
حفاظـت  ن  یـگا نیرو هـای  ن  یـگا موقـع  بـه  م  قـدا ا بـا 
ز  مجـا غیـر  شـت  ا برد ز  ا د  المـر ن  شهرسـتا طبیعـی  بـع  منا

شـد. جلوگیـری  ملـی  راضـی  ا ز  ا خـاک  و  سـنگ 
ن  ا ر نـگا خبر ه  باشـگا هـای  ن  سـتا ا ه  گـرو رش  گـزا بـه 
ه  ر ا د ا سرپرسـت  نکوگـو  مرتضـی   ، ز ا شـیر ز  ا ن  جـوا
گفـت:   ، المـرد ن  شهرسـتا ری  ا بخیـزد آ و  طبیعـی  بـع  منا
منطقـه  نـه  مخفیا صـورت  بـه  و  مجـوز  بـدون  ن  متخلفـا
و  سـنگ  ز  مجـا غیـر  شـت  ا برد بـه  م  قـدا ا و  ه  کـرد ورود 
نیرو هـای  م  ا د ر  د کـه  نـد  می کرد ملـی  راضـی  ا ز  ا خـاک 

شـدند. ر  فتـا گر طبیعـی  بـع  منا
یـن  ا ر  د طبیعـت  ن  ا ر همیـا ری  همـکا بـه  ه  ر شـا ا بـا   ، و ا

مبنـی  رشـی  ا گز فـت  یا ر د ز  ا پـس   : د کـر ن  بیـا عملیـات 
منطقـه  ر  د خـاک  و  سـنگ  ز  مجـا غیـر  شـت  ا برد بـر 
سـوی  ز  ا المـرد  ن  شهرسـتا قـات  پا جنوبـی  کوه هـای 
حفاظـت  ن  یـگا نیرو هـای  بافاصلـه  جـو  سـود  د  ا فـر ا
شـدند. ن  متخلفـا یی  سـا شنا بـه  موفـق  و  م  ا عـز ا محـل  بـه 

کمپرسـی  و  لـودر  ه  دسـتگا سـه   : کـرد تصریـح  نکوگـو، 
آالت  شـین  ما مـی  تما لیـت  فعا مـه  ا د ا ز  ا و  توقیـف 

شـد. جلوگیـری 
ن  شهرسـتا ری  ا بخیـزد آ و  طبیعـی  بـع  منا ه  ر ا د ا سرپرسـت 
و  تخریـب  ز  ا پیشـگیری  منظـور  بـه   : د ا د مـه  ا د ا  ، د المـر
در  ملـی  راضـی  ا ر  د مسـتمر   قبـت  ا مر و  گشـت  تصـرف 

سـت. ا فتـه  گر ر  ا قـر ر  کا دسـتور 
بـع  منا ز  ا حفاظـت  فرهنـگ  ترویـج  بـا   : د فـزو ا  ، و ا
بوطـه  مر نیـن  ا قو بـا  م  مـرد یی  شـنا برآ ه  عـاو طبیعـی 
. شـود مـی  فتـه  گر نیـز  ن  متخلفـا ز  ا تصـرف  فرصـت 

ن  شهرسـتا ری  ا بخیـزد آ و  طبیعـی  بـع  منا ه  ر ا د ا سرپرسـت 
بـع  منا عرصه هـای  ن  متخلفـا بـه  ر  هشـدا بـا   ، د المـر
ز  ا ز  مجـا غیـر  شـت  ا برد نـه  گو هـر   : کـرد فـه  ضا ا طبیعـی 
طـور  بـه  ن  متخلفـا بـا  و  ه  بـود ممنـوع  ملـی  عرصه هـای 

. جـدی برخـورد مـی شـود

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی فارس : 
لزوم ایجاد مدرسه عالی 
مهارت و هنرستان صنعتی 

آلومینیوم در المرد

شهرستانهای  مردم  نماینده  موسوی 
المرد و مهر :

منطقه ویژه اقتصادی المرد 
فرصت مناسبی برای
 سرمایه گذاری است
تحولی سازنده در جنوب فارس
آغاز ساخت ۷ طرح 

سرمایه گذاری در منطقه 
ویژه اقتصادی المرد 

سارق کابل برق با
 ۲۰ فقره سرقت روانه 

زندان شد
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مقام معظم رهبری: 

انتقام از آمران و قاتالن 
شهید سلیمانی در هر 
زمان که ممکن باشد 

قطعی است

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

معاون سیاسی نیروی قدس:

سردار سلیمانی 
مانع بزرگی 
مقابل اهداف 

آمریکا 
درمنطقه بود 
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ارشـاد  و  فرهنـگ  ره   دا ا عمومـی  بـط  روا گـزارش  بـه 
و  فاطمیـه  یـام  ا مناسـبت  بـه   ، المـرد  شهرسـتان  اسـامی 
سـالروز شـهادت سـردار دلهـا حاج قاسـم سـلیمانی، شـب 
 12 شـعر سـوختگان وصـل بـه صـورت مجـازی بـا حضور 
نفـر از شـاعران المردی بـه علت رعایـت موازین بهداشـتی 
المـرد  سـبحان  ینسـتاگرام  ا پیـج  طریـق  از  زنـده  پخـش  بـا 

. گردیـد  برگـزار  انصـاری  شـهید  اجتماعـات  سـالن  در 
داره  ا رئیـس  یـی  قرا فاطمـه   ، مراسـم  یـن  ا بتـدای  ا در 
ارشـاد اسـامی شهرسـتان المـرد ضمـن تسـلیت  فرهنـگ و 
مرضیـه  زهـرای  عالـم  دو  بـی  بـی  نـدوه  ا و  حـزن  یـام  ا

ولیـن سـالگرد آسـمانی شـدن سـرباز وطـن، حاج  )س( و ا
شـاعران  خـوب  اسـتقبال  بـه  عنایـت  بـا  سـلیمانی   قاسـم 
در ارسـال آثـار بـه دبیرخانه شـب شـعر گفـت : شهرسـتان 
ئینـی برخـوردار  المـرد از ظرفیـت باالیـی بـه لحـاظ شـعر آ
ئینـی  آ شـاعران  نجمـن  ا و  تشـکل  طلبـد  مـی  کـه  اسـت 

شـود. تشـکیل 
گـراش،  شهرسـتان  ئینـی  آ شـاعران  از  کارگـر  مصطفـی 

بودنـد. مجـازی  محفـل  یـن  ا ویـژه  میهمـان 
میـن  ا سـید  کهنسـال،  محمـد  دکتـر  شـعر   شـب  یـن  ا در 
نصیـری  فاطمـه  المـرد،  از  هاشـمی  حسـن  سـید  موسـوی، 
و  ربانـی  اشـکنان، حنظلـه  ز  ا قلنـدری  پاقـات، حدیـث  ز  ا
وراوی،  از  ده  علیـزا اکبـر  کال،  از  باقـری  اهلل  روح  سـید 
لقاسـم  بوا ا سـید  و  فضلـی  مجتبـی  عالـی،  احمـد  دکتـر 
را  خـود  هـای  سـروده  و  اشـعار  عامرودشـت  از  هاشـمی 

نمودنـد. ئـت  قرا
یایی  یـن مراسـم بـا اهـدای لـوح سـپاس و هدا در پایـان ا

از شـاعران شـرکت کننـده تجلیـل شـد .
یـن مراسـم بـه همـت سـتاد مردمـی مکتـب  گفتنـی اسـت ا
و  فرهنـگ  داره  ا سـلیمانی،  قاسـم  حـاج  شـهید  سـپهبد 
نجمـن  ا و  هنرمنـدان  بسـیج  کانـون  المـرد،  اسـامی  ارشـاد 

شـد. برگـزار  المـرد  شهرسـتان  ادب  و  شـعر 

شب شعر » سوختگان وصل« در المرد به صورت مجازی برگزار شد

جلوگیری از برداشت غیر مجاز سنگ و خاک در اراضی ملی المرد
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معاون استاندار فارس: 
بیش از ۱۴۰ هزار خودرو بی توجه 
به محدودیت های کرونا در فارس 

جریمه شدند
بـه  بی توجـه  خـودرو  هـزار   1۴۰ از  بیـش 
شـدند جریمـه  فـارس  در  کرونـا  محدودیت هـای 

 معاون اسـتاندار فارس و جانشـین سـتاد اسـتانی 
مقابلـه بـا کرونا گفـت: از ابتـدای آذرمـاه تاکنون 
بیـش از 1۴۰ هـزار خـودرو متخلف در این اسـتان 
بـه دلیل رعایـت نکـردن محدودیت هـای کرونایی 

شـده اند. جریمه 
عبدالرضـا قاسـم پور در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: همچنیـن در ایـن مدت حـدود ۶۰۰ 

واحـد صنفـی متخلـف پلمب شـده اند.
از  شـبانه  تـردد  محدودیت هـای  داد:  ادامـه  وی 
سـاعت 21 تـا چهـار صبـح همچنـان در مراکـز 
محدودیتـی  و  دارد  ادامـه  اسـتان  شهرسـتان های 
بـرای تـردد درون اسـتانی خودروهـای شـخصی 

وجـود نـدارد.
خودروهـای  گفـت:  فـارس  اسـتاندار  معـاون 
شـخصی سـایر اسـتان ها کـه در وضعیـت قرمـز 
نارنجـی شـیوع ویـروس کرونـا قـرار دارنـد،  و 
اجـازه ورود به اسـتان فـارس را ندارنـد، همچنین 
نمی تواننـد  فـارس  اسـتان  شـخصی  خودروهـای 
و  قرمـز  وضعیـت  دارای  شهرسـتان های  وارد 

شـوند. نارنجـی 
قاسـم پور افـزود: هـم اکنـون همه شهرسـتان های 
اسـتان فـارس در وضعیـت زرد شـیوع ویـروس 

کرونـا قـرار دارند.
سـخنگوی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی 1۴ دی مـاه اعـام کـرد: بـا فـوت 1۰2 
بیمـار دیگـر از مبتایـان قطعی بـه بیمـاری کرونا 
در 2۴ سـاعت گذشـته، شـمار جانباختـگان قطعی 
ایـن بیمـاری در کشـور بـه ۵۵ هـزار و ۵۴۰ تـن 

. سید ر
در  شهرسـتان   ۳۶ برگیرنـده  در  فـارس  اسـتان 

اسـت. کشـوری  تقسـیمات 
مدیرکل ثبت امالک فارس:

تثبیت مالکیت بر اراضی ملی،مانع 
زمین خواری است

 مدیـر کل ثبـت اسـناد و امـاک فـارس اعـام 
کرد: بالـغ بـر یـک میلیـون و ۳21 هـزار هکتـار 
از اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی اسـتان در ۹ ماه 
گذشـته سـنددار شـدند کـه بـه تثبیـت مالکیـت 
کمـک  تولیـد  جهـش  سـال  در  ملـی  اراضـی 
می کنـد و راه را بـر سـیطره زمیـن خـواران بـر 

می بنـدد. اراضـی  ایـن 
منابـع  بـا مسـؤالن   مهـدی هاشـمی در دیـدار 
سـرعت  ضـرورت  بـر  فـارس   اسـتان  طبیعـی 
بخشـی بـه فراینـد تثبیـت مالکیـت هـا و صـدور 
اسـناد اراضـی ملـی تأکیـد  کـرد و افـزود: بـا 
توسـط  قضایـی  تحـول  سـند  ابـاغ  بـه  توجـه 
رییـس  قـوه قضاییه طـی هفته های اخیـر، مبحث 
مالکیـت اشـخاص اعـم از حقیقـی و حقوقـی و 
نیـز کاداسـتر)تهیه نقشـه بـا تصاویـر هوایـی( و 
جانمایـی و تثبیـت اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی 
جایـگاه ویـژه ای در اجرایـی شـدن بهینـه طـرح 

صـدور اسـناد دارد.
وی در ایـن نشسـت  کـه بـرای بررسـی رونـد 
منابـع  و  ملـی  اراضـی  اسـناد  صـدور  و  تثبیـت 
طبیعـی اسـتان برگـزار شـد، تثبیـت سـه میلیون  و 
۹۳ هکتـار از ایـن اراضـی در مـدت سـپری شـده 
از سـال جـاری را ماحصـل عـزم راسـخ و اراده 
جهادی در جهت پیشـبرد برنامه سـازمانی دانسـت 
و بیـان کـرد:  امیدواریـم ایـن جهـش و حرکـت 
اسـتثنایی سـرفصل جدیـدی بـر اسـتمرار تعامـل 
ادارات در مسـیر تثبیـت تمـام اراضی اسـتان باشـد.

هاشـمی  ابراز داشـت: برنامـه داریم بـا ارائه هر 
چه سـریع تر نقشـه های مبتنـی بر اسـتانداردهای 
کاداسـتر و سـامانه شـمیم از سـوی ادارات منابع 
طبیعـی اسـتان  تمهیـدات الزم در زمینـه صـدور 

اسـناد مربوطـه را تـا پایان سـال فراهـم کنیم.
مدیـر کل ثبـت اسـناد و امـاک فـارس همچنین 
در نشسـت مدیـران کل ثبـت و اوقـاف فارس در 
همایـش ویدئوکنفرانسـی سـازمان ثبـت اسـناد و 
امـاک و اوقـاف و امور خیریه کشـور  مشـارکت 
مطلـوب ادارات ثبـت و اوقـاف را ضامـن حفـظ 
و حراسـت از حقـوق موقوفات برشـمرد و گفت: 
هـم اکنـون کـه شـرایط مطلـوب حرکـت سـریع 
در مسـیر مسـتند سـازی امـاک و اراضـی وقفی 
مالکیـت کاداسـتری موقوفـات  اسـناد  و صـدور 
بـه صـورت  ثبـت  فراهـم شـده  و کارشناسـان 
شـبانه روزی مشـغول ایفـای نقـش در این مسـیر 
مـی باشـند انتظـار داریـم ادارات اوقـاف نیـز با 
ایـن مسـیر یـاری  هماهنگـی مطلـوب مـا را در 

. کنند

معـاون امـور باغبانی وزیـر جهاد کشـاورزی گفت: 
کشـور در سـال گذشـته در بخـش کشـاورزی بیش 
از ۶ میلیـارد دالر درآمد ارزی داشـته اسـت که سـه 
میلیـارد دالر یعنـی ۵۰ درصـد آن از بخـش باغبانی 

حاصل شـده اسـت.
محمـد مهدی برومندی در نشسـتی با سـید محسـن 
تقوی رییس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز و 
اسـتادان بخـش باغبانـی بیان کـرد: در شـرایطی که 
به دلیـل تحریم ها و مشـکات اقتصـادی، بخش های 
مختلـف بـا رشـد منفی مواجـه بـوده اند امـا بخش 

کشـاورزی رشـد مثبت داشـته است.
مطلـب دریافتی ایرنا حاکی اسـت این مقام مسـوول 
بـا بیـان اینکـه این اعـداد و ارقـام نشـان می دهد که 
در حـوزه کشـاورزی و باغبانـی جـای کار بسـیار 
داریـم، اظهـار کـرد: یـک نـگاه بـه گذشـته نشـان 
مـی دهـد کـه همـه توفیـق هایـی کـه مـا در بخش 
کشـاورزی داشـته ایـم مرهـون تاش هـای علمی و 
رهنمـود های دانشـگاهی کشـور و ارایـه روش های 

نویـن بوده اسـت.
برومنـدی با بیـان اینکه هنـوز از همـه ظرفیت های 
علمی در بخش های تخصصی اسـتفاده نشـده اسـت، 
افزود: اسـتادان دانشـگاهی و علمی در حوزه باغبانی 
داریـم که هم تراز با دانشـمندان هسـته ای هسـتند و 
مـی توانند همچنـان نقـش آفرینی کنند، بـه صورت 
ایـن  زحمـات  و  هسـتند  تـاش  در  روزی  شـبانه 
مجموعـه باعـث شـده مـا امـروز در تولید بسـیاری 
از محصـوالت بـا در نظـر گرفتن توسـعه پایـدار در 
بخـش کشـاورزی با دنیـا رقابـت کنیم و ایـن برای 

ما بسـیار قابـل افتخار اسـت.
هـای  بخـش  بیـن  فاصلـه  یـک  داد:  ادامـه  وی 
تحقیقاتـی و دانشـگاهی با حوزه سیاسـتگذاری ها و 
اجرایـی وجود داشـته اسـت کـه این شـکاف عمیق 
را بایـد ترمیـم کـرد و بـا تعامـل و هـم افزایـی بـه 

سـمت پیشـرفت برویـم.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی با اشـاره به اسـناد 
بـاال دسـتی که در نظـام جمهوری اسـامی تدوین و 
اهدافـی که برای توسـعه بخش کشـاورزی و به طور 

مشـخص حـوزه باغبانـی  تدوین شـده اسـت، بیان 
کـرد: اسـتان فـارس، اسـتان بسـیار مهمی اسـت به 
عبارتـی ویترین باغبانی کشـور محسـوب می شـود 
و بسـیار مسـتعد بـرای تولید محصـوالت باغبانی  از 
ایـن رو بنـا داریم تا در سـند توسـعه باغبانی اسـتان 

فـارس و دیگر اسـتان هـا تجدید نظـر کنیم. 
برومنـدی بـا اشـاره بـه اینکـه در برخـی از دشـت 
های اسـتان فارس شـاهد بیش از ۳۵ متر افت سـفره 
هـای آب زیـر زمینی هسـتیم و در برخی شهرسـتان 
هـا حتـی برای آب شـرب مـردم باید به عمـق  های 
پاییـن تـر از ۵۰۰ متـر رفـت، گفـت: این نشـان می 
دهـد که در اسـتان فارس با مسـاله آب به عنوان یک 
نهـاده دارای محدودیـت جدی در بخش کشـاورزی 
مواجـه ایـم از ایـن رو  در برنامه ریزی هـای جدید 
برای توسـعه بخش کشـاورزی و باغبانی این اسـتان 

بایـد برنامه ریـزی بهتری صـورت گیرد. 
وی افـزود: مـا بایـد بدانیـم در هـر اسـتان کشـور 
و  دارد  وجـود  وضعیتـی  چـه  باغبانـی  حـوزه  در 
ایـن اطاعـات بایـد بـر اسـاس آمایش سـرزمین و 
مطالعـات دقیـق علمی و فنـی و توصیه هـای بخش 

هـای علمـی تهیـه و تدویـن شـود.
وی ادامـه داد: اینکه در اسـتان ها چـه ظرفیتی وجود 
دارد و بـه چـه میـزان به فعلیت رسـیده اسـت بسـیار 
مهـم خواهـد بـود و موضوع تغییـر الگوی کشـت به 
منظـور حفـظ منابـع آب هـای زیـر زمینـی از جمله 

مـواردی اسـت کـه حتمـا دنبال خواهد شـد. 
معـاون باغبانـی وزیـر جهاد کشـاورزی تاکیـد کرد: 
نبایـد مرتـب به دنبال توسـعه کمـی باغـات در ایران 
باشـیم، اگـر بـر روی وضـع موجود متمرکـز و تاش 
کنیم مسـایل و مشـکاتی که وجود دارد را رفع و باغ 
هـای درجه سـه کشـور را بـا کار علمی بـزرگ ارتقا 
دهیـم پیشـرفت هـای خیلی جدی به دسـت مـی آید.

دانشـکده کشـاورزی بـا تولیـد نهال به بخـش اجرا 
کمـک کند

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیز 
در ایـن نشسـت گفـت: نهال پایـه و اسـاس باغبانی 
اسـت و دانشـکده کشـاورزی می تواند در تولید پایه 
و پیونـد نقـش بازی کنـد از این رو انتظار اسـت این 
دانشـکده در تولیـد پایـه مقـاوم بـه شـوری و تنش 
هـای زنـده و غیـر زنـده به بخـش اجرا کمـک کند.

حسـین پژمـان افـزود: مسـیر تحقیقات و پـروژه ها 
در دانشـکده کشـاورزی پایداری بیشـتری نسـبت به 
مرکـز تحقیقـات دارد چـرا کـه در این مرکز بیشـتر 

پژوهـش هـا کاربـردی و کوتاه مدت اسـت.
ایـن مقـام مسـوول بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از 
اسـتراتژی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 

و وزارتخانـه توسـعه تولیـد در محیـط هـای کنترل 
شـده اسـت، اظهار کـرد: در اسـتان فـارس مطابق با 
امکانات در اختیار، سـه سـناریو توسـعه گلخانه های 
هایتک)بـا فنـاوری بـاال(، گلخانـه های تابـع اقلیم و 
اسـتفاده سـایبان در بـاغ هـا بـه خصوص بـاغ های 

مرکبـات دنبـال می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از سـایبان در بـاغ هـا 
باعـث تعدیـل چهـار الـی پنـج درجـه ای دمـا می 
شـود، افـزود: اسـتفاده از سـایبان در جنوب اسـتان 
از عوارض گرمایی و در شـمال از عوارض سـرمایی 
جلوگیـری می کنـد بنابراین انتظار می رود دانشـکده 
کشـاورزی در ایـن زمینـه به بخـش اجرا کمـک کند.

وی از مسـووالن دانشکده کشـاورزی خواست تا در 
کنتـرل آفـات و بیماری هـا از جملـه زوال مرکبات، 
سـرخرطومی حنایـی خرمـا، تولید محصـول گواهی 
شـده و اسـتاندارد و همچنیـن ایجـاد زنجیـره ارزش 
بـه خصوص در محصـوالت باغی کـه ارزش افزوده 

باالتـری دارنـد بخـش اجرا را یـاری کنند.
پژمـان تولیـد بذرهای هیبرید سـبزی و صیفـی را از 
جملـه نیازها برشـمرد و گفت: دانش تولیـد بذور در 
اسـتان فـارس وجـود دارد و بـا همکاری دانشـکده 

کشـاورزی ایـن امـر محقق می شـود.
بـه گفتـه وی اسـتان فارس با سـطحی بالـغ بر ۳۷۰ 
هـزار هکتـار بـاغ و تولیـدی افـزون بـر ۳.۳ میلیون 
را  کشـور  نخسـت  مقـام  باغـی  محصـوالت  تـن 
دارد و عـاوه بـر آن بـه دلیـل تنـوع تولیـد، ویترین 

محصـوالت باغـی اسـت.
پژمـان بیـان کـرد: در حـوزه پژوهشـی عـاوه بـر 
و  تحقیقـات  مرکـز  کشـاورزی،  قـوی  دانشـکده 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس  

بیـش از 1۰۰ نفـر عضـو هیـات علمـی دارد.
وی بـه پتانسـیل هـای باغبانـی اسـتان فـارس نیـز 
گریـزی زد و افزود: در صورت ایجـاد زنجیره ارزش 
و برندسـازی انجیـر اسـتهبان جـزو برندهـای خاص 
بیـن المللی قـرار می گیـرد، همچنین سـطحی قریب 
به هشـت هـزار هکتـار گل محمـدی در این اسـتان 
وجـود دارد و چهار هزار هکتـار گل محمدی دیم در 
شهرسـتان داراب قـرار دارد کـه از جمله محصوالت 
ارگانیـک اسـت و عاوه بـر ارزش اقتصـادی باالیی 
کـه در ارزآوری دارد از جنبـه هـای گردشـگری و 
اکوتورسـیم اسـت کـه باید مـورد توجه قـرار گیرد.

پژمـان زیسـت بوم هـای اسـتان فـارس را از جمله 
ایـن  از  برشـمرد و گفـت:  مغفـول  ظرفیـت هـای 
ظرفیـت بـرای ایجـاد باغ های گردشـگری مـی توان 

کرد. اسـتفاده 

اسـتاندار فـارس، بـا اشـاره به نقـش موثـر عوامل 
فرهنگـی در کاهش حـوادث جاده ای گفـت: فعاالن 
بخـش حمـل و نقـل اسـتان بایـد بـا برنامه ریـزی 
راهبـردی، تمـام عوامل موثـر در کاهـش تصادفات 
را شناسـایی کـرده و بـرای کاسـتن هرچه بیشـتر از 

این حـوادث بکوشـند.
عنایـت اهلل رحیمـی، در نشسـت مشـترک شـورای 
راهبـردی تصادفـات، شـورای ترافیـک و پنجـاه و 
هفتمیـن جلسـه کمیسـیون اجرایـی مدیریـت ایمنی 
حمـل و نقـل و سـوانح رانندگـی ایـن اسـتان در 
شـیراز، بـا اشـاره بـه اقدامـات موثـر انجـام شـده 
بـرای کاهـش تصادفـات در سـال های اخیـر افزود: 
چهـار سـال متوالی، کاهـش تصادفات برون شـهری 
در فـارس بیانگـر هدفمنـد بودن و تدویـن و اجرای 
و  راهـداری  بخـش  در  شـده  تدویـن  راهبردهـای 

حمـل و نقـل جـاده ای این اسـتان اسـت.

وی ادامـه داد: اسـتان فـارس شـاید به لحـاظ قدر 
مطلـق در تعـداد حـوادث ترافیکـی رتبه نخسـت را 
داشـته باشـد امـا بـا در نظـر گرفتـن شـاخص های 
راه هـا،  طـول  اسـتان،  مسـاحت  همچـون  دیگـری 
جمعیـت، تعداد شـهرها و روسـتاها، تعـداد تقاطع ها 
و دسترسـی ها و میـزان تـردد در رده هـای پایین تری 

قـرار می گیـرد.
خوبـی  بسـیار  کوشـش های  داشـت:  اظهـار  او 
کاهـش  بـرای  اسـتان   ایـن  در  گذشـته  درسـالیان 
تصادفـات بـرون شـهری انجـام شـده کـه در ایـن 
میـان نقـش توسـعه و بهینه سـازی راه هـای موجود، 
تاش هـای مجموعـه پلیس راه، توسـعه سـامانه های 
هوشـمند حمـل و نقـل و نقـش آموزشـی رسـانه ها 

بسـیار موثـر بـوده اسـت.
رحیمـی اضافـه کـرد: در سـال های گذشـته، نقاط 
پُـر تصادف این اسـتان شناسـایی و بخـش عمده ای 
از ایـن نقـاط نیز رفع شـده که این عامـل در کاهش 
تصادفـات بـرون شـهری اسـتان تاثیر قابـل توجهی 
داشـته اسـت بـه همیـن سـبب این مهـم نیـز باید با 
در  دقیق تـر  برنامه ریزی هـای  و  بیشـتر  تحلیل هـای 

دسـتور کار قـرار گیرد.
فـارس  حادثه خیـز  مقاطـع  و  محورهـا  تمـام 

شـده اند شناسـایی 
مدیـر کل راهـداری و حمل و نقل جـاده ای فارس 
نیـز در این نشسـت گفـت: تمام محورهـا و مقاطع با 

تراکـم تصادفـات و تلفات در این اسـتان شناسـایی 
شـده اند کـه در ماه هـای منتهـی بـه پایـان سـال، با 

اقدامـات زود بازده ایمن سـازی خواهند شـد.
علیرضـا سـیاهپور افـزود: کاهـش تلفات ناشـی از 
حـوادث ترافیکـی بـرون شـهری، نتیجـه اقدامـات 
انجـام شـده در ایمـن سـازی راه هـا بـا اقدامـات 
زود بـازده و کـم هزینـه در محورهـای پایلوت این 

اسـت. بوده  اسـتان 
وی ادامـه داد: پایش آمار و اطاعـات تصادف های 
جـاده ای توسـط دبیرخانـه کمیسـیون ایمنـی راه هـا 
و کارشناسـان اداره کل راهـداری فـارس همـواره 
راهکارهـای اجرایی مناسـب و موثـری را پیش روی 
مـا قـرار داده کـه پـس از تصویـب در محورهـای 

اسـتان عملیاتـی می شـود.
وی، ضمـن تاکیـد بر ضرورت حضور محسـوس و 
نامحسـوس پلیـس راه های اسـتان در ماه هـای منتهی 
بـه پایان سـال بیـان داشـت: هم افزایی دسـتگاه های 
راه،  پلیـس  ویـژه  بـه  جـاده ای  رسـان  خدمـات 
مدیریـت و راهبـرد اسـتاندار فارس و کوشـش های 
شـبانه روزی مجموعـه راهـداری ایـن اسـتان منجر 
بـه کاهـش تصادفات جـاده ای شـده کـه امیدواریم 

ایـن رونـد تداوم داشـته باشـد.
در ایـن نشسـت از شـماری از دسـت اندرکاران و 
فعـاالن حـوزه راهـداری و حمـل و نقـل و ترافیک 

جـاده ای اسـتان فـارس تقدیر شـد.

۲اخبار
استاندار فارس: 

 عوامل موثر در کاهش حوادث جاده ای شناسایی شوند

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
سه میلیارد دالر درآمد ارزی بخش کشاورزی مربوط به باغبانی است

دادگسـتری  جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  معـاون   
۶ هـزار  ابتـدای امسـال  اسـتان فـارس گفـت: از 
و 22۹ حکـم جایگزیـن حبـس در اسـتان فـارس 

صـادر شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، اسـماعیل اکبری با 
بیـان اینکـه میـزان مجازات هـای جایگزیـن حبـس 
مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  درصـد   ۳۹ اسـتان  در 
پارسـال افزایـش داشـته اسـت، افـزود: از ابتـدای 
امسـال ۶ هـزار و 22۹ حکـم جایگزیـن حبـس در 

اسـتان فـارس صادر شـده اسـت.
وی ادامـه داد: پرونده هـای جایگزین حبس شـامل 
مرتکبـان جرایـم غیـر عمد بـا حداکثر مجـازات ۳ 
مـاه حبـس و انجـام افعال غیـر متعـارف در جامعه 

ست. ا

معـاون دادگسـتری فـارس تصریـح کـرد: احـکام 
سـبز یـا مجازات هـای جایگزیـن حبـس، مرتکبـان 
بـا  کار  و  رانندگـی  از  ناشـی  عمـد  غیـر  جرایـم 
نیـز شـامل  را  2 سـال حبـس  از  مجـازات کمتـر 

. می شـود
متهـم  احـکام،  نـوع  ایـن  در  اکبـری،  گفتـه  بـه 
بـه پرداخـت وجـه نقـد و یـا انجـام خدمـات در 
می شـود. محکـوم  نهادهـا  و  اداری  محیط هـای 

دادگسـتری  جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  معـاون 
بـه  قضـات  اینکـه  بـرای  کـرد:  تصریـح  فـارس 
صـدور احـکام جایگزیـن ترغیـب شـوند هر سـال 
آرایـی کـه قضـات اسـتان صـادر کرده انـد احصا 
می شـود و در بیـن آن هـا چنـد رأی برتـر انتخـاب 
و از قضـات صـادر کننـده احکام جایگزیـن تجلیل 

افزایـش صـدور  در  ایـن موضـوع  می شـود؛ کـه 
چنیـن آرایـی در چند سـال اخیـر بسـیار مؤثر بوده 

. ست ا
مجـازات جایگزیـن  مثبـت حکـم  تأثیـر  بـه  وی 
حبـس در جامعه اشـاره کـرد و افزود: صـدور این 
قبیـل احـکام، در کاهـش یـا تکـرار نشـدن جـرم 

نقشـی مؤثـر ایفـا می کنـد.
کان  کـود  نگهـداری  و  حمایـت  سـاماندهی، 
خیابانـی تحـت نظـارت بهزیسـتی، درمـان رایگان، 
تعمیـر کیـف و کفـش کـودکان بی سرپرسـت و بد 
سرپرسـت، آمـوزش قوانیـن راهنمایـی و رانندگی، 
کاشـت و نگهـداری نهـال، ایجـاد آتـش بُـر برای 
جلوگیـری از سـرایت آتـش احتمالـی بـه جنگل از 

جملـه احـکام جایگزیـن حبس اسـت.

معاون دادگستری فارس اعالم کرد:
اجرای بیش از ۶ هزار حکم جایگزین حبس در استان فارس

معاون دانشگاه شیراز:
ساختار دانشگاه ها باید متناسب با 

نوآوری و کارآفرینی تغییر کند
دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهشـی  معـاون   
نـوآوری و کارآفرینـی  اینکـه  بیـان  بـا  شـیراز 
گفـت:  باشـد،  علـم  پشـتوانه  بـدون  نمی توانـد 
سـاختار  بایـد  امـروز  دنیـای  در  دانشـگاه ها 
خـود را متناسـب بـا بـا نـوآوری و کارآفرینی 

دهنـد. تغییـر 
پایانـی  آییـن  در  زبرجـد  مجتبـی  سـید 
نخسـتین فراخـوان پیش شـتابدهی هـاب شـیراز 
افـزود: دانشـگاه شـیراز بـه بحـث نـوآوری و 
خـود  سـاختار  بایـد  و  شـده  وارد  کارآفرینـی 

دهـد. تغییـر  را 
دانشـگاه ها  در  بایـد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کارآفرینـی  تفکـر  بـا  اسـتادان  و  دانشـجویان 
دیگـر  شـاید  گفـت:  شـوند،  آشـنا  نـوآوری  و 
دانشـگاه های  در  معـدل  و  نمـره  مـاک 
بایـد  همچنیـن  باشـد؛  متفـاوت  جدیـد  نسـل 

کنـد. تغییـر  زیرسـاخت 
بیـان کـرد: همچنیـن  دانشـگاه شـیراز  معـاون 
دانشـگاه ها  در  فرهنگ سـازی  یکسـری  بایـد 
صـورت بگیـرد چـرا کـه بسـیاری از اسـتادان 
دانشـگاه هـا هنـوز ایـن تفکـر را ندارنـد کـه 

اسـت. کارآفرینـی  دانشـگاه  وظیفـه 
تاش هـای  امـروز  افـزود:  ادامـه  در  زبرجـد 
شـتابدهنده دانشـگاه شـیراز کـه بـا سـختی ها و 
مشـکات زیـادی فعالیـت خـود را آغـاز کـرد 

بـه ثمر رسـیده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای بـه ثمر رسـیدن یک 
الزم  همدلـی  و  پشـتکار  برنامه ریـزی،  کار، 
ایـن سـه  هـاب شـیراز  در  داد:  ادامـه  اسـت، 
ضلـع کنـار یکدیگـر قـرار گرفتنـد تا توانسـتیم 

بـه ایـن مرحلـه دسـت یابیـم.
تیم هـای  بـه  خطـاب  شـیراز  دانشـگاه  معـاون 
داریـد  ایـده ای  اگـر  کـرد:  بیـان  اسـتارتاپی 
بـرای بـه نتیجه رسـیدن ایـده خود بایـد صبور 

نشـوید. ناامیـد  و  باشـید 
و  ایـده  اینکـه  بیـان  بـا  همچنیـن  زبرجـد 
مهـم  اسـتارتاپی  کارهـای  در  برنامه ریـزی 
پژوهشـی  اخـاق  مهمتـر  همـه  از  امـا  اسـت 
اسـت، افـزود: ایـده دزدی اگـر از ابتـدا اتفاق 
لـذا  گرفـت  را  آن  جلـو  تـوان  نمـی  بیفتـد 
یـک  از  اگـر  کننـد  سـعی  اسـتارتاپی  تیم هـای 
کارهـای  در  را  او  حتمـا  دارنـد  ایـده ای  نفـر 

کننـد. دخیـل  خـود 
نایـب  و  هـاب  در  شـیراز  دانشـگاه  نماینـده 
رییـس هیـات مدیـره هـاب شـیراز نیـز در این 
نشسـت گفـت: دانشـگاه شـیراز مـادر بسـیاری 
و  اسـت  مجـاور  اسـتان های  دانشـگاه های  از 
بـه همیـن دلیل سـعی شـد اقدامـی متفاوت در 

بگیـرد. صـورت  پیش شـتابدهی  فراخـوان 
علـی اکبـر صفـوی افـزود: بیـش از ۹۰ درصد 
کشـور  در  گرفتـه  شـکل  شـتاب دهنده های 
اثرگـذاری و موفقیـت زیـر 1۰ درصـد داشـتند 
و بسـیاری از آن هـا تعطیـل شـدند و بـه نتیجه 

نرسـیدند.
هزینـه  یعنـی  شـتابدهی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اظهارکـرد: شـتاب دهنـده هـم هزینه انسـانی و 
هـم هزینـه اقتصـادی دارد و چنـد سـال طـول 

برسـد. نتیجـه  بـه  تـا  می کشـد 
نایـب رییـس هیـات مدیـره هـاب شـیراز بیان 
هـای  اسـتان  اسـت  آمـاده  هـاب  ایـن  کـرد: 
همجـوار فـارس و تـا نیمه کشـور از کردسـتان 

بلوچسـتان را سـرویس دهـد. تـا سیسـتان و 
زندگـی  شـدن  مختـل  بـه  همچنیـن  صفـوی 
انسـان ها بـا آمـدن کرونا اشـاره کـرد و افزود: 
2۰ سـال قبـل برای نخسـتین بـار دانشـگاه های 
انـدازی کردیـم  الکترونیکـی و مجـازی را راه 
آمـوزش  بـه  تـا  کشـید  طـول  سـال   2۰ امـا 
عالـی کشـور بگوییـم ایـن اقـدام تحـول ایجاد 

. می کنـد
وی ادامـه داد: دانـش، تجربه و زیرسـاخت را 
در هـاب شـیراز داریـم و بـرای ارایـه خدمات 

محـدود به مـکان نیسـتیم.
ایـن اسـتاد دانشـگاه گفـت: عـدد و رقم هـای 
 1۰ متوسـط  طـور  بـه  شـیراز  هـاب  حمایتـی 

اسـت. دهنده هـا  شـتاب   سـایر  برابـر 
علـی نیک محمدی مدیرعامل هاب شـیراز

علـی نیـک محمـدی مدیرعامـل هـاب شـیراز 
در  تیـم   ۷۴ گفـت:  نشسـت  ایـن  در  نیـز 
کـه  کردنـد  شـرکت  پیش شـتابدهی  فراخـوان 
2۶ تیـم بـرای سـاماندهی نهایـی انتخـاب و در 
1۶ تیـم بـرای مرحلـه پیـش شـتابدهی  نهایـت 

شـدند. انتخـاب 
و  حمایـت  تحـت  هـا  تیـم  ایـن  افـزود:  وی 
بـه  را  کار خـود  تـا  می گیرنـد  قـرار  آمـوزش 

کننـد. شـروع  جـدی  صـورت 
مرحلـه  بـه  کـه  تیـم   1۶ از  داد:  ادامـه  وی 
پیـش شـتابدهی رسـیدند هشـت تیـم در حوزه 
سـامت دیجیتـال، سـه تیـم در حـوزه تجارت 
الکترونیـک، سـه تیـم در حـوزه آمـوزش، یک 
تیـم در حـوزه شـهر هوشـمند و یـک تیـم در 

حـوزه بـازی و رسـانه اسـت.
و  هـا  اپلیکیشـن  دهنـده،  شـتاب  از  منظـور 
بـه  هـاب  و  دیجیتـال  کاربـردی  هـای  برنامـه 

اسـت. سـاماندهی  مرکـز  معنـای 
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فرمانده قرارگاه حضرت زینب )س( سوریه:
امروز شهید سلیمانی قدرتمندتر از 

سردار سلیمانی است 

فرمانـده قرارگاه حضرت زینب )س( سـوریه گفت: مکتب 
قاسـم سـلیمانی، مکتب شـرف، مکتـب حماسـه، مکتب 
غیرت، مکتب شـهامت و شـجاعت اسـت و امروز شـهید 

سـلیمانی قدرتمندتر از سردار سـلیمانی است.
بـه گـزارش خبرگزاري بسـیج از فارس، مراسـم سـالگرد 
سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، سـردار بیژنی شهید 
شـاخص شهرسـتان مهر و اربعین شهید هسـته ای، محسن 
فخـری زاده در حسـینیه سـید معصوم شـهر اسـیر از توابع 
شهرسـتان ُمهر با حضور جمعی از مسـئولین و مردم برگزار 

. شد
سـردار رحیـم نوعـی اقـدم فرمانـده قـرارگاه حضـرت 
زینـب)س( سـوریه در ابتـدای صحبت های خـود گریزی 
بـه حماسـه ۹ دی ماه سـال ۸۸ زد و بیـان داشـت: ۹ دی ماه 
روز بصیـرت، روز میثـاق امت با والیـت و روزخنثی کردن 
توطئه های دشـمن به همت مردم اسـت، مردمی کـه وفادار 

بـه انقـاب و نظام و والیت هسـتند.
در نظام اسالمی مردم ولی نعمت هستند

وی افـزود: در نظام جمهوری اسـامی مـردم ولی نعمت اند 
در نظـام جمهوری اسـامی همـه کاره مردم هسـتند ، میزان 
مـردم هسـتند و ارباب مردم هسـتند و مسـئولین نوکر مردم 
هسـتند و هرکس این تفکر را ندارد مسـئول شایسته ای برای 

مردم نیسـت، مردم در جامعه اسـامی بسـیار مهم هستند.
مردم در همه شرایط پای نظام ایستادند

سـردار نوعی اقـدم با بیان اینکه این نظـام و انقاب متعلق 
بـه مـردم اسـت و ایـن مـردم بودند که نظـام و انقـاب را 
در دفـاع مقـدس و دفاع از حـرم یاری کردند و در سـختی 
ها ایسـتادگی کردنـد، تاکید کـرد: مدیری که ایـن تفکر را 
نداشـته باشد درشـان مردم نیسـت، امروز مردم با مشکات 
و سـختی هایی روبرو هسـتند که شایسـته نیسـت در چنین 

باشند. شرایطی 
وحـدت و نوکـری ملت تحـت امر والیت نیـاز امروز 

است جامعه 
ایـن یادگار هشـت سـال دفاع مقـدس با بیان ایـن که من 
به دسـته بندی ها و تقسـیم بندی های سیاسی هیچ اعتقادی 
نـدارم، تصریـح کرد: به اعتقـاد من تا امروز نـه اصولگرایان 
و نـه اصاح طلب هـا هیچ کـدام وظیفـه خود را نسـبت به 
مـردم بـه نحو احسـنت انجام نـداده انـد و مـردم از جریان 
چپ و راسـت خسـته هسـتند، امروز اقتضـای مملکت ما 
وحـدت و نوکـری ملت تحـت امر والیت اسـت و هرکس 
با هر سـلیقه و گرایش سیاسـی، تحت امر والیت برای مردم 
نوکر خوبی باشـد ما نوکر او هسـتیم و من به دسـته بندی و 

تقسـیم بندی های سیاسـی هیچ اعتقادی ندارم.
این مسـئول ادامـه داد: مـردم ما در حماسـه ۹ دی ماه ثابت 
کردنـد کـه پـای پیمان خـود با والیـت هسـتند و هیچ گاه 

پیمان خـود را تغییر نمـی دهند.
سردار سلیمانی قهرمان خدایی بودن بود

سـردار رحیم نوعی اقدم در بخـش دیگری از صحبت های 
خـود به بیـان مولفه های مکتب شـهید سـلیمانی پرداخت 
و بصیـرت را یکـی از مؤلفـه های بسـیار مهـم این مکتب 
برشـمرد و اظهار داشت: سـردار سلیمانی یک مکتب است، 
سـردار سـلیمانی فردی خاص و دسـت نیافتنی نبود، سردار 
سـلیمان با مـردم هیچ فاصله ای نداشـت،او قهرمـان خدایی 
بـودن خـود بـود، قاسـم سـلیمانی قهرمـان متوکل بـه اهلل 
بـودن بود، قاسـم سـلیمانی قهرمـان اهل بیتـی بـودن بود، 
قاسـم سـلیمانی عقبه اش کربا بود، فرهنگش عاشـورا بود، 

ادبیاتش حماسـی بـود و امامش سیدالشـهدا بود.
وی ادامه داد: قاسـم سـلیمانی را خدا برجسته کرد و خدای 
تبارک وتعالـی بـه دل هـا گذاشـت و خـدای متعال سـردار 
سـلیمانی را به رخ دنیا کشـاند و شأن سـردار سلیمانی این 

بـود که در چنین حالتی شـهید شـود.
هرچـه مـی خواسـتیم شـد هـر چـه آمریکایـی هـا 

خواسـتند نشـد
فرمانـده قـرارگاه حضرت زینـب)س( در سـوریه تصریح 
کـرد: ۴2 سـال اسـت که انقاب توسـط آمریـکا محاصره  
و تحریـم شـده اسـت و آمریـکا دارای ارتـش قدرتمنـد، 
فنّاوری باال، اشـراف اطاعاتی و جاسوسـی دسـت آمریکا 
اسـت و طـول ایـن ۴2 سـال درگیری بـا آمریکا هـر آنچه 
مـا می خواهیم می شـود و هر آنچـه آمریکایی ها می خواهند 

نمی شـود، این مکتب حاج قاسـم سـلیمانی اسـت.
وی افـزود: آمریکایـی خواسـتند انقـاب پیـروز نشـود، 
شـد، جنگ را تحمیـل کردند، پیروز شـدیم، می خواسـتند 
حزب اهلل لبنان در مقابل اسـرائیل شـکل نگیـرد که به فضل 
الهـی امروز حـزب اهلل به مکتـب تبدیل شـده، آمریکا گفت 
بشـار اسـد بایـد بـرود، ولی یـک ابرمـرد، یک فرمانـده و 
یـک مجتهد)مقـام معظم رهبـری( گفـت آمریکایی ها غلط 
می کنند و بشـار اسـد باید بماند و امروز ۸ سـال اسـت که 
آمریکایی ها می خواهند بشـار اسـد را از قدرت بردارند ولی 

نمی توانند.
امروز شهید سلیمانی قدرتمند تر از سردار سلیمانی است

سـردار رحیـم نوعی اقـدم فرمانـده قـرارگاه حضرت 
زینـب )س(در سـوریه در بخـش پایانـی صحبت هـای 
خـود گفـت: مکتـب قاسـم سـلیمانی، مکتب شـرف، 
مکتـب حماسـه، مکتـب غیـرت، مکتـب شـهامت و 
شـجاعت اسـت و امروز شـهید سـلیمانی قدرتمندتر از 

سـردار سـلیمانی است.

ایجـاد مدرسـه عالـی مهـارت و هنرسـتان صنعتـی 
آلومینیوم در بازدید رئیس دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان 
فـارس از امکانات و تجهیزات کارگاهی، آزمایشـگاهی، 
رفاهی و ورزشـی دانشگاه آزاد اسـامی المرد در دستور 

کار قـرار گرفت. 
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری آنـا از المـرد، در 
بازدیـد رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان فـارس 
و هیئـت همـراه از امکانـات و تجهیـزات کارگاهـی، 
آزمایشـگاهی، رفاهی و ورزشـی دانشـگاه آزاد اسامی 
واحـد المـرد، ایجاد مدرسـه عالـی مهارت و هنرسـتان 
صنعتـی آلومینیـوم در این واحد دانشـگاهی در دسـتور 

کار قـرار گرفـت.
در جلسـه ای با حضور محمدکاظم کاوه پیشـقدم رئیس 

دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان فـارس و هیئـت همـراه 
بـا هیئـت رئیسـه دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد المرد، 
ظرفیت هـا، امکانات و تجهیـزات این واحد دانشـگاهی 
برای کسـب درآمدهای غیرشـهریه ای مورد بررسی قرار 

گرفت.
رئیس دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان فارس در حاشـیه 
ایـن بازدیـد، واحد المـرد را یکـی از واحدهـای موفق 
اسـتان فـارس در مدیریـت درآمـد و هزینه ها و کسـب 
درآمدهـای غیرشـهریه ای اعـام و ابراز امیـدواری کرد 
بـا توجـه بـه پیشـرفت های صنعتـی ایـن شهرسـتان و 
موقعیت خـاص واحد المـرد به دلیل واقع شـدن در کنار 
منطقـه ویـژه اقتصادی المـرد و صنایع مسـتقر در آن که 
می توانـد به عسـلویه دوم تبدیل شـود، انجـام طرح های 
سـرمایه گذاری تولیـدات دانش بنیان توسـط ایـن واحد 
دانشـگاهی و یـا بـا مشـارکت سـایر دانشـگاه های آزاد 

اسـامی اسـتان فـارس به صورت جـدی دنبال شـود.
محمدکاظـم کاوه پیشـقدم ادامـه داد: در ایـن خصوص 
تمـام اعضـای هیئـت علمـی و تجهیزات آزمایشـگاهی 
و کارگاهـی دانشـگاه های اسـتان فـارس در اختیار این 

سـرمایه گذاری های کاربـردی قـرار دارد.
وی تأمیـن نیروی انسـانی مـورد نیاز صنایع شهرسـتان 
مهم تریـن  از  یکـی  را  همجـوار  اسـتان های  و  المـرد 

برنامه هایـی دانسـت کـه واحد المـرد می توانـد با توجه 
بـه امکانـات کارگاهـی و آزمایشـگاهی مجهـز و به روز 

به خوبـی از عهـده آن برآیـد.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان فـارس تصویب 
رشـته های مـورد نیاز صنایـع و راه اندازی مدرسـه عالی 
مهـارت و هنرسـتان صنعتی آلومینیوم را خواسـتار شـد.

کسـب درآمدهای غیرشـهریه ای از طریق تجاری سازی 
علـم و عقد قـرارداد بـا مراکز صنعتی

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی واحد المرد هـم یکی از 
برنامه هـای هدفمنـد واحـد المـرد را کسـب درآمدهای 
عقـد  و  علـم  تجاری سـازی  طریـق  از  غیرشـهریه ای 

قـرارداد بـا مراکـز صنعتی شهرسـتان بیـان کرد.
سیداحمد هاشـمی خاطرنشـان کرد: در همین راستا در 
چند سـال گذشـته قراردادهای مختلفی بـا صنایع منطقه 
منعقد شـده کـه ازجملـه آنها واگـذاری جـذب نیروی 
مـورد نیـاز مجتمـع آلومینیـوم جنـوب کشـور از طریق 
آزمـون و مصاحبـه بـه این واحد دانشـگاهی بوده اسـت.

وی انجـام طرح هـای پژوهشـی و دانش بنیـان اعضـای 
هیئـت علمی دانشـگاه آزاد اسـامی واحد المـرد مانند 
تهیـه قیـر را -کـه با موفقیـت به انجـام رسـیده و آماده 
تجاری سـازی اسـت- از دیگـر برنامه هـای در دسـت 

برشـمرد. اجرا 

پرواز بالگرد المرد برای نجات 
مادر باردار 

مـادر بـاردار المـردی بـا بالگرد بـه شـیراز اعزام 
شد

مرکـز  صداوسـیما،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
فارس،رییـس بیمارسـتان حاج محمـود حاج حیدر 
المـرد گفـت: مـادر بـاردار 2۸ سـاله المـردی که 
بـرای انجـام درمـان پیشـرفته بـه ایـن بیمارسـتان 
مراجعـه کـرده بـود بـه علـت وضعیـت پرخطر با 
یـک فروند بالگـرد از فرودگاه بین المللی شـهدای 

المـرد بـه بیمارسـتان زینبیـه شـیراز منتقل شـد.
دکتـر غفار پسـندافزود:حال مادر و نوزاد مسـاعد 

گزارش شـده است
اجرای طرح مدیریت چرا در مراتع 

بخش اشکنان المرد 
طـرح مدیریـت چـرا در سـطح 1۷ هزار هکتـار از 
مراتـع بخـش اشـکنان شهرسـتان المـرد اجرا شـد. 

بـه گزارش گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان از شـیراز، مرتضـی نکوگـو سرپرسـت اداره 
منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان المـرد ،گفت: 
بـا توجه بـه لـزوم سـاماندهی و نظـارت بـر چرای 
اصولـی در مراتـع، بیـش از 1۷هزار هکتـار از مراتع 
بخـش اشـکنان المرد تحت نظـارت و کنتـرل اکیپ 

مدیریـت چـرا قـرار گرفت.
او، بیـان کـرد:  یکـی از دغدغه هـای اصلـی منابـع 
طبیعـی جلوگیـری از ورود دام غیـر مجـاز بـه مراتع 
اسـت کـه در این خصـوص اکیپ گشـت و مراقبت 
یـگان حفاظـت به صـورت مسـتمر اراضـی را مورد 

نظـارت قـرار می دهند.
نکوگـو، تصریح کـرد: انتظـار می رود بـا همکاری 
همـه مرتعـداران و بهـره بـرداران مراتـع، بتـوان گام 
مهمـی را بـرای اصـاح، احیـاء و توسـعه مراتع در 

شهرسـتان  المرد برداشـت.
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  سرپرسـت 
شهرسـتان المـرد بـا هشـدار بـه دامـداران متخلـف 
ادامـه داد: ورود دام غیـر مجـاز در مراتع ممنوع بوده 
و در صـورت مشـاهده هـر گونـه تخلـف از سـوی 
دامـداران برابـر مقـررات بـا آن هـا برخورد می شـود.

کاشت گیاه دارویی آنغوزه در 
اراضی مرتعی المرد 

عملیـات کاشـت گیـاه دارویـی آنغوزه بـا روش 
کپـه کاری در سـطح 2۰۰ هکتـار از اراضی مرتعی 

آغاز شـد.  شهرسـتان المرد 
بـه گزارش گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از شـیراز، مرتضـی نکوگو سرپرسـت اداره 
 ، المـرد  شهرسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع 
گفـت: در ایـن طـرح با مشـارکت بهره بـرداران و 
نظـارت کارشناسـان فنـی اداره منابـع طبیعی ۳۰۰ 
کیلـو گـرم بـذر گیـاه دارویـی آنغـوزه بـه روش 
کپـه کاری در سـطح 2۰۰ هکتـار از اراضی مرتعی 

شد. کاشـته 
تقویـت  بـر  عـاوه  طـرح  ایـن  کـرد:  بیـان  او، 
پوشـش گیاهـی کمک شـایانی بـه افزایـش درآمد 

بهـره بـرداران مـی کنـد.
نکوگـو، بـا اشـاره به فراهم شـدن بسـتر اشـتغال 
بـرای ۹ نفـر از اهالـی منطقـه، این طـرح را گامی 
مثبـت در توانمنـد سـازی جامعـه محلـی و کمک 

بـه بهبـود معیشـت سـاکنان محلی دانسـت.
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  سرپرسـت 
شهرسـتان المـرد، تصریح کـرد: بـذر کاری و کپه 
کاری از جملـه روش های تجدیـد حیات مصنوعی 
بـرای تقویت پوشـش گیاهـی مراتع محسـوب می 
شـود که برخـی طرح هـای اجرایـی مرتعـداری با 
هـدف افزایـش رطوبـت خـاک، اقتصـادی کـردن 
طرح هـای مرتعـداری، افزایـش زادآوری گیاهـان 
دارویـی، افزایـش تنـوع زیسـتی، احیـاء و ارتقای 
کمـی و کیفی پوشـش گیاهـی و نیز افزایـش تولید 
علوفـه مرتعـی در واحـد سـطح انجـام شـد تـا از 

منابـع آب و خـاک حفاظت بیشـتری شـود.
اولین محصول تولیدی الکل ۷۰ 
درصد در پژوهش سرای دانش 

اموزی دکتر حیاتی المرد

به گزارش مدیریت پژوهش سرای دانش آموزی دکتر 
حیاتی المرد ، با توجه به نامگذاری سال ۹۹ به نام سال 
جهش تولید  و در راســتای مبــارزه با ویروس کرونا 
و کمک به ارتقای ســطح بهداشت و سامت عمومی 
جامعه در مراکز اداری و آموزشــی ، این پژوهش سرا 
موفــق تولید مایع ضدعفونی کننده ، با پایه الکل طبی 
۷۰ درصد جهت اســتفاده های بهداشــتی شخصی یا 
اســتفاده در دستگاه های ضد عفونی کننده شده است 
 که با موفقیت به مرحله تولید انبوه رســیده اســت .

رفیعی افزود : با توجه به مشــکات جامعه در ســال 
گذشته که ابتدای شیوع بیماری خطرناک کرونا بود و 
مردم در تهیه مایع ضدعفونی کننده دچار مشکل شده 
بودند این گونه اقدامات می تواند ســامت جامعه و 

رعایت بهداشت عمومی را تضمین کند .

نماینـده مـردم المـرد و مهـر در مجلـس شـورای 
بـا  مهـر  و  المـرد  انتخابیـه  گفت:حـوزه  اسـامی 
اسـتفاده از سـرریزهای منطقـه ویژه اقتصـادی پارس 
جنوبی،بـه عنـوان قطـب معدنی کشـور مطرح شـده 

 . ست ا
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  موسـوی  سیدموسـی 
خبرگـزاری خانـه ملـت  بـا اشـاره بـه مشـکات و 
مسـائل مـردم حـوزه انتخابیـه المـرد و مهـر گفـت:  
شهرسـتان المـرد و مهـر در جنـوب اسـتان فـارس 
وجـود  معیشـتی  معضـات  و  جـاری  مشـکات 
دارد،بـا توجـه بـه بیماری کرونا شهرسـتان مـا مانند 
سـایر شـهرهای کشـوربا مشـکات اقتصادی دسـت 

و پنجـه نـرم مـی کننـد.
وی ادامـه داد:بـا توجـه بـه تحریـم هـای ظالمانـه 
از  برخـی  کرونا،کـه  بیمـاری  و  کشـورمان  علیـه 
مشـاغل را تعطیـل کـرده اسـت،مردم گرفتاری هـای 

زیادی دارند؛همیشـه به سـهم خودمان هـر راهکاری 
را کـه باشـد انجـام مـی دهیم.

نماینـده مـردم المـرد و ُمهـر در مجلس با اشـاره به 
بررسـی مشـکات منطقه در هفته سرکشـی به حوزه 
انتخابیـه ادامـه داد: آنچـه مسـلم اسـت در منطقه ما 
،چنـد شهرسـتان رو به توسـعه وجود دارد و توسـعه 
آن عمدتـًا در حـوزه صنعـت اسـت؛ هرچنـد نـگاه 

قابل ماحظـه ای هـم بـه کشـاورزی داریم.
موسـوی خاطرنشـان کـرد: اسـاس آن منطقـه گاز 
خیـز اسـت؛منطقه عملیاتـی پارسـیان بعـد از پارس 
جنوبـی یکـی از حوزه هـای غنـی و وسـیع گازی ما 
در کشـور اسـت کـه در حـوزه انتخابیه بنـده وجود 
دارد و مهمتریـن صنعـت ایـن منطقـه ،صنعـت نفت 
و گاز است.پاالیشـگاه پارسـیان در شـهر ُمهـر ، از 
مهم تریـن پاالیشـگاه هـای کشـور بـوده و  بیـش از 

1۰ درصـد گاز کشـور را تامیـن مـی کند. 
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم بـا اشـاره 
بـه صنعـت اتحصـال اِتـان در حـوزه انتخابیـه مهر، 
حـوزه  مهـم  بسـیار  دیگـر  صنعـت  کـرد:  تاکیـد 
انتخابیـه بنده،صنعـت اسـتحصال گاز اتان اسـت که 
ایـن صنعـت؛ اتان و سـایر زنجیره هـا را از گاز جدا 

مـی کنـد و بـرای کشـور ارزش افـزوده دارد.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس با اشـاره بـه اینکه 
مناسـبی  فرصـت  المـرد  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 
بـرای سـرمایه گـذاری اسـت، مطـرح کـرد: منطقـه 

ویـژه اقتصـادی در المـرد وجـود دارد ،منطقـه ویژه 
ای  توسـعه  هـای  زیرسـاخت  از  المـرد  اقتصـادی 
مناسـبی برخـوردار اسـت و امـکان سـرمایه گذاری 
در منطقـه و راه اندازی واحدهـای صنعتی و تولیدی 
جدیـد فراهـم اسـت. بـا تسـهیل فراینـد راه اندازی 
کسـب و کار و صـدور مجوزهای قانونـی این منطقه 
بـه الگـوی مناسـبی بـرای انجـام فعالیت هـای مولد 
اقتصـادی مبـدل مـی شـود؛منطقه ویـژه اقتصـادی 

صنایـع متعـددی طراحـی خواهد شـد.
عضـو مجمـع نمایندگان اسـتان فـارس، اظهار کرد: 
کارخانـه مهـم آلومینیـوم در این منطقه وجـود دارد 
کـه مهمترین و بزرگتریـن کارخانه آلومینیوم کشـور 
اسـت و کارخانـه سـیمان المـرد یکـی از کارخانـه 
هـای دارای برنـد در کشـور اسـت بـا حجـم باالی 
تولیـدات هـم مصـرف داخلـی دارد و بـا توجـه به 
حـوزه  کشـورهای  بـه  اقتصـادی،  سـخت  شـرایط 

خلیـج فـارس صـادر می شـود.
نماینـده مـردم المـرد و ُمهـر در مجلـس بـا اشـاره 
بـه پاالیشـگاه بنزیـن در حـال سـاخت در منطقـه 
،تصریـح کـرد: در مجمـوع بـا توجـه بـه نزدیکـی 
حـوزه انتخابیـه بنـده  بـه پـارس جنوبـی و در واقع 
اسـتفاده از سـرریزهای منطقـه ویژه اقتصـادی پارس 
جنوبـی ایـن منطقـه بـه عنوان قطـب معدنی کشـور 
مـا مطرح اسـت و بـا تکیه برایـن صنعت، مـی توان 

کارهای بسـیار زیـادی انجـام داد./

رئیس دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان فارس ارتقای 
سـطح فرهنگـی و تربیـت نیـروی کارآفریـن را از 
اولویت هـای کاری دانشـگاه آزاد اسـامی برشـمرد. 
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری آنـا از المـرد، 
امـام  بـا  دیـدار  در  کاوه پیشـقدم  محمدکاظـم 
جمعـه شهرسـتان المرد، ارتقـای سـطح فرهنگی و 
تربیـت نیـروی کارآفریـن را از اولویت های کاری 

دانشـگاه آزاد اسـامی برشـمرد.
اسـامی  آزاد  دانشـگاه  همـکاری  و  تعامـل  وی 
اسـتان فـارس بـا نهادهـا و سـازمان های فرهنگـی 
در راسـتای ارتقای سـطح فرهنگی آحـاد جامعه از 
طریـق برنامه ریـزی و انجـام فعالیت هـای فرهنگـی 
و اجتماعـی را در دسـتورکار ایـن دانشـگاه اعام 
حجت االسـام  همیشـگی  حمایت هـای  از  و 
علـی حسـین زاده امـام جمعـه شهرسـتان المـرد از 

دانشـگاه آزاد اسـامی تشـکر کـرد.
فـارس،  اسـتان  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 

دانشـجویانی  تربیـت  و  کارآفریـن  دانشـگاه 
کارآفریـن را یکـی دیگـر از برنامه هـای دانشـگاه 
عنـوان  و  دانسـت  فـارس  اسـتان  اسـامی  آزاد 
دانش بنیـان،  فعالیت هـای  بـه  اهمیـت دادن  کـرد: 
انجـام  و  دانشـجویان  پژوهش محورکـردن 
مختلـف  حوزه هـای  در  پژوهشـی  طرح هـای 
حائـز  دانش بنیـان  محصـوالت  سـرمایه گذاری 

اسـت. اهمیـت 
طریـق  از  غیرشـهریه ای  درآمدهـای 
بـا  مرتبـط  دانش بنیـان  سـرمایه گذاری های 

یـع صنا
کاوه پیشـقدم اعـام کـرد: دانشـگاه آزاد اسـامی 
واحـد المـرد یکـی از واحدهـای موفـق در ایـن 
توجـه  بـا  داریـم  نظـر  در  و  اسـت  بـوده  زمینـه 
مجـرب  نیـروی  و  تجهیـزات  امکانـات،  بـه 
واحـد المـرد و رونـد سـریع توسـعه و پیشـرفت 
مراکـز صنعتـی در شهرسـتان المـرد، ایـن واحـد 
در  محـوری  و  پایـگاه  به عنـوان  را  دانشـگاهی 
اسـتان فـارس بـرای درآمدهـای غیرشـهریه ای از 
بـا  مرتبـط  دانش بنیـان  سـرمایه گذاری های  طریـق 

صنایـع قـرار دهیـم.
لزوم تشـکیل کارگروهی مشـترک از اسـتادان 

حوزه و دانشـگاه
امـام جمعـه شهرسـتان المـرد نیـز نقش دانشـگاه 
آزاد اسـامی در توسـعه علمـی ایـن شهرسـتان و 
اسـتان فـارس و کشـور را قابـل قدردانـی دانسـت.

حجت االسـام علـی حسـین زاده پیونـد حـوزه و 
دانشـگاه در دادن مبانـی صحیح فکـری و اعتقادی 
برشـمرد  اجتناب ناپذیـر  و  را ضـروری  مـردم  بـه 
و خاطرنشـان کـرد: واحـد المـرد یکـی از مراکـز 
فعـال فرهنگـی در المرد اسـت که همکاری بسـیار 
نزدیـک و مطلوبـی با سـتاد نمـاز جمعه شهرسـتان 
دارد و در طـول سـال با برگـزاری مراسـم مذهبی 
اهـداف  پیشـبرد  بـه  خوبـی  کمـک  فرهنگـی  و 

می کنـد. شهرسـتان  فرهنگـی 
وی تأکیـد کـرد: دانشـگاه و حـوزه بایـد نقـش 
خـود را در ایجـاد تمـدن اسـامی ایفـا کننـد، بـه 
همیـن دلیل پیشـنهاد می شـود کارگروهی مشـترک 
ایـن  تبییـن  بـرای  دانشـگاه  اسـتادان حـوزه و  از 
نقـش بسـیار مهـم و تأثیرگـذار تشـکیل شـود تـا 
بـا برنامه ریزی هـای هدفمنـد و هوشـمندانه، نقـش 
خـود را بـرای تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص، 
ایجـاد  در  تأثیرگـذار  و  مسـئولیت پذیر  متعهـد، 

تمـدن اسـامی ایفـا کننـد.
امـام جمعـه شهرسـتان المـرد از ورود دانشـگاه 
آزاد اسـامی بـه تربیـت دانشـجویان کارآفریـن و 
سـرمایه گذاری در محصـوالت دانش بنیان اسـتقبال 
عـدم  بـرای  کشـور  امـروز  نیـاز  را  آن  و  کـرد 
وابسـتگی بـه کشـورهای دیگـر و اسـتقال علمـی 
را  آمادگـی خـود  و  دانسـت  اقتصـادی کشـور  و 
بـرای هرگونـه حمایـت و همـکاری در ایـن زمینه 

کرد. اعـام 

3اخبار

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی فارس تأکید کرد؛
لزوم ایجاد مدرسه عالی مهارت و هنرستان صنعتی آلومینیوم در المرد

موسوی تاکید کرد:
منطقه ویژه اقتصادی المرد فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری است

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی فارس مطرح کرد؛
ارتقای فرهنگ و تربیت نیروی کارآفرین در دستور کار دانشگاه آزاد اسالمی

2۰۰ هکتـار پروژه   عملیـات اجرایـی احـداث 
کمربنـد سـبز از تعهـدات شـرکت پاالیـش گاز 

پارسـیان در شهرسـتان ُمهـر آغاز شـد.
پاالیـش  شـرکت  سرپرسـت  بابایـی  علمـدار 
سـبز  کمربنـد  آغـاز  آییـن  در  پارسـیان  گاز 
هـای  پـروژه  اجـرای  گفـت:  ُمهـر  شهرسـتان 
مفـاد  اسـاس  بـر  اجتماعـی  هـای  مسـئولیت 
نهادهـای  بـه  نفـت،  وزارت  اباغـی  نظامنامـه 
مختلـف  هـای  حـوزه  در  محلـی  و  اسـتانی 

شـود. مـی  واگـذار 
ایـن  بـه  کـه  ای  هزینـه   : داشـت  اظهـار  وی 
۵۰ میلیـارد ریال اسـت  طـرح اختصـاص یافتـه 
 2۰۰ سـبز  کمربنـد  پـروژه  ایـن  سـاخت  و 
شـهرداری  نظـارت  تحـت  کـه  اسـت  هکتـاری 
بخـش  دو  شـامل  و  شـد  خواهـد  انجـام  مهـر 
بیولوژیکـی یـا کاشـت درختـان و بخـش دیگر 
بخـش  احـداث  بـا  کـه  اسـت  سـازه  سـاخت 
سـازه ای سـیاب هـا نیـز تـا حـدودی زیادی 

شـد. خواهـد  مهـار 
محـل  از   : کـرد  اضافـه  مسـوول  مقـام  ایـن 
ایـن  پارسـیان  گاز  پاالیـش  شـرکت  تعهـدات 
طـرح اجـرا و هزینـه آن پرداخـت خواهـد شـد.

جنوبـی  هـای  شهرسـتان  از  مهـر  شهرسـتان 
اسـت. فـارس  اسـتان 

کیلومتـری   ۹ در  پارسـیان  گاز  پاالیشـگاه 
کیلومتـری   ۳۳۰ فاصلـه  در  و  ُمهـر  شهرسـتان 

دارد. قـرار  شـیراز  جنـوب 

ایجاد کمربند سبز ۲۰۰ هکتاری در شهرستان ُمهر آغاز شد
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آگهی تایید  تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه  آقایان غامعلـی و علی اکبـری  فرزند درویش    قصـد تفکیک زمین مـورد ادعای خود 
بـه مسـاحت تقریبـی  ۴1۶ متـر  مربـع  واقـع درفلکه شـهدا بلـوار امید روبرو بخشـداری چاهورز شـهر 
چاهـورز مطابـق کروکـی و مختصـات جغرافیایـی ذیـل را دارد لذا چنانچه اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
مدعـی مالکیـت زمیـن  مذکور می باشـند یا قبـا زمین  مورد نظـر را خریداری نموده انـد حداکثر ظرف 
مـدت پانـزده روز از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی نسـبت بـه صدور دسـتور توقیـف موقـت از مراجع ذی 
صـاح قضایـی اقـدام نمـوده وگواهـی آن را به شـهرداری چاهورز  تحویـل نمایند . بدیهی اسـت  پس 
از پایـان مهلـت مذکـور مراحل قانونـی تایید تفکیک انجام خواهد شـد و شـهرداری هیچگونه مسـولیتی 
در قبال ادعای احتمالی اشخاص نخواهد داشت                                                                         . 

چاهورز شهرداری  

آگهی مفقودی 
بدینوسیله اعام می گردد قرار ســند واگذاری یک قطعه زمین تفکیکی به شماره قطعه 

۶2۰ از پاک ثبتی ۶ واقع در روســتای کارون بخش گله دار به مساحت 2۵۳ متر مربع 

بنام عبدالرضا میر فرزند غامحســن  کد ملی ۶۵۷۹۸2۷۸۳1 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000363مورخـه 99/9/3  هيـات اول موضـوع قانـون تعيين تکليـف وضعيت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای الخـاص منيری نژاد فرزند حمزه  بشـماره شناسـنامه 572  صادره از  شـيراز در ششـدانگ یـک قطعه زمين 
زراعتـی  بـه مسـاحت 22628متـر مربع پـالک 91 فرعی از 1222 اصلی مفروز  مجزی شـده از پـالک 21 فرعی از 1222 
اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالک رسـمي آقای کاکا جان حيـدری   محرز 
گردیـده اسـت . لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اوليـن آگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکيـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/9/20
تاریخ انتشار دوم : 99/11/5

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۹۳

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000361مورخـه 99/9/3  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت ثبتـي اراضي و 
سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي آقـای الخاص 
منيـری نـژاد فرزنـد حمزه  بشـماره شناسـنامه 572  صادره از  شـيراز در ششـدانگ یـک قطعه زميـن زراعتی  به مسـاحت 46044متر 
مربـع پـالک 90 فرعـی از 1222 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 21 فرعـی از 1222 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در 
شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقـای مظفر  حيـدری   محرز گردیده اسـت . لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نمایند . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/9/20
تاریخ انتشار دوم : 99/11/5

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۹2

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000362مورخـه 99/9/3  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي و 
سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبـت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضي آقـای الخاص 
منيـری نـژاد فرزنـد حمـزه  بشـماره شناسـنامه 572  صـادره از  شـيراز در ششـدانگ یک قطعـه زمين زراعتـی  به مسـاحت 25116متر 
مربـع پـالک 89 فرعـی از 1222 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 21 فرعـی از 1222 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در 
شهرسـتان فراشـبند   خریداري از مالک رسـمي آقای افراسـياب خسـروی و اسـکندر حيدری   محرز گردیده اسـت . لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت انقضـاي مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/9/20
تاریخ انتشار دوم : 99/11/5

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۹1

آگهي حصر وراثت 
خانـم ملیحـه خلیلـی  فرزند فریدون داراي شناسـنامه شـماره ۵۶   به شـرح درخواسـت به کاسـه ۹۹/۶۳  در این شـورا  درخواسـت گواهي 
حصـر وراثـت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان مریم قاسـمی  به شـماره شناسـنامه ۷ در تاریـخ ۸۹/۷/۷ در اقامتـگاه دایمي خود  بدرود 

حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت آن مرحوم منحصر اسـت به :  
1 -آقای حمید خلیلی  فرزند فریدون   ش ش ۸ متولد 1۳۶۰  صادره از مهر پسر متوفی  

2 -آقای مختار خلیلی  فرزند فریدون   ش ش ۵1۵۰۰۰۳۳۶۰ متولد 1۳۶۹  صادره از مهر پسر متوفی  
2 -آقای میثم خلیلی  فرزند فریدون   ش ش ۵1۵۰۰۸۴۹1۳ متولد 1۳۷1  صادره از المرد پسر متوفی  

۴ -آقای فریدون  خلیلی  فرزند مختار   ش ش 2۹۰ متولد 1۳۳۴  صادره از المرد همسر متوفی  
۵ -خانم  وجیهه  خلیلی  فرزند فریدون   ش ش ۸ متولد 1۳۶2  صادره از الرستان  دختر متوفی

۶ -خانم  حمیده   خلیلی  فرزند فریدون   ش ش2۶ متولد 1۳۶۳  صادره از الرستان  دختر متوفی  
۷ -خانم  ملیحه  خلیلی  فرزند فریدون   ش ش ۵۶ متولد 1۳۶۴  صادره از الرستان  دختر متوفی  

۷ -خانم فاطمه  خلیلی  فرزند اسمعیل   ش ش ۵1۵۰۰۸۴۹۷2 متولد 1۳2۰  صادره از المرد   مادر متوفی  
و مرحـوم ورثـه دیگـري نـدارد اینـک با انجام تشـریفات درخواسـت مزبـور را به اسـتناد مـاده ۳۶2 قانون امور حسـبي یک نوبـت آگهي مي 
نمایـد تـا هـر کسـي اعتراضـي دارد و یـا وصیت نامـه اي از متوفي نزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهـي ظرف یک ماه به شـورا تقدیـم دارد واال 

گواهـي صادر خواهد شـد .

حسین خشنودی نسب 
رئیس شورای حل اختالف شهر خوزی 

آگهی تایید  تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه آقـای علی نعيمـی   فرزند صفـر   قصد تایيـد تفکيک زمين مـورد ادعای خود به مسـاحت 
تقریبـی  231 متـر مربـع  واقـع درمحلـه چـاه قائـدی   )جنـوب بلـوار شـهيد مطهـری  ( مطابـق کروکی و 
مختصـات جغرافيایـی ذیـل را دارد لـذا چنانچه اشـخاص حقيقـی یا حقوقـی مدعی مالکيت زميـن  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=۷1۹۸۹2/۴2۰۰ y=۳۰2۳۶۴۷/22۳۰
atpoint  x=۷1۹۹11/۹۰۷۰ y=۳۰2۳۶۳۴/۷2۸۰
atpoint  x=۷1۹۹۰/۶۸۰۰ y - ۳۰2۳۶2۶/2۰۷۰ 
atpoint  x=۷1۹۸۸۷/22۵۰ y=۳۰2۳۶۳۸/۶۸2۰

واحد امالک شهرداری المرد

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی می پذیرد 
5۲۷۲5۶۴8 -۰9۱۷38۱9۶83
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سارق کابل برق با ۲۰ فقره سرقت 
روانه زندان شد

فرمانده انتظامی شهرستان المرد گفت: سارق کابل برق با 
2۰ فقره سرقت روانه زندان شد.

سرهنگ مهراب زارع پور اظهار کرد: به دنبال وقوع چند 
فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان “المرد”، بررسی 

موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
او ادامــه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی 
موفق شــدند در این خصوص یک سارق سابقه دار را 

شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان المرد با بیان اینکه سارق در 
بازجویی اولیه به 2۰ فقره ســرقت کابل برق اقرار کرد، 
گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شد.
زن ۱۷ ساله شوهرش را ُکشت

 حـدود یـک سـال قبـل مـردی افغانسـتانی کـه 
سـرایدار یـک خانه ویایـی در مارد بـود به طرز 
مرمـوزی ناپدیـد شـد. پس از مدتی سـحر همسـر 
1۷ سـاله وی و دختـر کوچکـش نیز خانـه ویایی 

را تـرک کردند.
در ادامـه رسـیدگی بـه ایـن پرونـده و در حالـی 
کـه همسـر اول ایـن مـرد پیگیـر ماجـرای ناپدید 
شـدن همسـرش بـود و هوویـش را در ایـن ماجرا 
مقصـر می دانسـت چنـد مـاه بعـد مأمـوران پلیس 
موفـق بـه شناسـایی محـل زندگی سـحر در تهران 
شـدند و او را کـه همـراه دختر کوچکـش و مردی 
به نـام سـعید در یـک خانـه زندگـی می کـرد بـه 

منتقـل کردند. آگاهـی  اداره 
در حالـی که سـحر مدعی بود خبری از شـوهرش 
نـدارد امـا در ادامـه بازجویی هـای پلیسـی لب به 
اعتـراف گشـود و بـه قتـل شـوهرش با همدسـتی 

کرد. اعتراف  سـعید 
او در تشـریح ایـن ماجـرا گفـت: مـن 1۷ سـال 
دارم. وقتـی مـادرم مرا بـاردار بود به اتهـام خرید 
و فـروش مـواد مخـدر و اعتیاد بـه زنـدان افتاد و 
مـن در زنـدان بـه دنیا آمـدم. وقتی بزرگ تر شـدم 
مـرا به خاله ام سـپردند امـا در خانـه او خیلی آزار 
دیـدم و تحقیـر شـدم. بعـد از اینکـه مـادرم آزاد 
شـد از محـل زندگی مـان در اسـتان گلسـتان بـه 
تهـران آمدیـم. ۵ سـال قبـل وقتـی 12سـاله بودم 
پسـر خالـه ام کـه در یـک کارگاه بلـوک زنی کار 
می کـرد یکـی از همکارانـش را بـه خانـواده مـا 
معرفـی کـرد. دالور تبعه افغانسـتان و 1۵ سـال از 
مـن بزرگ تـر بـود. وقتـی بـه خواسـتگاری ام آمد 
از آنجایـی که مـادرم اعتیـاد داشـت و به دلیل فقر 
مالـی در ازای گرفتـن هفـت میلیـون تومـان مرا به 

عقـد دالور درآورد، در واقـع او مـرا فروخـت.
فکـر می کـردم بـا ازدواج زندگی ام بهتر می شـود 
امـا دالور مـرد بداخاق، خسـیس و شـکاکی بود. 
همیشـه مرا کتـک مـی زد و هیچ پولی بـرای خرج 
کـردن نداشـتم. وقتی بچه ام بـه دنیا آمـد وضعیت 
زندگـی ام بدتـر شـد. چندبـاری همـراه دالور بـه 
و  نظافـت می کـردم  و  مـردم می رفتـم  خانه هـای 
آنهـا بـه من پـول و گاهی هـم برای مـن و دخترم 
لبـاس می دادنـد. تـا اینکـه مدتی بعد متوجه شـدم 
دالور قبـل از مـن ازدواج کـرده و همسـر و فرزند 
ناراضـی  از زندگـی ام خیلـی  دیگـری هـم دارد. 

بودم.
در ایـن میان سـعید کـه از بسـتگان دالور بود کم 
کـم بـه مـن توجـه نشـان داد و مـن بـا او درددل 
می کـردم و او همیشـه از مـن حمایـت می کـرد. 
بعـد هـم بـه او گفتـم می خواهـم طـاق بگیـرم 
امـا شـوهرم راضـی بـه جدایی نشـد تـا اینکـه با 
سـعید تصمیـم گرفتیـم او را بکشـیم. شـب حادثه 
چنـد قـرص خـواب را در آب حل کـردم و به او 
دادم بعـد هـم سـعید بـه خانـه مـا آمـد و او را با 
کابـل خفه کـرد و جسـدش را در همـان باغی که 
سـرایدار بودیـم، دفـن کردیـم. بعد از ایـن ماجرا 
بـه تهـران آمدم و در یـک تولیـدی کار پیدا کردم. 
چنـد ماهـی در خانـه مـادرم بـودم امـا او بارهـا 
پیشـنهاد داد که دخترم را بفروشـم و حتی مشـتری 
هـم بـرای دختـرم پیـدا کـرد اما مـن فـرار کردم 
و دو هفتـه در خانـه خالـه ام مانـدم بعـد هـم بـه 
سـعید گفتـم برایـم خانـه بگیرد کـه قبـول کرد و 
دو ماهـی بـا هـم زندگـی می کردیـم که دسـتگیر 

. یم شد
بدیـن ترتیـب بـا اعترافـات این زن و همدسـتش 

هر دو بازداشـت شـدند.

 جـوان سـابقه داری کـه بـا انتخـاب طعمـه هایش 
در سـایت دیـوار، از شـهروندان زورگیـری می کرد 
یـا بـا کمـک همدسـتانش خودروهای فروشـی را به 
گونـه ای مـی ربـود که حـوادث عجیـب و غریب و 
ترسـناکی رقـم می خـورد، در چنگ عدالـت گرفتار 

. شد
ایـن جـوان سـابقه دار  ماجـرای زورگیـری هـای 
کـه پـس از طـی چهـار سـال دوران محکومیـت از 
زنـدان آزاد شـده اسـت درحالـی آغـاز شـد کـه از 
اوایـل سـال ۹۸ پرونـده هـای متعـددی از زورگیری 
هـای وحشـتناک روی میـز کارآگاهان پلیـس آگاهی 
خراسـان رضـوی قـرار گرفـت کـه نشـان مـی داد 
فـردی بـا کشـاندن آگهـی دهنـدگان لوازم فروشـی 
در سـایت دیـوار بـه محل هـای خلوت، امـوال آنان 
را بـا توسـل بـه زور  یـا شـیوه هـای حیلـه گرانـه 
ترسـناک مـی ربایـد. بـه همیـن دلیـل  بـا صـدور 
دسـتوری ویـژه از سـوی سـرهنگ جواد شـفیع زاده 
)رئیـس پلیـس آگاهـی خراسـان رضـوی( پیگیـری 
تخصصـی پرونـده هـای مذکور در حالـی به گروهی  
خـودرو  سـرقت  بـا  مبـارزه  دایـره  کارآگاهـان  از 
سـپرده شـد کـه چنـد نفـر از مالـکان خودروهـا، به 
دام دزد معـروف بـه »زنبـور سـیاه« افتـاده بودند که 

در سـایت دیـوار النـه کـرده بود! 
یکـی از ایـن مـال باختگان کـه طعم نیـش زهرآلود  
»زنبـور سـیاه« را چشـیده اسـت دربـاره چگونگـی 
وقـوع ایـن حادثه بـه کارآگاهان گفت: اسـفند سـال 
بـرای فـروش  را در سـایت دیـوار  ۹۸، خـودروام 
آگهـی کردم کـه فردی تمـاس گرفت و بـرای خرید 
آن در منطقـه مهرآبـاد بـا مـن قـرار گذاشـت تـا آن 
را بازدیـد کنـد امـا روز قـرار، سـه نفـر بـه محـل 
قـرار آمدنـد و یکـی از آن ها پشـت فرمـان خودرو 
نشسـت کـه در یـک لحظه احسـاس کـردم او قصد 
سـرقت خـودروام را دارد بافاصلـه خـودم را عقب 
خـودرو آویـزان کـردم امـا او با حـرکات نمایشـی 
و چرخشـی تـاش کـرد مـرا پاییـن بینـدازد اما من 
کـه همـه سـرمایه ام را در حـال نابـودی مـی دیدم، 

محکـم بـه خـودرو چسـبیدم تـا این کـه باالخـره با 
یـک حرکت چرخشـی ترسـناک خـودرو را درحالی 
بـه جـدول کوبید که مرا مسـافت زیـادی روی زمین 
کشـیده بود!ایـن گونـه بود کـه روی زمیـن افتادم و 

او مقابـل چشـمانم خـودرو را سـرقت کرد.
وقتـی بـه محـل قـرار بازگشـتم، تـازه فهمیـدم که 
همدسـتان او نیـز از آن جـا گریختـه انـد. براسـاس 
زورگیـری  و  هـا  سـرقت  ماجـرای  گـزارش،  ایـن 
هـای »زنبـور سـیاه« همچنان با شـیوه هـای هولناکی 
ادامـه داشـت که شـکایت مـرد دیگری از همدسـتی 
یـک زن در سـرقت هـای وی پـرده برداشـت. ایـن 
مـرد بـه کارآگاهـان گفـت: تلویزیـون گـران قیمتی 
را در سـایت دیـوار بـه فـروش گذاشـته بـودم کـه 
زنـی تمـاس گرفـت و تقاضـای تخفیـف کـرد مـن 
هـم بـه او اطمینـان دادم کـه هنـگام خریـد تخفیف 
خواهـم داد چـرا کـه آن زن مدعـی بـود تلویزیـون 
منزلشـان شکسـته و به ناچـار قصد خریـد تلویزیون 
دسـت دوم را دارد امـا روز حادثـه، مـردی تمـاس 
گرفـت کـه همسـرم بـرای خریـد تلویزیون با شـما 
هماهنـگ کـرده بـود. سـاعتی بعـد مرد جوان سـوار 
بـر خـودروی سـمند بـه منزلـم آمـد  و بـا ترفنـدی 
خـاص و چرب زبانـی، کارتـن و مـدارک تلویزیـون 
را گرفـت  و درون خـودروی سـمند گذاشـت ، امـا 
در یـک لحظـه مـرد جـوان  پشـت فرمان نشسـت و 

کرد. فـرار 
نگـذارم  کـه  شـدم  آویـزان  خـودرو  از  هـم  مـن 
عقـب  امـا چـرخ  ببرنـد  سـرقت  بـه  را  تلویزیـون 
خـودرو روی پایـم قـرار گرفـت و به ناچار دسـتانم 
را رهـا کـردم. بـا توجـه بـه اهمیـت و حساسـیت 
سـرقت هـای »زنبـور سـیاه« که جـان شـهروندان را 
بـه خطـر انداخته بـود، گـروه تخصصـی کارآگاهان 
بـا راهنمایـی و هدایت سـرهنگ قنبـری )رئیس اداره 
مبارزه با سـرقت( شـیوه هـای عملیاتـی و اطاعاتی 
را بـرای بـه دام انداختـن اعضـای ایـن بانـد تغییـر 
دادنـد و بدیـن ترتیـب گـروه ویـژه کارآگاهـان بـه 
سرپرسـتی سـرهنگ زمانیـان )رئیـس دایـره مبـارزه 
بـا سـرقت خـودرو( دامنـه تحقیقـات خـود را روی 
سـارقان سـابقه دار متمرکـز کردنـد چرا که بررسـی 
داد  مـی  نشـان  هـا  آن  تجربیـات  و  میدانـی  هـای 
زورگیـری هـای مذکـور کـه در برخـی از آن هـا از 
قمه و خنجر نیز اسـتفاده شـده، از شـگردهای دزدان 

حرفـه ای اسـت.
در نهایـت پس از یک سـری فعالیت هـای اطاعاتی 
و فنـی، کارآگاهـان بـه ردزنـی جـوان سـابقه داری 
پرداختنـد کـه اواخـر سـال ۹۷ از زنـدان آزاد شـده 

بـود و تصاویـر وی بـا مـدارک جمـع آوری شـده 
از صحنـه هـای سـرقت مطابقـت نزدیکی داشـت به 
همیـن دلیـل و با صـدور دسـتورات محرمانـه ای از 
سـوی قاضی خاکشور )بازپرس شـعبه 21۷ دادسرای 
عمومـی و انقـاب مشـهد( عملیـات دسـتگیری وی 
آغـاز شـد. بنابرایـن گـزارش، کارآگاهـان مخفیـگاه 
جـوان معروف بـه »زنبور سـیاه« را در اطـراف جاده 
قدیـم قوچـان )بولوار تـوس( شناسـایی کردند و آن 

جـا را بـه محاصـره درآوردند.
آنـان سـپس در یـک عملیـات ضربتی موفق شـدند 
متهـم ۴۰ سـاله را دسـتگیر و به مقـر انتظامی هدایت 
راز  تخصصـی  هـای  بازجویـی  انجـام  بـا  کننـد. 
زورگیری و سـرقت های دیگر در شـهرهای شـمالی 
کشـور نیـز در حالـی فاش شـد کـه کارآگاهـان در 
بازرسـی از مخفیـگاه وی عـاوه بـر کشـف امـوال 
و مـدارک سـرقتی، دفترچـه ای را پیـدا کردنـد کـه 
شـماره تلفـن هـای زیـادی از آگهـی دهنـدگان در 

سـایت دیـوار را یادداشـت کـرده بود.
او در فرصـت هـای مناسـب بـا فروشـندگان کاال 
تمـاس مـی گرفـت تـا از وضعیـت مکانـی و مالـی 
افـراد و همچنیـن درصدهـای اعتمـاد بـه خریـدار 
از سـوی فروشـندگان مطلـع شـود تـا بتوانـد شـیوه 
ارتـکاب جـرم را تغییـر دهـد. در ادامه رسـیدگی به 
پرونده سـرقت هـای مذکـور، دو دسـتگاه خودروی 
سـرقتی نیـز در حالـی کشـف شـد که بررسـی های 
تخصصـی نشـان مـی داد متهـم هنگام فـرار از چنگ 
مـال باختـگان بـا خودروهـای عبـوری نیـز تصادف 
کـرده و خسـارت هـای زیادی بـه آنـان وارد آورده 
اسـت. با توجـه به اهمیـت ایـن پرونده کـه احتمال 
مـی رود تعـداد زیـادی از شـهروندان طعمـه »زنبور 
سـیاه« و همدسـتانش شـده باشـند، تحقیقات گسترده 
ای بـا دسـتور قاضـی سـیدجواد حسـینی )معـاون 
دادسـتان مرکـز خراسـان رضـوی( برای ریشـه یابی 
جرایـم احتمالی در شـهرهای دیگر کشـور و اسـتان 
خراسـان رضـوی زیرنظـر بازپـرس خاکشـور آغـاز 

است. شـده 
در همیـن حال مقام قضایی از شـهروندان خواسـت 
چنـان چه بـا شـگردهای خـاص طعمه اعضـای این 
بانـد سمندسـوار شـده انـد بـرای شناسـایی متهم و 
گـزارش ماجـرای سـرقت به دایـره مبارزه با سـرقت 
خـودرو در پلیـس آگاهـی خراسـان رضـوی واقـع 
مراجعـه کننـد. بنابراین گـزارش، تـاش کارآگاهان 
بـرای دسـتگیری همدسـتان و رابطـان »زنبور سـیاه« 

دارد. ادامـه  همچنان 

5حوادث

کشف ۴۰ راس گوسفند قاچاق در زورگیری های هولناک زنبور سیاه
المرد

فرمانده انتظامی المرد از توقیف یک دســتگاه کامیون و 
کشف ۴۰ رأس گوسفند قاچاق به ارزش یک میلیارد و 

2۰۰ میلیون ریال خبر داد.
ســرهنگ مهراب زارع پور بیان کــرد: مأموران انتظامی 
“المرد” حین کنترل خودرو هــای عبوری در محور های 
مواصاتی منتهی به این شهرستان، به یک دستگاه کامیون 
حامل احشام مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر توقیف 

کردند.
او اظهار کرد: در بازرسی از این خودرو، ۴۰ راس گوسفند 

قاچاق و فاقد مجوز دامپزشکی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان المرد با بیــان اینکه در این 
خصوص یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد، 
افزود: ارزش احشام قاچاق مکشوفه برابر نظر کارشناسان، 

یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
سرقت میلیاردی مرد نظافتچی 
از خانه ها با همدستی همسر و 

خواهرش
مـرد شـیاد کـه با همدسـتی خواهـر و همسـرش در 
پوشـش شـرکت خدماتـی و نظافتـی از خانـه ای 2 
میلیـارد تومان سـرقت کرده بود با هوشـیاری صاحب 

یـک مغازه سـاعت فروشـی بـه دام افتاد.
مـردی ۷۰ سـاله روز سـیزدهم دی بـه کانتـری1۶۳ 
ولنجک رفت و از سـرقت خانه اش خبـر داد. وی گفت: 
بـرای نظافت خانه ام با یک شـرکت خدماتـی- نظافتی 
تمـاس گرفتـم و این شـرکت، خانمی ۳۵ سـاله را برای 
نظافـت فرسـتاد. یک روز کـه در حال نظافـت بود پس 
از کمـی کار، آبمیوه ای را آمـاده کرد و ضمن اینکه برای 
خـودش نیز یـک لیـوان آورده بود لیوان دیگـر را به من 
تعـارف کـرد وقتـی آبمیوه را خـوردم از هـوش رفتم و 
2۴ سـاعت بعـد به هـوش آمدم و پسـرم را باالی سـر 
خـودم دیـدم در حالی که تمام اموال با ارزشـم سـرقت 

شـده بود.
سـرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران 
بـزرگ با اشـاره به اینکه اموال سـرقتی 2۰ میلیـارد ریال 
ارزش دارد، گفت: در تحقیقات پلیسـی مشـخص شـد 
شـرکت خدماتی سـاختگی بـوده و احتمـال همکاری 

مدیر عامل شـرکت بـا زن نظافتچی وجـود دارد.
در حالـی کـه تحقیقـات ادامـه داشـت مالباخته صبح 
دوشـنبه پانزدهـم دی مـاه بـا کانتری تمـاس گرفت و 
اظهـار داشـت: فروشـنده یـک سـاعت فروشـی با من 
تمـاس گرفـت و گفت فردی به مغازه سـاعت فروشـی 
اش مراجعـه کرده و یک سـاعت لوکـس و گران قیمت 
از یـک برنـد خـاص را بـرای فروش بـه وی ارائـه داده 
اسـت. چون رفتار مشـتری بـه نظرش مشـکوک بوده و 
بـا توجه بـه این که مشـخصات مـن به عنـوان خریدار 
اولیه سـاعت در سـایت فروش شـرکت ثبت شـده بود 

با خریـدار اصلـی آن تماس گرفته اسـت.
مخفیـگاه  و  پلیسـی هویـت  تحقیقـات  ادامـه  در   
هماهنگی هـای  بـا  و  شناسـایی  سـاعت  فروشـنده 

شـد. دسـتگیر  مخفیگاهـش  در  متهـم  قضایـی 
سـرهنگ موقوفـه ای بـا اشـاره بـه اینکـه متهـم در 
کانتـری بـه صراحـت بـه جـرم ارتکابـی اعتـراف 
کـرد، گفـت: بـه همـراه خواهـرم تصمیم به تأسـیس 
شـرکت خدماتـی گرفتیم. بعـد از تماس مشـتریان و 
اعـزام نظافتچـی که همسـرم بـود با بی هـوش کردن 
صاحبخانـه در یـک فرصت زمانی کم امـوال با ارزش 

و قیمتـی موجـود در منـزل را سـرقت می کردیـم.
بنابرایـن گزارش، تحقیقات پلیسـی برای دسـتگیری 
متهمـان دیگـر پرونـده و کشـف جزئیات آن و سـایر 

جرایم مشـابه ادامـه دارد.
فروش مدارک معاینه فنی جعلی 

شگردی برای کالهبرداری
کاهبـرداری اینترنتـی با فـروش مـدارک معاینه فنی 

جعلی خبـر داد.
  سـرهنگ احسـان آنقـی رئیـس پلیـس فتـا اسـتان 
در  تبلیـغ  بـا  کـه  فـردی  دسـتگیری  از  مرکـزی 
جعلـی  برگه هـای  و صـدور  اجتماعـی  شـبکه های 
معاینه فنی خـودرو، از مالـکان خودروها کاهبرداری 
می کـرد، خبـر داد و گفـت: طی بررسـی و رصدهای 
شـبانه روزی پلیـس در فضای مجازی، مشـخص شـد 
فـردی بـه صـورت برنامه ریزی شـده، بـا مراجعـه به 
سـایت های درج آگهـی، مالـکان خودروهایـی که به 
دلیـل مشـکات فنـی، مسـتهلک بـودن و بـاال بودن 
سـال سـاخت خودرو قادر بـه تهیه بـرگ معاینه فنی 
خـودرو نیسـتند را شناسـایی و با وعده صـدور برگ 

معاینـه خـودرو بـا آنـان ارتبـاط می گیرد.
وی اظهـار داشـت: بعـد از دریافت مبالغـی، این فرد 
برگـه معاینـه خودرویـی که بـه صورت جعلـی تهیه  
کـرده بود، بـه مالکان ایـن خودروها تحویـل می داد. 
با تحقیقات گسـترده و اقدامـات اطاعاتی و عملیاتی 
کارشناسـان پلیـس فتـا، سـرانجام فـرد موردنظـر در 
شهرسـتان اراک شناسـایی و پـس از هماهنگـی بـا 

دسـتگاه قضائی، دسـتگیر شد.
سـرهنگ آنقـی یادآور شـد: متهم با مشـاهده اسـناد 
و مـدارک موجـود، چـاره ای جـز اعتراف نداشـت و 
سـرانجام بـه جرم خـود مبنی بـر کاهبـرداری از ۶۰ 
شـهروند اراکـی بـه مبلـغ ۹۰ میلیـون ریـال بـا تهیه 
برگه هـای جعلـی معاینه فنـی از مالـکان خودروهایی 
کـه از مسـیر قانونـی قـادر به تهیـه بـرگ معاینه فنی 

خـودرو نبودنـد، اعتـراف کرد.
رئیـس پلیس فتـا فرماندهـی انتظامی اسـتان مرکزی 
اظهار داشـت: متهم دستگیرشـده در ایـن عملیات، 
شـاکیان  شناسـایی  و  تحقیقـات  تکمیـل  از  پـس 
بـا تشـکیل پرونـده مقدماتـی، بـرای سـیر مراحل 

قانونـی بـه دسـتگاه قضائـی معرفی شـد

کارگاه  یـک  منشـی  و  حسـابدار  فـروش،  مدیـر   
طاسـازی، بـا همدسـتی یکدیگـر 2۸کیلـو طـا از 
ایـن کارگاه سـرقت کرده و نقشـه کشـیده بودند که 
خودشـان مغـازه طافروشـی بـاز کنند اما اسـتفعای 

دسـته جمعی آنهـا، رازشـان را فـاش کـرد.
چنـد روز پیش صاحب یک کارگاه طاسـازی راهی 
اداره آگاهـی تهـران شـد و گفـت کـه کارمندانـش 
دسـت به سـرقت 2۸کیلـو طـا از کارگاه او زده اند. 
کارگاه  کـه  مدت هاسـت  مـن  داد:  توضیـح  وی 
طاسـازی دارم و به خاطر شـهرتم سفارشـات باالیی 
دارم. نه تنهـا طافروشـان تهرانـی بلکـه بسـیاری از 
طافروشـان شـهرهای دیگر هم سفارشـات طایشان 
را بـه مـن می دهنـد و وضع مالـی خوبـی دارم. وی 
ادامـه داد: در کارگاهـم 2مـرد و دختری جـوان کار 
می کردنـد کـه چنـد وقـت قبـل به صـورت همزمان 
اسـتعفا دادنـد و همیـن اسـتعفای همزمان آنها شـک 

برانگیخت. مـرا 
آنهـا به صـورت جداگانـه از مدت هـا قبل اسـتخدام 
شـده بودنـد. یکی از مردهـا حسـابدار، دیگری مدیر 
فـروش و دختـر جـوان نیـز منشـی کارگاه بودند که 
خیلـی بـه آنهـا اعتمـاد داشـتم غافـل از اینکـه آنها 
نقشـه شـومی برایـم کشـیده بودنـد. شـاکی گفـت: 
به دلیـل مشـغله های کاری فرصـت نمی کـردم تمـام 
حسـاب و کتـاب کارگاه را به صـورت دقیق بررسـی 
اینکـه وقتـی کارمندانـم همزمـان اسـتعفا  کنـم تـا 
دادنـد، آنهـم در شـرایطی که کارشـان خـوب پیش 

می رفـت و حقوقشـان هـم مناسـب بـود، بـه ماجـرا 
شدم. مشـکوک 

هـم  بـاز  امـا  افتـاده  اتفاقـی  کـه  شـدم  مطمئـن 
اینکـه  تـا  چیسـت.  اتفـاق  ایـن  کـه  نمی دانسـتم 
تجـاری  کار  اسـتعفا  از  بعـد  مدیرفروشـم  شـنیدم، 
آغـاز کـرده و یـک خـودروی خارجـی مـدل بـاال 
سـوار می شـود. کمـی بعد هـم شـنیدم کـه آن ۳نفر 
یـک مغـازه طافروشـی تاسـیس کرده انـد و همیـن 
باعث شـد کـه تصمیـم بگیـرم حسـاب و کتاب های 
گذشـته را به طـور دقیـق بررسـی کنـم. بـرای همین 
یـک حسـابرس اسـتخدام کـردم و او تمامـی اسـناد 
و مـدارک مالـی را بررسـی کـرد و متوجـه شـد که 
در چنـد وقـت اخیـر آن ۳نفر بـا فاکتورهـای جعلی، 
2۸کیلـو طـا از کارگاه سـرقت کرده انـد و وقتـی 
متوجـه ماجـرا شـدم تصمیـم گرفتـم شـکایت کنـم.

اقرار به سرقت
بـا ایـن شـکایت و پـس از بررسـی مدارکـی کـه 
شـاکی در اختیار پلیس و دادسـرا قـرار داد، بازپرس 
شـعبه هفتم دادسـرای ویژه سـرقت دسـتور بازداشت 
۳متهـم را صـادر کرد و مأمـوران پلیـس آگاهی چند 
روز پیـش آنها را دسـتگیر کردند. اگرچـه متهمان در 
ابتـدا منکـر هرگونـه جرمی بودنـد اما وقتی شـواهد 
و مـدارک را علیـه خـود دیدنـد لـب بـه اعتـراف 
گشـودند و بـه سـرقت 2۸کیلـو طـا اقـرار کردنـد. 
یکـی از متهمـان کـه مدیـر فـروش بـود گفـت: مـا 
سـه نفـر از وقتـی همکار شـدیم، باهم آشـنا شـدیم 

از  به تدریـج رابطه مـان صمیمـی شـد. هیچ کـدام  و 
مـا وضـع مالـی خوبـی نداشـتیم و حقوقـی هـم که 
می گرفتیـم کفـاف زندگی مـان را نمـی داد. از طرفـی 
گـردش مالـی صاحبکارمـان آنقـدر زیـاد بـود کـه 
می دانسـتیم اگـر مبلـغ زیـادی از او سـرقت شـود 

نمی شـود. متوجـه 
وی ادامـه داد: چون مـن مدیر فروش بـودم، تمامی 
طاهـای سـفارش شـده را مـن تحویـل مـی دادم و 
فاکتـور و رسـید آن را بـه دوسـتم که حسـابدار بود 
مـی دادم. سفارشـات طافروشـان خیلـی زیـاد بود. 
از یـک کیلـو تـا 1۰کیلـو سـفارش می دادنـد و مـا 
هـم نسـبت بـه وزن طایی که هر مشـتری سـفارش 
نیـم کیلـو طـا  از 1۰۰گـرم تـا  بـار  مـی داد، هـر 
سـرقت می کردیـم. سـپس فاکتور سـازی  می کردیـم 

تـا صاحـب کارگاه متوجـه نقشـه ما نشـود.
مـا طاهای سـرقتی را بیـن یکدیگر تقسـیم کرده و 
در جایـی سـرمایه گذاری می کردیـم. اگرچـه اوایـل 
امـا بعـد وسوسـه شـدیم  سـرقت هایمان کـم بـود 
بیشـتر طـا سـرقت کنیم. سـپس تصمیـم گرفتیم یک 
طافروشـی بزنیـم و همزمان اسـتعفا دادیـم که مغازه 
امـا همیـن موضـوع  راه انـدازی کنیـم  را  خودمـان 

باعث شـد کـه لـو برویم.
۳متهـم پـس از اقـرار بـه سـرقت و فریـب صاحب 
کارگاه بـا قـرار قانونی بازداشـت شـدند و تحقیقات 

در ایـن پرونـده ادامه دارد.

راز سرقت ۲8 کیلو طال لو رفت

و  خواهـر  همدسـتی  بـا  کـه  شـیاد  مـرد 
و  خدماتـی  شـرکت  پوشـش  در  همسـرش 
2 میلیـارد تومـان سـرقت  نظافتـی از خانـه ای 
کـرده بـود بـا هوشـیاری صاحـب یـک مغـازه 

فتـاد. ا م  دا بـه  فروشـی  سـاعت 
بـه  دی  سـیزدهم  روز  سـاله   ۷۰ مـردی 
سـرقت  از  و  رفـت  ولنجـک   1۶۳ کانتـری
نظافـت  بـرای  گفـت:  وی  د.  دا خبـر  خانـه اش 
نظافتـی  خدماتـی-  شـرکت  یـک  بـا  م  خانـه ا
 ۳۵ خانمـی  شـرکت،  یـن  ا و  گرفتـم  تمـاس 
روز  یـک  فرسـتاد.  نظافـت  بـرای  را  سـاله 
کـه در حـال نظافـت بـود پـس از کمـی کار، 
ینکـه برای  آبمیـوه ای را آمـاده کـرد و ضمـن ا
لیـوان  بـود  آورده  لیـوان  یـک  نیـز  خـودش 
آبمیـوه  وقتـی  تعـارف کـرد  مـن  بـه  را  دیگـر 
2۴ سـاعت بعـد  را خـوردم از هـوش رفتـم و 
بـه هـوش آمـدم و پسـرم را بـاالی سـر خودم 
بـا ارزشـم  مـوال  ا دیـدم در حالـی کـه تمـام 

بـود. شـده  سـرقت 
پلیـس  رئیـس  موقوفـه ای  جلیـل  سـرهنگ 
ینکـه  ا بـه  اشـاره  بـا  بـزرگ  تهـران  پیشـگیری 
2۰ میلیـارد ریـال ارزش دارد،  امـوال سـرقتی 
شـد  مشـخص  پلیسـی  تحقیقـات  در  گفـت: 
احتمـال  و  بـوده  سـاختگی  خدماتـی  شـرکت 
همـکاری مدیـر عامـل شـرکت بـا زن نظافتچی 

دارد. وجـود 
داشـت  مـه  دا ا تحقیقـات  کـه  حالـی  در 
مـاه  دی  پانزدهـم  دوشـنبه  صبـح  لباختـه  ما
داشـت:  اظهـار  و  گرفـت  تمـاس  کانتـری  بـا 
تماس  بـا مـن  فروشـی  فروشـنده یـک سـاعت 
سـاعت  مغـازه  بـه  فـردی  گفـت  و  گرفـت 
سـاعت  یـک  و  کـرده  مراجعـه  اش  فروشـی 
لوکـس و گـران قیمـت از یـک برنـد خاص را 
ده اسـت. چون  ئـه دا را بـرای فـروش بـه وی ا
رفتـار مشـتری بـه نظـرش مشـکوک بـوده و با 
به عنـوان  مـن  مشـخصات  کـه  یـن  ا بـه  توجـه 

فـروش  سـایت  در  سـاعت  ولیـه  ا ر  خریـدا
شـرکت ثبـت شـده بـود بـا خریـدار اصلی آن 

اسـت. گرفتـه  تمـاس 
در ادامـه تحقیقـات پلیسـی هویـت و مخفیـگاه 
فروشـنده سـاعت شناسـایی و بـا هماهنگی هـای 

قضایـی متهـم در مخفیگاهـش دسـتگیر شـد.
ینکـه متهم  ا سـرهنگ موقوفـه ای بـا اشـاره بـه 
ارتکابـی  جـرم  بـه  صراحـت  بـه  کانتـری  در 
خواهـرم  همـراه  بـه  گفـت:  کـرد،  اعتـراف 
گرفتیـم.  تأسـیس شـرکت خدماتـی  بـه  تصمیـم 
بعـد از تمـاس مشـتریان و اعـزام نظافتچـی که 
صاحبخانـه  کـردن  بی هـوش  بـا  بـود  همسـرم 
در یـک فرصـت زمانـی کـم اموال بـا ارزش و 
می کردیـم. سـرقت  را  منـزل  در  موجـود  قیمتـی 

بـرای  پلیسـی  تحقیقـات  گـزارش،  بنابرایـن 
کشـف  و  پرونـده  دیگـر  متهمـان  دسـتگیری 
مـه  دا ا به  مشـا یـم  جرا سـایر  و  آن  جزئیـات 

. د ر ا د
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فـوق تخصـص خـون و سـرطان بالغیـن بـا اشـاره بـه کاهـش 
پاکـت خـون گفـت: در بیمـاری اول، کم خونـی آناپاسـتیک یا 
آنمـی آپاسـتیک باعـث کمبـود پاکـت می شـوند و در بیماری 
دوم؛ لوسـمی هـا، گرفتـاری هـای مغز اسـتخوان بـا عفونت ها و 

سـرطان ها ممکـن اسـت باعـث کاهـش پاکت شـوند.
بـه گـزارش بهداشـت نیـوز، دکتـر سیداسـداله موسـوی فـوق 
تخصـص خون و سـرطان بالغیـن )انکولـوژی( با اشـاره به علت 
کاهـش پاکت خـون اظهار کـرد: بیماری هایی کـه باعث کمبود 

پاکـت می شـوند با مکانیسـم هـای مختلفی همراه هسـتند.
وی افـزود: زمانی که سـلول هـای مغز و اسـتخوان کاهش پیدا 
می کنـد، پاکـت خـون کاهش پیدا مـی کنند و گلبولهای سـفید 

و هموگلوبیـن هم کم می شـوند.
اشغال سلول های مغز و استخوان

فـوق تخصص خون و سـرطان بالغیـن تصریح کـرد: زمانی که 

مغز اسـتخوان توسـط سـلول های غیر معمول اشـغال می شـود، 
سـلول هـای خونـی کاهـش پیـدا مـی کنـد و باعث کم شـدن 

پاکـت خون می شـود.
دکتـر موسـوی گفت: در بیمـاری اول، کم خونی آناپاسـتیک یا 
آنمـی آپاسـتیک باعث کمبـود پاکـت می شـوند و در بیماری 
دوم؛ لوسـمی هـا، گرفتـاری هـای مغز اسـتخوان بـا عفونت ها و 

سـرطان ها ممکن اسـت باعـث کاهش پاکت شـوند.
وی مطـرح کـرد: بعضـی از مـواد در خـون بـه وجـود می آیند 
کـه بـه آنهـا آنتی بادی گفتـه می شـود؛ این مـوارد روی پاکت 
هـا مـی چسـبند و باعث کم شـدن پاکت می شـوند. در طحال، 
پاکـت هـا جمع شـوند و از بیـن برونـد؛ اینها مواردی هسـتند 

کـه ما بـه آنها کمبـود پاکـت به واسـطه ایمنـی می گوییم.
فـوق تخصص خون و سـرطان بالغیـن گفت: بعضـی از داروها 
باعـث کاهـش پاکـت هـا می شـوند. همچنیـن بزرگـی طحال 

باعـث کاهـش پاکـت در خون می شـود.
دکتـر موسـوی ادامـه داد: سـیروز و یا نارسـایی کبـد که باعث 
بزرگـی طحـال می شـود مـی تواند پاکـت های خـون را پایین 
بیـاورد؛ گلبولهـای سـفید و گلبولهـای قرمـز هـم مـی تواند کم 

کند. ایجـاد  خونی 
مهمترین دلیل کاهش پالکت خون

وی تاکیـد کـرد: بـه طـور کلـی علـل متنوعـی باعـث کاهش 
پاکـت هـای خـون می شـوند امـا مهمتریـن دلیلی که بـه طور 
متـداول و شـایع تر دیـده می شـود، داروهـا و عفونت هـا هسـتند.

فـوق تخصـص خـون و سـرطان بالغیـن اضافـه کـرد: کمبـود 
پاکـت بـا واسـطه ایمنـی ، کمبـود پاکت بـه علت نارسـایی 

مغـز اسـتخوان و کمبـود پاکت می توانـد در زمینه سـرطان های 
خـون بـه وجـود آید.

درمان انواع سرطان ها
دکتـر موسـوی بیـان داشـت: امـروزه یکـی از علل شـایع کاهش 
پاکـت هـای  خون درمان  سـرطان ها  اسـت کـه با توجه بـه اینکه 
بـا داروهای شـیمی درمانی، درمان می شـوند ممکن اسـت پاکت 

خون را پاییـن بیاورند.
وی بـا بیـان اینکـه بـه طـور معمـول این کاهـش پاکـت در اثر 
شـیمی درمانـی موقتی اسـت، گفـت: همچنین کاهـش پاکت در 
اثـر رادیوتراپی هم ممکن اسـت اتفـاق بیفتد به همیـن دلیل درمان 

سـرطان هـا هم مـی تواند باعـث کاهـش پاکت خون شـود.
عالئم کاهش پالکت خون

فـوق تخصـص خـون و سـرطان بالغیـن بـا اشـاره بـه عائـم 
کاهـش پاکـت خون افـزود: اگر کاهـش پاکت به میـزان قابل 
توجهـی باشـد؛ یعنی کمبود پاکت شـدید باشـد می تواند باعث 
خونریـزی زیر پوسـت شـود که کبـودی پوسـت و همچنین دانه 

هـای بنفش رنـگ از عائـم کمبود پاکت هسـتند.
دکتـر موسـوی یادآور شـد: کاهش پاکـت خون مـی تواند در 
مخـاط هـا باعث خونریزی شـود، به طـور مثال مـی تواند باعث 
خونریـزی در بینـی شـود و همچنین باعـث خونریـزی از لثه ها 

و خونریزی گوارشـی شـود.
وی ادامـه داد: همچنیـن در دسـتگاه ادراری مـی توانـد بـه 
صـورت ادرار خونـی بروز کنـد و در نهایت فـرم خیلی وخیم 
ایـن بیمـاری می توانـد خونریـزی در مغـز باشـد کـه باعـث 

گرفتـاری و صدمـه قابـل توجهـی بـه فـرد می شـود.

ویتامیـن A بـرای سـامتی ما بسـیار الزمسـت. ایـن ویتامین 
بـرای سـامت چشـم، پوسـت، تقویـت بـدن و … کاربـرد 
 A ویتامیـن طبیعـی  منابـع  معرفـی  بـه  مقالـه  ایـن  در  دارد. 

می پردازیـم. 
بـه گـزارش کارگـر آنایـن، ویتامیـن A در در میـوه هایـی 
ماننـد طالبـی و زرد آلـو و نیـز در خوراکی هایـی نظیر جگر، 
شـیر، پنیـر، تخـم مرغ، هویـج، کدو حلوایی، سـبزیجات سـبز 
و زرد یافـت مـی شـود. ویتامیـن آ بـرای چشـم و پوسـت و 

همچنیـن بـرای تقویـت کلی بـدن اهمیـت دارد.
ویتامیـن A بـرای افـرادی که بدن آنهـا ویتامیـن A کم دارد، 
داده مـی شـود و همچنین ممکن اسـت بـرای معالجاتی که در 

این مقاله ذکر نشـده، اسـتفاده شـود.
A نکات مهم درباره مصرف ویتامین

هرگـز نبایـد بیـش از میـزان تجویز شـده ویتامیـن A مصرف 
نمـود. از مصـرف بیش از یـک نـوع ویتامین به طـور همزمان 
بایـد خـودداری کـرد؛ مگـر اینکـه پزشـک بـه شـما بگوید. 
مصـرف ویتامیـن هـای مشـابه بـا هـم ممکن اسـت منجـر به 
مصـرف بیـش از حـد مجـاز، یـا اثـرات جانبـی بسـیار جدی 
گـردد. مصـرف بیـش از حـد ویتامیـن آ مـی توانـد اثـرات 
هنـگام  در  باشـد.  داشـته  آمیـزی  تهدیـد  و  جـدی  جانبـی 
بـارداری، ویتامیـن آ را بـدون نظر پزشـک مصـرف نکنید. در 
صورتـی کـه ویتامیـن A بیش از حـد مصرف شـود، می تواند 
منجـر بـه اثـرات سـوء در هنـگام تولـد و نقص نوزاد شـود. 
قبـل از مصـرف آن، با پزشـک خـود در مورد تمـام داروهای 

دیگـری کـه مصـرف مـی نماییـد، صحبـت کنید.
چـه  دربـاره  پزشـک  بـا   ،  A ویتامیـن  مصـرف  از  قبـل 

کنیـم؟ صحبـت  مـواردی 
قبـل از مصـرف ویتامیـن A ، بـا پزشـک، داروسـاز، دکتـر 
گیاهـی و یـا هـر دکتـر دیگـری کـه داریـد، صحبـت کنیـد. 

ممکن اسـت شـما  در شـرایط خاص پزشـکی باشـید که نباید 
از ویتامیـن آ اسـتفاده کنیـد. در صورتـی کـه باردار هسـتید، 
بـدون دسـتور پزشـک ویتامیـن آ مصـرف نکنیـد. اگـر چـه 
مقـداری ویتامیـن A بـرای رشـد طبیعـی کـودک مـورد نیـاز 
اسـت، امـا در صـورت مصرف بیـش از حد، موجـب نواقصی 
هنـگام تولـد می شـود. ممکن اسـت نیـاز به مصـرف ویتامین 
هـای دوره بـارداری بـه خصـوص آن دسـته کـه مخصـوص 
خانـم هـای بـاردار می باشـد، داشـته باشـید. اگـر در دوران 
 A شـیردهی هسـتید، از پزشـک خود دربـاره مصـرف ویتامین
بپرسـید. میـزان مصرف شـما در زمان شـیردهی با سـایر زمان 

ها نیـز متفـاوت خواهـد بود.
چگونه ویتامین A را مصرف کنیم؟

دقیقـا همانطور که روی برچسـب راهنمای کاال نوشـته شـده 
و یـا بـر طبـق دسـتور پزشـک خـود مصـرف نماییـد. مقدار 
زیادتـر یـا کمتـر و زمان طوالنـی تر یـا کوتاه تـری از چیزی 
کـه پزشـک توصیـه کـرده، مصـرف نکنید. کپسـول یـا قرص 
را بـه یکبـاره بخوریـد. اگـر داروی شـما مایـع اسـت، با یک 
قاشـق مخصـوص یـا پیمانه هـای مخصـوص سـنجیدن اندازه 
دارو، دوز داروی خـود را انـدازه گیـری کنید و بـه هیچ عنوان 
از قاشـق هـای معمولـی بـرای ایـن کار اسـتفاده نکنیـد. اگر 
قاشـق مخصـوص انـدازه گیـری ندارید از پزشـک داروسـاز 
بخواهیـد که قاشـق مناسـب را در اختیارتان قـرار دهد. هرگز 
بیـش از دوز تجویز شـده، ویتامین آ مصـرف نکنید. از مصرف 
بیـش از یـک محصـول ویتامینـی بـه طـور همزمـان اجتنـاب 
کنیـد مگـر اینکـه بنا به دسـتور پزشـک باشـد. مصـرف بیش 
از یـک ویتامیـن بـه طـور همزمـان، عـوارض جانبـی جدی و 

اثـرات بـد مصرف بیـش از حـد ویتامین روی بـدن دارد.
پزشـک شـما ممکن اسـت گاهی اوقـات دوز داروی شـما را 
 A تغییـر دهـد تـا بهترین اثـرات مثبـت را از مصـرف ویتامین

بگیریـد. حـد مجـاز مصـرف ویتامیـن آ بـا افزایش سـن، باال 
مـی رود. از دسـتورالعمل هـای پزشـک خـود در ایـن زمینـه 
پیـروی کنیـد. ممکـن اسـت نیـاز داشـته باشـید بـا آکادمـی 
ملـی علـوم “مرجع رژیـم غذایـی خوراکـی” و یـا دپارتمان 
کشـاورزی آمریـکا )کـه قبـا با نـام کمـک روزانه بـه بدن یا  
RDA شـناخته مـی شـده( بـرای اطاعات بیشـتر، مشـورت 

. کنید
در دمـای معمولـی اتـاق و بـه دور از نـور، رطوبـت و گرما 

کنید. نگهـداری 
ویتامین A در چه مواد غذایی موجود اسـت؟

ویتامیـن A بـه فـرم اصلی اش فقـط در مواد غذایـی حیوانی 
موجـود اسـت. ویتامیـن آ بـه مقـدار زیـاد در جگـر وجـود 
دارد. در تخـم مـرغ میزان محـدودی از آن یافت می شـوند و 
شـیر و لبنیـات منابع خوب ویتامین A هسـتند. پیش سـازهای 
 A ویتامیـن آ یعنـی کاروتنوئیدهـا کـه در بـدن بـه ویتامیـن
تبدیـل مـی شـوند، کـه در سـبزیجات با رنگ سـبز تیـره مثل 
سـبزی خـوردن و اسـفناج، در سـبزیجات نارنجـی رنـگ مثل 
هویـج و کـدو حلوایـی و میـوه هـای بـه رنـگ نارنجـی مثل 
پرتقـال و گرمـک وجـود دارد. بدین خاطر اسـت کـه توصیه 
مـی شـود حتمـًا در کنـار غـذا، سـاالد سـبزیجات، سـبزی 
خـوردن، سـوپ سـبزیجات یـا سـبزیجات پختـه مثل سـیب 

زمینی داشـته باشـید.
ویتامیـن A یکـی از ویتامیـن هـای مفید و ضروری اسـت که 
فوایـد زیـادی بـرای مـا دارد. البتـه ایـن ویتامین هـم باید در 
حـد تعـادل مصـرف شـود ومصـرف خیلـی زیـاد ان توصیـه 

شـود. نمی 
کا هـر خوراکـی بایـد در حد تعادل اسـتفاده شـود. ویتامین 
A در هویج و اسـفناج بسـیار موجود اسـت و شـما میتوانید از 
ایـن دو سـبزی چه خـام و چه پختـه در موارد مختلف اسـتف

آیـا شـما از افـرادی هسـتید که دوسـت داریـد روز خود را 
بـا یـک فنجـان قهوه یـا چای گـرم شـروع کنید یا به شـروع 
روز بـا یـک صبحانـه کامـل اعتقـاد داریـد؟ اگـر بـه هر یک 
از ایـن دو گـروه تعلق دارید بایـد درباره عـادات صبحگاهی 

خـود تجدیدنظـر کنید.
بـه گـزارش ایندیاتایمـز، صبـح کـه از خـواب بیـدار مـی 
شـویم متابولیسـم بـدن به آهسـتگی انجـام می شـود، بنابراین 
سـطح pH معـده زیـاد و بـدن مـا کـم آب اسـت. در چنین 
شـرایطی داشـتن یـک صبحانـه کامـل یـا کافئیـن بـا شـکم 
خالـی مـی توانـد وضعیـت را بدتر کنـد. بر اسـاس اظهارات 
لـوک کوتینیـو، مربـی سـامتی و سـبک زندگـی پـس از 12 
سـاعت معـده و روده انسـان ماننـد اسـفنج نـرم مـی شـوند، 
بنابرایـن در آن زمـان از روز مواد مغذی بیشـتری را می تواند 
جـذب کنـد. از ایـن رو باید روز خود را سـالم شـروع کنیم. 
لـوک ۷ نوشـیدنی کـه فـرد بایـد صبـح زود بـا معـده خالی 
بنوشـد تـا سیسـتم گوارشـی سـالم داشـته باشـد را در اینجا 

معرفـی کرده اسـت.
آب گندم تازه

مصـرف آب گنـدم تـازه بـا معـده خالـی فواید بی شـماری 
دارد، مـی توانـد بـه کاهـش وزن کمـک کنـد، بیمـاری های 
پوسـتی را درمـان مـی کنـد، اشـتها را کاهـش مـی دهـد، 

سـلول هـای شـما را سـم زدایـی مـی کنـد، ایمنـی را بهبود 
مـی بخشـد، گـردش خـون را تحریک مـی کند، خسـتگی را 
کاهـش مـی دهـد، آرتـروز را درمـان مـی کند و هضـم غذا 
را بهبـود مـی بخشـد. اگـر قـادر بـه یافتـن علف گنـدم تازه 
نیسـتید مـی توانیـد از پـودر گنـدم ارگانیـک اسـتفاده کنیـد، 

فوایـد هـر دو روش مشـابه اسـت.
آب لیمو

یـک لیـوان آب گـرم و 2 قاشـق غذاخـوری آب لیموتـرش 
تـازه از جملـه نوشـیدنی هایـی اسـت کـه شـما بـرای تـازه 
کـردن صبـح خود نیـاز داریـد. محتـوای ویتامیـن C موجود 
در لیمـو مـی توانـد بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن، حفـظ 
سـطح pH بـدن و دفـع سـموم از سیسـتم کمک کند. اسـید 
سـیتریک مشـکات گوارشـی را از بیـن مـی برد و بـا تداخل 
بـا سـایر آنزیـم هـای معـده ترشـح آب معـده را تحریک می 

. کند
آب گرم با لیمو، زنجبیل و عسـل

اگـر مـی خواهیـد نوشـیدنی صبحانـه تـان خـوش طعـم تر 
باشـد، زنجبیـل و عسـل را بـه آب گـرم و لیمو اضافـه کنید. 
نوشـیدن هـر روز صبح این نوشـیدنی گـرم راهـی موثر برای 
تقویـت سیسـتم هضـم و جلوگیـری از سـوهاضمه، حالـت 
تهـوع و سـوزش معـده اسـت. ایـن نوشـیدنی بـه تقویـت 
سیسـتم ایمنـی بـدن کمک مـی کند، پوسـت را نـرم و لطیف 
مـی کنـد و گلـو را تسـکین مـی دهـد که همـه اینهـا نگرانی 
هـای رایـج در طـول فصـل زمسـتان اسـت. ابتـدا آب را بـا 
زنجبیـل بجوشـانید، سـپس آن را صـاف کرده و اجـازه دهید 
خنـک شـود. بعد یک قاشـق غذاخـوری آب لیمو و عسـل به 

آن اضافـه کنیـد و از نوشـیدن آن لـذت ببریـد.
آب لیمـو به همـراه زنجبیـل، دارچین، زردچوبـه، فلفل 

سـیاه و عسل
گیاهـان و ادویـه جـات به دلیـل داشـتن فواید بیشـمار برای 
دارنـد.  ای  ویـژه  هنـد جایـگاه  رژیـم غذایـی  در  سـامتی 
دارچیـن، فلفـل سـیاه، زنجبیـل و زردچوبـه، وقتـی بـا هـم 

جوشـانده شـوند یـک چـای مقـوی و سـالم بـرای روده و 
معـده درسـت مـی شـود. آب لیمـو و عسـل را بعـد از کمی 
سـرد شـدن به چـای اضافـه کنیـد. نوشـیدن این چـای صبح 
زود حتـی مـی توانـد بـا تقویـت ایمنـی بـدن، شـما را از 

سـرماخوردگی و آنفوالنـزا در زمسـتان دور نگهـدارد.
نوشـیدنی سـرکه سـیب، لیمـو، زنجبیـل، سـیر، عسـل و 

دارچیـن
سـرکه سـیب دارای طیف وسـیعی از فواید سـامتی است و 
برای سـالم ماندن باید بخشـی از رژیم شـما باشـد. نوشـیدن 
ایـن سـرکه با معـده خالی مـی تواند بـه جلوگیـری از گاز و 
نفـخ معـده کمـک کنـد. عـاوه بر ایـن می توانـد بـه از بین 
بـردن باکتـری هـای معـده یـا روده کمـک کنـد. یک کاسـه 
برداریـد و از هـر کدام از مواد ذکر شـده 1 قاشـق غذاخوری 

در ظـرف بریزیـد و آن را خـوب مخلـوط کنید و بنوشـید.
آویشن، زنجبیل، دانه فلفل و زردچوبه

معجـون آویشـن و دانـه فلفـل بـرای کسـانی کـه با مشـکل 
تجمـع مخاط سـروکار دارنـد بسـیار عالی اسـت. تجمع بیش 
از حـد مخـاط می تواند حفره سـینوس شـما را مسـدود کرده 
و منجـر بـه عفونـت باکتریایـی یـا ویروسـی شـود. نوشـیدن 
پاکسـازی  بـه  توانـد  اوایـل صبـح مـی  نوشـیدنی در  ایـن 
مجـرای بینـی کمـک کنـد. تنهـا کاری که بایـد انجـام دهید 
ایـن اسـت کـه 1 قاشـق غذاخوری آویشـن بـا 1 دانـه فلفل، 
زنجبیـل رنـده شـده و زردچوبـه در مقـداری آب اضافه کنید 
و آن را بـه مـدت 1۰ دقیقـه بجوشـانید، سـپس آن را صـاف 

کـرده و از نوشـیدن آن لـذت ببرید.
در آخـر بایـد گفـت آنچـه کـه صبـح خـود را با آن شـروع 
مـی کنیـد بـرای سیسـتم داخلی بدن شـما بسـیار مهم اسـت. 
اگـر روز خـود را بـا قهـوه و چـای شـروع کنیـد، ممکـن 
اسـت اواخـر روز با برخـی از مشـکات معده روبرو شـوید، 
بنابرایـن بایـد مراقـب انتخـاب هـای اول صبـح خود باشـید. 
حتـی مـی توانید بـه جای نوشـیدنی هایـی که در بـاال عنوان 

شـده روز را بـا یـک لیـوان آب گـرم شـروع کنید

۶ پزشکی و  سالمت 

مصرف دارو باعث کم شدن پالکت خون می شود؟

ویتامین A در چه میوه و غذاهایی یافت می شود؟

نوشیدنی های مقوی برای سالمت روده

درمان درد دندان با روش های طبیعی
پوسـیدگی دنـدان، عصبانیـت و… همگی میتواند علت درد دندان باشـد. برای تسـکین 
درد دنـدان تـا زمانی کـه به دندانپزشـک نرفته اید میتوانیـد از مواد طبیعی اسـتفاده کنید.

به گزارش بهداشـت نیوز، لیدوکائین همیشـه بهترین مسـکن برای آرام کردن درد دندان 
)Toothache( نیسـت، گاهی درمان های طبیعی و سـنتی بهتر از هر داروی شیمیایی، 

درد دندان شـما را آرام می کنند.
هیـچ دردی را نمـی توانیـد با آن قیاس کنید؛ وقتـی می گیرد، تمرکـز، آرامش و حواس 
تـان را فلـج مـی کنـد و رمق انجـام هیـچ کاری را برای تـان باقی نمـی گـذارد. دندان 
درد؛ همـان دردی کـه بعیـد اسـت بارها و بارها گریبان شـما را نگرفته باشـد و یک روز 
آرام را بـرای تان سـیاه نکرده باشـد. اگر بـرای آرام کـردن دردهای گاه و بـی گاه دندان، 
همیشـه انواع مسـکن ها و اسـپری های بی حس کننده را در کابینت آشـپزخانه نگه می 
داریـد، ایـن مطلـب را بخوانید. ما برای آرام کردن درد شـما، نسـخه های طبیعـی، ارزان 
و بـی ضررتـری را در اختیـار داریـم. پس به این نسـخه ها اعتماد کنید و همـه داروهای 

پرضـرری کـه به خاطـر ترس از دنـدان درد در خانه نگه داشـته ایـد را دور بریزید.
درمان با روغن میخک

میخـک، یـک داروی گیاهی برای تسـکین دنـدان درد اسـت. در این گیاه، یک مسـکن 
طبیعـی وجـود دارد که البته در صورت اسـتفاده درسـت، به آرام شـدن درد شـما کمک 
مـی کنـد. اگـر بافت لثه یا زبان تان حسـاس باشـد، ریختـن روغن روی منطقـه درد می 
توانـد حـال تـان را بدتر کند، پـس برای گرفتـن نتیجه دلخـواه تان از ایـن روش کمک 

بگیرید:
دو قطـره از روغـن میخک را روی یک پنبـه بریزید و آن را تا زمـان فروکش کردن درد، 

پشـت دندان تان قـرار دهید.
امـا مـی توانید سـراغ راه طبیعی تری هـم بروید. کافی اسـت یک دانه میخـک را آنقدر 

بجویـد که روغنش بیـرون بیاید.
میخـک را مـی توانیـد به مدت نیم سـاعت یا تا زمانی کـه دردتان آرام بگیـرد، در دهان 

خود نگـه دارید.
سس زنجبیل و فلفل برای درد دندان

زنجبیـل و فلفـل هر دو داروهای ضد درد هسـتند. شـما مـی توانید هر کـدام از این دو 
ادویـه را بـه طور جداگانه مورد اسـتفاده قـرار دهید، چراکه هر دوی این مسـکن ها، پیام 
تسـکین درد را بـه مغـز می فرسـتند. اما برای گرفتـن نتیجه بهتر، می توانیـد مخلوطی از 

ایـن دو ادویـه را تهیه کنیـد. از روش زیر کمک بگیرید:
میزان مساوی از این دو ادویه را با آب مخلوط کنید و یک سس بسازید.

توپ کوچکی از پنبه درست کنید و به میزان کافی به سس مورد نظر آغشته اش کنید.
آن را درسـت روی دنـدان تـان بگذاریـد و تا زمان فروکـش کردن درد، پنبـه را از دهان 

تان خـارج نکنید.
درمان با محلول آب نمک

نمـک یـک ضدعفونی کننـده قوی اسـت؛ پس اگـر درد دندان شـما به خاطـر عفونت 
ایجاد شـده باشـد، اسـتفاده از نمک مـی تواند زودتر از هـر راه دیگری شـما را آرام کند. 
آب نمـک دور دنـدان را ضدعفونـی مـی کند و مایع هایـی که باعث التهاب می شـوند 
را خـارج مـی کنـد. از ایـن روش درمانی می توانید هـر زمان که به آن نیـاز پیدا کردید، 

به روش زیر اسـتفاده کنید:
یک قاشق چای خوری نمک را در یک فنجان آب جوش حل کنید.

این محلول التهاب را کم کرده و بقایای آلودگی را از دهان شما پاک می کند.
۳۰ ثانیه آن را در دهان تان بچرخانید و بعد بیرون بریزید.

با نسخه های طبیعی از درد دندان رها شوید
دم کرده نعناع برای درد دندان

دمنـوش نعنـاع هـم عطـر خوبـی دارد و هـم می توانـد به عنـوان یک بی حـس کننده 
خـوب مـورد اسـتفاده قرار بگیرد. البته تنها دمنوش نعناع نیسـت که درد شـما را آرام می 
کنـد، بلکـه چای سـیاه هـم خاصیت ضـد التهـاب دارد و با کم کـردن تورم مـی تواند 
بـه کاهـش درد هـم کمک کند. بـرای گرفتن نتیجـه بهتر از این دو نوشـیدنی، به شـیوه 

زیر عمـل کنید:
یـک قاشـق چـای خوری نعنا خشـک را در یـک فنجان آب جـوش بریزید و بـرای دم 

کشـیدنش 2۰ دقیقـه صبر کنید.
وقتی که دمنوش تان خنک شد، آن را در دهانتان بچرخانید و بعد بیرون بریزید.

اگـر هـم نعناع در دسـترس ندارید و می خواهید از چای سـیاه اسـتفاده کنیـد، یک تی 
بـگ را خیس کنیـد و روی ناحیه دردنـاک بگذارید.

چای سـیاه گسـی را درسـت کنیـد و پس از خنـک شـدن، آن را چند بـار در دهان تان 
کنید. غرغره 

درمان با آب اکسیژنه
اگـر درد دنـدان، بـا بدمزگـی دهان و حتی تـب همراه بـود، بهترین راه بـرای کم کردن 
مشـکل، اسـتفاده از آب اکسـیژنه اسـت. امـا مثل تمـام روش های طبیعـی، این هم یک 
روش موقتـی اسـت و تنهـا تا روز ویزیت پزشـک شـما را آرام نگه مـی دارد و عفونت 
دنـدان تـان را کمتـر می کند. اگر چاره ای جز تسـکین خانگی درد نداریـد، از این روش 

بگیرید: کمک 
بـرای کشـتن باکتـری هـا و کـم کـردن ناراحتی تـان، کمـی آب اکسـیژنه ۳ درصد را 

قرقـره کنید.
از ایـن محلـول تنها برای شستشـو اسـتفاده کنید و پـس از چرخانـدن آن در دهان تان، 

محلول را بیـرون بریزید.
بعد هم چند بار دهان تان را با آب خالی شست وشو دهید.

یخ برای درد دندان
فرقـی نمـی کنـد درد دندان، شـما را کافـه کند یا پـا درد عذاب تان دهد؛ یخ همیشـه 
مسـکن موقتـی خوبـی بـرای انـواع درد ها بـوده اسـت. اگر مـی خواهید تا رسـیدن به 

مطب دندانپزشـکی سـرپا بمانید، از ایـن روش کمک بگیرید:
چند قالب یخ را در یک کیسه پاستیکی بریزید

پارچـه نازکی را روی کیسـه بپیچیـد و برای بی حس شـدن دندان تـان، 1۵ دقیقه آن را 
روی قسـمتی از صـورت خـود که دندان دردنـاک در محدوده آن قـرار دارد، بگذارید.

درمان با صمغ مر
شـیره درخـت مرمکـی یا همان صمغ مـر می توانـد دنـدان درد شـما را آرام کند، پس 
اگـر تـا امـروز نامش را نشـنیده بودید، همیـن حاال بـرای تهیه کردنش بـه عطاری محله 
تـان برویـد. ایـن صمغ التهاب دهـان تان را کم کـرده و به از بین رفتـن باکتری ها کمک 
مـی کنـد. اگر یک عطاری کاردرسـت می شناسـید که این صمـغ در آن پیدا می شـود، 

پـس از تهیـه کـردن، آن را به این شـیوه مصرف کنید:
یـک قاشـق چـای خوری از پـودر مر را در دو فنجـان آب به مدت ۳۰ دقیقه بجوشـانید 

و اجـازه دهیـد محلول تان خنک شـود.
بعـد هـم برای هر بار اسـتفاده، یک قاشـق چـای خـوری از ایـن دارو را در یک فنجان 
آب بریزیـد و ۵ تـا ۶ بـار در روز غرغـره ایـن محلـول را ادامـه دهید تا بـه نتیجه مورد 

برسید. نظرتان 
سیر برای درد دندان

خوردن سـیر تنها سیسـتم ایمنی بدن تـان را تقویت نمی کند. ایـن داروی طبیعی عاوه 
بـر اینکـه نمـی گـذارد هر نـوع بیماری سـراغ تان بیایـد و بیهوده درد بکشـید، مسـکن 
خوبـی بـرای درد دنـدان هـم به حسـاب می آیـد. بـرای گرفتـن بهترین نتیجه از سـیر 

درمانـی، به ایـن توصیه عمـل کنید:
یک حبه سیر را روی دندان تان بگذارید و آن را بجوید.

درد شما چند دقیقه بعد از جویدن سیر آرام می شود.
پس اگر نتیجه را فورا مشاهده نکردید، به جویدن سیر ادامه ندهید.

ایـن گیـاه نه تنها درد شـما را آرام می کند، بلکـه مصرف مداومش دنـدان تان را محکم 
تر هم مـی کند.
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عملیـات اجرایی ۷ طـرح مختلف سـرمایه گذاری با 
مشـارکت بخش خصوصـی در منطقه ویـژه اقتصادی 

المرد آغاز شـد
بـه گـزارش خبرگزاری صدا و سـیما، مرکـز فارس، 
ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل  دولـت  فدایـی  فریـدون 
اقتصـادی المـرد گفت: سـاخت کارخانـه تولید کاغذ 
از سـنگ آهـک بـا ظرفیـت سـاالنه حـدود ۸ هـزار 
تـن، کارخانه سـیمان خاکسـتری بـا تولیـد روزانه ۶ 
هـزار تـن، کارخانه فـرآوری آلوئه ورا با هـدف تولید 
کارخانـه  بهداشـتی،  و  آرایشـی  محصـوالت  انـواع 
تولیـد انواع سـنگ با ظرفیـت تولید سـالیانه 2۴ هزار 
مترمربـع انـواع سـنگ و پایانـه حمـل و نقـل منطقـه 

ویـژه اقتصـادی المـرد ا با مشـارکت سـرمایه  گذاران 
بومـی آغاز شـد.

وی افـزود: همچنین کارخانه سوله سـازی و سـاخت 
آزمایشـگاه  تخصصـی  مرکـز  و  فلـزی  سـازه های 
کـه  اسـت  دیگـری  طـرح  دو  آلومینیـوم،  صنایـع 
عملیـات اجرایـی آن هـا در دو زمیـن مجـزا توسـط 
یـک سـرمایه گـذار بخـش خصوصـی آغـاز شـد. 

فدایـی دولـت اضافه کـرد: در مجموع بـرای اجرای 
ایـن ۷ طـرح براسـاس زمینـه فعالیت آنهـا، زمین های 
منطقـه ویـژه  ناحیه هـای مختلـف سـایت  مجـزا در 
اقتصـادی المرد به مسـاحت حـدود ۴1۳ هزار و 2۰۰ 
مترمربـع به سـرمایه گذاران واگذار شـد کـه در زمان 
بهره بـرداری از آنهـا، افزون بـر ۶۰۰ نفـر بـه صورت 
مسـتقیم و یکهـزار و ۳2۰ نفـر به صورت غیرمسـتقیم 

مشـغول به کار خواهند شـد. 
بـرآورد  اقتصـادی المـرد  مدیرعامـل منطقـه ویـژه 
۷ طـرح جدیـد  ایـن  ریالـی  حجـم سـرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی را حـدود ۳ هـزار و ۸۶ میلیـارد 

ریـال اعـام کـرد. 
در پـی احـداث و تکمیـل زیرسـاخت های اساسـی 
منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد در محافـل اقتصـادی 
از ایـن کانـون راهبـردی صنعتـی بـه عنـوان یکـی 

از مراکـز مهـم مـورد توجـه صاحبـان سـرمایه برای 
یـاد  زا  اشـتغال  و  مولـد  طرح هـای  در  مشـارکت 

می شـود.
از مهم تریـن صنایـع ایـن منطقـه می توان بـه نیروگاه 
نیـروگاه سـیکل ترکیبـی  خورشـیدی 1۰ مگاواتـی، 
۹۳۰ مگاواتـی، کارخانه هـای تولیـد سـنگ مصنوعی 
و آسـفالت و دیگـر واحد هـای خدماتـی نظیـر بیمه، 
فـروش  بازارچـه  و  پیشـرفته  صنعتـی  آشـپزخانه 

کرد. اشـاره  محصـوالت 
ورق  تولیـد  صنعتـی  واحد هـای  اکنـون  هـم 
آلومینیومـی، مونتـاژ لـوازم خانگـی و ماشـین آالت 
اسـت.  سـاخت  حـال  در  منطقـه  ابـن  در  راهسـازی 
در طـرح جامـع منطقـه ویـژه اقتصادی المـرد تولید 
شـمش منیزیم، فـوالد، صنایـع مرتبط با پایین دسـت 
و باالدسـت آلومینیـوم، نیروگاه هـای بـرق و صنایـع 
پتروشـیمی، نفـت و گاز، سـیمان و اسـتقرار صنایـع 
مـادر و دیگـر صنایـع پشـتیبان و خدماتی پیـش بینی 

است.  شـده 
اقتصـادی المـرد از زیرمجموعه هـای  منطقـه ویـژه 
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنی 
ایـران )ایمیـدرو( اسـت کـه در جنوب اسـتان فارس 
و در فاصلـه ۳۶۵ کیلومتـری جنوب شـیراز قـرار دارد.

امام جمعه المرد 
عملیات بزرگ کربالی 5 برای 

جوانان بیشتر تبیین شود

خبرنگلر نیدانی  محسن 
حجـت االسـام علـی حسـین زاده در خطبـه 
هـای نمـاز جمعه شـهر المـرد، اظهار داشـت: 
۵ شـاهد شـاهکار  در عملیـات بـزرگ کربای 
بـا  نیروهـای نظامـی کشـورمان   فرماندهـان و 
هدایـت حضـرت امـام )ره(بودیـم زیـرا بعـد 
فکـر  ایـن  در  دشـمن   ۴ کربـای  عملیـات  از 
متحمـل  سـنگین  بسـیار  شکسـت  مـا  کـه  بـود 

ایم. شـده 
ماننـد  بزرگـی  هـای  عملیـات  افـزود:  وی 
جوانـان  بـرای  بایـد   ۵ کربـای  و   ۸ والفجـر 
بیشـتر تبییـن شـود تـا جوانـان بدانند رشـادت 
بـه  را  دشـمن   ۵ کربـای  در  مـا  هـای  بچـه 
جمهـوری  داد  نشـان  و  نشـاند  سـیاه  خـاک 
قدرتمنـد  بسـیار  مظلومیـت  عیـن  در  اسـامی 

هسـت.
و  یـاد  گرامیداشـت  بـا  المـرد  جمعـه  امـام 
کاظمـی،  احمـد  حـاج  شـهید  سـردار  خاطـره 
خدمـات و تـاش هـای وی را موجـب انجـام 
سـپاه  زمینـی  نیـروی  در  بزرگـی  کارهـای 

نسـت. ا د
بـه  اشـاره  بـا  زاده  حسـین  االسـام  حجـت 
مسـعود  ای  هسـته  شـهدای  شـهادت  سـالروز 
روشـن  احمـدی  مصطفـی  و  محمـدی  علـی 
بیـان داشـت: دشـمن زمانـی کـه دیـد دیگـر 
روی  نـدارد  علمـی  عرصـه  بـا  مقابلـه  تـوان 
امـا  آورد  کشـورمان  دانشـمندان  تـرور  بـه 
ادامـه  شاگرانشـان  توسـط  عزیـزان  ایـن  راه 

داشـت. خواهـد 
خطیـب جمعـه المـرد بـا گرامیداشـت یـاد و 
خاطـره آیـت اهلل مصبـاح تصریـح کـرد: آیـت 
روز  بـه  انقابـی،  شـخصیت  یـک  مصبـاح  اهلل 
دنیـا  مختلـف  نقـاط  از  کـه  بـود  کارآمـد  و 
از  و  شـدند  مـی  حاضـر  ایشـان  موسسـه  در 
ایـن شـخصیت انقابـی توانمنـد اسـتفاده مـی 

کردنـد.
برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  المـرد  جمعـه  امـام 
رزمایـش پهپـادی ارتـش گفـت: ایـن رزمایش 
خیـره  قابلیـت  از  نمایشـگاهی  ارتـش  پهپـاد 
رخ  بـه  کـه  بـود  پهپـادی  عرصـه  در  کننـده 

شـد. کشـیده  دشـمن 
حجـت االسـام حسـین زاده ادامـه داد: هـم 
کلیومتـری  هـزار   ۴ بـرد  بـا  پهپـاد   ۵۰ اکنـون 
اهـداف را  توانـد  اختیـار داریـم کـه مـی  در 

. ند بز
سـطح  در  امـروز  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
نیروهـای مسـلح نیروهایـی بـا روحیـه جهادی 
در  انـد  توانسـته  کـه  دارد  وجـود  انقابـی  و 
بومـی و خودکفایـی  دانـش  بـه  تولیـد سـاح 
هـم  بـه  کننـده  صـادر  بلکـه  اسـت  رسـیده 

باشـیم. نیـز  خـود  نظامـی  پیمانـان 
خصـوص  در  زاده  حسـین  االسـام  حجـت 
حـوادث اخیـر در کنگـره آمریـکا نیـز افـزود: 
آمریـکا دیگـر ابـر قـدرت نیسـت و افـول آن 
نزدیـک  اینهـا  سـقوط  و  نیسـت  کتمـان  قابـل 

هسـت.
پارس  سواری  گریز  و  تعقیب  پایان 
ز توقیف یک  نتظامي اســتان فــارس ا ا فرمانده 
تریاک  کیلو   ۶۶۰ کشــف  و  پارس  پژو  سواري 
و دســتگیري یک ســوداگر مرگ در محورهاي 

د. مواصاتي شهرســتان »المرد«، خبر دا
فـارس  ول  ا حـوادث  گـروه  گـزارش  بـه 
کـرد:  بیـان  حبیبـی  رهام بخـش  ر  سـردا  ،
مخـدر  د  مـوا بـا  مبـارزه  پلیـس  ن  مامـورا
نتظامـی  ا کارکنـان  همـکاری  بـا  اسـتان 
بـا  بلـه  مقا طـرح  اجـرای  در  “المـرد” 
حیـن  مـرگ،  ن  گرا سـودا و  قاچاقچیـان 
یـن  ا بـه  منتهـی  عبـوری  کنتـرل خودروهـای 
پـارس  پـژو  سـواری  یـک  بـه  شهرسـتان، 
و  تعقیـب  فتی  مسـا طـی  ز  ا پـس  و  مظنـون 
متوقـف  بیشـتر  بررسـی  بـرای  را  آن  گریـز 

. نـد د کر
یـن  ا ز  ا بازرسـی  در  ینکـه  ا بیـان  بـا  وی 
کشـف  تریـاک  کیلـو   ۶۶۰ خـودرو، 
نفـر  یـک  خصـوص  یـن  ا در  فـزود:  ا شـد، 
سـیر  بـرای  و  دسـتگیر  حرفـه ای  قاچاقچـی 
ئـی  قضا مراجـع  تحویـل  نونـی  قا مراحـل 

. شـد
ر  هشـدا فـارس  اسـتان  نتظامـی  ا نـده  فرما
نیـروی  کـف  بـر  جـان  مأمـوران  د:  دا
بـا همـه تـوان خـود نسـبت  نتظامـی اسـتان  ا
مـرگ  ن  گرا و دسـتگیری سـودا بـه شناسـایی 

می کننـد. م  قـدا ا

سـردار  گفـت:  قـدس  نیـروی  سیاسـی  معـاون 
سـلیمانی اهـداف آمریـکا درمنطقـه را بـه ناکامی 
مانـع  بـا  گذاشـتند  پـا  آمریکایی هـا  هرجـا  و 
مواجـه شـدند. نـام سـردار سـلیمانی  بـه  بزرگـی 

به گـزارش خبرگزاری بسـیج از فارس،  سـردار 
احمـد کریمخانـی معـاون سیاسـی نیـروی قـدس 
مراسـم  در  اسـامی  انقـاب  پاسـداران  سـپاه 
گرامـی داشـت یکمیـن سـالگرد شـهادت سـپهبد 
حـاج قاسـم سـلیمانی کـه در سـالن اجتماعـات 
دار  گلـه  مظاهـری شـهر  فرهنگـی شـهید  کانـون 
شهرسـتان مهـر برگـزار شـده بـود بـا بیـان اینکه 
شـهید  مـورد  در  قضـاوت  و  شـناخت  از  تاریـخ 
سـلیمانی عاجـز اسـت و بایـد سـالها بگـذرد تـا 
خدماتـی  چـه  سـلیمانی  شـهید  بدانـد  بشـریت 
داشـته اظهـار داشـت: سـردار سـلیمانی بیـش از 
۴۰ سـال مجاهـدات داشـته کـه بخـش اعظـم آن 
در گمنامـی اسـت و شـناخت مـردم بـه دهه آخر 

مجاهـدت ایشـان بـاز مـی گـردد.
اینکـه  بیـان  بـا  قـدس  نیـروی  سیاسـی  معـاون 
سـردار سـلیمانی هیـچ گاه مغرور نشـد و پیروزی 
داشـت:  بیـان  دانسـت  مـی  خـدا  الطـاف  از  را 
شـهید سـلیمانی کار را فقـط بـرای رضـای خـدا 
انجـام مـی داد و یکـی از مؤلفـه هـای اصلی در 

اسـت. قاسـم اخاص  مکتـب حـاج 
وی والیتمـداری را یکـی دیگـر از مؤلفـه هـای 
مکتـب شـهید سـلیمانی برشـمرد و ایشـان را در 
نظـر، بیـان و عمـل والیتمـدار دانسـت و تصریح 
کـه  کـرد  یـاد  قسـم جالـه  قاسـم  حـاج  کـرد: 
عاقبـت  از شـئون  فقیـه  ولـی  بـه  اتصـال  میـزان 
بخیـری اسـت و ایـن انـدازه محبتـی کـه مـردم 
نسـبت بـه شـهید سـلیمانی نشـان دادنـد و ایـن 

شـهادت از والیـت مـداری ایشـان اسـت.
خـط  گـری  انقابـی  گفـت:  خانـی  کریـم 
قرمـز حـاج قاسـم بـود و در مقابـل کسـی کـه 
میخواسـت بـه انقـاب خدشـه وارد کنـد ذره  ای 

نمی آمـد. کوتـاه 
امـور  وزیـر  بـار  اولیـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
خارجـه آمریـکا سـه سـال و نیم قبـل واژه حذف 
سـردار سـلیمانی را بـه کار بـرد ولـی مهمتـر از 
کـه  اینسـت  سـلیمانی  سـردار  شـهادت  نحـوه 
چـرا آمریکایی هـا دسـت بـه ایـن خباثـت زدند ، 
بیـان داشت:سـردار سـلیمانی تمـام طـرح هـا و 
بـه بـن بسـت  راهبردهـای آمریـکا در منطقـه را 
هـا  تمـدن  برخـورد  نظریـه  زمانیکـه  کشـاند، 
مطـرح شـد آمریکایـی هـا گفتنـد نزاع آینـده بین 
تمـدن اسـام و غرب اسـت و از همیـن رو طرح 
کشـورهای  تجزیـه  جهـت  را  بـزرگ  خاورمیانـه 

اسـامی مطـرح کردنـد.
بـه  ایـن طـرح  در  آمریـکا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
دنبـال دسـتیابی بـه ۵ هـدف بـود تصریـح کـرد: 
اشـغالگر  رژیـم  امنیـت  تضمیـن  هـدف  اولیـن 
و  عـراق  در  کـه  هایـی  بحـران  و  بـود  قـدس 
سـوریه بـه وجود آمـد در راسـتای تامیـن امنیت 

بـود. صهیونیسـتی  رژیـم 
هژمونـی  و  قـدرت  تثبیـت  و  حفـظ  کریمخانـی 
آمریـکا در منطقـه و دنیـا را دومین هـدف آمریکا 
 ۷ وجـود  بـا  آمریـکا  کـرد:  تاکیـد  و  برشـمرد 

تریلیـون دالر هزینـه در عـراق زمانـی کـه رئیس 
آمریـکا مـی خواهـد وارد عـراق شـود  جمهـور 
فـرودگاه  یـک  در  خامـوش  چـراغ  بـا  و  شـبانه 
نظامـی مـی نشـیند و کمتـر از یـک سـاعت بـاز 

گـردد. می 
وی ادامـه داد: بـا انهـدام پهبـاد فـوق پیشـرفته 
بیـرون  و  انگلیسـی  نفتکـش  توقیـف  آمریکایـی، 
آوردن روح الـه زم از چنگال سـرویس اطاعاتی 
سـوال  زیـر  آمریـکا  هیمنـه  و  قـدرت  فرانسـه 
رفـت، ایـن هـدف توسـط جمهـوری اسـامی و 
سـلیمانی  سـردار  توسـط  آن  از  عمـده ای  بخـش 

نـاکام مانـد.
داشـت:  بیـان  قـدس  نیـروی  سیاسـی  معـاون 
هـدف سـوم آن هـا تسـلط بـر انـرژی منطقـه از 
طریـق تحریـم نفـت ایـران و صـادر کـردن نفت 

بـود. سـایر کشـورها 
شـیعه  و  هراسـی  ایـران  هراسـی،  اسـام  وی 
و  برشـمرد  آمریـکا  هـدف  چهارمیـن  را  هراسـی 
بخـش  ایـن  در  سـلیمانی  سـردار  کـرد:  تاکیـد 
فـوق العـاده عمـل کـرد و پـروژه داعـش هم در 
همیـن راسـتا اجـرا شـد، بـرای سـردار سـلیمانی 
غـزه اهـل تسـنن و فوعـه و کفریـا شـیعه کـه ۵ 
سـال در محاصـره بودند فرقی نداشـت و اساسـا 
واقـع  در  نبـود،  سـنی  و  شـیعه  داعـش  بحـث 
داعـش یـک قرائـت جدیـد و خطرناک از اسـام 

. د بو
کریمخانـی بـا بیـان ایـن کـه خانـم کلینتـون در 
کتـاب خاطراتـش مـی نویسـد که به 12۰ کشـور 
گـروه  ایـن  داعـش  ظهـور  بـا  تـا  کـرده  سـفر 
رسـمیت  بـه  دولـت  عنـوان  بـه  را  تروریسـتی 
یـک  محصـول  داعـش  داشـت:  اظهـار  بشناسـند 
مـاه و دومـاه نبـود و دشـمن حـد اقـل 1۰ سـال 
تـاش کـرده تـا یـک گـروه تروریسـتی اینچنینی 
در حـوزه اعتقـادی بـه وجـود بیـاورد تا دسـت 
سـلیمانی  سـردار  و  بزنـد  جنایاتـی  چنیـن  بـه 
شـهادت دادنـد کـه در طـول تاریـخ پدیـده ای 

خطرنـاک تـر از داعـش ندیـده ایـم.
وی ادامـه داد: در سـوریه بـا بیـش از 2۵۰ گروه 
تروریسـتی مـی جنگیدیـم کـه وجـه مشـترک همه 
آن هـا دشـمنی و عنـاد بـا جمهوری اسـامی بود.

اینکـه  بیـان  بـا  قـدس  نیـروی  سیاسـی  معـاون 
تمـدن  جنـگ  گرفتنـد  تصمیـم  هـا  آمریکایـی 
کننـد  تبدیـل  تمدنـی  درون  جنـگ  بـه  را  هـا 
تصریـح کـرد: رهبـر معظـم انقـاب فرمودند این 
سـری  یـک  شـدند  داعـش  عضـو  کـه  جوانانـی 
اصلـی سـرویس هـای  و دشـمن  ناداننـد  جـوان 
وارد  را  هـا  جـوان  ایـن  کـه  هسـتند  جاسوسـی 
ایـن صحنـه کردنـد تا با اسـم اسـام، اسـام را 

کننـد. بدنـام 
وی بـا بیـان اینکـه طبـق پیـش بینـی موسسـات 
غربـی دهـه ی ۵۰ میـادی اکثـر جمعیت فرانسـه 
االن  همیـن  از  هـا  ایـن  گفـت:  هسـتند  مسـلمان 
در  رو  همیـن  از  کننـد،  مـی  را  روز  آن  فکـر 
بگذارنـد  نمایـش  بـه  اسـام  از  قرائتـی  صددنـد 
کـه نـه تنها غیـر مسـلمانان حتـی خود مسـلمانان 
را  ای  پدیـده  چنیـن  یـک  کننـد،  وحشـت  هـم 

گذاشـتند. نـاکام  سـلیمانی  سـردار 
را  آمریـکا  پنجـم  هـدف  کریمخانـی،  سـردار 
جمهـوری  اقتـدار  و  قـدرت  افزایـش  بـا  مقابلـه 
شـهید  داشـت:  بیـان  و  برشـمرد  اسـامی 
طـول  در  کـه  گفتنـد  رابطـه  همیـن  در  سـلیمانی 
تاریـخ انقـاب هیچـگاه بـه انـدازه امـروز نظـام 

اسـت. نداشـته  اقتـدار  اسـامی  جمهـوری 
 ۵ ایـن  سـلیمانی  سـردار  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اظهـار  کشـاند  ناکامـی  بـه  را  آمریـکا  هـدف 
داشـت: هرجـا آمریکایـی ها پا گذاشـتند بـا مانع 

بزرگـی بـه نـام سـردار سـلیمانی مواجـه شـدند 
نـام  بـه  ای  عقبـه  از  نیـز  سـلیمانی  سـردار  کـه 
جمهـوری اسـامی ایـران و گـروه هـای مقاومت 
ایـن  بـه سـهم خـود در  داشـت کـه هـر کـدام 

داشـتند. نقـش  پیـروزی 
معـاون سیاسـی نیـروی قـدس بـا بیـان ایـن که 
شـهادت  بـا  کردنـد  نمـی  فکـر  هـا  آمریکایـی 
عشـق  انـدازه  ایـن  تـا  مـردم  سـلیمانی  سـردار 
ارادت نشـان دهنـد گفـت: والیـت مـداری و  و 
دفـاع از ارزش هـا از شـاخصه هـای بارز شـهید 
سـلیمانی اسـت و بـه واسـطه ی همیـن شـاخصه 
هاسـت کـه خداونـد عشـق سـردار سـلیمانی را 
بلکـه  تنهـا ملـت مـا  نـه  در دل ملـت گذاشـت، 
در عـراق، سـوریه، لبنان و در یک سـال گذشـته 
۵۷۰ مراسـم بـرای  تـا قبـل از ایـن ایـام بـاالی 
سـردار سـلیمانی در آمریـکا برگـزار شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه انتقـام سـخت مطالبـه بحـق 
اظهـار  اسـت،  رهبـری  تاکیـد  مـورد  و  مـردم 
داشـت: با هـدف قـرار دادن پایـگاه عین االسـد 
کـه  زیدیـم  آمریـکا  بـه  سـخت  سـیلی  یـک  مـا 
بـزرگ  بسـیار  اقـدام  یـک  خـود  نـوع  در  البتـه 
اهمیـت جلـوه داده شـود. نبایـد کـم  اسـت کـه 

سـخت  انتقـام  کـرد:  تاکیـد  کریمخانـی  سـردار 
و  صبـر  بایـد  امـا  شـد  خواهـد  گرفتـه  قطعـا 
وزیـر  ترامـپ،  اگـر  حتـی  داشـت،  حوصلـه 
مثلـث  کـه  دفـاع  وزیـر  و  آمریـکا  امورخارجـه 
انتقـام سـخت  شـوم تـرور هسـتند کشـته شـوند 
نیسـت، انتقـام سـخت اخـراج آمریـکا از منطقـه 

اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مصوبـه اخـراج آمریکایی از 
عـراق بـه برکـت خـون شـهید سـلیمانی توسـط 
پارلمـان عـراق تصویـب شـد و بـه عنـوان برگ 
در  مقاومـت  نیرهـای  و  مـا  دسـت  ای  برنـده 
عـراق اسـت بیـان داشـت: امـروز آمریکایـی ها 
بدتـر  از هـر زمـان دیگـر در عـراق  شرایطشـان 
اسـت و از ۸ پایـگاه در عـراق ۵ پایـگاه را تخلیه 

اند. کـرده 
اینکـه  بیـان  بـا  قـدس  نیـروی  سیاسـی  معـاون 
بـرای  عربـی  کشـورهای  مسـابقه  شـاهد  امـروز 
هسـتیم  قـدس  اشـغالگر  رژیـم  بـه  پیوسـتن 
گفـت: جـای تاسـف دارد کـه ایـن کشـورها می 
خواهنـد امنیـت خـود را بـه رژیمـی گـره بزننـد 
امنیـت خـود دچـار  بـه شـدت در تضمیـن  کـه 

اسـت. مشـکل 
از  گزارشـی  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  وی 
ارائـه  سـلیمانی  سـردار  بـه  کشـور  وضعیـت 
دادیـم کـه از نظـر خودمان قـدری نگـران کننده 
بـود امـا سـردار گفـت در طـول ۴۰ سـال عمـر 
انقـاب شـرایطی از ایـن بدتـر هـم داشـته ایـم 
امـا همـواره ۳ عامـل باعـث عبـور نظـام از ایـن 

اسـت. گردنـه هـای سـخت شـده 
سـردار کریمخانـی اولین عامـل را لطف و اراده 
الهـی برشـمرد و بیان داشـت: لطـف و اراده الهی 
شـامل حـال مـا می شـود، اگـر بـاور کنیـم و با 
کوچکتریـن مشـکلی فکـر نکنیـم کار تمام اسـت.

وی ادامـه داد: دومیـن عامـل رهبـری و مدیریت 
حکیمانـه ایشـان اسـت کـه وسـط میدان ایسـتاده 
مـی  تبییـن  و  کننـد  مـی  مطـرح  گفتمـان  و  انـد 

. کنند
سـردار احمـد کریمخانی معـاون سیاسـی نیروی 
قدس سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی در پایان 
گفـت: سـومین عامـِل عبـور نظـام از گردنـه هـا 
مـردم هسـتند بـه شـرط ایـن کـه قـدر مـردم را 
بدانیـم، مـردم هیـچ جایگزیـن دیگری بـرای این 
نظـام ندارنـد بـه شـرط ایـن که مـا باور داشـته 

باشـیم و مشـکات مـردم را حـل کنیـم.

لزوم احداث درمانگاه تامین 
اجتماعی در شهرستان مهر

نماینـده مـردم شهرسـتان های المـرد و مهـر 
ضـرورت  بـر  اسـامی،  شـورای  مجلـس  در 
در  اجتماعـی  تأمیـن  درمانـگاه  احـداث 

کـرد.  تأکیـد  مهـر  شهرسـتان 
مهـر،  از  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
مشـترک  نشسـت  طـی  موسـوی  سیدموسـی 
بـا رئیـس سـازمان تأمیـن  اجتماعـی کشـور، 
بـا اشـاره بـه بافـت کارگـری شهرسـتان مهر 
صنعتـی  مجموعه هـای  اسـتقرار  دلیـل  بـه 
و  پارسـیان  پاالیشـگاه  همچـون  مختلـف 
بیمـه  هـزار   2۵ حضـور  و  اتـان  اسـتحصال 
ایـن شهرسـتان، خواسـتار احـداث   شـده در 
مهـر  شهرسـتان  اجتماعـی  تأمیـن  درمانـگاه 

. شد
در  فـارس  نماینـدگان  مجمـع  سـابق  رئیـس 
مجلـس بـه دیـدار خود بـا وزیـر کار، تعاون 
در  و گفـت:  اشـاره کـرد  اجتماعـی  رفـاه  و 
را  الزم  دسـتورات  کار  وزیـر  دیـدار،  ایـن 
و  کـرد  صـادر  این جانـب  نامـه  هامـش  در 
پـس از آن مدیـرکل درمـان تأمیـن اجتماعی 
مدیـران  از  دیگـر  برخـی  همـراه  بـه  فـارس 
سـازمان مرکـزی در سـفری کـه میزبـان آنان 
بـودم از زمیـن ایـن درمانـگاه در شـهر مهـر 

بازدیـد کردنـد.
الزم  اقدامـات  سـایر  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
نیـز پـس از ایـن سـفر پیگیـری شـده اسـت، 
درمانـگاه  احـداث  مجـوز  صـدور  خواسـتار 
سـازمان  رئیـس  راسـتا،  ایـن  در  کـه  شـد 
بـه  را  الزم  دسـتورات  اجتماعـی  تأمیـن 

کـرد. ابـاغ  سـازمان  درمـان  معـاون 
همچنیـن  مهـر  و  المـرد  مـردم  نماینـده 
تأمیـن  درمانـگاه  شـدن  دوشـیفته  خواسـتار 
سـازمانی  منـازل  تکمیـل  و  المـرد  اجتماعـی 
ایـن  کـه  شـد  درمانـگاه  ایـن  پزشـکان 
تامیـن  سـازمان  معاونیـن   بـه  نیـز  مطالبـات 

شـد. ارجـاع  اجتماعـی 

طرح  درصدی   95 پیشرفت 
آبخوانداری  و  سیالب  کنترل 
ُمهر در  شور  رودخانه  حوضه 

باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  گـزارش  بـه 
ابوالفضـل  شـیراز،  از  جـوان  خبرنـگاران 
طبیعـی  منابـع  اداره  سرپرسـت  فـرد  رسـایی 
طـرح  ُمهر،گفـت:  شهرسـتان  آبخیـزداری  و 
حوضـه  آبخونـداری  و  سـیاب  کنتـرل 
اعتبـاری  بـا  مهـر  شـهر  در  شـور  رودخانـه 
۳2 میلیارد ریـال از محـل اعتبارات  بالـغ بـر 
و  اعتبـار  تامیـن  ملـی  توسـعه  صنـدوق 

اسـت. تکمیـل  درحـال 
کنتـرل  طـرح  خاکـی   عملیـات  حجـم  او، 
رودخانـه  حوضـه  آبخونـداری  و  سـیاب 
شـور در شـهر مهـر را ۸۰ هـزار متـر مکعـب 
و  سـیاب  کنتـرل  کـرد:  بیـان  و  برشـمرد 
خندقـی  فرسـایش  پیشـرفت  از  جلوگیـری 
سـیاب  اثـر  در  کـه  شـده   ایجـاد  )گالـی( 
یکـی از مهمتریـن اهـداف اجـرای ایـن طرح 

اسـت. بـزرگ 
رسـایی فـرد بـا اشـاره بـه اینکـه مطالعـات 
1۳۹۳ انجام و  آبخیـزداری این طرح در سـال 
عملیات اجرایی آن امسـال آغاز شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: در صـورت جـذب اعتبـارات 
الزم مراحـل تکمیلـی ایـن طـرح اجـرا و بـه 

زودی بـه بهـره بـرداری می رسـد.
مهر  شهرستان  در  کینوا  کشت 
بـار در شهرسـتان مهـر  اولیـن  بـرای  کینـوا 

شد کشـت 
سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه   
مرکـز فارس،مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی 
اسـیر گفـت: ایـن گیـاه در سـطح یـک هکتار 
کشـت  دارالمیـزان  آبـی  برکـه  روسـتای  در 
۴ تـن  شـده و پیـش بینـی مـی شـود حـدود 

برداشـت شـود. هکتـار محصـول  در 
از  هـدف  افـزود:  موسـوی  صغـری  سـیده 
کشـت کینـوا، ترویـج کشـت گیاهـان بـا نیاز 
آبـی کـم و مقـاوم بـه شـوری آب و خـاک 

. ست ا
علمـی  نـام  بـا  اسـت  گیاهـی  کینـوا 
 Chenopodium quinoa willd
دانه هـای  به خاطـر  را  آن  کـه  اسـت  غلـه ای 

می کننـد کشـت  اش  خوراکـی 
از آنجایـی کـه کینـوا بـه طـور طبیعـی فاقد 
گلوتـن اسـت می توانـد بهتریـن گزینـه بـرای 

رژیـم غذایـی فاقـد گلوتن باشـد.

۷ خرب

معاون سیاسی نیروی قدس:
سردار سلیمانی مانع بزرگی مقابل اهداف آمریکا درمنطقه بود 

تحولی سازنده در جنوب فارس
آغاز ساخت ۷ طرح سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
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طلــوع 
المرد و مهر

حضرت فاطمه الزهرا  )ع( :
8 آگهی

آن  زن  شخصیت  حفظ  برای  چیز  بهترین 
است که مردی را نبیند و نیز مورد مشاهده 

مردان قرار نگیرد.

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

 برابـر راي شـماره 139960311029000394مورخـه 99/9/19  هيـات اول موضوع قانون تعييـن تکليف وضعيت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضي آقای سـعيد کشـميری فرزند علی  بشـماره شناسـنامه 1085  صادره از  فراشـبند در یک باب خانه   به مسـاحت 
237/6  متـر مربـع پـالک 7481 فرعـی از 1231 اصلـی مفروز  مجزی شـده از پـالک 809 فرعـی از 1231 اصلی   قطعه 
6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالک رسـمي آقـای حاجی ومحمـد و محمد رضـا و مرتضی 
همگـی عاليشـوندی  محـرز گردیـده اسـت . لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي 
شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار 
اوليـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/9/20
تاریخ انتشار دوم : 99/11/5

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند
م الف /۸۴

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره 1399603311029000399 مورخـه 99/9/20 هيـات قانـون تعييـن تکليـف 
اراضـي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي ششـدانگ یـک درب باغ نخلـی  تحت پـالک  1239/2783 مفروزی 
از پـالک 1239 اصلـی   بـه مسـاحت 6377/7 متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در مالکيـت آقای 
رسـول حسـينی  فرزند  قاسـمعلی   به شـماره شناسـنامه 2450896831  قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتي 
تحدیـد حـدود پـالک اصلـي پس از انتشـار آگهـي تحدید حـدود بعمل نيامده اسـت لذا حسـب تقاضـاي مالک و 
برابـر دسـتور تبصـره مـاده 13 قانـون تعييـن تکليـف اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي عمليـات تحدید 
حـدود پـالک موصـوف روزیکشـنبه   مورخـه 99/11/26 سـاعت 9 صبـح در محـل وقـوع ملـک شـروع و انجام 
خواهـد گرفـت . لـذا بـه وسـيله این آگهـي از کليـه صاحبان امـالک مجاور دعـوت مي گـردد که در وقـت مقرر 
در محـل وقـوع ملـک حضـور یافته و چنانچه نسـبت بـه حدود و حقـوق ارتفاقي پـالک مذکور ادعایـي دارند طبق 
مـاده 20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبا از تاریـخ تنظيم صـورت مجلس تحدیـد حدود به مـدت 30 روز به 

اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـليم و رسـيد دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/10/20
تاریخ تحدید حدود :1399/11/26

امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 
م الف /۸۶

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره 1399603311029000402 مورخـه 99/9/20 هيـات قانون تعييـن تکليف 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي ششـدانگ یـک درب بـاغ نخلـی  تحـت پـالک  1239/2784 
مفـروزی از پـالک 1239 اصلـی   بـه مسـاحت 3438/9 متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در 
مالکيـت آقـای رسـول حسـينی  فرزند  قاسـمعلی   بـه شـماره شناسـنامه 2450896831  قرار گرفته اسـت و 
مطابـق سـوابق ثبتـي تحدیـد حـدود پـالک اصلي پـس از انتشـار آگهـي تحدید حـدود بعمـل نيامده اسـت لذا 
حسـب تقاضـاي مالـک و برابـر دسـتور تبصـره مـاده 13 قانـون تعييـن تکليـف اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد 
سـند رسـمي عمليـات تحدیـد حدود پالک موصوف روزیکشـنبه   مورخـه 99/11/26 سـاعت 9 صبح در محل 
وقـوع ملـک شـروع و انجـام خواهـد گرفـت . لذا به وسـيله ایـن آگهـي از کليه صاحبـان امالک مجـاور دعوت 
مـي گـردد کـه در وقـت مقـرر در محل وقـوع ملک حضـور یافتـه و چنانچه نسـبت به حـدود و حقـوق ارتفاقي 
پـالک مذکـور ادعایـي دارند طبـق ماده 20 قانـون ثبت ، اعتراض خـود را کتبـا از تاریخ تنظيم صـورت مجلس 
تحدیـد حـدود بـه مـدت 30 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان فراشـبند تسـليم و رسـيد دریافت 

 . دارند 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/10/20
تاریخ تحدید حدود :1399/11/26

امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 
م الف /۸۷

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره 1397603311029000489 مورخـه 97/10/25 هيـات قانون تعييـن تکليف 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي ششـدانگ یک بـاب خانـه  تحـت پـالک  1231/5290 مفروزی 
از پـالک 1231/809 اصلـی   بـه مسـاحت 339/84 متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخش 8 فـارس در مالکيت 
آقـای عبـاس پناهيـان  فرزنـد  اميـد علـی    بـه شـماره شناسـنامه 2440150436  قـرار گرفته اسـت و مطابق 
سـوابق ثبتـي تحدیـد حـدود پـالک اصلـي پـس از انتشـار آگهـي تحدید حـدود بعمـل نيامده اسـت لذا حسـب 
تقاضـاي مالـک و برابـر دسـتور تبصره مـاده 13 قانـون تعيين تکليف اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي 
عمليـات تحدیـد حـدود پـالک موصـوف روزشـنبه   مورخـه 99/11/11 سـاعت 9 صبـح در محـل وقـوع ملک 
شـروع و انجـام خواهـد گرفـت . لـذا به وسـيله این آگهـي از کليـه صاحبان امالک مجـاور دعوت مـي گردد که 
در وقـت مقـرر در محـل وقـوع ملـک حضـور یافتـه و چنانچه نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقي پـالک مذکور 
ادعایـي دارنـد طبـق مـاده 20 قانون ثبـت ، اعتراض خـود را کتبـا از تاریخ تنظيـم صورت مجلـس تحدید حدود 

بـه مـدت 30 روز بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـليم و رسـيد دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/10/20
تاریخ تحدید حدود :1399/11/11

امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 
م الف /۸۵

آگهي حصر وراثت 
آقای حسـین  حسـنی پور     داراي شناسـنامه شـماره ۶۵۷۰۰۵۸۶۴۹   به شـرح درخواسـت  از این شورا  درخواسـت گواهي حصر وراثت 
نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان عباس حسـنی پـور     به شـماره شناسـنامه ۴۰۵ در تاریـخ ۹۹/۸/۸ در اقامتگاه دایمـي خود در 

شـیراز  بـدرود حیـات گفته و ورثـه حین الفـوت آن مرحوم منحصر اسـت به :  
1 - احمد حسنی پور      متولد 1۳1۷  ش ش 1۷ صادره از المرد   پدر  متوفی  

2 -  فاطمه شریفی     متولد 1۳2۰  ش ش ۶۰۹۰11۹۸1۴ صادره از جم   مادر متوفی 
۳ -مدینه حسنی     متولد 1۳۵۰  ش ش 1۶۳  صادره ازکنگان زوجه  متوفی 

۴ -راضیه علیپور      متولد 1۳۶۴  ش ش ۴۸ صادره از الرستان زوجه  متوفی 
۵ -  حسین حسینی    متولد 1۳۷۶  ش ش ۶۵۷۰۰۵۸۶۴۹ صادره از مهر  پسر متوفی  
۶ -مهدی حسنی پور    متولد 1۳۹۰  ش ش ۶۵۷۰1۸۷۰۹۰ صادره از مهر  پسر متوفی 
۷ -شقایق  حسنی پور   متولد 1۳۷2  ش ش ۶۰۹۰۰2۰۵۳2 صادره ازجم  دختر متوفی 

۸ -شکوفه  حسنی پور   متولد 1۳۷۴  ش ش ۶۵۷۰۰۳۰۴۷۷ صادره از مهر  دختر متوفی 
۹ -شمایل   حسنی پور   متولد 1۳۷۵  ش ش ۶۵۷۰۰۴۰۷1۵ صادره از مهر  دختر متوفی 

1۰ -معصومه    حسنی پور   متولد 1۳۸۸  ش ش ۶۰۹۰12۰۰۳ صادره از جم  دختر متوفی 
11 -فاطمه     حسنی پور   متولد 1۳۸۸  ش ش ۶۰۹۰1۳۶۰۸۵ صادره از جم  دختر متوفی 

12 -زهرا    حسنی پور   متولد 1۳۹۰  ش ش ۶۵۷۰1۸1۵۶۴ صادره از مهر  دختر متوفی 
1۳ -محبوبه    حسنی پور   متولد 1۳۹۶  ش ش ۶۵۷۰2۵۴2۴۳ صادره از مهر  دختر متوفی 

و مرحـوم ورثـه دیگـري نـدارد اینـک با انجام تشـریفات درخواسـت مزبـور را به اسـتناد مـاده ۳۶2 قانون امور حسـبي یـک نوبت آگهي 
مـي نمایـد تـا هـر کسـي اعتراضـي دارد و یـا وصیـت نامـه اي از متوفي نـزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهي ظرف یـک ماه به شـورا تقدیم 

دارد واال گواهـي صادر خواهد شـد .
دفتر  شوراي حل اختالف شهر اسیر   

آگهی تغییرات شرکت
آگهـی تغييـرات شـرکت بهمـن صنعت پارسـيان شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبت 454 و شناسـه 
ملـی 14000009512 به اسـتناد صورتجلسـه هيئت مدیره مـورخ 1399/02/17تصميمـات ذیل اتخاذ 
شـد : - آقـای محمـد رضـا بهمنـی با شـماره ملی 5150003131 به سـمت رئيـس هيئت مدیـره و خانم 
زینـب اسـماعيلی بـا شـماره ملـی 6579914505 بـه سـمت نایـب رئيـس هيئت مدیـره و آقای حسـن 
بهمنـی بـا شـماره ملـی 5489670010 بـه سـمت مدیرعامـل و عضـو هيئـت مدیـره انتخـاب گردیدند 
. - کليـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبيـل چک ، سـفته ، بـروات ، قراردادها و نيز سـایر 
اوراق عـادی و اداری بـا امضـاء آقـای حسـن بهمنـی )مدیـر عامل( همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهر 
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آگهی تغییرات شرکت 
آگهـی تغييـرات شـرکت بهمـن صنعت پارسـيان شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبت 454 و شناسـه 
ملی 14000009512 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـاليانه مورخ 99/02/17 تصميمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : - آقـای امير مسـعود بهمنی به شـماره ملـی 6570002686 به عنوان بـازرس اصلی و 
خانـم زهـرا ابولـی بـه شـماره ملـی 5159155511 به عنـوان بـازرس علی البـدل برای مدت یک سـال 
مالـی انتخـاب گردیدنـد. - خانم زینب اسـماعيلی به شـماره ملـی 6579914505 و آقای حسـن بهمنی 
بـه شـماره ملـی 5489670010 و آقـای محمـد رضـا بهمنـی بـه شـماره ملـی 5150003131 بعنوان 

اعضـاء هيئـت مدیره بـرای مدت دو سـال انتخـاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهر 
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آگهی مزایده عمومی 
نوبـت دوم  مرحلـه اول:10/20/ 1399          مرحله دوم:1399/10/27

شـهرداری اشـکنان بـه اسـتناد مصوبـه شـماره ۹۹/2۹1 بـه تاریخ 1۳۹۹/۸/2۸ شـورای اسـامی شـهر اشـکنان در نظـر دارد 
نسـبت بـه فـروش یکدسـتگاه خـودروی سـواری پـژو به مشـخصات زیـر اقـدام نمایـد متقاضیـان محترم مـی تواننـد جهت 
شـرکت در مزایـده و دریافـت اسـناد مزایـده به مـدت ده روز کاری پـس از درج آگهی به شـهرداری اشـکنان مراجعـه نمایند.

شرایط:
 -

گـردد. تحویـل  شـهرداری  دبیرخانـه  بـه  مقـرر  موعـد  در  و  سربسـته  پاکـت  در  بایسـت  مـی  پیشـنهادات 
- مبلـغ سـپرده  بـه صـورت ضمانـت نامـه معتبـر بانکـی و یا واریـز وجـه بـه حسـاب 1۰۰۰1۴۸۰۳۳۷۰۶ به نام شـهرداری 

اشـکنان نزد پسـت بانک باشـد.
- چنانچـه نفـرات اول تـا سـوم برنـده مزایـده حاضر به عقد قرار داد نباشـند سـپرده آنـان به ترتیـب به نفع شـهرداری ضبط 

خواهد شـد.
- هزینه درج آگهی ، کارشناسـی و نل و انتقال بعهده برنده مزایده می باشـد.

- شـهرداری در رد یا قبول یک یا کیله پیشنهادات مختار است.
- به پیشـنهادات مخدوش و معیوب ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه شـهرداری : پایان وقت اداری شـنبه 1۳۹۹/1۰/۶

حسین خسروی - شهردار اشکنان
10326/م الف
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