت زیرا چنـد رای الکتـرال، میلیون هـا رای مردم 
را از بیـن مـی بـرد و بازنـده انتخابات ترامـپ قمار 
بـاز نیسـت بلکه نظام شکسـت خـورده آمریکا اسـت

امام جمعه المرد 
یاد انسان های حماسه ساز به رشته تحریر درآید

بـا  نشسـت  در  زاده  احمـدی  اصغـر  سـیدعلی   
خبرنـگاران ضمـن گرامیداشـت هفتـه کتـاب گفت: 
هفتـه کتـاب امسـال بـا توجـه بـه شـرایط شـیوع 
ویـروس کرونـا و موجهای پـی در پی آن، نسـبت به 

سـالهای گذشـته متفـاوت  برگـزار مـی گـردد.
وی افـزود: با اشـاره بـه اینکه کتابخانه هـای عمومی 
نیـز تحـت تأثیر ایـن اتفاق بایـد خدمـات دهی خود 
را متناسـب با شـرایط روز می کردند ، اجـرای برنامه 
هـای ترویجـی کتابخوانـی بـا اسـتفاده از ظرفیـت 
مؤثـر روزانـه در حـال  بـه طـور  فضـای مجـازی 
اجـرا اسـت و بـا راه انـدازی و فعـال کـردن صفحه 
هـای کتابخانـه ها در شـبکه هـای اجتماعـی به طور 

گسـترده بـه تبلیـغ و ترویـج آن پرداختـه می شـود.
رییـس اداره کتابخانـه هـای عمومـی المـرد گفت : 
کتابخانه هـای عمومـی شهرسـتان المـرد ماننـد سـال 

هـای گذشـته از نیمـه آبان بـه اسـتقبال هفتـه کتاب 
رفتنـد و برنامـه هـای متنوع و گسـترده ای را شـروع 
کردنـد و در هفتـه پایانـی آبان مـاه نیز بـا اجرای ۸۶ 
برنامـه کتابخوانی با هدف گرامیداشـت این مناسـبت 
فرهنگـی و باشـعار »دانایـی؛ مانایـی«، هفتـه کتابـی 

مانـدگار و بدیـع بـه ثبـت خواهند رسـاند.
احمـدی زاده ادامـه داد: نکتـه قابـل تأمـل و جذاب 
بیست و هشـتمین دوره هفته کتاب در شهرستان المرد 
ایـن اسـت کـه در تدویـن و اجـرای ایـن برنامـه ها 
تالش شـده اسـت به کمـک ظرفیتها و منابـع موجود 
کتابخانـه هـا از فضای مجـازی اسـتفاده حداکثری به 
عمـل آیـد و فعالیتهـای متنـوع و تأثیرگـذار بـا نظـر 
بـه عالئـق گـروه هـای مختلـف سـنی پیـش بینی و 

گردد. اجـرا 
رئیـس اداره کتابخانه هـای عمومی شهرسـتان المرد 

در ادامـه تشـریح برنامه هـای هفته کتاب سـال ۱۳۹۹ 
بیـان داشـت: برگـزاری حـدود ۷ نشسـت کتابخوان 
کتابخـوان  نشسـت   ۶ ای،  کتابخانـه  و  ای  مدرسـه 
مجـازی، ۴ پویـش کتابخـوان، برنامـه هـای جـذاب 
مجـازی بخـش کـودک )قصـه گویـی ، مسـابقات 
نقاشـی، روخوانـی ، شـاهنامه خوانـی ، آمـوزش و 
مسـابقه کاردسـتی، نمایشـنامه خوانـی (، ۳ برنامـه 
رونمایـی و نقد کتاب از نویسـندگان بومی شهرسـتان 
تصویـری  و  متنـی  معرفـی  مجـازی،  صـورت  بـه 
کتـاب در فضـای مجازی، نمایشـگاه مجـازی کتاب، 
نشسـتهای مطالعاتـی ،کارگاه هـای آموزشـی مجازی 
)خطاطـی، طراحـی، روخوانـی و روانخوانـی قـرآن، 
صنایـع دسـتی( از برنامه هایی اسـت کـه عالقمندان 
از  هفتـه  ایـن  در  می تواننـد  کتابخوانـی  و  مطالعـه 

اجـرای آنهـا بهـره منـد گردن

اجرای ۸۶ برنامه فرهنگی طی هفته کتاب در المرد
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طلــوع 
المرد و مهر

امام  علی )ع( :
۸ گردشگری 

دل بستگى به دنیا، عقل را فاسد مى  کند، قلب 
را از شنیدن حکمت ناتوان مى  سازد و باعث 

عذاب دردناک مى  شود.

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000237مورخـه 99/07/2  هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتي اراضي 
و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضي آقای 
سـجاد نوشـادی  فرزنـد محمـد رضـا   بشـماره شناسـنامه 502  صادره از  فراشـبند در یـک باب خانه بـه مسـاحت 281 متر مربع 
پـالک 7263 فرعـی از 1231 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 865 فرعـی 1231اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در 
شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقـای غالمحسـین  جمشـیدی   محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت 

انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۵۸

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000230مورخـه 99/06/30  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي 
آقـای  رضـا صدیقـی فرزنـد دیـدار قلـی    بشـماره شناسـنامه 963  صـادره از  فراشـبند در یـک قطعه زمیـن زراعتی  به مسـاحت 
124324 متـر مربـع پـالک 296 فرعـی از 1241 اصلـی مفروز  مجزی شـده از پـالک 1241 اصلی   قطعه 6 بخـش 8 فارس واقع 
در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقـای علـی قاسـمی    محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتـي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـي تقدیم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۵۸

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

 برابـر راي شـماره 139960311017000133  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـي اراضي و سـاختمان هاي فاقد 
سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حوزه ثبت ملـک خرامه تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـي آقای علـی قائدی   فرزنـد خدابخش   
بشـماره شناسـنامه 2280525399 صـادره از  شـیراز   در ششـدانگ/ یـک قطعـه زمیـن محصـور به  مسـاحت 5000 متـر مربع تحت  
پـالک شـماره 1645 فرعـی از 200 اصلـی  در محـدوده 200 اصلـی   خریداري از مالک رسـمي محمـد ربیع  جوادی  فرزنـد باقر محرز 
گردیـده اسـت  . لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیـم نمایند . 

بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/8/10
تاریخ انتشار دوم : 99/8/25

رضا حقانی نیا رییس ثبت اسناد و امالک خرامه 
م الف /۴۱۲

آبشـار وحوضچـه طبیعـی چک چـک یکی از مناطـق تفریحی وگردشـگری شهرسـتان مهر 
به شـمار می رود. 

بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از مهـر، این آبشـار زیبـا در پانزده کیلومتری شـهر اسـیر 
و در چهـل کیلومتـری شـمال غـرب شهرسـتان مهـر، در جنوبـی تریـن نقطه اسـتان فارس 

واقـع شـده و دارای طبیعـت و جاذبـه های گردشـگری فراوانی اسـت. 
روسـتای گردشـگری چـک چـک به دلیـل دارا بـودن آب وهـوای دلپذیـر، مناظـر طبیعی 
چشـم نـواز و دل انگیـز، نخلسـتان هـای انبوه و سـربه فلک کشـیده ،آب و چشـمه زالل و 
همیشـه جـاری در تمـام فصـول سـال پذیـرای مهمانان و گردشـگران  بی شـماری اسـت.

روسـتای چـک چـک در کنارایـن آبشـار  طبیعـی واقع شـده و حدود بیسـت خانـوار در 
ایـن روسـتا سـکونت دارند کـه به شـغل کشـاورزی ودامداری مشـغول هسـتند.

در سـالیان اخیـر روسـتای چـک چـک از جاده مناسـب ، آب بهداشـتی و بـرق برخوردار 

شـده است.
 شـمال و جنـوب شهرسـتان مهـر را دو رشـته کـوه مـوازی و کـم ارتفـاع احاطـه کـرده 
اسـت کـه بـه حالت زیبایـی فرسـایش یافته و از مـارن های آهکـی، گچی، نمکی و ماسـه 

ای تشـکیل شـده اند.
حاشـیه آبشـار چـک چک بـه لحاظ پوشـش گیاهی بسـیار اسـت که بـه صـورت گیاهان 
خـودروی مرتعـی سـبز شـده و از میـان آنهـا می تـوان به بـادام کوهی، بنـه، انجیـر، گون، 
سـاری سـولماز، شـکر تیغـال، قیچ، قـره گـز، بارهنگ، تنگـرس، انـار شـیطان، گزوناترک 
کـه در زیـر آنهـا علف هایی مانند شـبدر، بهمـن و بعضی گیاهان مشـخص منطقـه مدیترانه 

ایـی مـی رویند اشـاره کرد.
از گیاهـان دارویـی منطقـه نیز می توان آویشـن ، اوشـنکو ، سـربرده ، مورتلـخ ، دریمه و 

بابونـه را نـام بـرد کـه از آن در درمان بسـیاری از بیماری ها اسـتفاده می شـود.

 از نظـر زندگـی جانـوری ایـن منطقـه دارای تنئوعـی خـاص اسـت و انـواع پسـتانداران 
ماننـد شـغال، کفتـار، خرگـوش کل ) بزکوهـی(، روبـاه، گـرگ و– پرندگانی چـون تیهو، 
کبـک، بلبـل، کالغ، کبوتر، گنجشـک، جغد، بـاز شـکاری، دم جنبانک، شـاهین، عقاب و– 

در آن زندگـی مـی کنند.
تـاالب هـای فصلـی منطقـه اسـیر، پذیـرای پرندگانی همچـون درنـا و لک لـک از مناطق 
مختلـف سـیبری بـوده کـه جلوه زیبایـی از طبیعـت بکر جنوب اسـتان فارس را بـه نمایش 

می گـذارد.
 آوای دلنشـینی کـه از چکیـدن پـی در پـی قطـرات آب بـه گـوش مـی رسـد و چشـم 
وگـوش هـر بیننـده ای را محـو تماشـای خـود می کنـد را وجه تسـمیه چک چـک نامیده 

. ند ا

مهر شهرستان  دل  در  زیبا  طبیعتی  چک،  چک  آبشار 

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره139960311029000093 مورخـه 99/4/2 هیات قانـون تعیین تکلیـف اراضي و 
سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي ششـدانگ یک باب سـاختمان  تحـت پـالک  1231/7074 به مسـاحت 2240 
متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در مالکیـت آقـای ابراهیم محمـدی    فرزند  حسـینعلی    به شـماره 
شناسـنامه 323  قـرار گرفتـه اسـت و مطابـق سـوابق ثبتـي تحدید حدود پـالک اصلي پس از انتشـار آگهـي تحدید 
حـدود بعمـل نیامـده اسـت لذا حسـب تقاضـاي مالـک و برابر دسـتور تبصره مـاده 13 قانـون تعیین تکلیـف اراضي 
و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي عملیـات تحدیـد حـدود پالک موصـوف روزسـه شـنبه   مورخـه 99/10/23 
سـاعت 9 صبـح در محـل وقـوع ملـک شـروع و انجـام خواهـد گرفـت . لذا بـه وسـیله این آگهـي از کلیـه صاحبان 
امـالک مجـاور دعـوت مـي گـردد که در وقـت مقـرر در محل وقـوع ملک حضـور یافتـه و چنانچه نسـبت به حدود 
و حقـوق ارتفاقـي پـالک مذکـور ادعایـي دارنـد طبـق مـاده 20 قانون ثبـت ، اعتراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیم 
صـورت مجلـس تحدیـد حـدود به مـدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید 

دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/8/25

تاریخ تحدید حدود :1399/10/23
امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

م الف /۶۱

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره139960311029000150 مورخـه 99/5/5 هیات قانـون تعیین تکلیـف اراضي و 
سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي ششـدانگ یـک بـاب قطعـه زمیـن زراعتـی   تحـت پـالک  1240/98 مفروز و 
مجـزا  از پـالک 1240 بـه مسـاحت 94931 متـر مربع واقع در فراشـبند  بخـش 8 فارس در مالکیت آقای مسـعود 
دهقـان     فرزنـد  خـدا رحـم   بـه شـماره شناسـنامه 777  قـرار گرفتـه اسـت و مطابق سـوابق ثبتـي تحدید حدود 
پـالک اصلـي پـس از انتشـار آگهـي تحدیـد حـدود بعمـل نیامـده اسـت لذا حسـب تقاضـاي مالـک و برابر دسـتور 
تبصـره مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي عملیـات تحدید حـدود پالک 
موصـوف روزپنـج شـنبه   مورخـه 99/9/27 سـاعت 9 صبـح در محـل وقـوع ملـک شـروع و انجـام خواهـد گرفت 
. لـذا بـه وسـیله ایـن آگهـي از کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور دعوت مي گـردد کـه در وقت مقـرر در محـل وقوع 
ملـک حضـور یافتـه و چنانچـه نسـبت به حـدود و حقوق ارتفاقـي پالک مذکـور ادعایي دارنـد طبق مـاده 20 قانون 
ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیـم صورت مجلـس تحدید حـدود به مـدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد 

و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/8/25
تاریخ تحدید حدود :1399/9/27

امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 
م الف /۷۲

آگهی مفقودی 
بدینوسـیله سـند و شناسـنامه موتـور سـیکلت  سـوپر موتـور جـت 125 بـه رنـگ 
مشـکی بـه شـماره موتور 709617 شـماره بدنـه 8956477  به شـماره پالک 28- 
659          689  بنـام علـی اکبـر عبداللهـی غرزنـد احمـد متـول 71/2/1 کـد ملی 

5150078141 مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد 


