
مشـترکان گاز خانگـی در صـورت رعایـت الگـوی مصـرف از 
تخفیـف صـد در صـدی گازبهـای مصرفـی بهره منـد می شـوند.

گاز رایـگان برای مشـترکان کـم مصرف خانگیمعاون شـرکت گاز 
فـارس در گفـت و بـا خبرنـگار خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکز 
فـارس، گفـت: بـر اسـاس طرح تشـویقی این شـرکت کـه از اول 
دی مـاه شـروع شـده مشـترکان گاز خانگـی در اقلیم هـای یک دو 
و سـه اسـتان که شـامل شـهر های سردسـیر و معتدل می شـوند در 
صـورت رعایـت الگـوی مصرف زیـر ۲۰۰ متـر مکعـب در ماه از 

پرداخـت گاز بهـا معاف هسـتند.
حسـین پـور افـزود: این طـرح بـرای سـایر اقلیم های اسـتان هم 

بـر اسـاس الگو هـای تعیین شـده اعمـال خواهد شـد.
وی گفـت: بـر ایـن اسـاس مشـترکان گاز خانگی در اقلیـم ۴ که 
شـامل شهرسـتان های گـرم مثـل فسـاو نـی ریز می شـود تـا ۱۵۰ 
متـر مکعـب در مـاه و مابقـی شهرسـتان های گرم مثل مهـر و المرد 

تـا ۱۰۰ متـر مکعـب در مـاه از پرداخـت گاز بها معاف هسـتند.
پیـش از ایـن هم شـرکت بـرق بر اسـاس مصوبـه هیـات وزیران 
مشـترکان کـم مصـرف بـرق خانگـی را با اجـرای طرح بـرق امید 

از پرداخـت قبـض معاف کـرده بود.
معـاون امـور مشـترکان شـرکت توزیع نیـروی برق شـیراز گفت: 
 ۴۰۰ مصـرف  الگـوی  اگـر  یـک  گرمسـیری  مناطـق  مشـترکان 
کیلـووات سـاعت، گرمسـیر دو و سـه ۲۰۰ کیلـووات سـاعت، و 
گرمسـیر چهار ۱۵۰ کیلو وات سـاعت را رعایـت کنند از پرداخت 

بهـای بـرق مصرفـی معـاف می شـوند.
امیـد مشـترکان بـرق خانگـی  افـزود: در طـرح بـرق  صالحـی 
مناطـق عـادی کـه شـامل شـیراز و شهرسـتان های شـمالی اسـتان 
می شـود هـم اگـر در چهـار مـاه گـرم سـال یعنـی خـرداد، تیـر، 
مـرداد و شـهریور الگوی ۱۰۰ کیلووات سـاعت و ۸ مـاه دیگر ۸۰ 
کیلـو وات سـاعت را رعایـت کننـد از تخفیـف ۱۰۰ درصـدی در 

پرداخـت بهـای بـرق مصرفـی بهره منـد خواهنـد شـد.
دائمـی  سـکونتگاه های  شـامل  تنهـا  تشـویقی  طرح هـای  ایـن 
از  خالـی  واحد هـای  و  می شـود  عشـایری  و  روسـتایی  شـهری، 

نمی شـود. شـامل  را  باغ هـا  خانـه  و  سـکنه 

رئیس اداره گاز المرد خبر داد:
آغاز نصب ۲هزار فقره انشعاب 

گاز در چاهورز المرد با اعتباری 
بالغ  بر ۲٩ میلیارد ریال

یک هزار هکتار از اراضی 
صنعتی در المرد آماده 

واگذاری است

اهداء ۲۰ جهیزیه به زوج های 
جوان شهرستان های

المرد و مهر

برقراري پرواز جدید در 
مسیر المرد- شیراز

برگزاری ۴۰ ویژه برنامه دهه 
بصیرت در المرد
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مقام معظم رهبری: 
زحمات و خدمات ارزشمند سردار 
سلیمانی به اسالم و مسلمین، بیشک 
ذخیره ی ارزشمندی در دیوان عدل 

الهی است. 

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

نماینده مردم شهرستان های 
المرد و مهر: 

ایجاد
 ۱۰۰۰ فرصت 

شغلی در 
پروژه توسعه 

میادین گاز
 انتقاد از عدم 

راه اندازی نیروگاه 
پاالیشگاه پارسیان

7

سرپرسـت شـورای حـل اختـالف اسـتان فـارس گفت: بـا تالش 
اعضـا شـعبه اول شـورای حـل اختالف شهرسـتان المـرد اختالف 

ده سـاله اراضـی به سـازش ختم شـد.
حجـت االسـالم مصطفـی توانـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
»حـوزه« ، در خصـوص صلـح و سـازش در پرونـده هـای سـطح 
اسـتان فـارس اظهـار کـرد: با همـت و تـالش اعضای شـعبه اول 
شـورای حـل اختـالف المرد اسـتان فـارس در یـک فقـره پرونده 

بـا موضـوع اختـالف ۱۰ سـاله اراضـی زراعـی سـازش صـورت 
. فت گر

وی اضافـه کـرد: در ایـن مـاه یـک فقـره پرونـده بـا موضـوع 
اختـالف ده سـاله  در اراضـی زارعـی بیـن دوطایفـه بـه شـعبه 
شـورای حـل اختـالف المـرد ارجـاع شـد، از آنجایی کـه حدود 
زمیـن بـه صورت عرفـی و قانونـی در ایـن پرونده مشـخص نبود 
و همیـن امـر موجـب اختـالف بیـن دو طایفه در خصـوص حدود 
اربعـه اراضـی و نحـوه آبیـاری زمیـن کشـاوری به مدت ده سـال 
شـده  کـه در نهایـت پرونـده جهـت اصـالح ذات البین به شـعبه 
اول شـورای حـل اختـالف المـرد ارجـاع و مـورد رسـیدگی قرار 

. فت گر
سرپرسـت شـورای حـل اختالف اسـتان فـارس خاطرنشـان کرد: 
پـس از برگـزاری جلسـات و  رایزنـی هـای مکـرر اعضا شـعبه با  
نماینـدگان طوایـف،  هـر کـدام از طرفیـن موافقت کردنـد که  در 
اراضـی مشـخص شـده خـود کشـاورزی کننـد و نهایتًا بیـن آنها 

سـازش حاصل شـد.
وی از تـالش رئیـس دادگسـتری و  اعضا شـعبه اول شـورای حل 
اختـالف المـرد، کـه بـا  سـعه صـدر در جهـت ایجاد صلـح بین 

طرفیـن دعـوا تـالش کردنـد تشـکر و قدردانی مـی کرد.

سرپرست شورای حل اختالف فارس:
اختالف ۱۰ ساله اراضی در المرد به سازش ختم شد

گاز رایگان برای مشترکان کم مصرف خانگی 
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مدیرکل ورزش و جوانان فارس:
۳۰۰ باشگاه فارس برای دریافت 
وام به وزارت کار معرفی شدند

مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس اعـالم کـرد: 
کرونـا  ویـروس  از  دیـده  آسـیب  باشـگاه   ۳۰۰
تاییـد و بـرای دریافـت وام بـه وزارت کار و امور 

اجتماعـی معرفـی شـدند.
عبـاس حاجـی زاده در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: متوسـط وام دریافتـی هر باشـگاه ۸۰ 
میلیـون تومان اسـت که حـدود ۲۵۰ میلیـارد ریال 
بـرای موسسـان باشـگاه ورزشـی در قالب هشـت 
گـروه و همچنیـن مراکـز مشـاوره زیـر مجموعـه 
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان در نظـر گرفتـه 
شـده و بـه سـامانه کارا وزارت کار معرفـی شـده 

. ند ا
تنفـس  مـاه   ۶ بـا  وام   ایـن   : اضافـه کـرد  وی 
پرداخـت و اقسـاط آن از تیرمـاه سـال ۱۴۰۰ آغاز 
مـی شـود و متقاضیـان بـرای ثبت نـام مـی توانند 
و  ورزش  وزارت  الکترونیکـی  خدمـت  میـز  بـه 
جوانـان به نشـانی  sd.msy.gov.ir مراجعه و 

نسـبت بـه تکمیـل اطالعـات اقـدام کنند.
کـرد:  بیـان  فـارس  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
موسسـان باشـگاه در قسـمت مربـوط بـه سـازمان 
و  ورزش  کل  اداره  نـام  حتمـا  دهنـده،  خدمـت 
انتخـاب کننـد؛ در غیـر ایـن  جوانـان فـارس را 
صـورت درخواسـت متقاضـی بـه ایـن اداره کل 
نمـی رسـد و از چرخـه رسـیدگی خـارج خواهد 

. شد
حاجـی زاده افـزود: پاییـن ترین مبلـغ وام مربوط 
بـه گـروه چهـار اسـت کـه سـقف آن حـدود ۸۰ 
میلیـون تومـان اسـت و بیشـترین وام هم بـه گروه 
یـک تعلـق می گیـرد کـه  مربـوط به پـارک های 
آبـی اسـت کـه مبلـغ وام انهـا ۹۶۰ میلیـون تومان 

. ست ا
مبلـغ ۵ میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون ریـال بـه افـراد 

آسـیب دیـده پرداخـت شـد
ایـن مقـام مسـوول همچنیـن گفـت: در مرحلـه 
قبـل مبلـغ پنـج میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون ریـال کـه 
بـرای افراد آسـیب دیـده و مربیان ورزشـی در نظر 
گرفتـه شـده بـود تاکنون بـه ۷۰۳ نفـر پرداخت در 

فارس شـده اسـت.
گروه های هشـت گانه موسسـان باشـگاه ها شامل 
پارک هـای  یـک شـامل  اسـت: گروه  مـوارد  ایـن 
آبـی و اماکن ورزشـی چندمنظوره ویژه با )سـقف 
مبلـغ تسـهیالت ۹ میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون ریـال(، 
گـروه ۲ شـامل مجتمع هـای ورزشـی، پیسـت های 
موتورسـواری و کارتینـگ بـا )سـقف تسـهیالت 
چهـار میلیـارد و ۸۰۰ میلیـون ریـال( ، گـروه ۳ 
زمین هـای چـوگان، زمین هـای گلـف، پیسـت های 
بولینـگ، سـالن های ورزشـی  اسـکی، سـالن های 
سـوارکاری  باشـگاه های  معلولیـن،  و  جانبـازان 
)سـقف مبلغ تسـهیالت یک میلیـارد و ۹۲۰ میلیون 

.) ریال 
رشـته های  شـامل  چهـار   گـروه  همچنیـن، 
بسـکتبال،  دوومیدانـی،  تنیـس،  قایقرانـی،  
بیلیـارد،  بوکـس،  فوتسـال،  والیبـال،  هندبـال، 
هنرهـای  کونگ فـو،  تکوانـدو،  کاراتـه، 
شـطرنج  تیرکمـان،  تیرانـدازی  جـودو،  رزمـی، 
کوهنـوردی،  کبـدی،  کشـتی،  شمشـیربازی،   ،
مبلـغ  بـا )سـقف  بدنسـازی، همگانـی  سـه گانه، 
تسـهیالت ۸۰۰ میلیـون ریـال( اسـت،  و گـروه 
پنـج  شـامل اسـتخرهای شـنا، شـیرجه و واترپلو 
بـا ابعـاد ۲۵۵۰ متر با سـقف مبلغ تسـهیالت سـه 

اسـت. ریـال  میلیـون   ۵۲۰ و  میلیـارد 
شـنا،  اسـتخرهای  شـامل   ۶ گـروه  همچنیـن 
بـا  متـر   ۱۶۳۳ ابعـاد  بـا  واترپلـو  و  شـیرجه 
۲۵۶ میلیـون تومـان( ،  )سـقف مبلـغ تسـهیالت 
گـروه هفـت شـامل اسـتخرهای شـنا، شـیرجه و 
واتـر پلـو بـا ابعـاد ۱۲*۲۵ متـر )با سـقف مبلغ 
تسـهیالت ۱۹۲ میلیـون تومـان(  و گـروه هشـت 
بـا  شـامل اسـتخرهای شـنا، شـیرجه و واترپلـو 
 ۸۰۰ مبلـغ  سـقف  بـا  متـر   ۲۵ از  کمتـر  ابعـاد 
نظـر  در  تسـهیالت  آنهـا  بـرای  ریـال   میلیـون 

گرفتـه شـده اسـت.
مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی فـارس 
دسـتورالعمل  ابـالغ  بـه  توجـه  بـا  بـود:  گفتـه 
پرداخـت تسـهیالت به بنگاه های ورزشـی آسـیب 
دیـده از کرونـا، به هر واحـد تسـهیالتی از ۴۸ تا 

۹۶۰ میلیـون تومـان پرداخـت خواهـد شـد.
اداره کل تعـاون، کار و رفـاه  روابـط عمومـی 
دوشـنبه  مطلـب  در   فـارس  اسـتان  اجتماعـی 
هشـتم دی مـاه خود به نقـل از سـهراب مختاری 
افـزود: ایـن تسـهیالت حمایتی از سـوی وزارت 
همـکاری  بـا  و  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
هـدف  قالـب   در  و  جوانـان  و  ورزش  وزارت 
حمایـت از باشـگاه داران ورزشـی آسـیب دیـده 

از کرونـا پرداخـت خواهـد شـد.

مدیـر کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان فـارس با 
بیـان اینکـه از ابتـدای سـال ۹۹ تـا پایـان آذرمـاه 
بـه  نزدیـک  ایـن اسـتان  در دفاتـر اسـناد رسـمی 
یـک میلیـون خدمـت ارائه شـده اسـت، گفـت :این 
روابـط  تحکیـم  در  و  اقتصـاد  رونـق  در  خدمـات 
اقتصـادی بسـیار موثر اسـت و در حوزه مشـروعیت 
بخشـیدن بـه معامـالت نیـز نقـش آفریـن هسـتند. 

مهـدی هاشـمی، در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران 
افـزود: در مـدت یـاد شـده، در ۴۰۰ دفتـر اسـناد 
۷۱۶ هـزار سـند  از  بیـش  فـارس،  اسـتان  رسـمی 
تنظیمـی  سـند  بیشـترین  کـه  اسـت  شـده  تنظیـم 

مربـوط بـه وکالـت و بیـع بـوده اسـت.
مدیـرکل ثبـت اسـناد و امـالک فـارس، بـا بیـان 
اینکـه سـندی کـه در دفاتـر اسـناد رسـمی تنظیـم 
مراجـع قضایـی الزم  بـه  مراجعـه  بـدون  می شـود 
االجراسـت، اظهـار داشـت: بـا سیاسـت گذاری که 
سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور دارد، بخش 

زیـادی از خدمـات به صـورت الکترونیکی ارائه می شـود.
هاشـمی ادامـه داد: ثبـت آنـی معامـالت کـه در 
دفاتـر اسـناد صـورت می گیـرد از همین باب اسـت 
 ۹۰ از  بیـش  رسـمی  اسـناد  دفاتـر  اسـتعالمات  و 
درصـد اسـتعالمات برخط و در کمتر از ۴۸ سـاعت 
جـواب داده می شـود و بیـش از ۹۹ درصد معامالت 
دفاتـر بـه صـورت الکترونیـک ثبت می شـود که در 
مشـروعیت بخشـیدن بـه حقـوق عمومـی اشـخاص 

اسـت. موثر 
وی، بـا بیـان اینکـه هیـچ گونـه اخاللـی در تنظیم 
نمی شـود  ایجـاد  الکترونکـی  صـورت  بـه  اسـناد 
بلکـه خالصـه معامـالت هم ثبـت می شـود، گفت: 
بـرای نخسـتین بار نیـز انتخابـات کانون سـردفتران 
در فـارس به صـورت الکترونیک و پایلـوت برگزار 

. شد
هاشـمی بیـان کرد: دفاتر اسـناد رسـمی، نخسـتین 
تجربـه بـرون سـپاری تشـکیالت نظام اداری اسـت 
و تجربـه موفقـی بـوده اسـت و بـر اسـاس همیـن 
دفاتـر  بـه  ثبتـی هـم  از خدمـات  تجربـه، بخشـی 
واگـذار شـده اسـت و امـروزه صـدور اجراییـه که 
قبـال دسـتی بـود بـه صـورت الکترونیکی صـادر و 
از ایـن طریـق بـه اداره ثبت اسـناد ارسـال می شـود.

جایـگاه  از  رسـمی  اسـناد  دفاتـر  وی،  گفتـه  بـه 
ویـژه ای برخـوردار هسـتند و می توانند در توسـعه 
اقتصـادی و مشـروعیت بخشـیدن بـه نظـام حقوقی 

باشـند. موثر  کشـور 

مـردم  بـرای  رسـمی  اسـناد  دفاتـر  جایـگاه 
نیسـت شـده  شـناخته 

در  نیـز  فـارس  اسـتان  سـردفتران  کانـون  رییـس 
ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه ششـم دی ماه سـالروز 
تاسـیس دفاتـر اسـناد رسـمی، گفـت: ایـن دفاتـر 
از زمان هـای قدیـم وجـود داشـته و جابـگاه آن بـه 
صـدر اسـالم و حتـی قبـل ار اسـالم بـاز می گـردد.

حسـین سـاجدی، بـا اشـاره به جایـگاه مهـم دفاتر 
جایـگاه  متاسـفانه  داشـت:  بیـان  اسـناد  تتظیـم  در 
دفاتـر در بیـن مـردم شـناخته شـده نیسـت و برخی 
را  رسـمی  غیـر  و  رسـمی  سـند  تفـاوت  هنـوز 

ننـد.  ا نمی د
وی افـرود: سـند رسـمی در محاکـم قضایـی نیـاز 
مالکیـت  تثبیـت  آن  اعتبـار  و  نـدارد  بـه ضمانـت 

مـردم و کمـک بـه حاکمیـت و دولـت اسـت.
اسـناد  دفاتـر  جایـگاه  اینکـه  بیـان  بـا  سـاجدی، 
رسـمی بسـیار مهـم اسـت و بایـد بـه مـردم آن را 
شناسـاند، گفـت: ایـن موضـوع در تثبیـت مالکیـت 
مـردم مهـم اسـت و جایـگاه سـند رسـمی در دنیـا 

بـرای همـه شـناخته شـده اسـت.
رییـس کانـون سـردفتران اسـتان فـارس، با اشـاره 
بـه اینکـه ثبـت اسـناد و دفاتـر اسـناد رسـمی این 
اضافـه  اسـت،  الگـو  و  ممتـاز  کشـور  در  اسـتان 
کـرد: مـردم هـر گونـه شـکایتی کـه از ایـن دفاتـر 
دارنـد می تواننـد در ایـن کانـون مطرح کننـد و این 
شـکایت هـا بررسـی و نتیجـه آن اعـالم می شـود.

۲اخبار

مدیر کل ثبت اسناد و امالک فارس:
دفاتر اسناد رسمی فارس حدود یک میلیون خدمات به مردم ارائه کردند

کربـال  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سرکنسـول   
گفت:ما به عنوان دسـتگاه دیپلماسـی ایران در کشـور 
عـراق همـواره در کنـار فعـاالن بخـش خصوصـی و 
بارزگانـان کشـورمان از جملـه تجـار اسـتان فـارس 
خواهیـم بـود و آماده همـکاری در زمینه هـای مختلف 

 . هستیم
مجتبـی شـصتی کریمـی، در نشسـت میـز تخصصی 
عـراق که بـا حضـور اعضای هیـات نماینـدگان اتاق 
بازرگانـی فـارس و نماینـدگان دسـتگاه های دولتـی 
فـارس بـه صـورت وبینـار برگزار شـد افـزود: بخش 
خصوصـی و فعاالن اقتصادی پیشـگام توسـعه روابط 
کشـورمان بـا کشـور عـراق هسـتند و ما می کوشـیم 
بخـش خصوصـی بـا سـالمت در ایـن عرصـه گام 

بردارد.
وی ادامه داد: ما در دسـتگاه دیپلماسـی کشـور عراق 
بانـک اطالعـات از تجـار و بازرگانـان عـراق و کربال 
را در اختیـار داریـم و در صـورت نیـاز می توانیم این 
افـراد را بـه بازرگانـان کشـورمان معرفـی کنیـم تا با 

اطمینـان وارد بازار عراق شـوند.
سرکنسـول جمهـوری اسـالمی ایـران در کربـال، بـا 
اشـاره بـه اینکـه محوریت هرگونـه همکاری بـا تجار 
و بازرگانـان را اتـاق بازرگانـی قرار می  دهیـم افزود: 
همچنیـن امـکان ارائه مشـاوره بـه بازرگانـان و تجار 

ایرانـی توسـط وکیـل را نیـز فراهـم کرده ایم.
شـصتی کریمی اظهـار داشـت: برخی از سیاسـت ها 
ایـران و عـراق، کالن و بیـن  در مسـایل اقتصـادی 
دو کشـور اسـت کـه می تـوان بسـیاری از مـوارد را  
بـرای رفـع موانع به عنـوان پیشـنهاد به سـفارتخانه و 

بخش هـای مربـوط پیشـنهاد داد.
او بیـان کـرد: بـا بررسـی ظرفیت های کشـور عراق، 
فرصـت بـرای تجـارت با این کشـور بـرای بازرگانان 
اسـتان  ایرانـی و  بیشـمار اسـت و شـرکت های  مـا 
فارسـی می تواننـد بر اسـاس نیاز بـازار عـراق در این 

کشـور حضور موفق داشـته باشـند.
او ادامـه داد: شـرکت های ایرانـی بایـد اراده حقیقـی 
اسـت  نیـاز  و  باشـند  داشـته  عـراق  در  کار  بـرای 
ظرفیت هـای مختلف موجود در اسـتان های کشـورمان 
را بـه مـردم کشـورعراق معرفـی کنیـم کـه در ایـن 
زمینه بـه دنبال اسـتفاده از ظرفیت اتاق هـای بازرگانی 

. هستیم
وی افـزود: کاالهـای ایرانی و اسـتان فـارس به رغم 
اینکـه از کیفیـت خوبـی برخوردارنـد امـا حضـور 
پررنگـی در بـازار عـراق ندارنـد که با به روز رسـانی 
تفاهم نامـه ای کـه پیش تـر اتـاق بازرگانـی فـارس و 
اتـاق بازرگانـی کربـال دنبـال می کردنـد ایـن مهم را 
می تـوان بـا همـکاری و مشـارکت دو طـرف پیگیری 

. د کر
بخـش خصوصـی فـارس توانایـی تامیـن بـازار 

را دارد کشـور عـراق 

دبیـر کل اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
فـارس هـم در ایـن نشسـت مجـازی گفـت: بخـش 
خصوصی اسـتان فـارس توانمنـدی های فـوق العاده 
ای دارد و مـی توانـد بـا محصـوالت با کیفیـت بازار 
عـراق را تامیـن کنـد اما بـرای تجـارت حرفـه ای و 
گسـترش مـراودات بـا کشـور عـراق نیازمنـد برنامه 

ریـزی بلنـد مـدت، ثابـت و پایدار هسـتیم.
علـی عـوض پور بیـان کـرد: تمرکز بـر بـازار عراق 
و افزایـش مناسـبات تجـاری و اقتصـادی از اهـداف 
صادراتی اسـتان اسـت و فرصـت های بسـیاری برای 
گسـترش زمینـه هـای اقتصـادی بین دو طـرف وجود 

دارد.
وی افـزود: عـالوه بـر مزیـت هـای اقتصادی اسـتان 
بخـش هایی از جمله کشـاورزی، گردشـگری به ویژه 
مذهبی و سـالمت مـی تواند زمینه سـاز افزایش حجم 

مبـادالت اقتصادی فارس و کشـور عراق باشـد.
عـوض پـور اظهارداشـت: با توجـه بـه ظرفیت های 
اسـتان، خدمـات فنـی مهندسـی از بخش هـای مورد 
نظـر مـا بـرای صـادرات به کشـور عـراق اسـت که 
در زمینـه خدمـات فنـی مهندسـی خـط اعتبـاری در 
صنـدوق ضمانـت صـادرات بین ایـران و عـراق بالغ 
بـر ۲۰۰ میلیون دالر مشـخص شـده اسـت کـه انتظار 

داریـم ایـن میـزان افزایش پیـدا کند.
مشـکالت  از  ریالـی  تجـارت  کـرد:  اضافـه  وی 
صادرکننـدگان مـا بـا کشـور عراق اسـت کـه انتظار 
داریـم دسـتگاه دیپلماسـی بـرای رفـع ایـن موضـوع 
اقداماتـی را بـا بانـک مرکـزی کشـور انجـام دهد تا 
تجـار مـا بتواننـد با امنیـت بیشـتری صـادرات به این 
کشـور را افزایـش دهند و در بازار این کشـور حضور 

کنند. پیـدا 
دبیـر کل اتـاق بازرگانـی فـارس ادامـه داد: صـدور 
بخشـنامه های متعـدد درزمینه محدودیـت و ممنوعیت 
هـای صـادرات به عـراق، عـدم اجـرای تعرفـه های 
ترجیحـی و موافقـت نامـه های منعقد شـده بـا عراق، 
حمـل یـک سـره و حمـل کاال از خـودرو ایرانـی به 
خـودروی عراقـی، مباحـث مربـوط بـه گمـرک های 
مـرزی و پایانه هـای و محدودیت هـای زمانی، وجود 
واسـطه هـای زیـاد و غیر رسـمی در سیسـتم تجارت 
بـا عـراق و مسـایل مربـوط به صـدور ویـزا از جمله 
مشـکالتی اسـت کـه بـر روی برنامـه ریـزی بخـش 
خصوصـی بـرای حضـور در بـازار ایـن کشـور اثـر 

منفی داشـته اسـت.
عـوض پـور با بیـان اینکه بخـش خصوصـی نیازمند 
حمایـت اسـت عنوان داشـت: اتـاق بازرگانـی فارس 
اعـالم آمادگـی مـی کنـد بـرای اسـتمرار و افزایـش 
تعامـالت و تجـارت بـا کشـور عـراق نقـش خـود 
را ایفـا کنـد و در مقابـل هـر یـک از بخـش هـا نیـز 
بایـد حمایـت هـا و نقـش عملـی خـود را از بخـش 

دهند. ارائـه  خصوصـی 

وی بیـان کـرد: روابـط اقتصـادی اسـتان فـارس و 
کشـور عـراق از جنبـه هـای مختلـف حائـز اهمیـت 
اسـت و ما در اتـاق بازرگانی فارس جلسـات مختلف 
بـرای بررسـی ابعاد مختلف بـازار این کشـور و زمینه 
هـای حضـور تجـار و بازرگانان اسـتان برگـزار کرده 

یم. ا
توانمندی های استان فارس برای مبادالت

در ادامـه ایـن جلسـه سـید علی نقـی طبیـب لقمانی 
معـاون گردشـگری، هماهنگی و مدیریـت امور زائرین 
اسـتانداری فـارس نیـز گفـت: فـارس اسـتان هـای 
توانمند در کشـور اسـت که این اسـتان تنها در حوزه 
گردشـگری از بیش از سـه هزار اثر تاریخـی ملی و ۵ 
اثـر تاریخـی جهانی برخوردار اسـت و توانمندی های 
مثبتـی در عرصه های مختلف سـالمت، کشـاورزی و 
صنایـع تبدیلـی، اقتصادی، صنعـت، مذهبی و خدمات 
فنـی مهندسـی دارد کـه هر یـک از این بخـش ها می 
توانـد زمینه فعالیت بیشـتر با کشـور عـراق را به دنبال 

داشـته باشد.
طبیـب لقمانـی اظهارداشـت: بـا توجه بـه ارتباطات 
دیرینـه و زمینـه هـای مناسـب، فضـا برای گسـترش 
سـطح مبادالت و مراودات بین اسـتان فارس و کشـور 
عـراق وجـود دارد و مباحثـی از جملـه گردشـگری 
مذهبی و سـالمت فصل مشـترک خوبی بـرای افزایش 

ارتباطـات بیـن دو طرف اسـت.
وی اضافـه کـرد: از اولویـت های مـا در ایجاد تعامل 
و ارتبـاط بیشـتر بیـن اسـتان فـارس و کشـور عراق، 
ایجـاد خـط پـرواز هوایـی مسـتقیم مابیـن شـهرهای 
شـیراز و نجف اسـت که ایـن مهم را بـا حدیت دنبال 

مـی کنیم
طبیـب لقمانی ادامـه داد: آمادگی بـرای افزایش حجم 
مـراودات مابین اسـتان فارس و کشـور عـراق در بین 
بخـش دولتـی و خصوصی اسـتان فارس وجـود دارد 
که امیدواریم دسـتگاه دیپلماسـی کشـور در عراق نیز 
از بازرگانـان و تجـار مـا حمایـت و ارتبـاط الزم را 

داشـته باشد.
اداره خارجـی سـازمان  رئیـس  نیـا  دانـش  محمـد 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان فـارس هـم گفت: 
نـگاه ما در اسـتان فـارس در حوزه صـادرات بر روی 
چنـد بازار هدف متمرکز شـده اسـت که بازار کشـور 
عـراق از جملـه بازارهـای مورد هدف اسـتان اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اولویت هـای صادراتی فـارس در 
حوزه محصوالت کشـاورزی و خدمات فنی مهندسـی 
عنـوان داشـت: کشـور هـای افغانسـتان و عـراق بـه 
دلیـل نیاز به بازسـازی و عمـران و آبادانـی؛ می تواند 
بـازار خوبـی بـرای صـادرات خدمات فنی مهندسـی 
بویـژه در بخـش فنی و مهندسـی کشـاورزی و صنایع 
تبدیلـی و پـروژه هـای زیرسـاختی آنـان مشـارکت 
نماییـم همچنیـن در بخـش کاالیی بـا اولویت مصالح 

سـاختمانی برای اسـتان فارس باشـد.

سرکنسول ایران در کربال:
 دستگاه دیپلماسی در کنار فعاالن بخش خصوصی است

استاندار فارس:  ا	
امنیت پایدار با مشارکت مردمی 

ایجاد می شود

 اسـتاندار فـارس گفـت: ایجـاد امنیـت پایدار 
در  انتظامـی  نیـروی  کوشـش های  و  جامعـه  در 
و  امکان پذیـر  مـردم  مشـارکت  بـا  زمینـه  ایـن 

نتیجـه بخـش خواهـد بـود. 
نظـم و  عنایـت اهلل رحیمـی، در جلسـه توسـعه 
از  اسـتفاده  افـزود:  شـیراز  در  عمومـی  امنیـت 
ایـن مسـیر  در  ایـده  و  فکـر  ظرفیـت صاحبـان 
قطعـا همـه عالقمنـد  و  اسـت  بسـیار ضـروری 
همـکاری  امنیـت  تامیـن  بحـث  در  کـه  هسـتند 

کننـد.
ناامنـی  طعـم  کـه  کسـانی  داد:  ادامـه  او 
رفـع  بـرای  بیشـتری  اشـتیاق  چشـیده اند  را 
بایـد بکوشـیم تـا  امنیتـی دارنـد و  چالش هـای 
مباحـث ایـن حـوزه بـه دغدغـه عمومـی تبدیل 

شـود.
حمایـت  لـزوم  بـر  تاکیـد  ضمـن  وی، 
امنیتـی  طرح هـای   از  اجرایـی  دسـتگاه های 
و  سـازی  مفهـوم  در  دانشـگاه ها  کـرد:  اضافـه 
و  هسـتند  توانمنـد  متناسـب،  محتـوای  تولیـد 

بـرد. را  الزم  بهـره  ظرفیـت  ایـن  از  بایـد 
اسـتاندار فـارس، بـا اشـاره بـه آغـاز فعالیـت 
صنـدوق خیـران نظـم وامنیـت نیـز گفـت: ایـن 
صنـدوق بایـد امـکان مشـارکت همـه گروه هـا 
را در زمینـه تامیـن نظـم و امنیـت فراهـم کنـد 
و حمایـت خیـران در ایـن حـوزه تنهـا منحصر 

نیسـت مالی  حمایـت  بـه 

کاال  دالر  میلیون   ۱۲٩ بر  افزون 
شد صادر  فارس  گمرک  از 

گفـت:  فـارس  اسـتان  گمرک هـای  کل  مدیـر   
۳۲۸ هـزار و ۹ تـن کاال بـه ارزش ۱۲۹ میلیـون 
۹ مـاه امسـال از  ۲۰۳ دالر در  ۳۶۲ هـزار و  و 
از  خـارج  بـه  اسـتان  ایـن  گمرک هـای  طریـق 

شـد.  صادر  کشـور 
بـه گـزارش دریافتـی ایرنـا، خـداداد رحیمـی 
بـا  مقایسـه  در  صـادرات  میـزان  ایـن  افـزود: 
۹۸ از نظـر وزنـی و ارزی  مـدت مشـابه سـال 
افزایـش  درصـد   ۱۰ و  درصـد   ۳۰ ترتیـب  بـه 

داشـته اسـت.
وی ادامـه داد: ایـن افزایش در حالی اسـت که 
هنـوز شـرایط ورود و خـروج کاال بـه روال قبل 
ویـروس  گسـتردگی  دلیـل  بـه  و  نگردیـده  بـاز 

کرونـا بـا محدودیت هایـی مواجـه هسـتیم.
در  فـارس  داشـت: صـادرات  اظهـار  رحیمـی 
مـدت یاد شـده، بـه ۵۱ کشـور جهـان از جمله 
ترکیـه،  کویـت،  پاکسـتان،  افغانسـتان،  عـراق، 
چیـن، امـارات متحـده عربـی، آلمـان، ویتنام و 

انجام شـده اسـت. قطـر 
بیـان  فـارس  اسـتان  گمرک هـای  کل  مدیـر 
صـادر  محصـوالت  و  کاالهـا  عمـده  کـرد: 
شـده از ایـن اسـتان شـامل، محصـوالت لبنـی، 
و  شـیره  فرنگـی،  گوجـه  رب  فرنگـی،  گوجـه 
عصـاره شـیرین بیـان، اوره، دسـتگاه های مبـدل 
آلکیـد  رزین هـای  و  انجیـر  ماهـی،  حرارتـی، 

اصـالح شـده اسـت.
رحیمـی گفـت: در مـدت مورد اشـاره، در بین 
کاالهـای صادراتـی فـارس، اوره از لحاظ وزن 
۲۲ درصـد و از حیـث ارزش ۱۴ درصد افزایش 

نسـبت به مدت مشـابه سـال ۹۸ داشـته اسـت.
 ۲۵ ۹ مـاه امسـال،  او ادامـه داد: همچنیـن در 
هـزار و ۳۶۵ تـن کاال بـه ارزش ۱۱۱ میلیـون و 
گمرک هـای  طریـق  از  دالر   ۶۹۳ و  هـزار   ۵۰۹
چیـن،  کشـورهای  از  عمدتـا  و  اسـتان  ایـن 
هنـد،  ترکیـه،  جنوبـی،  کـره  برزیـل،  آلمـان، 
اسـپانیا، اندونـزی و پاراگوئـه وارد شـده اسـت.

بـا  نیـز  مذکـور  مـدت  در  داشـت:  بیـان  وی 
شـیوع  از  ناشـی  محدودیت هـای  بـه  توجـه 
مسـافر   ۳۱۴ و  هـزار   ۲۸ ورود  شـاهد  کرونـا 
کشـورمان  بـه  فـارس  هوایـی  مـرز  طریـق  از 
 ۶۵۱ و  هـزار   ۲۲ تعـداد  ایـن  از  کـه  بودیـم 
مسـافر ایرانـی و پنـج هـزار و ۶۶۳ نفـر مسـافر 

بودنـد. خارجـی 
رحیمـی گفـت: در ۹ مـاه امسـال نیـز ۲۶ هزار 
اسـتان  هوایـی  مـرز  طریـق  از  مسـافر   ۶۶۲ و 
ایـن  از  کـه  شـدند  خـارج  کشـور  از  فـارس 
۴۴۵ مسـافر ایرانـی و پنـج  ۲۱ هـزار و  تعـداد 

بودنـد. خارجـی  مسـافر   ۲۱۷ و  هـزار 
وی ادامـه داد: همچنیـن در مـدت یـاد شـده، 
بسـته   ۳۱۹ تعـداد  فـارس  اسـتان  شـهروندان 
 ۸۳۷ و  هـزار   ۱۱ ارزش  بـه  و سـوغات  هدیـه 
دالر از طریـق گمـرک امانـات پسـتی دریافـت 
و سـه هـزار و ۴۶۰ بسـته پسـتی بـه ارزش ۵۰ 
هـزار و ۵۴۹ دالر بـه خـارج از کشـور ارسـال 

کردنـد.

 مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان فـارس بـا بیـان 
اینکـه مصـرف و فروش گاز در این اسـتان هشـت 
درصـد افزایـش یافته اسـت، گفت: از ابتدای سـال 
۹۹ تـا کنون، بیش از هشـت میلیـارد و ۴۹۷ میلیون 
خانگـی،  بخش هـای  در  طبیعـی  گاز  مترمکعـب 
صنعتـی و نیروگاهـی فـارس مصرف شـده اسـت.

غالمعبـاس حسـینی، روز دوشـنبه بـر لـزوم صرفه 
جویـی بیشـتر و مصـر ف بهینـه گاز تاکیـد و بیـان 
کـرد: هـزار و ۳۲۱ میلیـارد تومـان از فـروش گاز 
طبیعـی عایـد این شـرکت شـده اسـت و از ابتدای 
سـال ۹۹ تـا کنـون فـروش گاز بـه متقاضیـان در 
بخـش صنایـع و نیروگاهـی فـارس هشـت درصـد 

نسـبت به مـدت مشـابه سـال ۹۸ افزایش یافته اسـت.
وی، بـا بیـان ایـن کـه بیشـترین میـزان مصـرف 
و  عمـده  صنایـع  بـه  مربـوط  فـارس  اسـتان  گاز 
فـوق عمـده اسـت، اظهار داشـت: مصـرف گاز در 
نیروگاه هـا از ابتـدای امسـال برابـر بـا سـه میلیارد 
و ۸۰۴ میلیـون و ۴۳۶ مترمکعـب ، صنایـع سـیمان 
۲۶۱ میلیـون و ۴۰۸ هـزار مترمکعـب، صنایع فوالد 
و ذوب آهـن ۳۴۸ میلیـون و ۲۵۶ هـزار متر مکعب، 
پتروشـیمی ها ۸۵۸ میلیـون و ۵۳۴ هـزار مترمکعـب 
و پاالیشـگاه ها برابـر بـا ۱۰۲ میلیـون و ۱۳هزار متر 

مکعـب بوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان فـارس همچنیـن با 

اشـاره بـه افزایـش ۱۸درصـدی وصـول مطالبـات 
از  شـرکت  ایـن  سـوی  از  مشـترکان  بهـای  گاز 
ابتـدای سـال جـاری تا بـه حـال، گفت: مشـترکان 
بـا پرداخت بـه موقع قبـوض گاز، ضمن پیشـگیری 
از انباشـت بدهـی خـود، شـرکت گاز اسـتان را در 

اجـرای پروژه هـای گازرسـانی یـاری می دهنـد.
حسـینی ادامه داد: این شـرکت در مدت یاد شـده 
نیـز، ۳۶ هـزار و ۶۰۰ مشـترک و مصـرف کننـده 
جدیـد گاز طبیعـی در بخش هـای خانگـی، تجاری 
و صنعتـی جـذب کرده اسـت کـه با احتسـاب آنها 
شـمار مشـترکان گاز طبیعـی در اسـتان فـارس بـه 

بیـش از یـک میلیـون و ۵۴۸ هزار رسـیده اسـت.

مدیرعامل شرکت گاز فارس:
مصرف گاز ۸ درصد در این استان افزایش یافت
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اجرای طرح مدیریت َچرا در 
مراتع المرد

تـع شهرسـتان  مرا ز  ا ۸۰۰هکتـار  و  هـزار   ۴۳
َچـرا  مدیریـت  اکیـپ  نظـارت  تحـت  المـرد 

گرفت. قـرار 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  گـزارش  بـه 
مرتضـی  ز،  شـیرا از  جـوان  خبرنـگاران 
و  طبیعـی  منابـع  ره  دا ا سرپرسـت  نکوگـو 
بـا  گفـت:   ، المـرد  شهرسـتان  آبخیـزداری 
توجـه بـه ضـرورت سـاماندهی و نظـارت بر 
 ۱۸ ۱۰ روز گذشـته  تع در  چـرای اصولـی مرا
مرتـع شـهر المـرد از سـوی اکیـپ مدیریـت 
گرفـت. قـرار  نظـارت  تحـت  و  کنتـرل  َچـرا 

موقـع  بـه  پرداخـت  بـه   اشـاره  بـا  و،  ا
بیـان  ران،  مـدا دا چـرای  نـه  پروا عـوارض 
م بـودن قانونـی طبق  لـزا کـرد: بـا توجـه به ا
بهـره  یـی  اجرا و  فنـی  نامـه  شـیوه  اصالحیـه 
کـه  نـی  را مرتعدا کشـور،  تـع  مرا ز  ا بـرداری 
موعـد  در  بایـد  رنـد  ندا مرتعـداری  طـرح 
پایـان  ز  ا قبـل  طـرح   تهیـه  بـرای  مقـرر 

کننـد. م  قـدا ا له  سـا یـک  قانونـی  فرصـت 
نکوگـو، تصریـح کـرد: یکـی از دغدغه هـای 
مجـاز  غیـر  دام  ورود  طبیعـی  منابـع  اصلـی 
تع اسـت کـه در ایـن خصـوص اکیپ  بـه مرا
قبـت یـگان حفاظـت بـه صورت  گشـت و مرا
و  نظـارت  مـورد  را  مرتعـی  اراضـی  مسـتمر 

می دهنـد. قـرار  پایـش 
ره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری  دا سرپرسـت ا
همـکاری  بـا  د:  دا مـه  دا ا  ، المـرد  شهرسـتان 
در  تـع  مرا ران  بـردا بهـره  و  مرتعـداران 
اجـرای طـرح  مدیریـت چـرا گام مهمـی در  
برداشـته  تـع  مرا توسـعه  و  اصـالح،  احیـاء، 

. د شو
تـع  مرا در  مجـاز  غیـر  دام  ورود  فـزود:  ا و  ا
هـر  مشـاهده  صـورت  در  و  بـوده  ممنـوع 
بـر  برا ران  دامـدا سـوی  از  تخلـف  گونـه 

شـود. مـی  برخـورد  آن هـا  بـا  مقـررات 
برگزاری ۴۰ ویژه برنامه دهه 

بصیرت در المرد

خبرنگار نیدانی  محسـن 
شـهید  سـپهبد  مکتـب  مردمـی  سـتاد  دبیـر   
بـا  وگـو  گفـت  در  نی  سـلیما قاسـم  حـاج 
یـن  ا در  ، مهـر  و  المـرد  طلـوع  ر  خبرنـگا
ویـژه   ۴۰ ز  ا بیـش  رداشـت:  ظها ا خصـوص 
یـان  پا تـا  ه  مـا دی   ۹ ز  ا مختلـف  مـه  نا بر
المـرد  شهرسـتان  سـطح  در  فاطمیـه  م  یـا ا
شـهید  سـپهبد  مکتـب  مردمـی  د  سـتا توسـط 
. شـود مـی  ر  برگـزا نی  سـلیما قاسـم  حـاج 

دی  دهـم  در   : فـزود ا میرحسـینی  احمـد 
همرزمـان  ز  ا قـدم  ا نوعـی  ر  ا سـرد نیـز  ه  مـا
شهرسـتان  در  نی  سـلیما شـهید  سـپهبد 
سـاعت  کـه  کننـد  مـی  پیـدا  المـرد حضـور 
روزهـای  در  وی  نی  سـخنرا مکان دقیـق  و  

شـد. هـد  خوا نی  رسـا طـالع  ا ینـده  آ
مکتـب  مردمـی  د  سـتا ینکـه  ا ن  بیـا بـا  وی 
کنـون  تا نی  قاسـم سـلیما سـپهبد شـهید حـاج 
جمعـه  م  مـا ا باحضـور  متعـددی  جلسـات 
در  محلـی  مسـووالن  ز  ا دیگـر  جمعـی  و 
مـه هـای دهـه  نا جـرای خـوب بر خصـوص ا
سـتاد  یـن  ا گفـت:  اسـت  شـته  دا بصیـرت 
فرهنگـی  تبلیغـات،  هـای  کمیتـه  مل  شـا
مـی،  نتظا ا جهـادی،  زندگی،  سـا وهنـری، 
و  نی  پشـتیبا نه،  رسـا و  مجـازی  فضـای 
جهـت  شـده  سـعی  و  می باشـد  ن  هـرا خوا
ظرفیـت  همـه  ز  ا هـا  مـه  نا بر بخشـی  کیفیـت 
در  عزیـز  نـان  جوا خصوصـا  مردمـی  هـای 

شـود. ده  سـتفا ا د  سـتا یـن  ا

رئیس اداره گاز المرد خبر داد:
آغاز نصب ۲هزار فقره انشعاب گاز 
در چاهورز المرد با اعتباری بالغ  بر 

۲٩ میلیارد ریال

رئیـس اداره گاز شهرسـتان المـرد از آغاز عملیات 
نصـب ۲ هـزار فقـره علمـک )انشـعاب( در شـهر 
چاهـورز و روسـتاهای احشـام، ده کهنـه، فاضلی، 
آبـاد،  دهنـو، حاجـی  عامـر،  دهنوفاضلـی، شـیخ 
دهبـان، نعمـه، چـاه چاهـورز بـا اعتبـاری بالـغ  بر 

۲۹ میلیـارد ریـال خبـر داد.
مسـلم فالـی بـا اعـالم ایـن خبـر بـه خبرنـگار 
ایلنـا در المـرد گفـت: بـرای گازرسـانی بـه شـهر 
و روسـتاهای بخـش چاهـورز، ۲۴ کیلومتـر خـط 
انتقـال ۶ اینـج از خط چهارم سراسـری و ۸۱ هزار 
و ۷۷۳  متـر شـبکه فلـزی و پلـی اتیلـن بـا فشـار 
 )cgs( ۶۰، یـک ایسـتگاه تقلیـل فشـار گاز psi
بـا ظرفیـت ۱۰ هـزار متر مکعـب بر سـاعت و یک 
ظرفیـت  بـا   )TBS( گاز  فشـار  تقلیـل  ایسـتگاه 
۵هـزار متـر مکعـب بـر سـاعت اجرا شـده اسـت.

رئیـس اداره گاز شهرسـتان المـرد گفت: بـا پایان 
از  خانـوار   ۹۵۲ و  پـروژه، یک هـزار  ایـن  یافتـن 

نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد مـی شـوند.
با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ؛

دکتر سید رضا بالغت به سمت 
ریاست مرکز آموزش عالی المرد 

منصوب شد

بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت 
علـوم، در ایـن حکـم خطـاب بـه دکتـر بالغت 

اسـت: آمده 
و  تخصـص  تعهـد،  مراتـب  بـه  عنایـت  بـا 
تجـارب جنـاب عالـی بـه موجـب ایـن حکـم 
بـه سـمت رئیـس مرکـز عالـی المـرد منصـوب 

. ید می شـو
سـبحان،  خداونـد  بـه  تـوکل  بـا  اسـت  امیـد 
پایـه  بـر  را  محولـه  وظایـف  و  مأموریـت 
شـده  ارائـه  برنامه هـای  و  سیاسـت ها  قوانیـن، 
بـه مجلـس محتـرم شـورای اسـالمی بـه انجـام 
رسـانید. بایسـته اسـت بـا پیـروی از آموزه های 
دولـت  راهبردهـای  علمـی،  مبانـی  اسـالمی، 
تدبیـر و امیـد و جلـب همـکاری دانشـگاهیان، 
شایسـته  نقشـی  نظـران،  صاحـب  و  خیریـن 
ایفـا  در تحقـق اهـداف نظـام علـم و فنـاوری 

. ئیـد نما
گفتنـی اسـت دکتر سـید رضـا بالغت دانشـیار 
 ۱۳۵۹ متولـد  بلوچسـتان  و  سیسـتان  دانشـگاه 
از شـهر مهـر اسـتان فارس مـدرک کارشناسـی 
خـود را در سـال ۱۳۸۲ در رشـته علـوم تربیتی 
گرایـش مدیریـت و برنامـه ریـزی آموزشـی و 
سـال  در  را  خـود  ارشـد  کارشناسـی  مـدرک 
۱۳۸۴ در رشـته علـوم تربیتـی گرایـش اموزش 
و پـرورش تطبیقـی هـر دو از دانشـگاه عالمـه 
اسـت. مـدرک دکتـری  اخـذ کـرده  طباطبایـی 
نیـز در سـال ۱۳۸۹ در رشـته تاریـخ و فلسـفه 
از  تربیتـی  علـوم  مجموعـه  از  تربیـت  و  تعلیـم 
دانشـگاه تربیـت معلـم تهـران )خوارزمی( اخذ 
وزارت  حمایـت  بـا   ۱۳۸۹ سـال  در  و  کـرده 
عتـف بـه فرصـت مطالعاتـی )دانشـگاه آرهوس 
دانمـارک( اعـزام شـده اسـت. پـس از اتمـام 
۱۳۹۰ در دانشـگاه سیسـتان  تحصیالت از سـال 
علمـی  هیـأت  عضـو  عنـوان  بـه  بلوچسـتان  و 

مشـغول بـه فعالیـت شـده اسـت.
از سـوابق اجـرای او بـه مدیـر گـروه حـدود 
 ۱ ۲ سـال، معـاون آموزشـی دانشـکده حـدود 
دانشـگاه  اجتماعـی  و  فرهنگـی  معـاون  سـال، 
راهنمایـی  پژوهشـی  ۳ سـال و سـوابق  حـدود 
ارشـد،  کارشناسـی  نامـه  پایـان   ۴۰ از  بیـش 
و  تألیـف  سـازمانی،  بـرون  طـرح   ۱۵ انجـام 
علمـی  مقالـه   ۴۰ از  بیـش  کتـاب،   ۱۳ ترجمـه 
و  و خارجـی  داخلـی  در مجـالت  پژوهشـی  و 
همایش هـای  در  همایشـی  مقالـه   ۷۰ از  بیـش 

کـرد. اشـاره  می تـوان  خارجـی  و  داخلـی 
وزیـر علـوم همچنیـن در نامـه جداگانـه ای بـا 
رئیـس  حقانـی،  عبدالحسـین  دکتـر  اسـتعفای 
سـابق مرکـز آمـوزش عالـی المـرد موافقـت و 
از خدمـات وی در زمـان تصدی این مسـئولیت 

کرد. قدردانـی 

بـه گـزارش روابـط عمومـی و پایـگاه خبـری و اطالع 
رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس دکتـر حاجی 
زاده مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس ۹ از مجتمـع 
بـزرگ صنایـع آلومینیوم جنوب کشـور )سـالکو المرد (

بازدیـد کـرد حاجی زاده ضمـن بازدید در جلسـه ای که 
بـا حضـور مهندس اسـفندی مدیر سـرمایه های انسـانی 
،خانـم مکـی مدیر پشـتیبانی، مهنـدس عابـدی مدیریت 
پارسـیان، مهنـدس زمانـی رئیـس رفاهـی و تنـی چنـد 

از مسـئولین شـرکت مجتمـع صنایـع آلومینیـوم جنوب 
کشـور برگزار شـد به اهمیت وجایـگاه ورزش در جامعه 
پرداخـت. مدیـر کل ورزش وجوانان فارس گفت:شـعار 
مـا می توانیم در ایـن مجتمع بزرگ اقتصـادی به وضوح 
قابل مشـاهده واتفاق افتاده اسـت واین کار بسـیار بزرگ 
باعث افتخار بنده ونظام مقدس جمهوری اسـالمی اسـت 
. وی افـزود امـروزه ایجـاد اشـتغال مقدس اسـت امروز 
اگـر جوانـان ایرانی اشـتغال داشـته باشـند قطعا مسـائل 
ازدواج ومسـکن ایـن عزیـزان حل خواهد شـد مدیر کل 
ورزش وجوانـان فارس تسـریع کـرد: ورزش مـی تواند 
باعـث پویایـی فـردی ونشـاط اجتماعی وجلوگیـری از 
خیلـی بیمـاری ها شـود این مجتمـع بزرگ اقتصـادی با 
داشـتن بیش از ۱۲۰۰نیروی انسـانی نیازمند زیر سـاخت 
هـا در بعـد ورزش وتربیـت بدنـی اسـت بـا مدیریـت 
وبرنامـه ریـزی مـی توان زمینه نشـاط وتفریح وسـالمت 
کارکنـان ایـن مجتمـع بـزرگ را فراهـم کـرد احـداث 
فضـای سـبز و جـاده سـالمت در بعـد همگانـی جهت 

پیـاده روی ودوچرخـه سـواری کارکنـان و پرسـنل این 
مجموعه بـزرگ می تواند نشـاط روحـی و افزایش توان 
جسـمی را در بیـن ایـن عزیـزان افزایش دهد وبی شـک 
راندمـان کار نیز افزایش خواهد یافـت و در صورت اخذ 
مجـوز باشـگاه فاقـد زمیـن ما مـی توانیـم بـا معرفی به 
منابع طبیعی نسـبت بـه در اختیار قـرار دادن زمین جهت 
احداث باشـگاه همـکاری نماییم همچنین ایـن اداره کل 
آمادگـی دارد اسـتخر نیمه تمام المرد که بیش از ده سـال 
اسـت باقی مانده اسـت بـا مشـارکت صنایـع آلومینیوم 
جنـوب پـس از طـی مراحـل قانونـی در قالب مـاده ۲۷ 
واگـذار کنـد. دکتر حاجـی زاده گفت انتظار مـی رود در 
قالب مسـئولیت اجتماعی ایـن صنعت در زمینـه ورزش 
همگانـی وقهرمانی کمک نماید. مدیر کل درپایان جلسـه 
در حـوزه جوانـان جهـت انعقـاد تفاهم نامه همـکاری و 
ارائه خدمات آموزشـی ومشـاوره رایـگان در حوزه های 
آسـیب هـای اجتماعـی ،ازدواج،و....اعـالم آمادگی کرد. 

بـه	گـزارش	خبرگـزاری	فـارس	از	مهـر،	موسـی	
مدیرعامـل	 معارفـه	 و	 تودیـع	 مراسـم	 در	 موسـوی	
بـا	 کـه	 پارسـیان	 گاز	 پاالیشـگاه	 وجدیـد	 پیشـین 
حضـور	مسـووالن	شـرکت	ملـی	گاز	ایـران	برگزار	
شـد،	اظهـار	داشـت:	در	کمیسـیون	انـرژی	مجلس	
شـورای	اسـالمی	از	نزدیـک	شـاهد	هسـتم	کـه	در	
اقتصـادی	 جنـگ	 حسـاس	 و	 سـخت	 شـرایط	 ایـن	
کـه	دشـمن	تمـام	توان	خـود	را	به	میـدان	آورده	و	
راه	ها	بسـته		شـده	اسـت،	مدیـران	و	پرسـنل	متعهد	
تـالش	 و	 دانـش	 بـا	 گاز	 و	 نفـت	 صنعـت	 در	 مـا	

داشـته	اند. نگـه		 سـرپا	 را	 صنعـت	 شـبانه	روزی	
وی	بـا	بیـان	اینکـه	نعمـت	خـدادادی	گاز	یکی	از	
جهـان	 و	 ایـران	 در	 توسـعه	 محورهـای	 مهم	تریـن	
۲۳	تریلیـون	 اسـت،	افـزود:	ایـران	بـا	دارا	بـودن	
مترمکعـب	گاز،	یکـی	از	کشـورهای	ممتـاز	جهـان	
نعمـت	 ایـن	 از	 بایـد	 کـه	 اسـت	 گازی	 ذخایـر	 در	
صنایـع	 ایجـاد	 بـا	 و	 ببریـم	 را	 بهـره	 حداکثـر	
انرژی	بـر	و	تبدیـل	گاز	بـه	محصـوالت	باارزش	تر،	
هـم	از	خام	فروشـی	جلوگیـری	کنیـم	و	هـم	شـاهد	
کاهـش	 و	 ارزش	افـزوده	 ایجـاد	 اشـتغال	زایی،	

باشـیم. کشـور	 بـه	 بی	رویـه	 واردات	
موسـوی	بـا	تأکیـد	بـر	اینکه	نفـت	و	گاز	سـرمایه	
هـر	 بایـد	 گفـت:	 اسـت،	 آینـده	 نسـل	 دارایـی	 و	
چـه	سـریع	تر	خام	فروشـی	را	متوقـف	کـرده	و	بـه	
باشـیم	 پتروشـیمی	ها	 و	 پاالیشـگاه	ها	 توسـعه	 فکـر	
قبلـی	 دور	 در	 کـه	 هـم	 اتـان	 اسـتحصال	 طـرح	 و	
نمایندگـی	ایـن	جانـب	در	مجلـس	با	اعتبـاری	بالغ	
بـر	یـک	میلیـارد	دالر	آغـاز	شـد،	در	همین	راسـتا	

بـود	کـه	بـه	زودی	شـاهد	افتتـاح	آن	خواهیـم	بـود.
نماینـده	مـردم	المـرد	و	ُمهـر	در	مجلـس	بـا	بیـان	
ایجـاد	 بـا	 پارسـیان	 گاز	 پاالیشـگاه	 نقـش	 اینکـه	
داشـت:	 بیـان	 شـد،	 بازتعریـف	 اتان	ریـکاوری	
	۸۰ از	 بیـش	 بـرای	 پارسـیان	 پاالیشـگاه	 ظرفیـت	
طراحـی	 روز	 در	 شـیرین	 گاز	 مترمکعـب	 میلیـون	
گاز	 چاه	هـای	 آنکـه	 دلیـل	 بـه	 امـا	 اسـت،	 شـده	
دچـار	 باالدسـت	 در	 پارسـیان	 عملیاتـی	 منطقـه	
پاالیشـگاه	 شـده	اند،	 درون	چاهـی	 فشـار	 کاهـش	
نیـز	در	دریافـت	خوراک	دچار	مشـکل	شـده	و	در	

دارد. افـت	 درصـد،	 	۲۰ حاضـر	 حـال	
موسـوی	بـا	اشـاره	بـه	متزلـزل	شـدن	تجهیـزات	
همیـن	 در	 کـرد:	 تصریـح	 پاالیشـگاه،	 ایمنـی	 و	
ایجـاد	 دادیـم	 انجـام	 کـه	 پیگیـری		 بـا	 خصـوص	
در	 شـانول	 و	 همـا	 مراکـز	 فشـار	 تقویـت	 پـروژه	
و	 وراوی	 بخـش	 در	 وراوی	 عالمرودشـت،	 بخـش	
المـرد	 مرکـزی	 بخـش	 در	 تابنـاک	 تفکیـک	 مرکـز	
تصویـب	و	پـروژه	بـه	سـتاد	اجرایـی	فرمـان	امـام	

شـد. واگذار	 )ره(	
کـرد:	 تصریـح	 مجلـس	 انـرژی	 کمیسـیون	 عضـو	
اعتبـاری	 بـا	 نفـت	 صنعـت	 بـزرگ	 پـروژه	 ایـن	
مـدت	 ظـرف	 تومـان	 میلیـارد	 هـزار	 	۹ بـر	 بالـغ	
۳	سـال	اجـرا	شـده	و	نزدیـک	بـه	یک	هـزار	نفـر	

داشـت. خواهـد	 اشـتغال	زایی	
وقفـه	چند	سـاله	و	تعلل	در	راه	اندازی	نیروگاه

	۱۰۰ وی	بـا	انتقـاد	از	عـدم	راه	انـدازی	نیـروگاه	
مگاواتـی	پاالیشـگاه	گاز	پارسـیان	گفت:	در	دوره	
مشـکل	 کـه	 دادنـد	 اطـالع	 مـن	 بـه	 مجلـس	 نهـم	
۴	توربیـن	آن	از	 ایـن	نیـروگاه	در	عـدم	ترخیـص	
آن	 توانسـتیم	 پیگیـری		 از	 بعـد	 کـه	 اسـت	 گمـرک	
را	آزاد	کنیـم	امـا	متوجـه	شـدم	متأسـفانه	بعـد	از	
گذشـت	۴	سـال	ایـن	نیـروگاه	هنـوز	در	همان	۹۹	
درصـد	پیشـرفت	باقـی	مانـده	و	وارد	مدار	نشـده	

است!
معتقـد	 مجلـس	 در	 مهـر	 و	 المـرد	 مـردم	 نماینـده	
اسـت	راه	انـدازی	نیـروگاه	هـم	بـرای	پاالیشـگاه	
بـه	 می	توانـد	 آن	 مـازاد	 هـم	 و	 اسـت	 ضـروری	

شـبکه	سراسـری	بـرق	منتقـل	شـود	تا	در	راسـتای	
بـرق	 کمبـود	 مشـکل	 اجتماعـی،	 مسـئولیت	های	

شهرسـتان	مهـر	نیـز	حـل	شـود.
مدیـر	 یـک	 هنـر	 مهم	تریـن	 داشـت:	 اظهـار	 وی	 	
از	 و	 اسـت	 خـود	 نیروهـای	 کیفـی	 سـطح	 ارتقـاء	
مدیرعامـل	جدیـد	پاالیشـگاه	می	خواهـم	نیروهای	
بومـی	کـه	واجد	شـرایط	هسـتند	را	در	پسـت	های	

مختلـف	ارتقـاء	دهد.
اسـالمی	 شـورای	 مجلس	 انرژی	 کمیسـیون	 عضـو	
فرزنـدان	 بیـکاری	 بـه	 نسـبت	 مـردم	 داد:	 ادامـه	
خـود	بسـیار	حسـاس	هسـتند	و	مـا	نیـز	در	همه	جا	
اعـالم	کردیـم	نیروهـای	مـورد	نیـاز	صنایـع	بایـد	
اگـر	 و	 شـود	 تأمیـن	 بومـی	 افـراد	 میـان	 از	 ابتـدا	
وجـود	 متخصـص	 نیـروی	 یـک	 منطقـه	 سـطح	 در	
بیاوریـد	 کـه	 ایـران	 از	 نقطـه	ای	 هـر	 از	 نداشـت،	

تفاوتـی	نـدارد.
اتـان  اسـتحصال  پـروژه  در  نیـرو  تعدیـل 

نشـود بومـی  افـراد  شـامل 
پـروژه	 در	 نیـرو	 تعدیـل	 خصـوص	 در	 وی	
اتان	ریـکاوری	نیـز	بیـان	کـرد:	در	دوران	سـاخت	
	۴ بـه	 قریـب	 مجمـوع	 در	 بـزرگ	 پـروژه	 ایـن	
عسـلویه	 و	 مهـر	 سـایتهای	 در	 نفـر	 	۵۰۰ و	 هـزار	
آسـتانه	 در	 چـون	 کـه	 بودنـد	 کار	 بـه	 مشـغول	
نیـرو	 تعدیـل	 هسـتیم،	 بهره	بـرداری	 و	 افتتـاح	
امـری	اجتناب	ناپذیـر	اسـت	و	طبـق	گزارش	هـای	
مسـئوالن،	در	دوران	بهره	بـرداری	تنهـا	بـه	هـزار	
۵۰۰	نفـر	نیـاز	خواهـد	بـود	امـا	بـا	مسـووالن	 و	
سـتاد	اجرایـی	فرمان	امـام	)ره(	و	مدیـران	نفت	و	
گاز	جلسـات	متعـددی	داشـته		و	تأکیـد	کرده	ام	که	
شـود. بومـی	 نیروهـای	 شـامل	 نبایـد	 نیـرو	 تعدیـل	
وی	تصریـح	کـرد:	رئیـس	سـتاد	اجرایـی	فرمـان	
داده	 دسـتور	 جانـب	 ایـن	 نامـه	 هامـش	 در	 امـام	
اسـت	در	دوران	بهره	بـرداری	از	طـرح	اسـتحصال	
افـراد	 از	 بایـد	 نیروهـا	 درصـد	 	۸۰ حداقـل	 اتـان	
بومـی	شهرسـتان	هـای	المـرد	و	مهـر	باشـند	که	با	
جدیـت	ایـن	موضـوع	را	تـا	حصـول	نتیجـه	دنبال	

کرد. خواهیـم	

۳اخبار

امام جمعه المرد: 

مرام سیاسی و منش اجتماعی حضرت زهرا)س( الگوی خانواده ها باشد

نماینده مردم شهرستان های المرد و مهر: 

ایجاد ۱۰۰۰ فرصت شغلی در پروژه توسعه میادین گاز
 انتقاد از عدم راه اندازی نیروگاه پاالیشگاه پارسیان

هفته نامه  طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی می پذیرد 
5۲7۲56۴۸

۰٩۱7۳۸۱٩6۸۳

امـام جمعـه المـرد بـا اشـاره به فـرا رسـیدن ایام 
فاطمیـه بـر الگوگیـری خانواده هـا از مـرام سیاسـی 
و منـش اجتماعـی حضـرت زهـرا)س( تاکیـد کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حجـت االسـالم علی 
حسـین زاده در خطبه هـای نمازجمعـه بـا اشـاره بـه 
تشـکیل نهضـت سـوادآموزی در هفتم دی ماه سـال 
۵۸ بـه فرمان امـام خمینی )ره( اظهار داشـت: مردم 
ایـران پیـش از ایـن از نعمـت سـواد بـه درسـتی 
مملکـت  کـه  اسـت  طبیعـی  و  نبودنـد  بهره منـد 

بی سـواد نمی توانـد راهـش را بـه پیـش بـرد.
جمهـوری  نظـام  برکـت  بـه  امـروز  افـزود:  وی 
اسـالمی، در المـرد کـه روزی دبیرسـتان هم وجود 
نداشـت، هـم اکنـون دانشـگاه های متعـددی وجود 

دارد و باسـوادی مـردم از اهـداف انقـالب بـوده 
. ست ا

کشـور  در  مطالعـه  رتبـه  داد:  ادامـه  حسـین زاده 
بسـیار پاییـن اسـت، امـا بی سـوادی بـه حـد صفر 
رسـیده در عیـن حـال تالوت قـرآن نیـز در منازل 
کـم و قـرآن مهجـور اسـت و باید با تـالوت قرآن 

خانه هـا را نورانـی کنیـم.
امـام جمعـه المـرد همچنیـن بـا اشـاره بـه فـرا 
رسـیدن ایـام فاطمیـه بیـان کـرد: حضـرت فاطمه 
از جهـات  عیـار  تمـام  الگـوی  یـک  زهـرا )س( 
ایشـان کارگشاسـت. بـه  توسـل  و  اسـت  مختلـف 

وی بـر لـزوم آشـنایی بـا سـیره حضـرت زهـرا 
)س( تاکیـد کـرد و گفـت: خانواده ها بایـد از مرام 
سیاسـی و منـش و رفتـار اجتماعـی ایشـان درس 
بگیرنـد و همـه بایـد تـالش کنیـم تا در تمـام عمر 

خـود فاطمـی زندگـی کنیم.
حسـین زاده، دشـمن شناسـی بـه موقـع حضـرت 
زهـرا )س( را یکـی از ویژگی های ایشـان برشـمرد 
و عنـوان کـرد: ایشـان بـه خوبـی درک کـرد کـه 
چـه کسـی اسـالم را هدف قـرار داده و چه کسـی 

مدافع اسـالم اسـت.
امـام جمعـه المـرد در بخـش دیگـری از سـخنان 

وزارتخانه هـای  از  بسـیاری  کـرد:  بیـان  خـود 
آمریـکا کـه ادعـای امنیـت سـایبری دارنـد، مورد 
حملـه قـرار گرفته انـد و در برابـر ایـن تهدید گیج 
از کجـا مـورد هجمـه قـرار  نمی داننـد  هسـتند و 

نـد. گرفته ا
وی تصریـح کـرد: ما شکسـت آمریـکا را می بینیم 
و می دانیـم کـه بزرگ تـر از آمریـکا و آمریکایی هـا 

و قدرت های اسـتکباری، خدا اسـت.
از سـخنان خـود  حسـین زاده در بخـش دیگـری 
بـا اشـاره به فرا رسـیدن سـالروز شـهادت سـردار 
دل هـا، حـاج قاسـم سـلیمانی، بـر لزوم زنـده نگاه 
داشـتن یـاد و خاطـره ایـن سـردار بـزرگ اسـالم 
تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت: همانطـور کـه دل ها 
را بـه سـردار سـپردیم، فضـای شـهر را آکنـده از 
تصاویـر کنیـم و در فضـای مجـازی نیـز تالشـی 
دوچنـدان کنیـم و حـال و هـوای جامعـه را عوض 

. کنیم
وی در مـورد یـوم اهلل ۹ دی نیـز بیـان کـرد: بـا 
توجـه بـه وضعیـت کرونایـی حاکـم بـر کشـور، 
راهپیمایـی برگـزار نمی شـود و همـه بزرگوارانـی 
کـه دسـتی در فضـای مجـازی دارنـد ایـن روز را 

بـه خوبـی پـاس دارند.

 بازدید مدیر کل ورزش وجوانان فارس از بزرگترین مجتمع صنایع آلومینیوم 
جنوب کشور
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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 139960311017000147  مورخـه  99/9/15 هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و سـاختمان 
هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـک خرامه تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـي آقای کرامـت اله  هوشـيار فرزند 
رجمـت الـه  بشـماره شناسـنامه 833 صـادره از  شـيراز   در ششـدانگ یـک قطعـه زمين کشـاورزی  به  مسـاحت52546/62  متـر مربع تحت  
فرعـی 279 از 84 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 84 اصلـی  قطعـه یک بخـش پنج فـارس در شهرسـتان  خرامه  مزرعه کشـان موضوع  
سـنددفتر چـه ای مشـاعی بـه شـماره چاپـی 392283 ذیـل صفحـه 291 دفتر 16 به شـماره ثبـت 445   محـرز گردیده اسـت  . لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـي تقدیم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/10/10
تاریخ انتشار دوم : 99/10/27

لهراسب عرفان  رییس ثبت اسناد و امالک خرامه 
م الف /۴۵۱

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 139960311017000145  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي و سـاختمان هاي فاقد سـند 
رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حوزه ثبـت ملک خرامه تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـي آقای کرامت اله  هوشـيار فرزند رجمت اله  بشـماره 
شناسـنامه 833 صادره از  شـيراز   در قسـمتی از  ششـدانگ  پالک 84 اصلی یک قطعه زمين کشـاورزی  به  مسـاحت141210  متر مربع تحت  
فرعـی278 از 84 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 84 اصلـی  قطعـه یک بخش پنـج فارس در شهرسـتان  خرامـه  مزرعه کشـان موضوع  
سـنددفتر چـه ای مشـاعی بـه شـماره چاپـی 392283 ذیـل صفحـه 291 دفتر 16 به شـماره ثبـت 445   محـرز گردیده اسـت  . لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـي تقدیم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/10/10
تاریخ انتشار دوم : 99/10/27

لهراسب عرفان  رییس ثبت اسناد و امالک خرامه 
م الف /۴۵۲

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 139960311017000146 مورخـه 99/9/4 هيـات اول موضـوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و سـاختمان هاي 
فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملـک خرامه تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي آقای کرامـت اله  هوشـيار فرزند رجمت 
اله  بشـماره شناسـنامه 833 صادره از  شـيراز   در ششـدانگ یک قطعه زمين کشـاورزی  به  مسـاحت 168800 متر مربع تحت  پالک شـماره 
277 فرعـی از 84 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 84 اصلـی  قطعـه یک بخـش پنج فـارس در شهرسـتان  خرامه  مزرعه کشـان موضوع  
سـنددفتر چـه ای مشـاعی بـه شـماره چاپـی 392283 ذیـل صفحـه 291 دفتر 16 به شـماره ثبـت 445   محـرز گردیده اسـت  . لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـي تقدیم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکيت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/10/10
تاریخ انتشار دوم : 99/10/27

لهراسب عرفان  رییس ثبت اسناد و امالک خرامه 
م الف /۴۴۹

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 139960311017000148 مورخـه 99/9/15 هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيت ثبتي اراضي و سـاختمان 
هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـک خرامه تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـي آقای کرامـت اله  هوشـيار فرزند 
رجمـت الـه  بشـماره شناسـنامه 833 صـادره از  شـيراز   در ششـدانگ یـک قطعـه زمين کشـاورزی  به  مسـاحت 65609/90 متـر مربع تحت  
پـالک 280فرعـی از 84 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 84 اصلـی  قطعـه یـک بخش پنـج فـارس در شهرسـتان  خرامه  مزرعه کشـان 
موضـوع  سـنددفتر چـه ای مشـاعی بـه شـماره چاپـی 392283 ذیـل صفحـه 291 دفتـر 16 به شـماره ثبـت 445   محـرز گردیده اسـت  . لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيـت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولين آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـي تقدیم نمایند . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/10/10
تاریخ انتشار دوم : 99/10/27

لهراسب عرفان  رییس ثبت اسناد و امالک خرامه 
م الف /۴۵۰

حاج قاسم سلیمانی با تاسیس و تقویت محور مقاومت در نابودی داعش نقش جدی داشت. 
به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسـی باشـگاه خبرنگاران جوان، سـردار سـپهبد شـهید 
حاج قاسـم سـلیمانی فرمانده سـابق نیروی قدس سـپاه بـود که سـاعت ۱ بامـداد روز ۱۳ دی ماه 
امسـال توسـط نیرو هـای ارتـش تروریسـتی آمریکا در فـرودگاه بر اثر حمله ۳ موشـک لیـزری از 
پهپـاد آمریکایـی بـه همراه شـهید ابومهدی المهنـدس و چند تن از فرماندهان الحشـد الشـعبی به 

شـهادت رسید.
در اینجا می خواهیم تا به مناسـبت فرارسـیدن ۲۰ اسـفندماه سـالروز تولد سـردار سلیمانی فرمانده 

نیروی قدس سـپاه مروری بر زندگی ایشـان داشـته باشـیم.
تولد

شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی ۲۰ اسـفندماه سـال ۱۳۳۵ در روسـتای قنـات ملـک از توابـع رابر 
کرمان در یک خانواده کارگری چشـم به جهان گشـود. ۱۱ سـال بیشـتر نداشـت که پس از پایان 
تحصیـالت ابتدایـی بـه کرمـان رفـت. پـس از اخذ دیپلـم به شـغل بنایی مشـغول شـد و بعد ها 

فعالیـت خـود را بـه عنـوان پیمانـکار در اداره آب کرمان آغـاز کرد.
دوران جوانی و پیروزی انقالب اسالمی

بـا پیـروزی انقالب اسـالمی در سـال ۱۳۵۷ همزمان با پیمانـکاری در اداره آب کرمـان به صورت 
افتخـاری بـه عضویـت سـپاه کرمـان درآمـد. پیش از آغـاز دفـاع مقدس و بـا شـورش کرد ها به 
مناطـق غـرب کشـور رفـت. در حـوادث انقالب اسـالمی ایـران با روحانی مشـهدی به نـام رضا 
کامیـاب آشـنا شـد کـه او را وارد جریانات انقالب کرد. سـهراب سـلیمانی برادر شـهید می گوید 

کـه او یکـی از گرداننـدگان اصلـی راهپیمایی های کرمـان در زمان انقـالب بود.
آغاز دفاع مقدس

هنگامـی کـه عـراق در سـال ۱۳۵۹ به ایـران حمله کرد، حاج قاسـم سـلیمانی چندین گـردان از 
کرمـان را آمـوزش داد و بـه همـراه آن هـا راهـی مناطـق عملیاتی جنوب کشـور شـد. او حتی در 

دوره ای فرماندهـی سـپاه آذربایجـان غربی را نیز برعهده داشـت.
با خاتمه یافتن شورش  کردها به کرمان بازگشت و فرمانده پادگان قدس سپاه کرمان شد.

تاسیس لشکر ثاراهلل و نخستین فرمانده این لشکر
اواخـر سـال ۱۳۶۰ سـردار سرلشـکر پاسـدار محسـن رضایـی فرمانده کل سـپاه پاسـداران طی 
حکمـی سـردار سـلیمانی را بـه فرماندهـی تیـپ ثـاراهلل منصوب کـرد. او بسـیار زیرک بـود و با 
اسـتفاده از همیـن ویژگـی در عملیات های مختلفی همچـون والفجر ۸، کربـالی ۱، کربالی ۵، تک 
شـلمچه و چندیـن عملیـات دیگر بسـیار موفق عمل کـرد که حاصـل آن کارنامه ای درخشـان در 

ایـن دوران بود.  
مبارزه با اشرار و قاچاقچیان

سـردار حاج قاسـم سـلیمانی پـس از پایان جنگ ایـران و عراق در سـال ۱۳۶۷ به کرمان بازگشـت 
و درگیـر جنـگ با اشـراری شـد که از مرزهای شـرقی ایران هدایت می شـدند. او تا قبـل از انتصاب 
بـه فرماندهی سـپاه قـدس، با باندهای قاچـاق مواد مخـدر در مرزهای ایران و افغانسـتان می جنگید.

نیروی قدس سپاه و انتخاب به عنوان دومین فرمانده این نیرو
سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی در سـال ۱۳۷۹ با حکمی از سـوی آیـت اهلل خامنـه ای رهبر معظم 
انقـالب پـس از سـردار احمد وحیدی بـه عنوان دومیـن فرمانده این نیـرو انتخاب شـد. او در این 
نیـرو فعالیت هـای گسـترده ای در زمینه تقویت و گسـترش فعالیت هـای محور مقاومت داشـت. در 
واقع این فعالیت های سـردار سـلیمانی در کنار شـهید عماد مغنیه بود که سـبب قدرتمندتر شـدن 
این نیرو و ناکامی رژیم صهیونیسـتی در رسـیدن به اهداف خود در خصوص فلسـطین و همچنین 

شد. لبنان 
ارتقا به درجه سرلشکری توسط فرمانده کل قوا

سـال ۱۳۸۹ بود که سـردار سـرتیپ پاسـدار حاج قاسـم سـلیمانی به جهت خدمات فراوان خود 
از سـوی آیـت اهلل خامنـه ای فرمانده معظـم کل قوا و رهبر انقالب اسـالمی با یک درجـه ارتقاء به 

درجه سرلشـکری رسید.
حضور در عراق، سوریه و مبارزه با داعش

سـردار شـهید حاج قاسم سلیمانی شخصیتی بسیار برجسـته در جبهه مقاومت و از یادگاران دوران 
دفـاع مقـدس بـود. هنگامی که خبر شـهادت او در رسـانه های اعالم شـد شـاید بسـیاری از مردم 
هنـوز باورشـان نمی شـد کـه چنیـن اتفاقـی رخ داده اسـت، او چهره درخشـان و برجسـته محور 
مقاومـت بـه ویژه در دوران مبارزه با شـجره خبیثه ملعونه داعش بود. این شـهید بزرگوار توانسـت 
جبهـه مقاومـت را در سراسـر جهان تشـکیل دهد و به همین دلیـل هم آمریکا و صهیونیسـت ها و 

همه کفار مخالف سـردار سـلیمانی هستند.
فرمانـده لشـکر ۴۱ ثـاراهلل در دفاع مقدس، سـازمان دهنده نیروهای حـزب اهلل در جنـگ ۳۳ روزه 
لبنـان و فرمانـده نیـروی قدس سـپاه پاسـداران و کابوس داعـش و جبهه النصره و دار و دسته شـان 
امـروز هـدف اقـدام تروریسـتی دولت آمریـکا قرار گرفته اسـت. واکنش ها به شـهادت سرلشـکر 
سـلیمانی که برای بسـیاری همچنان همان »حاج قاسـم« سـال های جنگ بود در ۶۳ سـالگی و پس 

از نزدیـک بـه چهـار دهه مبارزه بـی وقفه نشـان از محبوبیت کمیـاب یک چهره نظامی داشـت.
داعش و نقش مخرب آن در غرب آسیا

هنگامـی کـه داعش در سـال ۲۰۱۱ میالدی پیشـروی های خـود را در مناطق عراق و سـوریه آغاز 
کـرد؛ ایـن سـردار سـلیمانی بود کـه با حضور خـود در ایـن مناطق و با تشـکیل جبهـه مقاومت 

کمـر یزیدیان زمان را شکسـت.
دولـت اسـالمی عـراق در آن زمـان عملیات های تروریسـتی زیـادی را در عراق پایه ریـزی کرد؛ 
بعـد از دسـتگیری »ابوعمر البغـدادی«، ابوبکـر البغدادی در سـال ۲۰۱۰ میالدی به عنوان سـرکرده 
ایـن گـروه تروریسـتی تعیین شـد؛ همزمـان با آغـاز بحـران در سـوریه، عناصر گروه تروریسـتی 
دولـت اسـالمی عـراق فعالیت هـای خـود در سـوریه را آغـاز کردنـد و شـاخه ایـن گروهک در 
عـراق با نام »جبهه النصره الهل الشـام« تشـکیل شـد و در نهایـت در سـال ۲۰۱۳ ابوبکر البغدادی 
در پیامـی صوتـی ادغـام »جبهـه النصـره« و »دولت اسـالمی در عـراق« را اعالم کرد تـا گروهک 

تروریسـتی داعش دولت اسـالمی در عراق و شـام تشـکیل شـود.
داعشـی های تروریسـت خیلـی زود و در اوائـل سـال ۲۰۱۴ بـا انجـام عملیات هـای تروریسـتی 
و کشـتار بی رحمانـه مـردم وارد شـهر فلوجـه در اسـتان االنبـار عراق شـدند و پـس از آن نیز در 

شـهر های مختلـف این کشـور تحرکاتـی را انجـام دادند.
خـرداد سـال ۱۳۹۳ تروریسـت های داعش که از حمایت دشـمنان اسـتقالل عـراق و منطقه غرب 
آسـیا برخـوردار بودند، به مرکز اسـتان نینوی در عـراق یعنی موصل حمله و فقط در چند سـاعت 

این شـهر را تصرف کردند.
سـردار سـلیمانی با تشـکیل محور مقاومت بـا نیروهایی مانند جنبش النجباء و کتائـب حزب اهلل و 
همچنیـن حشدالشـعبی در عـراق و گروه هایی نظیر بسـیج مردمی سـوریه و اتحاد آنهـا با مدافعان 
حـرم از ایـران و تیـپ فاطمیون و زینبیـون در مقابل داعش ایسـتادگی کرد و در نهایت با رشـادت 
هـای فـراوان در حالـی که به گفته بسـیاری از فرماندهان نظامـی داعش تا پشـت دروازه های کاخ 
ریاسـت جمهـوری سـوریه رسـیده بودند و هیـچ کس فکر نمی کـرد که دیگر امیدی به شکسـت 
داعش باشـد؛ سـردار سـلیمانی به همراه مدافعان حرم ایسـتاد و مانع از گسـترش و ظهور بیشـتر 

داعش در منطقه غرب آسـیا شـد.
در نهایـت در  سـی ام آبـان ماه سـال ۹۶ بود که سرلشـکر قاسـم سـلیمانی فرمانده نیـروی قدس 
سـپاه در نامـه ای بـه رهبـر معظم انقالب پایان رسـمی حکومت گروه تروریسـتی داعـش را اعالم 
کـرد. ایـن اتفاق مهـم با پایین کشـیدن پرچم داعش در شـهر بوکمال سـوریه نهایـی و به همگان 
نیـز اعـالم شـد. در واقع ایـن وعده صادقی بـود کـه در آخرین روزهای تابسـتان همان سـال هم 
از سـوی فرمانـده نیـروی قدس سـپاه در مراسـم اربعین یکـی از فرماندهان جبهه مقاومت شـهید 

»مرتضـی حسـین پور« در گلزار شـهدای شـلمان لنگرود هم از سـوی او اعالم شـد.
حاج قاسم سلیمانی خادم حرم ضامن آهو )ع( 

او در تیرمـاه سـال ۹۳ با حکم حجت االسـالم رئیسـی تولیت آسـتان قدس رضـوی )ع( مفتخر به 
خادمـی حضرت امام رضا )ع( شـد.

دریافت نشان ذوالفقار از دست فرمانده معظم کل قوا
حضـور موثـر سـردار سـلیمانی در صحنه مبـارزه با داعش و شکسـت این گروهـک ضاله باعث 

شـد تا حضـرت آیت اهلل خامنـه ای رهبر معظم انقالب نشـان نظامی ذوالفقار یعنی باالترین نشـان 
نظامـی ایران را بـه او اعطا کند.

طبـق آئین نامـه اهـدای نشـان های نظامـی جمهـوری اسـالمی ایـران، ایـن نشـان بـه فرماندهان 
عالی رتبـه و رؤسـای سـتاد های عالی رتبـه در نیرو هـای مسـلح اهـدا می شـود کـه تدابیـر آن هـا 
در طرح ریـزی و هدایـت عملیات هـای رزمـی موجـب حصـول نتایـج مطلوب شـده باشـد. پس 
از پیروزی انقالب اسـالمی، سـردار حاج قاسـم سـلیمانی نخسـتین کسـی اسـت که این نشـان را 
دریافت کرده اسـت. البته سـردار سـلیمانی تا پیش از دریافت این نشـان سـه نشـان فتح  را هم از 

دسـتان فرمانـده معظم کل قـوا دریافت کـرده بودند.
شهادت و دیدار معبود

سـردار سـپهبد پاسـدار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی پس از عمری مجاهدت سـرانجام توسـط 
موشـک های لیـزری پهپـاد آمریکایـی در بامـداد روز ۱۳ دی ماه امسـال به همراه شـهید ابومهدی 
المهندس نائب رئیس حشـد الشـعبی، سـردار پورجعفری رئیس دفتر شهید سـلیمانی، شهید وحید 
زمانی نیا و شـهید هادی طارمی و شـهید محمدرضا الجابری رئیس تشـریفات حشـد الشـعبی در 
پـی حملـه پهپـادی نیرو هـای آمریکایی بـه کاروان آن هـا در فرودگاه بغداد به شـهادت رسـیدند.

پیام رهبر انقالب به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مّلت عزیز ایران!
سـردار بزرگ و پرافتخار اسـالم آسـمانی شـد. دیشـب ارواح طیّبه ی شـهیدان، روح مطّهر قاسـم 
سـلیمانی را در آغـوش گرفتنـد. سـال ها مجاهدت مخلصانـه و شـجاعانه در میدان های مبـارزه با 
شـیاطین و اشـرار عالم و سـال ها آرزوی شـهادت در راه خدا، سـرانجام سـلیمانی عزیز را به این 
مقـام واال رسـانید و خـون پاک او به دسـت شـقی ترین آحاد بشـر بـر زمین ریخت. این شـهادت 
بـزرگ را بـه پیشـگاه حضـرت بقیّـة اهلل ارواحنا فـداه و بـه روح مطّهر خـود او تبریـک و به مّلت 
ایران تسـلیت عرض می کنم. او نمونه ی برجسـته ای از تربیت شـدگان اسـالم و مکتب امام خمینی 
بـود، او همـه ی عمـر خـود را به جهـاد در راه خدا گذرانید. شـهادت پـاداش تـالش بی وقفه ی او 
در همـه ی ایـن سـالیان بـود، بـا رفتن او بـه حـول و قـّوه ی الهـی کار او و راه او متوّقف و بسـته 
نخواهـد شـد، ولـی انتقـام سـختی در انتظـار جنایتکارانی اسـت که دسـت پلید خـود را به خون 
او و دیگر شـهدای حادثه ی دیشـب آلودند. شـهید سـلیمانی چهره ی بین المللی مقاومت اسـت و 
همـه ی دلبسـتگان مقاومت خونخـواه اویند. همه ی دوسـتان و نیز همه ی دشـمنان بدانند خّط جهاد 
مقاومـت بـا انگیـزه ی مضاعف ادامـه خواهد یافت و پیـروزی قطعـی در انتظار مجاهـدان این راه 
مبـارک اسـت. فقـدان سـردار فـداکار و عزیز ما تلخ اسـت، ولـی ادامه  مبـارزه و دسـت یافتن به 

پیـروزی نهایـی کام قاتالن و جنایتـکاران را تلخ تـر خواهد کرد.
مّلـت ایران یاد و نام شـهید عالی مقام سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی و شـهدای همـراه او بویژه 
مجاهـد بزرگ اسـالم جنـاب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشـت و اینجانب سـه روز 
عزای عمومی در کشـور اعالم می کنم و به همسـر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بسـتگان ایشـان 

تبریک و تسـلیت می گویم.
سیّدعلی خامنه ای ۱۳دی ماه ۱۳۹۸

تشییع پیکر میلیونی سردار سلیمانی در ایران و عراق
مـردم قدرشـناس و همیشـه در صحنـه ایران اسـالمی پس از شـهادت سـردار سـلیمانی و انجام 
مراسـم تشـییع در عراق آماده پذیرایی از فرزند خود شـدند. پیکر های مطهر شـهداء ابتدا در شـهر 
اهـواز و سـپس در شـهر های مشـهد، تهران، قـم و کرمان را تشـییع کردند. طبـق برآورد های انجام 
شـده در این مراسـم ها در حدود ۲۵ میلیون نفر حضور داشـتند و پیکر های مطهر شـهدا را تشـییع 

کردند.
وصیتنامه سردار

سـردار سـلیمانی نیز مانند همه مسـلمانان وصیتنامه داشت، در گوشـه ای از آن خطاب به همسرش 
نوشـته بـود؛ همسـرم، من جـای قبـرم را در گلزار شـهدای کرمان مشـخص کرده ام. قبر من سـاده 
باشـدمثل دوسـتان شـهیدم. بر آن کلمه سرباز قاسم سـلیمانی بنویسـید و نه عبارت های عنوان دار...

زندگینامه شهید حاج قاسم سلیمانی از روزهای نخست زندگی تا دیدار معبود 
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دستگیری پدری که پسر ۲6 
ساله اش را به قتل رساند

اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  اجتماعـی  معـاون 
کرمانشـاه از دسـتگیری پـدر قاتـل در کرمانشـاه 

داد. خبـر 
داشـت:  آمویی"اظهـار  محمدرضـا  سـرهنگ 
بـه دنبـال وقـوع قتـل جوانـی ۲۶ سـاله در شـهر 
کرمانشـاه، رسـیدگی بـه موضـوع در دسـتور کار 

پلیـس قـرار گرفـت.
وی ادامـه داد: در همیـن راسـتا، تیمـی از اداره 
مبـارزه بـا جرائـم جنایـی پلیـس آگاهـی اسـتان 
تحقیقـات گسـترده خود را بـرای دسـتگیری قاتل 
یـا قاتـالن آغاز و سـرنخ هایی را بدسـت آوردند 
کـه نشـان مـی داد پـدر و بـرادر مقتول دسـت به 

ایـن اقـدام زده اند.
آمویـی تصریـح کـرد: ناپدید شـدن پـدر مقتول 
شـک مامـوران را تبدیـل بـه یقین کـرد و پس از 
چنـد روز جسـتجو موفـق بـه یافتن مخفیـگاه وی 

شـده و توانسـتند وی را دسـتگیر کردند.
اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  اجتماعـی  معـاون 
در  شـده  دسـتگیر  فـرد  داد:  ادامـه  کرمانشـاه 
بـا  پسـرش  قتـل  ارتـکاب  بـه  هـا  بازجویـی 
همدسـتی پسـر دیگرش اعتـراف و انگیـزه اش را 

کـرد. عنـوان  خانوادگـی  اختالفـات  نیـز 
وی از دسـتگیری بـرادر مقتـول و معرفـی هر دو 

متهـم بـه قتل بـه دسـتگاه قضائی خبـر داد.
دستگیری هکری که به حساب 7۰۰ 

نفر دستبرد زد
پرداخـت  جعلـی  درگاه  ایجـاد  بـا  کـه  فـردی 
خالـی  کشـور  در  را  نفـر   ۷۰۰ حسـاب  بانکـی 

شـد. دسـتگیر  کـرد، 
مرتضـی  سـردار  آنالیـن،  کارگـر  گـزارش  بـه 
گفـت:  مازنـدران  انتظامـی  فرمانـده  میرزایـی 
بـه  شـهروندان  از  تـن  چنـد  مراجعـه  پـی  در 
از  اینترنتـی  کالهبـرداری  بـر  مبنـی  فتـا  پلیـس 
آنـان بـه شـیوه فیشـینگ در یکـی از شـبکه های 
اجتماعـی موضـوع بـه صـورت ویژه در دسـتور 
کار کارآگاهـان و کارشناسـان پلیـس فتـا قـرار 

گرفـت.
انجـام  بـا  فتـا  پلیـس  کارآگاهـان  افـزود:  او 
فـردی  دریافتنـد،  مالباختـگان  از  تحقیقـات 
ناشـناس بـا ایجـاد درگاه جعلی پرداخـت بانکی 
)فیشـینگ( در یـک شـبکه اجتماعـی بـا هدایـت 
افـراد بـه ایـن درگاه جعلـی، اطالعـات حسـاب 
بانکـی آنـان را سـرقت و اقـدام به برداشـت غیر 

آنـان می کنـد. از حسـاب  مجـاز 
فرمانـده انتظامـی مازنـدران گفـت: بـا توجه به 
مالباختـگان  و  توسـط شـاکیان  مسـتندات  ارائـه 
توسـط  گرفتـه  صـورت  اولیـه  بررسـی های  و 
کارشناسـان پلیـس فتـا مشـخص شـد، متهم اهل 
از اسـتان های جنوبـی کشـور و در حـال  یکـی 

حاضـر سـاکن تهـران اسـت.
سـردار میرزایـی افـزود: بـا شناسـایی مخفیـگاه 
متهـم و هماهنگـی قضائـی ایـن فـرد در عملیاتی 
ضربتـی دسـتگیر شـد و در تحقیقـات پلیـس بـه 
برداشـت غیـر مجاز از حسـاب ۷۰۰ شـهروند در 
اسـتان های مختلـف کشـور بـه ارزش ۵۰ میلیارد 

ریـال اعتـراف کرد.
فرمانـده انتظامـی مازنـدران بـا اشـاره بـه اینکه 
در بازرسـی از مخفیـگاه متهم تجهیزات هوشـمند 
ارتباطـی، کشـف شـد، گفـت: اطالعات حسـاب 
بانکـی ۳ هـزار شـهروند کـه آمـاده برداشـت از 

ایـن حسـاب ها بـود نیز کشـف شـد.

قتل داماد به دست برادر زن

 معـاون اجتماعـی فرمانـده انتظامی اسـتان فارس 
گفـت: اختـالف خانوادگی در شهرسـتان »داراب« 

منجـر بـه قتل داماد ۴۰ سـاله شـد.
پـی  بیـان کـرد: در  سـرهنگ کاووس محمـدی 
اعـالم مرکـز فوریت هـای پلیسـی ۱۱۰ مبنـی بـر 
»داراب«،  شهرسـتان  در  قتـل  فقـره  یـک  وقـوع 
مأمـوران کالنتـری بـا حضـور در محـل حادثـه 
تحقیقـات خـود را آغـاز و با سـرعت عمل و کار 
فنـی قاتـل را سـریعًا در محـل درگیری شناسـایی 

و وی را دسـتگیر کردنـد.
وی افـزود: قاتـل ۴۰ سـاله در بازجویـی اولیـه 
دلیـل  بـه  خواهـرم  همسـر  بـا  کـه  کـرد  بیـان 
مشـکالت شـخصی درگیر و هنگام مشـاجره روی 
سـینه وی نشسـتم کـه پـس از چند لحظـه متوجه 
شـدم کـه دچـار تنگـی نفس شـده و فـوت کرده 

. ست ا
معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی فـارس با 
بیـان اینکـه متهـم پـس از سـیر مراحـل قانونـی 
خواسـت  خانواده هـا  از  شـد،  زنـدان  روانـه 
مشـکالت و اختالفـات خـود را بـا مراجعـه بـه 
مشـاوران و کارشناسـان اهـل فـن، حـل و فصل 

کننـد.

سـریالی  سـرقت های  بانـد  اعضـای  سـرانجام، 
پلیـس  دام  بـه  خشـن در محـدوده غربـی مشـهد 

افتادنـد. 
یـه گـزارش رکنـا، شـهروندان بسـیاری بـا مرکـز 
فوریت هـای پلیسـی ۱۱۰ تمـاس گرفتنـد و مدعـی 
بودند که سـارقانی خشـن گوشـی تلفن همراه آن ها 
را سـرقت کـرده و متـواری شـده اند، از همیـن رو 
بـا توجه بـه حساسـیت ماجـرا تیمـی از کارآگاهان 
اداره مبـارزه بـا جرائـم خشـن پلیس آگاهـی مرکز 

اسـتان خراسـان رضـوی وارد عمل شـدند.
سـاکن  مشـهدی  از شـهروندان  نفـر   ۲۲  حـدود 
آگاهـی  پلیـس  بـه  شـهر  ایـن  غربـی  محـدوده 
مراجعـه و علیـه متهمـان کـه ظاهـرا ۳ نفـر بودنـد 
همـان  در  پلیـس  کاراگاهـان  کردنـد.  شـکایت 
و  میدانـی  رصـد  بـه  خـود  تحقیقـات  ابتـدای 
شناسـایی  بـرای  تصویـری  مسـتندات  جمـع آوری 

هویـت متهمـان پرداختنـد. بررسـی تصاویـر ضبط 
شـده چنـد دوربیـن مداربسـته مشـرف بـه صحنـه 
مأمـوران  و  داد  نتیجـه  سـرانجام  جـرم  ارتـکاب 
پلیـس توانسـتند یکـی از اعضـای این باند سـرقت 
دهنـد. قـرار  تعقیـب  تحـت  و  کننـد  چهره زنـی  را 

تحقیقـات میدانـی بـرای جلـب ایـن متهـم ادامـه 
داشـت تـا اینکـه یکـی از اکیپ هـای کارآگاهـان 
پلیس آگاهی در گشـت شـبانه سـارق تحـت تعقیب 
را در یکـی از خیابان هـای محـدوده غربـی مشـهد 
شناسـایی کردنـد. مأمـوران بـه محـض رؤیت این 
مجـرم خشـن که سـوار بر یـک موتـور در خیابان 
اقدامـی  در  و  شـدند  عمـل  وارد  زد،  مـی  پرسـه 
ضربتـی ایـن مـرد جوان را دسـتگیر کردنـد. گرچه 
بـه محـض دیـدن ضابطـان  افتـاده  بـه دام  متهـم 
به موقـع  اقـدام  امـا  داشـت  فـرار  قصـد  قضایـی 
مجریـان قانـون مانـع از عملـی شـدن نقشـه شـوم 

این سـارق خشـن شـد.
سـرقت از 200 مشهدی با زور شمشیر

متهـم ابتـدا حاضـر بـه همکاری بـا پلیس نبـود اما 
پـس از رویارویـی با ادلـه و مسـتندات موجود لب 
بـه بیـان حقیقت گشـود و ضمـن اعتـراف صریج به 
شـهر  غربـی  محـدوده  در  گوشـی قاپی های خشـن 

مشـهد، دو همدسـت دیگـر خـود را لو داد.
خراسـان  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  گذشـته  روز 
رضـوی در تشـریح دیگر ابعـاد این پرونـده گفت: 

کارآگاهـان اداره مبـارزه بـا جرائـم خشـن پلیـس 
آگاهـی اسـتان پـس از به دسـت آوردن سـرنخ از 
دیگـر اعضـای ایـن بانـد موبایل قاپـی و زورگیری 

مرحلـه دوم عملیـات خـود را آغـاز کردند.
بیـان کـرد: ضابطـان  سـردار محمدکاظـم تقـوی 
اسـتان  مرکـز  آگاهـی  پلیـس  در  مـا  قضایـی 
مخفیـگاه ایـن افـراد را شناسـایی کردنـد و پـس 
از رؤیـت ۲ متهـم دیگـر پرونـده وارد عمل شـده 
و ایـن سـارقان خشـن را قبـل از اینکـه موفـق به 
فرار شـوند دسـتگیر کردنـد. کارآگاهـان پلیس در 
بازرسـی از مخفیـگاه ۲ متهـم به دام افتـاده ۲ تیغه 
قمـه و شمشـیر و همچنین ۲ دسـتگاه گوشـی تلفن 

همـراه مسـروقه را کشـف و ضبـط کردنـد.
ایـن مقـام ارشـد انتظامی اسـتان ادامـه داد: پس از 
دسـتگیری ۳ متهـم این پرونده مشـخص شـد عامالن 
سـرقت های سـریالی گوشـی تلفـن همراه کـه تعداد 
زیـادی شـاکی داشـته، همیـن افـراد بوده انـد کـه با 
تهدیـد مـردم و بـا توسـل بـه زور و قمـه و چاقـو 
نقشـه شـوم خـود را عملـی سـاخته اند. تاکنون ۲۰۰ 
شـاکی بـه مرکـز فرمانده پلیـس آگاهی مرکز اسـتان 
خراسـان رضـوی مراجعـه کـرده و ضمن شناسـایی 
متهمـان ایـن پرونـده علیـه آن هـا شـکایت کرده اند. 
همچنین ۳ سـارق بـه دام افتاده بـرای ادامه تحقیقات 
و شناسـایی دیگـر همدسـتان خـود به دادسـرا منتقل 

شـدند و در اختیـار مقـام قضایـی قـرار گرفتند

5حوادث

عامل جنایت خونین در بندرلنگه دستگیر شد

حمله ۳ شمشیرزن مشهدی به ۲۰۰ زن و مرد 

نجات پیززن معلول از میان شعله های آتش  

فرمانـده	انتظامـی	شهرسـتان	اصفهـان	از	دسـتگیری	
یک	سـارق	مسـافرنما	که	بـا	خوراندن	نوشـیدنی	های	
خـواب	آور	بـه	مسـافران	اتوبوس	هـای	بیـن	شـهری	

امـوال	آنهـا	را	سـرقت	مـی	کرد،	خبـر	داد.
	سـرهنگ	حمیدرضـا	اکبـری،	اظهـار	کـرد:	پـس	از	
شـکایت	فـردی	مبنـی	بـر	اینکـه	سـارقی	بـا	ایجـاد	
میـوه	 آب	 کـردن	 تعـارف	 و	 او	 بـا	 دوسـتی	 رابطـه	
خـواب	آور	در	اتوبـوس	تهران_اصفهـان،	امـوال	او	
را	سـرقت	کـرده	اسـت،	بررسـی	موضوع	در	دسـتور	
کار	مامـوران	کالنتـری	۱۹	شـهر	اصفهان	قـرار	گرفت.
وی	افـزود:	مامـوران	اداره	تجسـس	کالنتری	۱۹	پس	
از	انجـام	اقدامات	اطالعاتی	موفق	شـدند	این	سـارق	

را	کـه	هنـوز	در	ترمینـال	کاوه	اصفهـان	بـود	و	قصد	
داشـت	بـه	عنوان	مسـافر	سـوار	یـک	اتوبـوس	دیگر	

شـود	شناسـایی	و	بالفاصله	دسـتگیرکنند.
فرمانـده	انتظامـی	شهرسـتان	اصفهـان	تصریـح	کرد:	
سـارق	دسـتگیر	شـده	به	۲۷	فقره	سـرقت	از	مسافران	
اتوبـوس	هـای	بیـن	شـهری	بـا	شـیوه	طرح	دوسـتی	
و	خورانـدن	آب	میـوه	هـای	خـواب	آور	بـه	آنها	در	

بسـیاری	از	جـاده	هـای	کشـور	اعتـراف	کرد.
ایـن	مقـام	انتظامی	با	اشـاره	بـه	اینکه	اگـر	از	فردی	
حتـی	در	اسـتان	هـای	دیگـر	بـه	ایـن	شـیوه	سـرقت	
شـده	مـی	تواند	بـرای	شناسـایی	و	اعالم	شـکایت	به	
کالنتـری	۱۹	شـهر	اصفهـان	مراجعـه	کنـد،	ادامه	داد:	

در	ایـن	خصـوص	پرونـده	ای	تشـکیل	و	متهـم	برای	
اقدامـات	قانونـی	بـه	مراجع	قضائـی	تحویل	داده	شـد.
سـرهنگ	اکبـری	در	پایان	خاطرنشـان	کـرد:	باوجود	
اینکـه	پلیـس	بارها	اعـالم	کرده	بسـیاری	از	سـارقان	
بـا	ایجـاد	طرح	دوسـتی	با	مسـافر	بغل	دسـتی	خود	و	
تعـارف	نوشـیدنی	های	مسـموم	و	خـواب	آور	به	آنها	
اموالشـان	را	سـرقت	مـی	کننـد،	هنوز	افرادی	هسـتند	
کـه	فریب	این	سـارقان	را	مـی	خورند.	به	شـهروندان	
توصیـه	مـی	شـود	هشـدارها	و	توصیـه	هـای	پلیـس	
را	 مشـکوک	 موضـوع	 هرگونـه	 و	 گرفتـه	 جـدی	 را	
در	اسـرع	وقـت	از	طریـق	تمـاس	بـا	سـامانه	۱۱۰	به	

پلیـس	اطـالع	دهند.

سرقت اموال مسافران با نوشیدنی های خواب آور

رئیـس پلیـس آگاهی تهـران بـزرگ از انهـدام باند 
جاعـالن ارز در تهـران و شـمال غـرب کشـور خبر 
داد و گفـت: کارشناسـان ارزش ریالی اموال کشـف 
شـده را بیـش از ۱۰۰ میلیـارد ریـال اعـالم کرده اند. 
بـه گـزارش گـروه اجتماعـی باشـگاه خبرنـگاران 
پویـا؛ سـردار علیرضا لطفـی با اعالم خبر بازداشـت 
جاعـالن ارز اظهـار کـرد: در اواخر آذر ماه امسـال 
تهـران  آگاهـی  پلیـس  یکـم  پایـگاه  کارآگاهـان 
بـزرگ در راسـتای  دسـتگیری متهمـان توزیع کننده 
دالرهـای جعلـی در سـطح شـهر موفق شـدند سـه 
متهـم را کـه با تشـکیل بانـدی، دالرهـای جعلی را 
توزیـع می کردنـد در دو عملیـات مسـتقل دسـتگیر 

. کنند
رئیـس پلیـس آگاهـی تهـران بزرگ بـا بیـان اینکه 
 ۷۳ متهمـان،   مخفیـگاه  از  بیشـتر  بررسـی های  در 
هـزار دالر جعلـی کشـف شـد، بیـان کـرد: متهمان 

اظهـار داشـتند دالرهـای تقلبی را از شـخصی به نام 
صابـر، سـاکن یکـی از شهرسـتانهای غربـی کشـور 

تهیـه کرده انـد.
وی تصریـح کـرد: با هماهنگی هـای قضائی تیمی از 
کارآگاهـان پایـگاه یکـم پلیس آگاهی تهـران بزرگ 
بـه مخفیـگاه صابـر اعـزام شـده و ضمن دسـتگیری 
متهـم،  موفـق شـدند در بازرسـی از مخفیـگاه وی 
۲۱۰  هـزار دالر، ۱۶۶  میلیـون دینـار عراقـی، ۸۱۰ 
هـزار دینـاری کویـت، یک بـرگ اسـکناس هزاری 
افغـان، بالـغ بـر ۲۰۰ بـرگ کاغـذ اسـکناس جعلی، 
۵۵ بـرگ دالر سـیاه، ۲۲ بـرگ کاغذ مورد اسـتفاده 
برچسـب کیـف دالر، دو دسـتگاه تشـخیص اصالت 
اسـکناس، یـک دسـتگاه پول شـمار، یـک دسـتگاه 
پـرس کارت، یـک دسـتگاه تایپ ماشـین و مدارک 

و اسـناد جعلـی دیگـر کشـف کنند.
ایـن مقام انتظامی ادامـه داد: متهم نیـز در تحقیقات 

پلیسـی بـه جـرم ارتکابی اعتـراف و اظهـار کرد که 
دالرهـای تقلبـی را از شـخصی بـه نـام اسـد گرفته 
کـه بالفاصلـه بـا اقدامـات پلیسـی فـرد مـورد نظر 
نیـز در مخفیگاهـش دسـتگیر و تعـداد سـه هـزار و 

۵۰۰ دالر تقلبـی از وی کشـف شـد.
اینکـه کارشناسـان ارزش ریالـی  بیـان  بـا  لطفـی 
امـوال کشـف شـده را بیـش از ۱۰۰ میلیـارد ریـال 
بـه  توجـه  بـا  کـرد:  کرده انـد، خاطرنشـان  اعـالم 
زحمـات بی وقفـه و تـالش شـبانه روزی همکارانـم 
در پایـگاه یکـم پلیـس آگاهـی، اعضـای بانـد پنج 
نفـره تهیـه و توزیـع ارزهـای تقلبی دسـتگیر شـدند.

بـزرگ،  تهـران  آگاهـی  پلیـس  رئیـس  گفتـه  بـه 
متهمـان با صـدور قرار قانونی مناسـب برای کشـف 
جزئیـات پرونـده در اختیار کارآگاهـان  پایگاه  یکم 

ایـن پلیـس قـرار دارند.

انهدام باند جاعالن ارز در تهران و شمال غرب کشور 

آتش سـوزی  مهـار  عملیـات  در  آتش نشـانان 
گسـترده یـک منزل مسـکونی، دو زن بـه همراه یک 
پیـرزن معلـول را از میـان دود و آتـش نجـات دادند. 
بـه گـزارش گـروه اجتماعـی باشـگاه خبرنـگاران 
سـاختمان  یـک  در  آتش سـوزی  حادثـه  پویـا؛ 
 ۱۲۵ سـامانه  بـه  شـهرآرا  منطقـه  در  مسـکونی 
فرماندهـی  سـتاد  هماهنگـی  بـا  کـه  شـد  اعـالم 
سـازمان آتش نشـانی تهـران بی درنـگ آتش نشـانان 
آتش سـوزی  محـل  بـه   ۷۷ و   ۱۰ ایسـتگاه های 

شـدند. رهسـپار 
دو  منطقـه  آمـاده  افسـر  محمدیانـی؛  حمیدرضـا 
دربـاره  تهـران  آتش نشـانی  سـازمان  عملیـات 
واحـد  یـک  کـرد:  اظهـار  حادثـه  ایـن  جزئیـات 
مسـکونی در طبقـه چهارم سـاختمان چهـار طبقه ای 
بـه علـت نامعلومـی طعمه آتش سـوزی شـد و دود 

و حـرارت ناشـی از آن نیـز بـه راه پلـه و طبقـات 
کـرد. سـرایت  هـم  پایین تـر 

آتش نشـانان،  رسـیدن  حیـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پنجره هـای  از  آتش سـوزی  از  حاصـل  شـعله های 
طبقـه چهـارم به بیرون از سـاختمان زبانه می کشـید، 
افـزود: نیروهـای آتش نشـانی پس از تقسـیم شـدن 
بـه دو گـروه بـه سـرعت عملیـات خـود را شـروع 
کردند، گروه نخسـت با اسـتفاده از دسـتگاه تنفسـی 
و لوله هـای آب پرفشـار آتش نشـانی مشـغول مهـار 
سـرایت  و  گسـترش  از  و  شـده  آتـش  شـعله های 

بیشـتر آن بـه اطـراف جلوگیـری کردند.
ایـن افسـر آماده آتش نشـانی تصریح کـرد: همزمان 
گـروه دوم از آتش نشـانان بـه جسـت وجو در تمـام 
بـا  توانسـتند  طبقـات سـاختمان مشـغول شـدند و 
اقـدام سـریع خود دو زن از سـاکنان این سـاختمان 

را کـه در راه پله هـا میـان دود و حـرارت گرفتـار 
شـده بودنـد، بـه سـالمت بـه بیـرون از سـاختمان 

دهند. انتقـال 
اظهـارات  بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  محمدیانـی 
سـاکنان سـاختمان مبنـی بـر حضـور یـک زن ۸۷ 
در  خـود  مسـکونی  واحـد  داخـل  معلـول  سـاله 
طبقـه دوم، تیـم جسـت وجو و نجـات بالفاصلـه به 
طبقـه دوم رفتـه و فـرد محبـوس شـده کـه دچـار 
شـوک زدگی و وحشـت شـده بـود را بـه بیـرون از 
سـاختمان منتقـل کـرده و تحویـل عوامـل اورژانس 

ند. د ا د
بنابـر اعـالم پایگاه خبـری ۱۲۵؛ این حادثـه تلفات 
جانـی نداشـت و علت بروز آن توسـط کارشناسـان 
دسـت  در  تهـران  آتش نشـانی  سـازمان  پیشـگیری 

است. بررسـی 

سرقت از خانه به خاطر مخالفت با 
ازدواج!

سـرقت  دو  ز  را ن  تهـرا پلیـس  کارآگاهـان   
یـن  ا ز  ا یکـی  در  کردنـد.  فـاش  را  منـزل 
لفـت  مخا بـا  وقتـی  دختـری  پرونده هـا 
شـد،  مواجـه  زدواج  ا بـرای  ده اش  نـوا خا
نیـز  دوم  پرونـده  در  و  زد  دزدی  بـه  دسـت 
ربـود. را  دوسـتش  طالهـای  جـوان  دختـری 

بـا  پرونـده ای  مهـر   بیست و سـوم  روز 
 ۱۱۴ کالنتـری  در  منـزل  سـرقت  موضـوع 
تخصصـی  رسـیدگی  بـرای  و  تشـکیل  غیاثـی 
ن  تهـرا آگاهـی  پلیـس  ششـم  یـگاه  پا بـه 

شـد. ده  دا ارجـاع 
آگاهـی  پلیـس  در  حضـور  ز  ا بعـد  شـاکی 
میلیـون   ۴۰۰ کـرد  ظهـار  ا تحقیقـات  در 
سـرقت  منزلـش  ز  ا طـال  و  نقـد  وجـه  تومـان 
بـه  کارآگاهـان  آن  ز  ا پـس  اسـت.  شـده 
ز  ا بازرسـی  در  و  رفتنـد  جـرم  وقـوع  محـل 
یـن  ا بـه  موجـود  هد  شـوا بررسـی  بـا  آنجـا 
فـردی  توسـط  دزدی  کـه  رسـیدند  نتیجـه 
بعـدی  مراحـل  در  اسـت.  نجـام شـده  ا آشـنا 
مظنـون  ن  به عنـوا شـاکی  دختـر  تحقیقـات 
را  و  ا ن  مأمـورا و  شـد  شناسـایی  اصلـی 

کردنـد. دسـتگیر 
ر  قـرا بازجویـی  تحـت  وقتـی  دختـر  یـن  ا
کرد  عتـراف  ا نـه اش  ز خا ا دزدی  بـه  گرفـت، 
بـا  ده  نـوا خا لفـت  مخا علـت  بـه  گفـت:  و 
محمـد،  نـام  بـه  خواسـتگارم  و  مـن  زدواج  ا
م  ده ا نـوا خا ز  ا نتقـام  ا بـرای  را  سـرقت  نقشـه 
فرصـت  در  محمـد  همـکاری  بـا  و  کشـیدم 
کردیـم  سـرقت  را  پول هـا  و  طالهـا  مناسـب 
نم  ز دوسـتا ا ختیـار یکـی  ا ل در  مـوا ا و تمـام 
مـه  دا ا در  اسـت.  مانـت  ا بـه  سـمیرا  نـام  بـه 
بـه  و  شناسـایی  نیـز  محمـد  تحقیقـات 
بـا  ن  پسـر جـوا احضـار شـد.  آگاهـی  پلیـس 
عالقـه اش  مـورد  دختـر  صحبت هـای  ر  تکـرا
را  سـرقت  نقشـه  اجـرای  در  همدسـتی 
رتـکاب  ا در  اشـتباهش  به خاطـر  و  پذیرفـت 
هـی  عذرخوا دختـر  یـن  ا ده  نـوا خا ز  ا جـرم 

. د کر
رئیـس  کنجوریـان،  علـی  ه  کارآگا سـرهنگ 
یـن  ا دربـاره  آگاهـی،  پلیـس  ششـم  یـگاه  پا
متهمـان  صریـح  عتـراف  ا بـا  گفـت:  پرونـده 
مـوال مسـروقه،  بـه جرمشـان و کشـف همـه ا
بـه  بـا توجـه  ارسـال و  دسـرا  بـه دا پرونـده 
پرونده  د و  آزا متهـم  رضایـت شـاکی هـر دو 

شـد. مختومـه 
پلیـس  یکـم  ه  یـگا پا رئیـس  دوم  پرونـده  در 
نـی  جوا دختـر  دسـتگیری  ز  ا ن  تهـرا آگاهـی 
ه  عتمـاد دوسـتش سوء اسـتفا ز ا د کـه ا خبـر دا
و را سـرقت  ا میلیـارد ریـال طالهـای  و یـک 
پرونـده ای  مهـر  زدهـم  دوا روز  بـود.  کـرده 
زنـی  شـکایت  بـا  منـزل  سـرقت  موضـوع  بـا 
ده  دا ارجـاع  آگاهـی  پلیـس  یکـم  ه  یـگا پا بـه 
توضیـح  خـود  شـکایت  در  شـاکی  و  شـد 
نـی  میهما یـک  در  قصـد حضـور  دختـرم  د:  دا
شـد  متوجـه  کـه  داشـت  را  دگـی  نوا خا
در  بـود،  گـرم  صـد  حـدود  کـه  طالجاتـش 
را  نـه  خا همـه  مـا  نیسـت.  جعبـه مخصوصـش 
کنیـم  پیـدا  را  طالهـا  تـا  کردیـم  جسـت وجو 
احتمـال  و  نیسـت  نهـا  آ ز  ا ثـری  ا هیـچ  مـا  ا
ز  ا مـا  ا باشـند،  دزدیـده  را  طالهـا  می دهیـم 

ریـم. ندا اطـالع  سـرقت  نحـوه  و  زمـان 
شـنیدن  ز  ا بعـد  کارآگاهـان  ز  ا تیمـی 
بـا  رفتنـد.  و  ا منـزل  بـه  زن  یـن  ا حرف هـای 
آشـنا بودن  فرضیـه  جـرم،  صحنـه  بررسـی 
در  شـاکی  دختـر  و  گرفـت  قـوت  سـرقت 
آخریـن  د:  دا توضیـح  پلیسـی  بررسـی های 
فـروش  قصـد  پیـش  هفتـه  دو  حـدود  بـار 
بـه  منظـور خریـد خـودرو را  طالهـای خـود 
تفاق دوسـتم به اسـم  نهـا را به ا داشـتم کـه آ
ز  ا پـس  مـا  ا بردیـم؛  طالفروشـی  بـه  ره  شـرا
منصرف شـدم  فـروش طالهـا  ز  ا قیمـت  اخـذ 
نگهـداری  مخصـوص  جـای  در  را  نهـا  آ و 
ینکـه  ا تـا  گذاشـتم  خـودم  تـاق  ا در  طالهـا 
بـه  یـم  طالها شـدم  متوجـه  نـی  میهما روز 

اسـت. رفتـه  سـرقت 
پلیسـی،  تحقیقـات  ز  ا دیگـری  شـاخه  در 
ن  به عنـوا ره  شـرا ئـی  قضا هماهنگی هـای  بـا 
نتقـال  ا ز  ا پـس  و  شـد  دسـتگیر  متهـم  ولیـن  ا
عتـراف کـرد.  بـه پلیـس آگاهـی بـه جرمـش ا
ز کلیـدی کـه دوسـتم  و گفـت: بـا اسـتفاده ا ا
در  بـود،  گذاشـته  جـا  مـن  خـودروی  در 
ز  نهـا شـدم و ا رد منـزل آ فرصـت مناسـبی وا
مطلع  نگهـداری طالهـا  محـل  ز  ا کـه  نجایـی  آ
بـه  سـپس  و  کـردم  سـرقت  را  نهـا  آ بـودم، 
طال فروشـی ها  بـه  تومـان  میلیـون  صـد  مبلـغ 

. ختـم و فر
شـریفی،  سـیدعلی  کارآگاه  سـرهنگ 
ن،  تهـرا آگاهـی  پلیـس  یکـم  ه  یـگا پا رئیـس 
بـه  طالهـا  کـه  مغازه هایـی  ینکـه  ا بیـان  بـا 
شـدند  شناسـایی  بـود،  شـده  فروختـه  نهـا  آ
شـد،  کشـف  سـرقتی  مـوال  ا ز  ا تعـدادی  و 
پلیسـی،  تحقیقـات  تکمیـل  بـا  کـرد:  تصریـح 
دسـتور  بـا  و  معرفـی  دسـرا  دا بـه  متهـم 

شـد. زنـدان  نـه  روا ئـی  قضا

فرمانـده انتظامـی اسـتان از شناسـایی ودسـتگیری 
قاتـل ۴۱ سـاله که در یـک اقدام جنون آمیـز ۲نفراز 
اعضـای یـک خانـواده را بـه قتـل و ۲ نفـر دیگر را 

نیزمجـروح کـرده بود خبـر داد.
غالمرضـا  سـردار  آنالیـن،  کارگـر  گـزارش  بـه 
جعفـری اظهار داشـت: در پـی وقوع یـک فقره قتل 
عمـد در یکـی از محـالت شهرسـتان بندرلنگـه در 
آذرمـاه سـال جـاری؛ بالفاصلـه فرمانده شهرسـتان 
بـه همـراه مامـوران بـه محل اعـزام که با جسـد بی 
جـان وغـرق بـه خـون دو زن و دو کـودک روبـرو 

. ند شد
ایـن مقـام انتظامـی افزود:با حضـور در صحنه جرم 
مشـاهده شـد دو خانم۶۵و۱۵سـاله با اصابت جسـم 
سـخت به سـر بـه قتل رسـیده و جسـد خـون آلود 
آنـان در منزل می باشـد و بنـا به اظهـارات اهالی و 
همسـایگان وعوامـل اورژانس حاضـر در صحنه دو 

پسـربچه ۲ و۸سـاله نیـزاز ناحیـه سـر مجـروح و به 
بیمارسـتان منتقل شـدند.

سـردار جعفـری بـا اشـاره به اینکـه خانم میانسـال 
مادربـزرگ سـه نفـر دیگـر بـوده و بـا هـم در یک 
منـزل زندگـی مـی کردند،اظهـار داشـت: پـس از 
وقـوع قتـل فردی کـه خواسـتگار دختر جـوان بوده 
بـه عنـوان مظنـون معرفی و متأسـفانه توسـط برخی 
از رسـانه هـا و به نقـل از منابع غیررسـمی به عنوان 

قاتـل معرفـی و انعکاس داده شـد.
فرمانـده انتظامـی هرمـزگان بـا تأکیـد بـر اینکـه با 
توجـه بـه ماهیـت بعضـی از پرونـده هـا و امـکان 
ایجـاد خلـل در پرونـده ،  پلیـس تا رسـیدن پرونده 
بـه حصـول نتیجـه مدنظـر امـکان اطـالع رسـانی 
نـدارد، خاطر نشـان کرد:کارآگاهان پلیـس بندرلنگه 
بـا تحقیقـات ویـژه پلیسـی و اقدامـات اطالعاتـی 
غربـی  هـای  اسـتان  از  یکـی  اهـل  قاتل۴۱سـاله 

کشـور را شناسـایی و پـس از ردگیری او در اسـتان 
هـای مختلـف کشـور در نهایـت با همـکاری پلیس 
آگاهـی اسـتان در بندرعبـاس دسـتگیر و بـه پلیـس 

آگاهـی بندرلنگـه منتقـل کردنـد.
ایـن مقـام انتظامـی تصریـح کـرد: در ابتـدا قاتـل 
منکـر هرگونـه عمـل مجرمانـه ای شـد امـا پـس از 
روبـرو شـدن بـا مسـتندات موجود،درنهایـت پـرده 
از ایـن جنایـت هولنـاک برداشـت وبه بزه انتسـابی 
اعتـراف و در حضـور بازپـرس اقـدام به بازسـازی 

صحنـه قتـل کرد.
سـردار جعفـری اضافـه کـرد: قاتل دارای آشـنایی 
وارتبـاط و رفـت وآمـد قبلـی بـا بسـتگان مقتولیـن 
بـوده و با انگیـزه بازپـس گیری و برداشـتن مدارک 
وارد منـزل شـده و پـس از مواجـه شـدن بـا افـراد 
خانـواده و مقاومـت آنهـا بـه ایـن جنایـت هولناک 

زد. دست 
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له  د آن را در سـطل زبا فـرا پوسـت پرتقـال کـه اکثـر ا
یـد بسـیاز زیادی دارد. مـی ریزنـد فوا

پوسـت  فـراد  ا بیشـتر  نیـوز،  بهداشـت  گـزارش  بـه 
نیـد  بدا اسـت  جالـب  مـا  ا می ریزنـد  دور  را  پرتقـال 
سـالمتی،  بـرای  زیـادی  یـای  مزا پرتقـال  پوسـت 
بهتریـن  پرتقـال  پوسـت  مسـلمًا  دارد.  غیـره  و  زیبایـی 
تعـداد کمـی  مـا  ا اسـت،  بـرای مصـرف  میـوه  قسـمت 
پوسـت  را مصـرف می کننـد.  پرتقـال  پوسـت  فـراد  ا ز  ا
فالونوئید هـا  شـیمیایی،  مـواد  برخـی  دارای  پرتقـال 
 A ، ویتامیـن  همچنیـن  و  اکسـیدان ها  آنتـی  سـایر  و 
کـه  حالـی  در  اسـت.  منیزیـم  و  کلسـیم  مـس،   ،B ،  C
لـذت  بـرای  متداول تریـن روش  ر  آبـدا میـوه  خـوردن 
یـن میـوه اسـت، چند روش وجـود دارد که  ز ا بـردن ا
خـود  غذایـی  رژیـم  بـه  را  پرتقـال  پوسـت  نیـد  می توا

کنیـد. اضافـه 

پرتقال پوسـت  فواید 
را  آلـرژی  شـدت  می کنـد،  کمـک  وزن  کاهـش  بـه 
تقویـت  را  بـدن  یمنـی  ا سیسـتم  می دهـد،  کاهـش 
چروک هـا  و  چیـن  و  لک هـا  ایجـاد  ز  ا می کنـد، 
می دهـد. کاهـش  را  فشـار خـون  و  می کنـد  جلوگیـری 

قبت از پوسـت مرا
نظیـر  بـی  اکسـیدان های  آنتـی  و   E ویتامیـن  از  مملـو 
مسـتقیم  طـور  بـه  داخلـی  پوسـت  از  اسـتفاده  اسـت، 
ز بیـن  لتهـاب را ا نـد ا بـر روی پوسـت صـورت می توا
ببـرد، در عیـن حـال بـه جلوگیـری از چیـن و چـروک 

می کنـد. کمـک  نیـز  پیـری  لکه هـای  و 
آلرژی

یمنـی  ا سیسـتم  تقویـت  بـر  عـالوه  پرتقـال  پوسـت 
آن،  در  موجـود  فعـال  ترکیبـات  دلیـل  بـه  بـدن، 
کنـد. سـرکوب  را  آلرژیـک  واکنش هـای  نـد  می توا

سـالمت قلب و عروق
از  بسـیاری  و  فیبـر  کافـی  مقادیـر  داشـتن  دلیـل  بـه 
خـوردن  پرتقـال،  پوسـت  در  مختلفـپ  مغـذی  د  مـوا
شـما  عـروق  و  قلـب  سـالمت  باعـث  نـد  می توا آن 
شـود و بـه کاهـش فشـار خـون و جلوگیـری از تجمـع 

کنـد. کمـک  کلسـترول 
سم آ

بـه  یـا  چـای  در  پرتقـال  پوسـت  عصـاره  نوشـیدن 
دسـتگاه های  لتهـاب  ا نـد  می توا شـده،  پـودر  صـورت 

دهـد. تسـکین  را  تنفسـی 
بدن یمنی  ا تقویـت سیسـتم 

اکسـیدان های  آنتـی  و   C ویتامیـن  بـا  پرتقـال  پوسـت 
و  بـدن  یمنـی  ا سیسـتم  تقویـت  بـه  قـادر  مختلـف 
بیمـاری  عوامـل  از  وسـیعی  طیـف  بـر  برا در  محافظـت 

هسـتند. نـزا  نفلوا آ و  سـرماخوردگی   ، زا
از پوسـت پرتقال اسـتفاده کنیم؟ چگونـه 

پوسـت  بـه  را  پرتقـال  پوسـت  موضعـی  صـورت  بـه 
بزنیـد. خـود 

پوسـت پرتقـال را در سـس ها و خورش هـای مختلـف 
نید. بجوشـا

 ، را آن  سـپس  و  کـرده  خشـک  را  پرتقـال  پوسـت 
کنیـد. آسـیاب 

و  نوشـیدنی ها  یـی،  غذا مـواد  بـه  را  آن  نیـد  می توا
کنیـد. اضافـه  اسـکراب  بـرای  حمـام  آب  حتـی 

دم کـرده چـای از پوسـت پرتقـال و همچنیـن جویدن 
مفیـد  دنـدان  و  دهـان  سـالمت  بـرای  آن هـا  مسـتقیم 

. ست ا
عـوارض جانبی پوسـت پرتقال

باعـث  پرتقـال  پوسـت  زیـاد  مقـدار  مصـرف 
بینایـی  مشـکالت  سـردرد،  ننـد  ما نبـی  جا عـوارض 
اصلـی  ترکیبـات  ز  ا یکـی  می شـود.  بدنـی  ضعـف  و 
تحریـک  ثـرات  ا نـد  می توا کـه  اسـت  سـینفرین  آن، 
کننـده ای روی بـدن داشـته باشـد. هنگامـی کـه بـرای 
بـا  می کنیـد،  متحـان  ا را  پرتقـال  پوسـت  بـار  ولیـن  ا

کنیـد. شـروع  کـم  مقـدار 

ده میوه خشک که شما را مانکن میکند!
بسـیاری از متخصصـان تغذیـه بـر ایـن باورنـد کـه میوه هـای خشـک شـده، تا 
زمانـی کـه بـه صـورت متعـادل مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد انتخابـی مغـذی و 

مناسـب بـه حسـاب می آینـد.
بـه گـزارش کارگـر آنالیـن، فرایند تهیـه میوه خشـک، درصد بسـیار زیـادی از 
آب موجـود در میـوه گرفتـه می شـود. در ایـن فراینـد، قسـمت باقیمانـده میوه از 
نظـر مـواد مغـذی ارزش باالیـی دارد. در واقـع تحقیقـات جدیـد نشـان داده اند 

خـوردن میوه هـای خشـک بـا رژیمـی سـالم و کاهـش چاقـی در ارتباط اسـت:
بـادام: یـک میـان وعده کـم کالری محسـوب می شـود و ۱۰۰ گـرم از آن حاوی 
۵۷۶ کیلـو کالـری اسـت. مصـرف روزانـه ۲۰ تـا ۳۰ گرم بـادام برای بهـره بردن 
از منافـع سـالمتی آن کافـی اسـت. بادام بـه کاهش سـطح ال دی ال یا کلسـترول 

بـد کمـک می کنـد و ویتامیـن ای موجـود در آن بـرای کاهش وزن مفید اسـت.
گـردو: حـاوی ۶۵۴ کیلوکالـری در هر ۱۰۰ گرم اسـت. این میزان گـردو ۲ و نیم 
گـرم اسـید های چـرب امـگا ۳، ۴ گـرم پروتئیـن و ۲ گرم فیبـر به بدن می رسـاند. 

یکـی از بهتریـن میوه های خشـک بـرای کاهش وزن، گردو اسـت.
فنـدق: یـک منبـع غنـی از فیبر هـای غذایـی و چربی هـای سـالمی اسـت که در 
کاهـش وزن مشـهور هسـتند. ۱۰۰ گـرم از ایـن محصـول ۶۲۸کیلوکالـری و ۱۰ 

دارد. فیبـر  گرم 
زردآلـوی خشـک: زردآلـوی خشـک می توانـد جلوگـی گرسـنگی شـما را تـا 
حداقـل ۵ سـاعت بگیـرد. این میوه خشـک همچنین سرشـار از کلسـیم، پتاسـیم و 
منیزیـم اسـت. ۱۰۰ گـرم زردآلـوی خشـک تنهـا ۲۰۰ کیلوکالـری دارد و یکی از 

بهتریـن میوه هـای خشـک بـرای کاهش وزن اسـت.
خرمـا: خرمـا غنـی از ویتامین ب ۵ برای افزایش اسـتقامت اسـت. هـر ۱۰۰ گرم 
خرمـای خشـک تنهـا ۲۸۲ کیلـو کالـری دارد و یـک میـان وعـده خـوب بـرای 
کسـانی اسـت که قصد کاهـش وزن دارنـد و می خواهنـد از پرخـوری جلوگیری 

. کنند
پسـته: سرشـار از پروتئیـن، ویتامیـن هـا، چربی هـای سـالم، آهـن، منیزیـم و ... 
اسـت و هـر ۱۰۰ گـرم از آن ۵۶۲ کیلوکالـری به بدن می رسـاند. تقریبـا نیم فنجان 

پسـته ۱۷۰ کیلـو کالری دارد.
آلـوی خشـک: حـاوی الیافی بـرای بهبود دسـتگاه گوارش و حفظ سـالمت روده 
اسـت و بـه بدن بـرای رهایـی از مواد سـمی کمک می کنـد و باعـث کاهش وزن 

می شـود. هـر ۱۰۰ گـرم از این محصـول ۲۴۰ کیلـو کالری دارد.
کشـمش: یکـی از محبوب تریـن محصـوالت خشـک شـده بـرای کاهـش وزن 
اسـت. کشـمش غنـی از یـد اسـت و می توانـد میـان وعـده ای مفیـد و کـم نمک 
باشـد. هـر ۱۰۰ گـرم از این محصـول ۲۹۹ کیلـو کالـری دارد و تنها حـاوی ۰.۵ 

گـرم چربی اسـت.
بـادام زمینـی: یـک انتخـاب فـوق العـاده بـرای کاهـش وزن اسـت، زیـرا منبـع 
سرشـار از پروتئیـن بـوده و می توانـد شـما را برای مـدت طوالنی سـیر نگه دارد. 
هـر ۱۰۰ گـرم بـادام زمینـی ۵۵۳ کیلوکالـری دارد و می توانـد یـک سـوم نیـاز 

روزانـه بـه آهـن و یـک پنجـم نیـاز بـه ویتامیـن ب ۶ را تامیـن کند.

یک نوشیدنی معجزه آسا برای 
شستشوی کبد چرب

بـه صـرف هزینـه  احتیـاج  نیسـت و  شستشـوی کبـد چـرب کار مشـکلی 
منـزل  در  موادگیاهـی،  بـا  کافیسـت  کار  ایـن  بـرای  نـدارد  هنگفـت 
زائـد  مـواد  و  سـموم  شـر  از  را  کبدتـان  آن  بـا  و  کنیـد  تهیـه  نوشـیدنی 

کنیـد. پاکسـازی 
بـه گـزارش کارگـر آنالیـن، کبـد  یکـی از ارگان هـای مهـم بـدن اسـت 
بـدن  سـموم  کبـد  اسـت.  خـون  تصفیـه  و  سـموم  تجزیـه  آن  وظیفـه  کـه 
را بـه دام می انـدازد و آن هـا را بـه مـواد بـی ضـرر بـرای بـدن تبدیـل 

دارد. بـدن  سـالمت  در  مهمـی  بسـیار  نقـش  علـت  همیـن  بـه  می کنـد 
اگـر کبدمـان بـا مشـکل روبـرو شـود دیگـر نمی توانـد مـواد زائـد بـدن 
، نفـخ و حالـت تهـوع  را دفـع کنـد و مـا دچـار اختـالل در هضـم غـذا
صـرف  بـه  احتیـاج  و  نیسـت  مشـکلی  کار  کبـد  پاکسـازی  می شـویم. 
نوشـیدنی  منـزل  در  موادگیاهـی  بـا  کافـی  شـما  نـدارد.  هنگفـت  هزینـه 
پاکسـازی  زائـد  مـواد  و  از شـر سـموم  را  کبدتـان  آن  بـا  و  کنیـد  تهیـه 

. کنیـد
گیاهی نوشـیدنی  با  کبد  پاکسـازی 

روشـی کـه مـا معرفـی می کنیـم آنقدر سـاده اسـت کـه نیازی بـه صرف 
وقـت یـا هزینـه زیـاد نـدارد و فقط کافـی اسـت در منزل مـواد خوراکی 
گیاهـی را بـا هـم ترکیـب کنیـد و یـک نوشـیدنی مفیـد بـرای تمیـز کردن 

بسـازید. از سـموم  کبد 
 مـواد مورد نیاز نوشـیدنی گیاهـی برای شستشـوی کبد چرب

.. یک عدد . . . . . . . . . . . . لیمـو ترش.
لیتر ۵۰۰ میلـی  ... . . . . . . . . . . . . . . . آب 

۱۲۵ گرم  .. . . . . . . . . . . . . . . کلـم پیچ تازه.
گرم  ۲۵  .. . . . . . . . . . . . کرفس.

گرم  ۱۰  .. . . . . . . . . . نعناع.
.. ۲۵۰ گرم . . . . . . . گالبـی تازه.

متر سـانتی  دو   .. . . . . . . . . . زنجبیل.
طـرز تهیـه نوشـیدنی گیاهی برای پاکسـازی کبد چرب

گالبـی، کلم پیچ، کرفـس و زنجبیل را خـرد می کنیم.
مـوادی که خـرد کردیم را در مخلوط کـن می ریزیم.

روشـن  را  آن  و  میکنیـم  اضافـه  کـن  موادمخلـوط  بـه  آب  لیـوان  یـک 
شـوند. مخلـوط  خـوب  تـا  می کنیـم 

اضافـه  لیمـورا  آب  و  نعنـاع  آب،  بقیـه  آمـده  دسـت  بـه  ترکیـب  بـه 
می کنیـم. مخلـوط  را  آن هـا  دوبـاره  و  می کنیـم 

روش مصـرف نوشـیدنی گیاهـی برای شستشـوی کبد چرب
در  نوبـت  دو  در  را  چـرب  کبـد  پاکسـازی  بـرای  مفیـد  نوشـیدنی  ایـن 

بنوشـید.  – عصـر  و  صبـح   – روز 

6 پزشکی و  سالمت 

پوست پرتقال را دور نریزید

6 روش ساده که به داشتن حس و حال خوبتان کمک می کنند

آیا آب برنج برای پوست مفید است؟

تسـکین  یـا  پوسـت  ظاهـر  بهبـود  بـرای  بسـیاری  افـراد 
اسـتفاده می کننـد.  برنـج  از آب  اگزمـا  ماننـد  بیماری هایـی 
برخـی شـرکت های محصوالت آرایشـی و زیبایـی مدعی اند 
کـه آب برنـج دارای خـواص ضـد پیری اسـت، اما شـواهد 

علمـی کمـی بـرای تاییـد ایـن ادعا هـا در دسترسـند.
بـه گـزارش کارگـر آنالیـن،  آب برنج بـه مایع نشاسـته ای 
برنـج گفتـه می شـود.  یـا جوشـاندن  از خیسـاندن  حاصـل 
یـا  دارد  وجـود  خانـه  در  برنـج  آب  آماده کـردن  امـکان 
می تـوان محصـوالت مراقبـت از پوسـت حـاوی آب برنـج 

را خریـداری کـرد.
آب برنـج ممکن اسـت فوایدی برای پوسـت داشـته باشـد، 
امـا در حـال حاضـر مطالعـات بـا کیفیـت بـاال دربـاره آثار 
آب برنـج زیـاد نیسـتند. بـرای اثبـات اینکـه آب برنج دارای 
انجـام  نیازمنـد  دانشـمندان  اسـت،  توجهـی  قابـل  فوایـد 

بزرگ ترنـد. مقیـاس  در  بیشـتر  مطالعـات 
آنتی اکسیدان ها

اسـت.  اینوزیتـول  ماننـد  آنتی اکسـیدان هایی  برنـج حـاوی 
آزاد،  رادیکال هـای  آثـار  بـا  مبـارزه  بـه  آنتی اکسـیدان ها 
بـدن  سـالم  سـلول های  بـه  کـه  ناپایـداری  مولکول هـای 
اغلـب  شـرکت ها  می کننـد.  کمـک  می رسـانند،  آسـیب 
آنتی اکسـیدان ها را بـه محصـوالت مراقبـت از پوسـت اضافه 

. می کننـد
 ۱۲ حضـور  بـا   ۲۰۱۸ سـال  در  کوچـک  مطالعـه ای 
شـرکت کننده آثـار ژل آب برنـج روی پوسـت را بـرای ۲۸ 
روز آزمایـش کـرد. پژوهشـگران دریافتنـد کـه برنـج دارای 
یـا  اسـکوربیک  اسـید  بـا  مشـابه  آنتی اکسـیدانی  فعالیـت 

ویتامیـن C بـوده اسـت.
پوست پیری  کاهش 

شـواهد محـدودی دربـاره اینکـه آب برنـج ممکـن اسـت 
سـرعت پیـری پوسـت را کاهشـد دهـد، وجـود دارنـد.

مطالعـه ای در سـال ۲۰۱۸ نشـان داد کـه آب برنـج فعالیـت 
االسـتاز )Elastase( - آنزیمـی که در پیری پوسـت نقش 
دارد - را کاهـش می دهـد. ایـن نشـان می دهد کـه آب برنج 
ممکـن اسـت از پتانسـیل کاهـش تشـکیل چیـن و چروک ها 

و خطـوط روی پوسـت برخوردار باشـد.
مطالعـه ای در سـال ۲۰۰۱ نشـان داد کـه اینوزیتـول ممکـن 
اسـت بـه بهبـود چیـن و چروک هـای موجـود روی پوسـت 
کمـک کنـد. پژوهشـگران طـی هفـت هفتـه مرطوب کننـده 
۱-۲ درصـد اینوزیتـول را روی زنـان شـرکت کننده کـه در 

سـنین مختلـف قـرار داشـتند، آزمایـش کردند.
در پایـان مطالعـه، پژوهشـگران تخمیـن زدند کـه اینوزیتول 
انـدازه چیـن و چروک هـا را بـه میـزان ۱۲.۴ درصـد کاهش 

داده و قابلیـت کشسـانی پوسـت را بـه میـزان ۱۷ درصـد 
اسـت. داده  افزایش 

ذکـر ایـن نکتـه اهمیت دارد کـه هـر دو مطالعـه در مقیاس 
کوچـک بـوده و مورد دوم بـه طور خـاص از آب برنج برای 

آزمایش اسـتفاده نشـده بود.
کاهش تحریک پوست

در سـال ۲۰۰۲، پژوهشـگران آثـار اسـتحمام در آب حاوی 
یـک  کردنـد.  آزمایـش  گـروه  دو  روی  را  برنـج  نشاسـته 
گـروه افـراد مبتـال بـه اگزمـا آتوپیک و گـروه دیگـر افرادی 
 )SLS( بودنـد که پوسـت آن ها بـا سـدیم لوریل سـولفات

بود. شـده  تحریـک 
پژوهشـگران دریافتنـد کـه توانایـی بهبـودی پوسـت بـرای 
افـراد گروهـی که پوسـت آن هـا تحریک شـده بود بـه میزان 
۲۰ درصـد افزایـش داشـت. این افـراد دو بـار در روز برای 

۱۵ دقیقـه در ترکیـب نشاسـته برنـج اسـتحمام می کردند.
همچنیـن ایـن روش به بهبود سـد پوسـتی در افـراد مبتال به 

اگزمـای آتوپیـک کمک کرد.
درمان شوره سر

پژوهش هـای اولیـه نشـان می دهند کـه آب برنج تخمیرشـده 
ممکن اسـت رشـد برخی انـواع قارچ را مهـار کند.

مطالعـه ای آزمایشـگاهی در سـال ۲۰۱۳ نشـان داد کـه آب 
برنـج یـک روزه حاوی باکتری باسـیلوس سـرئوس اسـت که	
تولیـد  را  کانوزامیـن	 و	 	A زویترمایسـین	 آنتی	بیوتیک	هـای	
می کنـد. ایـن مـواد آنتی بیوتیـک می تواننـد رشـد ماالسـزیا 
فورفـور کـه در بـروز شـوره سـر نقـش دارد را مهـار کنند.

امـا ایـن یـک مطالعـه آزمایشـگاهی بـوده و لزومـا ثابـت 
بـرای  برنـج تخمیرشـده درمـان موثـری  نمی کنـد کـه آب 

انسان هاسـت. در  سـر  شـوره 
دانشـمندان بـه انجـام پژوهش هـای بیشـتر برای تاییـد اینکه 
آب برنـج می توانـد تحـت شـرایط عـادی بـه درمان شـوره 

سـر انسـان کمک کنـد، نیـاز دارند.
طرز تهیه آب برنج

روش هـای مختلفی برای تهیه آب برنج وجود دارند:
خیسـاندن: شـما می توانیـد یـک و نیـم فنجان برنـج خام را 

بـرای ۳۰ دقیقـه در دو تـا سـه فنجان آب خیـس کنید.
جوشـاندن: شـما می توانیـد برنـج را بـا جوشـاندن آن در 
دو برابـر مقـدار آبـی کـه بـه طـور عادی بـرای پخـت و پز 
اسـتفاده می کنیـد، بپزیـد. پـس از پایـان کار، آب برنج را از 
صافـی عبـور داده و در یـک کاسـه یا بطـری تمیـز بریزید و 
بالفاصلـه اسـتفاده کنیـد. باقیمانده آب برنـج را می توانید در 

یک ظـرف تمیـز در یخچـال نگهـداری کنید.
بـرای آماده کـردن آب برنـج تخمیرشـده از روش خیسـاندن 

اسـتفاده کنیـد و پیـش از اینکـه آن را در یخچال قـرار دهید، 
اجـازه دهیـد آب برنج بـرای یک تـا دو روز در دمـای اتاق 

بماند. باقـی 
نحوه اسـتفاده از آب برنج برای مراقبت از پوست

روش هـای مختلفـی بـرای اسـتفاده از آب برنـج بـه منظور 
مراقبـت از پوسـت وجـود دارنـد کـه از آن جملـه می تـوان 

به مـوارد زیـر اشـاره کرد:
- شست وشـوی صورت با استفاده از آب برنج

از  پـس  تونـر  یـک  عنـوان  بـه  برنـج  آب  از  اسـتفاده   -
ی ز کسـا پا

- اسپری کردن آب برنج روی صورت
- اسـتفاده از آب برنج هنگام استحمام

- اسـتفاده از آب برنج برای خیساندن پا ها
برخـی افـراد از آب برنـج به عنـوان یک نرم کننـده یا روش 

درمانـی برای مـو اسـتفاده می کنند.
آیا خطری وجود دارد؟

شـواهدی مبنـی بر مضـر بـودن آب برنج تازه برای پوسـت 
وجـود نـدارد. بـا ایـن وجـود، همانند هـر محصـول زیبایی 
دیگـر، بهتـر اسـت محصـوالت حـاوی آب برنج ابتـدا روی 

قسـمت کوچکـی از پوسـت آزمایش شـوند.
آب برنـج بـرای حـدود یـک هفتـه قابـل اسـتفاده اسـت و 
توصیـه می شـود آب برنجـی کـه بیـش از ایـن مـدت باقـی 

مانـده اسـت، دور ریختـه شـود.
افـرادی کـه بـه برنـج آلـرژی دارنـد نبایـد از آب برنـج 

کننـد. اسـتفاده 
ذکـر ایـن نکته اهمیـت دارد کـه آب برنـج جایگزینی برای 
مراقبـت پزشـکی نیسـت. آب برنج ممکن اسـت بـه مدیریت 
یـک بیمـاری پوسـتی کمـک کند، امـا بـرای اسـتفاده همراه 
بـا درمان هـای اثبات شـده و موثـر بـرای بیماری هایـی مانند 

اگزمـا، فـرد باید با پزشـک خـود مشـورت کند.
چه زمانی به پزشـک مراجعه کنیم؟

در صـورت مواجهـه بـا مـوارد زیـر بایـد بـا یـک پزشـک 
مشـورت کنیـد:

- وصله هـای خشـک، پوسـته پوسـته یـا خـارش دار روی 
دارید پوسـت 

- پـس از اسـتفاده از آب برنـج بـا عـوارض جانبـی ماننـد 
کهیـر یـا راش پوسـتی مواجـه شـده اید

- پوسـت نشـانه های عفونـت ماننـد زخـم بـاز دردنـاک، 
قرمـزی، تـب یـا زخمی کـه بهبـود نمی یابـد را نشـان می دهد

اگـر پـس از اسـتفاده از آب برنـج، تـورم در صـورت و 
گلـو یـا دشـواری در تنفـس را تجربـه می کنیـد بایـد کمک 

پزشـکی فـوری دریافـت کنیـد.

در سراسـر دوران زندگـی انسـان بـا اتفاقـات خوشـایند و 
ناخوشـایندی روبروسـت و نسـبت بـه اتفاقاتـی کـه باعـث 
مـی شـوند احسـاس خوبـی نداشـته باشـد اغلـب کنترلـی 
نـدارد و ایـن عوامـل اسـترس زا بـا گذشـت زمان انباشـته 

شـوند. می 
بـه گـزارش بهداشـت نیـوز، اسـترس بخشـی از زندگـی 
اسـت و اگرچـه مقـداری از آن خـوب اسـت و زندگـی را 
هیجـان انگیـز مـی کند امـا تحمل حجـم باالیی از اسـترس 
در طوالنـی مـدت مـی توانـد بـر سـالمت روان مـا تأثیـر 

منفـی بگـذارد.
سـایت timesnownews به برخی از روشـهای سـاده 
کـه بـه داشـتن حس و حـال خوب کمـک می کنند، اشـاره 

کرده اسـت:
- از نـور خوشـید غافـل نشـوید: همـه گیـری کوویـد-۱۹ 
موجـب شـده تـا افـراد بـرای مـدت زمـان طوالنـی خانـه 
نشـین شـوند. بـدن انسـان با قـرار گرفتـن در معـرض نور 
خورشـید، ویتامیـن D مـورد نیـاز خـود را تامین مـی کند. 

تامیـن ویتامیـن D مـورد نیـاز نـه تنها بـرای حفظ سـالمت 
اسـتخوان هـا بلکه بـرای عملکرد مناسـب مغز نیـز ضروری 
اسـت. کارشناسـان توصیـه می کننـد مدت پنج تـا ۳۰ دقیقه 
قـرار گرفتـن در معـرض نـور خورشـید می؟توانـد ویتامین 
D مـورد نیـاز بـدن را تامیـن کنـد. کمبـود ایـن ویتامین با 
خطـر ابتـال بـه افسـردگی و دیگر اختـالالت روحـی مرتبط 

. ست ا
- بـه خلـق آثار هنـری اقدام کنیـد: آخرین بـاری که مداد 
بـه دسـت گرفتیـد و نقاشـی کردید چـه زمانی بوده اسـت؟ 
تحقیقـات نشـان داده کـه خلق آثـار هنری موجـب افزایش 
سـالمت شـناختی مـی شـود و بـه همین دلیـل هنـر درمانی 
بـه افرادی کـه دارای مشـکالت روحـی هسـتند توصیه می 

. د شو
- کاشـت و مراقبـت از گیاهـان را در برنامـه خـود قـرار 
دهیـد: تحقیقـات نشـان مـی دهد کـه رابطـه مسـتقیمی بین 
حضـور در طبیعـت و محیـط هـای سرسـبز بـا رشـد تـوان 
شـناختی و سـالمت روانـی وجـود دارد. کارمندانـی که در 

محـل کار خـود بـا طبیعـت در تمـاس هسـتند از وضعیـت 
سـالمت عمومـی بهتـری برخوردارنـد.

- بـا خندیدن شـاد شـوید: اثـرات مثبـت خنده بـه غلبه بر 
اسـترس کمـک می کنـد. اندورفین آزاد شـده هنـگام خنده 

بـه بهبـود افسـردگی کمک مـی کند.
- از پلـه بـاال برویـد: تحقیقـات نشـان مـی دهـد کـه باال 
رفتـن از پلـه سـطح انـرژی را در زندگـی روزمـره افزایش 
مـی دهـد و باعث می شـود افراد احسـاس تنش و خسـتگی 
کمتـری داشـته باشـند. مطالعـات متعـدد، حاکـی از مزایای 
ورزش در بهبـود سـالمت روان اسـت و بـاال رفتـن از پلـه 

یکـی از سـاده تریـن و ارزان ترین راه هاسـت.
- مـواد غذایـی مقـوی بـرای مغز مصـرف کنید: عـالوه بر 
بـدن، مغـز نیـز بـه تغذیـه نیـاز دارد. مصـرف مـواد غذایی 
حـاوی مقـدار متعادلی از مـواد معدنـی و ویتامین هـا مانند 
آهـن، ویتامیـن D، ویتامیـن هـای گـروه B، کولیـن، روی، 
منیزیـم، یـد، سـلنیوم، منگنـز، مس و پتاسـیم برای سـالمت 

اعصـاب بسـیار مهم اسـت.
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مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس گفـت: 
پیمانـکار جدیـد مجموعـه ورزشـی شـهدای صنعت 
نفـت شهرسـتان مهـر، ۲۴ دی مـاه انتخـاب مـی شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار مهر، عبـاس حاجـی زاده در 
جلسـه بررسـی مشکالت ورزشـی شهرسـتان مهر در 
فرمانـداری ایـن شهرسـتان اظهـار داشـت: بـه دلیل 
تعلـل و عـدم رعایـت برنامه زمـان بنـدی در اجرای 
ناچـار  نفـت،  مجموعـه ورزشـی شـهدای صنعـت 
شـدیم پیمانـکار مربوطـه را خلـع یـد و دوبـاره بـه 
برگـزاری مناقصـه و انتخـاب پیمانکار واجد شـرایط 
پیمانـکار جدیـد  اقـدام کنیـم کـه در ۲۴ دی مـاه 

انتخـاب خواهد شـد.
وی افـزود: ایـن پـروژه بـه صـورت مشـارکتی بـا 

وزارت نفـت آغـاز شـد و اکنـون حـدود ۳۰ درصد 
پیشـرفت فیزیکی دارد و دارای سـالن ورزشی بانوان، 
منظـوره،  چنـد  بـزرگ  سـالن  سرپوشـیده،  اسـتخر 
خوابـگاه ورزشـی، زمین چمـن فوتبال روبـاز، زمین 
بسـکتبال و مجموعـه اداری اسـت کـه بـا اعتبـاری 
افـزون بـر ۱۵ میلیارد تومـان آغاز شـده و امیدواریم 
بتوانیـم تـا پایـان این دولـت، بخـش زیـادی از این 

مجموعـه را بـه بهره بـرداری برسـانیم.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس یادآور شـد: 
تـالش داریـم زمیـن چمـن روسـتای بهرسـتان و قلعه 
محمدعلـی را نیـز تا پایان امسـال به بهره برداری برسـانیم.

تخصیصـی  اعتبـارات  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
شهرسـتان، فنس کشـی و روشـنایی زمین چمن شـهر 
گلـه دار نیـز تـا پایـان سـال برنامـه ریزی شـده اسـت.

حاجـی زاده یـادآور شـد: احـداث رختکـن مجموعه 
ورزشـی روسـتایی شـهرک امام خمینی )ره(، مزایجان 

و دارالمیـزان نیـز تـا پایان امسـال انجام می شـود.
وی در مـورد تجهیـزات ورزشـی نیـز گفـت: تالش 
چمـن  شـانه های  و  سـوارکاری  دپـارت  می کنیـم 
مصنوعـی بـرای شهرسـتان مهـر را تهیـه کـرده و در 
اختیـار اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان مهـر قـرار 

. هیم د

مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان فارس بـا تاکید بر 
راه انـدازی خانه ورزش روسـتایی تصریح کرد: اداره 
کل ورزش وجوانـان فـارس آمادگـی دارد بـه منظور 
افزایـش فعالیت هـای ورزشـی در سـطح روسـتاها با 
مشـارکت دهیاری هـا نسـبت بـه تأمیـن و تجهیـزات 

امکانـات خانه ورزش روسـتایی اقـدام کند.
فرمانـدار شهرسـتان مهـر نیز در این جلسـه بـه بیان 
مشـکالت حـوزه ورزش در سـطح شهرسـتان مهـر 
پرداخـت و از مدیـر کل ورزش و جوانـان خواسـتار 

تسـریع در رفـع این مشـکالت شـد.
سـید محمـد موسـوی همچنیـن سـرعت در تکمیل 
مجموعـه ورزشـی شـهدای صنعـت نفت شهرسـتان 
مهـر و تکمیـل پروژه هـای نیمـه تمـام ورزشـی در 
مهم تریـن  از  را  شهرسـتان  ایـن  بخش هـای  سـطح 
انتظـارات و مطالبـات جدی ورزشـکاران شهرسـتان 

. د برشمر
بـه گـزارش مهـر، پـس از ایـن جلسـه، مدیـرکل 
ورزش و جوانـان اسـتان فـارس بـه همـراه فرماندار 
از مجموعـه ورزشـی شـهدای نفـت شهرسـتان مهـر 
همچنیـن از طرح هـای نیمـه تمام ورزشـی درسـطح 
بخش هـای وراوی مرکزی گله دار و اسـیر شهرسـتان 

مهـر بازدیـد کردند.

احـد فتوحـی مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای 
فـارس در المـرد گفت:همـه زیرسـاخت  صنعتـی 
واگـذاری  بـرای  بـرق  و  آب  شـامل  الزم  هـای 
یـک هـزار هکتـاراز اراضـی صنعتـی در شـهرک 

انـرژی بـر شهرسـتان المـرد آماده شـده اسـت که 
امیدواریـم سـرمایه گـذاران بومـی بـا اسـتقبال از 
ایـن فرصـت اقتصـادی بـرای اشـتغال جوانـان در 

شهرسـتان المـرد اقـدام کننـد.
فتوحـی گفـت:در شهرسـتان المـرد سـه شـهرک 
صنعتـی فعـال شـده اسـت کـه اراضی دو شـهرک 
آن بـه طـور کامـل بـه سـرمایه گـذاران واگـذار 
شـده اسـت که در صـورت افزایش شـیفت کاری 
توسـط صنعت گـران انتظار می رود میزان اشـتغال 
شهرسـتان المـرد بـه هفت هـزار نفـر افزایـش یابد.

گفت:بـا  المـرد  فرمانـدار  نـژاد  شـبانی  حسـین 
توجـه بـه شـعار محوری امسـال یعنی سـال جهش 
تولیـد و عمل بـه فرامین مقـام معظم رهبـری ،همه 
تـالش مسـئوالن بـرای رونق تولیـد در شهرسـتان 

المرد اسـت کـه امروز مشـکل اب شـهرک هزار و 
هشـتاد هکتـاری صنعتـی انـرژی بر المرد حل شـد  
و سـرمایه گـذاران مـی تواننـد در بخـش صنایـع 
پاییـن دسـتی الومینیـوم یـا دیگـر صنایـع سـرمایه 

کنند. گـذاری 
صنعتـی  ناحیـه  خصـوص  در  المـرد  فرمانـدار 
اشـکنان نیـز گفت: همـه مجوزهـای آغـاز فعالیت 
اسـت  شـده  صـادر  اشـکنان  صنعتـی  ناحیـه  در 
و تنهـا مشـکل آب آن باقـی مانـده بـود کـه بـا 
ناحیـه  آب  مشـکل  شـده  انجـام  هـای  پیگیـری 
صنعتی اشـکنان برطرف شـده اسـت کـه امیدواریم 
با قول مسـاعد مسـئوالن و صـدور مجوزهای الزم 
تـا دهـه فجـر امسـال بتوانیـم کلنـگ ایـن ناحیـه 

صنعتـی را بـه زمیـن بزنیـم.

دانش آمـوزان  علمـی  بنیـه  تقویـت  بـرای 
نخبـه  طـرح  جنوبـی،  پـارس  مجـاور  شـهر های 
بـرای  پـارس  ویـژه  منطقـه  سـازمان  پـروری 
اجـرا  مناطـق  ایـن  دانش آمـوزان  از  نفـر   ۵۵۰

. د می شـو

مرکـز  صداوسـیما  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
هفتمیـن  برگـزاری  هماهنگـی  نشسـت  بوشـهر، 
مجموعـه  از  کـه  نخبه پـروری  طـرح  دوره 
دانش آمـوزان  علمـی  بنیـه  تقویـت  طرح هـای 
اسـت بـا حضـور رؤسـای آمـوزش و پـرورش 
و  المـرد  پارسـیان،  عسـلویه،  شهرسـتان های 
ویـژه  منطقـه  سـازمان  رؤسـای  و  کارشناسـان 

شـد. برگـزار  پـارس 
 بـر اسـاس این طـرح قرار اسـت بیـش از ۵۵۰ 
پارس جنوبـی  مجـاور  شـهر های  دانش آمـوز 
کنکـور  در  حضـور  بـرای  آمادگـی  به منظـور 
علمـی  بنیـه  تقویـت  طـرح  در   ۱۴۰۰ سـال 
ایـن  از  دانش آمـوز   ۳۵۰ کـه  می کننـد  شـرکت 
دانش آمـوزان از چهـار شهرسـتان جنوبـی اسـتان 

 ۲۰۰ بوشـهر )عسـلویه، کنـگان، دیـر و جـم( و 
تأسیسـات  مجـاور  شهرسـتان های  از  دانش آمـوز 
اسـتان فـارس،  )ُمهـر و المـرد در  پارس جنوبـی 

هسـتند. هرمـزگان(  اسـتان  در  پارسـیان 
طـرح،  ایـن  در  دانش آمـوزان  حضـور  الزمـه   
کسـب معـدل ۱۷ بـرای رشـته های علـوم تجربـی 
۱۵ بـرای رشـته ریاضـی و فیزیـک در  و معـدل 
اولویـت  بـر  تأکیـد  بـا  تحصیلـی  یازدهـم  پایـه 
اسـت. بی سرپرسـت  و  کم بضاعـت  دانش آمـوزان 

دانش آمـوزان  علمـی  بنیـه  تقویـت  طـرح   
)طـرح نخبه پـروری( از طرح هـای وزارت نفـت 
پیاپـی  سـال  هفتمیـن  بـرای  امسـال  کـه  اسـت 
اجـرا  جنوبـی  پـارس  مجـاور  در شهرسـتان های 

. د می شـو

برقراري پرواز جدید در مسیر 
المرد- شیراز

 مدیـر فرودگاه شـهداي المـرد از برقـراري پرواز 
جدیـد ایـن فـرودگاه در مسـیر شـیراز از ۱۴ دي 

داد. خبر 
روابـط  بـا  گـو  و  گفـت  در  عزیـزی  سـهراب 
عمومـی شـرکت فـرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی 
ایـران بـا اعـالم این خبـر عنوان کـرد: ایـن پرواز 
روزهای یکشـنبه توسـط هواپیمای ATR شـرکت 

هواپیمایـی ایـران ایـر انجـام می شـود.
مدیـر فـرودگاه شـهدای المـرد افـزود: در ایـن 
وارد  شـیراز  از   ۹:۲۰ سـاعت  هواپیمـا  پـرواز 
فـرودگاه المـرد مـی شـود و سـاعت ۱۰:۳۰ ایـن 
فـرودگاه را بـه مقصـد شـیراز تـرک مـی کنـد.

وی بـا بیـان اینکـه پیـش از ایـن در ایـن مسـیر 
تنهـا روزهای سـه شـنبه پـرواز دایـر بـود، گفت: 
بـا برقـراری ایـن پـرواز تعـداد پروازهـای هفتگی 
فـرودگاه شـهدای المـرد بـه ۱۴ سـورتی می رسـد.

عزیـزی همچنیـن از برنامـه ریزی بـرای برقراری 
پـرواز در مسـیر شـیراز- المـرد- مسـقط توسـط 
شـرکت هواپیمایـی کیش ایـر از اوایـل بهمن خبر 

داد.
اهداء ۲۰ جهیزیه به زوج های 

جوان شهرستان های المرد و مهر
بـه همـت سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام 
خمینـی ره و پیگیـری نماینـده مـردم المـرد و مهر 
در مجلس شـورای اسـالمی بیسـت سـری جهیزیه 
بـه زوج هـای جـوان شهرسـتان المرد ومهـر اهدا 

. شد
دکتـر سـید موسـی موسـوی نماینده مـردم المرد 
ومهـر بـا تبریـک بـه زوج هـای جـوان و تقدیر از 
دکتـر مخبـر رییـس سـتاد اجرایی فرمـان حضرت 
امـام گفـت:در دیدارهـای مختلفـی کـه بـا  رییس 
داشـته  خمینـی)ره(  امـام  فرمـان  اجرایـی  سـتاد 
ام، موضـوع تهیـه جهیزیـه را دنبـال کـردم کـه با 
موافقـت ایشـان ایـن مهـم در قالب طرح احسـانه 

گرفت. انجـام 
در ایـن مراسـم حجت االسـالم حسـین زاده امام 
جمعـه المـرد نیـز بـا اشـاره به تـالش هـای دکتر 
از  گفت:مـن  مختلـف  هـای  زمینـه  در  موسـوی 
تـالش هـای نماینده مـردم اطالع دارم و از ایشـان 
بابـت همـه پیگیـری ها تشـکر می کنـم و کمک به 
زوج هـای جـوان در اغـاز زندگی موجـب تقویت 

بنیـان خانـواده خواهد شـد
 از آموزش دهندگان نهضت سواد 
آموزی منطقه گله دار تجلیل شد

بـا  جلسـه  آمـوزی  سـواد  هفتـه  مناسـبت  بـه 
کارشـناس  آموزشـی،  ،معاونـت  رییـس  حضـور 
اداره  آمـوزی  سـواد  کارشـناس  تربیتـی،  امـور 
آمـوزش  و  دار  گلـه  منطقـه  وپـرورش  آمـوزش 
دهنـدگان نهضـت سـواد آمـوزی منطقـه گله دار 

گردیـد. برگـزار 
حسـن ابراهیمـی رئیس  اداره آمـوزش وپرورش 
ضمـن تسـلیت ایـام فاطمیـه وسـالگرد شـهادت 
مقـدس  کار  از  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  سـردار 
سـواد آمـوزان در ریشـه کن کـردن بیسـوادی به 
عنـوان امـری مقـدس یـاد کـرد واز تـالش های 
ایـن عزیـزان کـه بـا تمـام مشـکالت موجـود با 
دلسـوزی وحوصلـه زیـاد ایـن امـر مهـم راانجام 

مـی دهنـد تقدیـر وتشـکر کـرد.
معـاون  محمـدی  الـه  قـدرت  دکتـر  ادامـه  در 
آموزشـی در مورد شـیوه های نویـن کالس داری 
وآمـوزش بـه بزرگسـاالن مطالبـی را ایـراد کـرد

در پایـان ایـن مراسـم بـا اهـدای هدیـه ولـوح 
سـپاس از آمـوزش دهندگان و کارشـناس سـواد 

شـد. تجلیل  آمـوزی 
محمد جعفر زاده رییس جدید 
هیات فوتبال شهرستان مهرشد

طـی حکمی از سـوی غالمعلی هنرپیشـه ریاسـت 
هیـات فوتبـال فارس، محمـد جعفر زاده بـه عنوان 
رییـس جدیـد هیات فوتبال شهرسـتان مهـر معرفی 

. شد
در حکـم رئیـس هیـات فوتبـال اسـتان  فـارس 
آمده اسـت، بنا بـه پیشـنهاد اداره ورزش و جوانان 
تجـارب،  و  سـوابق  بـه  نظـر  و  مهـر  شهرسـتان 
جنابعالـي را بـه سـمت سرپرسـت هیـات فوتبـال 

شهرسـتان مهـر منصـوب مـي نمایـم.
شـایان ذکـر اسـت محمـد جعفـر زاده با داشـتن 
c آسـیا در فوتبـال و مـدرک  مـدرک مربیگـري 
مربیگـري فوتسـال،  داراي مدرک تحصیلي ارشـد 
مدیریـت بازرگانـي اسـت.  وی همچنین با سـابقه 
باشـگاه پرسـپولیس مهـر،  ۱۲ سـال مدیریـت در 
کسـب ۵ عنـوان قهرماني شهرسـتان مهـر را نیز در 

کارنامـه کاری خـود دارد.
.

 

دبیر برگزاری نمایشـگاه حدیث غربت از برگزاری سوگواره 
حدیث غربت برای هشـتمین سـال متوالی در المـرد خبر داد

.سـید هاشـم موسـوی در گفتگـو با خبرنـگار مهر 
اظهـار داشـت: نمایشـگاه حدیـث غربـت فاطمـه 
سـالم اهلل علیهـا بـرای هشـتمین سـال متوالـی بـا 

زهـرا  فاطمـه  حضـرت  زندگانـی  ترسـیم  هـدف 
)سـو( با شـعار »فاطمـه )س( شـهیده راه والیت« 
از ۶ دی لغایـت ۳۰ دیمـاه در دو نوبت در فاطمیه 

اول و دوم فعالیـت خواهـد داشـت.
را  اول  فاطمیـه  در  برنامه هـا  مهم تریـن  وی 
سیاه پوشـی شـهر بـه وسـیله ۳۰۰ پرچـم جدیـد یا 
فاطمـه الزهـرا )س(، کتابـت و نصـب ۳ کتیبه ۱۰ 
متـری در سـطح شـهر المـرد، طراحـی و نصـب 
سـردار  و  فاطمیـه  محوریـت  بـا  بنـر  چندیـن 
ایـام فاطمیـه  سـلیمانی، سـاخت فیلـم کوتـاه در 
اول بـا موضـوع فاطمیـه، حماسـه ۹ دی و سـردار 
سـردار  پوسـترهای  توزیـع  و  تهیـه  سـلیمانی، 
نمایشـگاه  مجـازی  زیـارت  سـاخت  سـلیمانی، 
و  مجـازی  فاطمیـه  انـدازی  راه  غربـت،  حدیـث 
همچنیـن تولیـد و نشـر محتوای فاطمـی در فضای 

مجـازی، سـاخت فیلـم کوتـاه با موضوع شـهادت 
حضـرت زهـرا سـالم اهلل علیهـا اعـالم کـرد.

توزیـع  و  تهیـه  کـرد:  خاطرنشـان  موسـوی 
 ۴ اجـرای  بهداشـتی،  و  فرهنگـی  بسـته های 
محـور  محـالت  در  سـیار  نمایـش  برنامـه  شـب 
رقیـه  حضـرت  نـذری  برنامـه  ویـژه  شهرسـتان، 
)س( در نمایشـگاه حدیـث غربـت فاطمـه )س(، 
ویـژه برنامـه شـب شـهادت حضـرت زهـرا، ویژه 
غریبانـه  تشـییع  و  شـهادت  غریبـان  شـام  برنامـه 
تابـوت نمادیـن حضـرت زهـرا )س( از مهم ترین 

اسـت. دوم  فاطمیـه  برنامه هـای 
دبیـر برگـزاری نمایشـگاه حدیـث غربـت افزود: 
کلیـه برنامه هـا بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی، 
و بـر اسـاس ضوابط سـتاد ملـی برگزار می شـود.

 از اهدای خون تا تجلیل از 
خانواده های شهدای مدافع حرم در 

سالروز شهادت سردار سلیمانی
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان مهر از تدارک 
برنامه هایی در این شهرستان به مناسبت شهادت سردار 

حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار فارس با اشــاره 
به برنامه های تدارک دیده شــده به مناسبت فرارسیدن 
سالگرد شهادت شــهید حاج قاسم ســلیمانی اظهار 
داشت: در این شهرستان  نیز همچون جای جای میهن 
اســالمی برای این ایام برنامه هایی در نظر گرفته شده 

است.
وی افزود: یکی از برنامــه ها، راه اندازی پایگاه های 
اهدای خون اســت که با همکاری سازمان انتقال خون 
در مـــــــــرکز شهرستان و مراکز بخش های تابعه 
به مدت دو روز در تاریخ های دوازده و سیزدهم دی 

ماه خواهد بود.
رضایی ادامه داد: مراســم ختم قرآن و صلوات برای 
هدیه به ارواح مطهر شهدا، شهدای مدافع حرم، خاصه 
سردار شهید ســلیمانی در حســینیه ها و هیئت های 
مذهبی  سراسر شهرستان با حضور همه امت والیی و 

همیشه در صحنه منطقه برگزار خواهد شد.
ناحیه مقاومت شهرســتان مهــر گفت: ویژه  فرمانده 
برنامه اولین ســالگرد شهادت سردار دلها با حضور و 
سخنرانی دو تن از سرداران کشوری با شکوه خاصی 

برگزار خواهد شد.
رضایــی افزود: دیدار با خانواده های معظم شــهدای 
مدافع حرم و ســالمت، اجرای عملیات مواســات و 
کمک مؤمنانه برای نیازمندان، توسط حوزه ها وپایگاه 
های بسیج، همچنین  برگزاری مسابقه نقاشی کودکان 
با عنوان »من سلیمانی ام« توسط مراکز پیش دبستانی و 
مهدهای کودک برای گروه سنی کودکان از دیگر ویژه 
برنامه های بزرگداشــت سالگرد شــهادت شهید حاج 

قاسم سلیمانی در این شهرستان است.
وی برنامه های پیش بینی شده را به شرح ذیل برشمرد 
و گفت: اجرای ســرود خیابانی، تولید و انتشار عکس 
نوشــته و کلیپ، برگزاری اردوهای جهادی، برگزاری 
مســابقات فرهنگــی در فضای مجــازی، غبار روبی 
قبور مطهر شــهدا، رژه موتوری و خودرویی، شابلون 
نویسی خودرویی، دیوارنویسی، برگزاری نشست های 
بصیرتــی در فضای مجازی و حقیقــی از دیگر برنامه 

هایی است که در این هفته برگزار خواهد شد.
امام جمعه گله دار:

شهید سلیمانی جان تازه ای در بدنه 
امت اسالمی ایجاد کرد

امام جمعه گله دارگفت: شــهید حاج قاسم سلیمانی 
ضمن ایجاد جان تازه در بدنه امت اســالمی، سبب 

اسالمی گردید. امت  انسجام  و  اتحاد  تقویت 
شــیخ مصطفی نوری امام جمعه گله دار  در گفتگو 
با اشاره  اندیشه خبرگزاری تقریب  با خبرنگار حوزه 
به خصوصیات بارز شــهید حاج قاســم سلیمانی و  
نقش تاثیرگذار ایشــان در وحدت و همگرایی امت 
اسالمی، بیان داشت: ســردار دلها شهید حاج قاسم 
ســلیمانی نماد مجاهدت بودند که در طول ســالیان 
متمادی در مقابــل جبهه کفر و افراطی گری با تمام 

نمود. ایستادگی  وجود 
وی افــزود: هدف ایشــان فراهم نمــودن امنیت و 
اسالمی، خصوصا  در سرزمینهای  مردم  برای  آرامش 
ملت مسلمان ایران بود که در ادامه به عنوان نمادی 
برای وحــدت و همگرایی در بین ملت ایران و امت 
اســالمی مبدل گردید و توانســت مسیر شهادت را 

ید. بپیما
امام جمعه گله دار، اظهار داشــت: شــهید سردار 
ســلیمانی جان تازه ای به جبهه مقاومت و انســجام 
ملی بخشــید و افــرادی را تربیت و پرورش داد که 

هستند. عظیمی  روحیه  چنین  دارای 
شــیخ نوری بیان نمود: عمده فعالیت شــهید سردار 
ســلیمانی در زمینــه مبارزه با مخالفان و دشــمنان 
اســالم بود که در این زمینه تالش های بی وقفه ای 
را انجام داد، ســردار دلها بــه خوبی اولویت ها را 

داد. می  تشخیص 
وی در پایــان تاکید کرد: وحدت و همگرایی عنصر 
مهمی اســت که امروزه بدان نیازمندیــم تا بتوانیم 
بــا امنیت و آرامش در کنــار همدیگر زندگی کنیم؛ 
شــهید ســلیمانی یکی از افراد استراتژیست جهانی 
بــود که در موضع گیری هایش هوشــیار و وحدت 
آفرین بود و در رسیدن به اهداف وحدت تمام توان 

خود را بکار گرفت

رهایی جوان ۲۴ ساله از بند زندان 
و بازگشت به آغوش خانواده

آزادسـازی  نجمـن  ا پیگیـری  و  همـت   بـا 
المـرد  شهرسـتان  عمـد  غیـر  ئـم  جرا نیـان  زندا
۲۴ سـاله  و بـا مسـاعدت خیریـن یـک جـوان 
د  بنـد زنـدان آزا ز  پـس از دو سـال حبـس، ا
بازگشـت.  ده  خانـوا گـرم  آغـوش  بـه  و  شـد 
نیـان  زندا آزادسـازی  نجمـن  ا وسـاطت  بـا   
بـا  همچنیـن  و  المـرد  شهرسـتان  عمـد  غیـر 
و  المـرد  سـپاه  شـهری  بسـیج  حـوزه  پیگیـری 
تامیـن  مبلـغ  یـن  ا متشـاکی  همـکاری آشـنایان 

گردیـد مختومـه  پرونـده  و 
سـازی  آزاد  نجمـن  ا اسـت  اسـت  گفتنـی 
المـرد  شهرسـتان  غیرعمـد  ئـم  جرا نیـان  زندا
بـه همـت حـوزه بسـیج شـهری سـپاه المـرد، 
موسسـه  اختیـار،  بـه  آتـش  جهـادی  گـروه 
ریاسـت  هـای  حمایـت  بـا  و  آفتـاب  بنیـاد 
بیش  دادسـتان شهرسـتان المـرد  دادگسـتری و 
ندازی شـده و در  ه ا از سـه مـاه اسـت کـه را
را  نـی  زندا  ۱۲ از  بیـش  کوتـاه  مـدت  یـن  ا

نـد. ا آزاد شـده 
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در گفت و گو با مهر مطرح شد
سوگواره حدیث غربت در المرد برگزار می شود

طرح نخبه پروری سازمان منطقه ویژه پارس با حضور 55۰ دانش آموز برگزار می شود 

یک هزار هکتار از اراضی صنعتی در المرد آماده واگذاری است

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس:
پیمانکار جدید مجموعه ورزشی شهدای صنعت نفت ۲۴ دی  انتخاب می شود

آگهی حصر وراثت 
آقای جواد  میر   دارای  به شماره شناسنامه شماره ۶۵۸ شرح دادخواست این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
قاسم میر    به شماره شناسنامه ۶۵۷۹۶۵۴۵۰۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ در اقامتگاه دایمی خوددر شیراز   بدرود حیات گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
۱- نیره حسینی   متولد ۱۳۳۷ش ش ۱۰ صادره از شیراز همسر متوفی

۲- صفرا  قریشی  متولد ۱۳۵۰   ش ش ۵۹۰ صادره از عالمرودشت  همسر متوفی 
۳- جواد میر   متولد ۱۳۶۴   ش ش ۶۵۸ صادره از شیراز  پسر متوفی 

۴- جمیله میر   متولد ۱۳۶۶   ش ش ۸۵۰۶ صادره از شیراز دختر متوفی 
۵- سمیرا میر   متولد ۱۳۶۹   ش ش ۲۲۸۰۶۴۴۶۲۲ صادره از شیراز دختر متوفی 

۶- نجمه میر   متولد ۱۳۷۲   ش ش ۶۵۷۰۰۱۹۱۲۰ صادره از مهر دختر متوفی 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینگ با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 

کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 

دفتر شورای حل اختالف اسیر
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طلــوع 
المرد و مهر

حضرت فاطمه الزهرا  )س( :
۸ فرهنگی 

هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه 
برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت 
ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.

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  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيت ثبتـي اراضي و 
سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبـت ملک فراشـبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي رسـول  حسـينی 
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 پالک 1239  اصلـی   قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   خریداري از 
مالـک رسـمي آقـای رسـول حسـينی    محرز گردیده اسـت . لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي 
شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاریـخ انتشـار اولين آگهي 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکيـت 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  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت ثبتي اراضي 
و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي رسـول  
حسـينی فرزنـد قاسـمعلی   بشـماره شناسـنامه 876  صـادره از  فراشـبند در یـک درب بـاغ نخلی   بـه مسـاحت 6377/7  متر مربع 
پـالک 2783 فرعـی از 1239 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1239  اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان 
فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقای رسـول حسـينی    محـرز گردیده اسـت . لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از 
تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نمایند . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکيـت 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

آگهی مفقودی 
بدینوسـيله اعـالم مـی گـردد مـدرک کاردانی رشـته برق قـدرت دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد 
المـرد بنـام یوسـف علی پـور فرزند محمـد دارای ش ش 199 صـادره از المرد  مفقـود گردیده 

و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد 
از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مدرک به  دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد المرد ميدان دانشـجو 

ارسـال نماید 

آگهی تایید  تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه آقـای علـی بازیـار    فرزنـد احمـد   قصـد تایيـد تفکيـک زميـن مـورد ادعـای خـود بـه 
مسـاحت تقریبـی  227/45 متـر مربـع  واقع درمحله عـادل آباد  )جنـوب خيابان والیـت ( مطابق کروکی 
و مختصـات جغرافيایـی ذیـل را دارد لذا چنانچه اشـخاص حقيقی یـا حقوقی مدعی مالکيـت زمين  مذکور 
مـی باشـند یـا قبـال زميـن  مـورد نظر را خریـداری نمـوده انـد حداکثر ظـرف مـدت پانـزده روز از تاریخ 
انتشـار ایـن اگهـی نسـبت بـه صـدور دسـتور توقيـف موقـت از مراجـع ذی صـالح قضایـی اقـدام نمـوده 
وگواهـی آن را بـه واحـد امـالک شـهرداری المـرد تحویـل نماینـد . بدیهـی اسـت  پـس از پایـان مهلـت 
مذکـور مراحـل قانونـی تایيـد تفکيک انجـام خواهد شـد و شـهرداری هيچگونه مسـوليتی در قبـال ادعای 

احتمالـی اشـخاص نخواهد داشـت .
 atpoint  x=۷۱۴۶۸۳/۵۳۵۹ y=۳۰۲۶۴۵۷/۵۳۳۶
atpoint  x=۷۱۴۷۰۳/۰۳۱۵ y=۳۰۲۶۴۴۷/۱۳۲۹
atpoint  x=۷۱۴۶۹۹/۶۱۸۶ y - ۳۰۲۶۴۳۷/۸۷۰۴ 
atpoint  x=۷۱۴۶۸۲/۳۰۸۹ y=۳۰۲۶۴۴۵/۳۹۳۵
atpoint  x=۷۱۴۶۸۰/۹۸۲۸ y=۳۰۲۶۴۴۸/۱۲۵۱
واحد امالک شهرداری المرد

ر  د

لحظاتـی کـه پیکـر پیامبـر )صلـی اهلل علیـه و آلـه و سـلم( دفـن مـی شـد، عمـال نیـز 
توصیـه او دربـاره والیـت علـی )علیـه السـالم( ـ کـه مسـیر حرکـت سیاسـی جامعـه 
اسـالمی را تبییـن مـی کـرد ـ دفـن مـی شـد. پیامبـر )صلـی اهلل علیـه و آلـه و سـلم( 
بـا ظرافتـی کـه تنهـا از او بایـد انتظار داشـت، علـی )علیه السـالم( را “ولـی مؤمنان“ 
معرفـی کـرد، نـه “ولـی مسـلمین” و ایـن واقعیـت را تصریـح کـرد کـه کسـانی کـه 
تسـلیم شـرایط سیاسـی شـده و اسـالم آورده انـد و اینـک مسـلمان نامیده می شـوند، 
والیـت او را نخواهنـد پذیرفـت. ولـی از کسـانی کـه بـه پیامبـری پیامبـر ایمان آورده 
و والیـت پیامبـر را پذیرفتـه انـد، انتظـار مـی رود کـه پذیـرای والیـت علـی )علیـه 

السـالم( باشـند.
در ایـن شـرایط، فاطمـه )علیهـا السـالم( مـی دیـد کـه عمـال پیـام و پیامبـر هـر دو 
از دسـت رفتـه انـد و یـا دسـت کـم پیـام پیامبـر در برابـر مـوج تجدیدنظرطلبـی و 
ارتجـاع در خطـر از دسـت رفتـن اسـت و اگـر کسـی در مقابـل ایـن سـیل زمانگیـر 
و ایمـان برانـداز مقاومـت نکنـد، همـه چیـز از دسـت خواهـد رفـت. همـه چیـز! … 

بـرای همیشـه! …
ایـن چنیـن بـود کـه بـا اسـتواری تمـام در مسـجدالنبی خطـاب بـه همـه آنهایـی که 
بـه موازنـه هـای سیاسـی و بـه قـدرت جدیـد “آری” و بـه وصایـای پیامبر “نـه” گفته 
بودنـد، گفـت: “…مـا ماننـد کسـی کـه بـا کارد و نیزه پیکـرش چاک چاک شـود، در 

برابـر شـما اسـتقامت و بردبـاری خواهیـم کرد …
هیـچ کـس بـاور نمـی کـرد که دختـر پیامبـر )صلـی اهلل علیـه و آلـه و سـلم( اینگونه 
از جـان گذشـته و بـی بـاک، بـرای دفـاع از پیـام پیامبر بـه پاخیـزد و از هیـچ فرصتی 
مهاجریـن  حضـوری  دعـوت  تـا  ارتجـاع  بـا  مسـتقیم  رویارویـی  از  نکنـد.  فروگـذار 
و انصـار، از حضـور هدفمنـد در مسـجد النبـی و کنـار مـزار شـهدا تـا بیـان صریـح 

اعتـراض در خطبـه هـا و مالقـات هـا و …
بـه عنـوان نمونـه، او در روزهـای آخـر عمـرش و در پاسـخ بـه ام سـلمه کـه حـال 
او را جویـا شـد، صراحتـًا اعـالم نمـود کـه: “محـزون فقـدان رسـول خـدا و مغمـوم 

غصـب حـق وصی اوسـت.
بـه طـور  را  اظهـارات  بـه همیـن  السـالم( شـبیه  )علیهـا  فاطمـه  دیگـر  فرصتـی  در 
میـان  بودنـد، در  رفتـه  او  بـه عیـادت  مدینـه کـه  زنـان  بـا  تـر  مبوسـط و گسـترده 
گذاشـت و گفـت: “صبـح کردم به خـدا، بیـزار از دنیای شـما و خشـمگین از مردهای 
شـما … وای بـر اینـان! چـرا ایـن منصـب ]جانشـینی رسـول خدا)صلـی اهلل علیـه و 
آلـه و سـلم([ را از فـراز پایـه هـای محکـم و تزلـزل ناپذیر رسـالت و نبـوت و وحی 
برکندنـد و از کسـی کـه بر امـر دنیـا و دینشـان خبیرتـر و کارآمدتر بـود، گرفتند؟ … 
اینـان از ابوالحسـن چـه عقـده ای در دل داشـتند؟ … سـوگندبه خدا اگر زمـام مرکب 
حکومـت کـه رسـول خـدا بـه او سـپرده بود، در دسـت او بـاز مـی گذاشـتند و از او 
دفـاع و پیـروی مـی کردنـد، بـه خوبـی ایـن مرکـب را مهـار می کـرد … به راسـتی 
کـه اگـر چنیـن کـرده بودند درهـای برکـت آسـمان و زمین بـه روی آنان گشـوده می 

اما … شـد. 
ادامـه نیـز هماننـد آخریـن شـعله هـای شـمعی کـه در حـال خامـوش شـدن  و در 
اسـت، از زبـان او شـنیده شـد که فرمـود: “…اکنـون بیا و بشـنو! هر چـه از این پس 
زندگـی کنـی، روزگار تـازه ها و شـگفتی هـای دیگری به تو نشـان خواهـد داد … به 
راسـتی کار اینـان شـگفت آور اسـت! اینهـا دنباله هـا را به جای پیشـروان نشـاندند و 

پیشـتازان را رهـا کـرده و پـس مانـدگان را گرفتنـد. هـان! بـه خـدا سـوگند کـه این 
کـردار نابجـا و ناپسـند، روزگار شـما را آبسـتن حوادثـی خواهـد کرد که نتایج شـوم 

آن را در آینـده خواهیـد دید …
فاطمـه )علیهـا السـالم( کـه از هـر فرصتـی برای هشـدار مـردم زمـان خود اسـتفاده 
کـرده بـود و آنهـا، یـا هشـدار او را نادیـده گرفته بودنـد و یـا آن را نفهمیـده بودند، 
اینـک در اندیشـه مردمـی بـود کـه در آینـده خواهنـد آمـد. بـرای آنهـا چه مـی توان 
کـرد؟ آنهـا را چگونـه مـی تـوان هشـیار نمـود؟ چگونـه بـا آنهـا مـی تـوان سـخن 
گفـت؟ چگونـه مـی تـوان بـه آنهـا خبـر داد کـه پـس از پیامبر)صلـی اهلل علیـه و آله 
و سـلم(، پیـام او قربانـی دسیسـه اشـرافیت و جـاه طلبـی نخبـگان سیاسـی و فرصـت 
طلبـی آنهـا کـه اسـالم را بـرای خـود مـی خواسـتند و جهـل و سـاده اندیشـی مردم 
شـده اسـت؟ چگونـه مـی تـوان صـدای اعتراض خـود را بـه گـوش تاریخ رسـانید؟ 
راسـتی فاطمـه )علیهـا السـالم( چـه وسـیله ای در اختیـار داشـت تـا بـا آن اعتـراض 
خـود را بـه گـوش خلقهـا و نسـلها و عصرهـا برسـاند؟ او حتـی از حـق گریسـتن در 

سـوگ پیـام و پیامبـر نیـز محـروم شـده بـود.

تاریخ فردای  و  بانو  شهادت 


