
امام جمعه المردمطرح کرد: 

لزوم احداث پارک علم و 
فناورى در المرد

مدیر جهاد کشاورزی المرد: 
خسارت ۱۴ میلیاردى سیل به 

کشاورزان المردى

دادستان عمومى و انقالب المرد در نشست 
ناجا و سپاه تاکید کرد:

مبارزه قاطع با مواد 
مخدر، مشروبات الکلى و 
خودروهاى بدون پالک 

مدیرعامل شرکت غیربورسى اعالم کرد:
سهم دو درصدى سیمان در 

هزینه مسکن و تنها راه نجات 
شرکت ها
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مقام معظم رهبرى: 
یک ضرورت و نیاز انقالبي وحدت حوزه 
و دانشگاه عبارت از این است که ما این 
دو کانون علمي، این دو مرکز تعلیم و 
تعلم را از لحاظ اخالق حاکم بر آن ها، 
از لحاظ سیستم و سازماندهي حاکم بر 
آن ها، و از لحاظ برخي از محتواها به 

هم نزدیک کنیم.

عسل طبیعى جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

26آذرمـاه که بـه پاس خدمـات طاقت فرسـای ناوگان خسـتگی 
ناپذیـر حمـل و نقـل کشـور و بـرای آگاهی هرچـه بیشـتر جامعه 
بـا نقـش و جایـگاه اساسـی بخش حمـل و نقـل در اقتصـاد ایران 
عزیـز، بـه عنـوان »روز حمـل و نقـل« انتخـاب شـده اسـت را به  

تالشـگران حـوزه حمـل و نقـل تبریک مـی گویم.
على روئین اهلى

  مدیر عامل  و رئیس هیات مدیره گچ جنوب فارس

26آذر را کـه یـادآور تعلق خاطـر راننـدگان بـه معمـار 
کبیـر انقـاب، حضـرت امـام خمینـی رحمـه اهلل علیـه و 
تـاش فعـاالن این عرصـه برای کسـب عزت و پیشـرفت 
و  تبریـک  می باشـد،  اسـامی  ایـران  عزیزمـان  کشـور 

می نماییـم عـرض  تهنیـت 

انجمن صنفى رانندگان 
حمل کاالى شهرستان المرد 

نماینده مردم شهرستان های 
المرد و مهر: 

شمارش معکوس 
براى آغاز 

پروژه ۹ هزار 
میلیارد تومانى 
در جنوب فارس
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معاون استاندار فارس: 
دورهمى هاى خانوادگى در شب 

یلدا نداشته باشیم

اسـتانی  سـتاد  در  فـارس  اسـتاندار  جانشـین   
مقابلـه بـا کرونـا بـا اشـاره بـه در پیـش بـودن 
شـب یلـدا از مـردم خواسـت از دورهمی هـای 
خانوادگـی و برگـزاری میهمانـی در ایـن شـب 
خـودداری کننـد و مانـع شـیوع کرونـا شـوند. 
بـا  گـو  و  گفـت  در  قاسـم پور  عبدالرضـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: دورهمـی هـا و میهمانی 
هـای خانوادگـی در شـب یلـدا برگزار نشـود و 
مـردم از ظرفیـت فضـای مجـازی بـرای ارتباط 

بـا یکدیگـر در ایـن شـب اسـتفاده کننـد.
خانـواده  خودشـان،  از  مـردم  داد:  ادامـه  وی 
و  کننـد  مراقبـت  همشهریانشـان  و  هایشـان 
ایـن شـیوع  از  بیـش  نگذارنـد ویـروس کرونـا 

کنـد. پیـدا 
غیردولتـی  و  دولتـی  بخـش  هـا در  نظـارت 

تـر می شـود جـدی 
معـاون اسـتاندار فـارس گفـت: درسـت اسـت 
مناسـب کاهـش  و  مطلـوب  نزولـی،  کـه رونـد 
دلیـل  بـه  را  اسـتان  در  کرونـا  بـه  مبتالیـان 
همراهـی مردم شـاهد هسـتیم امـا بازگشـایی ها 
در بخـش اصنـاف نبایـد شـیوع ایـن ویروس را 

بـه دنبـال داشـته باشـد.
قاسـم پور افـزود: نظـارت ها در بخـش دولتی 
و غیردولتـی شـدیدتر و جـدی تـر مـی شـود و 
بـا مـواردی کـه نقـض پروتکل هـای بهداشـتی 

باشـد به شـدت برخـورد خواهد شـد.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم رعایـت پروتـکل های 
بهداشـتی بیـان کـرد: نبایـد از ویـروس کرونـا 
و  نکننـد  همـکاری  مـردم  اگـر  شـویم،  غافـل 
رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی ضعیـف باشـد 
مجبـور مـی شـویم محدودیـت هـا را برگردانیم 
تـداوم  لـذا  شـوند  مـی  اذیـت  مـردم  خـود  و 
همـکاری هـا و همراهـی هـا را بـه خصوص در 

شـب یلـدا انتظـار داریـم.
فرمانـداران جنوبـی فـارس پیـش بینی الزم 

را بـرای فصل سـرما داشـته باشـند
بـا  گفـت:  ادامـه  در  فـارس  اسـتاندار  معـاون 
توجـه بـه نزدیکـی بـه فصـل زمسـتان و سـرد 
اسـتان  هـای جنوبـی  در شهرسـتان  هـوا  شـدن 
و احتمـال در پیـش بـودن مـوج بعـدی کرونـا، 
ریـزی  برنامـه  و  بینـی  پیـش  بایـد  فرمانـداران 
الزم را انجـام دهنـد تـا بـا مشـکل خاصـی در 

ایـن فصـل مواجـه نشـویم.
۷۵ هزار و ۳۷۱ خودرو جریمه شـدند

تـداوم  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  پـور  قاسـم 
بـه  غیربومـی  خودروهـای  ورود  ممنوعیـت 
شهرسـتان هـای دارای وضعیـت قرمـز و نارنجی 
شـیوع ویـروس کرونـا و محدودیت هـای تردد 
شـبانه افـزود: جرایم خودروها سـفت و سـخت 

اعمـال مـی شـود.
وی ادامـه داد: ۷۵ هـزار و ۳۷۱ مـورد خودرو  
۹۹،جریمـه  بیسـت و یکـم آذرمـاه  تـا  از یکـم 
برگشـت  نیـز  خـودرو   ۶۷ و  هـزار   ۲۴ شـدند، 

شـدند. داده 
وی اضافـه کـرد: همچنیـن در طـول ایـن مدت 
ابتـدای  از  و  پلمـب شـدند  واحـد صنفـی   ۳۷۲
شـیوع ویـروس کرونـا تـا کنـون پلمـب هفـت 
۶۳۵ مـورد واحدهـای صنفـی متخلـف  هـزار و 

در اسـتان صـورت گرفتـه اسـت.
 در حـال حاضـر تنهـا شهرسـتان زریـن دشـت 
در اسـتان فـارس دارای وضعیـت قرمـز شـیوع 
شهرسـتان   ۲۸ کروناسـت؛همچنین  ویـروس 
اسـتهبان،  خرامـه،  داراب،  شـامل،  اسـتان  ایـن 
خنـج،  اوز،  الرسـتان،  آبـاده،  ارسـنجان، 
قیروکارزیـن،  سروسـتان،  شـیراز،  خرم بیـد، 
خفـر،  جهـرم،  بوانـات،  سـپیدان،  چنـار،  کـوه 
ممسـنی،  بیضـا،  بختـگان،  فیروزآبـاد،  کازرون، 
رسـتم، زرقـان، سـرچهان، پاسـارگاد، نی ریـز و 
گـراش در وضعیـت نارنجـی شـیوع کرونـا قرار 

. ند ر ا د
اقلیـد، مرودشـت، کـوار، فسـا،  شهرسـتان های 
زرد  وضعیـت  در  نیـز  المـرد  و  ُمهـر  فراشـبند، 

. هسـتند

امـام  و  فـارس  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
جمعـه شـیراز خطـاب بـه نماینـدگان این اسـتان 
و  اهـداف  گفـت:  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در 
برنامه ریزی هـای شـما بایـد همسـو و هـم راسـتا 
بـا اهـداف عالیـه اسـالم باشـد و هیـچ چیـز جـز 
نبایـد  مجلـس،  در  را  اسـالمی  انقـالب  مصالـح 

بگیریـد.  مدنظـر 
در  دژکام  لطـف اهلل  آیـت اهلل  ایرنـا،  بـه گـزارش 
در  فـارس  اسـتان  مـردم  نماینـدگان  بـا  دیـدار 
مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: همـه مـا چـون 
مسـوول شـدیم دوسـت داریـم در هـر جایـی که 
مسـوول هسـتیم فعـال و پُـر انـرژی باشـیم و کار 
انجـام دهیـم امـا گاهـی شـیطان از انگیزه هـای ما 

می کنـد. اسـتفاده  سـوء 
وی ادامـه داد: شـیطان گاهـی انسـان را وسوسـه 
می کنـد کـه مثـال بـودن تـو در ایـن جلسـه یا در 
ایـن جایـگاه و یـا در ایـن مسـوولیت، بیشـتر در 

چشـم هسـت و آنجا نیسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس، بـا بیـان 
اینکه کسـی کـه مسـوولیت می پذیـرد، در معرض 
انـواع وسوسـه های شـیطان قـرار می گیـرد، گفت: 
تواضـع کـردن  نگـران  نبایـد  مجلـس  نماینـدگان 
باشـند، تواضـع انسـان را کوچـک نمی کنـد بلکه 
منیـت خـود،  و  ادعـا  گذاشـتن  کنـار  بـا  انسـان 

می شـود. بـزرگ 
مسـوولیت  در  داشـت:  اظهـار  دژکام  آیـت اهلل 
نمایندگـی مجلـس شـورای اسـالمی، امتحان هـای 
بسـیاری بـرای نماینـدگان پیـش می آیـد، امتحـان 
نماینـدگان مجلـس بـه نماز خوانـدن، روزه گرفتن 
و انجـام احـکام شـرعی نیسـت بلکه امتحـان آنان 
در رعایـت حقـوق مـردم و پیگیـری مسـائل کالن 
نظـام اسـالمی و عـدم مسـامحه و کوتـاه نیامـدن 

از مصالـح ملی کشـور اسـت.
شـورای  مجلـس  نماینـدگان  کـرد:  بیـان  وی 
دادن  رای  و  گیری هـا  تصمیـم  در  بایـد  اسـالمی 

انسـان را وسوسـه می کنـد  دقـت کننـد، شـیطان 
لـذا بایـد نـگاه عمیـق داشـته باشـیم و ببینیـم بـه 
کـدام کار خداونـد راضی تـر هسـت و کاری کـه 
رضایـت خداونـد در آن اسـت، را انجـام دهیم و 
جوابـش را هـم در دنیـا هـم در آخـرت از خـدا 

. یـم می گیر
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری گفـت: یکـی از 
اسـالمی  حکومـت  بیـن  تفـاوت  اساسـی  نقـاط 
لیبـرال  دموکراتیـک  حکومـت  بـا  والیـی  و 
دموکراسـی ایـن اسـت کـه در لیبرال دموکراسـی 
شـما می خواهیـد حـزب سیاسـی کـه نماینـده آن 
هسـتید و یـا نهایتـا بخشـی از تـوده مـردم و یـا 
در حکومـت  ولـی  کنیـد  راضـی  را  مـردم  همـه 
دینـی  مردمسـاالری  چـون  والیـی،  و  اسـالمی 
و  هسـتی  خالـق  بایـد  شـما  داریـم  قبـول  را 
فرمـوده  کنیـد و خداونـد  را راضـی  مخلوقاتـش 
اسـت کـه اگـر یـک رنـگ باشـید و کار درسـت 
را انجـام دادیـد، دل هـای مردم را به سـمت شـما 

می کنـم. هدایـت 
هـم اینـک اسـتان فـارس بـا برخـورداری از ۳۶ 
شهرسـتان دارای ۱۸ کرسـی نمایندگـی در مجلس 

شـورای اسـالمی است

اسـتاندار فـارس، با اشـاره به تـوان اقتصـادی بازار 
گفـت:  ظرفیـت  ایـن  از  اسـتفاده  لـزوم  و  سـرمایه 
بورسـی  شـرکت های  مالـی  تـوان  از  بهره گیـری 
کـردن  فعـال  در  موثـری  نقـش  سـرمایه گذاری،  و 

طرح هـای بـزرگ عمرانـی و صنعتـی اسـتان خواهد 
داشـت. 

صنـدوق  نشسـت  در  رحیمـی،  عنایـت اهلل 
سـرمایه گذاری، بـورس و تامیـن سـرمایه در شـیراز 
تـوان  و  سـرمایه گذاری  ریسـک  کاهـش  افـزود: 
بـاالی اجـرا از جملـه ویژگی هـای مهـم در این نوع 

اسـت. سـرمایه گذاری 
و  اجرایـی  دسـتگاه های  متولیـان  داد:  ادامـه  وی 
اقتصـادی بایـد فعالیت بیشـتری در زمینـه بهره گیری 
حـوزه،  ایـن  در  و  باشـند  داشـته  ظرفیـت  ایـن  از 
حمایت هـای دولتـی و قانونـی نیـز پشـتوانه اجرایی 

می شـود. محسـوب  آنهـا 

رحیمـی، بـا اشـاره بـه فعالیـت شـرکت های موفق 
عمرانـی در فـارس و لـزوم هدایـت ایـن بخـش بـه 
سـمت بـازار سـرمایه بیـان کـرد: توجیـه و هدایـت 
بـه گفتمان سـازی  نیـاز  شـرکت های سـرمایه گذاری 
اقتصـادی  مجموعه هـای  ایـن خصـوص  در  و  دارد 
بایـد به جـای ارائه گـزارش بـه دنبال اجرایی شـدن 

ایـن هدف باشـند.
اسـتاندار فارس، عایـدات اقتصادی اسـتفاده از بازار 
سـرمایه را متوجـه مـردم دانسـت و گفـت: صنـدوق 
سـرمایه گذاری اسـتانی سـهام عدالت نیـز در تکمیل 
فرآیندهـای قانونـی و اجرایـی بـرای مشـارکت در 

بکوشـد. سـرمایه گذاری  طرح هـای 

 

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت فـارس 
گفـت: از ابتـدای آبـان مـاه امسـال تاکنـون افـزون 
بـر ۳۰۷ میلیـارد ریـال پرونـده تخلف صنفی شـامل 
احتـکار، فـروش اجبـاری و عـدم اعـالم موجـودی 
اسـت.  شـده  تشـکیل  اسـتان  ایـن  در  کاال 
روابـط عمومـی سـازمان صمـت اسـتان فـارس در 
گـزارش خـود به نقـل از حمیدرضـا ایـزدی افزود: 
طـی مـدت مذکـور و در جریان انجام ۴۲۴ بازرسـی 
از انبارهـا، عمده فروشـان و شـرکت های پخش، ۳۶ 
واحـد متخلـف شناسـایی و ضمـن تشـکیل پرونـده 
تخلـف، بـرای طی مراحـل قانونی و صـدور رای، به 

اداره کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان معرفی شـدند.
وی ادامه داد: از ۳۶ پرونده تشـکیل شـده مذکور۲۱ 
پرونـده مربـوط بـه تخلـف احتـکار بـه میـزان ۲۶۸ 

میلیـارد و ۲۱۵ میلیـون و ۵۱۸ هـزار ریال اسـت.
او اظهـار داشـت: کاالهـای مـورد احتـکار کشـف 
شـده شـامل روغـن خوراکـی، قنـد، برنـج، کـود 
شـیمیایی، خـودرو، روغـن موتـور، السـتیک و پیاز 

اسـت. بوده 
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت فـارس 
اضافـه کـرد: همچنین هشـت پرونـده نیـز مربوط به 
تخلـف فروش اجبـاری بـه ارزش ۲۲ میلیارد و ۳۰۱ 
میلیـون ریال بـوده که عمـده کاالهای مـورد تخلف 
ایـن بخـش نیـز شـامل مـواد غذایـی، ماکارونـی، 
شـکر، شـوینده ها، کیـک و رب گوجـه فرنگـی بوده 

. ست ا
ایـزدی افـزود: هفت پرونـده هم به دلیـل تخلف عدم 
اعـالم موجـودی به ارزش بیـش از ۱۶ میلیـارد و ۵۲۵ 
میلیون ریال تشـکیل شـده که شـامل پوشـک بچگانه، 

مـواد غذایـی، روغن خوراکی و سـیمان می شـود.
او اضافـه کـرد: از ابتدای امسـال تا اواسـط آذرماه 

جـاری افـزون بر ۷۵ هزار بازرسـی در اسـتان فارس 
انجام شـده که طـی آن برای ۴ هـزار و ۹۱۸ متخلف 
پرونـده تخلـف به ارزش ۹۹۵ میلیـارد و ۶۵۱ میلیون 
کل  اداره  بـه  رای  بـرای صـدور  و  تشـکیل  ریـال 

تعزیـرات حکومتی اسـتان ارجاع شـده اسـت.
 وی، ضمـن قدردانـی کوشـش و همـکاری ناظران 
افتخـاری گفـت: بازرسـان ایـن سـازمان روزانـه به 
طـور قاطـع در بـازار حضـور دارنـد و بـا بـر هـم 
زننـدگان نظـم بـازار، محتکـران، گرانفروشـان و کم 
برخـورد خواهنـد  اغماضـی  بـدون هیـچ  فروشـان 

. د کر
ایـزدی، از همراهـی مردم با بازرسـان بـرای مبارزه 
بـا برهـم زننـدگان نظـم بـازار نیـز قدردانـی کرد و 
مشـاهده  در صـورت  کـه  از شـهروندان خواسـت 
هرگونـه مـوارد تخلف صنفـی و اقتصـادی از جمله 
احتـکار کاال مـوارد را از طریـق سـامانه ۱۲۴ سـتاد 
خبـری سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت یـا تلفن 
۳۲۳۴۰۰۰۰ سـتاد خبـری اتاق اصناف اطالع رسـانی 
کننـد تـا بازرسـان در اسـرع وقت موضـوع را مورد 

بررسـی و رسـیدگی قـرار دهند.

 

جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: از ابتـدای سـال 
جـاری تـا پایـان آبـان مـاه، ۴۸ کارخانـه صنایـع 
اسـت.  شـده  ایجـاد  اسـتان  ایـن  در  تبدیلـی 
سـید عبـداهلل جزایـری افـزود: بیـش از ۱۵۶هـزار 
تُـن مـاده خام صنایـع تبدیلـی و کشـاورزی در این 

واحدهـا جذب شـد.

روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس 
بـه نقـل از وی افـزود: قـرار گرفتـن ایـن میـزان از 
محصوالت تولید شـده بخش کشـاورزی در پروسـه 
فـرآوری و بسـته بندی، کاهش ضایعـات بیش از ۴۸ 

هـزار تـن را به دنبـال دارد.
جزایـری بیـان کـرد: در سـال جـاری پروانـه بهره 
بـرداری بـرای ۱۱  مـورد سـردخانه بـا ظرفیـت ۱۴ 
هـزار و ۸۰۰  تـن ، ۱۸ واحـد صنعتـی بـا موضـوع 
فعالیـت بسـته بنـدی مـواد غذایـی بـا جـذب ماده 
خـام ۲۹ هـزار و ۸۲۷ تـن، ۲ واحد فرآوری و بسـته 
بنـدی گیاهـان با جذب مـاده خام یک هـزار و ۹۱۰ 
تـن و سـایر واحدهـای صنایع کشـاورزی بـه تعداد 
۱۷ واحـد بـا جذب مـاده خام ۱۰۹ هـزار و ۵۵۹ تن 

شـد. صادر 
بهـره  پروانـه  تعـداد  ایـن  ادامـه داد: صـدور  وی 
بـرداری اشـتغال زایـی مسـتقیم ۴۰۰ نفر را بـه دنبال 

است. داشـته 

جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
کشـاورزی فـارس گفـت: بـر اسـاس برنامـه ششـم 
توسـعه تعهـد جـذب مـاده خـام اسـتان فـارس در 
سـال جـاری در صنعـت کشـاورزی به میـزان ۱۶۱ 

هـزار و ۶۰۲ تـن اسـت.
جزایـری افـزود: صنایع کشـاورزی یکـی از ارکان 
و حلقـه هـای زنجیره تولید بخش کشـاورزی اسـت 
و کاهـش  افـزوده  ارزش  افزایـش  بـر  کـه عـالوه 
ضایعـات،  اشـتغال زایـی  پایـدار را بـه دنبـال دارد.

جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: توجـه بـه 
صنایـع کشـاورزی بـه منظـور افزایش  جـذب ماده 
خـام و ایجـاد واحدهـای جدید سـبب می شـود که 
چرخـه تولیـد بخـش از حالـت سـنتی بـه صنعتـی 
افزایـش  بـرای  اجرایـی  ضمانـت  و  شـود  تبدیـل 
درآمـد بهـره بـرداران کشـاورزی را به دنبال داشـته 

. شد با

2اخبار

استاندار فارس: 
طرح هاى عمرانى فارس با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه فعال شوند

۴۸ کارخانه جدید صنایع تبدیلى و غذایى در فارس ایجاد شد

افزون بر ۳۰۷ میلیارد ریال پرونده تخلف صنفى در فارس تشکیل شد

 امام جمعه شیراز: 
هیچ چیز جز مصالح انقالب اسالمى مدنظر نمایندگان مجلس نباشد

 معـاون هماهنگـی اموراقتصـادی اسـتانداری فارس 
گفـت: ۹۴۰ میلیـارد ریـال اعتبـار از محـل اعتبارات 
بنـد الـف تبصـره ۱۸ بـرای پـروژه پایانـه صادراتـی 
محصـوالت کشـاورزی ایـن اسـتان تخصیـص یافته 

 . ست ا
ظفـر افشـون، در جلسـه کارگـروه توسـعه صادرات 
غیـر نفتـی اسـتان در شـیراز افـزود: تخصیـص ایـن 
اعتبـار در مرحلـه تکمیـل پرونـده از طریـق مدیریت 

شـعب بانک کشـاورزی اسـتان اسـت.
وی ادامـه داد: بـا توجه بـه اهمیت توسـعه اقتصادی 
اسـتان بـه ویـژه در زمینه صـادرات غیرنفتـی و تاکید 
اسـتاندار فـارس در این زمینـه، اجـرا و تکمیل پروژه 
پایانـه صادراتـی محصـوالت کشـاورزی اسـتان در 
منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز در دسـتور کار قـرار 

اسـت. گرفته 
افشـون ادامـه داد: بـه منظـور جلوگیـری از رکـود 

مجدد پـروژه پایانـه صادراتی محصوالت کشـاورزی 
فـارس، یک کمیتـه تخصصی ذیـل کارگروه توسـعه 
صـادرات بـا محوریـت سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان تشـکیل مـی شـود و در اسـرع وقت 
نسـبت بـه بررسـی و تعییـن تکلیـف ایـن پـروژه از 
تمـام زوایـا اقـدام و نتایـج حاصلـه را بـه کارگـروه 
توسـعه صـادرات جهت اخـذ تصمیمات نهایـی ارائه 

کرد. خواهـد 

۹۴۰ میلیارد ریال به پایانه صادراتى کشاورزى فارس اختصاص یافت

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
فارس اعالم کرد :

فارس و گذر از اوج مصرف برق 
در تابستان ۱۴۰۰ با مدیریت و 

اصالح الگو
 مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان 
فـارس بـا بیـان اینکـه مدیریـت اثـر بخـش و 
اصـالح الگـو مهمتریـن رویکردهـا بـرای عبور 
از اوج مصـرف بـرق در تابسـتان ۱۴۰۰ گفـت: 
و  فـارس  اسـتان  در  بـرق  حـوزه  متخصصـان 
جنـوب کشـور در تابسـتان پیـش رو همـه توان 
حرفـه ای و تخصصـی را بـرای عبـور از نقطـه 

اوج مصـرف بـه کار خواهنـد بسـت. 
 غالمرضـا نصیـری با اشـاره بـه اینکـه حداکثر 
مصـرف بـرق در اسـتان فارس و جنوب کشـور 
مـاه رخ  مـرداد   ۳۱ روز   در  در سـال جـاری 
داد افـزود: در ایـن روز ۶ هـزار و ۱۵ مـگاوات 
بـرق مصـرف شـده اسـت ، پیـش بینـی مصرف 
بـرای سـال آینده حداکثـر هفت درصـد افزایش 
اسـت بنا بـر ایـن باید بـرای مصـرف ۶ هزار و 

۴۳۶ مـگاوات برنامـه ریزی شـود.
اسـتان  ای  منطقـه  بـرق  مدیـر عامـل شـرکت 
فـارس ادامـه داد : در همیـن تاریـخ ۶ هـزار و 
۲۶۰ مـگاوات بـرق و انـرژی در اسـتان فـارس 
و جنـوب کشـور تولیـد شـده اسـت و  مـازاد 
هـای همجـوار  اسـتان  بـه  بـر مصـرف  تولیـد 
داده شـده ، مدیریـت مصـرف برق در سـال ۹۹ 
حـدود  ۹۸۶.۸  مـگاوات بـوده  کـه نزدیـک به 
تولیـد یک نیـروگاه هـزار مگاواتی اسـت و این 

موضـوع جـای تامـل و توجـه دارد.
هـای  برنامـه  تشـریح  بـا  نصیـری   مهنـدس 
امسـال برای عبـور از تابسـتان ۱۴۰۰ و مدیریت 
مصـرف بـرق اضافـه کرد: ایـن شـرکت در پنج 
محـور برنامـه هایـی را تدویـن کـرده اسـت ،  
یکـی از ایـن مـوارد کـه بسـیار دارای اهمیـت 
اسـت  مصـرف  بخـش  اثـر  مدیریـت  می باشـد 
، شـرکت بـرق منطقـه ای فـارس بـا همـکاری 
شـرکت هـای توزیـع  درایـن زمینـه کارگـروه 
ویـژه و نظـام نامـه نویـن تدویـن کـرده اسـت 
کـه در کشـور منحصـر بفـرد اسـت ، پارسـال 
هـم ایـن نظـام نامـه اجـرا شـده و امسـال نیـز 

بازنگـری و اجـرا خواهـد شـد.
اسـتان  ای  منطقـه  بـرق  مدیـر عامـل شـرکت 
جامـع  سـامانه  همچنیـن   : داد  ادامـه  فـارس  
راه  منطقـه  در  عملیـات  مدیریـت  و  پایـش 
انـدازی شـده اسـت ، ایـن سـامانه بـه صورت 
را  مصـرف  مدیریـت  و  هـا  سـهمیه  ای  لحظـه 
نشـان می دهـد کـه می تـوان مدیریـت بـار را به 

خوبـی بـر اسـاس ایـن سـامانه انجـام داد.
نصیـری از دیگـر محورهـا  برای عبـور از نقطه 
اوج مصـرف بـرق تابسـتان ۱۴۰۰  را هماهنگـی 
بیـن شـرکت هـای توزیع و شـرکت بـرق منطقه 
ای دانسـت  و گفـت : هـر کدام از این شـرکت 
هـا راهکارهـای  مدیریتـی را اعالم کـرده اند و 
جمیـع ایـن راهکارهـا بررسـی شـده  و درایـن 

زمینـه طبـق برنامـه ریـزی حرکت می شـود.
معـاون بهـره بـرداری شـرکت بـرق منطقـه ای 
اسـتان فـارس هـم بـا بیـان اینکـه بـرای عبـور 
و  مطمئـن  بـرق  تامیـن  و   ۱۴۰۰ تابسـتان  از 
پایـدار برنامـه ریـزی جامـع انجام شـده گفت: 
ایـن برنامـه هـا در شـرکت بـرق منطقـه ای در 
نخسـت   ، شـود  مـی  دنبـال  کاری  حـوزه  دو 
در جلسـات داخلـی بـا شـرکت هـای توزیـع 
بحرانـی   نقـاظ  و  بـرق  مصـرف  گلوگاه هـای 
شناسـایی شـده  کـه بـر اسـاس آن  برنامه های 
طـرح و توسـعه اعمـال می گـردد و همچنیـن با 
توجـه بـه افزایـش بـار و مسـایل و مشـکالت 
سـال های قبـل امسـال برنامـه ویـژه سـرویس و 
نگهـداری شـبکه انتقـال اعمـال می شـود ، این 
برنامـه بـرای جاهایـی کـه حساسـیت بیشـتری 
دارنـد و یـا  به سـرویس و نگهداری بیشـتر نیاز 

دارنـد ایـن برنامـه اعمـال مـی گردد.
 حمـزه روغنیـان افـزود: در زمینه بهینه سـازی 
شـبکه هـم کار فراوان انجام شـده اسـت ، طرح 
هـای توسـعه و نگهداری شـبکه با بهینه سـازی 
بـه خوبـی   ۱۴۰۰ تابسـتان  از  تـا  دنبـال شـده 

. کنیم  عبـور 
وی بـا بیـان اینکـه در نقطـه اوج بـرق امسـال 
بیشـترین میـزان مصـرف بـرق ثبت شـده اسـت 
گفـت:  گرچـه در تاریـخ ۳۱  مـرداد مـاه بـه 
میـزان ۶ هـزار و ۱۵ مـگاوات بـرق در اسـتان 
فارس و جنوب کشـور مصرف شـده اسـت  اما 
لحظـه ای تامیـن بـرق بـا مشـکل همراه نشـد و 
ایـن درحالـی بود کـه اگـر برنامه هـای مدیریت 
بـار بـه اجـرا در نمی آمـد، مصـرف بـاالی برق 
منجـر بـه ایجـاد محدودیت هایی بـرای فارس و 

جنـوب کشـور می شـد.
معـاون بهـره بـرداری شـرکت بـرق منطقـه ای 
اسـتان فـارس  ادامه داد : روزهای گرم تابسـتان 
یکـی پس از دیگری پشـت سـرنهاده شـد و کم 
کـم بـه زمـان کاهـش مصـرف نزدیـک شـدیم  
ایـن  در  خاموشـی  بـدون  روزی  آنکـه  بـدون 
منطقـه رخ دهـد. امسـال نیـز بـا اجـرای برنامه 
هـای جامـع مدیریـت موثـر مصـرف مـی توان 
امیـد داشـت کـه حداکثـر بـا ۷ درصـد افزایش 

مصـرف از تابسـتان ۱۴۰۰ عبـور نماییـم.

آگهى مفقودى 
تحصیلـی  مـدرک  میگـردد  اعـالم  بدینوسـیله 
کارشناسـی رشـته مهندسـی منابع طبیعـی - محیط 
زیسـت در دانشـگاه پیـام نـور مرکـز بیـن المللـی 
عسـلویه بنـام خانـم سـیده عصمـت واعظـی فرزند 
 5150039462 ملـی  شـماره  بـه  عبـاس  سـید 
متولـد 1370 مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار 

باشـد  می  سـاقط 
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محسن نیدانی خبرنگار
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس از ابـالغ قـرارداد 
توسـعه میـدان گازی پارسـیان خبـر داد و گفـت: بـه 
زودی شـاهد آغـاز عملیات اجرایی این پـروژه بزرگ 

صنعـت نفـت خواهیـم بود.
بـه گزارش خبرنـگار ما ، نماینده مردم شهرسـتان های 
المـرد و مهـر در مجلـس شـورای اسـالمی در جمـع 
خبرنـگاران از ابـالغ قـرارداد توسـعه میادیـن گازی 
منطقـه عملیاتـی پارسـیان واقع در جنـوب فارس خبر 
داد و ایـن موضـوع را فرصتـی بـرای اشـتغال زایی و 

نیـاز ضـروری منطقه دانسـت.

سیدموسـی موسـوی اظهـار داشـت: پـس از دیـدار 
بـا وزیـر نفـت در همـان ابتـدای ورود بـه مجلس، بر 
اجـرای پـروژه توسـعه میادیـن گازی همـا، شـانول، 
وراوی و تابنـاک کـه متأسـفانه تاکنـون مغفـول مانده 
بـود تأکیـد شـد و پـس از آن چندیـن جلسـه نیـز با 
مدیرعامـل شـرکت نفـت مرکـزی ایـران برگزار شـد 
کـه اهتمـام و جدیـت وزارت نفـت در اجـرای ایـن 

پـروژه، شایسـته تقدیر اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سـتاد اجرایـی فرمـان امـام ایـن 
پـروژه را بر عهده خواهد داشـت، افزود: در جلسـات 
جداگانـه ای بـا رئیـس سـتاد اجرایی، رئیـس هلدینگ 
نفـت و گاز سـتاد و مدیرعامـل شـرکت نفـت و گاز 
پرشـیا کـه پیمانـکار پـروژه اسـت، بر اجـرای هر چه 
سـریعتر ایـن پروژه تأکید شـد و پـس از صدور مجوز 
کلـی ایـن قـرارداد سـنگین بـا اعتبـاری بالغ بـر ۲۸۰ 
میلیـون یـورو )نزدیـک به ۹ هـزار میلیـارد تومان( در 
شـورای عالـی اقتصـاد کشـور، باالخره روز گذشـته 
نامـه شـروع بـه کار نیـز ابالغ شـد تـا به لطـف خدا 

شـاهد کلنگ زنـی ایـن پـروژه  بزرگ باشـیم.

نماینـده مردم مهر و المرد در مجلس شـورای اسـالمی، 
بیـکاری را مهم ترین معضـل کنونی جوانـان عنوان کرد 
و خاطرنشـان سـاخت: اجرای این پـروژه صدها فرصت 
شـغلی ایجـاد کـرده و سـبب حـل بخشـی از مشـکل 

شـد . خواهد  بیکاری 
عضـو کمیسـیون انـرژی در مجالـس نهـم و یازدهم با 
اشـاره بـه اهمیـت ایـن پـروژه کـه طـی ۳ سـال اجرا 
خواهد شـد، افزود: طی سـالهای گذشـته بـه  علت افت 
فشـار چاه های گاز باالدستی، شـاهد کاهش ورودی گاز 
بـه پاالیشـگاه پارسـیان بوده ایم کـه این موضـوع ادامه 

کار پاالیشـگاه را بـا مشـکل مواجـه می کرد.
موسـوی افـزود: بـا اجـرای این پـروژه دو ایسـتگاه 
تقویـت فشـار گاز در میادین منطقه عملیاتی پارسـیان 
)وراوی و همـا( و نیـز مرکـز تفکیک تابنـاک احداث 
خواهـد شـد تا بـا اجـرای این پـروژه، صنعـت نفت، 
هم شـاهد رفع نگرانـی کاهش ورودی گاز پاالیشـگاه 
پارسـیان و تأمیـن خـوراک الزم باشـیم، هـم زمینـه 
اسـتحصال اتـان و زنجیـره ارزش افـزوده آن فراهـم 

شـود و هـم تولیـد در زاگـرس جنوبـی تـداوم یابد.

سرپرسـت اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان المـرد 
گفت:بـازی هـای بومـی و محلـی میراثی مانـدگار از 

نسـل های پیشـین اسـت. 
بـه گزارش خبرنـگار برنـا از المرد؛ در حاشـیه آیین 
معارفـه رئیـس جدیـد هیات روسـتایی و بـازی های 
بومـی و محلی ایـن شهرسـتان، صادق فالی با اشـاره 

بـه ضـرورت و اهمیـت ایـن رشتهورزشـی تصریـح 
کـرد: بازی هـای بومـی و محلـی میراثی مانـدگار از 
نسـل های پیشـین اسـت که با کارکردهـای مختلف، 
تبلـوری از فرهنـگ و میـراث اجتماعی هـر جامعه به 

شـمار مـی روند.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: ایـن بـازی هـا از جملـه 
بـه  اجتمـاع  هـر  فرهنگـی  و  اجتماعـی  نمودهـای 
حسـاب مـی آینـد و در حقیقت ویژگی اصلـی بازی، 
درس آمـوزی و سـازگاری بـا نظـام و محیـط طبیعی 
اجتماعـی پیرامونی اسـت عـالوه بر ایـن ورزش های 
سـنتی و بومـی روسـتایی غنـی از آداب، رسـوم و 
خـرده فرهنـگ هایی اسـت کـه بیانگر فرهنـگ اصیل 

مردمـان هـر دیار اسـت.
سرپرسـت اداره ورزش و جوانـان المرد با اشـاره به 
تدابیـر اداره ورزش و جوانـان المرد در جهت توسـعه 

و رونـق بـازی هـای بومـی و محلـی این شهرسـتان 
خاطرنشـان کـرد: در تـالش هسـتیم تا با فعـال کردن 
بـازی های بومـی و محلـی مختص شهرسـتان، ضمن 
آشـنا کردن مـردم با این بازی ها و جذب گردشـگران 
و احیـای فرهنـگ غنی شهرسـتان، موجبات نشـاط و 

سـالمتی مـردم عزیز را فراهـم کنیم.
پِشـِکلو، مـوچ،  یـادآور شـد: ُکل  پایـان  فالـی در 
اَسـپَک چـه رنـگ، کِلِنـگ کِلِنگو)لـی لـی(، گرگم به 
هـوا، هل)تیلـه(، لت وسـطو، هفت سـنگ، هلـه هله، 
گـرگ چمبری و چوچلـخ و الختـور از جمله ۵۰ نوع 

بـازی بومـی و محلـی شهرسـتان المرد هسـت.
در ایـن آییـن، ضمـن تقدیـر از تالش هـای هـادی 
مریمـی رئیـس سـابق هیـأت روسـتایی و بـازی های 
بومـی و محلـی شهرسـتان المـرد، محسـن رضوی به 

عنـوان رئیـس جدیـد ایـن مجموعـه معارفه شـد.

بهسازى جاده مهر - شیراز 
بـه  مهـر  جـاده  آسـفالت  روکـش  و  بهسـازی 

. آغـاز شـد  شـیراز 
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز 
و شهرسـازی شهرسـتان  راه  اداره  فارس،رئیـس 
ُمهـر گفـت: عملیـات اجرایـی روکـش آسـفالت 
مسـیر ارتباطـی مهـر شـیراز )اتوبـان مهـر. گلـه 
در  زیغـان  تـا  ارودان  دار( حدفاصـل روسـتای 

بخـش مرکـزی شهرسـتان مهـر آغـاز شـد.
امینـی افـزود: ایـن عملیـات بهسـازی بـه طول 
۵ کیلومتـر و اعتبـاری بالـغ بـر شـانزده میلیـارد 
و ۲۰۰ میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات وزارت 

راه و شهرسـازی انجـام می شـود.
طرح  درصدى   ۶۵ پیشرفت 

در  دارالمیزان  حوزه  بیولوژیکى 
مهر 

مرتعـی  هـای  عرصـه  در  بیولوژیکـی  عملیـات 
شهرسـتان  دارالمیـزان  حوضـه  کتویـه  و  بگـود 

۶۵ درصـد ادامـه دارد.  مهـر بـا پیشـرفت 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  گـزارش  بـه 
خبرنـگاران جـوان از شـیراز، ابوالفضل رسـایی 
فـرد سرپرسـت اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری 
شهرسـتان مهر،گفـت: در حـال حاضـر اقدامـات 
بیولوژیکـی احیایـی و اصالحـی ایـن مراتـع در 

سـطح ۱۴۲ هکتـار در حـال انجـام اسـت.
و  قـرق  عملیـات  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  او، 
طـی  مناطـق  ایـن  بـه  دام  ورود  از  جلوگیـری 
مدت دو سـال از زمـان اجرای طـرح، بیان کرد: 
مرتعـداران منطقـه مکلفنـد از ورود هرگونـه دام 
بـه ایـن منطقـه خـودداری کـرده زیـرا در غیـر 
ایـن صـورت برابر قانـون بـا دامـداران متخلف 

شـود. می  برخـورد 
آبگیـر  هـای  هاللـی  کـرد:  تصریـح  رسـایی، 
ایجـاد شـده در محـدوده ایـن مراتع بـرای جمع 
آوری و ذخیـره نـزوالت آسـمانی نقش بسـزایی 
در تـداوم و بقـای بـذرکاری و نیـز تامیـن آب 

مـورد نیـاز نهـال هـای کاشـته شـده دارد.
دستى  صنایع  سارقان  با  برخورد 

ُمهر  در 
مهـر  در  فرهنگـی  میـراث  غیرمجـاز  حفـاران 

شـدند. دسـتگیر 
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز 
وراوی  بخـش  سـپاه  بسـیج  فرمانـده  فـارس، 
رصـد  اشـراف،  از  پـس  مهرگفـت:  شهرسـتان 
سـپاه  و  بسـیجیان  توسـط  اطالعاتـی  اقـدام  و 
وراوی، افـرادی کـه در حـال حفـاری در حـرم 
بودنـد  میرملکـی  شـهدای  گلـزار  زاده  امـام 

شـدند. دسـتگیر 
از  افـزود:  شـیرازی  چمـران  پاسـدار  سـرگرد 
سـارقان آالت حفـاری و اسـتخراج گنج کشـف 
و بـه مامـوران فرماندهـی انتظامـی بخش وراوی 

تحویـل داده شـد.
اخذ مجوز ثبت نام متقاضیان طرح 
اقدام ملى مسکن در ۶ شهر جنوب 

فارس

مدیـرکل راه و شهرسـازی الرسـتان از اخذ مجوز 
ثبت نـام متقاضیـان طـرح اقـدام ملی مسـکن در ۶ 

شـهر جنـوب فارس خبـر داد.
شهرسـازی  و  راه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
الرسـتان، بـا پیگیری های مدیرکل راه و شهرسـازی 
الرسـتان، موافقـت الزم جهت ثبت نـام از متقاضیان 
در طـرح اقـدام ملـی مسـکن در ۶ شـهر دیگـر از 
سـوی معاومـت مسـکن و سـاختمان وزارت راه و 

شهرسـازی صـورت گرفت.
پس از بررسـی در جلسـات شورای مسـکن استان 
و تشـکیل کارگروه هـای الحـاق و تغییـر کاربـری 
واحدهـای  ثبت نـام  جهـت  نیـاز  مـورد  اراضـی 
اشـکنان،  ُمهـر،  شـهرهای  در  شـده  پیش بینـی 
عالمرودشـت، جویـم، وراوی و عمادشـهر تأمیـن 
و موافقت هـای الزم جهـت ثبت نـام متقاضیـان در 

ایـن طـرح اخذ شـد.
از  واحدهـا  تعـداد  و  ثبت نـام  زمـان  زودی  بـه 
بـه  الرسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل  اداره  طریـق 
اطـالع عمومـی مـردم ایـن شـهرها خواهـد رسـید.

بهره  بردارى از 2۷ پروژه اداره کل 
نوسازى فارس در المرد تا

شش ماه آینده

 مدیـرکل نوسـازی مـدارس فـارس در بازدیـد از 
پـروژه هـای عمرانـی در شهرسـتان المـرد گفـت 
بیـش از ۲۷ پـروژه عمرانـی نوسـازی فـارس در 
المـرد در حـال اجرا و سـاخت اسـت که تا شـش 
مـاه آینـده بیـش از ۵۰درصـد ایـن پروژه هـا آماده 

افتتـاح و بهـره بـرداری می شـود.
سـرفراز موصلـی گفت: در سـال جـاری اعتبارات 
خوبـی بـرای تکمیـل پروژه هـای عمرانـی و تکمیل 
مـدارس در شهرسـتان المـرد در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت کـه از همراهـی خیریـن و نیکـوکاران محلی 
در سـاخت مـدارس و فضاهـای آموزشـی قدردانی 

می کنیـم.
بـه  اشـاره  بـا  المـرد  فرمانـدار  بازدیـد  ایـن  در 
مشـارکت خیریـن در طـرح هـای نوسـازی در این 
المـرد  شهرسـتان  عزیـز  مـردم  گفـت:  شهرسـتان 
مطمئـن باشـند کـه بهتریـن سـاختمان هـا از نظـر 
اسـتحکام و زیبایـی متعلق به مدارس در شهرسـتان 
المرد اسـت تا خانـواده های دانش آمـوزان دغدغه 

ای جـز تحصیـل فرزنـدان خـود نداشـته باشـند.
در ایـن بازدیـد مدیـران آموزش وپـرورش المرد، 
اشـکنان و عالمرودشـت و بخشـداران مدیـر کل را 

کردند. همراهـی 
آزادى ۸ زندانى جرائم غیرعمد با 

تالش جهادگران المرد

محسن نیدانی خبرنگار
بـا تالش جهادگران بسـیجی المرد، پرونـده ۸ زندانی 

جرائـم غیرعمد در مدت سـه ماه مختومه شـد. 
عمـل  راسـتای  در   ، مـا  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر ورود 
بسـیج جهـت حـل و فصـل  و  مردمـی  نیروهـای 
معضـالت اجتماعـی، پایـگاه هـای مقاومـت حوزه 
بسـیج شـهری بـا همـکاری بنیـاد آفتـاب المـرد و 
گـروه جهـادی آتـش به اختیـار المرد و مهـر، گروه 
آزادسـازی زندانیـان جرائـم غیرعمـد در المـرد را 

تشـکیل دادنـد.
مسـوول ایـن گـروه آزادسـازی زندانیـان جرائـم 
غیرعمـد در گفـت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در 
المـرد، اظهـار داشـت: ایـن موفقیـت هـا در مدت 
سـه ماه بـه برکـت همدلـی صمیمانه بیـن مجموعه 
آتـش  جهـادی  گـروه  بـا  شـهری  بسـیج  حـوزه 
بـا هدایـت رئیـس  آفتـاب و  بنیـاد  و  اختیـار  بـه 
محقـق  المـرد  شهرسـتان  دادسـتان  و  دادگسـتری 

گردیـده اسـت.
احمـد قائـدی افـزود: بـا فعالیـت هـای صـورت 
گرفتـه توسـط این گـروه، ۸ پرونـده مختومه شـده 
کـه در ایـن راسـتا زندانیـان جرائـم غیرعمـد بـه 

آغـوش خانـواده خـود بازگشـته انـد.
آزادسـازی  بـه  اشـاره  بـا  بسـیجی  فعـال  ایـن 
زندانیـان قتـل غیرعمـد و پرداخـت مبلـغ دیـه بـه 
شـاکیان، گفـت: جمـع کل پرونـده هـای مختومـه 
شـده مبلـغ۴۶۱ میلیـون تومـان بوده که با وسـاطت 
گروه آزادسـازی، مبلـغ ۳۳۸ میلیون تومان بخشـیده 
شـده و مبلـغ ۹۲ میلیـون تومـان بـا حمایـت مردم 
عزیـز و خیریـن محتـرم تامیـن گردید کـه مبلغ ۳۱ 
میلیـون تومـان توسـط متشـاکیان پرونده هـا تامین 

شـد. پرداخت  و 
وی بـه نیابـت از همـه مـردم و گـروه آزادسـازی 
زندانیـان از زحمـات و الطاف تمـام عزیزانی که در 
ایـن مسـیر همراهـی و همفکـری کردنـد، قدردانی 
نمـوده و خاطرنشـان کـرد: بـه خاطـر ایـن توفیـق 
بزرگ سـجده شـکر بر آسـتان الهی به جـای آورده 
و از انفاس قدسـی شـهیدان در پیمودن ادامه مسـیر 

مـدد مـی جوییم.

محسن نیدانی خبرنگار
امـام جمعـه المرد گفـت: باتوجه به صنعتی شـدن المرد 
بایـد پارک علـم و فناوری در این شهرسـتان احداث شـود. 
بـه گزارش خبرنـگار ما ، حجت االسـالم علی حسـین 
زاده  در خطبـه های نماز جمعه شـهر المرد در سـخنانی 
با اشـاره به  فرارسـیدن روز پژوهش، اظهارداشـت: انسان 
همـواره یک موجـود پژوهش گسـتر و جسـتجوگر بوده 

است.
وی افزود: در سـطح شهرسـتان المرد جوانـان زیادی در 
امـر پژوهش مشـغول فعالیت می باشـند که می بایسـت 
پـارک علـم و فنـاوری باتوجـه بـه اینکه این شهرسـتان 
صنعتـی مـی باشـد ایجـاد شـود تـا جوانـان در ابعـاد 

گوناگـون  علمی مشـغول تحقیـق و پژوهش شـوند.
امـام جمعـه المرد با اشـاره بـه فـرا رسـیدن ۲۶ آذرماه 
روز حمـل و نقل گفت: برخی از شـغل هـا از بس عادی 
شـده اسـت مشـکالت آنـان درک نمـی شـود و امـروز 
سیسـتم حمـل و نقـل بـا ۴۰ سـال گذشـته اصـال قابل 

مقایسـه نیسـت و بسـیار مدرن شـده است.
حسـین زاده ادامـه داد: مشـکالت راننـدگان حمـل و 
نقـل باید بررسـی و برطـرف شـود، گرانی لـوازم یدکی 
خودروهـا مشـکالت فراوانـی بـرای آنـان ایجـاد کرده 
اسـت کـه دولـت باید به فکـر تقویت و اهمیـت دادن به 

شـغل راننـدگان این قشـر تـالش گر باشـد.

خطیب جمعه المـرد بر لزوم احداث کمربندی در شـهر 
المرد نیز تاکید کرد و بیان داشـت: صنعتی شـدن بسـیار 
خـوب اسـت امـا بایـد همه زیـر سـاخت ها نیـز فراهم 
گردد و امروز شـاهد تردد زیاد تریلی ها در سـطح شـهر 
المرد هسـتیم که می بایسـت تـالش شـود کمربندی در 

المرد ایجاد شـود.
وی با اشـاره به اقدام راهبردی مجلس شـورای اسـالمی 
در لغـو تحریم ها تصریـح کرد: از مجلـس انقالبی بابت 
ایـن حرکـت تشـکر مـی کنیـم زیرا هـر وقت دشـمن 
گزافـه گویـی کرد بایـد در مقابلـش ایسـتاد و این طرح 
عجوالنـه نبوده اسـت و از مشـورت خواهـی برخوردار 
بـوده اسـت و اینک نوبت رییـس جمهور اسـت که این 

طـرح را اجـرا کند.
حسـین زاده خاطرنشـان کرد: همه باید به قوانین مجلس 
احتـرام بگذارند و امروز همه مسـووالن در مقابل آمریکا 

یک صدا هسـتند.

امـام جمعـه اهـل سـنت گلـه دار )فـارس( تاکیـد 
کـرد: امت اسـالمی اکنـون در عصری می باشـد که 
پیوسـته دچار آشـفتگی اسـت، علما و امت اسـالمی 
بایـد بـا وحـدت و ایجاد طـرح های نویـن تقریب و 
بـا تمرکـز بـر قرآن کریـم و در نظـر گرفتـن دیدگاه 
ایـن  هـای مذاهـب اسـالمی نوسـازی اساسـی در 

زمینـه صـورت دهند.
شـیخ مصطفی نـوری امـام جمعه گلـه دار )فارس( 
در گفتگـو بـا خبرنـگار حـوزه اندیشـه خبرگـزاری 

تقریـب، اسـتعانت بـه خداونـد متعـال را ضرورتـی 
انکارناپذیـر در امـر وحـدت و تقریـب عنـوان کـرد 
و اذعـان نمـود: امـروزه کـه جهـان اسـالم گرفتـار 
مشـکالت و بحـران هـای متعـدد مـی باشـد، علمـا 
دنبـال  بـه  بایـد  اسـالمی  کشـورهای  مسـئولین  و 
راهکارهایـی در جهـت عبـور از بحران هـای کنونی 
باشـند؛ در واقـع راهـکاری کـه بتوانـد ضمـن غلبه 
بـر عناصـر بحران سـاز و عوامـل تنـش زای درونی و 

بیرونـی دسـت بیگانـگان را کوتـاه سـازد.
وی افـزود: در شـرایطی که منطقـه خاورمیانه دچار 
آشـفتگی و  تشـنج مـی باشـد، بایـد بـرای عبـور از 
بحران هـای کنونـی جهـان اسـالم دسـت بیگانـگان 
و قدرت هـای بزرگـی کـه در پشـت صحنه مدیریـت 
ایـن بحران هـا قـرار دارنـد کوتـاه نمـوده و زمینـه 
اسـتیالی نیـروی برتـر و متحـد و پرقـدرت منطقه ای 
بـه نام امـت واحـده ی اسـالمی را بر اوضاع آشـفته 
منطقـه فراهـم نمود و در این راسـتا بهتریـن گزینه و 

راهـکار "وحـدت و همگرایی" اسـت.
 شـیخ نـوری در ارتبـاط بـا نقـش مجمـع جهانـی 
تقریـب و نهادهـای تقریبـی در ایجـاد هـم افزایی و 
اسـتفاده از ظرفیـت علما ، دانمشـندان و ... در جهان 
اسـالم، بیـان کـرد: در زمینـه وحـدت و تقریـب و 
رسـیدن بـه اهـداف عالیـه رشـد و پیشـرفت جهـان 
اسـالم، نیازمنـد هم فکـری فـراوان می باشـیم، باید 
از افـراد متخصـص و متعهـد کـه دغدغـه اصالح و 

همگرایـی دارنـد، اسـتفاده نمود.
در  کـه  مهمـی  نکتـه  کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  وی 
هـم افزایـی رویکـرد وحـدت اسـالمی بایـد توجـه 
کـرد، نوسـازی در حـوزه مسـئولیت تقریـب اسـت 
بایـد طـرح هـای جدید و نـو در ایـن زمینه توسـط 
متخصصیـن طراحـی گـردد و عقالنیت جهان اسـالم 
را فـرا گیـرد؛ طرحـی کـه مدنظـر قـرآن باشـد و 
بـه دیدگاه هـا و مذاهـب توجـه شـود و از تفرقـه 

جلوگیـری نمایـد.

۳اخبار

شیخ مصطفى نوری:
در عصر حاضر جهان اسالم نیازمند هم افزایى در رویکرد وحدت و نوسازى در 

حوزه تقریب است

امام جمعه المرد مطرح کرد: 

لزوم احداث پارک علم و فناورى در المرد

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان المرد: 
بازى هاى بومى و محلى میراثى ماندگار از نسل هاى پیشین است 

اخیـر  سـیل  گفـت:  المـرد  مدیرجهادکشـاورزی 
ریـال  میلیـون   ۵۰۰ و  میلیـارد   ۱۴ از  بیـش 
خسـارت بـه کشـاورزان المـرد واردی وارد کرد. 
المـرد،  از  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
خصـوص  ایـن  در  فانـی  محمدصـادق 
در  آذر   ۱۶ بـارش هـای  پـی  در  اظهارداشـت: 
سـیل  شـدن  جـاری  و  المـرد  شهرسـتان  سـطح 
آبگرفتگـی  همچنیـن  و  مناطـق  بعضـی  در 
مرکـزی  هـای  بخـش  در  کشـاورزی  اراضـی 

زیـر  اراضـی  بـه  خسـاراتی  عالمرودشـت،  و 
شهرسـتان  گلـزای  و  جـو  گنـدم،  رفتـه  کشـت 

شـد.  وارد 
انجـام  هـای  باکارشناسـی  افـزود:  فانـی 
توسـط  گرفتـه  صـورت  هـای  بررسـی  و  شـده 
 ۳۸ بـارش  بـا  مدیریـت،  ایـن  کارشناسـان 
مرکـزی شهرسـتان،  بخـش  در  بـاران  میلیمتـری 
کلـزا  و  جـو   ، گنـدم  اراضـی  از  هکتـار   ۱۰۰
و  درصـد   ۹۰ تـا   ۳۰ میـزان  بـه  شـده  کشـت 

بـه  عالمرودشـت  بخـش  میلیمتـری   ۱۱ بـارش 
جـو  گنـدم،  شـده  کشـت  اراضـی  هکتـار   ۶۴
درصـد   ۵۰ تـا   ۳۵ از  بخـش  ایـن  گلـزای  و 

اسـت. دیـده  خسـارت 
در  گفـت:  المـرد  جهادکشـاورزی  مدیـر 
۱۴ میلیـارد و  مجمـوع بـارش اخیـر بـه میـزان 
۵۵۸ میلیـون ریـال خسـارت وارد کـرده که در 
به  پیگیـری و معرفـی خسـارت دیـدگان  دسـت 
باشـد بیمـه محصـوالت کشـاورزی مـی  شـرکت 

مدیر جهاد کشاورزی المرد: 
خسارت ۱۴ میلیاردى سیل به کشاورزان المردى

نماینده مردم شهرستان های المرد و مهر: 

شمارش معکوس براى آغاز پروژه ۹ هزار میلیارد تومانى در جنوب فارس

هفته نامه  طلوع المرد و 
مهر تلفنى آگهى مى پذیرد 

۵2۷2۵۶۴۸
۰۹۱۷۳۸۱۹۶۸۳
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قطعات بتنى پارس خوزى
 عرضه کننده سنگ لبه ، سنگ کانیوا ، بلوک ، حلقه چاه و...

تحویل اجناس  به محل کار 
با کیفیت باال و دستگاه هاى نو و پرس

آدرس: شهر خوزى _ روبروى پمپ بنزین شهید شمسى پور

مسول فروش منصور کیانى:          ۰۹۱۳۵۷۶2۸۸۶مدیر کارگاه ابراهیم قلندریان:           ۰۹۱۷۹۸۱۹۵۳2

با تخفیف ویژه
 خدمات به شهرهاى مهر و المرد_ وراوى و خوزى و روستا هاى همجوار

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000373مورخـه 99/7/21  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي اراضي 
و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـي فاطمه 
جـوکار  فرزنـد حسـین   بشـماره شناسـنامه 2440635421  صـادره از  فراشـبند در یک باب خانـه   به مسـاحت 421/5  متر مربع 
پـالک 7266 فرعـی از 1231 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 865 فرعـی از 1231 اصلـی   قطعـه 6 بخش 8 فـارس واقع در 
شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقای عباس جمشـیدی   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 : 99/9/10
تاریخ انتشار دوم : 99/9/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۷۴

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000373مورخـه 99/7/21  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي اراضي 
و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـي فاطمه 
جـوکار  فرزنـد حسـین   بشـماره شناسـنامه 2440635421  صـادره از  فراشـبند در یک باب خانـه   به مسـاحت 421/5  متر مربع 
پـالک 7266 فرعـی از 1231 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 865 فرعـی از 1231 اصلـی   قطعـه 6 بخش 8 فـارس واقع در 
شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقای عباس جمشـیدی   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 : 99/9/10
تاریخ انتشار دوم : 99/9/25

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۷۴

آگهى حصر وراثت 
آقای غالمرضا چهرابگون فرزند حسـن دارای شـماره شناسـنامه شـماره 1406 شـرح دادخواسـت به کالسـه 
99/59 در ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده کـه شـادروان حسـن 
چهرابگـون  بـه شـماره شناسـنامه 754 در تاریـخ 1380/5/12 در اقامتـگاه دایمـی خود بـدرود حیات گفته  

و ورثـه حیـن الفـوت آن مرحـوم منحصر اسـت به 
1- هاجر محسـنی فرزند علی ش ش 244متولد 1332 صادره از المرد همسـر متوفی

2-آقای غالمرضا چهرابگون فرزند حسـن ش ش 1406 متولد 1361 صادره از مهر پسـر متوفی 
 3-آقای علی اکبر چهرابگون فرزند حسـن ش ش 920 متولد 1351 صادره از المرد پسـر متوفی

4-آقای بشـیر چهرابگون فرزند حسـن ش ش 55 متولد 1364 صادره از الرستان  پسر متوفی 
 5-آقای داود چهرابگون فرزند حسـن ش ش 1195 متولد 1350 صادره از الرسـتان  پسر متوفی 

6-آقـای اسـحاق چهرابگـون فرزنـد حسـن ش ش 2500076725 متولـد 1368 صادره از الرسـتان  پسـر 
فی متو

7-خانم  زهرا چهرابگون فرزند حسـن ش ش 1070 متولد 1354 صادره از الرسـتان  دختر متوفی 
 8-خانم  زهره چهرابگون فرزند حسـن ش ش 1071 متولد 1356 صادره از مهر  دختر متوفی 

9-خانم  فاطمه  چهرابگون فرزند حسـن ش ش 876 متولد 1350 صادره از المرد  دختر متوفی 
10-خانم  سـکینه  چهرابگون فرزند حسـن ش ش 1309 متولد 1359 صادره از المرد  دختر متوفی 

و مرحـوم ورثـه دیگـری ندارد اینـگ با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را به اسـتناد ماده 362 
قانـون امـور حسـبی یـک نوبت آگهی مـی نماید تا هر کسـی اعتـراض دارد و یا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد 

او باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظرف یـک ماه به شـورا تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد 
حسین خشنودى نسب

رئیس شوراى حل اختالف شهر خوزى 

آگهى مفقودى 
بدینوسـیله اعـالم مـی گردد مـدرک کاردانی رشـته برق قدرت دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد 
المـرد بنـام یوسـف علـی پـور فرزنـد محمـد دارای ش ش 199 صـادره از المـرد  مفقـود 

گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد 
از یابنـده تقاضـا مـی شـود اصل مدرک به  دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد المرد میدان دانشـجو 

نماید  ارسال 

سـید محمـد موسـوی فرمانـدار شهرسـتان مهـر 
 ، مرکـزی  بخشـداران  حضـور  بـا  نشسـتی  در 
وراوی ، گلـه دار و اسـیر و مدیـر بنیـاد مسـکن 
ایـن شهرسـتان در خصـوص طرحهـای هـادی و 
مسـائل مربـوط بـه توسـعه روسـتاهای شهرسـتان 
تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت : اجـرای طرح های 
هـادی و مقـاوم سـازی بافـت های فرسـوده یک 

حرکـت مانـدگار در توسـعه روسـتایی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی بنیاد مسـکن اسـتان 
بنیـاد  خدمـات  از  تقدیـر  بـا  موسـوی  فـارس، 

مسـکن در عرصـه توسـعه روسـتایی بـه تامیـن 
مسـکن و سـرپناه بـرای نیازمنـدان اشـاره کـرد 
اقشـار  بـرای  بویـژه  مسـکن  تامیـن  گفـت:  و 
آسـیب پذیر و محرومـان هـم از اهمیـت باالیـی 
بیشـتر  حـال  رفـاه  بـه  کـه  اسـت  برخـوردار 
آنـان، جلوگیـری از افزایـش محرومیـت، مقابله 
شـهرها  توسـعه  و  اجتماعـی  آسـیب های  بـا 

می کنـد. کمـک 
موسـوی ادامه داد : سـاخت مسـکن و ارائه آن 
بـه افـراد کـم درآمـد و محـروم سـبب کاهـش 
کاهـش  نتیجـه  در  و  شـهرها  بـه  مهاجرت هـا 
حاشـیه نشـینی می شـود کـه بـی شـک موضوعی 

مهـم و اثربخـش در مسـیر پیشـرفت اسـت.
بـه گفتـه فرمانـدار شهرسـتان مهـر بایـد از همه 
ظرفیـت هـای قانونـی بـرای اجـرای برنامـه های 
توسـعه  در  عدالـت  ایجـاد  و  زدایـی  محرومیـت 
ایـن  در  روسـتایی  مناطـق   ، کـرد  گیـری  بهـره 
و  دارنـد  دوچنـدان  توجـه  بـه  نیـاز  شهرسـتان 
همـه  همافزایـی  و  مسـکن  بنیـاد  همراهـی  بـا 
توجـه  روسـتایی  توسـعه  بـه  بایـد  دسـتگاهها 

کـرد. بیشـتری 
در  نیـز  مهـر  شهرسـتان  مسـکن  بنیـاد  مدیـر 
ایـن نشسـت بـر لـزوم اسـتفاده از فرصـت ها و 
ظرفیـت هـا بـرای توسـعه روسـتایی تاکیـد کرد 
و گفـت: ایـن شهرسـتان برای احـداث ۹۳ واحد 
در  مددجویـان  و  نیازمنـدان  ویـژه  مسـکونی 
قالـب تفاهـم نامـه بـا سـازمان برنامـه و بودجـه 

اسـت. کرده  اقـدام 
یعقـوب نعیمـی اضافـه کـرد : در ایـن زمینه ۲۷ 
اعتبـار اختصـاص  میلیـون ریـال   ۹۰۰ میلیـارد و 
بـه  بهـره  کـم  تسـهیالت  صـورت  بـه  و  یافتـه 
پرداخـت  مددجویـی  مسـکن  احـداث  متقاضیـان 

شـود. می 
وراوی   ، مرکـزی  بخشـداران  نشسـت  ایـن  در 
و  راهکارهـا  ارائـه  بـا  نیـز  اسـیر  و  دار  گلـه   ،
پیشـنهاداتی بـرای اجـرای طـرح هـای هـادی و 
بافـت هـای فرسـوده و همچنیـن  مقـاوم سـازی 
تامیـن مسـکن مددجویـی بر لزوم شـتاب بخشـی 

تاکیـد کردنـد. بـه توسـعه روسـتایی 

فرماندار مهر:
اجراى طرح هاى هادى و مقاوم سازى بافت هاى فرسوده یک حرکت ماندگار 

در توسعه روستایى است
بـه منظور حفاظـت از انفال و و عرصه های ارزشـمند 
ملـی  اراضـی  از  هزارهکتـار  شـش  طبیعـی  منابـع 
شهرسـتان مهـر با اخذ سـند تـک برگ تحـت مالکیت 

دولـت قـرار گرفت. 
بـه گـزارش گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران 
جوان از شـیراز، ابوالفضل رسـایی فرد سرپرست اداره 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان مهر، با اشـاره 
بـه اخذ اسـناد تک برگـی ۱۲ هـزار هکتـار از اراضی 
ملـی شـهر مهـر در یـک مـاه اخیر گفـت: امسـال نیز 
بـا پیگیری هـای انجـام شـده بـرای ۶ هـزار هکتـار از 

اراضـی باقـی مانـده سـند تک بـرگ صادر شـد.
او، بـا تاکیـد بـر همـکاری اداره ثبت اسـناد و امالک 
نقشـه های  از  گیـری  بهـره  ضـرورت  و  شهرسـتان 

کاداسـتر در تثبیـت مالکیـت دولت بیان کـرد:  تاکنون 
۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی شهرسـتان کاداسـتر و در 
سـامانه اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان جانمایی 

شـده است.
رسـایی فـرد  با بیـان اینکه با تعامـالت و پیگیری های 
انجام شـده برای کل اراضی ملی شهرسـتان مهر اسـناد 
مالکیـت دفترچه ای صادر شـده اسـت، تصریـح کرد: 
انتظـار مـی رود با اجرای طرح کاداسـتر شـاهد صدور 
و اخـذ اسـناد تـک برگی بـرای تمامـی اراضـی ملی 

شـهر مهر باشیم.
هکتـار  هـزار  از ۱۶۲  بیـش  دارای  مهـر  شهرسـتان 

اسـت. ملـی  عرصه هـای 

اجراى طرح کاداستر ۶ هزار هکتار از
 اراضى ملى در مهر 

بـه گـزارش خبرگزاری صـدا و سـیما، مرکز فارس، 
احمـد محمـودی رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینی 
شهرسـتان مهـر گفـت: باتوجـه بـه شـیوع ویـروس 
کرونـا و تعطیلی مـدارس و تدریـس از طریق فضای 
مجـازی، برخـی از دانش آمـوزان تحت پوشـش این 
نهـاد امـکان ادامـه تحصیـل از طریق فضـای مجازی 

برایشـان میسـر نبود.

همـت  بـه  خصـوص  ایـن  در  افـزود:  محمـودی 
خیریـن بخش هـای مرکـزی و وراوی و بـا همـکاری 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی ۶۳ دسـتگاه تبلـت بـه 
ارزش ۱۹۰ میلیـون تومـان تهیـه و بـه دانـش آموزان 
نیازمنـد تحـت پوشـش کمیته امـداد امـام خمینی در 
بخش هـای مرکـزی و وراوی شهرسـتان مهـر اهـدا 

. شد

اهداى ۶۳ تبلت به دانش آموزان نیازمند ُمهر 

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجب راي شـماره 1399603311029000234 مورخـه 99/7/2 هیات قانون تعییـن تکلیف اراضي 
و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی   تحـت پـالک  1240/102 مفروزی 
از پـالک 1240 اصلـی   بـه مسـاحت 102176 متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در مالکیت آقای 
حسـین دهقـان    فرزنـد  عبدالحسـین    به شـماره شناسـنامه 17  قـرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتي تحدید 
حـدود پـالک اصلـي پـس از انتشـار آگهـي تحدید حـدود بعمـل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـاي مالـک و برابر 
دسـتور تبصـره مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي عملیـات تحدید حدود 
پـالک موصـوف روزدو شـنبه   مورخـه 99/10/22 سـاعت 9 صبـح در محـل وقـوع ملک شـروع و انجـام خواهد 
گرفـت . لـذا بـه وسـیله ایـن آگهي از کلیـه صاحبان امـالک مجاور دعـوت مي گردد کـه در وقت مقـرر در محل 
وقـوع ملـک حضـور یافتـه و چنانچـه نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقي پـالک مذکـور ادعایـي دارند طبـق ماده 
20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیم صـورت مجلس تحدید حـدود به مـدت 30 روز به اداره 

ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/9/25

تاریخ تحدید حدود :1399/10/22
امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

م الف /۸۱

آگهى مزایده عمومى
نوبـت اول مرحلـه اول:09/25/ 1399          مرحله دوم:1399/10/03

شـهرداری اشـکنان بـه اسـتناد مصوبـه شـماره 99/29۱ به تاریخ ۱۳99/8/28 شـورای اسـالمی شـهر اشـکنان در نظر 
دارد نسـبت بـه فـروش یکدسـتگاه خـودروی سـواری پـژو بـه مشـخصات زیـر اقـدام نمایـد متقاضیان محتـرم می 
تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده و دریافت اسـناد مزایده به مـدت ده روز کاری پس از درج آگهی به شـهرداری 

اشـکنان مراجعـه نمایند.

شرایط:
- پیشـنهادات می بایسـت در پاکت سربسته و در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

- مبلـغ سـپرده  بـه صـورت ضمانت نامـه معتبر بانکی و یـا واریز وجه به حسـاب ۱000۱480۳۳۷06 به نام شـهرداری 
اشـکنان نزد پسـت بانک باشد.

- چنانچـه نفـرات اول تـا سـوم برنـده مزایـده حاضـر بـه عقـد قـرار داد نباشـند سـپرده آنـان بـه ترتیـب بـه نفع 
شـهرداری ضبـط خواهد شـد.

- هزینه درج آگهی ، کارشناسـی و نقل و انتقال بعهده برنده مزایده می باشـد.
- شـهرداری در رد یا قبول یک یا کیله پیشنهادات مختار است.

- به پیشـنهادات مخدوش و معیوب ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه شـهرداری : پایان وقت اداری شـنبه ۱۳99/۱0/6

حسین خسروى - شهردار اشکنان
9575/م الف

نوع ردیف
خودرو

سال مدل
تولید

قیمت پایه کارشناسی رنگسوخت
به ریال

مبلغ 5 درصد 
سپرده به ریال

پارس پژو۱
معمولی

خاکستری بنزین1393
متالیک

1/100/000/0005/500/000

شناسه آگهی1061295
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سال چهارم/ شماره 164سه شنبه   25 آذر  ماه    1399 

دادسـتان عمومـی و انقالب المرد در نشسـت ناجا 
و سـپاه، بر مبـارزه قاطع بـا مواد مخدر، مشـروبات 

الکلـی و خودروهـای بدون پـالک تاکید کرد.
دادسـتان  پـور  االسـالم مسـلم سـعادت   حجـت 
نشسـت  در  المـرد  شهرسـتان  انقـالب  و  عمومـی 
کـه  انتظامـی  نیـروی  و  پاسـداران  سـپاه  تعامـل 
شـد،  برگـزار  المـرد  شـهر  الغدیـر  مصلـی  در 
هماهنگـی  و  تعامـل  مهـم  موضـوع  اظهارداشـت: 
نیـروی انتظامـی و سـپاه پاسـداران بایـد بیـش از 

کنـد. پیـدا  افزایـش  گذشـته 
وی افـزود: بـا توجه بـه افزایـش جمعیت شـهری 
شهرسـتان،  صنایـع  در  انسـانی  نیـروی  ورود  و 
پایـگاه هـای مقاومـت بسـیج محـالت می بایسـت 

در همـکاری و همراهـی بـا نیروی انتظامـی همچون 
گذشـته نقـش بسـیار مهـم و اثرگـذار ایفـا کننـد.

دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان المردگفت: 
قطعـا  شـود،  انجـام  خـوب  گرایـی  تکلیـف  اگـر 
خداونـد کمـک مـی کنـد و اتفاقـات خوبـی رقـم 

خواهـد زد.
اینکـه  بیـان  بـا  پـور  سـعادت  االسـالم  حجـت 
برخـورد قاطـع بـا معظاتـی همچـون مـواد مخدر و 
مشـروبات الکلـی انجـام مـی شودخاطرنشـان کرد: 
پلیـس راهـور نیز بـا خودروهـای بدون پـالک باید 

برخـورد قاطـع داشـته باشـد.

 کارگـر جـوان وقتـی فهمیـد دوسـتش به خواهـر او 
عالقه منـد شـده بـا وی درگیـر شـد و بـا ضربـه پتک 
جانـش را گرفت. او بعد از ارتـکاب جنایت تالش کرد 
از طریـق کانـال کولر فـرار کند اما در آنجا گیـر افتاد و 

مأمـوران پلیس دسـتگیرش کردند.
سـاعت ۴بعدازظهر دوشـنبه افسـر نگهبـان کالنتری 
دشـتبان،  رحیـم  قاضـی  بـا  تمـاس  در  ۱۰۶نامجـو 
یـک  وقـوع  از  جنایـی  امـور  دادسـرای  بازپـرس 
جنایـت در سـاختمانی در حـال سـاخت خبـر داد. 
آنطـور کـه او می گفـت در جریـان درگیـری ۲نفر از 
کارگرانـی که در سـاختمان مشـغول کار بودند یکی 
از آنهـا یـا پتـک بر سـر دیگری که ۳۸سـال داشـت 

کوبیـده و موجـب جان باختنـش شـده اسـت.

دقایقـی از ایـن تمـاس می گذشـت کـه بـه دسـتور 
بازپـرس جنایـی تحقیقات در این خصوص آغاز شـد. 
شـواهد نشـان می داد که خواهـر متهم با مقتـول رابطه 
دوسـتانه داشـته اسـت. آنهـا آن روز نـزد متهـم رفتـه 
بودنـد تـا بـه او بگوینـد کـه بـه یکدیگـر عالقه منـد 
متهـم  وقتـی  امـا  دارنـد  ازدواج  قصـد  و  هسـتند 
خواهـرش را بـا دوسـتش دیـده و حرف هـای آنهـا را 
شـنیده خشـمگین شـده و بـا مقتـول درگیـر شـده بود.

ایـن  جریـان  در  می گفتنـد  شـاهدان  کـه  آنطـور 
درگیـری متهـم بـا پتـک ضربـه محکمـی بـه سـر 
مقتـول زده و از آنجـا فـراری شـده بـود. تحقیـق از 
شـاهدان نشـان مـی داد کـه متهـم پـس از ارتـکاب 
جنایـت از در سـاختمان خـارج نشـده امـا یکبـاره 
ناپدید شـده اسـت. ایـن اظهارات نشـان مـی داد که 
به احتمـال زیـاد یـا متهـم در سـاختمان مخفی شـده 

و یـا از طریـق پشـت بام گریختـه اسـت.
در  جسـت وجو  بـه  مأمـوران  شـرایط  ایـن  در 
طریـق  از  او  بردنـد  پـی  و  پرداختنـد  سـاختمان 
پشـت بام فـرار کـرده اسـت. هنگامـی کـه مأموران 
کردنـد  بررسـی  را  متهـم  فـرار  احتمالـی  مسـیر 
معلـوم شـد کـه او از طریـق پشـت بام همسـایه ها 
چنـد خانـه آن طرف تـر رفتـه و درحالی کـه قصـد 

داشـته از طریـق کانـال کولـر وارد خانـه یکـی از 
همسـایه ها شـود داخـل کانـال گرفتار شـده اسـت. 
بـه ایـن ترتیـب درحالی کـه ۲سـاعت از وقـوع قتل 
می گذشـت، مأمـوران او را از دهانـه کانـال کولـر 

بیـرون کشـیده و دسـتگیر کردنـد.
بـا انتقـال متهـم ۲۹سـاله بـه کالنتـری وی تحـت 
بازجویـی قـرار گرفـت و به قتلـی که مرتکب شـده 
بـود اعتـراف کـرد. او گفـت: مـن و مقتـول باهـم 
دوسـت بودیـم امـا یکبـاره دیـدم کـه او و خواهرم 

آمدنـد. او گفـت بـه خواهـرم عالقه منـد اسـت.
از حرف هایـش عصبانـی شـدم و با او درگیر شـدم. 
یـک پتک آنجـا بـود کـه آن را برداشـتم و ضربه ای 
بـه سـرش زدم کـه روی زمیـن افتـاد و مـن هـم از 
تـرس به طـرف پشـت بام فرار کـردم و می خواسـتم 
از کانـال کولـر وارد خانـه یکی از همسـایه ها شـوم 

کـه گیر کـردم و در نهایت دسـتگیر شـدم.
سـرهنگ جلیـل موقوفـه ای، رئیس پلیس پیشـگیری 
پایتخـت بـا اعـالم جزئیات ایـن پرونده گفـت: متهم 
۱۰۶نامجـو  کالنتـری  در  اولیـه  بازجویی هـای  در 
بـه قتـل اعتـراف کـرده و بـا صـدرو قـرار قانونـی 
در بازداشـت بـه سـر می بـرد و تحقیقـات در ایـن 

خصـوص ادامـه دارد.

دستبند پلیس بر دستان اخاذ 
مامورنما در ُمهر 

فرمانده انتظامی شهرسـتان "مهر" در اسـتان فـارس از 
دسـتگیری فـرد مامورنمایی که چند اقـالم لوازم خانگی 
بـه مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال از یک شـهروند اخـاذی کرده 

بود خبـر داد. 
سـرهنگ "عظیم اله کرمـی" گفت: یکی از شـهروندان 
بـا مراجعـه بـه پلیس آگاهـی اعـالم می کند کـه فردی 
خـود را مأمور نیروی انتظامی معرفی و چنـد اقالم لوازم 

خانگـی از وی اخاذی و متواری شـده اسـت.
بـه گـزارش سـایت پلیس فـارس، کرمی خاطر نشـان 
کـرد: با توجه به حساسـیت موضـوع، مراتب به صورت 
ویـژه در دسـتور کار مامـوران انتظامی قـرار گرفت و با 
انجـام اقدامـات اطالعاتی و پلیسـی، فرد مـورد نظر در 
یکـی از محله های "مهـر" شناسـایی و در یک عملیات 

ضربتی دسـتگیر شد.
کرمـی بـا بیان اینکـه پـس از بازجویی های پلیسـی، 
متهـم بـه جـرم ارتکابـی و همچنیـن ۲ فقـره اخـاذی 
دیگـر اعتـراف کـرد، گفـت: در اسـتعالمات اولیـه، 
۲۵ فقـره سـابقه کیفـری از جملـه توهیـن، سـرقت 
موتورسـیکلت، قـدرت نمایی با اسـلحه، اخـاذی و... 

بـه چشـم می خـورد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان مهـر با اشـاره بـه اینکه 
متهـم تحویـل مراجـع قضائـی شـد، گفـت: از آنجـا 
کـه ارتـکاب اینگونـه جرایم ممکـن اسـت در اعتماد 
عمومـی و جلـب مشـارکت مردمـی در ایجـاد امنیت 
پایـدار اثر سـوء داشـته باشـد،  برخـورد با ایـن افراد 

مجـرم در دسـتور کار پلیـس قـرار دارد.
جعل چه مجازاتى دارد؟

 بـر اسـاس قانـون جعل از جملـه اقدامـات غیرقانونی 
محسـوب می شـود که جـرم انگاری شـده اسـت.

جعـل از جملـه جرایمی اسـت کـه از زمان های قدیم 
هم وجود داشـته و برای انواع و اقسـام اسـناد تجاری، 
سـند های هویتـی و حتـی چـک و سـفته هـم کاربرد 
دارد. درواقـع به اشـتباه انداختن دیگـران از جمله پایه 
و اسـاس جرم جعل اسـت و این کار بـرای فریب فرد 
انجـام می شـود بـه طوری که نتوان سـند اصلـی را از 

غیر واقعی تشـخیص داد.
چه اقداماتی جعل محسوب می شوند؟

سـاخت نوشـته یا سـند، سـاخت مهر، خراشـیدن یا 
تراشـیدن، قلـم بـردن، اضافـه کـردن، از بیـن بـردن، 
سـیاه کردن قسـمتی از نوشـته، تغییر دادن تاریخ سند، 
چسـباندن دو نوشـته متفاوت به یکدیگر، بـه کاربردن 
از جملـه  اجـازه صاحـب آن  بـدون  مهـر دیگـری 

مصادیـق جـرم جعـل بـه حسـاب می آیند.
امضـا رخ دهـد می تـوان  در صورتـی کـه جعـل 
شـکایت کیفـری در دادسـرا مطرح کرد تـا چک برای 
کارشناسـان خـط ارجاع شـود البتـه باید بـه این نکته 
توجـه داشـت در صورتـی کـه کپـی قـرارداد تنها در 
اختیـار باشـد و اصـل وجـود نداشـته باشـد، جعل به 

اثبـات نخواهد رسـید.
تحقـق جـرم کالهبـرداری به چـه روشـی انجام 

می شـود؟/ بـه چـه کسـی کالهبـردار می گویند؟
اسـالمی  مجـازات  قانـون   ۵۲۷ مـاده  اسـاس  بـر 
هـر شـخص مـدارک اشـتغال بـه تحصیـل یـا فـارغ 
التحصیلـی دیگـری را جلـب کنـد، به حبـس از یک 
تـا ۳ سـال محکـوم می شـود و اگـر چک جعل شـده 

باشـد، قابلیـت تعقیـب کیفـری دارد.
جعـل و تزویـر عبارتند از سـاختن نوشـته یا سـند یا 
سـاختن مهر یا امضای اشخاص رسـمی یا غیر رسمی 
خراشـیدن یـا تراشـیدن یا قلم بـردن  یا الحـاق یا محو 
یـا اثبـات یا سـیاه کـردن یـا تقدیم یـا تأخیـر تاریخ 
سـند نسـبت به تاریـخ حقیقی یـا الصاق نوشـته ای به 
نوشـته دیگر یـا به کار بـردن مهر دیگری  بـدون اجازه 

صاحـب آن و نظایـر این هـا به قصـد تقلب.
جعل چند صورت است؟

جعـل بـه دو صورت جعـل مادی و معنـوی یا مفادی 
تقسـیم می شـود و در بسـتر ایـن دو موضـوع جعـل 

انجـام خواهد شـد.
جعـل مادی به معنی سـاختن قـراردادی غیـر از آنچه 
مـورد توافـق بـوده اسـت، بـه نحـوی اغفـال اسـت. 
ضمـن اینکـه تشـخیص جعـل سـند از تخریب سـند 
و تفکیـک اسـتفاده از سـفید مهـر از جعل سـند خود 

مبحـث دیگری اسـت.
جعل معنوی ممکن اسـت به وسـیله تنظیم قـراردادی 
بـر خالف آنچه طرفیـن معامله دیکته یا بیـان کرده اند، 

شود. واقع 
مجازات جعل چیست؟

بـر اسـاس مـاده ۵۳۶ قانـون مجـازات اسـالمی هـر 
شـخص در اسـناد یـا نوشـته های غیررسـمی جعل یا 
تزویـر کنـد یا بـا علم به جعـل و تزویر آن هـا را مورد 
اسـتفاده قـرار دهد عالوه بـر جبران خسـارت وارده به 
حبـس از ۶ مـاه تا ۲ سـال یا بـه ۳ تا ۱۲ میلیـون ریال 

جـزای نقـدی محکوم خواهد شـد.
بـر اسـاس مـاده ۵۳۶ قانـون مجـازات اسـالمی هـر 
فـردی کـه در اسـناد و نوشـته های غیررسـمی جعـل 
یـا از سـند مجعـول اسـتفاده کنـد عـالوه بـر جبران 
خسـارت بـه حبـس از ۶ ماه تا ۲ سـال یـا پرداخت ۳ 
تـا ۱۲ میلیون ریال جـزای نقدی محکوم خواهد شـد. 
همچنیـن بـر اسـاس مـواد ۵۳۲-۵۳۴ قانـون مجازات 
اسـالمی اگـر کارمند دولـت در اجرای وظیفـه و امور 
مربـوط بـه کار خـود مرتکب جعل در سـند رسـمی 
شـود، بـه یـک تا ۵ سـال حبـس یا بـه پرداخـت ۶ تا 
۳۰ میلیـون ریـال جـزای نقدی محکوم می شـود و اگر 
کسـی کـه در سـند و نوشـته رسـمی جعـل می کند، 
کارمنـد دولـت نباشـد، مجـازات وی ۶ ماه تا ۳ سـال 
حبـس یا جـزای نقـدی از ۳ تـا ۱۸ میلیون ریال اسـت.

۵حوادث

دادستان عمومى و انقالب المرد در نشست ناجا و سپاه تاکید کرد:
مبارزه قاطع با مواد مخدر، مشروبات الکلى و خودروهاى بدون پالک 

دستگیرى قاتل فرارى در کانال کولر

   بـا گذشـت ۴ ماه از مرگ پسـر ۸ سـاله، نامادری 
ایـن کـودک اعتراف کـرد خـوردن شـربت متادونی 
کـه برای خودکشـی خریـده و در نوشـابه ریخته بود 

باعـث مرگ کودک شـده اسـت.
مأمـوران  شـهریور   ۸ شـنبه  صبـح   ۱۰:۳۰ سـاعت 
کالنتـری ۱۲۰ سـیدخندان از مـرگ پسـر ۸ سـاله ای 
در بیمارسـتان رسـالت باخبـر شـده و موضـوع بـه 
جنایـی  امـور  دادسـرای  یازدهـم  شـعبه  بازپـرس 

پایتخـت اعـالم شـد.
بچـه،  پسـر  مـرگ  بـودن  مشـکوک  بـه  باتوجـه 
بازپـرس مصطفـی واحدی دسـتور تحقیقـات در این 
نشـان  اولیـه  کرد.بررسـی های  را صـادر  خصـوص 
مـی داد کـه عـالوه بر پسـر ۸ سـاله، بـرادر ۶ سـاله 
او نیـز وضعیـت جسـمی بـدی داشـته کـه او را بـه 
بیمارسـتان لقمـان انتقـال داده اند امـا وی بعد از چند 
روز بهبـود یافـت.در ادامـه تحقیقات مشـخص شـد 
حـدود ۹ مـاه قبـل پدر ایـن دو کودک از همسـرش 
جـدا شـده و بعـد از مدتـی نیز بـا زن جوانـی به نام 
شـیما ازدواج کـرده اسـت. بچه هـا نیـز بـا پـدر و 
نامـادری شـان زندگـی می کردنـد اما یـک روز قبل 
از حادثـه بـرای مالقـات مادرشـان رفتـه و پیـش او 
بوده انـد. باتوجـه بـه اینکـه پـدر بچه هـا، از همسـر 
سـابق و همسـر جدیـدش بـه خاطـر مـرگ پسـرش 
شـکایت داشـت، بازپـرس جنایـی دسـتور تحقیق از 

هـر دو زن را صـادر کـرد.
همزمـان دسـتور انتقال جسـد به پزشـکی قانونی نیز 
صـادر شـد تـا علت مرگ پسـر ۸ سـاله برمال شـود . 
بـا انجـام آزمایشـات، متخصصـان پزشـکی قانونـی 
علـت مرگ را نارسـایی تنفسـی به دنبال مسـمومیت 
بـا متـادون و دیفـن هیدرامین اعالم کردنـد. همچنین 
بازپـرس جنایی دسـتور تشـکیل کمیسـیون پزشـکی 
را صـادر کرد تا مشـخص شـود آیا خـوردن متادون 

عامـل مرگ بوده اسـت یـا خیر؟
جدایی به خاطر اختالف

در ادامـه تیـم تحقیـق به سـراغ مـادر بچه هـا رفت 
بـا همسـرم  وی گفـت: بـه خاطـر اختالفاتـی کـه 
مالـی  نظـر  از  چـون  شـدم.  جـدا  او  از  داشـتم 
نمی توانسـتم بچه هـا را نگه دارم و از طرفی پدرشـان 

می خواسـت بچه هـا پیـش او باشـند پسـرهایم نزد او 
ماندنـد  و قـرار شـد در هفتـه دوبـار بچه هـا را ببینم 
امـا دیـر بـه دیـر آنهـا را می دیـدم. یـک شـب قبل 
از حادثـه بچه هـا را پیـش خـودم بـردم چـون تولد 
پسـر کوچکـم چنـد وقـت قبل بـود وقتی آنهـا را به 
خانـه بردم برایش جشـن گرفتم. کلی آن شـب شـاد 
بودیـم و فیلـم و عکـس گرفتـه و بچه هـا در صفحـه 
ازظهـر،  بعـد   ۴ سـاعت  گداشـتند.  اینستاگرامشـان 
بچه هـا را برگردانـدم. آن موقـع بچه هایـم حالشـان 

بود . خـوب 
مسمومیت دو ساعته

زن جـوان ادامـه داد: امـا همـان شـب حـال هر دو 
پسـرم بـد شـد. نامـادری بچه ها بـه اورژانـس گفته 

بـود کـه بچه هـا با تـن ماهـی مسـموم شـده اند.
زمانـی که خودم را به بیمارسـتان رسـاندم، پزشـک 
معالـج می گفـت آثـاری از تـن ماهـی هنگام شسـت 
و شـوی معـده پسـر کوچکم دیده نشـده اسـت. من 
بچـه هایـم را زیـاد نمی دیـدم امـا همان چنـد باری 
هـم کـه دیـدم دوسـت نداشـتند در مـورد نامادری 
شـان حـرف بزننـد. فقـط یکبار که داشـتند شـیطنت 
می کردنـد بـه آنهـا گفتـم آرام باشـید، گفتنـد مامان 
مـا اینجـا می توانیـم بازی کنیـم در خانه مامان شـیما 

بـه مـا اجـازه نمی دهـد و مـا را دعـوا می کند.
زن جـوان در رابطـه بـا اینکـه چه اتفاقی بـرای بچه 
هایـش رخ داده گفـت: پزشـک گفتـه کـه بچه هـا 
طـول  سـاعت  دو  متـادون  و  خورده انـد  متـادون 
می کشـد اثـر کنـد. پسـر بزرگـم سـاعت یـک نیمه 
شـب در رختخوابـش فـوت کـرد پـس بایـد حدود 
باشـد. پسـر  سـاعت ۱۱ شـب متـادون را خـورده 
کوچکـم می گویـد کـه آن شـب حـال بـرادرش بـد 
شـده و مـدام در خـواب کابـوس می دیـده، حتی به 
شـیما هـم گفتـه که حـال داداشـم خوب نیسـت اما 

نکرده اسـت. او توجـه 
متادون برای خودکشی

در حالـی کـه زن جـوان چنیـن اظهاراتـی داشـت، 
نامـادری، بازداشـت شـد. او ابتـدا مدعـی بـود کـه 
بچه هـا را خیلـی دوسـت داشـته و بـه آنهـا آسـیبی 
نرسـانده اسـت. امـا در ادامـه تحقیقـات اظهـارات 

جدیـدی مطـرح کـرد. او مدعی شـد کـه تصمیم به 
خودکشـی داشـته و بـه همین دلیـل متـادون خریده 
و در خانـه نگـه داشـته بـود کـه بچه هـا بـه اشـتباه 
متـادون را می خورند.بـا اعتـراف جدید نامـادری، او 
بـه دسـتور بازپـرس شـعبه یازدهـم دادسـرای امور 
جنایـی تهـران در اختیار کاراگاهـان اداره دهم پلیس 
آگاهـی قـرار گرفـت و تحقیقـات در ایـن خصوص 

دارد. ادامه 
گفت و گو با نامادری

چرا می خواستی خودکشی کنی؟
بـه خاطر مشـکالتی کـه داشـتم. ماجـرا برمی گردد 
بـه چندیـن سـال قبل، مـن در ازدواج اولم شکسـت 
خـوردم. سـال ۹۵ بـا شـوهر اولـم ازدواج کـردم و 
سـال ۹۷، از او جـدا شـدم. بعـد از ازدواج دوم هـم 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه اشـتباه کـرده ام و دیگر 

آینـده ای بـرای خـودم متصـور نبودم.
با همسر دومت چطور آشنا شدی؟

دی مـاه سـال ۹۸ بـود کـه از طریـق دوسـتم با این 
مـرد آشـنا شـدم. مـرد خوبـی به نظـر می رسـید. دو 
تـا بچـه داشـت و از همسـرش تـازه جدا شـده بود. 
وضع مالی متوسـطی داشـت امـا برای من پـول مهم 
نبـود و قبـول کـردم حتی به جـای حلقه طـال، برایم 
نقـره خریـد اما کم کـم اختـالف بین من و همسـرم 
شـروع شـد و بـه فکـر جدایـی افتـادم. اما اگـر این 
مـن  ایـن  می کردنـد  فکـر  مـردم  می کـردم  را  کار 
هسـتم کـه مشـکل دارم و واقعًا خجالت می کشـیدم. 

بـرای همیـن به فکـر خودکشـی افتادم.
از کجا متادون خریدی؟

از عطـاری تهیـه کـردم و داخـل نوشـابه ریختـم تا 
در فرصتـی مناسـب تصمیمـم را اجـرا کنـم. بچه هـا 
کـه از ماجـرا بی خبـر بودنـد به سـراغ یخچـال رفته 

و متـادون را مصـرف کـرده بودند.
با بچه ها اختالف داشتی؟

امـا  داشـتم.  دوسـت  خیلـی  را  آنهـا  مـن  اصـاًل. 
یکبـار که همسـرم بـه خاطـر مسـائل تربیتـی بچه ها 
و همچنیـن مالقـات آنهـا بـا مادرشـان گله منـد بود 

گفتـم بچه هـا را نـزد مادرشـان بگـذارد.

بازداشت نامادرى به اتهام قتل پسر ۸ ساله

سیل در گردنه فومستان محور 
المرد ۵ کشته برجا گذاشت

 بـر اثـر جـاری شـدن سـیل در گردنـه فومسـتان 
محـور المـرد - پارسـیان ۵ نفـر کشـته شـدند.

المـرد  شهرسـتان  احمـر  هـالل  جمعیـت  رئیـس 
در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر در المـرد بیـان کـرد: 
بـر اثـر جـاری شـدن سـیل کوهسـتانی در گردنـه 
المـرد پارسـیان )فومسـتان( باهمکاری هـالل احمر 
پارسـیان، و نیروهـای مردمـی سـه خـودروی حادثه 
دیـده کـه بـر اثـر آب شـدید بـاران واژگون شـده 
بودند مـورد امدادرسـانی قـرار گرفتند اما متأسـفانه 

پنـج نفر کشـته شـدند.
محمـود قـادری بـا اشـاره بـه مشـخصات کشـته 
شـدگان افـزود: دو جـوان بـه نام هـای وحیـد احمد 
پـور ۳۰ سـاله از عالمرودشـت، و خانـم وحیده زال 

۲۵ سـاله از المـرد بـوده اند.
رئیـس جمعیت هـالل احمر شهرسـتان المرد گفت: 
همچنیـن از یـک خانواده بـه نام های وهـب فرهمند 
۴۱ سـاله بـه همراه همسـر ۳۱ سـاله و ارتیا ۶ سـاله 
فرزنـد خـود از المـرد سـاکن پارسـیان نیـز کشـته 

. شدند
بـه  تـا  خواسـت  المـردی  همشـهریان  از  وی 
اخطاریه هـای سـتادبحران، وهواشناسـی توجه جدی 

کننـد، و در مسـیرهای کوهسـتان تـردد نکننـد.
زورگیران خشن در برابر اتهام قتل 

یک زن
 بـا دسـتگیری دومیـن عضو بانـد زورگیران خشـن، 
اسـرار مـرگ یکی از طعمه هـای آنها فاش شـد. متهم 
اعتـراف کـرد که هنگام سـرقت امـوال زنی جـوان با 
مقاومـت او روبـه رو شـده و بـه همیـن دلیـل وی را 
بـه باد کتـک گرفتـه و در نهایـت از ماشـین در حال 

حرکـت بـه بیرون پـرت کـرده بودند.
 تحقیقـات در ایـن پرونـده از ۱۲شـهریور امسـال 
شـروع شـد. آن روز سرنشـینان خـودروی پرایـدی، 
پیکـر نیمه جـان زنـی را در شـهرک غـرب بـه بیرون 
از ماشـین پرتـاب کردنـد و از محل گریختنـد. مردی 
کـه در حـال عبـور از آن منطقـه بـود باالی سـر زن 
که به شـدت زخمی شـده بـود حاضر شـد. زن جوان 
بریـده بریـده تعریف کـرد کـه دقایقی قبـل به عنوان 
مسـافر سـوار پراید شـده اسـت امـا سرنشـینان آن با 
تهدیـد، پـول و طالهایش را سـرقت کـرده و او را به 
بـاد کتک گرفتـه و در نهایـت هم از ماشـین به بیرون 

پـرت کـرده اند.
زن زخمـی بـرای درمان به بیمارسـتان انتقـال یافت 
امـا به دلیـل شـدت صدمات جانـش را از دسـت داد. 
درحالی کـه پزشـکی قانونـی علت مـرگ زن جوان را 
سـکته قلبی ناشـی از شـوک سـرقت و پرت شدن از 
خـودرو اعـالم کـرده بود، پرونـده ای جنایی تشـکیل 
و بـه دسـتور قاضـی رحیم دشـتبان، بازپـرس جنایی 
تهـران تحقیقـات بـرای شناسـایی سـارقان جنایتکار 

آغاز شـد.
زورگیری های سریالی

درحالی که تحقیقات برای دسـتگیری ۳زورگیر خشـن 
ادامـه داشـت، معلوم شـد کـه آنها به صورت سـریالی 
دسـت بـه زورگیـری و سـرقت می زنند. اعضـای این 
بانـد در پوشـش مسافرکشـی، دختران و زنان را سـوار 
خودرو و در برخی از سـرقت ها طعمه هایشـان را آزار 

و اذیـت و اموالشـان را سـرقت می کردند.
با گذشـت چنـد هفته، مأموران شـهرک غـرب یکی 
از متهمـان را کـه نوجوانـی ۱۷سـاله بـود دسـتگیر 
کردنـد. او در بازجویی هـا بـه سـرقت، آزار و اذیـت 
دختـران و زنـان و همچنیـن زورگیـری از آنهـا بـا 
همدسـتی ۲دوسـتش اقرار کـرد. دو عضـو دیگر این 
گـروه فـراری بودنـد که پلیس جسـت و جـوی خود 
را بـرای شناسـایی مخفیـگاه آنهـا ادامه داد تـا اینکه 

مدتـی قبل یکـی از آنها دسـتگیر شـد.
دومیـن عضـو بانـد کـه جوانی ۱۸سـاله اسـت روز 
دوشـنبه دسـتگیر شـد و دربازجویی هـا بـه سـرقت 
مرگبـار اقـرار کـرد. وی گفـت: مدتی قبل بـرای کار 
از شهرسـتان به تهـران آمدم و در بازار تهران مشـغول 
بـه کار شـدم. امـا صاحبـکارم پـس از ۳ مـاه به خاطر 
اینکه سـواد خواندن و نوشـتن نداشـتم اخراجم کرد. 
پـس از آن دنبـال کار بودم تـا اینکه در قهـوه خانه با 
۲همدسـتم که از سـارقان سـابقه دار بودند آشنا شدم. 

آنهـا پیشـنهاد سـرقت دادند و مـن هم قبـول کردم.
وی ادامـه داد: شـگردمان ایـن بـود که هـر چند روز 
یک بـار خودرویـی را سـرقت می کردیم و سـه نفری 
بـا خـودروی سـرقتی بـه خیابان هـای غـرب تهـران 
می رفتیـم و طعمه هـای خـود را کـه زنـان و دختران 
جـوان بودنـد به عنـوان مسـافر سـوار می کردیم. یک 
نفـر از مـا در صندلـی جلو می نشسـت، یکی پشـت 
فرمـان و نفـر سـوم هـم در صندلـی عقـب وهنـگام 
سـوار شـدن مسـافر خودش را بـه خواب مـی زد که 

نکند. مسافرشـک 
بعـد از طـی مسـافت کوتاهـی راننـده تغییـر مسـیر 
مـی داد و بعـد مـا وارد عمـل می شـدیم. بـا تهدیـد 
چاقـو امـوال طعمه هایمـان را سـرقت و در منطقه ای 
خلـوت آنها را به بیرون از ماشـین پرتـاب می کردیم. 
وی درخصوص مرگ یکی از طعمه هایشـان گفت: آن 
روز قربانـی را به عنوان مسـافر سـوار کردیـم و هنگام 
سـرقت اموالـش مقاومت کـرد که با او درگیر شـدیم. 
مـا فقـط می خواسـتیم وسـایل همراهـش را سـرقت 
کنیـم اما او خیلی ترسـیده و شـوکه بود و مـا پس از 
سـرقت وسـایلش، او را از خودرو بـه بیرون پرتاب 
کردیـم. این متهم با قرارقانونی بازداشـت اسـت و 
تـالش بـرای بازداشـت آخریـن عضو فـراری این 

دارد. ادامـه  باند 

زن  مـرگ  راز  کشـف  بـرای  پلیسـی  تحقیقـات   
معتـادی کـه جسـدش داخـل سـطل زباله پیدا شـده 
بـود بـا شناسـایی خانـواده وی وارد مرحلـه تازه ای 

. شد
 ۵ مهـر امسـال مأمـوران شـهرداری، داخـل سـطل 
زبالـه ای در منطقـه زعفرانیـه، جسـد زن جوانـی را 
پیـدا کردند. بـا اعالم موضـوع به پلیس در نخسـتین 
بررسـی ها مشـخص شـد ایـن زن را بعـد از مرگ با 
دسـت و پاهای بسـته داخل گونی قـرار داده و درون 
سـطل زبالـه انداخته انـد. آثـار ضرب و جـرح روی 
جسـد دیده نشـد و همیـن موضـوع احتمـال قتل را 

کرد. کمرنـگ 
امـا در بازرسـی سـطل زباله یـک کیف دسـتی پیدا 

شـد کـه شـماره تلفنـی داخـل آن بـود و ایـن تنهـا 
سـرنخ اصلـی تیـم تحقیـق بود.

بـا اسـتعالمات قضایـی، هویـت صاحـب خـط تلفن 
شناسـایی شـد. گرچـه او اطالعـات زیـادی از هویـت 
جسـد نداشـت امـا مدارکـی را در اختیـار تیـم تحقیق 
قـرار داد کـه در نهایـت هویت زن جوان شناسـایی شـد.

از سـویی مشـخص شـد دو روز قبل از کشف جسد 
، مـرد جوانـی بـه پلیـس رفتـه و از ناپدیـد شـدن 
همسـرش خبـر داده بـود. وی گفتـه بـود: از مدتـی 
قبـل بـا همسـرم اختـالف داشـتم. تـا اینکـه چنـد 
روز قبـل بـه خانـه خواهـرم رفتیـم چـون همسـرم 
اعتیـاد داشـت از خانه او سـرقت کرد. وقتـی از این 
موضـوع با خبر شـدم با همسـرم سـمیه  دعـوا کردم 

و او هـم خانـه را تـرک کـرد. بعـد از آن نیـز خبری 
ندارم. سـمیه  از 

بـا ایـن احتمـال که جسـد کشـف شـده متعلـق به 
سـمیه باشـد مـرد جوان بـه پزشـکی قانونـی رفته و 
جسـد را شناسـایی کرد. تحقیقات نشـان مـی داد دو 
روز بعد از دعوای زن و شـوهر، جسـد سـمیه کشف 

شـده است.
پزشـکی قانونـی نیز پـس از انجام آزمایشـات اعالم 
کـرد کـه زن جـوان بـر اثـر مصـرف بیـش از حـد 
مـواد فـوت کـرده اسـت.تحقیقات بـرای شناسـایی 
فـرد یـا افـرادی کـه جسـد را بـه آن منطقـه منتقـل 
کرده انـد بـه دسـتور رحیـم دشـتبان، بازپرس شـعبه 

دهـم دادسـرای امـور جنایـی پایتخت ادامـه دارد.

سرنخ جدید از مرگ زن معتاد در سطل زباله
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میخـک، مـاده ای بـه نام اوژنـول را بـه خود اختصـاص داده 
اسـت، ایـن ترکیـب معطـر، خـواص درمانـی فوق العـاده ای 

دارد. 
بـه گـزارش بهداشـت نیـوز، میخـک، یکـی از ادویـه جات 
قدیمـی بـه خصـوص در غذا هـای هنـدی و دیگر کشـور های 
آسـیایی، ماننـد اندونـزی، آفریقای شـرقی و پاکسـتان اسـت. 
چـوب میخـک و روغـن گیاهـی آن خـواص زیـادی از قبیل 
دنـدان درد  تسـکین  بـرای  بی حسـی  و  ضدعفونی کنندگـی 
دارد. همچنیـن خـواص ضـد باکتریایـی، ضـد قارچـی و ضد 
ویروسـی کـه بـا بیماری هـای فصـل سـرما و قارچ هـا مقابله 

کـرده و سیسـتم ایمنـی بـدن را تقویـت می کنـد.
از چـوب میخـک بیشـتر به عنـوان یـک ضدعفونـی کننده و 
بـی حـس کننده قـوی یـاد می کنند کـه از ایـن گیاه بـه ویژه 
بـرای تسـکین دنـدان درد، مشـکالت لثـه و حتـی ضدعفونی 
کـردن دهـان اسـتفاده می کننـد. از جملـه مهم تریـن خـواص 

دیگـر چـوب میخـک می تـوان به مـوارد زیـر اشـاره کرد:
تقویت سیستم ایمنی بدن

میخـک باعـث افزایـش میـزان گلبول هـای سـفید در بـدن 
می شـود و همچنیـن سیسـتم ایمنـی بـدن را تقویـت می کند و 
میـزان حساسـیت بـدن نسـبت بـه عوامـل خارجی کـه باعث 

ایجـاد آسـیب و ناراحتـی مـی شـوند را کاهـش مـی دهد.
درمان آکنه و شفاف سازی پوست

خـواص ضـد باکتری میخک بـرای کاهش آکنه روی پوسـت 
بسـیار موثـر اسـت، در واقـع چوب میخـک به دلیـل خواص 
ضـد باکتـری کـه دارد، می تواند مشـکالت پوسـتی را کاهش 
دهـد و بـه دلیـل ویژگی ضد التهابـی، قرمزی و ورم ناشـی از 

چنیـن مشـکالتی را تـا حد زیـادی کاهـش می دهد.
همچنیـن حضـور آنتـی اکسـیدان های موجـود در میخـک، 
در کنـار سـبک سـالم زندگـی باعـث جـوان سـازی پوسـت 
بـه  را کـه موجـب آسـیب  آزادی  رادیکال هـای  و  می شـود 
سـلول های پوسـتی و چیـن و چـروک زودرس می شـوند را 

خنثـی و بـه جـوان سـازی پوسـت کمـک می کنـد.
خـواص ضدعفونی کنندگـی و بی حسـی بـرای تسـکین 

دندان درد
دندانپزشـکی  بـه  رسـیدن  تـا  دنـدان درد  تسـکین  بـرای 
می توانیـد بـا دو روش درد خـود را تسـکین دهیـد. در ابتـدا 
می توانیـد ۳ تـا ۴ بـار در روز چـوب میخک بجویـد. این کار 
همچنیـن باعـث رفـع بوی بـد دهان نیز می شـود. بـرای مقابله 
بـا دنـدان درد در مرحلـه دوم، یک قطره روغـن گیاهی چوب 
میخـک را روی لثـه زده و بـا نـوک انگشـت به آرامی ماسـاژ 
دهیـد. می توانیـد این کار را بـه مدت ۲ تـا ۳ روز و روزانه ۳ 
تـا ۵ مرتبـه تکـرار کنیـد. البته در نهایـت باید به دندانپزشـک 

کنید. مراجعـه 
مفید برای درمان آنفلوانزا

اگـر احسـاس کوفتگـی و سـردرد می کنیـد احتمـاال معنـی  

آن ایـن اسـت کـه کم کـم سـرماخورده اید و در حـال ابتـال 
تنهـا ضدباکتـری  نـه  میخـک  آنفلوانـزا هسـتید. چـوب  بـه 
از  را  و شـما  دارد  بلکـه خـواص ضدویروسـی هـم  اسـت 
شـر ویروس هـا خـالص کـرده و از تکثیـر آن هـا جلوگیـری 

. می کنـد
در یـک فنجـان آب جـوش ۲ عـدد چـوب میخـک و یـک 
تکـه پوسـت دارچیـن و یـک شـاخه آویشـن بیندازیـد. بعـد 
از دم کشـیدن می توانیـد هـر روز ۳ تـا ۴ فنجـان از ایـن دم 
کردنـی خانگـی را بنوشـید )بعـد از غـذا( تـا عالئـم بیماری 

کامـال رفع شـود
مناسب برای سالمت دستگاه گوارش

میخـک بـرای عملکرد مناسـب دسـتگاه گوارش بسـیار موثر 
اسـت و مشـکالت مربوط بـه معده، مانند اسـهال، نفخ شـکم، 

تهـوع، اسـتفراغ، سـوء هاضمه و یبوسـت را درمـان می کند.
چه افرادی نباید از چوب میخک اسـتفاده کنند؟

توجـه داشـته باشـید کـه چـوب میخـک دارای طبـع گرم و 
خشـک اسـت. قبل از اسـتفاده از روغن گیاهـی چوب میخک 
آن را رقیـق کنیـد. مصـرف روغـن گیاهـی چـوب میخـک 
بـرای خانم هـای بـاردار و شـیرده و همچنین کـودکان توصیه 
نمی شـود. افـرادی که پوسـت خیلی حساسـی دارنـد نباید از 

روغـن گیاهـی چـوب میخـک اسـتفاده کنند.
مصـرف روغـن گیاهـی چـوب میخـک نبایـد بیـش از یـک 
هفتـه باشـد. همچنین مصـرف بیـش از حد آن باعـث افزایش 
خونریـزی، کاهـش سـطح قنـد خـون، آلرژیـک، مشـکالت 
تنفسـی و حساسـیت پوسـتی خواهـد شـد؛ بنابرایـن اگـر در 
مصـرف آن شـک داریـد قبل از اسـتفاده با پزشـک مشـورت 

. کنید

بـه  قهـوه  از  شـدید  یبوسـت  مـوارد  در  افـراد  بیشـتر 
عنـوان ملیـن اسـتفاده نمـی کننـد ، امـا وقتـی مشـکالت 
گوارشـی جزئـی باشـد ، قهـوه مـی توانـد بسـیار موثـر 
باشـد. اثـر بخشـی آن ، بـه سـالمت جسـمی فعلـی وی 
و هرگونـه شـرایط زمینـه ای بسـتگی دارد. بـرای برخـی 
از افـراد ، قهـوه در واقـع نتیجـه عکـس دارد و باعـث 
باعـث  توانـد  مـی  همچنیـن  مـی شـود.  یبوسـت شـدید 
کـم آبی بـدن شـود. بنابرایـن قهوه اثـرات ملیـن دارد ، 
امـا در صـورت نیـاز بـه ملیـن ، معمـواًل بهتریـن گزینـه 

نیسـت.
چرا قهوه ملین اسـت؟

دلیـل ایـن کـه ایـن نوشـیدنی بـه عنـوان ملیـن کار می 
کنـد ایـن اسـت کـه باعـث تحریـک حـرکات چرخشـی 
مـی شـود کـه غـذا را از طریـق سیسـتم هضـم حرکـت 
مـی دهـد. تسـریع در ایـن رونـد بـا اسـتفاده از قهوه به 
عنـوان ملیـن مـی توانـد باعـث شـل شـدن مدفوع شـود 
پتانسـیل  ایـن  باشـد.  ناراحـت کننـده  توانـد  ، کـه مـی 
بـرای ایجـاد اختـالل در رونـد طبیعـی هضـم بـه تأثیـر 

قهـوه در ایجـاد حـرکات روده اشـاره دارد
بـرای  نوشـیدنی  ایـن  مصـرف  هنـگام  افـراد  معمـوال 
عنـوان  بـه  را  قهـوه  بالقـوه  توانایـی   ، طوالنـی  مـدت 
ملیـن کشـف مـی کننـد. از آنجـا کـه بسـیاری از افـراد 
هـر روز قهـوه مـی نوشـند ، قهـوه مـی توانـد در تنظیم 
از  اسـتفاده  باشـد.  موثـر  بسـیار  حـرکات روده شـخص 
ملیـن هـای  انـدازه  بـه  معمـواًل  ملیـن  بـه عنـوان  قهـوه 
خریـداری شـده در داروخانـه موثـر نیسـت. بـه همیـن 
علـت ، برخـی از افـراد پـس از مصـرف ایـن نوشـیدنی 
مـداوم  دفـع  منبـع  متوجـه  هرگـز   ، همـراه صبحانـه  بـه 

خـود نمـی شـوند.

قهوه نوشیدن  و  یبوسـت 
قهـوه در   ، دارنـد  افـرادی کـه شـرایط خاصـی  بـرای 
واقـع باعـث یبوسـت مـی شـود. یکـی از راه هـای این 
کار کـم آبـی در بـدن اسـت کـه بـه نوبـه خـود باعـث 
یبوسـت مـی شـود. برخـی اینطـور فکـر مـی کننـد کـه 
افـراد بـه دلیـل حساسـیت بـه خود قهـوه دچار یبوسـت 
مـی شـوند ، امـا برخی افـراد ایـن وضعیت را بـه عنوان 
واکنـش بـه شـیر یـا خامـه که همـراه قهـوه نوشـیده می 
شـود ، تجربـه مـی کننـد. بـه همیـن ترتیـب ، برخـی از 
افـراد بـه کافئیـن موجـود در قهـوه واکنـش نشـان مـی 
دهنـد امـا متوجـه مـی شـوند کـه قهـوه بـدون کافئیـن 

باعـث یبوسـت نمـی شـود.
از میـزان  اسـتفاده از قهـوه بـه عنـوان ملیـن در واقـع 
کافئیـن آن جدا اسـت. نشـان داده شـده اسـت کـه حتی 
بـه  پریستالتیسـم  حرکـت  باعـث  کافئیـن  بـدون  قهـوه 
کافئیـن  بـدون  قهـوه  نوشـیدن  ملیـن مـی شـود.  عنـوان 
مـی توانـد ضمـن جلوگیـری از اثـرات تحریـک کننـده 
قهـوه  بـا  همـراه  بـدن  در  آب  کمبـود  از  برخـی  از   ،
را  موثرتـری  ملیـن  بالقـوه  طـور  بـه  و  کنـد  جلوگیـری 

بـرای برخـی از افـراد فراهـم مـی کنـد.

۱۱ میوه اى که حکم بانک خون را براى بدن دارند

بـرای جبـران کمبـود آهـن و تامین خون مـورد نیاز بدنتـان بهتر اسـت میوه هایی 
را مصـرف کنیـد که بـه بهبود کـم خونی کمـک می کند. 

بـه گـزارش بهداشـت نیـوز، شـاید بـرای خیلـی از افـراد جامعـه چهـره رنـگ 
پریـده و زرد نشـانگر بیمـاری کـم خونـی باشـد بیمـاری که چند سـال اسـت به 
یک معظل اساسـی جامعه تبدیل شـده اسـت. مشـکلی کـه برخی از افـراد جامعه 
تنهـا راه اصلـی آن را مصـرف انـواع مکمل هـا و قرص هـای ویتامینـه می داننـد، 
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی خوراکی هـا، مـواد غذایـی و میوه هـا می توانند 
خـون سـازی بسـیار خوبـی در بدن افـراد داشـته باشـند، میوه هایی از قبیـل انار، 
مـوز، پرتقـال، سـیب و آلـو منبـع انـواع ویتامین هـا بـرای کمبـود خـون در بدن 

انسـان ها هسـتند.
انار

اسـید آسـکوربیک انـار منبع غنـی از انـواع ویتامین های آ، ث و ای و آهن اسـت 
ویتامین هایـی کـه می تـوان آن هـا را از بهتریـن منابـع خون سـاز برای بدن انسـان 
دانسـت، زیـرا آهـن انـار در بـدن انسـان پالکت هـای خـون را تنظیـم کـرده و 

هموگلوبیـن خـون را بـاال می برد.
موز

میـوه مـوز از آن دسـته از میوه هایـی اسـت کـه می تواند با قـرار گیری در سـبد 
میوه هـا هموگلوبیـن خـون را تحریـک و آهن را در بـدن افراد افزایـش دهد، زیرا 
بـا مصـرف ایـن میـوه اسـید فولیـک الزم در بدن تشـکیل می شـود، میـوه ای که 
هماننـد یـک آمپـول و ویتامیـن ب کمپلکس در بدن انسـان عمل و برای سـاختن 

سـلول های قرمـز خونـی مـورد نیاز در بـدن تـالش می کند.
پرتقال

پرتقـال منبـع غنـی از ویتامیـن ث اسـت امـا ایـن میوه به قدری حسـاس اسـت 
کـه امـالح آهـن پرتقـال نمی تواند توسـط بـدن افراد و بـدون کمـک ویتامین ث 

جذب شـود.
سیب

بسـیاری از پزشـکان مصـرف روزانـه یـک عدد سـیب را بـرای سـم زدایی بدن 
تجویـز می کننـد، زیـرا ایـن میـوه می توانـد عالوه بـر تحریـک هموگلوبیـن منبع 

غنـی آهـن نیز بـرای افـراد جامعه باشـد.
آلو

آلـو خشـک منبـع غنـی از منیزیـم و ویتامیـن ث و آهـن اسـت و می توانـد در 
افزایـش هموگلوبیـن خـون نقـش مهمـی داشـته باشـد، بنابرایـن به تمامـی افراد 
جامعـه توصیـه می شـود بـرای افزایـش و تحریـک گلبول هـای قرمـز و منیزیم از 

ایـن میـوه جـذاب غافل نشـوند.
هلو

هلـو از آن دسـته از میوه هـای الغـر کننـده اسـت بـه طوریکـه می تـوان گفـت 
ایـن میـوه بدلیل غنـی بـودن در ویتامین ث و آهـن موجب کاهـش وزن در افراد 
می شـود و همچنیـن در شـفافیت و جالی پوسـت و چشـم نیـز تاثیر بسـزایی دارد.

انبه
انبـه را پادشـاه میوه هـا بـرای رفع کـم خونی کـودکان و زنـان و مـادران باردار 
می داننـد، زیـرا ایـن میـوه از امالح مغـذی از آهـن، و یتامین ث برخوردار اسـت 
و می توانـد منبـع خـون سـازی خوبـی بـرای افـراد محسـوب شـود. ایـن میـوه 
عـالوه بـر رفع کـم خونـی می توانـد در برابـر بیماری هـای عفونی و تنفسـی مثل 

سـل و وبـا ایمنی بـدن را بـاال ببرد.
گیالس

یکـی از میوه هـای شـگفت انگیـز گیالس اسـت، زیرا ایـن میوه بدلیـل دارا بودن 
ویتامیـن ث و آهـن بـرای کودکانـی کـه از کم خونـی رنـج می برند بسـیار مفید 

اهمیت اسـت. با  و 
خرمالو

خرمالـو میـوه زمسـتانه جذابـی کـه بـه دلیل داشـتن منبع مـس فـراوان کمک به 
جـذب آهـن بـدن می کنـد و در درمان کـم خونی بسـیار موثر اسـت.

انجیر
انجیـر نیـز هماننـد سـایر میوه هـا از آهـن و ویتامین ث فـراوان برخوردار اسـت 

بـه طوریکـه می تـوان ایـن میـوه را یک میـوه تامیـن فقر آهن دانسـت.
طالبی

طالبـی میـوه تابسـتانه ای کـه  طرفدارن بسـیاری دارد؛ ایـن میوه از مـواد مغذی، 
کلسـیم، منگنـز، فسـفر، آهن، مس، تشـکیل شـده اسـت و می تواند تاثیر شـگرفی 

در اکسـیژن خون انسـان ها داشـته باشد
خوراکى هاى مفید و مضر براى افرادى که طبع سرد دارند 
یـک متخصـص طـب سـنتی گفت: بیشـتر افـراد به دلیـل دارا بـودن طبـع صفرا 

بلغمـی، نبایـد در مصـرف مـواد غذا یـی سـرد و گـرم زیـاده روی کنند. 
بـه گـزارش بهداشـت نیـوز، حسـین خیراندیـش، متخصـص طـب سـنتی در 
خصـوص درمـان افـراد با طبع سـرد و کبد گـرم اظهار کرد: بیشـتر افـراد ویژگی 
صفـرا بلغمـی دارنـد. بـه ایـن معنـا کـه دارای کبـد گـرم هسـتند، امـا تمایل به 
مصـرف مـواد خنـک ماننـد دوغ و ماسـت پیـدا می کنند کـه در نهایت با سـردی 

معـده مواجـه می شـوند.
او افـزود: تمایـل بـه مصـرف مـواد غذایـی را کبـد انسـان تقاضـا می کنـد؛ اما 
بیشـتر افـراد بـا خوردن سـردی و در ادامه با سـرد شـدن معـده دچار بیمـاری یا 
ناراحتـی می شـوند. بـه دلیـل خاصیـت گـرم بـودن کبـد، نمی توانیم گرمـی زیاد 
مصـرف کنیـم؛ بنابرایـن بهتریـن راه ایـن اسـت کـه افـراد در مصـرف سـردی و 

گرمـی بـه تعادل و تناسـب برسـند.
خیراندیـش ادامـه داد: توصیه می شـود افـراد با ویژگـی صفرا بلغمـی از مصرف 
مخلـوط سـرکنگبین )سـرکه انگبین+سـکنجبین( و همچنین شـربت شـیره انگور و 
آبلیمـو یـا مخلـوط نبـات داغ و لیمـو غافـل نشـوند. بـا مصـرف این مـواد گفته 

شـده می توانیـد سـردی بـدن خـود را تا حـدی جبـران کنید.
غذا های سرد و گرم کدامند؟

ایـن متخصـص طب سـنتی گفت: تمام ترشـی ها سـرد هسـتند و افزایش مصرف 
ایـن مـوارد سـردی بـدن را دو چنـدان می کنـد. همچنیـن خیـار، کیـوی و دوغ 
سـردی زیـادی را بـه خـود اختصـاص داده انـد. در مقابـل می تـوان گفـت تمام 
شـیرینی ها و شـوری ها گـرم هسـتند. البتـه تمـام تلخی هـا هـم بـه جـز کافـور، 

خاصیـت گرمـی دارند.
او تصریـح کـرد: در بین گوشـت ها هم گوشـت گاو، گوسـاله و مـرغ تا حدودی 
سـرد هسـتند. اما گوشـت گرم محلی، گوشت شـتر، بوقلمون و گوسـفند خاصیت 

گرمی  خوبـی دارند.

۶ پزشکى و  سالمت 

ادویه اى همه کاره که دستگاه گوارش تان را رو به راه مى کند 

بهترین آنتى بیوتیک براى جوش صورت

قهوه به عنوان ملین چقدر موثر است؟

مصـرف آنتـی بیوتیـک  هـا کـه هیـچ گونـه اثـر جانبـی 
قابـل توجهـی ایجـاد نمـی  کنـد، مـی  توانـد یـک روش 
درمانـی موثـر برای خـالص شـدن از بیماری ناخوشـایند 

باشـد. جـوش صورت 
بـه گزارش بهداشـت نیـوز، آکنـه وولگاریس یـا آکنه ی 
سـاده، یـک بیمـاری پوسـتی بسـیار مایـوس کننـده برای 
ناخوشـایند  بـروز  می باشـد.  نوجوانـان  از  بسـیاری 
بـدن  مناطـق  دیگـر  و  پشـت  بـر روی صـورت،  جـوش 
بـه واسـطه  تولیـد بیـش از حـد چربی توسـط غـده  های 

می گـردد. ایجـاد  چربـی دار 
گزینـه  هـای قابـل اعتماد درمـان جوش صورت اسـتفاده 
بـا  پوسـت  کـرم  هـای  کاربـرد  معطـر،  هـای  از صابـون  
دارو هـای  تجویـز  مهـم  تـر،  همـه  از  و  کمتـر  چربـی 
آنتـی باکتریایـی اسـت. آنتـی بیوتیـک بـا مشـکل جـوش 
مبـارزه مـی کنـد و باعـث کاهـش و یـا کشـتن گونه  های 

باکتریایـی عمـده مـی  شـود.
تجمـع چربـی بیـش از حـد باعـث گرفتگی منافذ پوسـت 
می گـردد. این هـا در ترکیـب بـا سـلول های مـرده محیـط 
منجـر  کـه  می کننـد  ایجـاد  باکتری هـا  بـرای  پـرورش 
می گـردد.  التهابـی  عالئـم  و  درد  پوسـت،  قرمـزی  بـه 
نوجوانانـی کـه آکنـه و جـوش صـورت دارنـد اغلـب به 
دنبـال روشـی سـاده بـرای از بیـن بردن جـوش می باشـند.

کـه  دارد  وجـود  خـوب  بیوتیک هـای  آنتـی  برخـی 
بـرای  پوسـت  مراقبـت  بـا  رابطـه  در  نکاتـی  بـا  همـراه 
جـوش صـورت اسـتفاده می شـود. اثر بخشـی و مناسـب 
بـودن آنتـی بیوتیـک ممکـن اسـت از یـک فـرد بـه فـرد 
دیگـر، بر اسـاس حساسـیت بـدن به یـک داروی خاص، 
شـدت جـوش و شـرایط پوسـت شـخص متفاوت باشـد. 
بنابرایـن، تصمیم گیـری در رابطـه بـا یـک آنتـی بیوتیـک 
پوسـت  متخصـص  توسـط  آن  غلظـت  مقـدار  و  قـوی 

می گیـرد. انجـام 
آنتـی بیوتیک هایـی کـه کـه غالبـا بـرای جـوش صورت 

اسـتفاده می شـوند بـه شـرح زیـر می  باشـند:
تتراسـایکلین

آنتـی  محبوب تریـن  احتمـاال  تتراسـایکلین  داروی 
بـرای جـوش صـورت  شـده  توصیـه  بیوتیـک خوراکـی 

می باشـد. ایـن دارو بـرای درمـان آکنه، جـوش صورت و 
بیمـاری التهـاب پوسـتی اسـتفاده می شـود. بـرای حصول 
کـه  زمانـی  غذا هـا  بیـن  بایـد  دارو  ایـن  نتایـج،  بهتریـن 
بـه  بایـد  معـده خالـی اسـت، مصـرف گـردد. دوز دارو 

تدریـج بـه محـض بهبـود عالئـم پوسـتی کاهـش یابـد.
سـیکلین مینو

بیوتیکـی  آنتـی  دارو هـای  از  یکـی  نیـز  مینوسـیکلین 
ایـن  می باشـد.  التهابـی  ضـد  خـواص  دارای  کـه  بـوده 
می باشـد  تتراسـایکلین  دارو هـای  بـه کالس  متعلـق  دارو 
و  جـوش  شـدید  اشـکال  پاکسـازی  بـه  کمک کننـده  و 
 ۶۰ کاربـران  از  برخـی  می باشـد.  آن  شـیوع  کنتـرل 
از  بعـد  صـورت  جـوش  شـیوع  در  را  کاهـش  درصـد 
گـزارش  شـده  تجویـز  غلظـت  در  مینوسـیکلین  مصـرف 
قرمـزی  کاهـش  باعـث  تنهـا  نـه  مینوسـیکلین  کردنـد. 
بـه جـا  زخم هـای  درمـان  بـه  بلکـه  می گـردد،  تـورم  و 

می کنـد. کمـک  نیـز  جـوش  از  مانـده 
سـایکلین داکسی 

و  مینوسـیکلین  بـه  کـه  جـوش  شـدید  مـوارد  در 
اسـت  ممکـن  پزشـک  نمی دهـد،  پاسـخ  اریترومایسـین 
قـوی  تجویـزی  داروی  یـک  کـه  سـایکلین  داکسـی 
ایـن  از  اسـتفاده  هنـگام  در  دهـد.  پیشـنهاد  را  می باشـد 
آنتـی بیوتیـک بایـد بـه توصیه هـای پزشـک توجـه کنید. 
بسـتگی  روز  طـول  در  شـده  تجویـز  قرص هـای  تعـداد 
داکسـی  میلی گـرم   ۵۰ مثـال،  بـرای  دارد.  غلظـت  بـه 
نظـر  در  روز  در  دوبـار  بـرای  اسـت  ممکـن  سـایکلین 
۱۰۰ میلی گرمـی تنها  گرفتـه شـود، در حالـی کـه قـرص 

مـی  شـود. اسـتفاده  در روز  بـار  یـک 
یسین ما و یتر ر ا

نظـر  در  باکتریایـی  ضـد  فرموالسـیون  از  دیگـر  یکـی 
گرفتـه شـده اریترومایسـین می باشـد. ایـن آنتـی بیوتیـک 
دارای خـواص ضـد باکتریایـی و ضـد التهابی می باشـد، 
گونه هـای  در  پروتئیـن  تعـادل  تخریـب  باعـث  کـه 
میکروب هـا  مـرگ  باعـث  نتیجـه  در  و  شـده  باکتریایـی 
می توانـد  قـرص  ایـن  تتراسـایکلین،  برخـالف  می گـردد. 
بـا غـذا و یـا بـدون غـذا اسـتفاده شـود. در حالـی کـه 
بـا مصـرف ایـن دارو، بایـد مقـدار زیـادی آب بـرای به 

حداقـل رسـاندن اثـرات جانبی آن بنوشـید.
چـرا از آنتـی بیوتیک هـا بـرای درمـان آکنـه اسـتفاده 

می شـود؟
زمانـی تصـور می شـد کـه مراقبت نامناسـب از پوسـت، 
عاملـی بـوده که تا حـدی باعـث ایجاد جـوش می گردد. 
گزینه  هـای قابـل اعتمـاد درمـان جـوش صورت اسـتفاده 
بـا  پوسـت  کرم هـای  کاربـرد  معطـر،  صابون هـای  از 
چربـی کمتـر و از همـه مهم تـر، تجویـز دارو هـای آنتـی 
باکتریایـی می باشـد. آنتـی بیوتیـک با بسـیاری از روش ها 
بـا مشـکل جـوش مبـارزه کـرده، کـه باعث کاهـش و یا 
بـه  آن هـا  باکتریایـی عمـده می گـردد.  کشـتن گونه  هـای 
در  می شـوند.  مصـرف  موضعـی  یـا  خوراکـی  صـورت 
و  خوراکـی  بیوتیک هـای  آنتـی  دوی  هـر  زمـان،  یـک 

می شـود. اسـتفاده  همزمـان  موضعـی 
یـک داروی آنتـی بیوتیکـی خـوب بـه نـام آکوتـان بـه 
شـدید  انـواع  درمـان  بـرای  مناسـب  جایگزیـن  عنـوان 
یـک  اساسـا  می شـود.  اسـتفاده  صـورت  جوش هـای 
هنگامـی  تنهـا  دارو  ایـن  دارنـد،  فرموالسـیون خوراکـی 
کـه آنتـی بیونیک هـا و دیگـر روش هـای درمـان جـوش 
نتیجـه  ی سـریعی را نشـان ندهنـد، اسـتفاده می شـود. قبل 
از مصـرف آکوتـان، یـک معاینه  ی پزشـکی کامـل انجام 
شـده و دکتر سـابقه ی پزشـکی بیمـار را نیز مـورد تحلیل 
قـرار می دهـد. اسـتفاده ی آنتـی بیوتیک هـا و آکوتـان بـه 
اسـت  ممکـن  چـون  نمی شـوند،  توصیـه  همزمـان  طـور 
باعـث عـوارض شـدید  باشـند و  تعامـل داشـته  بـا هـم 

پزشـکی گردنـد.
توجـه: مصـرف بیـش از حـد آنتـی بیوتیک هـا می توانـد 
منجـر بـه ایجـاد عـوارض جانبـی خاصی گـردد. افرادی 
زمـان  مـدت  بـرای  آکنـه  بیوتیک هـای  آنتـی  از  کـه 
ابتـال  بـرای  بیشـتری  امـکان  می کننـد،  اسـتفاده  طوالنـی 
بـه عفونـت دسـتگاه تنفسـی نسـبت بـه دیگـران دارنـد. 
جـوش  بـرای  بیوتیک هـا  آنتـی  بهتریـن  حتـی  بنابرایـن، 
نیـز بایـد تحـت نظـر دکتـر و مطابـق بـا دسـتورالعمل او 
اسـتفاده گـردد. در صـورت امـکان، دوز دارو بایـد بـه 
بـه حداقـل  ایجـاد عـوارض جانبـی  از  اجتنـاب  منظـور 

سد بر
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آغاز ساخت طرح تغذیه مصنوعى 
در اشکنان 

عملیـات اجـرای طـرح تغذیـه مصنوعـی با هدف 
کنتـرل سـیالب هـا در اشـکنان المرد آغاز شـد.

مرکـز  سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
فـارس، فرمانـدار المـرد گفت: اجرای طـرح تغذیه 
اشـکنان  ماهـی شـور در بخـش  تنـگ  مصنوعـی 
بـا اعتبـاری بیـش از ۲۰ میلیـارد ریـال از محـل 
اعتبارات توسـعه زیرسـاخت های شهرسـتان المرد، 

شـد. آغاز 
بـا  ایـن طـرح  در  افـزود:  نـژاد  حسـین شـبانی 
سـاخت سـد های تاخیـری ۳۷۰ هـزار متـر مکعب 
آب در زمـان بارش هـای زمسـتانه در تنـگ ماهـی 
تقویـت  موجـب  کـه  می شـود  کنتـرل  و  هدایـت 
آب هـای زیرزمینـی و زمین هـای کشـاورزی پایین 

آن می شـود. دسـت 
جهـاد  سـوی  از  کـه  طـرح  ایـن  گفـت:  وی 
کشـاورزی شهرسـتان المرد در سـال ۸۸ نیـز اجرا 
شـده امـا در بارش هـای سـیل آسـا در سـال های 
گذشـته تخریب شـده بود کـه عملیات سـاخت آن 

شـد. آغاز  دوبـاره 
نصب تابلوهاى شناسایى معابر در 

شهرخوزى

 ، تابلـو شناسـایی خیابـان  سـاخت و نصـب ۴۰ 
کوچـه و معابـر شـهرخوزی انجـام شـد .

مرکـز  سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
فارس،شـهردار خـوزی گفـت: بـا هدف شناسـایی 
راهنمـای  تابلو هـای  نصـب  شـهری  فضا هـای 
شـهری خیابان هـا و کوچه هـای شـهرخوزی انجام 

. شد 
عبـاس طاهـری افزود:سـاخت ونصـب ۴۰ تابلـو  
ادبـی،  آموزشـی،  علمـی،  نـام شـخصیت های  بـا 
فرهنگـی وسیاسـی کشـور بـا اعتبـار ۲۰۰ میلیـون 

ریـال توسـط شـهرداری خـوزی انجـام شـد.
هـدف از اجـرای این طـرح خدمت رسـانی هرچه 
بهتـر بـه مـردم، یکسـان سـازی و بهبـود وضعیت 
آسـانتر  معابـر و کوچه هـا و دسترسـی  شناسـایی 

. بود  شـهروندان، 

کمک خیران مهرى به نیازمندان 
عرصه سالمت در مهر 

خیران شهرسـتان مهـر بیش از ۱۵ میلیـارد ریال به 
بخش سـالمت شـهر مهر کمـک کردند. 

بـه گزارش گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از شـیراز،  امینـی رئیـس شـورای خیریـن 
خیـران  گفـت:  مهـر،  شهرسـتان  سـالمت  تامیـن 
امسـال بـا ۱۵ میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریـال کمک 
هـای خـود بـه یـاری نیازمنـدان عرصـه سـالمت 

شهرسـتان مهـر شـتافتند.
او، بیـان کـرد: کمک هـای خیـران در بخش هـای 
مختلـف بیمارسـتان فاطمـه الزهـرا و مراکـز جامع 
سـالمت بخش هـای تابعـه شهرسـتان مهـر هزینـه 

است. شـده 
امینـی، تصریـح کـرد: بـا کمـک خیـران، بانـک 
تجهیـزات پزشـکی در شهرسـتان مهـر و بخش های 
تجهیـزات  و  اسـت  شـده  راه انـدازی  نیـز  تابعـه 
پزشـکی مـورد نیـاز در  عرصه سـالمت از سـوی 
اختیـار  در  امانـی  صـورت  بـه  و  تامیـن  خیـران 

می گیـرد  قـرار  نیازمنـد  بیمـاران 
توزیع کمک هاى مومنانه در المرد 

بـه همـت بسـیجیان المرد بسـته هـای معیشـتی به 
دسـت نیازمندان رسـید

مرکـز  صداوسـیما  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
فارس،فرماندهـی ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه المرد 
گفـت: بـه همـت بسـیجیان گـروه جهـادی المـرد 
 ۳۷۰ مومنانـه  کمک هـای  از  مرحلـه  پنجمیـن  در 
بسـته معیشـتی بـه ارزش ۱۴۰ میلیـون تومـان بیـن 

نیازمنـدان توزیـع شـد.
و  خیـران  همـت  بـه  افـزود:  جعفـری  سـرهنگ 
مقاومـت  پایگاه هـای  همـکاری  بـا  و  نیکـوکاران 
ناحیـه المـرد تـا پایـان مبـارزه بـا کرونـا هـر ماه 
بسـته های معیشـتی بـه دسـت نیازمنـدان واسـیب 

دیـدگان از کرونـا خواهـد رسـید
شهرسـتان المـرد در ۴۶۰ کیلومتری جنوب شـیراز 

دارد قرار 

 مدیرعامـل شـرکت غیربورسـی سـیمان المـرد بـا 
اشـاره سـهم دو درصـدی سـیمان در هزینـه مسـکن 
و فـروش محصـول بـا یـک هشـتم قیمـت جهانـی، 
تنهـا راه نجـات کارخانه هـا را سـاماندهی قیمـت هـا 

نست. ا د
در  غـالم زاده  ابراهیـم  نیـوز،  مایـن  گـزارش  بـه   
خصـوص التهـاب بـازار سـیمان و نوسـانات چنـد 
مـاه اخیـر گفـت: با توجـه به تولیـد مازاد حـدود ۳۰ 
میلیـون تنـی سـیمان و انبـار ۰ میلیـون تنـی کلینکر، 
صـادرات ایـن محصـول و کلینکـر هیـچ تاثیـری در 

قیمـت داخلـی نـدارد.
وی افـزود: مشـکالت قیمت گذاری سـیمان ناشـی از 
عوامـل متعـددی چون افزایش چندبـاره هزینه حمل  و 
نقـل، قیمت بسـیار زیاد پاکت، افزایش حاشـیه سـود 
عامـالن سـیمان بـه دلیـل افزایـش قیمـت ، افزایـش 
مالیـات بر عملکرد عامالن و ... اسـت. از سـوی دیگر 
کاهـش تقاضـای جهانـی به دلیـل تحریم هـا و کرونا، 
منجـر بـه کاهـش چشـمگیر صـادرات در طـی ۹ ماه 

اخیر سـال جاری شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: تاثیر سـیمان در قیمت 
تمام شـده مسـکن کمتـر از ۲ درصد بـوده و در برابر 
قیمـت جهانـی ۸۰ دالری سـیمان در بـازار داخـل با 
یـک هشـتم قیمـت جهانی به فـروش می رسـد. عالوه 
بـر ایـن افزایـش ۲۰ درصـدی قیمـت در تیـر سـال 
جـاری، بسـیار انـدک بود. بـا ایـن اوصاف تنهـا راه 
نجـات کارخانه هـای سـیمان، سـاماندهی قیمت اسـت.

غـالم زاده ادامـه داد: بـه دلیل ارزان فروشـی سـیمان 
ایـران در حـوزه خلیج فـارس و افزایـش هزینه هـای 
صادراتـی  بازار هـای  اعظمـی  از  بخـش  گمرکـی، 
از دسـت رفتـه و سـازمان توسـعه تجـارت، وزارت 
صنعـت، گمـرک و نهادهـای مسـئول بایـد در زمینـه 

قیمـت سـیمان صادراتـی ایـران ورود کننـد. 

بـه گـزارش خبرنگار ایلنـا از المـرد، معصومه کاظم 
زاده گفـت  افـراد دارای معلولیـت )۳ دسـامبر( در 
جمـع خبرنـگاران گفـت: سـه هـزار و ۲۰۰ نفـر از 
جامعـه مختلـف معلـوالن تحـت پوشـش بهزیسـتی 
المـرد هسـتند و بهزیسـتی طی ایـن چند سـال اخیر 
در تحقـق شـعار »بـه زیسـتن« توانسـته بـا ابتـکار و 
تشـکیل  راسـتای  در  حمایتـی  طرح هـای  اجـرای 
زندگـی مسـتقل توانخواهـان )معلـوالن( گام هـای 
مثبـت و درخور شـان عزیزان معلـول و جامعه هدف 

بردارد. 
او ادامـه داد: دو هـزار و ۳۵۵ معلـول از سـه هزار و 
۲۰۰ نفر تحت حمایت مسـتمر بهزیسـتی قـرار دارند 
و از دو هـزار و ۳۵۵ معلـول مسـتمری بگیـر نیز ۸۹۵ 

نفر سرپرسـتی خانـواده را برعهـده دارند. 
کاظـم زاده در ادامـه از افزایـش ۱۵ درصـدی میزان 
از  بهزیسـتی  پوشـش  تحـت  مددجویـان  مسـتمری  

مـرداد امسـال خبـر داد.

پرداخـت ماهیانـه 2۷6 میلیـون ریـال یارانـه به 
مراکـز نگهـداری از معلـوالن

رئیس اداره بهزیسـتی المرد اظهـار کرد: ۲۷۶ میلیون ریال 
یارانـه به صـورت ماهیانه بابت ارائه خدمـات نگهداری و 
توانبخشـی ۳۱ معلول به حسـاب مراکـز غیردولتی تحت 

نظارت بهزیسـتی المرد پرداخت می شـود. 
از  نگهـداری  شـبانه روزی  مرکـز  کـرد:  اضافـه  او 
معلـوالن ذهنـی موسسـه خیریـه زنـده یـاد ناصـر 
و  شـدید  ذهنـی  معلـوالن  از  نفـر   ۱۶ بـه  قائـدی 
خیلـی شـدید بی سرپرسـت یا بدسرپرسـت یـا فاقد 
سرپرسـت موثـر بـاالی ۱۴ سـال و مرکـز روزانـه 
آموزشـی توانبخشـی سـینا بـه ۱۵ نفـر از معلـوالن 
ذهنـی، خدمات مختلف توانبخشـی و آموزشـی ارائه 

می دهنـد.
اجـرای 2 طـرح مراقبتـی و توانبخشـی معلوالن 

المرد در 
ایـن مسـئول بیـان کـرد: طـرح توانبخشـی معلوالن 

مبتنـی بـر جامعـه )CBR( بـا هـدف تسـهیل ارائـه 
خدمـات بـه معلوالن در روسـتاهای دور افتـاده اجرا 
شـد کـه ۱۵ تسـهیلگر در بخش های شهرسـتان المرد 
اسـتاد  تسـهیالت  ارائـه  فعالیـت هسـتند.  در حـال 
شـاگردی و سـرمایه کار جهـت اشـتغال معلـوالن و 
توزیع وسـایل کمک توانبخشـی، بسـته های معیشتی، 
برگـزاری کالس هـای آموزشـی از جملـه برنامه های 
ایـن طـرح اسـت کـه هزینه هـای آن از اعتبـارات 

دولتـی و کمک هـای خیریـن تامیـن می شـود.
رئیـس اداره بهزیسـتی المرد ادامـه داد: طرح مراقبت 
از معلـوالن در منـزل بعـد از شهرسـتان شـیراز در 
شهرسـتان المرد اجرا شـده اسـت و تعـداد ۲۸ نفر از 
معلـوالن جسـمی و حرکتـی، بیمـاران روانـی مزمن، 
ذهنی و شـنوایی را تحت پوشـش دارد کـه ۷ مراقب 
در طـول هفتـه سـه روز بـا مـدت زمـان روزانـه ۲ 
سـاعت و ۴۵ دقیقـه بـه ارائـه خدمات توانبخشـی و 

مراقبتـی و آموزشـی می پردازنـد.

توزیع ۱۰۵ عدد بخارى و آبگرمکن 
در المرد 

همزمـان بـا اجـرای طـرح بزرگ شـهید سـلیمانی 
۱۰۵ عـدد بخـاری و آبگرمکن در شهرسـتان المرد 

توزیـع می شـود. 
بـه گزارش گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از شـیراز، عبـاس توانـا رئیـس اداره اوقاف 
و امـور خیریـه المـرد بـا اشـاره بـه اجـرای طرح 
بـزرگ شـهید سـلیمانی در ایـن شهرسـتان گفـت: 
ایـن طرح با هـدف حمایت از اقشـار آسـیب پذیر 
و خانواده هایـی کـه به دلیل شـیوع ویـروس کرونا 
بـا مشـکالت فـراوان اقتصـادی مواجـه شـده اند؛ 
کلیـد خـورده اسـت و تـا ۱۳ دی مـاه، سـالروز 
شـهادت سـردار بـزرگ اسـالم شـهید حاج قاسـم 

سـلیمانی ادامـه خواهد داشـت.
او افـزود: بـا مشـارکت و همـکاری مسـجد امـام 
حسـین )ع( کشـور کویت در طرح شـهید سلیمانی 
و بـه همـت خیـر ارجمنـد ام عـادل یکصـد عـدد 
بخـاری برقـی و ۵ عـدد آب گـرم کـن بـا هزینـه 
۵۰۰ میلیـون ریـال تهیه شـده اسـت کـه در اختیار 

نیازمنـدان قـرار می گیـرد.
شهرسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  اداره  رئیـس 
المـرد بـا بیـان اینکه وسـایل گرمایشـی تهیه شـده 
توسـط ایـن خیـر نیـک اندیـش درمیـان نیازمندان 
توزیـع می شـود، ابـراز کـرد: بر اسـاس نظـر بانی 
خیـر و بـا همـکاری اداره اوقـاف و امـور خیریـه 
خانواده هـای  بـه  وسـایل  ایـن  المـرد  شهرسـتان 
نیازمنـد بـه ویـژه زوج های جـوان بـی بضاعت در 

منطقـه اشـکنان و بشـاگرد اهـدا می شـود.
شهرسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  اداره  رئیـس 
فصـل  در  و  ایـن  از  پیـش  کـرد:  تاکیـد  المـرد 
تابسـتان نیـز با مشـارکت ایـن خیر ایرانـی االصل 
تعـداد ۲۵ عـدد آبسـردکن بـا هزینـه ۷۵۰ میلیـون 
ریـال تهیه شـده بـود که بـا توجه بـه وضعیت آب 
و هوایـی گرم شهرسـتان المـرد و مشـکالت تامین 
آب شـیرین، در اختیـار خانواده هـای نیازمنـد و کم 

برخـوردار شهرسـتان قـرار داده شـد.
برگزارى مانور عملیات جهادى برق 

در المرد

مدیـر توزیـع برق المـرد گفـت: مانـور عملیات 
و  بحـران  شناسـایی  رویکـرد  بـا  بـرق  جهـادی 
افزایـش رضایتمنـدی مشـترکان در المـرد برگزار 

 . شد
مانـور  برگـزاری  رونـد  در  رسـتمی  اسـماعیل 
مجـازی  حضـور  بـا  کـه  جهـادی  عملیـات 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق فـارس از طریق 
ویدئـو کنفرانـس صـورت گرفـت، در گفت و گو 
بـا خبرنـگار فـارس در المـرد اظهار داشـت: این 
مانـور بـا هـدف ارتقـای سـطح آمادگی پرسـنل 
در زمـان بحران،کاهش خاموشـی های ناخواسـته، 
رضایتمنـدی مشـترکین بـرق و قابلیـت اطمینـان 

اسـت. برگزار شـده  شـبکه 
وی افـزود: خیابان هـای ۱۵ خـرداد و ۲۲ بهمن 
یکـی از مناطـق هـدف و عملیـات بـود و تمـام 
منطقـه توسـط ترموویژن بررسـی و نقاط حسـاس 
همچنیـن نقاطـی کـه احتمـال سـوختگی لـوازم، 
ایجـاد خطـر و خاموشـی بـود، مـورد شناسـایی 

گرفت. قـرار 
فنـی  بـرق المـرد گفـت: پرسـنل  توزیـع  مدیـر 
بـا شناسـایی نقـاط پرخطـر بـا هـدف اصـالح و 
تعویـض تجهیـزات ، در منطقـه عملیاتـی حاضـر 
و اقـدام بـه رفـع عیـب کردنـد و اقداماتـی مانند 
سـرویس ۵ پسـت هوایی، تعویـض کرپی، اصالح 
و سـرویس بیـش از ۵۰ مورد روشـنایی انجام شـد.

رسـتمی بـا اشـاره بـه اجـرای مانـور در مـکان 
هایـی کـه درختـان در حریـم شـبکه ادامـه داد: 
دغدغـه  ایـن  همیشـه  و  دارد  وجـود  خطراتـی 
احتمـال  بـودن  ناایمـن  دلیـل  بـه  کـه  اسـت 
آتش سـوزی باشـد؛ بـه همیـن منظـور اکیپ خط 
گـرم اقدام به هـرس درختـان در نقاط شناسـایی 

شـده، کردنـد.
از  بـرق شهرسـتان المـرد هـدف  توزیـع  مدیـر 
مـردم  رضایـت  جلـب  را  مانـور  ایـن  اجـرای 
در  می خواهیـم  مـردم  از  افـزود:  و  برشـمرد 
انـرژی مدیریـت داشـته و در صـورت  مصـرف 
۱۲۱ در  بـا سـامانه  بـرق  بـروز مشـکل و قطـع 

باشـند. ارتبـاط 

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت سـیمان المرد، در 
نشسـت تودیع و معارفه مدیران جدید شـرکت سـیمان 
المرد کـه با حضور مسـئوالن واحدهای ایـن مجموعه 
صنعتـی برگـزار شـد، ابراهیـم غـالم زاده مدیرعامـل 
سـیمان المرد اظهارداشـت: مجموعه سـیمان المرد یک 
مجموعـه جـوان، پرانـرژی و البتـه بـا دانـش و تجربه 
هسـتند کـه همیـن مزیت هـا توانسـته این شـرکت را 
در جایـگاه ویـژه و ممتازی در صنعت اسـتان فارس و 

دهد. قرار  کشـور 
ابراهیـم غـالم زاده در ایـن آییـن گفت: در شـرکت 
سـیمان المـرد همـواره بـه دنبـال پـرورش نیروها از 
جمله جانشـین پـروری کیفی بـوده ایم و امـروزه می 
تـوان از رشـد نیروهایـی که در طی سـالهای گذشـته 

بـود،  انـد خوشـحال  درایـن سیسـتم جـذب شـده 
زیـرا کـه امروز بـه عنـوان مدیرانـی باتجربـه در این 
مجموعه صنعتی و صنعت کشـور مشـغول بـه فعالیت 

هسـتند و حـرف های زیـادی بـرای گفتـن دارند.
وی افـزود: در سـیمان المـرد رشـد قـارچ گونـه و 
عمـودی نداشـته ایـم و همـه ی مدیـران این شـرکت 
بـا رشـد پلکانـی همـراه بـا کسـب دانـش و تجربـه 
در زمینـه کاری خـود مراحـل ترقـی را طـی کـرده و 
بـه جایـگاه کنونـی خود رسـیده انـد. غـالم زاده بیان 
داشـت: چنیـن رخدادی در هر شـرکتی یـک مزیت به 
شـمار مـی آیـد و تاکیـد کـرد که بایـد مواظـب بود 
درایـن شـرایط دچار آسـیب عادت و روزمّرگی نشـد 
،زیـرا ایـن مسـاله مانع پیشـرفت ،آینده نگـری و نگاه 
کالن بـه مسـائل موجـود مـی شـود و راه پویایـی را 

مسـدود مـی کند.
و  دانـش  از  گیـری  بهـره  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 
توانمنـدی  سـطح  ارتقـا  در  روز  هـای  تکنولـوژی 
کارکنـان اظهار داشـت: نیروهای انسـانی هر شـرکت 
بـه عنـوان یـک سـرمایه محسـوب مـی شـوند و باید 
مدیـران بـا روش هـای کارشناسـی شـده و علمی در 
پـی کادرسـازی و جایگزیـن پـروری کیفـی باشـند 
زیـرا که رشـد کارشناسـان بـه تقویت مدیـران کمک 

کند. مـی  شـایانی 

مدیرعامـل سـیمان المـرد بـا اشـاره به مسـئولیت ها 
و وظایـف معاونت پشـتیبانی افـزود: معاون پشـتیبانی 
دربخـش سـتادی مجموعه،نقـش محـوری را ایفـا می 
کنـد و مسـئولیت هماهنگی،کنتـرل و نظـارت مسـتمر 
اهـداف  بـه  رسـیدن  در  مجموعـه  زیـر  واحدهـای 

شـرکت را برعهـده دارد.
ارزیابی،تعییـن  بـا  بایـد  معاونـت  ایـن  گفـت:  وی 
وظایـف ، برنامـه ریـزی متناسـب بـا شـرایط روز و 
نظـارت در اجـرای برنامه هـا بتواند سیسـتمی چاالک 
و پیشـرو ایجـاد کرده کـه همه در آن با تسـلط و توان 

کامـل بـه ایفـای مسـئولیت بپردازند.
مدیریـت  سیسـتم  در  افـزود:  زاده  غـالم  ابراهیـم 
امـروزی با شـبکه سـازی و کاهـش ارتبـاط همه اجزا 
بـا مدیریـت مـی تـوان امـور را با بـازده باالتـری به 
انجـام رسـاند و ایـن یکـی از اصـول کار در سـیمان 
المرد اسـت. درپایان این نشسـت از سـوی مدیرعامل 
سـیمان المـرد، آقایـان رسـول دارا بـه سـمت معاون 
و  مالـی  مدیـر  سـمت  بـه  رزبـان  پشـتیبانی،آرش 
رضـا جاویـد بـه سـمت سرپرسـت واحـد بازرگانی 
منصـوب شـدند. غـالم زاده ازمدیـران جدید سـیمان 
المـرد درخواسـت کـرد تـا بـا برنامـه ریزی منسـجم 
و بـا کارتیمـی و همدلی فردای روشـنی را بـرای این 

مجموعـه بـزرگ صنعتـی در کشـور رقـم بزننـد.

علیرضا تاجیکی در گفت وگــو با خبرنگارفارس در 
با بیان اینکه ارتقاء سطح سواد رسانه ای الزمه  المرد، 
فعالیت در فضای مجازی اســت، اظهار داشــت: با 
توجه به زندگی در عصر اینترنت و استفاده روزافزون 
عموم جامعه از رسانه های تعاملی و از سویی افزایش 
آســیب  شــبکه های اجتماعی نوظهور، ارتقای سواد 

رســانه ای می تواند نقش موثری در کاهش آسیب ها و 
باشد. داشته  اینترنت  از  هوشمندانه  استفاده 

وی افــزود: نهضــت ســواد رســانه ای انقــالب 
اسالمی)نســرا( با آگاهی از ضروریت های مورد نظر، 
راه اندازی شــده تا با آموزش عمومی و تخصصی به 
اقشــار مختلف جامعه، سطح سواد رسانه ای جامعه را 
اثرات مخرب  ارتقا بخشــد و راهکاری برای کاهش 
رســانه ها به ویژه برای مخاطبان جوان و نوجوان که 
بیشــترین مصرف کنندگان رسانه ها هستند، ارائه نماید.

اسالمی  انقالب  رسانه ای  سواد  نهضت  گفت:  تاجیکی 
در شهرســتان المرد تاکنون تنها طی هشت ماه گذشته 
در ســال جدید با توجه به شــیوع ویروس منحوس 
کوییــد۱۹ و محدودیت های ایجاد شــده برنامه های 
مختلفی از جمله دو دوره ســواد رســانه به صورت 
مجازی و با حضور بیش از ۱۷۰ نفر دوره آسیب های 
فضــای مجازی برای دانش آمــوزان یکی از مدارس 

اول شهر المرد داشته است. متوسطه 
دبیر نهضت ســواد رســانه ای انقالب اسالمی المرد 
خاطرنشــان کرد: ما این آمادگــی را داریم که بدون 
دریافــت هیچ گونــه هزینه ای، دوره هــای مختلف 
آموزشــی سواد رســانه ای را به صورت رایگان و با 
ارائــه گواهی معتبــر برای دانش آموزان، بســیجیان، 
ادارات، ســازمان ها، نهادها و اصناف مختلف برگزار 

. کنیم
 دبیر نهضت سواد رسانه ای انقالب اسالمی شهرستان 
نقاط  اقشــار در سراســر  بیان داشــت: تمام  المرد 
این نهضت قرار خواهند  شهرستان زیر پوشــش چتر 
گرفــت و از آموزش های عمومی و تخصصی ســواد 
رســانه ای بهره مند خواهند شد که از این رو از تمام 
فعالین حوزه رســانه و فضای مجازی جهت همکاری 
با این نهضت دعوت می کنیم و پذیرای پیشــنهادات و 

هستیم. عزیزان  این  نظرات  نقطه 

۷ خرب

برگزارى دوره آسیب هاى فضاى مجازى ویژه دانش آموزان المردى

انتصاب مدیران شرکت سیمان المرد

رئیس اداره بهزیستى المرد خبر داد: 
اجراى 2 طرح مراقبتى و توانبخشى معلوالن در المرد 

مدیرعامل شرکت غیربورسى اعالم کرد:
سهم دو درصدى سیمان در هزینه مسکن و تنها راه نجات شرکت ها

باوجـود  گفـت:  المـرد  جهادکشـاورزی  مدیـر   
بارندگـی ۳۸ میلیمتـری ۱۶ آذر در المـرد، طـرح 
کنتـرل سـیالب و تغذیـه مصنوعـی دره شـیرینو، 

از وقـوع سـیالب جلوگیـری کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، محمدصـادق فانـی 
آن  آبگیـری  نحـوه  و  طـرح  از  بازدیـد  ضمـن 
گفـت: بـارش بـاران در شهرسـتان المـرد در ۱۶ 
ریـزش  زمـان  مـدت  باوجـود  کـه  داد  رخ  آذر 
مرکـزی  بخـش  سـطح  در  بـارش،  شـدت  و 
شهرسـتان ۳۸ میلیمتـر بـاران باریـد کـه منجـر به 

شـد. فصلـی  رودخانه هـای  شـدن  جـاری 
واقـع  شـیرینو  دره  فصلـی  رودخانـه  گفـت:  او 

در شـرق المـرد نیـز براثـر نزوالت جـوی جاری 
 ۲۵۰ مخـزن  کوتاهـی  زمـان  مـدت  در  و  شـده 
هـزار مترمکعبـی طـرح تغذیـه مصنوعـی و کنترل 
سـیالب اجـرا شـده ایـن طـرح تکمیل و سـرریز 

. شد
آسـا،  سـیل  بـارش  وجـود  بـا  افـزود:  فانـی 
خوشـبختانه طـرح تغذیـه مصنوعـی اجـرا شـده 
در دره شـیرنو توسـط مدیریـت جهاد کشـاورزی 
تخریـب  از  آبگیـری،  ضمـن  المـرد  شهرسـتان 
اراضـی کشـاورزی پاییـن دسـت جلوگیـری کرد.

وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه سـرریز شـدن 
آب از دهانـه خروجـی طـرح شـاهد آبگرفتگـی 

بخشـی از اراضـی پاییـن دسـت بودیـم کـه در 
دسـت بررسـی کارشناسـی اسـت.

طـرح  گفـت:  المـرد  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
دره شـیرینو  کنتـرل سـیالب  و  تغذیـه مصنوعـی 
مجـدداً در سـال ۱۳۹۷ ترمیم و باز سـازی شـده 

. د بو
ایـن مسـئول اظهـار امیـدواری کـرد: بـا توجـه 
آغـاز فصـل زراعـی جدیـد در محصـوالت  بـه 
کلـزا،  همچنیـن  و  دیـم  و  آبـی  جـو  و  گنـدم 
بـارش رحمـت الهـی در ۱۶ آذرمـاه نویـد بخش 
سـالی پرنعمـت در کشـاورزی شهرسـتان المـرد 

باشـد.

مدیر جهادکشاورزی المرد:
طرح تغذیه مصنوعى دره »شیرینو« المرد از سیالب جلوگیرى کرد
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طلــوع 
المرد و مهر

امام  جعفر صادق )ع( :
۸ اخبار

براي  و  دارد  دوست  خدا  براي  كه  هر   
خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند ، از 

كساني است كه ايمانش كامل است .

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000402مورخـه 99/9/20  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضي و 
سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضي رسـول  حسـینی 
فرزنـد قاسـمعلی   بشـماره شناسـنامه 876  صـادره از  فراشـبند در یک درب باغ نخلی   به مسـاحت 3438/9  متـر مربع پالک 2784 
فرعـی از 1239 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 1239  اصلی   قطعـه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   خریداري از 
مالـک رسـمي آقـای رسـول حسـینی    محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي 
شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهي 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/9/25

تاریخ انتشار دوم : 99/10/10
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۸۲

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000399مورخـه 99/9/20  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضي و 
سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضي رسـول  حسـینی 
فرزنـد قاسـمعلی   بشـماره شناسـنامه 876  صـادره از  فراشـبند در یک درب باغ نخلی   به مسـاحت 6377/7  متـر مربع پالک 2783 
فرعـی از 1239 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1239  اصلی   قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   خریداري از 
مالـک رسـمي آقـای رسـول حسـینی    محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي 
شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهي 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/9/25

تاریخ انتشار دوم : 99/10/10
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۸۳

دستگیرى متصرفان اراضى ملى در 
منطقه کال اشکنان المرد 

بـا تـالش نیرو هـای یـگان حفاظـت منابـع طبیعی 
و آبخیـزداری شهرسـتان المـرد اراضی ملـی منطقه 
کال اشـکنان المـرد از دسـت متصرفان آزاد شـد. 

بـه گزارش  گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از شـیراز، مرتضـی نکوگو سرپرسـت اداره 
منابـع طبیعی و آبخیـزداری شهرسـتان المرد، گفت: 
متخلفـان بـا غـرس درختان باغـی اقدام به کاشـت 
حـدود ۳۰ اصلـه درخـت نخـل در اراضـی ملـی 
منطقـه کال اشـکنان المـرد کـرده بودند کـه در دام 

نیرو هـای منابـع طبیعـی گرفتار شـدند.
او، بیـان کرد: پـس از عملیات رفـع تصرف و آزاد 
سـازی اراضـی، متخلفان جهت سـیر مراحل قانونی 

به مراجـع قضایی ارجاع داده شـدند.
نکوگـو، پیشـگیری از تصرفـات اراضـی ملـی و 
مقابلـه با سـودجویان را یکی از مهمتریـن اقدامات 
حفاظتـی دانسـت و تصریـح کرد: گشـت و مراقبت 
شـبانه روزی از اراضی ملی همچنان در دسـتور کار 

نیرو هـای ایـن مجموعه قـرار دارد.
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  سرپرسـت 
دوسـت   طبیعـت  مـردم  از  المـرد،  شهرسـتان 
درخواسـت کرد تـا در صورت مشـاهده هـر گونه 
تخریـب و تصـرف اراضـی ملی یا حمـل غیر مجاز 
محصـوالت جنگلـی و مرتعـی مراتـب را از طریق 
تلفـن ۱۵۰۴ یـگان امـداد جنـگل و مرتـع اطـالع 

. هند د

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره 1399603311029000231 مورخـه 99/6/31 هیـات قانون تعییـن تکلیف 
اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي ششـدانگ یک واحد شـتر مرغ پرواری   تحت پالک  1231/7262 
مفـروز از پـالک 1231اصلـی  بـه مسـاحت 13272 متـر مربـع واقع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در مالکیت 
آقـای غالمعبـاس بـرزی   فرزنـد  نگهـدار   بـه شـماره شناسـنامه 4329  قـرار گرفتـه اسـت و مطابـق سـوابق 
ثبتـي تحدیـد حـدود پـالک اصلـي پس از انتشـار آگهـي تحدید حـدود بعمـل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضاي 
مالـک و برابـر دسـتور تبصره مـاده 13 قانـون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي عملیات 
تحدیـد حـدود پـالک موصـوف روزدو شـنبه   مورخه 99/10/22 سـاعت 9 صبـح در محل وقوع ملک شـروع 
و انجـام خواهـد گرفـت . لـذا بـه وسـیله ایـن آگهـي از کلیـه صاحبان امـالک مجاور دعـوت مي گـردد که در 
وقـت مقـرر در محـل وقـوع ملـک حضـور یافتـه و چنانچـه نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـي پـالک مذکور 
ادعایـي دارنـد طبـق مـاده 20 قانون ثبـت ، اعتراض خود را کتبـا از تاریـخ تنظیم صورت مجلـس تحدید حدود 

بـه مـدت 30 روز بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/9/25

تاریخ تحدید حدود :1399/10/22
امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

م الف /۷۷

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره 1399603311029000235 مورخـه 99/7/2 هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
اراضـي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي ششـدانگ یکدرب باغ نخلـی    تحت پـالک  1240/101 مفروزی 
از پـالک 1240 اصلـی   بـه مسـاحت 68816 متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در مالکیت آقای 
حسـین دهقـان    فرزنـد  عبدالحسـین    بـه شـماره شناسـنامه 17  قـرار گرفتـه اسـت و مطابـق سـوابق ثبتـي 
تحدیـد حـدود پـالک اصلي پـس از انتشـار آگهي تحدید حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـاي مالک 
و برابـر دسـتور تبصـره مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي عملیـات 
تحدیـد حـدود پـالک موصـوف روزدو شـنبه   مورخه 99/10/22 سـاعت 9 صبـح در محل وقوع ملک شـروع 
و انجـام خواهـد گرفـت . لـذا بـه وسـیله ایـن آگهـي از کلیـه صاحبان امـالک مجاور دعـوت مي گـردد که در 
وقـت مقـرر در محـل وقـوع ملـک حضـور یافتـه و چنانچـه نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـي پـالک مذکور 
ادعایـي دارنـد طبـق مـاده 20 قانون ثبـت ، اعتراض خود را کتبـا از تاریـخ تنظیم صورت مجلـس تحدید حدود 

بـه مـدت 30 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/9/25

تاریخ تحدید حدود :1399/10/22
امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

م الف /۷۸

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره 1399603311029000236 مورخـه 99/7/2 هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي ششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعـی   تحت پـالک  1240/100 
مفـروزی از پـالک 1240 اصلـی   بـه مسـاحت 105000 متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در 
مالکیـت آقـای حسـین دهقـان    فرزنـد  عبدالحسـین    بـه شـماره شناسـنامه 17  قـرار گرفتـه اسـت و مطابق 
سـوابق ثبتـي تحدیـد حـدود پـالک اصلـي پـس از انتشـار آگهي تحدیـد حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب 
تقاضـاي مالـک و برابـر دسـتور تبصره مـاده 13 قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي 
عملیـات تحدیـد حـدود پـالک موصوف روزدو شـنبه   مورخه 99/10/22 سـاعت 9 صبح در محـل وقوع ملک 
شـروع و انجـام خواهـد گرفـت . لذا به وسـیله ایـن آگهي از کلیـه صاحبان امـالک مجاور دعوت مـي گردد که 
در وقـت مقـرر در محـل وقـوع ملـک حضـور یافتـه و چنانچه نسـبت به حـدود و حقـوق ارتفاقي پـالک مذکور 
ادعایـي دارنـد طبـق مـاده 20 قانون ثبـت ، اعتراض خود را کتبـا از تاریـخ تنظیم صورت مجلـس تحدید حدود 

بـه مـدت 30 روز بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/9/25

تاریخ تحدید حدود :1399/10/22
امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

م الف /۷۹

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره 1399603311029000233 مورخـه 99/7/2 هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتی   تحـت پـالک  1240/99 
مفـروزی از پـالک 1240 اصلـی   بـه مسـاحت 117504 متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در 
مالکیـت آقـای حسـین دهقـان    فرزنـد  عبدالحسـین    بـه شـماره شناسـنامه 17  قـرار گرفتـه اسـت و مطابق 
سـوابق ثبتـي تحدیـد حـدود پـالک اصلـي پـس از انتشـار آگهي تحدیـد حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب 
تقاضـاي مالـک و برابـر دسـتور تبصره مـاده 13 قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي 
عملیـات تحدیـد حـدود پـالک موصوف روزدو شـنبه   مورخه 99/10/22 سـاعت 9 صبح در محـل وقوع ملک 
شـروع و انجـام خواهـد گرفـت . لذا به وسـیله ایـن آگهي از کلیـه صاحبان امـالک مجاور دعوت مـي گردد که 
در وقـت مقـرر در محـل وقـوع ملـک حضـور یافتـه و چنانچه نسـبت به حـدود و حقـوق ارتفاقي پـالک مذکور 
ادعایـي دارنـد طبـق مـاده 20 قانون ثبـت ، اعتراض خود را کتبـا از تاریـخ تنظیم صورت مجلـس تحدید حدود 

بـه مـدت 30 روز بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/9/25

تاریخ تحدید حدود :1399/10/22
امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

م الف /۸۰

تولید دستگاه ضد عفونى  کننده دست 
در پژوهش سراى دکتر حیاتى 

 

بـه گـزارش مدیریـت پژوهش سـرای دانش آمـوزی دکتر 
حیاتـی المـرد ، با توجه به نامگذاری سـال ۹۹ به نام سـال 
جهش تولید  و در راسـتای مبارزه با ویروس کرونا و کمک 
بـه ارتقای سـطح بهداشـت و سـالمت عمومـی جامعه در 
مراکز اداری و آموزشـی ، این پژوهش سرا موفق به طراحی 
 و تولیـد دسـتگاه ضـد عفونـی کننده پدالی شـده اسـت .

رفیعی افزود با توجه به هزینه بسیار پایین این دستگاه نسبت 
به موارد مشـابه در بازار ،  مورد اسـتقبال  مسئولین و مراکز 
 آموزشـی و اداری جهت خرید و اسـتفاده قرار گرفته است .

همچنیـن وی اشـاره کـرد : ایـن مرکـز بطـور آزمایشـی 
مراحـل اولیه تولید مایـع ضدعفونی کننده، جهت اسـتفاده 
در ایـن دسـتگاهها را انجـام داده کـه بـا موفقیـت مرحله 
پیـش تولیـد را گذرانـده اسـت و قصـد دارد در صورت 

اسـتقبال عمومـی ، بـه مرحله تولیـد انبوه برسـاند.

عضو کمیسـیون انـرژی مجلـس معتقد اسـت، باید 
عالوه بـر دادن تنفـس خوراک بـه پتروپاالیشـگاه ها، 
تسـهیالت الزم را نیـز در اختیـار آن هـا قـرار داد تا 
بتـوان در عمـل جلـوی خام فروشـی را گرفـت و به 

ارزش افزوده بیشـتر دسـت یافت. 
سـید موسـی موسـوی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری خانـه ملـت، بـا اشـاره بـر ضـرورت 
عبـور از خام فروشـی و افزایـش تولیـد محصـوالت 
پتروشـیمی، گفـت: اگرچـه صحبـت از جلوگیری از 

خام فروشـی بسـیار می شـود امـا توفیـق چندانی در 
ایـن زمینـه نداشـته ایم ایـن در حالی اسـت که طی 
سـال های اخیـر در مسـیر فـروش نفت خـام به دلیـل 
تحریم هـا، مشـکالت بسـیاری ایجـاد شـده لـذا بـا 
توجـه بـه شـرایط موجـود بایـد بـه سـمت تولیـد 
پتروپاالیشـگاه  سـاخت  و  پتروشـیمی  محصـوالت 

کرد. حرکـت 
نماینـده مـردم المـرد و ُمهـر در مجلـس شـورای 
تنفـس  دادن  بـر  بایـد عـالوه   داد:  ادامـه  اسـالمی 
را  الزم  تسـهیالت  پتروپاالیشـگاه ها،  بـه  خـوراک 
نیـز در اختیـار آن هـا قـرار داد تـا بتـوان در عمـل 
جلـوی خام فروشـی را گرفـت و بـه ارزش افـزوده 

بیشـتر دسـت یافـت.
وی بـر ضرورت تسـری قانون ارائـه تنفس خوراک 
تاکیـد  پتروپاالیشـگاه  بـه  پاالیشـگاه ها  عالوه بـر 
کـرد، افـزود: بایـد راه جبرانـی بـرای جلوگیری از 
خوابیـدن صنایـع پیدا کرد لـذا در نظـر گرفتن تنفس 

خـوراک بـرای پتروپاالیشـگاه نیز ضـرورت دارد.
موسـوی بـا تاکیـد بـر اینکـه تنفـس خـوراک بـه 
پایـدار  و  شـود  تکـرار  بایـد  پتروپاالیشـگاه  یـک 
باشـد، توضیـح داد: تکـرار تنفـس خـوراک بدیـن 
بـار اول کـه خـوراک داده شـد  معنـا اسـت کـه 
حداقـل بـرای دریافت وجـه آن ۶ مـاه فرصت داده 
شـود و تکـرار ایـن فرصت هـا در ادامـه تـا چنـد 

سـال ضـرروی اسـت.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس شـورای اسـالمی 
در رابطـه با اینکـه صنایع پایین دسـتی پاالیشـگاه ها 
نیـز بایـد گسـترش پیـدا کننـد، بیـان کـرد: از آنجا 
کـه دولت ها بـه دنبال ایجـاد زنجیـره ارزش افزوده 
صنایـع  پاالیشـگاه  یـک  سـاخت  از  پـس  نیسـتند 
پایین دسـتی آن را ایجـاد نمی کننـد در حالـی کـه 
ایجـاد صنایـع پایین دسـتی بـه معنای سـاخت تولید 
محصـوالت مختلـف، ارزآوری، ایجـاد اشـتغال و... 

/ ست. ا

موسوی تاکید کرد
عبور از خام فروشى با گسترش پتروپاالیشگاه ها

تنفس خوراک راه حل رونق پتروپاالیشگاه ها

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنى آگهى مى پذیرد۰۹۱۷۳۸۱۹۶۸۳


