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مقام معظم رهبری: 

امام، حرفهای نو و 
سعادت آفرینی دارد 

که بشریت، همیشه تشنه 
آنهاست و به همین علت 
هیچگاه کهنه نخواهد شد

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

دکتر موسوی نماینده مردم 
شهرستانهای المرد و مهر

 اختصاص بیش از 
۵ میلیارد تومان 

قیر رایگان به 
شهرستان های 
المرد و مهر 
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دعوت به همکاری 
به تعدادی راننده پایــه یکم جهت کار در منطقه 

مهر نیازمندیم  
مراجعه : گله دار روســتای خواجــه مراد کارخانه 

تولید بتن ساروج بتن 

آقای انصاری ۰91۷184۵۷9۵ 

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شـرکت صنعت ایده آل اندیشـه پارسـه شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 625 و شناسـه ملی14005031081 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مورخ1399/10/04تصمیمات ذیل اتخاذ شـد
- خانـم زهـره کشـاورزبا شـماره ملـی 2297082071 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره وآقـای یونـس علـی زاده بـا شـماره ملـی 
6579932831 بـه سـمتنایب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل و خانم سـارا کشـاورز با شـماره ملـی 2291109243 به سـمت 
عضـو هیئـت مدیره و خانم سـمیرا کشـاورز با شـماره ملـی 2300655381به سـمت عضوهیئـت مدیره انتخاب شـدند. - کلیه اسـناد 
و اوراق بهـادار وتعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا وسـایراوراق عـادی و اداری بـا امضاء آقـای یونس علی 

زاده )نایبرئیس هیئت مدیره و مدیر عامل( همراه با مهر شـرکت معتبرمی باشـد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها

وموسسات غیرتجاری مهر
35020 1081869

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شـرکت صنعت ایده آل اندیشـه پارسـه شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 625 و شناسـه ملی 14005031081 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی بطور فـوق العاده مـورخ 1399/10/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد
: - اعضـای هیـات مدیـره عبارتنـد از خانـم زهـره کشـاورز باشـماره ملـی 2297082071 ، آقـای یونـس علـی زاده با شـماره ملی 
6579932831 ، خانـم سـارا کشـاورز بـا شـماره ملـی 2291109243 و خانم سـمیرا کشـاورز با شـماره ملـی 2300655381که 
بـرای مـدت دو سـال انتخـاب شـدند. - آقایعبدالهـادی احمدی به شـماره ملـی 5150025690 به سـمت بازرس اصلـی و خانم زهرا 

کشـاورز بـه شـماره ملـی 2291109235 بـه سـمت بـازرس علی البـدل برای مـدت یک سـال مالی انتخاب شـدند.

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

35021 1081870



سال چهارم/ شماره 169یکشنبه    5 بهمن     1399 

مشـاور و بـازرس ویـژه وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی گفـت: قوانیـن و مقـررات مرتبـط بـا کار و 
تولیـد بایـد بـه نفـع تولیـد، حفـظ، توسـعه و تثبیـت 

نیـروی کار بازنگـری و اصـاح شـود.
هماهنگـی  شـورای  نشسـت  در  یـاوری،  کریـم 
دسـتگاه های زیرمجموعـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی در اسـتان فـارس افـزود: اگـر قـرار اسـت 
تغییـر یـا اصاحـی در قوانیـن و مقـررات صـورت 
پذیـرد، باید این تغییـرات در جهت همراهـی با تولید، 
پایـداری و ثبـات بنگاه هـای اقتصـادی، افزایـش توان 
تولیـد، رقابـت و ایجـاد و توسـعه اشـتغال انجام شـود.

مشـاور و بـازرس ویـژه وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی، بـا بیـان اینکـه همه مشـکات موجـود در 
یـک بنـگاه اقتصـادی مشـکل دار را نمی تـوان متوجـه 
بانک هـا دانسـت، گفت: مشـکات واحدهـای تولیدی 
بـه ۲ دسـته درون و بـرون کارگاهـی تقسـیم می شـود.

وی ادامـه داد: یکی از مشـکات بنگاه هـای اقتصادی 
مشـکل دار، اختـاف بیـن سـهامداران و بعضـا سـوء 
مدیریـت اسـت که از ایـن طریق مشـکات دیگری به 

ایـن بنگاه هـا نیـز تحمیل می شـود.
یـاوری اضافـه کـرد: تحریم هـای ظالمانـه از جملـه 
مشـکات بـرون کارگاهـی اسـت کـه بـه بنگاه هـای 
اقتصـادی تحمیـل شـده، همچنیـن واردات بـی رویـه 
کاالهـای مشـابه تولیـد داخـل، قاچـاق کاال، مطالبات 
و  سـازمان ها  و  دسـتگاه ها  از  تولیـدی  واحدهـای 
عـدم امـکان فـروش و رقابـت در بازارهـای خارجی 
و صـادرات کاال از دیگـر مشـکات ایـن واحدهاسـت.

هزینه هـای  کاهـش  بـرای  داشـت:  اظهـار  وی 
سـرمایه گذاری و افزایـش انگیـزه در متقاضیان احداث 
بنگاه هـای تولیـدی، صنعتـی، خدماتـی و کشـاورزی 
بایـد کاهـش نـرخ سـود تسـهیات اعطایـی بـه این 
دسـته از افـراد مورد بررسـی، رسـیدگی و تجدید نظر 

گیرد. قـرار 

مشـاور و بـازرس ویـژه وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی با بیـان اینکه، ارتقـای بازآمـوزی و افزایش 
کمـی و کیفـی نیـروی کار در بنگاه هـای اقتصـادی 
مشـکل دار در رفـع و کاهش ایـن موانع تاثیر بسـزایی 
خواهـد داشـت، گفـت: نیـروی کار با دانش و سـطح 
مهـارت بـاال می توانـد خـاق، گـره گشـا و حـال 

باشـد. کارفرمایان  مشـکات 
ایـن مقـام مسـوول افـزود: در بنگاه هـای اقتصـادی 
مشـکل دار شـاهد هسـتیم کـه کارگـران پُـر تـاش و 
سـختکوش، پـا بـه پـای کارفرمایـان و مدیـران بنگاه 
بـرای حل مشـکات از هیچ کوششـی فروگذار نیسـتند.

یـاوری ادامـه داد: هـم اکنـون تقاضـا در بـازار کار 
بیشـتر برای نیـروی کار ماهر اسـت و ضـرورت توجه 
سـازمان آمـوزش فنـی و حرفه ای به آمـوزش و تربیت 
نیـروی کار ماهـر در بنگاه هـای اقتصـادی بـه ویژه از 

نوع مشـکل دار مـورد انتظار اسـت.
رفـع مشـکل ۷۰ بنگاه اقتصـادی فارس در دسـت 

بررسـی است
مشـاور و بـازرس ویـژه وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: 
در اسـتان فارس حـدود ۷۰ بنگاه اقتصادی مشـکل دار 
وجـود دارد کـه هم اینـک حل و فصل مشـکات این 
واحدهـا در کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد و 
کمیسـیون کارگـری شهرسـتان ها و اسـتان در دسـت 

بررسـی و رسـیدگی است.
یـاوری، با بیـان اینکه اسـتان فـارس بنـگاه اقتصادی 
با شـرایط بحرانـی ندارد، اظهـار داشـت: عملکرد این 
اسـتان در بررسـی و رسـیدگی و حل و فصل بنگاه های 
اقتصـادی مشـکل دار مناسـب و خـوب ارزیابی شـده 

است.
فـارس در سـه بخـش حـوزه اشـتغال در کشـور 

ممتـاز شـناخته شـد
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان فارس 
نیـز در این نشسـت بیـان کرد: ایـن اسـتان بتازگی در 
سـه بخـش شـامل، طرح هـای ملـی اشـتغالزایی مانند 
کارورزی و مشـوق های بیمـه ای، اشـتغال روسـتایی، 
عشـایری و صیانـت از اشـتغال در ایـام کرونـا، مورد 
تقدیـر وزیر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی قـرار گرفته 

ست. ا
سـهراب مختـاری افـزود: همچنیـن ۲ بانـک توسـعه 
تعـاون و رفاه کارگران در زمینه اشـتغال در این اسـتان 
نیـز همـکاری خوبـی بـا دسـتگاه های اجرایـی فارس 

داشـته اند و ایـن منطقـه در زمره اسـتان هایی اسـت که 
در حـوزه پرداخـت تسـهیات کرونا کمتریـن انحراف 

را داشـته است.
وی اضافـه کـرد: در سـفر اخیـر معـاون تعـاون وزیر 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه اسـتان فـارس نیـز 
تسـهیات مناسـبی بـرای تکمیـل طرح های نیمـه تمام 
و توسـعه تعاونی هـا به همت اسـتاندار فـارس، معاون 
تعـاون وزارت متبـوع و مدیـر عامـل بانـک توسـعه 

تعـاون مصوب شـد.
مختـاری همچنیـن گفت: در بخشـی از حوزه هـا نیاز 
اسـت کـه اختیـارات به مدیـران اسـتانی دسـتگاه ها و 
نهادهـای زیـر مجموعـه وزارت، تعـاون، کار و رفـاه 

اجتماعـی در سـطح اسـتان تفویض شـود.
فنـی  دولتـی  و  آزاد  آموزشـگاه   ۸۵۰ فعالیـت 

فـارس در  حرفـه ای 
مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفه ای اسـتان فـارس نیز 
در ایـن جلسـه گفت: ایـن اداره کل با ۸۰۰ آموزشـگاه 
آزاد و ۵۰ مرکـز دولتـی به پادگان هـا، کمپ ها ،صنایع 

و صنـوف مختلـف آمـوزش می دهد.
اداره کل  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  حشـمت کوشـکی، 
در سـال ۹۸ رتبـه برتـر کشـور در حـوزه پژوهـش و 
آمـوزش را کسـب کرد، افـزود: تفاهـم نامـه ای اخیرا 
بیـن وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا جهـاد 
دانشـگاهی منعقد و تسـهیات مشـاغل خانگـی به این 

مرکز سـپرده شـده اسـت.
وی ادامـه داد: ایـن اقـدام در حالـی انجـام شـده که 
گواهینامه هـای فنـی و حرفـه ای در تمـام دنیـا اعتبـار 
داخـل  در  ایـن حـوزه  در  عظیمـی  ظرفیـت  و  دارد 
مجموعـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـوده 

کـه بایـد بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیرد.
مدیـران دسـتگاه هایی از جملـه ادارات کل تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی، آموزش فنی و حرفـه ای، تامین 
اجتماعـی، مدیریـت درمان تامین اجتماعی، بهزیسـتی، 
صنـدوق کارآفرینـی امیـد، صنـدوق بیمـه اجتماعـی 
کشاورزان، روسـتاییان و عشـایر، صندوق بازنشستگی 
کشـوری، بانـک رفـاه کارگـران، بانک توسـعه تعاون، 
اتـاق تعـاون، شـرکت ها و کارخانه های زیـر مجموعه 
)شسـتا(،  اجتماعـی  تامیـن  سـرمایه گذاری  شـرکت 
خبرگـزاری ایلنـا و روزنامـه کار و کارگـر از اعضـای 
شـورای هماهنگی دسـتگاه های زیـر مجموعه وزارت 

تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در فـارس هسـتند.

آشنایی با مقررات بین المللی، 
الزمه ورود دانش بنیان ها به 

صادرات است
کمیسـیون  رییـس  و  نماینـدگان  هیـات  عضـو 
کارآفرینـی، کسـب و کارهای نویـن و دانش بنیان 
اتـاق بازرگانـی فـارس گفـت: یکـی از اقدامـات 
بـه  ورود  بـرای  دانش بنیـان  شـرکت های  مهـم 
بین الملـل،  تجـارت  بـازار  و  صـادرات  عرصـه 
آشـنایی و آگاهـی نسـبت بـه مقـررات بین المللـی 

مناقصه هاسـت. جملـه  از 
امیـد ماهرانـی، در نشسـت تخصصـی کمیسـیون 
کارآفرینـی، کسـب و کارهای نویـن و دانش بنیان 
ایـن اتـاق کـه بـه شـکل برخـط )آنایـن( برگزار 
بـرای  بنیـان  دانـش  شـرکت های  افـزود:  شـد 
صـادرات محصـوالت خود نیـاز دارنـد از الزامات 
بـازار و قراردادهـای بین المللـی آگاهـی کامـل و 
جامـع داشـته باشـند تـا بتواننـد بـا ارائـه مدارک 
صحیـح، مسـائل قانونـی صـادرات را پیـش ببرنـد.

وی ادامـه داد: شـرکت در مناقصه هـای بین المللی 
گرفتـن  بـرای  قانونـی  مهـم  مباحـث  از  یکـی 
پروژه هـای بین المللـی از سـوی فعـاالن اقتصـادی 
ایـن  کـه  اسـت  دانش بنیـان  شـرکت های  و 
مشـخصی  روال  بین المللـی  سـطح  در  مناقصه هـا 
مناقصه هـا  در  حضـور  کـه  شـرکت هایی  و  دارد 
را بـه عنـوان یکـی از درگاه هـای تـداوم فعالیـت 
مشـاوران  از  بایـد  دارنـد  مدنظـر  درآمدزایـی  و 
تامیـن  و  مناقصه هـا  ارزیابـی  بـرای  متخصـص 
اسـتفاده کننـد. آنهـا  بـرای شـرکت در  مسـتندات 

او اظهـار داشـت: بـه روز بـودن اسـناد و معرفی 
پایگاه هایـی کـه مناقصه هـای داخلـی و خارجی را 
بـه متقاضیـان ارائـه دهـد نیـز از اقدامـات مهم در 
ایـن حوزه اسـت کـه بایـد مـورد توجه قـرار گیرد.

عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی فـارس 
بیـان کـرد: یکـی از اولویت هـای مـا در فـارس 
محصـوالت  صـادرات  بـرای  شـرایط  ایجـاد 
شـرکت های دانـش بنیـان بـزرگ اسـتان اسـت که 
در ایـن بخـش مشـکات و ضعف هایی نیـز وجود 

دارد.
ماهرانـی گفـت: مـا در اتـاق بازرگانی فـارس در 
کنـار شـرکت های دانش بنیـان و فعـاالن اقتصادی 
ایـن حـوزه هسـتیم و می کوشـیم از هرگونه موازی 
کاری در ایـن حـوزه جلوگیـری شـود و هم افزایی 
فعـاالن  و  متولـی  دسـتگاه های  بیـن  بیشـتری 
فـارس  بنیـان  دانـش  شـرکت های  در  اقتصـادی 
ایجـاد شـود تـا فضا بـرای فعالیـت شـرکت ها در 

ایـن اسـتان هموارتر شـود.
وی اضافـه کـرد: هـم اینـک اسـتان فـارس بـا 
برخـورداری از حـدود ۲۰۰ شـرکت ثبـت شـده 
کشـور  چهـارم  جایـگاه  در  بنیـان،  دانـش  فعـال 
قـرار دارد کـه عمـده فعالیـت ایـن شـرکت ها در 
فرآورده هـای  دارو،  غذایـی،  صنایـع  حوزه هـای 
پیشـرفته، تشـخیص و درمـان، فنـاوری و مـوارد 
پیشـرفته،  تجهیـزات  و  ماشـین آالت  پیشـرفته، 
وسـایل و تجهیـزات پزشـکی، بـرق و الکترونیک، 

مخابـرات و خدمـات تجـاری سـازی اسـت.
کشـورمان،  در  هم اینـک  داد:  ادامـه  ماهرانـی 
دانـش  شـرکت های  از  مختلفـی  حمایت هـای 
بنیانـی کـه تـوان صـادرات دارنـد می شـود و این 
شـرکت ها بایـد بـرای اطـاع از ایـن حمایت ها به 
سـایت شـرکت های دانش بنیـان معاونـت علمی و 

فنـاوری ریاسـت جمهـوری مراجعـه کننـد.

 اسـتاندار فـارس گفـت: امـروز بـدون پرداختـن بـه 
حاشـیه ها تمـام تـوان و انـرژی خـود را معطـوف بـه 
متـن و اصـل مشـکات مـردم و تـاش بـرای حـل 

آنهاکرده ایـم.
عنایت اهلل رحیمی، در سـفر خود به شهرسـتان بیضا در 
نشسـت شـورای اداری این شهرسـتان افزود: مجموعه 
اقداماتـی کـه تاکنون در اسـتان فـارس انجام شـده به 
کاهـش میـزان بیـکاری از ۱۶ و ۹ دهم درصد در سـال 

۹۲ بـه هفت درصد در سـال ۹۹ منتهی شـده اسـت.
او ادامـه داد: همچنیـن در دهـه فجـر سـال ۹۸ افزون 
بـر ۳۵ هزار میلیـارد تومان طـرح  عمرانـی و اقتصادی 
بـه بهره برداری رسـید که امسـال و همزمان با سـالگرد 
پیـروزی انقـاب اسـامی نیـز شـاهد افتتـاح همیـن 

میـزان طـرح و پـروژه در اسـتان خواهیـم بود.
وی، بـا اشـاره به اینکه فعالیت های راهسـازی در تمام 
نقاط اسـتان در حال انجام اسـت گفت: ضـرورت دارد 
کـه با پیگیری بیشـتر، رونـد اجرا و اتمام پـروژه بزرگ 

آزادراه شـیراز - اصفهان شتاب گیرد.
اسـتاندار فـارس بیان کـرد: طرح هـای ریلـی بزرگی 
همچـون راه آهـن اقلیـد بـه یـزد کـه چهار سـاعت از 
زمـان سـفر به مشـهد مقـدس می کاهـد نیز بـه زودی 
بـه بهره بـرداری خواهد رسـید و جـاده طریق الرضا نیز 
کـه شـرق و غرب کشـور را بـه هم متصـل می کند نیز 

هم اینک در دسـت اجراسـت.
رحیمـی اظهـار داشـت: امـروز طرح هـای عمرانی در 
شـرایطی در کشـور و استان در دسـت اجراست که ۵۰ 
درصـد از درآمـد کشـور کـه حاصـل از فـروش نفت 

بـوده متوقف شـده اسـت و صـادرات فوالد از اسـتان 
فـارس نیز که بیشـترین حجم صـادرات این اسـتان را 
بـه خـود اختصـاص داده از هفته قبل مشـمول تحریم 

شـده است.
افتتـاح  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  فـارس،  اسـتاندار 
بزرگتریـن کارخانـه آلومینیـوم کشـور در شهرسـتان 
المـرد در ابتـدای سـال ۹۹ گفـت: بـا بهره بـرداری از 
ایـن کارخانه، رتبه جهانی کشـورمان در تولید شـمش 
آلومینیـوم، از هجـده جهانـی به رتبـه چهاردهم کاهش 

. فت یا
وی، بـا اشـاره به فعالیـت ۱۰ کارخانه سـیمان در این 
اسـتان افـزود: از این تعـداد، چهار کارخانـه در دولت 

تدبیر و امید سـاخته شـده است.
آینـده کشـور و منافـع ملـی در گـرو برگـزاری 

انتخاباتـی باشـکوه اسـت
اسـتاندار فـارس در بخـش دیگـری از سـخنان خود، 
یکـی از پایه های تحقق شـعارهای انقـاب را انتخابات 
دانسـت و بیـان داشـت: بایـد بکوشـیم کـه مـردم در 
انتخابـات حضـوری گسـترده داشـته باشـند چـرا که 
آینـده کشـور، منافـع ملـی و اسـتقرار نظـام مقـدس 
جمهوری اسـامی در گرو برگزاری انتخاباتی باشـکوه 

. ست ا
رحیمـی افـزود: یروزی انقاب اسـامی و اسـتقرار و 
اسـتمرار آن نتیجـه تـوکل بـر خـدا، تکیـه بـر قدرت 
مـردم، وحدت، انسـجام، ظلم سـتیزی، عدالت خواهی 

و آزادی طلبی اسـت.
وی اضافـه کـرد: ایـن آرمان هـا همیشـگی و متکی بر 
فطرت انسـانی اسـت و به همین دلیل انقاب اسـامی 
همـواره زنده اسـت چـرا کـه آرمان هـای آن انسـانی 
و متعلـق بـه همـه مکان هاسـت و از تازگـی و جاذبـه 

اسـت. برخوردار 
مشـارکت  نیازمنـد  را  انتخابـات  فـارس،  اسـتاندار 
حداکثـری مـردم و تحقـق مشـارکت بـاال را نیازمنـد 
ملزوماتی دانسـت و گفـت: فعالیت سـازمان های مردم 
نهـاد )سـمن ها( و افـراد ذی نفوذ برای آگاهی بخشـی 
بـه مـردم و ایـن که مـردم مشـاهده کنند همه سـایق 

ذیـل انقاب، در صحنه هسـتند و می تواننـد نمایندگان 
مطلـوب خـود را انتخـاب کننـد، تاثیـر بسـزایی در 
مشـارکت بـاالی مـردم در انتخابـات خواهد داشـت.

رحیمـی گفت: مـا حافظ سـامت و امنیـت انتخابات 
هسـتیم و در انتخابـات گذشـته نیـز این موضـوع را به 

اثبات رسـاندیم.
وی بیـان کـرد: انتخابـات گذشـته مجلـس شـورای 
اسـامی بـه اذعـان نهادهـای مسـوول، بـا کمتریـن 
امنیـت کامـل و در  بـا سـامت،  مسـاله، حاشـیه و 

چارچـوب قانـون و شـرع برگـزار شـد.
انتخابـات یازدهمین دوره مجلس شـورای اسـامی و 
نخسـتین میـان دوره ای پنجمیـن دوره مجلـس خبرگان 

رهبـری دوم اسـفندماه ۹۸ برگزار شـد.
اینکـه مـردم نگرانی هـا  بیـان  بـا  اسـتاندار فـارس، 
اثـر  در  گایه هـا  ایـن  افـزود:  دارنـد  گایه هایـی  و 
فشـارهای اقتصـادی و روانی ناشـی از تحریم ها، کرونا 
و خشکسـالی ها ایجـاد شـده و از طرفـی دشـمنان نیز 
در پـی ناامیـد کـردن مـردم و سـیاه نمایـی در مـورد 

خدمـات نظـام و ناچیـز جلـوه دادن آن هسـتند.
رحیمـی گفـت: دولـت تدبیـر و امیـد با وجود سـیاه 
نمایـی آگاهانـه و ناآگاهانـه برخـی افـراد، در سـخت 
تریـن شـرایط بعد از انقـاب، سـکان داری و خدمات 

ارزنـده ای نیـز ارائـه کرده اسـت.
اسـتاندار فـارس افزود: تمام قوای کشـور باید سـهم 
خـود را در مشـکات بپذیرنـد و بـرای رفـع نقـاط 

ضعـف و حل مشـکات بکوشـند.
وی بیـان داشـت: اگـر تمـام مشـکات را بـه دولت 
نسـبت دهنـد دچـار اشـتباه خواهنـد شـد و چـون 
صـورت مسـاله اشـتباه اسـت، راه حل صحیـح آن نیز 

نخواهد شـد. پیـدا 
رحیمـی ادامـه داد: حرکـت مـا بـا تکیـه بـر تـوان 
داخلـی، در چارچـوب اقتصـاد مقاومتـی و گام دوم 
انقـاب خواهـد بـود و از هـر روزنه ای برای شکسـتن 
سـد تحریم هـا اسـتفاده خواهیـم کـرد و وظیفـه تمام 
دولتمـردان و سیاسـتمداران اسـت بـرای  کاسـتن از 

فشـارهای اقتصـادی بـر مـردم بکوشـند.

2اخبار
استاندار فارس: 

با بهره برداری از کارخانه آلومینیوم المرد در ابتدای سال ، رتبه جهانی کشور 
در تولید آلومینیوم چهار پله کاهش یافت 

بهزیستی، عهده دار پرداخت شهریه 
دانشجویان معلول فارس شد

 مدیـرکل بهزیسـتی فـارس اعـام کرد: دانشـجویان 
دارای معلولیـت، با نام نویسـی در سـامانه دانشـجویی 
بهزیسـتی از  پرداخـت شـهریه معـاف می شـوند یـا 

کمک هزینـه تحصیـل دریافـت می کننـد.  
بـه گـزارش ایرنا، سـید محمدصـادق کشـفی نژاد در 
نشسـتی مجـازی بـا خبرنـگاران عنـوان کرد: سـامانه 
دانشـجویان  نام نویسـی  تکمیـل  بـرای  دانشـجویی 
دارای معلولیـت بازگشـایی شـده اسـت و کسـانی 
کـه پرونده شـان ناقـص اسـت یـا تاکنـون ثبت نـام 
نکرده انـد، می تواننـد اطاعـات خـود را بارگـذاری 

. کنند
او عنـوان کـرد: این سـامانه براسـاس نـوع معلولیت 
یـا علـت مددجویـی از سـازمان بهزیسـتی، افـراد را 
تقسـیم بندی می کنـد تـا شـهریه آن هـا را در طـول 

بپـردازد. تحصیل 
مدیـرکل بهزیسـتی فارس اظهـار کرد: دانشـجویانی 
کـه در دانشـگاه های دولتـی و بـدون پرداخـت هزینه 
مشـغول بـه تحصیل هسـتند نیز کمک هزینه تشـویقی 

می کنند. دریافـت 
بـه گفتـه کشـفی نژادپرداخت صددرصـدی شـهریه 
دانشـجویان دارای معلولیـت در سـایر دانشـگاه ها از 

سـوی سـازمان بهزیسـتی انجـام خواهد شـد.
 او در ادامـه بـا بیـان اینکه شـهریه دانشـجویانی که 
پیـش از ایـن در سـامانه نام نویسـی کـرده بودنـد، 
هم اکنـون در حـال پرداخـت اسـت، افـزود: مرحلـه 
دوم ایـن اقـدام، بعـد از پرداخت شـهریه افـرادی که 
بر اسـاس الـزام قانونـی تمام شـهریه آن هـا پرداخت 

می گیـرد. صـورت  می شـود، 
 مدیـرکل بهزیسـتی فارس همچنین اظهـار کرد: برای 
افـراد دارای معلولیـت خفیف و افـراد دارای معلولیتی 
کـه در سـه دهـک بـاالی درآمـدی قـرار دارنـد نیـز 
کمک هزینـه  تحصیـل پرداخـت می شـود؛ زیـرا آن ها 
بـه دلیل شـرایط خاص زندگیشـان هزینه هایی بیشـتر 

از افـراد عادی جامعـه دارند.
کشـفی نژاد تعـداد معلوالن اسـتان فـارس را بیش از 
۱۳۸هـزار نفر برشـمرد و گفت: ۵۵هـزار نفر معلولیت 
جسـمی، ۲۸هـزار و ۲۳۵ نفـر معلولیـت ذهنـی، ۲۰ 
هـزار و ۹۳۶نفر معلولیت در ناشـنوایی و کم شـنوایی، 
۱۹هـزار و ۹۳۷ نفـر دارای معلولیت بینایی و کم بینایی، 
هشـت هـزار و ۲۷۶ نفر معلولیت اعصـاب و روان و ۵ 
هـزار و ۸۳۰ نفـر در صـوت و گفتار معلولیـت دارند.

او ابـراز داشـت از ایـن تعـداد ۱۴۸ نفر دانشـجو در 
دانشـگاه های دولتی و یک هزار و ۵۰۰ نفر دانشـجوی 
دارای معلولیـت در دانشـگاه های آزاد، تحت پوشـش 

این سـازمان قـرار دارند. 
سامانه تامین وسایل کمک آموزشی 

دانش آموزان در فارس راه اندازی شد
اداره کل آمـوزش و پـرورش فـارس بـا همکاری 
سـپاه فجـر ایـن اسـتان از سـامانه تامیـن وسـایل 
»تـوکاد«  نـام  بـا  دانش آمـوزان  آموزشـی  کمـک 

کرد. رونمایـی 
بـه گـزارش دریافتـی ایرنـا، مدیـرکل آموزش و 
پـرورش اسـتان فـارس در آییـن رونمایـی از این 
سـامانه، هـدف از اجـرای طـرح تـوکاد را ایجـاد 
و ترویـج فرهنـگ همدلـی و نـوع دوسـتی در بین 

دانش آمـوزان عنـوان کـرد.
فرهـاد اسـماعیلی بـا بیان اینکـه تبلت و گوشـی 
آمـوز  دانـش  هـر  اصلـی  نیـاز  امـروز  هوشـمند 
 ،۱۳۹۹ ۳۰ آذرمـاه  تـا  افـزود:  به شـمار مـی رود، 
از  تبلـت  و  گوشـی   ۵۰۰ و  ۱۰هـزار  از  بیـش 
سـوی کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره(، خیـران، 
ارگان هـا و معلمـان اسـتان فـارس تهیـه و در بین 

اسـت. شـده  توزیـع  دانش آمـوزان 
وی ادامـه داد: بـا همـکاری سـپاه فجـر اسـتان 
فارس ۳۰۰ گوشـی و تبلـت نیز بیـن دانش آموزان 

عشـایری اسـتان توزیع شـده اسـت.
مسـوول سـازمان بسـیج فرهنگیـان فـارس نیز در 
ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه انجـام فعالیت هـای 
دانش آمـوزان  بـه  کمـک  به منظـور  اقتصـادی 
بی بضاعـت بـه معانـی غلبـه تفکـر اقتصـادی بـر 
تفکـر فرهنگی نیسـت، گفـت: بعد از پایـان کرونا 
مـدارس بایـد بـه سـمت خوداتکایـی اقتصـادی 

پیـش رود.
ناصـر جـوکار بـا بیـان اینکـه اقتصاد مدرسـه را 
بایـد »اقتصاد مقاومتـی« تلقی کـرد، اظهارکرد: در 
پویشـی دیگـر بـا عنـوان »لبخنـد رضایت« بسـیج 
فرهنگیـان اسـتان فـارس موفق شـد رتبه نخسـت 
کشـور را بـا اهدای بیـش از چهار هزار گوشـی و 

۳۶ هـزار بسـته معیشـتی کسـب کند.
فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فـارس نیـز در ایـن 
نشسـت بـا بیـان اینکـه طـرح تـوکاد بـه  صورت 
را  بی بضاعـت  دانش آمـوزان  تمـام  مشـخص 
در بـر می گیـرد، گفـت: در سراسـر اسـتان  هـر 
دانش آمـوز نیازمنـد و محـروم از تحصیـل بـا کد 
ملـی و شهرسـتان محـل سـکونت در این سـامانه 
شناسـایی شـده اسـت و همه شـهروندان می توانند 
بـا هـر مبلغـی بـه دانش آمـوز مـورد نظـر خـود 

کنند. کمـک 
سـردار یـداهلل بوعلـی بیـان کـرد: چنانچـه طرح 
کشـور  در  رسـید،  قابل قبولـی  نتایـج  بـه  تـوکاد 

شـد. خواهد  ارایـه 
آموزشـی  کمـک  وسـایل  تامیـن  سـامانه 
دانش آموزان بـه نشـانی Tookad.ir راه اندازی 
شـده و آمـاده دریافـت کمک هـای مردمـی اسـت.

مشاور وزیر تعاون: 
قوانین کار و تولید کشور نیازمند بازنگری است

 مدیـر بـورس منطقـه ای فـارس گفـت: طی ۱۰ ماه سـال 
جـاری و در ۲۰۳ روز فعالیـت، هشـت هـزار و ۴۴۳ میلیون 
سـهم و حق تقـدم بـه ارزش ۱۱۸ هزار و ۹۸۲ میلیـارد ریال 

در بـورس منطقه ای این اسـتان معامله شـد.
محمـد کیامهر در گفـت و گو با ایرنا افزود: مقایسـه تعداد 
سـهام و اوراق مشـارکت معامله شـده در مدت مذکور در 
مقایسـه با مدت مشـابه پارسـال بیانگر افزایش ۱۵ درصدی 

حجـم سـهام معاملـه شـده و ۲۹۴ درصـدی ارزش ریالی 
است. معامات 

وی ادامه داد: بررسـی ترکیب معامات انجام شـده نشـان 
می دهـد کـه ۵۴ درصد معامـات مربوط به خرید سـهام و 

۴۶ درصـد مربوط به فروش سـهام اسـت.
مدیر بورس منطقـه ای فارس گفت: متوسـط ارزش روزانه 
خریـد و فروش سـهام طی مـدت مذکور ۵۸۶ هـزار و ۱۱۹ 

میلیون ریال بوده اسـت.
کیامهـر افزود: همچنین در ۱۰ ماه امسـال حـدود ۷۲۰ نفر 
سـاعت کاس آموزشـی در تاالر بورس شـیراز برگزار شـد.

وی تعـداد شـرکت های پذیرفتـه شـده در بورس اسـتان 
فـارس را ۳۱ شـرکت عنوان کرد و گفـت: از این تعداد پنج 
شـرکت در بـازار اول بورس، ۱۱ شـرکت در بـازار دوم 
بـورس و ۱۵ شـرکت نیـز در فرابـورس قـرار دارند.

هشت هزار و 44۳ میلیون سهم در بورس فارس معامله شد

آگهي حصر وراثت 
خانم شـیرین جمشـیدی      داراي شناسـنامه شماره 
۸۷۳   به شـرح درخواسـت  از این شورا  درخواست 
گواهـي حصـر وراثت نمـوده و چنین توضیـح داده 
کـه شـادروان غامحسـن جمشـیدی     بـه شـماره 
شناسـنامه ۴۵۳ در تاریـخ ۷۴/۷/۳در اقامتـگاه دایمي 
خـود در اسـیر  بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حین 

الفـوت آن مرحـوم منحصر اسـت به :  
۱ - هاجـر پـور جـم     متولـد ۱۳۴۹  ش ش ۸۸۹ 

صـادره از مهـر   همسـر  متوفی  
۲ -  مهـراب  جمشـیدی      متولـد ۱۳۲۵  ش ش 

۵۴۹ صـادره از مهـر   پسـر متوفی 
۳ -محمـد جمشـیدی      متولـد ۱۳۳۹  ش ش ۸  

صـادره ازمهـر پسـر  متوفی 
۴ -حکیمه جمشـیدی       متولد ۱۳۳۱  ش ش ۶۱۳ 

صادره از مهـر دختر  متوفی 
۵ -  فاطمـه جمشـیدی     متولـد ۱۳۳۴  ش ش ۹ 

صـادره از مهـر  دختـر متوفی  
۶ -شـیرین جمشـیدی     متولد ۱۳۴۴  ش ش ۸۷۳ 

صـادره از مهـر  دختر متوفی 
-و مرحـوم ورثـه دیگـري نـدارد اینـک بـا انجـام 
تشـریفات درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ۳۶۲ 
قانـون امور حسـبي یـک نوبـت آگهي مـي نماید تا 
هـر کسـي اعتراضـي دارد و یـا وصیـت نامـه اي از 
متوفـي نزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهـي ظرف یک 
مـاه به شـورا تقدیـم دارد واال گواهي صـادر خواهد 

. شد 
دفتر  شوراي حل اختالف 

شهر اسیر   



سال چهارم/ شماره 169یکشنبه   5 بهمن  ماه    1399 

احیـای یک رشـته قنـات در خشـت و رکـن اباد 
اشـکنان آغاز شـد.

مرکـز  صداوسـیما،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
المـرد  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  فارس،مدیـر 
گفت:بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۷۰۰ مبلیون ریـال احیا 
و مرمـت یـک رشـته قنـات در روسـتای خشـت 

و رکـن ابـاد از توابـع بخـش اشـکنان شهرسـتان 
المـرد آغـاز شـده اسـت.

محمـد صـادق فانـی افـزود: بیـش از ۱۲ رشـته 
قنـات در منطقـه خشـت و رکـن اباد وجـود دارد 
از  میلیـون ریـال   ۵۸۰ بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  کـه 
از  میلیـون ریـال   ۱۲۰ اعتبـارات دولتـی و  محـل 

محـل خودیـاری مردمی یک رشـته قنـات در حال 
بارسـازی و احیـا اسـت

وی افزود:بـا فعـال شـدن ایـن قنـات زمین هـای 
کشـاورزی و باغ هـای پاییـن دسـتی ایـن قنـات و 
دامـداران منطقـه خشـت و رکـن ابـاد می توانند از 

نعمـت اب مناسـب ان اسـتفاده کننـد.

مدیـر  سـهرابی  صابـر  حضـور  بـا  آئینـی  طـی 
معاونیـن  فـارس،  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
پوسـتر  از  شهرسـتانها  ارشـاد  ادارات  روسـای  و 
شهرسـتان  نماز)سـجود(  جشـنواره  اولیـن 
شـد. رونمایـی  شـیراز  حافـظ  تـاالر  در   المـرد 

و  فرهنـگ  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ارشـاد اسـامی شهرسـتان المـرد اولیـن جشـنواره 
هنرهـای تجسـمی سـجود توسـط انجمـن هنرهـای 

بندگـی  آداب  و  نمـاز  محوریـت  بـا  تجسـمی 
خداونـد در رشـته هـای گرافیک و تصویر سـازی، 
 خوشنویسـی، عکاسـی و فتومونتـاژ فراخـوان داد.

هنرمنـدان و عاقمنـدان شـرکت در ایـن جشـنواره 
دارنـد  مهلـت  جـاری  سـال  مـاه  بهمـن   ۲۵ تـا 
نشـانی:  بـه  الکترونیـک  بـه پسـت  را  آثـار خـود 
یـا  و   lamerd.fars@farhangmail.ir
بفرسـتند.   ۰۹۱۷۸۸۳۲۰۰۹ آپ  واتـس  شـماره   بـه 

گفتنـی اسـت در هر رشـته ۳ نفـر بعنـوان برتر پس 
از اعـام نتایـج توسـط هیئـت داوران، انتخـاب و 
طـی مراسـم اختتامیـه در پایـان اسـفندماه از نفرات 
شـد. خواهـد  تجلیـل  جوایـز  اهـدای  بـا   برتـر 

الزم بـه ذکـر اسـت نخسـتین جشـنواره سـجود بـا 
همـکاری شـورای اقامـه نمـاز اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی فـارس به صـورت مجـازی برگزار 

شـود. می 

منصـوری گفـت: با شـروع سـال تحصیلـی جدید 
و بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا کاس های 
آموزشـی قرآن مرکـز دارالقرآن »امـام خمینی )ره(« 

شهرسـتان المـرد، به صـورت مجـازی بـا مدیریت 
مرکـز دارالقـرآن الکریـم برگزار می شـود.

»زهـره منصـوری«، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری شبسـتان در شـیراز گفـت: بـا شـروع 
شـیوع  بـه  توجـه  بـا  و  جدیـد  تحصیلـی  سـال 
ویـروس کرونـا کاس هـای آموزشـی قـرآن مرکز 
دارالقـرآن »امـام خمینـی )ره(« شهرسـتان المـرد، 
بـه صـورت مجـازی بـا مدیریـت مرکـز دارالقرآن 

الکریـم برگـزار مـی شـود.
)ره(« شهرسـتان  »امـام خمینـی  دارالقـرآن  مدیـر 
المـرد با اشـاره به اهمیـت آموزش قـرآن ادامه داد 
:ایـن کاس ها با حضور گسـترده دانـش آموزان و 

والدیـن آنهـا بـه صـورت مجـازی برگزار می شـود.
منصـوری گفـت: در کاس هـای آموزشـی قـرآن 
عـاوه بـر آمـوزش قـرآن در پنـج سـطح، کاس 
مسـابقات  برگـزاری  و  احـکام  و  نمـاز  آمـوزش 
متنـوع قرآنـی در قسـمت دختـران و پسـران نیـز 
برگـزار مـی شـود کـه در پایـان اهـدای گواهینامه 
و توزیـع جوایـز بـه برگزیـدگان در ایـن دوره را 

خواهیـم داشـت.
وی گفـت: هشـت کاس آموزشـی در ایـن دوره 
برگـزار مـی شـود کـه بیـش از ۶۰ نفـر از دانـش 
آمـوزان بـرای آمـوزش در ایـن دوره هـا شـرکت 

اند . کـرده 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فجر:
مقاومت، تنها راه پیروزی در مقابل 

استکبار جهانی است
فـارس،  از  بسـیج  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
سـپاه  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  مسـئول 
سیاسـی  هادیـان  فرماندهـان،  جمـع  در  فجـر 
حسـینیه  در  المـرد  بسـیج  پیشکسـوتان  و 
مقاومـت،  اینکـه  بیـان  بـا  ثـاراهلل،  عاشـقان 
جهانـی  اسـتکبار  مقابـل  در  پیـروزی  راه  تنهـا 
تاثیـر  از  یکـی  اسـت؛ گفـت: شـهید سـلیمانی 
تفکـر  گیـری  شـکل  در  افـراد  گذارتریـن 
سـهم  و  بـود  منطقـه  در  مقاومـت  فرهنـگ  و 
مقاومـت  جبهـه  پیروزی هـای  در  بزرگـی 

شـت. ا د
زاده  محمـود  محمـود  االسـام  حجـت 
قاسـم  حـاج  شـهید  سـپهبد  کـرد:  خاطرنشـان 
نمونـه  المهنـدس  ابومهـدی  شـهید  و  سـلیمانی 
و  حسـینی  مکتـب  یافتـگان  پـرورش  از  هایـی 
عاشـورایی هسـتند کـه تـا پـای جان، بـر عهد 
خـود باقـی ماندنـد و سـرافرازانه بـه شـهادت 

رسـیدند.
برپایی موکب فرهنگی آموزشی 

خدماتی فدک الزهرا

بـه همـت هسـته فرهنگ سـازی خواهـران بسـیج 
دانشـجویی، موکـب فرهنگـی آموزشـی خدماتـی 

فـدک الزهـرا برپا شـد.
زیبـا  اقدامـی  در  و جهـادی  دانشـجو  خواهـران 
جهـت فرهنـگ سـازی حجـاب کـودکان و انتقال 
بـی  بـی  شـهادت  مناسـبت  بـه  فاطمـی  شـعائر 
بی حـرم حضـرت فاطمـه زهـرا سـام اهلل علیهـا 
موکـب فدک الزهـرا را به مـدت دو روز در میدان 

امـام شـهر المـرد برپـا نمودنـد.
در ایـن ایسـتگاه خواهران با رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی در فضای بـاز اقدام به آمـوزش کودکان 
بـازی  بـا قصـه هـا و  نمودنـد و  زیـر ۱۲ سـال 
هـای زیبـای کودکانـه و مذهبـی و تقدیـم هدیـه 
بـه هم نامـان زهـرا و فاطمـه خصوصیـات فاطمـی 
بـه  را  والدیـن  بـه  احتـرام  و  خصوصـا حجـاب 

کـودکان یـادآوری کردنـد.
در ایـن موکـب بسـته هایی حـاوی اقامـی مانند 
کتاب هـای  حجـاب،  و  عفـاف  پوشـاک  ماسـک، 
داسـتان، پـازل و پیکسـل شـهدا سـجاده و... بیـن 

توزیع شـد. مـردم 
در روز دوم نیـز پشـت نویسـی خـودرو توسـط 
خطاطـان عزیز دانشـجو بـرادران شـکیب، علیزاده 
و مقصـودی راه انـدازی و شـعائر فاطمـی را در 

نمایش گذاشـتند. بـه  جامعـه 
هیئـت زینبیـون و گـروه جهادی مدافعـان حرم نیز 
در تهیـه هدایـا و راه اندازی موکب کمک شـایانی 
نمـوده انـد کـه از ایـن دو تشـکل تقدیر و تشـکر 

مـی گردد.
کشف ۳۰ میلیارد ریال کاالی 

قاچاق در المرد

شهرسـتان  در  قاچـاق  کاالی  حامـل  کامیـون 

شـد توقیـف  المـرد 
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز 
جانشـین  ملـک زاده  یوسـف  سـردار  فـارس، 
در  گفـت:  فـارس  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
ارز،  و  کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  طـرح  اجـرای 
مامـوران انتظامـی پاسـگاه چـاه ورز المـرد حین 
محور هـای  در  عبـوری  خودرو هـای  کنتـرل 
مواصاتـی منتهـی بـه ایـن شهرسـتان، بـه یـک 
را  آن  و  مشـکوک  کاال  حامـل  تریلـر  دسـتگاه 

کردنـد. متوقـف 
ایـن  از  بازرسـی  اینکـه در  بـه  بـا اشـاره  وی 
دسـتگاه  یـک  ژنراتـور،  دسـتگاه   ۲ خـودرو، 
خارجـی  کمپرسـور  دسـتگاه  یـک  و  باطـری 
قاچـاق کشـف شـد، افـزود: برابـر اعـام نظـر 
 ۳۰ مکشـوفه،  کاال هـای  ارزش  کارشناسـان 

اسـت. شـده  بـرآورد  ریـال  میلیـارد 
جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان فـارس گفت: 
در ایـن خصـوص یـک نفـر دسـتگیر و تحویـل 

مراجـع قضائی شـد.

رئیس پخش فرآورده های نفتی 
شهرستان های مهر و المرد:

 CNG سوخت  اختصاصی  جایگاه 
احمدی گله دار با ۷۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی در حال ساخت است
به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ امجدخنیاگر رئیس 
شــرکت پخش فرآورده های نفتی شهرستان های ُمهر 
و المرد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و 
سیما اظهار داشــت: جهت رفاه حال اهالی شهرستان 
مهــر به ویژه بخش هــای گله دار و اســیر جایگاه 
ســی ان جی ۶نازله گله دار توسط بخش خصوصی 
)حســن احمدی( در زمینی به مســاحت ۳۵۰۰ متر 
مربع و با اعتباری افزون بــر ۱۰ میلیارد تومان با ۷۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکی در حال ســاخت است که 
 امیدواریم ظرف چند ماه آینده به بهره برداری برسد.

 امجــد خنیاگــر افزود: جهــت رفاه حــال اهالی 
بخــش های وراوی شهرســتان مهر و عامردشــت 
شهرســتان المرد نیز  مجوزهــای الزم جهت ایجاد 
جایگاه سوخت  ســی ان جی در شهر وراوی توسط 
بخش خصوصی و در شــهر عامرودشــت توسط 
شهرداری این شــهر گرفته شــده که بعد از گرفتن 
 اســتعام های الزم شــروع به ســاخت می نمایند.

رئیس شــرکت پخش فرآورده های نفتی شهرســتان 
های مهر و المرد همچنین اظهار داشت: آمادگی کامل 
داریم در مناطقی از این شهرستانها که زیرساخت های 
آن فراهم باشد و سرمایه گذار هم اعام آمادگی نماید 
جهت راه اندازی جایگاه اختصاصی، ســی ان جی با 

بخش خصوصی همکاری الزم را داشته باشیم
. 

دستگیری سارقان و کشف 24 فقره 
انواع سرقت در شهرستان ُمهر

 فرمانـده انتظامـی ُمهـر گفـت: مامـوران پلیـس با 
گشـت زنـی هـای هدفمنـد و نامحسـوس در نقاط 
جـرم خیـز و حاشـیه شـهر، موفـق به شناسـایی و 
دسـتگیری ۱۷نفـر سـارق سـابقه دار و کشـف ۲۴ 

فقـره انواع سـرقت شـدند.
بیـان کـرد: در پـی  سـرهنگ “عظیم الـه کرمـی” 
شهرسـتان  سـطح  در  متعـدد  سـرقت های  وقـوع 
ُمهـر، موضـوع شناسـایی و دسـتگیری سـارقان به 
صـورت ویـژه در دسـتور کار مامـوران انتظامـی 

گرفت. قـرار 
وی افـزود: مامـوران انتظامـی بـا گشـت زنی های 
و  خیـز  جـرم  نقـاط  در  نامحسـوس  و  هدفمنـد 
حاشـیه ای شـهر و اقدامات فنی و پلیسـی و بررسی 
سـوابق مجرمـان، موفـق به شناسـایی و دسـتگیری 

۱۷ سـارق سـابقه دار شـدند.
متهمـان  اینکـه  بیـان  بـا  ُمهـر  انتظامـی  فرمانـده 
در بازجویـی اولیـه بـه ۲۴ فقـره سـرقت از اماکن 
خصوصـی، دولتی، کابـل و تجهیـزات مخابراتی و 
درون خـودرو اقـرار کردند، گفت: سـارقان پس از 

سـیر مراحـل قانونـی روانـه زندان شـدند.
سـرهنگ “کرمـی” بـا بیـان اینکـه در بازسـی از 
مخفیـگاه متهمـان، یـک هـزار و ۱۰۰ متـر کابـل 
بـرق، ۲ دسـتگاه کولـر گازی، یـک دسـتگاه لـپ 
تـاپ، یک عدد سـاعت مچـی، یک دسـتگاه جارو 
برقـی، ۶۰۰ کیلـو سـیم فلـزی، ۲ تـن انـواع آهن 
آالت، ۳ عدد درب سـاختمان، ۱۵ دسـتگاه گوشـی 
تلفـن همـراه، تعدادی قطعـات خـودرو و همچنین 
یک دسـتگاه موتورسـیکلت مسـروقه کشـف شـد، 
عنـوان داشـت: کارشناسـان ارزش اموال مسـروقه 
را ۵ میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریـال بـرآورد کرده انـد.

نصب کفپوش سالن ورزشی
 شهر اسیر

شـهر  قاسـمی  شـهید  ورزشـی  سـالن  کفپـوش 
اسـیر نصـب شـد.

اسـیربه  شـهر  ورزشـی  سـالن  کفپـوش  نصـب 
گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما، مرکـز فـارس، 
مهـر  شهرسـتان  جوانـان  و  ورزش  اداره  رئیـس 
سـالن  اعتبـار   تومـان  میلیـون   ۳۰۰ بـا  گفـت: 
اسـیر   کفپـوش  قاسـمی شـهر  ورزشـی شـهید 

. شد
خلیـل قاسـمی افزود:ایـن بـا اعتباری افـزون بر 
دو میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون تومـان سـاخته شـده 
کـه در ایـام اهلل دهـه مبارک فجر امسـال بـه بهره 

بـرداری خواهد رسـید.

 امـام جمعـه المـرد گفـت: وقـت آن رسـیده کـه 
دسـتگاه های نظارتـی در مـورد بـی تدبیـری بعضی 
از مسـؤالن در رابطـه بـا بـازار سـرمایه ورود کننـد.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حجـت االسـام علی 
حسـین زاده در نمـاز جمعـه این هفته المـرد گفت: 
بعضی از مسـؤلین، عمـل خاف را انجـام می دهند، 
و صـاف صـاف روبـروی دوربیـن بـه مـردم دروغ 

می گوینـد و حـرف خـود را توجیـه می کننـد.
وی گفـت: آ نچـه در منطقـه ویژه اقتصـادی المرد 
و آلومینیـوم جنـوب در المـرد می گـذرد بـه دور از 
حـق و عدالت اسـت که متولیـان امر باید پاسـخگو 

. شند با
امـام جمعـه المـرد با اشـاره بـه روز هشـتم بهمن 
حضـرت  مـادر  البنیـن  ام  وفـات  سـالروز  مـاه 
ابوالفضـل )ع( و روز تکریـم مـادران شـهدا اظهـار 
کـرد: سـیره ایـن مومنه تاریـخ را باید مـورد اهتمام 

گیرد. قـرار  جـدی 
او افـزود: اکثـر همسـران شـهدا در جوانـی بهترین 
و  دادنـد و شـهید شـدند،  از دسـت  را  کسانشـان 
بایـد بـه سـراغ مـادران و همسـران شـهدا رفـت تا 

خاطـرات عزیزانشـان را بازگـو کننـد.
وی در همیـن زمینـه افـزود: بایـد طـوری زندگـی 
کـرد کـه خانواده های شـهدا از ما راضی باشـند، و 

ایـن روز را بایـد گرامی داشـت.
پیام هـای  بـه  اشـاره  بـا  المـرد  جمعـه  خطیـب 
دوهفتـه ای رزمایـش بازدارنـده و امنیـت آفرینـی 
کـه طـی نیمـه دوم دی مـاه و بهمـن مـاه برگـزار 
شـد، خاطرنشـان کرد: ایران و جهان شـاهد سـریال 
رزمایش هـای متنـوع ارتش سـرافراز، و سـپاه مقتدر 
ایـران اسـامی بود، کـه بزرگترین رزمایـش پهپادی 
غرب آسـیا، و رونمایی از شـهر موشـکی در حاشیه 

خلیـج فارس بـود، که در ایـن رزمایـش از ناوبندر 
راهبـردی مکـران نیـز رونمایی شـد.

وی بـه چنـد پیـام مهـم ایـن رزمایش هـا اشـاره 
کـرد و گفـت: بر خاف نقشـه معانـدان، و جاهان، 
و دوگانـه سـازان فرصـت طلـب، ایـن رزمایش هـا 
در راسـتای تأمیـن معیشـت و زندگـی آرام، بـرای 
مـردم اسـت، و مگـر می شـود معیشـت پایـدار در 
گـروی امنیـت پایـدار نباشـد، و باعـث می شـود تا 
شـکوفایی علمـی و اقتصـادی امنیـت به دسـت آید 

کـه باید قـدر آن را دانسـت.
قـدرت  دهنـده  نشـان  رزمایـش  ایـن  گفـت:  وی 
بـه  موشـکی  اقتـدار  خصوصـًا  مـا،  بازدارندگـی 
عنـوان حرکـت روبـه جلو اسـت و بـرای اولین بار 
بـود که موشـک پـروازش را انجـام داد و در فاصله 
۱۸۰۰ کیلومتـری بـه مانـع از قبـل تعیین شـده خود 

کرد. اصابـت 
امـام جمعـه المـرد تصریـح کـرد: آقای بایـدن، و 
بایـدن پرسـت هـا و هـم کسـانی کـه در سـودای 
برجـام هـای دو و سـه هسـتند بداننـد کـه این یک 
پیام روشـن از سـوی جمهوری اسـامی ایـران بود 
کـه هیـچ مذاکـره ای در ایـن گونه صـورت نخواهد 

. فت گر
وی درهمیـن زمینـه افـزود: ایـن نمایـش قـدرت، 
عـاوه براینکـه دچار ارعـاب و ترس برای دشـمن 
بـرای دوسـتان و حامیـان  اطمینـان بخـش  اسـت، 
منطقـه ای ماسـت کـه ایـران حامیـان و دوسـتداران 
خـود را تنهـا نمی گذارد، زیـرا ایران آمریکا نیسـت 
و مـا فرزنـدان سیدالشـهدا هسـتیم، مـا شـیعه علی 
بـن ابیطالـب )ع( هسـتیم و بـه آن افتخـار می کنیم، 
و مـا عـزت را می پذیریـم، امـا ذلـت را نمی پذیریـم.

او خاطرنشـان کـرد: جبهـه مقاومـت بـه خوبی در 
نیابـت ایـران توانمندتـر از گذشـته و با دسـت پر و 
نیرویـی مسـتعد و آمـاده بـه کار در مقابل دشـمنان 

اسـت و جبهـه مقاومـت را خوشـحال می کند.
وی بـه بـازار سـرمایه کـه دسـت خوش سیاسـت 
بازی هـا و مدیریـت غلـط شـده اسـت اظهـار کرد: 
مـردم ایـن مدیریـت غلـط را در سـال ۱۴۰۰ تعیین 
تکلیـف می کننـد و امـروز نیازمند مدیریـت جهادی 
بـا تقـوا هسـتیم، ایـن مدیریـت کـردن نیسـت چـه 
در دولـت، چـه در اسـتان و چـه در شهرسـتان ها، 

بعضـی از آقایان فقـط در حال اتاف وقت هسـتند. 
مراجعـات مـردم بـه مـا کـم نیسـت بـه خاطـر بی 
تقوایـی بعضی از مسـؤلین مـا نیازمند یـک مدیریت 

هسـتیم. انقابی 
گذاری هـای  قیمـت  بگوییـم  بایـد  افـزود:  وی 
دسـتوری، دسـتورالعمل های اشـتباه، بحـث پاالیش 
یکـم، اختـاف بـر سـر بودجـه، فروش هـای بـی 
منطـق توسـط دولـت، و بعضی مـوارد دیگـر زمینه 
را بـرای کاهـش اعتمـاد الگـو فراهم کرده اسـت و 

متأسـفانه ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد.
حسـین زاده تصریـح کـرد: مسـوالن بایـد بداننـد 
مهم تریـن شـرط بالندگـی و پشـتوانه بازار سـرمایه، 
اعتمادی اسـت که سـرمایه گـذاران حقیقـی دارند، 
و ایـن چـه بایـی سـت که سـر آنـان امده اسـت. 
حـق ایـن مـردم صبـور و نجیـب نیسـت کـه ایـن 
گونـه در تنبیـه و سـختی معیشـت و زندگـی دچـار 
قـرار  ناهماهنگی هـا  و  تدبیری هـا  بـی  هـا،  ُشـک 
قضائیـه  قـوه  و  انقابـی،  مجلـس  از  لـذا  گیرنـد، 
انقابـی بـه عنـوان دوقـوه نظارتـی می خواهیـم که 
بـا تدبیـر و سـنجیدگی وارد میـدان شـوند و ایـن 

مشـکل را حـل کننـد.
ویـژه  منطقـه  مشـکات  بـه  المـرد  جمعـه  امـام 
سـالکو  جنـوب  آلومینیـوم  کارخانـه  و  اقتصـادی 
اشـاره کـرد و گفـت: اگر تـا هفتـه آینده مسـئوالن 
منطقـه ویـژه و سـالکو مراجعـه کردند، و سـواالتی 
کـه مـا داریـم پاسـخ درسـت و منطقـی دادنـد بـه 
می گوئیـم،  آنهـا  بـه  و  می رسـانیم،  مـردم  اسـتماع 
امـا اگـر پاسـخ به سـواالت منطقـی نبود، بـه اطاع 
مـردم خواهیـم رسـاند، و بنـده حواسـم هسـت و 
بعضـی مطالـب بـه بنـده گفتـه می شـود زیـرا ایـن 

مطالبـه جـدی سـت و بایـد مشـکل حـل شـود.
او در همیـن زمینـه گفـت: مسـائل جزئـی را برای 
تعـارف  مسـئله  ایـن  می گذاریـم،  آینـده  هفتـه 
بـردار کـه نیسـت. اگـر قرار باشـد کـه مـا صنعتی 
شـویم هـر نـوع برخـوردی را نمی پذیریـم، هرچـه 
می خواهنـد بنویسـند، بنویسـند، امـا چیـزی کـه ما 
داریـم می بینیـم و می شـنویم بـر مبنـای عدالـت و 
حـق نیسـت، مـن یک هفتـه صبـر می کنـم و بعد به 

اسـتماع مـردم می رسـانیم.

۳اخبار المرد و مهر

خطیب جمعه المرد:
دستگاه های نظارتی به آشفته بازار سرمایه ورود کنند

مدیر دارالقرآن »امام خمینی )ره(« شهرستان المرد:
برگزاری کالس های آموزشی قرآن به صورت مجازی در المرد

 پوستر جشنواره سجود شهرستان المرد رونمایی شد

مرمت قنات در اشکنان

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره1399603311029000230مورخه 99/6/30 هیـات قانـون تعییـن تکلیف اراضي و سـاختمان هاي 
فاقـد سـند رسـمي ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی   تحـت پـالک  1241/296 مفـروزی از پـالک1241 اصلـی   به مسـاحت 
124324 متـر مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در مالکیـت آقـای رضـا صدیقی   فرزنـد  دیدار قلی     به شـماره شناسـنامه 
963  قـرار گرفتـه اسـت و مطابـق سـوابق ثبتـي تحدیـد حـدود پالک اصلـي پس از انتشـار آگهـي تحدید حـدود بعمل نیامده اسـت 
لـذا حسـب تقاضـاي مالـک و برابـر دسـتور تبصـره مـاده 13 قانون تعییـن تکلیـف اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي عملیات 
تحدیـد حـدود پـالک موصـوف روز یکشـنبه   مورخه 99/11/26 سـاعت 9 صبـح در محل وقوع ملک شـروع و انجـام خواهد گرفت 
. لـذا بـه وسـیله ایـن آگهـي از کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور دعوت مي گـردد کـه در وقت مقـرر در محل وقـوع ملک حضـور یافته 
و چنانچـه نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقي پـالک مذکـور ادعایي دارند طبـق ماده 20 قانـون ثبت ، اعتـراض خود را کتبـا از تاریخ 
تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت 30 روز بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافت 

 . دارند 
تاریخ انتشار آگهي : 1399/11/5

تاریخ تحدید حدود :1399/11/26
                                                       امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند                                 م الف /۱۰۵
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آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000363مورخـه 99/9/3  هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای الخـاص منیری نژاد فرزند حمزه  بشـماره شناسـنامه 572  صادره از  شـیراز در ششـدانگ یـک قطعه زمین 
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 حیـدری   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 مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت 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 ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000361مورخـه 99/9/3  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضي و 
سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي آقـای الخاص 
منیـری نـژاد فرزنـد حمزه  بشـماره شناسـنامه 572  صادره از  شـیراز در ششـدانگ یـک قطعه زمیـن 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  حیـدری   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 مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نمایند . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت 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 /۹۲

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000362مورخـه 99/9/3  هیات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـي اراضـي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای الخاص منیری نژاد فرزند حمزه  بشـماره شناسـنامه 572  صادره از  شـیراز در ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن زراعتـی  بـه مسـاحت 25116متـر مربع پـالک 89 فرعـی از 1222 اصلـی مفروز  مجزی شـده 
از پـالک 21 فرعـی از 1222 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالک 
رسـمي آقـای افراسـیاب خسـروی و اسـکندر حیـدری   محـرز گردیـده اسـت . لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتـي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي 
تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

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 /۹۱

آگهی تایید  تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه آقـای علی نعیمـی   فرزند صفـر   قصد تاییـد تفکیک زمین مـورد ادعای خود به مسـاحت 
تقریبـی  231 متـر مربـع  واقـع درمحلـه چـاه قائـدی   )جنـوب بلـوار شـهید مطهـری  ( مطابـق کروکی و 
مختصـات جغرافیایـی ذیـل را دارد لـذا چنانچه اشـخاص حقیقـی یا حقوقـی مدعی مالکیت زمیـن  مذکور 
مـی باشـند یـا قبـال زمیـن  مـورد نظر را خریـداری نمـوده انـد حداکثر ظـرف مـدت پانـزده روز از تاریخ 
انتشـار ایـن اگهـی نسـبت بـه صـدور دسـتور توقیـف 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 تاییـد تفکیک انجـام خواهد شـد و شـهرداری هیچگونه مسـولیتی در قبـال ادعای 

احتمالـی اشـخاص نخواهد داشـت .
 atpoint  x=۷۱۹۸۹۲/۴۲۰۰ y=۳۰۲۳۶۴۷/۲۲۳۰
atpoint  x=۷۱۹۹۱۱/۹۰۷۰ y=۳۰۲۳۶۳۴/۷۲۸۰
atpoint  x=۷۱۹۹۰/۶۸۰۰ y - ۳۰۲۳۶۲۶/۲۰۷۰ 
atpoint  x=۷۱۹۸۸۷/۲۲۵۰ y=۳۰۲۳۶۳۸/۶۸۲۰

واحد امالک شهرداری المرد

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000477مورخـه 99/10/7  هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضي آقای شمشـاد خدابخشـی فرزند عبداهلل   بشـماره شناسـنامه 1433  صادره از  شـیراز در ششـدانگ یک باب خانه   
بـه مسـاحت 260/06 مربـع پـالک 7487 فرعی از 1231 اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 865 فرعی از 1231 اصلی   
قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقـای غالمحسـین جمشـیدی   محـرز 
گردیـده اسـت . لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/11/5

تاریخ انتشار دوم : 99/11/20
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۹۵

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000534مورخـه 99/10/29  هیات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای یعقـوب قاسـمی  فرزند عبدالرضا   بشـماره شناسـنامه 139  صـادره از  کازرون  درقطعه زمیـن مزروعی    به 
مسـاحت 2288583 مربـع پـالک 152 فرعـی از 1237 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 132 فرعـی از 1237 اصلی   
قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالک رسـمي آقای شـاپور جهانگیری  محـرز گردیده 
اسـت . لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/11/5

تاریخ انتشار دوم : 99/11/20
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۱۰۴

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000405مورخـه 99/9/23  هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای محمـد قاسـم زر فرزنـد محمد حسـن   بشـماره شناسـنامه 43  صـادره از  فراشـبند در ششـدانگ یک باب 
خانـه   بـه مسـاحت 433/34 مربـع پـالک 7483 فرعی از 1231 اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 56 فرعی از 1231 
اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریداري از مالک رسـمي آقـای محمد باقر قیاسـی   محرز 
گردیـده اسـت . لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/11/5

تاریخ انتشار دوم : 99/11/20
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۸۹

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000529مورخـه 99/10/24  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـي اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـي آقـای حسـین منصـوری  فرزند عطـااهلل   بشـماره شناسـنامه 93  صادره از  شـیراز در 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی    بـه مسـاحت 110000 مربـع پـالک 243 فرعـی از 1228 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 6 فرعـی از 1228 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   خریداري 
از مالـک رسـمي آقـای درنـا عسـکری محـرز گردیـده اسـت . لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتـي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهي بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیم نماینـد . بدیهي 

اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/11/5

تاریخ انتشار دوم : 99/11/20
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۱۰۳
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خفگی پسر دو ساله هنگام تاب بازیمرد تهرانی در یک دقیقه 4۰ میلیونی شد
جسـد پسـر ۲ سـاله ای که والدینش مدعی هسـتند 
بـا دسـتور  هنـگام تاب بـازی خفـه شـده اسـت، 
بازپـرس جنایـی برای تعییـن علت اصلـی مرگ به 

پزشـکی قانونـی منتقل شـد.
سـاعت ۸ صبـح چهارشـنبه  اول بهمـن مأمـوران 
کانتـری ۱۳۲ نـواب در تمـاس با بازپرس کشـیک 
قتـل پایتخـت از مـرگ کودکـی دو سـاله در یکی 
اعـام  دادند.بـا  خبـر  پایتخـت  بیمارسـتان های  از 
بازپـرس شـعبه  ایـن خبـر تحقیقـات بـه دسـتور 
چهـارم دادسـرای امـور جنایـی تهـران آغاز شـد. 
در بررسـی های اولیـه خانـواده پسـر دو سـاله بـه 
مأمـوران کانتـری ۱۳۲ نبـرد گفتند: پسـرمان روی 
تـاب در حـال بـازی بـود، امـا ناگهان طنـاب دور 
گـردن پسـرم  پیچیـد و باعـث خفگـی او شـد.در 
اظهاراتـی  چنیـن  کـودک  خانـواده  کـه  حالـی 
داشـتند، بـه دسـتور بازپـرس حبیـب اهلل صادقـی، 
مأمـوران تشـخیص هویـت راهـی خانـه آنها شـده 
تـا اظهارات شـان را بررسـی کنند.بـا حضـور تیـم 
تشـخیص هویـت و بررسـی محـل حادثـه، احتمال 
مـرگ کـودک بـر اثـر خفگـی هنـگام تـاب بازی 
قـوت گرفـت. امـا بـرای اطمینـان، جسـد بـرای 
منتقـل شـد و  قانونـی  پزشـکی  بـه  کالبدشـکافی 

تحقیقـات در ایـن خصـوص ادامـه دارد.
مرگ نوجوان 1۵ ساله اراکی زیر 

دوش آب
آب  زیـر دوش  اراکـی  سـاله   ۱۵ نوجـوان  یـک 

مرگبـاری شـد. دچـار حادثـه 
مـرگ نوجـوان ۱۵ سـاله بـه علـت گازگرفتگـی 
در اراک رقـم خـورد. روز گذشـته بـر حادثـه گاز 
گرفتگـی در منزلـی مسـکونی در یکـی از محلـه 
هـای شهرسـتان اراک، بافاصلـه تیمـی از عوامـل 
انتظامـی بـه همراه دیگـر نیروهای امـدادی به محل 

اعزام شـدند. حادثـه 
بـه گـزارش رکنـا، در بررسـی های اولیه، شـواهد 
حاکـی از آن بـود که پسـری نوجوانی ۱۵ سـاله به 
هنـگام اسـتحمام در منـزل شـخصی خـود بـر اثـر 
نشـت گاز آبگرمکـن، دچار مسـمومیت شـده و در 
نهایـت بـر اثـر گازگرفتگـی جان خود را از دسـت 

است. داده 
بـا تأیید مرگ این شـهروند از سـوی کارشناسـان 
تیم هـای اعزامـی اورژانـس ۱۱۵، جسـد متوفـی با 
هماهنگـی مقـام قضائـی بـرای بررسـی بیشـتر بـه 

پزشـکی قانونـی انتقال داده شـد.
بنابـر این گـزارش، علـت این حادثه عـدم خروج 
گاز حاصـل از سـوخت گاز آبگرمکن و انتشـار آن 
در داخـل حمـام بـه علت وجـود ایـزوگام بر روی 

کاهـک و دودکش پشـت بام اعام شـد

مـرد جـوان بـا طراحـی یک صفحـه بانکـی در یک 
دقیقـه حسـاب مـرد تهرانی را خالـی کرد.

مـرد کاهبـردار بـا طراحـی صفحـه بانکـی در یک 
دقیقـه حسـاب میلیونـی مـرد جـوان را خالـی کرد.

بـه گـزارش گـروه حـوادث رکنـا، سـرهنگ "داود 
معظمـی گـودرزی" رییـس پلیس فتـا تهـران گفت: 
در پـی مراجعـه شـهروندی بـه پلیـس فتـا تهـران، 
پرونـده ای بـا موضـوع برداشـت غیرمجـاز بیـش از 
۴۰۰ میلیـون ریـال تشـکیل و تیمـی از مهندسـان فتا 

بررسـی پرونـده را بـر عهـده گرفتند.
برداشـت میلیونی غیرمجاز در یک دقیقه

وی عنـوان کـرد: شـاکی در خصـوص چگونگـی 
سـرقت اظهـار کـرد، برای انجـام عملیـات بانکی در 
یکـی از موتورهـای جسـتجوگر اینترنـت، بانک خود 
را جسـتجو کـردم و بـه اولیـن سـایتی که مشـاهده 
کـردم وارد شـده و پـس از وارد کـردن اطاعـات 
حسـاب بانکـی ام، متوجه برداشـت غیرمجاز بیش از 

۴۰۰ میلیـون ریـال از حسـاب بانکی ام شـدم.
رئیـس پلیس فتـا ابراز داشـت: کارآگاهـان واکاوی 
زوایـای پنهـان پرونـده را آغـاز شـد و تحقیقـات 
کارشناسـان پلیس فتا نشـان داد که سـارق بـا ایجاد 
یـک سـایت جعلی شـبیه بـه اینترنت بانـک مبلغی را 
از حسـاب بانکـی مـال باختـه بـه صـورت اینترنتی 

برداشـت کـرده اند.
دستگیری کالهبرداری حرفه ای

گـودرزی خاطـر نشـان کـرد: با تـاش های شـبانه 
بکارگیـری  و  فتـا  پلیـس  سـایبری  افسـران  روزی 
مجـازی  فضـای  در  مجـرم  تخصصـی  اقدامـات 
شناسـایی و هویـت او بـرای پلیـس روشـن شـد و 
از  یکـی  در  بافاصلـه  قضایـی  تشـریفات  از  پـس 
محلـه هـای جنوبـی تهـران دسـتگیر و بـه همـراه 
تجهیـزات الکترونیـک بـه پلیـس فتـا منتقـل شـد.

ایـن مقـام مسـئول از بازگردانـدن مبلـغ به حسـاب 
بانکـی شـاکی خبـرداد و افزود: متهم پـس از حضور 

در پلیـس فتـا پایتخـت و مواجه شـدن با مسـتندات 
و مـدارک جمع آوری شـده توسـط پلیـس چاره ای 
جـز اعتـراف بـه بـزه انتسـابی نداشـته و اقدامـات 

مجرمانـه خـود را تشـریح کرد.
مجـازی  فضـای  کاربـران  بـه  گـودرزی  سـرهنگ 
توصیـه کـرد: همانطـور کـه بارها توسـط پلیـس فتا 
در خصـوص انجـام عملیات بانکی در بسـتر اینترنت 
هشـدار داده شـده اسـت مجـددا تاکیـد مـی گـردد 
جهـت ورود بـه اینترنـت بانک خـود به نتایج سـرچ 
در موتورهای جسـتجوگر اکتفـا نکنند و حتما آدرس 
مشـاهده شـده را بـا آدرس اصلی بانک کـه از منابع 
معتبـر اخـذ می کنند تطبیـق دهند،همچنیـن هموطنان 
در صـورت مشـاهده مـوارد مشـابه و مشـکوک می 
تواننـد موضـوع را از طریـق نشـانی پلیـس فتـا بـه 
آدرس www.cyberpolice.ir با کارشناسـان 

مـا در میـان بگذارند

 پلیـس مشـهد در چنـد عملیات ضربتـی و هماهنگ 
که در شـب هـای کرونایی صورت گرفـت ،تعدادی 
از سـارقان شـب رو را بـه دام انداخت کـه به اموال 
مـردم و بـه ویـژه خودروهـای پارک شـده دسـتبرد 

مـی زدند.
در  مشـهد  انتظامـی  فرمانـده  رکنـا،  گـزارش  بـه 
تقویـت  بـا  همزمـان  کـه  عملیـات  ایـن  تشـریح 
گشـت هـای نامحسـوس و یک سـری فعالیـت های 
اطاعاتـی انجـام شـد گفـت: در حالـی کـه خیابان 
های شـهر بـه دلیل اجرای طـرح ممنوعیـت تردد در 
شـب، خلوت بـود ،تعـدادی از سـارقان تـاش می 
کردنـد بـرای دسـتبرد بـه خودروهـا و امـوال مردم 
از ایـن شـرایط کرونایـی اسـتفاده کننـد بنابرایـن با 
انجـام یـک طـرح ویـژه در برخـی مناطـق مشـهد 
عملیـات ضربتـی مبـارزه بـا سـرقت هـای خـرد در 

دسـتور کار نیروهـای کانتـری قـرار گرفـت.
بـه  اشـاره  بـا  عبـاس صارمـی سـاداتی  سـرهنگ 
مامـوران  افـزود:  معتـاد  سـارق  یـک  دسـتگیری 
کانتـری سـپاد مشـهد هنـگام گشـت زنـی شـبانه 
در خیابـان درودی، بـه راننـده یـک دسـتگاه پرایـد 
مشـکوک شـدند واو را متوقـف کردند. در بازرسـی 
از خـودرو ۱۴ بسـته مـواد مخـدر کریسـتال و یـک 
بسـته شیشـه در حالی کشـف شـد که بررسـی های 
مقدماتی نشـان مـی داد: خـودروی مذکور سـاعاتی 
میرزاکوچـک  اسـتحفاظی کانتـری  از حـوزه  قبـل 
خـان سـرقت شـده اسـت. مالـک خـودرو کـه بـه 
کانتـری دعـوت شـده بـود در تشـریح ایـن ماجرا 
گفـت: خودرو را شـب مقابل منزلم در خیابان شـهید 
مفتـح پـارک کـردم امـا نیم سـاعت بعـد فهمیدم که 

سـارقان آن را بـه سـرقت بـرده انـد! رئیـس پلیـس 
مشـهد تصریح کـرد: متهم سـابقه دار مذکـور ضمن 
اعتـراف بـه سـرقت خـودرو مدعـی شـد کـه مواد 
مخـدر صنعتـی را نیـز بـه مبلـغ ۴۰۰ هـزار تومان از 
فـردی ناشـناس در پنجـراه مشـهد خریـده اسـت و 
خـودش نیـز به شیشـه اعتیـاد دارد که بررسـی های 

تخصصـی در ایـن بـاره ادامـه یافت.
باتری سرقتی ۵۰۰ هزار تومان!

مقـام ارشـد انتظامـی مشـهد همچنین به دسـتگیری 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  نیـز  خودروهـا  باتـری  دزد 
ماموران گشـت کانتری احمدآباد مشـهد سـارقی را 
در خیابـان پاسـتور بـه دام انداختند که طـی یک ماه 
گذشـته تعـداد زیـادی باتـری از خودروهـا سـرقت 
کـرده بـود. سـرهنگ صارمـی سـاداتی اضافـه کرد: 
ایـن سـارق جـوان کـه چهـار فقـره سـابقه کیفـری 
دارد، در بازجویـی هـا به شـش فقره سـرقت اعتراف 
کـرد و گفـت: باتـری هـای سـرقتی را بـه مبلغ ۵۰۰ 
هـزار تومان بـه مالخـری در منطقـه پنجـراه فروخته 
اسـت کـه بررسـی هـای بیشـتر در ایـن بـاره ادامه 

دارد.
دستبرد به خودروهای داخل پارکینگ ها

بـه دسـتگیری  عبـاس صارمـی سـاداتی  سـرهنگ 
سـارق سـابقه دار ۳۳ سـاله ای اشـاره کـرد کـه بـه 
خودروهـای پـارک شـده در پارکینـگ مجتمـع های 
مسـکونی بـدون نگهبان دسـتبرد مـی زد. وی اضافه 
کـرد: مامـوران کانتری قاسـم آباد در یـک عملیات 
تعقیـب و گریـز در بولـوار امامیه مشـهد این سـارق 
را در حالـی دسـتگیر کردنـد کـه باتـری، زاپـاس و 
جـک متعلـق بـه یـک دسـتگاه پرایـد را بـه همـراه 

داشـت. وی گفـت: ایـن متهـم اعتراف کرد کـه نیمه 
شـب از بولـوار تـوس بـه قاسـم آبـاد می آیـم و به 
خودروهـای داخـل پارکینـگ مجتمع ها دسـتبرد می 
زنـم کـه تاکنون ۱۵ فقره سـرقت در بولـوار امامیه و 

شـریعتی انجـام داده ام!
اعتراف به 2۰ فقره سرقت!

ایـن  تشـریح  ادامـه  در  مشـهد  انتظامـی  فرمانـده 
عملیـات ضربتـی بـه دسـتگیری سـارقی اشـاره کرد 
کـه بـه اموال داخـل خودروها دسـتبرد مـی زد. وی 
افـزود: مامـوران گشـت کانتـری قاسـم آبـاد نیـز 
راننـده یک دسـتگاه پراید نقـره ای رنگ را دسـتگیر 
کردنـد کـه تعدادی چـرخ زاپاس در صنـدوق عقب 
داشـت. سـرهنگ عبـاس صارمـی خاطرنشـان کرد: 
ایـن سـارق ۴۱ سـاله کـه با سـرعت عمـل نیروهای 
گشـت بـه دام افتـاد، در اعترافـات خـود گفـت: »از 
منطقـه توس بـرای انجام سـرقت بـه قاسـم آباد می 
آیـم و بـا گذاشـتن یک السـتیک کهنه زیـر خودرو، 
چـرخ هـای خودروهـای پـارک شـده را به سـرقت 
مـی بـرم اما هـر بـار یـک دسـتگاه خودرو سـرقت 
مـی کنـم و بـا آن بـه صنـدوق عقـب و چـرخ های 
خودروهـای دیگـر دسـتبرد مـی زنـم! ایـن فرمانده 
مذکـور  سـارق  کـرد:  تصریـح  انتظامـی  باتجربـه 
تاکنـون بـه ۲۰ فقـره سـرقت از داخـل خودروهـای 
مالـک  هنـوز  کـه  کـرد  اعتـراف  حالـی  در  مـردم 
خـودروی سـرقتی متوجه سـرقت خودرو اش نشـده 
و گزارشـی بـه پلیـس اعام نکـرده بـود. وی افزود: 
شـش حلقـه چـرخ و تعـداد زیـادی آچـار و پیـچ 

خـودرو از دزد معتـاد کشـف شـده اسـت.

عملیات ضربتی برای دستگیری تبهکاران در شب های کرونایی

طناب دار در انتظار تازه دامادی که روز عقدش قاتل شد

»فرشاد کوچولو« شرور معروف 
دستگیر شد

از  بهارسـتان  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
شهرسـتان  ایـن  اوبـاش  از  یکـی  دسـتگیری 

داد. خبـر  کسـبه  بـا  درگیـری  حیـن 
انتظامـی  فرمانـده  رضایـی  فرامـرز  سـرهنگ 
دریافـت  پـی  در  گفـت:  بهارسـتان  شهرسـتان 
اوبـاش  از  نفـر  دو  درگیـری  بـر  مبنـی  خبـری 
در حـوزه انتظامـی شهرسـتان بهارسـتان، تیمـی 
موضـوع  بررسـی  بـرای  انتظامـی  مامـوران  از 
بـه محـل وقـوع درگیـری اعـزام شـدند که در 
دسـتگیر  را  درگیـری  متهمـان  توانسـتند  نهایـت 

. کننـد
درگیـری   افـراد  ایـن  سـابقه  در  افـزود:  وی 
امـوال  تخریـب  شـرارت،  خیابانـی،  هـای 
در  اخـال  عمـدی،  جـرح  و  ضـرب  عمومـی، 
نظـم عمومـی و قـدرت نمایـی بـا چاقـو وجود 

رد. دا
ایـن  در  کـرد:  تصریـح  رضایـی  سـرهنگ 
بـا  را  از شـهروندان  نفـر  متهمـان دو  درگیـری 
ضـرب چاقـو مجـروح کـرده کـه هـر دو فـرد 
درمـان  تحـت  بیمارسـتان  در  حاضـر  حـال  در 

. هسـتند
وی افـزود: علـت وقـوع درگیـری ایـن اسـت 
بـه  شـخصی  خصومـت  دلیـل  بـه  متهمـان  کـه 
مقابـل  در  و  رفتـه  دار  مغـازه  چندیـن  سـراغ 
محـل کار ایـن افـراد اقـدام بـه حمله بـه آن ها 
ضـرب  و  درگیـری  ایجـاد  از  پـس  و  کردنـد 
و شـتم بـه افـراد مقابـل آسـیب وصدمـه وارد 

کردنـد.
بـا  بهارسـتان  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
بیـان اینکـه لقـب متهـم اصلـی پرونـده فرشـاد 
در  تقریبـا  وی  داشـت:  بیـان  اسـت،  کوچولـو 
هـر مـاه یـک درگیـری دارد کـه پـس از ایجاد 
درگیـری بـا رضایـت طـرف مقابـل آزاد شـده 
بـود، مخفیـگاه متهـم در شهرسـتان های اطـراف 
بـا  یکبـار  وقـت  چنـد  هـر  و  اسـت  بهارسـتان 
اوبـاش  بـه  اقـدام  شهرسـتان  ایـن  در  حضـور 
گـری و نـزاع بـا دیگـران کـرده و پـس از آن 

اسـت. می شـده  متـواری  نیـز 
مرگ تلخ 2 مرد میانسال در خواب

خدمـات  و  آتش نشـانی  سـازمان  رئیـس   
یمنـی شـهرداری خرم آبـاد از مـرگ دو مـرد  ا
مونوکسـید  گاز  نتشـار  ا علـت  بـه  میانسـال 

د. دا خبـر  کربـن 
مهـرداد فـاح شـامگاه سـوم بهمن مـاه اظهار 
۲۰:۰۸ سـوم بهمـن طـی تماس  کـرد: سـاعت 
سـامانه  بـا  پلیسـی  فوریت هـای  مرکـز  تلفنـی 
همشـهریان  از  تـن  دو  فـوت  بـر  مبنـی   ۱۲۵
در خیابـان طوبـی کـوی جهادگـران بافاصلـه 
و   ۷ شـماره  یسـتگاه.های  ا ز  ا عملیاتـی  تیـم 
بـه   ۲ شـماره  یسـتگاه  ا نجـات  د  امـدا واحـد 
شـماره  یسـتگاه های  ا فرمانده هـای  ه  همـرا
بـه  سـازمان  عملیـات  کارشـناس  و   ۷ و   ۲،۴

محـل حادثـه اعـزام شـدند.
ولیـه مشـخص  فـزود: طـی بررسـی های ا وی ا
بـه  میانسـال  مـرد  یـن دو  ا نه  متاسـفا شـد کـه 
جـان  کربـن  مونوکسـید  گاز  استنشـاق  علـت 

ند. ده ا دا دسـت  از  را  خـود 
از  پـس  آتش نشـانان  کـرد:  اضافـه  فـاح 
فـراد  ا پیکـر  مسـکونی  منـزل  یمن سـازی  ا
سـازمان  آمبوالنـس  بـه  را  شـده  فـوت 
داشـت  حضـور  محـل  در  کـه  آرامسـتان ها 

دنـد. دا تحویـل 
خدمـات  و  آتش نشـانی  سـازمان  رئیـس 
کـرد:  تأکیـد  خرم آبـاد  شـهرداری  یمنـی  ا
را  کربـن  مونوکسـید  گاز  همشـهریان خطـرات 
یـن گاز بـدون رنگ  جـدی بگیرنـد چـرا کـه ا
متاسـفانه  و  اسـت  خطرنـاک  بسـیار  و  بـو  و 
د زیـادی از هموطنـان را به کام  سـاالنه تعـدا

می کشـاند. مـرگ 
 کالهبردار میلیاردی صندوق وام 

خانگی در آبادان دستگیر شد
فـردی که  ن گفـت:  بـادا آ نتظامـی  ا نـده  فرما  
ز  ا یکـی  در  خانگـی  م  وا صنـدوق  طریـق  ز  ا
ریـال  میلیـارد   ۶۰ خوزسـتان  شهرسـتان های 
شناسـایی  بـادان  آ در  بـود  کـرده  ر  کاهبـردا

شـد. دسـتگیر  و 
پلیـس  خبـری  پایـگاه  از  مشـرق  گـزارش  بـه 
از  داشـت:پس  اظهـار  زلقـی  حسـین  سـرهنگ 
دریافـت نیابـت قضایی  از یکی از شهرسـتان های 
اسـتان خوزسـتان در خصـوص خانمی بـه هویت 
» ن. م «  پـس از تاسـیس یـک صنـدوق محلـی 
و جمـع آوری پـول از مراجعـان خـود بـه بهانـه 
پرداخـت وام خانگـی دسـتگیری وی در دسـتور 

کار پلیـس آبـادان قـرار گرفـت.
کاهبـرداری  از  پـس  خانـم  افزود:ایـن  وی 

بـود. شـده  متـواری  آبـادان  در  میلیـاردی 
سـرهنگ زلقـی گفـت: مامـوران پلیـس آگاهـی 
متـواری را  فـرد  آبـادان موفـق شـدند مخفیـگاه 
باهماهنگـی قضایـی وی را دسـتگیر  شناسـایی و 

. کنند
وی افـزود: پـس از اعتـراف ایـن کاهبـردار به 
بـزه انتسـابی از طریـق دسـتگاه قضا به شهرسـتان 
منتقـل شـد تـا شـاکیان وی  محـل وقـوع جـرم 

پیگیـر مطالبـات خـود باشـند.

تـازه دامـادی کـه در یـک نـزاع دسـته جمعـی 
نوجـوان ۱۷ سـاله ای را بـا ضربـه قمـه بـه قتـل 
رسـانده بـود درحالـی بـا حکـم دادگاه در آغوش 
طنـاب دار قـرار گرفـت کـه دیگر عوامل شـرکت 
کننـده در ایـن نـزاع مرگبار نیـز به اشـد مجازات 

محکوم شـدند. قانونـی  هـای 
 بـه گـزارش کارگر آنایـن، ماجرای ایـن جنایت 
وحشـتناک بعدازظهـر هجدهـم بهمن سـال گذشـته 
کـه  داد  مشـهد رخ   ۱۹ خیابـان حـر  در  هنگامـی 
چند سـاعت بیشـتر از مراسـم عقدکنان غیررسـمی 
تـازه دامـاد نمـی گذشـت. آن روز وقتـی عاقـد 
خطبـه عقـد را جـاری کـرد و عـروس و دامـاد به 
یکدیگـر محرم شـدند ناگهان مهـدی برادر عروس 
متوجـه شـد کـه باتـری گوشـی تلفنش نیسـت. او 
کـه بـه دو نفـر از بسـتگانش مشـکوک شـده بـود 
بـا آن هـا تمـاس گرفـت تـا جایی کـه ایـن ادعا 
چنـد سـاعت بعـد از برگـزاری مراسـم عقدکنـان 
ای  کینـه  بـه  و  کشـید!  توهیـن  و  مشـاجره  بـه 
غرورآمیـز تبدیل شـد. آن روز سـعید )تازه داماد( 
بـه منـزل عـروس رفـت او قصـد داشـت گوشـی 
برسـاند  فـروش  بـه  بـازار  جمعـه  در  را  تلفنـش 
تـا بنـا بـه ادعـای خـودش بخشـی از هزینـه های 
عقدکنـان رسـمی را تامیـن کنـد. در همیـن حـال 
چنـد جـوان که بـا تمـاس تلفنـی مهـدی عصبانی 
شـده بودنـد بـه در منـزل خانـواده عـروس آمدند 
و بـه سـروصدا پرداختنـد. تـازه دامـاد کـه غرور 
عجیبـی سراسـر وجـودش را فـرا گرفته بود سـعی 
کـرد بـرای گرفتـن زهرچشـم از جوانـان کوچـه 
نشـین بـه بیـرون از حیـاط بـرود امـا مـادر زنش 
پسـرش  و  او  خـروج  از  و  گرفـت  را  او  جلـوی 
جلوگیـری کـرد تـا ایـن کـه سـاعتی بعـد سـعید 
بـا پسـرعمو  و  برادرزنـش  در حالـی کـه قمـه 
ای را بـه کمـر بسـته بـود راهـی جمعه بازار شـد 
ولـی هنـوز از خیابـان حـر ۱۹  در منطقـه شـهرک 
شـهید باهنـر عبـور نکـرده بـود کـه بـا یکـی از 
بسـتگان خانـواده عـروس روبه رو شـد کـه صبح 
در منـزل آن هـا را مـی کوبیدنـد. در همیـن حـال 
آن جـوان کـه احسـاس خطـر می کرد بـا برادرش 
تمـاس گرفـت و دقایقـی بعـد چنـد جوان مسـلح 
بـه سـاح سـرد از راه رسـیدند و بـه ایـن ترتیب 
نـزاع وحشـتناکی بیـن آن ها شـروع شـد. در این 
میـان، ضربـات قمـه سـعید بـر پیکـر نوجـوان ۱۷ 

تبعـه خارجـی فـرود  نـام »محمـد«  بـه  سـاله ای 
آمـد و او را نقـش بـر زمیـن کـرد. مهـدی )برادر 
ایـن صحنـه مـی  بـه  عـروس( کـه وحشـت زده 
نگریسـت همزمـان بـا فـرار عامان نـزاع از صحنه 
حادثـه، بـا اورژانـس تمـاس گرفـت چرا که سـه 
نفـر در ایـن نـزاع خونیـن مجـروح شـده بودنـد. 
نیمـه  پیکـر  اورژانـس  امدادگـران  بعـد  دقایقـی 
جـان »محمـد- ح« را بـه بیمارسـتان امـام زمـان 
)عـج( رسـاندند ولـی او بـر اثـر عـوارض ناشـی 
از اصابـت ضربـات چاقـو جـان سـپرد و بـه ایـن 
ترتیـب پرونـده ای جنایـی روی میـز قاضـی ویژه 
قتـل عمـد قـرار گرفـت. تحقیقـات قضایی نشـان 
داد کـه سـعید عامـل اصلـی ایـن جنایـت اسـت 
بـه همیـن دلیـل عملیـات کارآگاهـان اداره جنایی 
بـا دسـتگیری دیگـر متهمـان پرونـده بـرای به دام 
انداختـن سـعید )جـوان ۲۰ سـاله( آغاز شـد ولی 
محاصـره  در  را   خـود  وقتـی  بعـد  روز  چنـد  او 
پلیـس دیـد تصمیـم گرفـت تا تسـلیم قانون شـود 
و  ایـن گونـه راز ایـن جنایـت هولنـاک را فـاش 

. د کر
جنایت به  اعتراف 

تـازه دامـاد جـوان در اعترافـات خـود گفـت: به 
تازگـی بـا دختـری از اهالـی محـل و بـه صورت 
غیررسـمی صیغـه محرمیـت خوانده بودیـم و قرار 
بـود روز شـنبه )روز بعـد از وقـوع قتـل( بـرای 
آن  امـا  کنیـم  اقـدام  ازدواجمـان  ثبـت محضـری 
و  شـد  گـم  عـروس  بـرادر  گوشـی  باتـری  روز 
مهـدی بـه دو نفـر از بسـتگانش شـک کـرد که آن 
هـا باتـری گوشـی او را برداشـته انـد تـا ایـن که 
صبـح روز جمعـه همان افـراد به در منـزل پدرزنم 
آمدنـد و محکـم بـه در حیـاط مـی کوبیدنـد. من 
از اختافـات آن هـا اطاعـی نداشـتم ولـی زمانی 
کـه بـرای فـروش گوشـی قصـد رفتـن بـه جمعه 
بـازار را داشـتم درگیـری بیـن مـا رخ داد و مـن 
هـم قمـه را از کمـرم بیـرون کشـیدم و ضربـه ای 
فهمیـدم  بعـد  کـه  زدم!  محمـد  سـینه  قفسـه  بـه 

 ... فوت کـرده اسـت و 
در دادگاه چه گذشت! 

صـدور  و  متهمـان  صریـح  اعترافـات  از  پـس 
انقـاب  و  عمومـی  دادسـرای  در  کیفرخواسـت 
مشـهد، ایـن پرونـده جنایی بـا توجه بـه اهمیت و 
حساسـیت آن کـه موجب اخـال در نظـم عمومی 

بـود بـا دسـتور مقامـات قضایـی بـه شـعبه ششـم 
ارسـال  رضـوی  خراسـان  یـک  کیفـری   دادگاه 
شـد و توسـط قضـات باتجربـه ایـن شـعبه مـورد 
رسـیدگی قـرار گرفـت. در جلسـات دادگاه که به 
ریاسـت قاضـی جواد شـاکری و مستشـاری قاضی 
هـادی دنیادیـده برگـزار شـد، متهمان ایـن پرونده 
مقابـل میـز عدالـت نشسـتند و تـاش کردنـد تـا 
بـه هـر طریـق ممکن بـه داسـتان سـرایی بپردازند 
و ماجـرای ضربـه کشـنده را پنهـان کننـد. سـعید 
)متهـم اصلـی( بـه قضـات دادگاه گفـت: درگیری 
زمانـی رخ داد کـه قصـد رفتـن به جمعـه بازار را 
داشـتیم کـه میـاد و محمـد و محسـن بـا موتـور 
آمدنـد آن هـا قفـل فرمـان، چـوب و تکـه آهـن 
در دسـت داشـتند. وقتـی بـه مـا حمله ور شـدند 
علـی بـا محسـن و میـاد درگیر بـود و مـن هم با 
محمـد وارد نـزاع شـدم. اگرچـه آن ها بـا تبرزین 
هجـوم مـی آوردند ولـی من هـم همیشـه چاقویی 
بـرای دفـاع داشـتم! و بـی محابا ضرباتـی می زدم 
تـا ایـن کـه متوجه شـدم تیغـه چاقوی ۳۰ سـانتی 
سـوال  بـه  پاسـخ  در  وی  اسـت.  خونـی  متـری 
نـزاع  آغـاز  چگونگـی  دربـاره  دنیادیـده  قاضـی 
گفـت: مـا قصـد رفتن بـه جمعه بـازار را داشـتیم 
روبـه رو  مهـدی  پسـرعموی  بـا   ۱۹ حـر  در  کـه 
شـدیم. مـن گفتـم مـا دعـوا نداریـم! ولـی او یقه 
مهـدی )بـرادر عـروس( را گرفـت و زنـگ زد که 
بیاییـد ایـن سـه نفر مـی خواهند مـرا بزننـد! میاد 
و محمـد و محسـن هـم بـا موتـور آمدنـد آن هـا 
قـرص خـورده یـا مشـروب نوشـیده بودنـد! مـن 
هـم از تـرس چاقوی ۳۰ سـانتی متـری را از کمرم 
کشـیدم کـه میـاد با تبـر مـرا زد و من نمـی دانم 
چطـور چاقـو به شـش های مرحـوم )محمـد( فرو 
را  او  زد  بیـرون  بدنـش  از  خونـی  دیـدم  رفـت. 
هـل دادم عقـب عقـب رفـت و روی زمیـن افتـاد. 
ایـن متهـم کـه ادعـا مـی کـرد فقـط بـه خاطـر 
غـرور جوانـی آینـده اش را تبـاه کـرده اسـت در 
پاسـخ بـه سـوال قاضـی شـاکری )رئیـس دادگاه( 
کـه چنـد ضربـه چاقـو زدی؟ گفـت: نمـی دانـم 
چنـد ضربـه زدم! در واقع نمـی فهمیدم بـه کجای 
پیکـرش چاقـو مـی زنـم! فقـط ضربـات را فـرود 
مـی آوردم کـه فکـر کنـم ضربـه کاری همانی بود 
انداختـم  را  چاقـو  وقتـی  زدم!  شـکمش  بـه  کـه 
۴ یـا ۵ سـانتی متـری خونـی شـده بـود!  حـدود 

بـه همیـن خاطـر قتـل را قبـول دارم ولـی عمدی 
او را نکشـتم!

قصاص حکم  صدور 
یـک  کیفـری  دادگاه  زبـده شـعبه ششـم  قضـات 
خراسـان رضوی کـه تجربیات آن ها در رسـیدگی 
بـه پرونـده هـای حسـاس و مخـان نظـم و امنیت 
برگـزاری  از  پـس  نیـز  بـار  ایـن  اسـت،  زبانـزد 
چندیـن جلسـه محاکمـه بـا حضـور وکای مدافع 
و مشـورت هـای قضایـی، جـرم همه عامـان این 
نـزاع مرگبـار را محـرز دانسـتند و بـه ایـن ترتیب 
قصـاص  بـه  »محمـد-ح«  قتـل  اتهـام  بـه  سـعید 
نفـس، پرداخـت دیه بـرای ضربـات غیرکشـنده و 
همچنیـن بـرای شـرکت در نـزاع دسـته جمعـی به 

زنـدان طویـل المـدت محکوم شـد.
یـک  کیفـری  دادگاه  قضـات  رای  اسـاس  بـر 
خراسـان رضـوی، چهـار متهـم دیگر ایـن پرونده 
نیـز بـه اتهـام شـرکت در نـزاع منجـر بـه قتـل و 
قـدرت نمایـی بـا چاقـو نیـز بـه اشـد مجـازات 
هـای قانونـی و همچنیـن پرداخـت دیـه محکـوم 

شـدند. 
قابـل  شـده  صـادر  رای  اسـت،  ذکـر  شـایان 
اسـت. کشـور  عالـی  دیـوان  در  خواهـی  فرجـام 

گفـت وگو با قاتل
در  جنایـی  پرونـده  ایـن  اصلـی  متهـم  سـعید 
گفـت وگویـی کوتـاه دربـاره سرگذشـت خـود 
مشـروب  دنبـال  بـه  دوسـتانم  بیشـتر  گفـت: 
تحـت  هـم  مـن  کـه  بودنـد  دعـوا  و  خـوری 
مـدام  و  گرفتـم  قـرار  هـا  آن  رفتارهـای  تاثیـر 
بـا  یـا  خـوردم  مـی  مشـروب  دوسـتانم  بـا 
بـرای  گاهـی  ایسـتادم!  مـی  سـرکوچه  هـا  آن 
خودمـان،  دادن  نشـان  نتـرس  و  خودنمایـی 
چاقویـی بـه کمـر مـی بسـتیم تـا قدرتمـان را به 
یـک جـوان  بـه  آرام  آرام  بکشـیم!  دیگـران  رخ 
شـرور تبدیـل شـدم و همیشـه بـا خـودم چاقـو 
حمـل مـی کـردم تـا ایـن کـه شـش مـاه قبل از 
ایـن حادثـه بـه خواسـتگاری دختـری رفتـم کـه 
پـدرش از دوسـتان پـدرم بـود! تصمیـم گرفتـم 
را  هـا  خافـکاری  ایـن  دیگـر  ازدواج  از  بعـد 
کنـار بگـذارم ولـی گویـی تقدیـر مـن بـه گونه 
دیگـری رقـم خـورده بـود کـه ایـن حادثـه رخ 
زنـم کـه همیـن غـرور  فریـاد مـی  داد و حـاال 
کـرد! سـیاه  را  روزگارم  چاقـو  بـا  خودنمایـی  و 
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WebMd ، ریـه هـای شـما ممکن اسـت  بـه گـزارش 
بنـا بـه هـر دلیلـی از جملـه بیمـاری هـای عفونـی و یـا 
آلودگـی هـوا، ملتهـب شـوند. ایـن التهـاب خطـر ابتا به 

آمفیـزم، آسـم و برونشـیت را افزایـش مـی دهد.
بـا ایـن حـال انتخـاب هـای غذایـی درسـت مـی تواند 
منجـر بـه کاهـش التهـاب انـدام هـای حیاتـی از جملـه 
نیـز  غذایـی  مـواد  برخـی  مقابـل،  در  شـود.  هـا  ریـه 
باعـث  مـدت،  طوالنـی  در  هـا  آن  مصـرف  کـه  هسـتند 

آسـیب هـای جبـران ناپذیـر بـه ریـه هـا مـی شـود.
گوشـت های فرآوری شده

بیـن  مسـتقیمی  ارتبـاط  کـه  دهـد  مـی  نشـان  مطالعـات 
مصـرف گوشـت هـای فـرآوری شـده و عملکـرد ضعیف 

هـای  نیتریـت  کـه  معتقدنـد  محققـان  دارد.  وجـود  ریـه 
مـورد اسـتفاده در فراینـد فـرآوری و نگهـداری گوشـت 
ممکـن اسـت باعـث التهـاب و اسـترس در ریـه ها شـوند.

الکل حد  از  بیش  مصـرف 
نوشـیدن زیـاد الـکل بـرای کبـد و ریـه ها مضر اسـت. 
سـولفیت هـای موجـود در الـکل مـی توانند عائم آسـم 
را بدتـر کننـد و اتانـول الـکل، سـلول های ریـه را تحت 
تأثیـر قـرار مـی دهد. اگـر الـکل را زیاد بنوشـید، بیشـتر 

ممکـن اسـت بـه ذات الریـه مبتا شـوید.
نمک و  قند  دارای  های  نوشـیدنی 

بـه ریـه های خـود لطـف کنید و نوشـیدنی هـای حاوی 
داده  نشـان  مطالعـه  یـک  نکنیـد.  آب  جایگزیـن  را  قنـد 
روز  در  شـیرین  نوشـیدنی   ۵ از  بیـش  کـه  بزرگسـاالنی 
و  مـداوم  برونشـیت  بـه  ابتـا  معـرض  در  نوشـند،  مـی 
آسـم هسـتند. همچنیـن افـرادی کـه بیـش از حـد نمـک 
مـی خورنـد، بیشـتر از سـایرین دچـار برونشـیت طوالنی 

مـدت و آسـم می شـوند.
هسـتند؟ غذاهایی  چه  بدن  برای  مفید  غذاهای 

غذا هـای پر فیبر
افـرادی  در  ریـه  عملکـرد  دهـد  مـی  نشـان  تحقیقـات 
از کسـانی  بهتـر  بسـیار  بیشـتری مـی خورنـد،  فیبـر  کـه 
هسـتند کـه فیبـر مصـرف نمـی کننـد. از غـذا هـای غنی 
دار،  سـبوس  گنـدم  اسـپاگتی  بـه  تـوان  مـی  فیبـر  از 
لوبیـای پختـه شـده، دانـه هـای چیـا، کینـوا، گابـی و 

کلـم بروکلـی اشـاره کـرد.
ه قهو

بـرای  صبحانـه  وعـده  در  قهـوه  فنجـان  یـک  نوشـیدن 
و  اسـت  ضدالتهـاب  کافئیـن  اسـت.  مفیـد  هـا  ریـه 
پلـی فنـول هـای موجـود در قهـوه کـه خاصیـت آنتـی 
اکسـیدانی دارنـد نیـز باعـث کاهش اسـترس اکسـیداتیو 

شـوند. مـی  التهـاب  و 
کامل غالت 

غـات کامـل شـامل برنـج قهوه ای، نـان گندم سـبوس 
دار، ماکارونـی سـبوس دار، جـوی دوسـر و کینـوا نـه 
بلکـه  هسـتند،  اکسـیدان  آنتـی  و  فیبـر  از  سرشـار  تنهـا 
منبـع خوبـی از ویتامیـن E، سـلنیوم و اسـید هـای چرب 
ضـروری محسـوب مـی شـوند کـه بـرای سـامت ریـه 
ضـروری هسـتند. غـات تصفیه شـده، ماننـد آرد و برنج 
سـفید، بسـیاری از مـواد مغـذی خـود را از دسـت مـی 

. هند د
فرنگی گوجه 

گوجـه فرنگـی غنـی تریـن منبـع لیکوپـن اسـت کـه بـا 
و  فرنگـی  گوجـه  خـوردن  دارد.  ارتبـاط  ریـه  سـامت 
صـورت  در  فرنگـی  گوجـه  آب  ماننـد  آن  محصـوالت 
را  هوایـی  مجـاری  التهـاب  توانـد  مـی  آسـم  بـه  ابتـا 
انسـداد  بیمـاری  داشـتن  صـورت  در  و  بخشـد  بهبـود 
ریـوی مزمـن )COPD(، احتمـال مـرگ را کاهـش دهد.

زردچوبـه یکـی از اجزای اصلی بسـیاری ازغذاهـای جنوب 
شـرقی آسـیا اسـت امـا ایـن مـاده محبـوب می توانـد چیزی 
بیشـتر از افـزودن عمـق عطـر و طعم داشـته باشـد. در واقع، 
دارای  زردچوبـه  نیسـت:  عـادی  چاشـنی  یـک  زردچوبـه 

پتانسـیل دارویـی قابـل توجهـی اسـت.
به گـزارش بهداشـت نیوز، زردچوبـه یکی از اجـزای اصلی 
بسـیاری ازغذاهـای جنوب شـرقی آسـیا اسـت اما ایـن ماده 
محبـوب می توانـد چیـزی بیشـتر از افزودن عمـق عطر و طعم 
داشـته باشـد. در واقـع، زردچوبه یک چاشـنی عادی نیسـت: 

زردچوبـه دارای پتانسـیل دارویـی قابل توجهی اسـت.
چای زردچوبه چیست؟

گرچـه از زردچوبـه معمـواًل بـه عنـوان ادویـه مخصـوص 
پخـت و پز اسـتفاده می شـود، می تـوان آن را به عنـوان چای 
نیـز مصـرف کـرد که بـا ریختن ریشـه تـازه یا پودر خشـک 
خالـص در آب گـرم تهیـه می شـود. چـای زردچوبـه جدا از 
ایـن کـه یـک نوشـیدنی گـرم و آرامـش بخـش اسـت، یـک 
روش موثـر بـرای مصـرف کورکومیـن کافی بـرای بهره بردن 

از خـواص دارویی آن اسـت.
کورکومیـن که مـدت زیادی بـه عنوان یـک داروی آیورودا 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت، مـورد توجه جوامع پزشـکی 

و علمـی نیـز قـرار گرفتـه اسـت – یعنـی بـه ایـن دلیـل که 
تحقیقـات چشـمگیری از مزایـای سـامتی آن در زمینه هـای 

می کند. پشـتیبانی  مختلـف 
    سیسـتم ایمنـی بدن را تقویت می کند

کورکومیـن یـک پلـی فنول با خـواص آنتی اکسـیدانی قوی 
اسـت، بـه ایـن معنـی کـه، بـا خنثـی سـازی رادیکال هـای 
محافظـت  اکسـیداتیو  اسـترس  اثـر  از  را  بـدن  مضـر،  آزاد 
می کنـد – عـدم تعـادل سیسـتمیک کـه بـا کاهـش عملکـرد 
بیماری هـای  از  بسـیاری  همچنیـن  و  بـدن  ایمنـی  سیسـتم 
دیگـر مرتبـط اسـت. از جملـه دیابـت و آلزایمر. بـه عبارت 
دیگـر، یـک فنجـان چـای زردچوبـه غنـی از آنتی اکسـیدان 
می توانـد بـه سـلول های ایمنـی بـدن کمـک کنـد تـا سـالم 
بماننـد تـا بتواننـد کار خـود را انجـام دهنـد. در حقیقـت، 
تأثیـر مثبـت کورکومیـن بـر روی سیسـتم ایمنـی بـدن فراتر 
از دفـع سـرماخوردگی اسـت: مطالعـات اخیر بـه کورکومین 
بـه عنـوان یک مـاده امیـدوار کننده مبارزه با سـرطان اشـاره 

اند. کرده 
    مزایـای ضد التهابی

ضدالتهـاب  یـک  اکسـیدان،  آنتـی  بـر  عـاوه  کورکومیـن 
شـناخته شـده نیز هسـت. به همین دلیل، اعتقاد بر این اسـت 
کـه کورکومیـن در مـوارد بـی شـماری مرتبـط بـا التهـاب، 
از جملـه آلـرژی، پسـوریازیس، دیابـت، بیماری هـای قلبـی 
عروقـی، افسـردگی، آرتـروز و حتـی بیماری آلزایمر اسـت. 
تحقیقـات همچنیـن نشـان می دهـد کـه کورکومیـن می تواند 
بـه تسـکین عائـم مرتبـط بـا برخـی از ایـن بیماری هـا – به 

ویـژه درد آرتـروز کمـک کند.
    تسـکین دهنـده درد، تاثیـر مثبـت بـر خلـق و خـو و 

حافظـه تقویـت 
بـه نظـر می رسـد کـه کورکومیـن بـرای افـراد سـالم نیـز 
فوایـدی دارد. تحقیقـات انجـام شـده در مـورد افـراد فاقـد 
در  قدرتمنـد  مـاده  ایـن  کـه  می دهـد  نشـان  قبلـی  شـرایط 
کاهـش درد عضـات موثـر اسـت و حداقـل یـک مطالعـه 

نشـان داد کـه خواص ضـد التهابـی کورکومین ممکن اسـت 
در  فعـال  حافظـه  و  توجـه  خـو،  و  خلـق  بـر  مثبتـی  تأثیـر 

دارد. عمومـی  جمعیـت 
پوست محافظ      

بـه  معـروف  التهابـی  ضـد  و  اکسـیدانی  آنتـی  کوکتـل 
کنـد  معجـزه  شـما  چهـره  بـرای  اسـت  ممکـن  کورکومیـن 
– یـا حداقـل همـان چیـزی اسـت کـه شـواهد اولیه نشـان 
می دهـد. مطالعـات متعدد نشـان داده اسـت کـه کورکومین، 
بـه عنـوان یک درمـان خوراکـی و موضعـی، توانایـی بهبود 
سـامت کلی پوسـت و هـدف قـرار دادن موثـر نگرانی های 

خـاص پوسـت را دارد.
    از کبـد محافظت می کند

مزایـای  از  دیگـر  یکـی  آنتی اکسـیدان،  یـک  به عنـوان 
توانایـی کورکومیـن در کاهش اسـترس اکسـیداتیو در رابطه 
بـا سـامت کبـد دیـده شـده اسـت. تحقیقـات انجام شـده 
بـر روی موش هـا نشـان می دهـد کـه درمـان بـا کورکومین 
دارای اثـر پیشـگیری بالقـوه ای در رابطـه بـا آسـیب کبـدی 
اسـت و می توانـد پیشـرفت بیمـاری کبـد را نیـز متوقـف یا 

کند. کنـد 
    سـالمت متابولیک را بهبود می بخشـد

نقـش کورکومیـن در کاهـش اسـترس اکسـیداتیو و التهاب 
متابولیسـم  کلـی  سـامت  مـورد  در  گسـترده ای  پیامدهـای 
ایـن خـواص موجـود  دارد. مطالعـات نشـان داده انـد کـه 
در کورکومیـن ممکـن اسـت تأثیـر مثبتـی بـر قنـد خـون و 
فشـارخون داشـته باشـد و همچنیـن باعـث کاهـش وزن و 

جلوگیـری از چاقـی شـود.
طرز تهیه چای زردچوبه

واضح اسـت که چای زردچوبه نوشیدنی معمولی نیست
نحوه دم کردن چای زردچوبه:

زنجبیـل، زردچوبـه و عسـل را در یـک لیـوان ترکیـب کرده 
و آب داغ اضافـه کنیـد. خـوب هـم بزنیـد تا ترکیب شـود و 

ببرید. لـذت 

6 پزشکی و  سالمت 

چرا شیرمادر سیستم ایمنی نوزاد را تقویت می کند؟

 باید ها و نباید های تغذیه ای هنگام بروز تب

6 خاصیت فوق العاده چای زردچوبه

 خوراکی های مفید و مضر برای ریه

هشدار!
 بیش از این مقدار در روز عسل نخورید 
پزشـکان در مقالـه ای بـه بررسـی این موضـوع پرداختنـد که چه مقدار عسـل 

می توانـد بدون آسـیب رسـاندن به سـامتی مصرف شـود.
بـه گـزارش بهداشـت نیـوز بـه نقـل از اسـپوتنیک، دانشـمندان روسـی معتقد 
هسـتند کـه بـرای اینکـه بـه خـود آسـیب نرسـانید، نبایـد بیـش از دو قاشـق 
غذاخـوری عسـل در روز بخوریـد. دوز بیشـتر از ایـن مقـدار می توانـد به بدن 

برساند. آسـیب  شـما 
دکتـر علـوم پزشـکی الکسـی بـووروف در ایـن خصـوص گفت: "بهتر اسـت 
عسـل در هنـگاه صبـح مصـرف شـود تا سـبک زندگـی فعالی داشـته باشـید".
از  کـه  اسـت  اکسـیدان هایی  آنتـی  حـاوی  عسـل  کـرد:  خاطرنشـان  او 
بـه  کـه  می کنـد  جلوگیـری  فروکتـوز  و  ویتامین هـا  سـلول ها،  اکسیداسـیون 

می کننـد. عمـل  انـرژی  منبـع  عنـوان 
آنتـی اکسـیدان های موجـود در عسـل به بهبـود حافظه مـا نیز کمـک می کنند. 
آن هـا ایـن کار را بـا خنثـی کردن اثـرات اسـترس اکسـیداتیو انجـام می دهند. 
بـدن  سـلول های  اسـترس  آزاد  رادیکال هـای  از  ناشـی  اکسـیداتیو  اسـترس 
اسـت. کاهـش اسـترس اکسـیداتیو بـه بهبـود حافظـه ضعیـف کمـک می کند.

اما مصرف بیشـتر از دو قاشـق عسل ممکن اسـت موجب بیماری قند شود.

چه چیزی باعث طعم تلخ در دهان 
می شود؟

طعـم تلـخ در دهـان می توانـد دالیـل مختلفـی از جمله مشـکات سـاده، مانند 
رعایـت نکـردن بهداشـت دهـان و دنـدان تا مشـکات جدی تـر، ماننـد عفونت 

مخمـر یا رفاکس اسـید داشـته باشـد.
بـه گـزارش بهداشـت نیـوز، سـیگار کشـیدن می توانـد باعـث ایجاد طعـم تلخ 
در دهـان شـده و بیـن چنـد دقیقـه تا چند سـاعت طـول بکشـد. این نـوع تغییر 
در طعـم معمـواًل بعـد از خـوردن غذا هـای دیگر، نوشـیدن آب یا مسـواک زدن 

دندان هـا بهبـود می یابـد.
بـا ایـن حـال، اگر طعـم تلخ به مـدت طوالنی ادامه داشـته باشـد یا اگـر خیلی 
اتفـاق می افتـد، توصیـه می شـود بـه یـک پزشـک عمومـی یـا یـک متخصـص 

گـوارش مراجعـه کنید.
 ۷ عامل بروز طعم تلخ در دهان 

۱. بهداشـت ضعیف دهان و دندان
ایـن مـورد شـایع ترین علـت ایجـاد مـزه تلـخ در دهـان بـه خصـوص هنـگام 
بیـدار شـدن از خـواب اسـت و بـه دلیـل تجمـع بـزاق و باکتـری در زبـان، 

بـد دهـان می شـود. بـوی  باعـث  اتفـاق می افتـد کـه  لثه هـا  و  دندان هـا 
راهـکار: مسـواک زدن دندان هـا حداقـل دو بـار در روز، یک بار پـس از بیدار 
شـدن و یـک بـار دیگر قبـل از خواب کافـی اسـت. همچنین مسـواک زدن زبان 

بـه دلیـل تجمـع باکتری هـا و سـلول های مرده بسـیار مهم اسـت.
۲. آنتی بیوتیک یا ضد افسـردگی

برخـی از دارو هـا وجـود دارنـد که بـا خـوردن آن ها توسـط ارگانیسـم جذب 
شـده و در بـزاق آزاد می شـوند و باعـث ایجـاد طعـم تلـخ در دهـان می شـوند. 
برخـی از ایـن مـوارد آنتـی بیوتیک هـا ماننـد تتراسـایکلین ها، دارو هـای نقـرس 
ماننـد آلوپورینـول و لیتیـوم یـا دارو هـای مـورد اسـتفاده بـرای درمـان برخـی 
بیماری هـای قلبـی اسـت. افـرادی کـه از دارو هـای ضـد افسـردگی اسـتفاده 
می کننـد ممکـن اسـت اغلـب دهانشـان خشـک شـود کـه می توانـد طعـم دهان 

دهد. تغییـر  را 
راهـکار: طعـم تلـخ معمـواًل چنـد روز پس از شـروع مصـرف این نـوع دارو ها 
از بیـن مـی رود. بـا این حـال، اگر مـداوم و ناخوشـایند اسـت، توصیه می شـود 
از پزشـک متخصـص کمـک بگیریـد تا امـکان اسـتفاده از داروی دیگـری را که 

باعـث ایجـاد ایـن نوع عـوارض نمی شـود، ارزیابـی کنید.
۳. بارداری

دیسگوسـیا، کـه بـه عنوان طعـم فلزی دهان نیز شـناخته می شـود، یـک عامت 
بسـیار شـایع در بسـیاری از خانم هـا در سـه ماهـه اول بـارداری اسـت و بـه 
دلیـل تغییـرات هورمونـی اتفـاق می افتـد. ایـن تغییـر معمـواًل فقـط چنـد روز 
طـول می کشـد و سـپس بـه طـور طبیعـی از بیـن مـی رود؛ بنابرایـن برخـی از 
زنـان بـاردار ممکـن اسـت طعمـی شـبیه به داشـتن یک سـکه در دهـان خود یا 

نوشـیدن آب از یـک فنجـان فلـزی را گـزارش کننـد.
راهـکار: یـک راه عالـی بـرای از بین بردن طعـم تلخ دهـان نوشـیدن لیموناد یا 

مکیـدن یک گیـاه خواص لیمو اسـت.
ویتامین مکمل های   .۴

برخـی از مکمل هـای ویتامیـن کـه حـاوی مقادیـر زیادی مـواد فلـزی مانند 
در  تلخـی  و  فلـزی  طعـم  می تواننـد  هسـتند،  کـروم  یـا  آهـن  مـس،  روی، 
دهـان ایجـاد کننـد. ایـن عارضـه جانبـی بسـیار رایـج اسـت و معمـواًل پس 

از جـذب کامـل مکمـل توسـط بـدن ظاهـر می شـود.
راهـکار: توصیـه می شـود چنـد دقیقـه صبـر کنید تـا بـدن بتوانـد مکمل را 
جـذب کنـد. اگـر طعـم تلخ بسـیار شـدید اسـت یـا اغلب بـه نظر می رسـد، 
از پزشـک بخواهیـد تـا امـکان کاهـش دوز یـا تغییـر مکمل هـا را ارزیابـی 

. کند
معده رفالکس   .۵

رفاکـس معـده هنگامـی اتفـاق می افتـد کـه محتوای معـده به مری برسـد، 
پـس از شـروع هضـم غـذا، اسـید را بـه دهـان می بـرد و دهـان را بـا طعم 

می کند. تـرک  تلـخ 
راهـکار: از خـوردن غذا هایـی کـه بسـیار چـرب اسـت یا هضم آن دشـوار 
می شـود.  معـده  در  اسـید  افزایـش  باعـث  زیـرا  کنیـد،  خـودداری  اسـت 
اسـت،  مهـم  زیـاد  بسـیار  غذایـی  وعده هـای  خـوردن  از  پرهیـز  همچنیـن 

را دشـوار می کننـد. مناسـب معـده  زیـرا هضـم 
کبدی مشکالت   .۶

هنگامـی کـه کبـد بـه درسـتی کار نمی کنـد، بـدن شـروع بـه جمـع آوری 
بـه  مقادیـر زیـادی آمونیـاک می کنـد، آمونیـاک مـاده ای سـمی اسـت کـه 
طـور معمـول توسـط کبـد بـه اوره تبدیـل شـده و در ادرار دفـع می شـود. 
ایـن افزایـش سـطح آمونیـاک باعـث تغییـر طعـم، شـبیه بـه ماهـی یـا پیـاز 

. می شـود
راهـکار: مشـکات کبـدی معمـواًل عائـم دیگـری ماننـد احسـاس بیمـاری 
یـا خسـتگی دارنـد؛ بنابرایـن، در صـورت مشـکوک بودن بـه بیمـاری کبد، 
توصیـه می شـود در صـورت لـزوم از یـک متخصـص کبـدی بـرای تأییـد 

تشـخیص و شـروع درمـان کمـک بگیریـد.
۷. عفونت های تنفسـی

عفونت هـای دسـتگاه تنفسـی فوقانـی مانند سـرماخوردگی، رینیت، سـینوزیت 
یـا التهـاب لـوزه بـه دلیـل مـوادی کـه توسـط باکتری های مسـئول ایـن نوع 

عفونت هـا تولیـد می شـود، می تواننـد طعـم تلخـی در دهـان ایجـاد کننـد.
راهـکار: نوشـیدن حداقـل ۲ لیتـر آب در روز مهـم اسـت، زیرا به تسـکین 
طعـم تلـخ و تسـریع بهبـود کمـک می کنـد. بـا ایـن حـال، بـرای شناسـایی 
علـت خـاص و شـروع درمـان مناسـب نیـز توصیـه می شـود از یک پزشـک 

بگیرید. کمـک  عمومـی 

بهتریـن  گفـت:  تغذیـه  متخصـص  و  شـناس  رژیـم  یـک 
راهـکار در تـب بـاال تـاش بـرای کاهـش دمای بدن اسـت. 
در صورتـی کـه تـب، بسـیار زیـاد و ادامـه دار باشـد ممکن 
اسـت باعـث ایجاد تشـنج شـود و وضعیت فرد را در شـرایط 

است. نامناسـب 
بـه گـزارش کارگـر آنایـن، شـهاب اولیایی رژیم شـناس و 
متخصـص تغذیـه دربـاره تب بـدن گفت: دمای عـادی بدن از 
۳۶ تـا ۳۷ درجه اسـت که بیشـتر از این مقدار، تب محسـوب 
می شـود. در واقـع تب یـک عکس العمـل طبیعی بـرای خنثی 
ویروسـی  بیماری هـای  یـا  باکتریایـی  عفونت هـای  کـردن 
محسـوب اسـت و بـدن با بـاال بردن دمـا باعـث جلوگیری از 

تکثیـر ویـروس و باکتری هـای می شـود.
او در ادامـه افـزود: در بیماری هـای آنفلوانـزا، ذات الریـه، 
کرونـا و تمـام بیماری هـای ویروسـی و عفونـی، تـب وجـود 
دارد. همچنیـن مصـرف برخـی دارو هـا در بـاال بـردن دمـای 

هسـتند. موثر  بـدن 
اولیایـی گفـت: بهتریـن راهـکار در این شـرایط تـاش برای 
کاهـش دمـای بـدن اسـت. در صورتـی که تـب، بسـیار زیاد 
و ادامـه دار باشـد ممکـن اسـت باعـث ایجاد تشـنج شـود و 
وضعیـت فرد را در شـرایط نامناسـب قرار دهد. بـرای کاهش 
تـب می تـوان بـا اسـتفاده از دسـتمال های خیـس، صـورت و 
بـدن فـرد را مرطوب کـرد. همچنین انجام پاشـویه هم بسـیار 

موثـر خواهـد بود.
ایـن رژیـم شـناس و متخصـص تغذیه مطـرح کـرد: معموال 
کسـی که تـب دارد، بی اشـتها اسـت و حتی از نوشـیدن آب 
هـم پرهیـز می کنـد، امـا باید فـرد آب و غـذا مصـرف کند تا 
بـدن او انـرژی الزم را داشـته باشـد. توصیـه می شـود فردی 
کـه تـب دارد، هر ۲ سـاعت یکبـار آب، آبمیـوه طبیعی و آب 
سـبزیجات میـل کنـد؛ در واقـع با وجـود تب، آب زیـادی از 
بـدن دفـع می شـود کـه بایـد با مصـرف مـوارد توصیه شـده 

ایـن کمبـود آب جبـران شـود. بهتـر اسـت هنـگام بـروز تب 
فـرد نصـف لیـوان آب ولـرم را بـا نصـف لیـوان آب پرتقال 
طبیعـی مخلـوط کـرده و اسـتفاده کنـد. همچنیـن در صورتی 
کـه بـدن بـا کـم آبـی شـدید رو بـه رو شـود، باید از سـرم 

درمانـی اسـتفاده کرد.
اولیایـی در ادامـه افـزود: در صـورت بـاال بودن دمـای بدن 
می تـوان از غذا هـای آبکی حاوی انـواع سـبزیجات، آب مرغ 
یـا آب گوشـت اسـتفاده کـرد. در واقـع سـوپ های مقـوی و 
مغـذی بهتریـن انتخـاب بـرای افراد تـب دار هسـتند. مصرف 
بیـن ۲ تـا ۳ لیوان شـیر در روز برای این افراد بسـیار مناسـب 

ست. ا
ایـن متخصـص تغذیـه و رژیـم درمانـی در پایـان تصریـح 
کـرد: در صـورت بـاال بودن دمـای بـدن از مصـرف غذا های 
فـود،  فسـت  قهـوه،  گازدار،  نوشـیدنی های  کردنـی،  سـرخ 
ادویـه جـات، کنسـرو ها و مـواد غذایـی صنعتـی پرهیـز کنید.

متخصصـان در یـک بررسـی جدیـد بـه ارائـه توضیحـات 
بیشـتری در ایـن رابطـه پرداختنـد کـه چـرا نـوزادان تغذیه 
شـده بـا شـیر مـادر از سیسـتم ایمنـی سـالمتری برخوردارند.

مطالعـه ای کـه به تازگی توسـط محققـان دانشـگاه بیرمنگام 
انگلیـس در مـورد ایـن فرآینـد انجـام گرفته نشـان می دهد 
شـیر مـادر موجـب رشـد سـلولهای ایمنـی مـی شـود که به 
مدیریـت التهـاب کمـک مـی کنـد. بـه گفتـه محققـان تأثیر 
نـوع شـیر دریافتـی در ایجـاد واکنـش ایمنی طی چنـد هفته 

اول تولـد پیـش از ایـن مـورد مطالعه قـرار نگرفتـه بود.
در ایـن بررسـی عملکـرد سیسـتم ایمنـی ۳۸ نـوزاد کـه به 
روش سـزارین بـه دنیـا آمـده بودنـد، مـورد ارزیابـی قـرار 
گرفـت. ایـن نـوزادان بـر اسـاس اینکـه تنهـا از شـیر مادر، 

شـیر خشـک یـا ترکیـب ایـن دو تغذیـه شـده انـد، دسـته 
بنـدی شـدند. همچنیـن نمونـه خـون و مدفـوع آنـان هنگام 

تولـد و سـه هفتـه بعـد مـورد آزمایـش قـرار گرفت.
تفـاوت بیـن سـلول هـای "تـی" در دو گـروه قابـل توجه 
بـود بـه طوری کـه تعداد ایـن سـلولها در نوزادانی کـه تنها 
بـا شـیر مادر تغذیه شـده بودنـد در مقایسـه بـا نوزادانی که 
تنهـا بـا شـیر خشـک تغذیه شـده بودنـد در مدت سـه هفته 

دو برابر شـد.
مـواد  و  میکروبـی  ترکیبهـای ضـد  از  انواعـی  مـادر  شـیر 
مغـذی را بـرای نـوزاد فراهـم می کند کـه سیسـتم ایمنِی در 
حـال شـکل گیری بـرای مقابلـه با عفونـت به آن نیـاز دارد. 
همچنیـن رونـد شـیردهی نـه تنهـا میکـرو فلـورای پوسـت 

مـادر بلکـه بسـیاری از سـایر سـلولهای او را نیـز منتقل می 
کنـد. در اولیـن هفتـه هـا، هجـوم مـواد خارجی بـه راحتی 
مـی توانـد سیسـتم ایمنـی نابالـغ نـوزاد را تحت فشـار قرار 
دهـد. بنابرایـن تقویـت سـلول هـای تـی بـرای محافظت در 
برابـر سـلول هـای سـرگردان مـادر مـی توانـد بـه سـامت 

کند. نـوزادان کمـک 
مشـخص  دقیـق  طـور  بـه  الـرت،  سـاینس  گـزارش  بـه 
نیسـت چـرا شـیر چنیـن تاثیـری دارد. نتایـج مطالعـه اخیـر 
روی مـوش هـا نشـان مـی دهـد کـه یـک حلقـه بازخـورد 
بـا همـکاری بیوشـیمیایی بیـن مـادر و کـودک وجـود دارد. 
بنابرایـن هنـوز الزم اسـت در تحقیقـات آینـده مکانیزم های 

دقیـق ایـن فراینـد مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
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حـوزه  شـهرداران  از  موسـوی  دکتـر  دعـوت  بـا 
شهرسـتان  دو  شـهری  مقامـات  نشسـت  انتخابیـه، 
بـا معـاون عمرانـی وزیـر کشـور و رئیس سـازمان  
صمیمـی  فضایـی  در  دهیاری هـا  و  شـهرداری ها 

برگـزار شـد.
بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی دکتر سیدموسـی 
موسـوی ، در ابتدای این جلسـه نماینـده مردم المرد 
و مهـر در مجلـس شـورای اسـامی طـی سـخنانی 

مهمتریـن مشـکات شـهرداری ها را بیـان کرد.
»اختصـاص قیـر رایـگان بـه پروژه هـای شـهری«، 
»مسـاعدت مالی جهـت تکمیل طرح هـای عمرانی«، 
»اختصـاص تسـهیات قرض الحسـنه بـرای حضـور 
شـهرداری ها در پروژه هـای اقتصـادی و دسـت یابی 
»اختصـاص  همچنیـن  و  پایـدار«  درآمـد  بـه 
ماشـین آالت عمرانـی و خدماتـی«، ۴ مطالبـه مهـم 
عضـو کمیسـیون انرژی مجلـس از دکتـر جمالی نژاد 
رئیـس سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور 

 . د بو
در ادامـه این نشسـت رئیس شـورای شـهر گله دار، 
شـهردار  فـال،  شـهر  شـورای  رئیـس  و  شـهردار 
خـوزی، شـهردار چاهـورز و شـهردار اهـل هرکدام 
مطالبـات خـود را بیان کـرده و معـاون عمرانی وزیر 
کشـور با دسـتور بـه رئیس دفتـر خود، قـول پیگیری 

مـوارد مطرح شـده را داد.

دکتـر جمالی نـژاد کـه پیش از این سـالها شـهردار 
در  زیـادی  تجربیـات  و  بـوده  اصفهـان  کان شـهر 
دارد،  کشـور  مختلـف  نقـاط  در  شـهری  مدیریـت 
مفیـد  را  نشسـت  ایـن  در  طرح شـده  مباحـث 
درخواسـت های  اجابـت  ضمـن  و  کـرد  ارزیابـی 
بـه شـهرداری های  اظهـار داشـت:  دکتـر موسـوی 
شهرسـتان های المـرد و مهـر سـهمیه قیر رایـگان را 
اختصـاص می دهیـم و عـاوه بـر آن به هرکـدام از 
شـهرداری های دو شهرسـتان که پروژه هـای عمرانی 
بافاصلـه  کننـد،  بارگـذاری  سـامانه  در  را  خـود 
اگـر  و  گرفـت  مالـی صـورت خواهـد  مسـاعدت 
پیشـرفت پـروژه را گـزارش کننـد، مجـدداً تزریـق 

می شـود. انجـام  اعتبـار 
وی همچنیـن بـا تقاضای دیگر نماینـده المرد و مهر 
در مجلـس درخصوص اختصاص وام قرض الحسـنه 
اگـر  شـهرداری ها  گفـت:  و  کـرد  موافقـت  نیـز 
پـروژه  ای بـرای درآمدزایـی پایـدار دارند، پیشـنهاد 
خـود را ارائـه دهنـد و مـا آمادگـی داریـم تـا چند 
میلیـارد تومـان بـه آن هـا تسـهیات قرض الحسـنه 

 . هیم د
معـاون عمرانی وزیر کشـور در خصـوص اختصاص 
ماشـین آالت عمرانـی و خدماتـی نیـز گفـت: قیمـت 
ماشـین آالت اکنـون بسـیار گـران شـده و بـه همیـن 
دلیـل میـزان خریـد مـا همچـون قبـل نیسـت، امـا 
و  اسـتانداری  مشـارکت  صـورت  در  حاضریـم 

شـهرداری ها مابقـی هزینـه را تأمیـن کنیـم. 
 ۱۵۰۰ از  بیـش  کـه  سـازمان  ایـن  اسـت  گفتنـی 
می دهـد،  پوشـش  را  کشـور  کل  در  شـهرداری 
پیـش از ایـن بدلیـل محدودیت هـای اعتبـاری تنهـا 
کـه  بـود  کـرده  خریـداری  بیل بکهـو  دسـتگاه   ۳۰
سـهم اسـتان پهنـاور فارس بـا بیش از یکصـد و ده 
شـهرداری، تنهـا یک دسـتگاه شـد! امـا بـا پیگیری 
ویـژه دکتر موسـوی و شـهردار فـال، ایـن بیل بکهو 
بـه شـهرداری تازه تأسـیس فـال اختصـاص یافـت. 

 در پایـان این نشسـت مقرر شـد به شـهرداری هایی 
کـه در جلسـه حضور دارنـد، تا پیش از پایان سـال 
مسـاعدت نقـدی مجزایی نیـز صورت گیـرد. اضافه 
می شـود دفتـر دکتـر موسـوی از تمـام شـهرداران 
انتخابیـه بـرای شـرکت در جلسـه دعـوت  حـوزه 

بود.  کـرده 
بعـد از ایـن جلسـه، معـاون امـور مجلـس وزیـر 
بـه دکتـر موسـوی،  نامـه ای خطـاب  کشـور طـی 
سـهم شـهرداری های المرد و مهـر از قیـر رایگان را 

کـرد: اعـام  بدین شـرح 
 چاهـورز          ۳۹۳ میلیون تومان 
 اهـل               ۴۴۰ میلیـون تومان 

 عامرودشت   ۴۵۱ میلیون تومان 
 اشـکنان          ۶۵۴ میلیون تومان 
 المـرد             ۸۱۶ میلیـون تومان 
 گلـه دار            ۶۰۹ میلیـون تومان 
 مهـر               ۵۸۸ میلیـون تومان 
 وراوی           ۴۵۲ میلیـون تومان 
 فـال               ۴۲۵ میلیـون تومان 
 اسـیر             ۴۲۴ میلیون تومان 

 خـوزی            ۴۰۲ میلیـون تومان 
بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی دکتـر موسـوی، 
نماینـدگان مجلـس یازدهـم بافاصلـه پـس از آغاز 
بـکار مجلـس باتوجه بـه اهمیت پروژه هـای عمرانی 
در مناطـق روسـتایی و محـروم، طـرح دوفوریتـی 
الحـاق یـک بنـد بـه تبصـره ۱ قانـون بودجه سـال 
۱۳۹۹ را در دسـتور کار قـرار دادنـد کـه طبـق این 
طـرح سـازمان برنامه و بودجـه مکلف شـد اعتباری 
شـهرداری های  سـازمان  راه،  وزارت  اختیـار  در 
کشـور، بنیـاد مسـکن، سـازمان نوسـازی مـدارس، 
منابـع طبیعـی و بسـیج سـازندگی قرار دهـد و آن ها 
نیـز از ایـن مبلـغ تنهـا بـرای تأمیـن قیـر پروژه های 

نیمه تمـام اسـتفاده کننـد.

مدیر عامل سیمان المرد :
سیمان دولتی 16 هزار تومان، 

سیمان آزاد 4۰ هزار تومان

یـک تولیدکننـده سـیمان بـا بیـان اینکـه قیمـت 
سـیمان پاکتـی در بـازار به تنـی ۸۰۰ هـزار تومان 
) هـر پاکـت ۵۰ کیلویـی ۴۰ هزار تومان ( رسـیده 
کارخانجـات  شـرایط  ایـن  در  افـزود:   ، اسـت 
مجبورنـد سـیمان  را حـدوداً هـر تـن ۳۳۷ هـزار 

تومـان بفروشـند . 
 ابراهیـم غـام زاده  در گفـت وگـو بـا خبرنـگار 
اقتصـادی خبرگـزاری تسـنیم، بـا اشـاره بـه اینکه 
در حـال حاضر عمـده صنایع و بخصـوص صنعت 
سـیمان در دوران بـدی بـه سـر مـی برنـد، اظهـار 
داشـت: بـه نظـر مـی رسـد وزیـر صمـت وقـت 
نـدارد  تولیـد  بـه مشـکات صنعـت و  پرداختـن 
و فعـًا تـا پایـان دولـت مشـغول عـزل و نصـب 

بود. خواهـد 
وی بـا بیـان اینکـه قیمت سـیمان پاکتـی در بازار 
بـه تنـی ۸۰۰ هـزار تومان ) هـر پاکـت ۵۰ کیلویی 
۴۰ هـزار تومـان ( رسـیده اسـت ، افـزود:  در این 
شـرایط کارخانجـات مجبورنـد سـیمان را حـدوداً 

هـر تـن ۳۳۷ هـزار تومان بفروشـند .
بـه گفتـه ایـن تولیـد کننـده سـیمان، کارخانجات 
بـرای تامیـن قطعـات بـه دلیـل تحریم ، و بـه دلیل 
قطـع گاز و بـرق و تأمیـن مـازوت مشـکل دارنـد. 
عـاوه بـر ایـن هزینه حمـل و نقـل مـواد اولیه  و 
هزینـه خریـد قطعـات چنـد برابـر شـده اسـت اما 
مجبورنـد سـیمان را ارزان بفروشـند و سـود بـازار 
نامتـوازن فعلـی فقـط به جیـب واسـطه و دالل می 

رود. 
غـام زاده تصریـح کـرد: سـالها سـازمان حمایت 
اعـام مـی کـرد بعلـت عرضـه زیـاد و تقاضـای 
کـم ، قیمـت سـیمان امـکان افزایـش نـدارد ،  امـا 
امـروز که عرضـه کمتر از تقاضا شـده چـرا اجازه 

افزایـش قیمـت سـیمان نمـی دهند؟ 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هر تـن سـیمان پاکتی در 
بـازار بیـن ۶۰۰ تـا ۸۰۰ هـزار تومـان بفـروش می 
رسـد، گفـت: منطقـی اسـت کـه دولت بـا افزایش 
قیمـت سـیمان بـه ۵۰۰ هزار تومـان موافقـت کند.

ایـن تولیـد کننـده سـیمان اضافه کرد: اگـر دولت 
بـا اصـاح قیمـت سـیمان و افزایـش قیمـت بـه 
حداقـل هـر تـن ۵۰۰ هزار تومـان ) هـر پاکت ۲۵ 
هـزار تومـان ( موافقت نکنـد ، در آینـده نه چندان 
دور بسـیاری از کارخانجـات بـه مشـکل برخورده 
و تولیـد سـیمان کشـور  حتـی بـه نصـف کاهـش 
خواهـد رسـید، در نتیجـه  قیمت سـیمان چند برابر 

گـران خواهد شـد.
 پیدا شدن جسد چوپان دامدار در 

ارتفاعات شهر وراوی

یکـی از دامـداران شـهر وراوی گوسـفندان خـود 
میبـرد  شـهر  ایـن  ارتفاعـات  بـه  چـرا  بـرای  را 
روز  آن  غـروب  نامعلـوم  دالیلـی  بـه  بنـا  کـه 
گوسـفندان بـدون چوپـان بـه خانـه برمـی گردنـد 
کـه موجـب نگرانـی خانـواده اش مـی شـود ایـن 
نگرانـی باعـث مـی شـود دوسـتان و جمـع زیادی 
هـای  گـروه  اتفـاق  بـه  وراوی  شـهر  اهالـی  از 
راهـی  شـبانه  احمـر  هـال  و  بسـیجی  امـدادی 
کوهسـتان  شـوند ولـی متاسـفانه پـس از چندیـن 
سـاعت جسـتجو با پیکـر بی جـان چوپـان دامدار 
می شـوند   مـی  مواجـه  ۶۳سـاله  قربانپـور   حسـین 
احمـر  هـال  جمعیـت  رئیـس  مقیمـی  حسـن 
گفـت: خصـوص  ایـن  در  نیـز  مهـر    شهرسـتان 

بنـا بـه گـزارش تلفنـی مرکـز EOC اسـتان بـا 
کشـیک امـداد مبنـی بـر مفقـود شـدن فـردی در 
وراوی  شـهر  بـر  مشـرف  کوههـای  ارتفاعـات 
کنتـرل  مرکـز  بـا  هماهنگـی  از  پـس  بافاصلـه 
عملیـات اسـتان  دو تیـم امـدادی بـا تجهیـزات به 
منطقـه اعـزام و عملیـات را بـا نیروهـای بسـیج و 
 مردمـی و باصعـود به ارتفاعات کوه آغـاز نمودند .

کـه پس از سـاعت هـا کوه پیمایـی ،متاسـفانه فرد 
مفقـودی را بیجـان یافتـه و او را بـه پاییـن کـوه 
انتقـال وبـه نیروهـای نظامـی و انتظامـی تحویـل 

. دادند 

اعزام طالب مدرسه علمیه رضویه 
المرد به مناطق محروم بشاگرد

طلبـه هـای مدرسـه رضویـه المـرد بـه مناطـق 
محروم شهرسـتان بشـاگرد اسـتان هرمـزگان اعزام 

. ند شد
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  گـزارش  بـه 
خبرنـگاران جوان از شـیراز، حجت اال سـام سـید 
محمـد جواد اسـدی مدیر مدرسـه علمیـه رضویه  
شهرسـتان المـرد، گفـت: بـا درخواسـت مردمـی 
از طـاب و روحانیـون مدرسـه علمیـه  نفـر   ۲۰
جهادگـر  جوانـان  همراهـی  بـا  المـرد  رضویـه 
گـروه تبلیغـی، جهادی شـهید انصـاری، در مناطق 
هرمـزگان  اسـتان  بشـاگرد  شهرسـتان  محـروم 

یافتنـد. حضـور 
او، بیـان کـرد:  راه انـدازی اردو هـای جهادی در 
مناطـق کم برخـوردار و اعـزام طـاب بـه مناطـق 
محـروم کشـور بـا هـدف خودسـازی و تربیـت 
مـدون  برنامه هـای  از  موفـق و جهـادی،  طـاب 
مدرسـه علمیـه رضویـه المـرد در سـال تحصیلی 

اسـت. جدید 
برداشت توت فرنگی خارج از فصل 

در شهرستان مهر

برداشـت تـوت فرنگی خـارج از فصـل در بخش 
اسـیر شهرسـتان مهر آغاز شـد.

برداشـت تـوت فرنگی خـارج از فصلبـه گزارش 
خبرگـزاری صداوسـیما، مرکـز فارس،مدیـر جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفت: تـوت فرنگی در 
نیمـه اول مهـر ماه  در این شهرسـتان کشـت شـده 
اسـت و برداشـت  آن از نیمـه دوم دی مـاه آغـاز 

شـده اسـت و  تا نیمـه اسـفند ماه ادامـه دارد.
افزود:میـوه تـوت فرنگـی  غامحسـین مظاهـری 
بـه دسـت آمده بـه شـیراز، کنـگان و سـایر مراکز 

شهرسـتان های داخـل اسـتان ارسـال می شـود.
وی افـزود: در ایـن مزرعـه سـه نفـر بـه صورت 
زمـان  در  موقـت  صـورت  بـه  نفـر   ۱۰ و  دائـم 
برداشـت و وجیـن علف هـای هرز مشـغول به کار 

. هستند

ریــکاوری  اتان  پاالیشــگاه 
به  فجر  دهه  در  ُمهر  شهرســتان 

رسد می  برداری  بهره 
بــه گزارش پایــگاه خبری فال نیوز؛ جلســه برنامه 
ریــزی و هماهنگی جهــت افتتاح و بهــره برداری 
از پاالیشــگاه اتــان، به ریاســت مهندس افشــون 
معــاون اقتصادی اســتانداری فــارس و با حضور 
فرمانــدار ُمهر ، مدیر کل دفتر جــذب و حمایت از 
سرمایه گذاری اســتانداری، معاون سازمان صمت ، 
مهندس فهیمی نژاد نماینده شــرکت پاالیش پارسیان 
 ســپهر در محل اســتانداری فارس برگــزار گردید.

در این نشســت پس از ارائه گــزارش از وضعیت 
پیشرفت فیزیکی این پروژه تصمیم گرفته شد در دهه 
فجر امســال با حضور مقامات کشوری و استانی این 
صنعت پاالیشگاهی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

به مناسبت هفته هوای پاک
در  خانوادگی  روی  پیاده  همایش 

دشت مشک آویز شهرستان اسیر
میداشــت هفته هــوای پاک  مناســبت گرا بــه 
همایش پیاده روی خانوادگی  در دشــت مشک 
مردم،  مختلف  اقشــار  با حضــور  اســیر  آویز 

مســوولین و ورزشکاران برگزار شد.
داره کل حفاظت  بط عمومــی ا بــه گزارش روا
رئیس  فرجی؛  علیرضــا  فارس،  زیســت  محیط 
مهر  زیســت شهرســتان  محیط  داره حفاظــت  ا
هوای  هفته  میداشــت  گرا مناســبت  بــه  گفت: 
پــاک همایش پیاده روی خانوادگی در دشــت 
اقشــار  بــا حضور  اســیر  بخش  آویز  مشــک 
و  کوهنوردان  از  زیــادی  مردم،جمع  مختلــف 
همگانی  ورزش  توســعه  جهت  در  ورزشکاران 

میداشــت هوای پاک برگزار شد. و گرا
اشــاعه  با هدف  همایش  یــن  ا فزود:  ا فرجــی 
فرهنــگ زیســت محیطــی، حفظ هــوای پاک 
و همچنیــن به منظــور حفظ نشــاط و شــادی 
هیــات کوهنوردی،  با همــکاری  در جامعــه، 
شــهرداری، شورای شــهر، بخشداری و حوزه 
برگزار  صــادق)ع(  جعفر  مام  ا بســیج  مقاومت 

. شد
کثیری  که جمــع  مراســم  ین  ا در  فزود:  ا وی   
از  نفر   ۵ از  از مــردم در آن حضور داشــتند؛ 
به عمل آمد و  تقدیر  دوستداران محیط زیســت 
نیز  کنندگان  از شــرکت  نفر   ۲۰ به  قرعه  قید  به 
به  مه  ورزشکاران  دا ا اهداء شد. و در  یزی  جوا
کاشــت نهال پرداخته و در مســیر بازگشت نیز 
جمع آوری  را  طبیعت  در  شــده  رها  های  زباله 

. ند د کر

۷ اخبار المرد و مهر

دکتر موسوی نماینده مردم شهرستانهای المرد و مهر
 اختصاص بیش از ۵ میلیارد تومان قیر رایگان به شهرستان های المرد و مهر 

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابـر راي شـماره 139960311029000393مورخـه 99/9/19  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت 
ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـي آقـای علی عبداللهـی کوهی   فرزند یعقوب   بشـماره شناسـنامه اختصاصی  صـادره از  اقلید  درششـدانگیک بـاب خانه  به مسـاحت 208/29  متر 
مربـع پـالک 4784 فرعـی از 1231 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 865 فرعـی از 1231 اصلی   قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   خریداري از مالک رسـمي آقای غالمحسـین 
جمشـیدی  محـرز گردیـده اسـت . لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع 

قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/11/5

تاریخ انتشار دوم : 99/11/20
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۹۰

کمیتـه  در  المـرد  فرمانـدار  معـاون  پیشـاهنگ 
مدیریـت بحران در سـالن شـهید جنـگاور گفت: 

بـا توجـه بـه احتمال هجـوم ملخ ها به شهرسـتان 
المـرد به عنـوان اولیـن نقطه از اسـتان فارس که 
در سـال گذشـته نیـز مورد هجـوم ایـن میهمانان 
ناخوانـده قـرار گرفتـه بود همـه دسـتگاهها برای 
جلوگیـری از خسـارت به محصوالت کشـاورزی 
هسـتند. شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  کنـار   در 

بخشـداری  گذشـته  سـال  در  گفـت:  پیشـاهنگ 
ومنابـع  زیسـت  ها،دهیاران،بسـیج،ابفا،محیط 
طبیعـی بـرای جلوگیری از هجوم ملـخ ها با جهاد 
کشـاورزی همـکاری کردنـد کـه خـدا را شـکر 
 کمترین خسـارت به بخش کشـاورزی وارد شـد.

معـاون فرمانـدار المـرد باداشـاره بـه برگـزاری 

دسـتگاهها  گفت:همـه  ای  لحظـه  صفـر  مانـور 
امـاده  ای  لحظـه  صفـر  مانـور  اجـرای  بـرای 
دلیـل  بـه  ان  مـکان  و  زمـان  البتـه  و  باشـند 
ایجـاد امادگـی هـا الزم مشـخص نشـده اسـت 
شـود. مشـخص  دسـتگاهها  توانایـی  میـزان   تـا 

بـا  همچنیـن  فرمانـدار المـرد  معـاون  پیشـاهنگ 
اشـاره بـه وجـود سـاختمانهای بلنـد و چندیـن 
سـاخت  در  خواسـت  پیمانـکاران  از  طبقـه 
و  کننـد  اسـتفاده  مصالـح خـوب  از  بناهـا  ایـن 
تـا در زمـان  را رعایـت کننـد  فنـی  دسـتورات 

نکنـد. تهدیـد  را  مـردم  خطـری  بحـران 

پیکـر سـید محمد احمـدی اسـتاندار اسـبق فارس 
روزجمعـه در زادگاهـش شـهر فـال شهرسـتان مهر 

بـه خاک سـپرده شـد.
بـه گزارش گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
جوان از شـیراز، پیکر سـید محمد احمدی اسـتاندار 
اسـبق فـارس در زادگاهش شـهر فال شهرسـتان مهر 

در جنـوب فارس به خاک سـپرده شـد.
سـید محمـد احمـدی بعـد از ۴۰ سـال تـاش و 
فعالیـت سیاسـی و اجرایـی روز پنجشـنبه بـه علـت 
بیمـاری سـرطان در شـیراز دعـوت حـق را لبیـک 

. گفت
احمـدی از مهرمـاه ۱۳۹۲ تا تیرمـاه ۱۳۹۴ به عنوان 
اسـتاندار فـارس در دولـت نخسـت تدبیـر و امیـد 

مشـغول به کار شـد.

او پـس از آن از دی مـاه ۱۳۹۴ تـا دی مـاه ۱۳۹۸ 
به عنوان سـفیر ایران در کشـور ترکمنسـتان مشـغول 

شـد. فعالیت 
احمـدی در سـال ۱۳۳۵ در منطقـه فـال شهرسـتان 
از  و  شـد  متولـد  فـارس  اسـتان  جنـوب  در  ُمهـر 
معاونـت  بـه  می تـوان  او  اجرایـی  سـوابق  جملـه 
سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری فـارس، مشـاور امور 
بین الملـل وزارت کشـور، فرمانـدار شهرسـتان های 
شـیراز، مرودشت، الرسـتان و آباده، اسـتاندار ایام، 
اسـتاندار فارس و سـفیر ایران در ترکمنسـتان اشاره 

. د کر

بـه گـزارش پایـگاه خبـری فـال نیـوز؛ موسـوی 

فرمانـدار مهـر بـه همـراه دهقـان معـاون عمرانـی 
کلنـگ  جهـت  هماهنگـی  منظـور  بـه  فرمانـداری 
زنـی و شـروع عملیـات ایسـتگاه فـوق توزیع ۱۳۲ 
مدیرعامـل  نصیـری  مهنـدس  بـا  ُمهـر  وات  کیلـو 
دیـدار و گفتگـو کردنـد. فـارس  ای  منطقـه   بـرق 

در ایـن نشسـت مهنـدس نصیـری گفـت : اسـتقرار 
نظیـر  مهـر  شهرسـتان  در  بـزرگ  صنعتـی  صنایـع 
در  و  اتـان  پاالیشـگاه   ، پارسـیان  گاز  پاالیشـگاه 
سـایر صنایـع  و  بنزیـن  پاالیشـگاه  نزدیـک  آینـده 
در منطقـه نیـاز بـه احـداث ایـن ایسـتگاه جهـت 
و  نمـود  چنـدان  دو  را  نیـاز  مـورد  بـرق  تامیـن 

مهـم  ایـن  پیگیـری  سـالها  از  پـس  خوشـبختانه 
اعتبـاری  بـا  ایـن پـروژه  تحقـق یافـت و اجـرای 
افـزون بـر ۱۵۰ میلیـارد تومـان کـه در چنـد فـاز 
اجـرا خواهـد شـد در دسـتور کار وزارت نیرو قرار 
گرفـت و بـا انتخـاب پیمانـکار انشـاله در دهه فجر 
امسـال بـا حضـور مقامـات اسـتانی کلنـگ شـروع 
 عملیـات اجرایـی آن بـه زمیـن زده خواهـد شـد.

مدیـر عامـل بـرق منطقـه ای فـارس در پایـان از 
همراهـی مسـئولین محلـی در زمینه واگـذاری زمین 
تشـکر  و  تقدیـر  معارضیـن  رفـع  و  ایسـتگاه  ایـن 

نمودنـد.

 مدیرعامل برق منطقه ای فارس: 

  ایستگاه فوق توزیع 1۳2 کیلو وات ُمهر در دهه فجر کلنگ زنی می شود 

پیکر استاندار اسبق فارس به خاک سپرده شد

 مانور صفر لحظه ای در برابر مخاطرات در المرد برگزار می شود
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سرپرست: احمد صادقی 
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http://www.toloulm.ir وب سایت هفته نامه

Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com

طلــوع 
المرد و مهر

امام علی  )ع( :
8 آگهی

زاهد در دنیا کسی است که حرام بر صبرش 
غلبه نکند، و حالل از شکرش باز ندارد.

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000394مورخـه 99/9/19  هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضي آقای سـعید کشـمیری 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 عالیشـوندی  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 مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت 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 موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000244مورخـه 99/7/9  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای کرامـت الـه منفـرد جعفـر بیگـی  فرزنـد کاکاشـیر  بشـماره شناسـنامه 691  صـادره از  فراشـبند درقطعـه 
زمیـن زراعتـی بـه مسـاحت 33150/93  متـر مربـع پـالک 1267 فرعـی از 1232 اصلـی مفـروز  مجـزی شـده از پـالک 
123و124و125 فرعـی از 1232 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالک رسـمي 
آقـای کرامـت اهلل منفـرد جعفـر بیگـی محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/11/5

تاریخ انتشار دوم : 99/11/20
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۱۰۰

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000240مورخـه 99/7/9  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای کرامـت الـه منفـرد جعفر بیگـی  فرزنـد کاکاشـیر  بشـماره شناسـنامه 691  صادره از  فراشـبند درششـدانگ 
یـک درب بـاغ نخلـی بـه مسـاحت 24492/22  متـر مربع پـالک 1269 فرعـی از 1232 اصلـی مفروز  مجزی شـده از پالک 
123و124و125 فرعـی از 1232 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالک رسـمي 
آقـای کرامـت اهلل منفـرد جعفـر بیگـی محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/11/5

تاریخ انتشار دوم : 99/11/20
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۱۰۰

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000242مورخـه 99/7/9  هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای کرامـت الـه منفرد جعفر بیگی  فرزند کاکاشـیر  بشـماره شناسـنامه 691  صادره از  فراشـبند درششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن زراعتـی  بـه مسـاحت 58256/97  متر مربـع پـالک 1266 فرعـی از 1232 اصلی مفروز  مجزی شـده 
از پـالک 123و124و125 فرعـی از 1232 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از 
مالـک رسـمي آقـای کرامـت اهلل منفـرد جعفـر بیگی محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت 

انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/11/5

تاریخ انتشار دوم : 99/11/20
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۹۹

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000241مورخـه 99/7/9  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای کرامـت الـه منفـرد جعفر بیگـی  فرزند کاکاشـیر  بشـماره شناسـنامه 691  صادره از  فراشـبند درششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن زراعتـی  بـه مسـاحت 9269/1  متـر مربـع پـالک 1265 فرعـی از 1232 اصلـی مفـروز  مجزی شـده از 
پـالک 123و124و125 فرعـی از 1232 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالک 
رسـمي آقـای کرامـت اهلل منفـرد جعفـر بیگی محرز گردیده اسـت . لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـي تقدیم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

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

تاریخ انتشار دوم : 99/11/20
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۹۸

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000243مورخـه 99/7/9  هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای کرامـت الـه منفرد جعفر بیگی  فرزند کاکاشـیر  بشـماره شناسـنامه 691  صادره از  فراشـبند درششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن زراعتـی  به مسـاحت 47112/25  متـر مربع پـالک 1268 فرعـی از 1232 اصلی مفروز  مجزی شـده 
از پـالک 123و124و125 فرعـی از 1232 اصلـی   قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از 
مالـک رسـمي آقـای کرامـت اهلل منفـرد جعفر بیگی محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت 

انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 99/11/5

تاریخ انتشار دوم : 99/11/20
امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

م الف /۹۶

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000394مورخـه 99/9/19  هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضي آقای سـعید کشـمیری 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 عالیشـوندی  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 مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت 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

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی می پذیرد 
۵2۷2۵648

۰91۷۳81968۳

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 :  
۱ - احمد حسنی پور      متولد ۱۳۱۷  ش ش ۱۷ صادره از المرد   پدر  متوفی  

۲ -  فاطمه شریفی     متولد ۱۳۲۰  ش ش ۶۰۹۰۱۱۹۸۱۴ صادره از جم   مادر متوفی 
۳ -مدینه حسنی     متولد ۱۳۵۰  ش ش ۱۶۳  صادره ازکنگان زوجه  متوفی 

۴ -راضیه علیپور      متولد ۱۳۶۴  ش ش ۴۸ صادره از الرستان زوجه  متوفی 
۵ -  حسین حسنی پور    متولد ۱۳۷۶  ش ش ۶۵۷۰۰۵۸۶۴۹ صادره از مهر  پسر متوفی  

۶ -مهدی حسنی پور    متولد ۱۳۹۰  ش ش ۶۵۷۰۱۸۷۰۹۰ صادره از مهر  پسر متوفی 
۷ -شقایق  حسنی پور   متولد ۱۳۷۲  ش ش ۶۰۹۰۰۲۰۵۳۲ صادره ازجم  دختر متوفی 

۸ -شکوفه  حسنی پور   متولد ۱۳۷۴  ش ش ۶۵۷۰۰۳۰۴۷۷ صادره از مهر  دختر متوفی 
۹ -شمایل   حسنی پور   متولد ۱۳۷۵  ش ش ۶۵۷۰۰۴۰۷۱۵ صادره از مهر  دختر متوفی 

۱۰ -معصومه    حسنی پور   متولد ۱۳۸۸  ش ش ۶۰۹۰۱۲۰۰۳ صادره از جم  دختر متوفی 
۱۱ -فاطمه     حسنی پور   متولد ۱۳۸۸  ش ش ۶۰۹۰۱۳۶۰۸۵ صادره از جم  دختر متوفی 

۱۲ -زهرا    حسنی پور   متولد ۱۳۹۰  ش ش ۶۵۷۰۱۸۱۵۶۴ صادره از مهر  دختر متوفی 
۱۳ -محبوبه    حسنی پور   متولد ۱۳۹۶  ش ش ۶۵۷۰۲۵۴۲۴۳ صادره از مهر  دختر متوفی 

و مرحـوم ورثـه دیگـري نـدارد اینـک با انجام تشـریفات درخواسـت مزبـور را به اسـتناد مـاده ۳۶۲ 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   


