
با حکم معاون وزیر صمت؛
مدیرعامل جدید منطقه 

ویژه اقتصادی المرد 
منصوب شد 

راه اندازی سونوگرافی 
رایگان در پلی کلینیک 

امام رضا )ع( المرد

تولید بیش از 60 هزار 
تن شمش در کارخانه 

آلومینیوم جنوب

بازسازی واحدهای 
مسکونی آسیب دیده از 
حوادث در جنوب فارس 

3آغاز شد
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مقام معظم رهبری: 

22 بهمن؛ روز طلوع و 
ظهور بزرگ ترین انقالب 

دوران تاریخ ما
 پس از اسالم

فرصت  سرمایه گذاری استثنایی
فروش امتیاز و ســاختمان کترینگ)رستوران و آشپزخانه( منطقه ویژه 
اقتصادی المرد سایت انرژی بر آلومینیوم به مساحت 3000 متر زمین و 
1100 متر ساختمان اداری و آشپزخانه و رستوران با شرایط عالی کار و 

سرمایه گذاری مطمئن
قیمت  توافقی 

 شماره تماس 09177822282

همزمان با آغاز دهه فجر 
انجام شد؛

افتتاح 
طرح های 
بهداشتی 

درمانی در 
جنوب فارس

7

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول:      99/11/20
 نوبت دوم:   99/12/5

   بـه اسـتناد بودجـه سـال 1400 و مصوبـه شـماره 99/271مورخ1399/11/19شـورای 
مربـوط  جمـع آوري  امـور  دارد  نظـر  اسـامی شـهر خـوزی ،شـهرداري خـوزی در 
، حمـل و دفـن زبالـه و نخالـه هـاي سـطح شـهر- شستشـو و رفـت و روب خيابانهـا 
معابـر و جـداول سـطح شـهر- مجموعـه عمليـات خدمـات شـهري سـطح شـهر-  ،

حمـل  و...(خدمـات  اداری  )هتل-پارکها-سـاختمان  شـهرداری  تاسيسـات  از  حراسـت 
و نقـل واحـد موتـوری -خدمـات ايمنـی و آتشنشـانی  بـا اعتبـاری بـرآوردی بالـغ بـر 
16/267/340/892 ريـال را بـه شـرکتهاي واجدالشـرايط و مـورد تائيـد اداره کار و امور 
اجتماعـي بـا شـرايط ذيـل واگـذار نمايـد، لـذا کليـه شـرکتهايي کـه داراي صاحيـت 
درزمينـه خدمـات شـهري مـي باشـند مي تواننـد حداکثـر 10 روز پـس از انتشـار آگهي 
مناقصـه نوبت دوم با در دسـت داشـتن گواهـي صاحيت کار و رتبـه از اداره کار و امور 
اجتماعـي بـراي دريافـت اسـناد مناقصـه  و ارائه قيمـت در سـاعات اداري به سـاختمان 
 شـهرداري خـوزی واقـع در  خيابـان شـهرداری - واحـد امـور مالـي  مراجعـه نماينـد.

1-مدت انجام کار يک سـال شمسی می باشد.
2-مبلـغ تضميـن شـرکت در مناقصـه 813/367/045 ريـال بـه صـورت ضمانـت نامـه 

بانکـی  بـه نـام شـهرداری خوزی
3- برنـدگان اول و دوم و سـوم مناقصـه هـرگاه حاضـر به انعقاد قرارداد نشـوند سـپرده 

آنـان بـه ترتيـب ضبط خواهد شـد.
4-- سـاير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسـناد مناقصه مندرج است.

5- شـهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است
6-هزينـه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهردار خوزی
شناسه آگهی 1092126
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خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رييـس 
پنجـاه  و  دويسـت  در  شـيراز  درمانـی  بهداشـتی 
بيمـاری  مديريـت  سـتاد  نشسـت  نهميـن  و 
کوويـد19 در دانشـگاه، بـر اهميـت برنامه ريزی 
فـارس  در  کرونـا  واکسـن  توزيـع  بـرای  دقيـق 

کـرد. تاکيـد 
بـه گـزارش خبرگـزاری برنـا از فـارس، دکتـر 

»مهـرزاد لطفـی« در ايـن نشسـت بـا اشـاره بـه 
توزيـع  بـرای  بهداشـت  وزارت  ريـزی  برنامـه 
واکسـن در دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور، 
در  کننـده  دريافـت  هـای  گـروه  بنـدی  طبقـه 
اسـتان بـا صحـت و دقـت کافـی را در اولويـت 

کار ايـن سـتاد قـرار داد.
توزيـع  فرآينـد  اينکـه  بيـان  بـا  ادامـه  در  او 
هـای  گـروه  دريافـت  و  جامعـه  در  واکسـن 
گرفتـن  جـدی  انجامـد،  مـی  طـول  بـه  مختلـف 
رعايـت پروتـکل های بهداشـتی با وجـود توزيع 
واکسـن، تـداوم اقدامـات پيشـگيرانه بـرای حفظ 

داد. قـرار  تاکيـد  مـورد  را  عمومـی  سـامت 
نحـوه  پيگيـری  بـه  همچنيـن  دانشـگاه  رئيـس 
اسـتان  تشـخيصی  هـای  آزمايشـگاه  فعاليـت 
در  مبتايـان  تعـداد  هـا،  گيـری  نمونـه  آمـار  و 
مناطـق مختلـف اسـتان، علـت هـای جـان باختن 

مبتايـان، نحـوه خدمـت رسـانی بـه بيمـاران در 
و  هـا  بيمارسـتان  ويـژه  و  عـادی  هـای  بخـش 

پرداخـت. اسـتان  درمانـی  مراکـز 
مختلـف  واحدهـای  آمادگـی  ميـزان  بررسـی 
ابتـا  افزايـش آمارهـای  بـه  بـا توجـه  دانشـگاه 
بـه کرونـا در اسـتان، تعـداد مراجعـان سـرپايی 
بـه مراکـز منتخـب 16 سـاعته تشـخيص و درمان 
ديگـر  از  اورژانـس،  هـای  ماموريـت  و  کرونـا 
در  دانشـگاه  رئيـس  بررسـی  مـورد  محورهـای 

بـود. امـروز  نشسـت 
معاونـت  سرپرسـت  ايامـی«  »اورنـگ  دکتـر 
درمـان دانشـگاه نيـز بـا اعـام آمـار مبتايـان و 
بيمارسـتان  و  درمانـی  مراکـز  در  بسـتری  افـراد 
مـورد  در  توضيحاتـی  ارائـه  بـه  فـارس؛  هـای 
نحـوه توزيع و ورود واکسـن به کشـور پرداخت 
و گفـت: واکسـن در دو نوبـت، تزريـق می شـود.

فرمانده فجر سپاه فارس
اصناف نقش مهمی در مبارزه با 

رژیم طاغوت ایفا کردند

ن  بيـا بـا  رس  فـا فجـر  ه  سـپا ه  نـد ما فر
گذشـت  ز  ا پـس  سـامی  ا نقـاب  ا ينکـه  ا
مسـير  ر  د ب  ا د شـا ن  همچنـا هـه  د ر  چهـا
گفـت:   ، د ر ا د مـی  بـر  م  گا لـی  تعا و  شـد  ر
نقـاب  ا ی  ز و پيـر ز  ا پيـش  ف،  صنـا ا
يـم  ژ ر بـا  ه  ز ر مبـا عرصـه  ر  د سـامی  ا
پـس  و  ه  د بـو ل  فعـا هی  هنشـا شا غـوت  طا
ر  د ه  ر ا همـو نيـز  نقـاب  ا ی  ز و پيـر ز  ا

نی پشـتيبا و  ع  فـا د عرصـه 
ئيـن  آ رس،  فـا ری  ا گـز خبر رش  ا گـز بـه   
و  سـامی  ا نقـاب  ا فجـر  هـه  د شـت  ا ميد ا گر
زی  و پيـر ز  و لر سـا بهمـن   2 2 سـيدن  ر ا  فـر
ه  نـد ما فر ر  حضـو بـا  سـامی  ا نقـاب  ا
ف  صنـا ا ق  تـا ا نـی  با ميز بـه  فجـر  ه  سـپا

شـد . ر  ا گـز بر رس  فـا کـز  مر
بـا  سـم  ا مر يـن  ا ر  د علـی  بو ر  ا د سـر
حتمـا  ر  ا ز بـا ر  د ر  کا ی  ا بـر ينکـه  ا ن  بيـا
سـام  ا يـن  د يـن  ز ا مو و  ئل  مسـا بـه  يـد  با
ر  ا ز بـا ر  د ری  ا مـد د مر گفـت:   ، د شـو توجـه 
ثـر  مو ی  لفه هـا مو ز  ا يکـی  و  مهـم  ر  بسـيا
گـر  ا کـه  سـت  ا ر  کا و  کسـب  برکـت  ر  د
بـه  نيـز  نـد  و ا خد کنيـم  ر  کا ا  خـد ه  ا ر ر  د
د  ا د هـد  ا خو بـری  ا بر چند کـت  بر مـا  ق  ز ر
هـد  ا خو نيـز  خـرت  آ توشـه  نـد  و ر يـن  ا و 

. شد
ن  يـا جر ی  ا نه  سـا ر جنـگ  ه  ر شـا ا بـا  وی 
نقـاب  ا عليـه  بـر  رجـی  خا نـد  معا ی  هـا
م  هجـو يـن  ا هـدف  گفـت:  سـامی،  ا
ی  ها د ر و سـتا د ن  د کـر نـگ  کمر ی، ا نه  سـا ر
ن  همـا مـا  ا سـت  ا سـامی  ا نقـاب  ا مهـم 
بلـه  مقا ع  موضـو ر  د بينيـم  مـی  کـه  ر  طـو
زی  جوسـا برخـاف  نـا  و کر ری  بيمـا بـا 
مـا  ر  کشـو ز  و مـر ا  ، نـد معا ی  هـا نه  سـا ر
بـی  غر مدعـی  ی  ها ر کشـو ز  ا تـر  فـق  مو

سـت. ا ه  د کـر عمـل 
د  عملکـر بـه  ه  ر شـا ا بـا  علـی  بو ر  ا د سـر
ی  هـا کمـک  ر  د ن  ا يـر ا ملـت  ن  رخشـا د
بسـته  هـا  ن  ميليـو گفـت:   ، نـه منا مو
يـع  ز تو و  تهيـه  م  د مـر کمـک  بـا  معيشـتی 
عظيـم  خيـل  ز  ا ی  ا نـه  نمو يـن  ا و  ه  شـد
ر  کا ی  پـا م  د مـر کـه  سـت  ا يقـی  د مصا
مـی  ر  فتخـا ا م  د مـر يـن  ا بـه  و  هسـتند 

. کنيـم
نـی  ا ند ز  1 6 3 دی  ا ز آ ه  ر شـا ا بـا  وی 
نـذر  طـرح  لـب  قا ر  د عمـد  غير ئـم  ا جر
موضـوع  ر  د  : د کـر ن  نشـا طر خا يـی،  ها ر
نـا  و کر بـا  بلـه  مقا و  نـه  منا مو ی  هـا کمـک 
لـب  قا ر  د ن  مـا تو د  ر ميليـا ر  ا هـز ز  ا بيـش 
رس  فـا ن  سـتا ا ر  د معيشـتی  ی  هـا کمـک 
حلـه  مر و  ه  شـد يـع  ز تو و  ری  و آ جمـع 
هـدف  بـا  نيـز  يـی  ها ر ر  نـذ طـرح  بعـدی 
ئـم  ا جر نـی  ا ند ز  1 0 0 بـه  يـک  د نز ی  د ا ز آ

. د شـو مـی  ا  جـر ا ی  د و ز بـه  عمـد  غير
 : د کـر ن  نشـا طر خا فجـر  ه  سـپا ه  نـد ما فر
ملـت  نقابـی  ا ت  ا ز ر مبـا د  نمـا بهمـن   2 2
بـر  ا بر ر  د ن  نـا آ گی  د يسـتا ا و  ن  ا يـر ا
سـت. ا غـوت  طا يـم  ژ ر و  نـی  جها ر  سـتکبا ا

پـس  سـامی  ا نقـاب  ا ينکـه  ا ن  بيـا بـا  وی 
ه  ند ز سـر ن  همچنـا هـه  د ر  چهـا گذشـت  ز  ا
م  گا لـی  تعا و  شـد  ر مسـير  ر  د ب  ا د شـا و 
سـامی  ا نقـاب  ا گفـت:   ، د ر ا مـی د بر
شـاخص  و  لگـو  ا ن  ا عنـو بـه  ز  و مـر ا ن  ا يـر ا
توجـه  د  ر مـو نـی  جها ر  سـتکبا ا بـا  ه  ز ر مبـا
فتـه   گر ر  ا قـر ن  جهـا و  منطقـه  ی  هـا ملـت 
قـدرت  يـک  ن  ا عنـو بـه  سـامی  ا م  نظـا و 
هـی  ا خو ه  د يـا ز بـل  مقا ر  د ر  ا گـذ ثير تا

سـت. ا ه  د يسـتا ا نـی،  جها ن  ا مسـتکبر
ن  يـا ر ا ز با و  ف  صنـا ا ينکـه  ا ن  بيـا بـا  وی 
غـوت  يـم طا ژ بـا ر ه  ز ر ر مبـا نقـش مهمـی د
قشـر  گفـت:   ، نـد ا ه  د کـر يفـا  ا هی  هنشـا شا
زی  و پيـر ز  ا پيـش  ز  ا ن  يـا ر ا ز با و  ف  صنـا ا
بـا  ه  ز ر مبـا عرصـه  ر  د سـامی  ا نقـاب  ا
و  ه  د بـو ل  فعـا هی  هنشـا شا غـوت  طا يـم  ژ ر
ز  و مـر ا تـا  نيـز  نقـاب  ا ی  ز و پيـر ز  ا پـس 
ز  ا نی  پشـتيبا و  ع  فـا د عرصـه  ر  د ه  ر ا همـو
شـته  ا د ثـر  مو ر  حضـو سـامی  ا نقـاب  ا

. ند ا
ن  سـتا ا ی  فيتهـا ظر بـه  ه  ر شـا ا بـا  وی 
 ، ن يـا ر ا ز با و  ف  صنـا ا ه  ز حـو ر  د رس  فـا
و  نقابـی  ا حيـه  و ر بـا  قشـر  يـن  ا گفـت: 
ت  ا ز ر مبـا عرصـه  ر  د چـه  دی  جهـا ر  کا
يـم  تحر بـا  بلـه  مقا ر  د چـه  و  نقابـی  ا
ر  حضـو مقـدم  خـط  ر  د ی  د قتصـا ا ی  هـا

. نـد ر ا د و  شـته  ا د

 اسـتاندار فـارس گفـت: دسـتگاه های اجرايـی بايد 
خيلـی بهتـر و فعال تـر در بحـث دريافت تسـهيات 

طرح هـای اقتصـاد مقاومتـی و سـهم يارانـه ای کـه 
بـرای اسـتان در نظـر گرفتـه شـده اقـدام کننـد و 

پيگيـر دريافـت اين تسـهيات باشـند.
فرماندهـی  سـتاد  جلسـه  در  رحيمـی،  عنايـت اهلل 
ايـن  اگـر  افـزود:  شـيراز  در  مقاومتـی  اقتصـاد 
مسـاله در دسـتور کار قـرار نگيرد و پيگيری نشـود 
اسـتان های ديگـر از ايـن ظرفيـت اسـتفاده خواهند 
کـرد و مـا از ايـن تسـهيات محـروم خواهيم شـد.

بانک هـا  بيـن  نزديـک  ارتبـاط  داد:  ادامـه  وی 
بـه ويـژه در حـوزه صنعـت، جهـاد کشـاورزی و 
ميـراث فرهنگـی باعـث می شـود کـه ايـن موضوع 

جـدی گرفتـه شـود.

رئيـس  همچنيـن  کـرد:  اضافـه  فـارس  اسـتاندار 
نيـز  اسـتان  برنامه ريـزی  و  مديريـت  سـازمان 
پيگيری در سـطح سـازمان داشـته باشـد تـا بتوانيم 
از 82 ميليـارد تومانـی کـه بـه عنـوان يارانـه برای 
اسـتان در نظـر گرفتـه شـده اسـتفاده الزم را ببريـم.

بـا  بتوانيـم  اميدواريـم  داشـت:  اظهـار  رحيمـی 
جـذب  را  نيـاز  مـورد  اعتبـارات  طرح هـا،  ارائـه 

کنيـم.
وی افـزود: بايد بيشـتر به سـمت کارهايـی برويم 
کـه در موضـوع اقتصـاد مقاومتی اثرگذار باشـد نه 
اينکـه فقـط وظايـف جاری را مـد نظر قـرار دهيم 

و بخواهيـم صرفـا پيگيـر اين مباحث باشـيم.

معـاون مسـکن و سـاختمان وزير راه و شهرسـازی 
گفـت: يکـی از نـکات مثبـت در طـرح اقـدام ملـی 
مسـکن ايـن اسـت کـه تمـام پروژه هـای ايـن طرح 

دارای بيمـه کيفيـت هسـتند.
محمـود محمـودزاده، در نشسـت شـورای مسـکن 
اسـتان فـارس در شـيراز افزود: بـر اين اسـاس و با 
توجـه به قـرارداد منعقد شـده بـا شـرکت های بيمه، 
تمـام اجـزای مختلف سـاختمان از جمله تاسيسـات، 
آسانسـور، عايـق کاری و سـازه از سـه تا 10 سـال 

بيمه سـاختمان هسـتند.
وی ادامـه داد: از ديگـر ويژگی  هـای طـرح اقـدام 
بـه  گسـترده  اختيـارات  واگـذاری  مسـکن،  ملـی 
شـوراهای مسـکن استان هاسـت و هيـچ قالـب ثابتی 
بـرای ايـن کار تعريـف نکرده ايـم و توليـد مسـکن 
می توانـد بـا روش هـای مخلتـف و متنوعـی انجـام 

. د شو
ايـن مقـام مسـوول اظهـار داشـت: واگـذاری بـه 
تعاونی هـای مسـکن، بنيـاد مسـکن، سـتاد اجرايـی 
نظـام  انبوه سـازان،  انجمـن  )ره(،  امـام  فرمـان 
مهندسـی و همچنيـن واگـذاری گروهـی و واگذاری 

مسـتقيم کـه خـود دسـتگاه قـرارداد منعقـد می کنـد 
از جملـه روش های سـاخت مسـکن در طـرح اقدام 

ملـی مسـکن اسـت.
محمـودزاده، بـا اشـاره بـه برنامه ريزی انجام شـده 
برای سـاخت حدود يـک ميليون و 200 هـزار واحد 
مسـکونی در قالـب طـرح اقـدام ملی مسـکن، گفت: 
در ايـن زمينـه يک نهضت بزرگ سـاخت و سـاز در 
کشـور بـه راه افتـاده کـه از ايـن تعداد حـدود 800 
هـزار واحـد در قالـب تفاهم نامه بـا دسـتگاه ها اجرا 
خواهـد شـد کـه از جملـه می تـوان بـه 170 هـزار 
واحـدی آمـوزش و پـرورش، 200 هـزار واحـدی 
تاميـن مسـکن کارگـران و بازنشسـتگان و 100 هزار 

واحـدی نيروهای مسـلح اشـاره کرد.
معـاون مسـکن و سـاختمان وزبـر راه و شهرسـازی 
اضافـه کـرد: هم اينک عمليـات اجرايی حـدود 500 
هـزار واحـد در کشـور آغاز شـده که گـردش مالی 
و اقتصـادی آن بـدون احتسـاب قيمت زميـن بيش از 

250 تـا 300 هـزار ميليارد تومان اسـت.
محمـودزاده بيـان کـرد: گـردش اشـتغال ايـن کار 
را هـم اگـر بخواهيـم مقايسـه کنيـم، ابقـا يـا ايجاد 
افـزون بر يـک ميليـون و 300 هـزار فرصت شـغلی 
خواهـد بـود و افـزون بـر ايـن. طـرح اقـدام ملـی 
مسـکن سـبب فعـال شـدن افـزون بـر 140 حرفـه 

وابسـته بـه مسـکن خواهـد شـد.
او گفـت: امـروز بـا شـرايطی مواجـه هسـتيم کـه 
قيمـت تمام شـده مسـکن و درآمـد خانوار بـا توان 
خريـد خانـوار فاصلـه جـدی دارد، بـه همين سـبب 
بـا وجـود تمـام مشـکات جـدی کـه در کشـور به 
هـم  و  تحريم هـا  ناحيـه  از  هـم  اقتصـادی  لحـاظ 

شـرايط بهداشـتی ناشـی از شـيوع ويـروس کرونـا 
وجـود دارد، پروژه هـای طـرح اقـدام ملـی مـورد 

حمايـت قـرار گرفـت.
محمـودزاده بيـان داشـت: طـرح اقدام ملی مسـکن 
و سـاخت و سـازها را بـدون نـگاه به عمـر دولت و 
نـگاه بـه اشـخاص آغـاز کرده ايـم و اميدواريـم که 

ايـن جريـان با قـدرت پيـش برود.
وی گفـت: مـا نگرانـی زيادی بـرای اتمـام پروژه ها 
نداريـم چرا که بـر اين باوريـم اگر واگـذاری انجام 
و پروژه هـا آغـاز شـود و کارهـا بـه پيشـرفت مثبتی 
برسـد، بقيـه را مـردم جلـو خواهند برد چـرا که کار 

در اختيـار مردم اسـت.
او اظهـار داشـت: يکـی از داليـل تاکيـد مـا بـر 
واگـذاری گروهـی هميـن موضـوع بـود کـه مـردم 
خودشـان بتواننـد کارهـا را اداره کنند و جلـو ببرند 
و تاکنـون نيـز افـزون بـر 135 هزار واحـد واگذاری 

گروهـی در کشـور انجام شـده اسـت.
معـاون مسـکن و سـاختمان وزير راه و شهرسـازی، 
بـا اشـاره بـه تاکيـد رهبـر معظـم انقـاب مبنـی بر 
و  پـرورش  و  آمـوزش  کارکنـان  مسـکن  تاميـن 
فرهنگيـان گفـت: بـر اسـاس تفاهـم نامـه ای کـه با 
آمـوزش و پـرورس داريـم، مقرر شـده کـه در اکثر 
شـهرها تاميـن زميـن توسـط خودشـان انجـام شـود.

محمـود زاده ادامـه داد: مـا فارغ از ديـدگاه دولت، 
نبايـد به گونـه ای کار کنيم که کسـانی کـه در آينده 
قـرار اسـت کار را دنبـال کننـد، نيـاز نباشـد کـه از 
صفـر شـروع کننـد، بلکـه کار را بـه گونـه ای انجام 
دهيـم و پيـش ببريـم کـه نتيجـه آن زودتـر بـه مردم 

. سد بر

رييـس مرکـز توسـعه حـل اختـاف قـوه قضاييـه، 
از  32 درصـد  اکنـون حـدود  اينکـه هـم  بيـان  بـا 
پرونده هـای حقوقـی بـه صلـح و سـازش می رسـد، 
گفـت: بايـد تـاش شـود کـه ايـن ميـزان بـه 50 

درصـد برسـد. 
حجت االسـام هـادی صادقـی، در همايـش تجليـل 
از مناديـان صلـح و سـازش در شـيراز افـزود: هـم 
اينـک در کشـور در پرونده هـای کيفـری 46 درصـد 
و در پرونده هـای حقوقـی 32 درصـد بـه صلـح و 
سـازش ختـم می شـود و اگـر چـه ايـن ميـزان از 
صلـح و سـازش آمـار بـاال و قابـل قبولـی اسـت، 
امـا بـه هميـن انـدازه نبايـد اکتفـا کـرد بلکـه بايـد 
تاش شـود کـه در حـوزه حقوقی هم آمـار صلح و 
سـازش بـه 50 درصـد برسـد کـه يک هـدف بلندی 

. ست ا
وی اظهار داشـت: اسـتان فـارس در زمينـه صلح و 
سـازش در پرونده هـای ورودی بـه شـوراهای حـل 
اختاف در کشـور پيشـرو اسـت و در اخـذ رضايت 
از خانـواده مقتوليـن، تاش های فراوانـی انحام داده 

. ست ا
رييـس مرکـز توسـعه حـل اختـاف قـوه قضاييـه 
اشـاره  بـه دوران جديـد تحـول قضايـی  همچنيـن 
و بيـان کـرد: بايـد قانـون شـوراهای حـل اختـاف 
دائمـی شـود و در مصوبـه جديد که مجلس شـورای 
اسـامی آن را تصويـب کرد و در حـال حاضر روال 
قانونـی خـود را سـپری می کنـد، وضعيـت همکاران 
در ايـن قانـون پيش بينی شـده که تثبيت شـود و در 
اليحـه جديـد شـوراهای حل اختـاف نيـز پيش بينی 
شـده اسـت که در حجـم و سـقف رقم رسـيدگی ها 
از 20 ميليـون تومـان بـه 50 ميليـون تومـان افزايش 
يابـد و پرونده هـای بيشـتری از دعاوی هايـی کـه در 

زمينه صلح و سـازش اسـت رسـيدگی شـود.
وی گفـت: بـا توجه بـه اينکـه اختيـارات در قانون 
جديد شـوراهای حل اختـاف افزايـش می يابد، اين 
مراکـز بيشـتر مـورد مراجعه مـردم واقع می شـوند از 
ايـن رو بايـد تـاش کـرد تـا بـه همـان ميزانـی که 
پرونده هـای صلـح و سـازش بـه ايـن مراکـز ارجاع 

می شـود، صلـح و سـازش نيـز افزايـش يابد.
جديـد،  قانـون  اسـاس  بـر  داد:  ادامـه  صادقـی 
در  حقوقـی  پرونده هـای  بـه  رسـيدگی  صاحيـت 
کل کشـور در مراکـز حـل اختـاف بـه 50 ميليـون 
پرونـده افزايـش خواهـد يافـت و بـه هميـن سـبب 
مراجعـه مـردم نيـز بـه مراکـز حـل اختـاف بـرای 
صلـح و سـازش افزايـش چشـمگيری خواهد داشـت.

از  يکـی  کـرد:  پيشـنهاد  قضايـی  مقـام  ايـن 
افزايـش  بـرای  عاملـی  می توانـد  کـه  ظرفيت هايـی 
صلـح و سـازش در اسـتان فـارس و حتـی کشـور 
شـود، اسـتفاده از وکا برای صلح و سـازش اسـت 
از ايـن رو بـا هماهنگـی کانـون وکا می تـوان ايـن 
وظيفـه را نيـز بـه وکا محـول کـرد تـا تـاش کنند 
صلـح ميـان طرفيـن پرونده هـای قضايـی ايجاد شـود.

مراکز حل اختالف ناکارآمد تعطیل می شـود
صادقـی در مـورد مراکـز حـل اختـاف ناکارآمـد 
نيـز بيـان داشـت: مراکـز حـل اختافـی کـه ميـزان 
صلـح و سـازش آنـان کمتـر از 20 درصـد باشـد به 
عنـوان کانون هـای ناکارآمـد تلقـی شـده و نسـبت 
بـه تعطيلـی ايـن مراکـز اقـدام خواهـد شـد و پس 
از تعطيلـی ايـن مراکـز، بـا آمـوزش به افراد شـاغل 
در مراکـز حـل اختـاف تـاش می شـود آمـار حل 

اختـاف آنهـا نيـز افزايـش يابد.

2اخبار

معاون وزیر راه:
 تمام پروژه های طرح اقدام ملی مسکن بیمه کیفیت هستند

رییس مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه:
تامین صلح و سازش در پرونده های حقوقی نیازمند تالش بیشتر است

استاندارفارس
 ادارات پیگیر جذب تسهیالت طرح های اقتصادمقاومتی باشند

 رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
برنامه ریزی برای گروه های دریافت کننده واکسن کرونا در فارس

زن، محور تمدن سازی از خانواده
 تا جامعه

زنـان جامعـه ما در تمـام ابعاد سياسـی و اجتماعی 
باعـث  انديشـه هسـتند و هميـن  و  نظـر  صاحـب 
می شـود که نقـش زنـان در جامعـه اسـامی تعيين 

کننـده و اثرگذار باشـد.
بـه گـزارش خبرگزاری فـارس ، از عهد باسـتان تا 
سـه دهـه پيـش، سرنوشـت زن در جامعه ايـران به 
گونه هـای متنوعـی رقـم خورده اسـت کـه از اوج 

عزت تـا ذلت نوسـان دارد.
 بـدون شـک جايگاه شـخصيت فـردی و اجتماعی 
زن در ايـران قبـل و بعـد از اسـام و قبـل و بعد از 

انقـاب اسـامی را نمی توان يکسـان دانسـت.
 تبديـل شـدن زنـان قبـل از انقـاب به شـيرزنانی 
کـه در عرصـه انقـاب اسـامی و جنـگ تحميلـی 
حماسـه های سـترگ پديد آوردند کار سـاده، آسان 
و کوچکـی نيسـت بلکـه به نوعـی معجـزه می ماند 
کـه در حرکـت تاريخـی انبيـا قابل مشـاهده اسـت. 
در ايـن گفتگـو کـه بـا موضـوع ويژگی هـای زن 
جويـای  می شـود،  دنبـال  تمدن سـاز  و  انقابـی 
و  زن  حـوزه  فعـال  افشـين پور،  منيـره  نظـرات 

بـاره شـديم. ايـن  در  خانـواده 
مسـئول خواهـران ناحيه بسـيج دانشـجويی اسـتان 
فـارس در گفتگـو بـا خبرنگار فارس اظهار داشـت: 
در ترسـيم الگـوی زن موفـق بايـد بگوييـم، زنـی 
کـه با نگـرش انقـاب اسـامی بـه جامعـه جهانی 
معرفی شـد از سـه منظـر قابل بررسـی اسـت، اول 
بعـد هويت فـردی و کرامت انسـانی، دوميـن منظر، 
نقـش و جايـگاه خانوادگـی و تربيتـی زن و سـوم 
جايـگاه و حضـور سياسـی، اجتماعـی و فرهنگی.

ايـن فعـال امـور زن و خانـواده گفـت: براسـاس 
هميـن نگـرش زِن تراز، بانويی اسـت کـه بتواند در 
هـر سـه عرصه بـه بهترين شـکل حضـور پيـدا کند.

افشـين پور افـزود: زن موفـق انقابـی بـا هويـت 
اصيـل ايرانی-اسـامی، بانويی اسـت کـه بتواند در 
رويش هـای انقـاب نقـش اساسـی ايفـا کنـد، زنی 
کـه هـم تصميـم گير باشـد و هـم تصميم سـاز. هم 

سـتون خانـه باشـد و هـم تعالـی بخـش جامعه.
انقابـی کسـی  موفـق  زن  کـرد:  وی خاطرنشـان 
اسـت که به سـطحی از آگاهی  و توانمندی رسـيده 
کـه بتواننـد همچـون اوايـل انقـاب در عرصه های 
گوناگـون پيشـگام و خط شـکن باشـد و در جامعـه 

منشـأ اثر باشـد.
در  توانسـتند  مـا  زنـان  داشـت:  بيـان  افشـين پور 
جنـگ  زمـان  در  آن  از  بعـد  و  اسـامی  انقـاب 
تحميلـی شـکل جديـدی از حضـور خـود را بـه 
نکتـه  ايـن  بـه  هميشـه  بنـده  بگذارنـد،  نمايـش 
در  خمينـی)ره(  امـام  زمانـی  کـه  می کنـم  اشـاره 
گهواره هـا  در  مـن  سـال1342می فرموند، سـربازان 
هسـتند، در واقـع اميـد و افـق ديدشـان بـه زنان و 
مادرانـی بـود کـه زمينه رشـد و تعالی سربازانشـان 

می کردنـد.  فراهـم  انقـاب  بـرای  را 
وی اضافـه کـرد: ايـن حضـور موثـر و فعـال تـا 
اوليـن  در  خمينـی)ره(  امـام  کـه  اسـت  جـا  آن 
سـال های پـس از پيـروزی انقـاب در ج7صحيفه، 
ص333می فرماينـد: »مـا نهضت خودمـان را مرهون 
زن هـا می دانيـم، مردها بـه تَبَـع زن هـا در خيابان ها 
می ريختنـد، تشـويق می کردنـد زن هـا، مـردان را، 

خودشـان در صف هـای جلـو بودنـد.« 
ايـن فعـال اجتماعـی اظهـار داشـت: اکنـون هـم 
هميـن ديـد نسـبت بـه جامعه سـازی و تمدن سـاز 
بـودن زنـان وجـود دارد. اگـر نگاهـی اجمالـی به 
محتـوای بيانيـه گام دوم انقـاب بياندازيـد، متوجه 
می شـويد کـه مقـام معظـم رهبری)مد ظلـه العالی( 
متـن  در  موجـود  خطاب هـای  از  کـدام  هيـچ  در 
از عنـوان زن يـا مـرد بـه عنـوان مخاطـب خـاص 
ماننـد  عـام  عناويـن  از  بلکـه  نکرده انـد  اسـتفاده 
و...  عزيـزان  عزيـز،  جوان هـای  عزيـزم،  فرزنـدان 
اسـتفاده کرده انـد کـه هـم شـامل مـردان جامعـه 

می شـود وهـم زنـان! 
مسـئول خواهران بسـيج دانشـجويی اسـتان فارس 
گفـت: اين بـه ان معناسـت که ايشـان بانـوان ما را 
اصلی تريـن  در  و  جامعـه  مختلـف  عرصه هـای  در 
مراحـل ايجـاد و پيشـرفت تمدن اسـامی حاضر و 

سـهيم می داننـد.  
منيـره افشـين پـور افزود: هرچنـد در اين سـال ها، 
تاش هـای زنـان مـا در عرصه هـای خانوادگـی و 
جامعـه نمـود قابـل توجهـی داشـته امـا هنـوز هم 
بـرای رسـيدن به مدل مطلـوب و آرمانی کـه امام و 
انقـاب برای زنـان ترسـيم کردنـد راه درازی پيش 

داريم. رو 
وی در رابطـه بـا نحوه برخـورد با امور زنـان بيان 
داشـت: مـا در بسـياری از امـور مربـوط بـه زنـان 
و خانـواده نيـاز بـه بازنگـری و کار علمی-عملـی 
داريـم. بايـد رويکرد و نگرش مان را نسـبت به زن، 
بـر اسـاس شـاخص های بانـوی ايرانـی –اسـامی 
تنظيـم کنيـم تا بتوانيم بـر اسـاس آن معيارها، فصل 

نوينـی از تمـدن اسـامی را رقـم بزنيم.
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بهره برداری از 4 طرح عمرانی 
آموزشی در دهه فجر در المرد

 رئيـس اداره آمـوزش و پروش شهرسـتان المرد از 
افتتـاح 4 طـرح عمرانـی آموزشـی با اعتبـاری بالغ 
بـر 9 ميليـارد و 570 ميليـون تومـان در دهـه فجـر 

امسـال خبر داد .
مبـارک  دهـه  گرامی داشـت  بـا  انصـاری  احمـد 
فجـر، اظهـار کـرد: تقـارن ايـام والدت حضـرت 
زهـرا)س( بـا ايـام فرخنـده دهـه فجـر را بـه فال 
نيـک گرفتـه و اميدواريـم کـه بـا تأسـی از سـيره  
ائمـه معصوميـن )ع( و شـهدای  حضـرت زهـرا، 
جنـگ تحميلـی و انقاب اسـامی ادامـه دهنده راه 

آنـان در مسـير انقـاب باشـيم.
از  و  ايثـار  مرهـون  امـروز  جامعـه  گفـت:  او 
معظـم  خانواده هـای  و  شـهدا  خودگذشـتگی های 

اسـت. آنـان 
رئيـس اداره آمـوزش و پـرورش المـرد همچنيـن 
از افتتـاح 4 طـرح عمرانی، آموزشـی در شهرسـتان 
کـه  طرح هـا  ايـن  کـرد:  خاطرنشـان  و  داد  خبـر 
شـامل مدرسـه 9 کاسه شـهيد شـعبانی با زيربنای 
بـا  غفـاری  ابـوذر  کاسـه   6 مدرسـه  متـر،   790
زيربنای 671 متر، مدرسـه 3 کاسـه شـهيد حسـنی 
بـا زيربنـای 280 متـر و مدرسـه 6 کاسـه آيت اهلل 
کاشـانی بـا زيربنای 560 متـر مربع اسـت، در دهه 
مبـارک فجر امسـال بـه بهره بـرداری خواهد رسـيد.

وی اضافـه کـرد: بـرای طرح هـای فـوق، بيش از 
9 ميليـارد و پانصـد و هفتـاد ميليـون تومـان هزينه 
و  آمـوزش  اداره  رئيـس  اعـام  بـا  اسـت.  شـده 
پـرورش المـرد با افتتـاح ايـن طرح هـا، 2301 متر 
مربـع بـه فضای آموزشـی شهرسـتان المـرد اضافه 

شـد. خواهد 
معیشتی  سبد  صد  از  بیش  توزیع 

در المرد 

همزمـان بـا دهـه مبـارک فجـر، بيـش از صد سـبد 
معيشـتی بيـن نيازمنـدان المـرد توزيع شـد

صداوسـيما،مرکز  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
فارس،فرمانده  حوزه بسـيج شـهری المرد گفت: بيش 
از يکصد سـبد معيشـتی، هر کدام به ارزش 450 هزار 

تومـان بيـن نيازمنـدان در شـهر المـرد توزيـع شـد.
ايـن دوميـن مرحلـه کمک هـای  افـزود:  راسـتی 
منطقـه  همـت  بـه  کـه  اسـت  المـرد  در  مومنانـه 
می رسـد. نيازمنـدان  دسـت  بـه  پارسـيان  عملياتـی 

از برگزیدگان دومین جشنواره 
مونولوگ تقدیر شد

به گـزارش روابـط عمومی اداره فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی شهرسـتان المـرد از برگزيـدگان دوميـن 
جشـنواره مونولـوگ همزمـان بـا ايـام اهلل دهه فجر 
بـا حضـور رئيـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامی 

در تماشـاخانه شـهر تقدير شـد.
مصطفـی مجـرد رئيـس انجمـن هنرهای نمايشـی 
المـرد ضمـن اعـام ايـن خبر گفـت نظر به شـيوع 
ويـروس کرونـا ودتعطيلـی سـالن هـای نمايـش، 
انجمـن هنرهای نمايشـی بـا راه انـدازی پيج المرد 
اکتـور در سـال جـاری موفق به برگـزاری دو دوره 
چالـش بازيگـری در بهـار و پاييـز در بسـتر فضای 
مجازی شـد کـه مخاطبـان زيـادی از ايـن رويداد 

هنـری اسـتقبال کردند.
آثـار پـس از ارايـه در پيـج المـرد اکتور، توسـط 
هيـات داوران مـورد داوری و ارزيابـی قرار گرفت 
و از برگزيـدگان بـا اهـداء تنديـس، لـوح تقدير و 

جايـزه نقـدی تقدير شـد.
در بخـش دوم آثاری که بيشـترين آراء مردمی را از 
آن خـود مـی کنند به عنـوان برگزيـده بخش مردمی 
معرفـی شـدند کـه از خانـم دينـا چشـمگانزاده بـه 

عنـوان برگزيده بخـش مردمی تجليل شـد.
عـادل  مجـرد،  مصطفـی  صفايـی،  محمدجـواد 
صفايـی و زينـب زارعـی داوری ايـن جشـنواره را 

داشـتند. برعهـده 

 بـه منظور حفـظ و حراسـت از اراضی ملی، سـاخت 
و سـاز غيـر مجاز در محـدوده اراضی ملی منطقه شـيخ 

عامر شهرسـتان المرد متوقف شـد. 

به گزارش گروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان 
از شـيراز، مرتضـی نکوگو سرپرسـت اداره منابع طبيعی 
و آبخيـزداری شهرسـتان المـرد ، گفـت: عمليـات رفع 
تصـرف به اسـتناد تبصره يک مـاده 55 قانـون حفاظت 
و بهـره بـرداری از جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشـور 
اجـرا و از روند تصرف و سـاخت و سـاز غيـر مجاز در 

اراضـی ملـی اين منطقـه جلوگيری به عمـل آمد.
او، با هشـدار جـدی به سـودجويان و متصرفان اراضی 
ملـی از مردم درخواسـت کـرد قبل از انجـام هر اقدامی 
در زمين هـای مجـاور اراضـی ملی بـا مراجعه بـه اداره 
منابـع طبيعـی و آبخيـزداری مجوز هـای الزم را اخـذ 

. کنند

نکوگـو، بيـان کـرد: اراضـی ملـی متعلـق بـه همگان 
اسـت و در اين راسـتا در صورت مشـاهده کوچکترين 
تخلفـی برابـر قانون و مقـررات با متخلفـان برخورد می 

. شود
سرپرسـت اداره منابع طبيعـی و آبخيزداری شهرسـتان 
المـرد، بـا اشـاره به اينکـه حفاظـت از منابـع طبيعی و 
محيـط زيسـت امری اجتنـاب ناپذير اسـت از مـردم و 
همياران طبيعت شهرسـتان درخواسـت کرد در صورت 
مشـاهده هرگونـه مـوارد مشـکوک در زمينه تجـاوز و 
تصـرف غيـر مجـاز اراضـی ملـی مراتـب را از طريق 
تلفـن بـا تلفن 1504 يگان امـداد جنـگل و مرتع اطاع 

. هند د

تولید یک هزار اصله نهال جنگلی از 
سوی همیار طبیعت المردی 

يـک کشـاورز هميـار طبيعـت المـردی بـا هـدف 
کمـک بـه افزايـش پوشـش گياهـی در عرصه هـای 
منابـع طبيعـی اقـدام به توليـد يک هـزار اصله نهال 

کرد.  جنـگل 
بـه گـزارش گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
منابـع  اداره  سرپرسـت  نکوگـو  مرتضـی  جـوان، 
طبيعـی و آبخيـزداری شهرسـتان المرد،گفـت: يکی 
از هميـاران طبيعـت در منطقـه چـاه عينـی بخـش 
عامرودشـت بـه صـورت خودجـوش و داوطلبانه 
اقـدام بـه توليـد يک هـزار اصله نهـال ُکنـار و گز 
شـاهی در مزرعـه خـود بـرای انتقال و کاشـت در 

عرصه هـای منابـع طبيعـی کـرده اسـت.
او،  بيـان کـرد: اداره منابـع طبيعـی المـرد آمادگی 
کامـل خـود بـرای همـکاری همـه جانبه بـا اعضاء 
و  طبيعـی  منابـع  حامـی  نهـاد  مـردم  تشـکل های 
محيـط زيسـت در برنامه هـای اصاحـی و احيايـی 

جنگل هـا و مراتـع اعـام مـی کنـد.
علـی ملـک زاده کشـاورز المـردی نيـز کـه يـک 
هـزار اصلـه نهـال ُکنـار را در مزرعـه خـود توليد 
کـرده اسـت هـدف از اين اقـدام را کمـک به حفظ 
عرصه هـای جنگلـی و جلوگيـری از تخريـب ايـن 
و تصريـح کـرد: قصـد  دانسـت  ارزشـمند  منابـع 
اداره  بـه  را  آن هـا  نهال هـا  رشـد  از  پـس  دارد 
منابـع طبيعـی شهرسـتان المـرد بـرای  اسـتفاده در 

دهـد. تحويـل  کاری  جنـگل  طرح هـای 
برگزاری مراسم روز جهانی 

تاالب در مجاورت تاالب جورجور 
عالمرودشت 

مراسـم روز جهانـی تـاالب در مجـاورت تـاالب 
جورجـور در عامرودشـت الر برگـزار شـد. 

 بـه گزارش گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
جـوان، سـلمان پـور رئيـس اداره حفاظـت محيـط 
حفاظـت  اداره  گفـت:  المـرد  شهرسـتان  زيسـت 
محيـط زيسـت شهرسـتان بـا حضـور دوسـتداران 
طبيعـت عشـاير قشـقايی و انجمن پايشـگران زمين 
و زندگـی عامرودشـت مراسـم روز جهانـی تاالب 
هـا را در مجـاورت تـاالب جورجـور در بخـش 
ضلـع  در  واقـع  المـرد  شهرسـتان  عامرودسـت 
جنوبـی منطقه شـکار ممنـوع کوه هـوا و تنگ خور 

کردند. برگـزار 
او، بيـان کـرد: ايـن برنامـه بـا هـدف آشـنايی و 
اهميـت تـاالب هـا و حفاظـت از آن برگـزار شـد.

در اين مراسـم پرسـش های جامعه محلـی پيرامون 
منطقـه کـوه هـوا و تـاالب جور جـور مطرح شـد 
که  رياسـت اداره حفاظت محيط زيسـت شهرسـتان 

به سـواالت پاسخ داد.
تـاالب آب شـيرين دايمـی جورجـور در شـمال 
غربـی منطقـه عامرودشـت و دامنـه کوه هـوا واقع 

است. شـده 
ايـن تـاالب هر سـاله ميزبـان پرنـده هـای مهاجر 
از  بفـردی  منحصـر  زيسـتی  تنـوع  دارای  و  بـوده 
جملـه گـراز، تشـی، گربـه وحشـی، گربـه جنگلی، 

خدنـگ و انـواع مارهـا و افعـی هـا اسـت.
هنرمند المردی برگزیده جشنواره 

خوشنویسی کشوری کیش شد

به گـزارش روابـط عمومـی اداره فرهنگ وارشـاد 
اسـامی , يوسـف دهشـيخی هنرمنـد المـردی در 
جشـنواره کشـوری خوشنويسـی سـردار دلها که به 
مناسـبت بزرگداشـت اولين سالگرد شـهادت سپهبد 
شـهيد حـاج قاسـم سـليمانی در جزيـره کيـش در 
بخـش  در  شـد  برگـزار  مجـازی  فضـای  بسـتر 

تايپوگرافـی برگزيـده اين جشـنواره شـد.
همـت  بـه  دلهـا  سـردار  خوشنويسـی  جشـنواره 
و  کيـش  آزاد  منطقـه  سـازمان  فرهنگـی  معاونـت 
انجمـن خوشنويسـان جزيـره کيـش در چهـا بخش 
قلم درشـت ,تحريـری, نقاشـی خـط و تايپوگرافی 
برگـزار شـد کـه يوسـف دهشـيخی مقـام برگزيده 

ايـن جشـنواره را کسـب کـرد.
 1362 متولـد  دهشـيخی  يوسـف  اسـت  گفتنـی 
دانـش آموختـه گرافيـک , فعاليـت هنـری خـود را 
از سـال 1385 آغـاز و بـا مـدرک ممتـاز در رشـته 
انجمـن  مديريـت   1394 سـال  از  خوشنويسـی, 
خوشنويسـان شـعبه  المـرد را  بـر عهـده دارنـد.

 همزمـان بـا دهه فجر انقاب اسـامی بهـره برداری 
آسـيب ديده  واحدهـای  بازسـازی  طـرح  ده هـا  از 
شهرسـتان های  در  گذشـته  سـال های  حـوادث  از 
الرسـتان ، خنـج ، المـرد و مهـر در جنـوب اسـتان 

آغاز شـد.  فـارس 
اميـر برومنـد مدير بنياد مسـکن شهرسـتان الرسـتان 
اظهـار داشـت:  امسـال 220 واحد مسـکونی آسـيب 

اعطـای  بـا  شهرسـتان  درايـن  حـوادث  از  ديـده 
تسـهيات کـم بهـره بازسـازی شـده اسـت ،بـرای 
بازسـازی ايـن واحـد هـا 70 ميليـارد و 400 ميليون 
ريـال از تسـهيات کـم بهـره و بـه هميـن ميـزان از 

آورده متقاضيـان هزينـه شـده اسـت.
احمـد عبداللهـی مدير بنياد مسـکن شهرسـتان خنج 
نيـز گفت : امسـال 193 واحد مسـکونی آسـيب ديده 
از حـوادث درايـن شهرسـتان بـا اعطـای تسـهيات 
کـم بهـره بازسـازی شـده اسـت ،بـرای بازسـازی 
ايـن واحـد هـا 123 ميليـارد و 520 ميليـون ريال از 
تسـهيات کـم بهـره و  آورده متقاضيـان هزينه شـده 

. ست ا
مديـر بنيـاد مسـکن شهرسـتان خنـج  گفـت: تامين 
مسـکن  بنيـاد  اصلـی  رسـالت  محرومـان،  مسـکن 
است.سـاخت مسـکن برای اقشـار کم درآمـد، بنا به 
فرمـان تاريخـی امـام )ره( کـه توسـط بنياد مسـکن 

انقاب اسـامی عملياتی شـده، تحقق مشـارکت های 
مردمـی در رفـع نيازهـای جامعه اسـت.

محمـد عباسـی مديـر بنياد مسـکن شهرسـتان المرد 
مسـکونی  واحـد   214 امسـال  کـرد:    اعـام  هـم 
آسـيب ديـده از حوادث دراين شهرسـتان بـا اعطای 
تسـهيات کـم بهـره بازسـازی شـده اسـت ،بـرای 
بازسـازی ايـن واحد هـا 136 ميليـارد و 960 ميليون 
از تسـهيات کـم بهـره و  آورده متقاضيـان  ريـال 

هزينه شـده اسـت .
يعقـوب نعيمـی مديـر بنيـاد مسـکن شهرسـتان مهر 
هـم بـا گراميداشـت دهه فجـر انقاب اظهار داشـت 
:امسـال 330 واحد مسـکونی آسـيب ديده از حوادث 
درايـن شهرسـتان بـا اعطـای تسـهيات کـم بهـره 
بازسـازی شـده اسـت ،برای بازسـازی اين واحد ها 
211 ميليـارد و 200 ميليـون ريـال از تسـهيات کـم 

بهـره و  آورده متقاضيـان هزينه شـده اسـت .

از  شـماری  فجـر،  دهـه  ايـام اهلل  بـا  همزمـان 
پروژه هـای بهداشـتی درمانـی در شهرسـتان المـرد 
واقـع در جنـوب اسـتان فـارس افتتـاح و وارد فاز 

شـد.  بهره بـرداری 
انقـاب  فجـر  دهـه  ايـام اهلل  روزهـای  اوليـن  در 
و  بهداشـتی  پروژه هـای  از  شـماری  اسـامی، 
درمانـی شهرسـتان المـرد در جنوب اسـتان فارس، 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  مسـئوالن  حضـور  بـا 
شـيراز، نماينـده مـردم شهرسـتان های المـرد و مهر 
در مجلـس و مقام هـای محلـی، افتتـاح و وارد فاز 

شـد. بهره بـرداری 
مرکز خدمات جامع سـالمت اشکنان

رئيـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـيراز در آييـن 
بهـره بـرداری از سـاختمان الحاقی مرکـز خدمات 
جامـع سـامت اشـکنان گفـت: ايـن مرکز بـا دارا 
مامايـی،  خانـواده،  بهداشـت  بخش هـای  بـودن 
محيـط،  بهداشـت  تغذيـه،  نـوزادان،  غرالگـری 
تزريقـات و پانسـمان، بهداشـت مـادر و کـودک، 
10 هـزار نفـر از جمعيـت بخـش اشـکنان را تحت 

دارد. پوشـش 
نيـت  بـا  سـاختمان  ايـن  افـزود:  لطفـی  مهـرزاد 
نيـک انديشـانه »احمـد ديـرزی« نيکـوکار عرصـه 
اهـدای  بـا  و  130مترمربـع  زيربنـای  بـا  سـامت، 
4ميليـارد ريـال هزينـه بـه بهـره بـرداری رسـيد.

بهـره بـرداری از بخـش اطفال بیمارسـتان 
اشـکنان بعثت 

رئيسـه  هيئـت  اعضـای  سـفر  برنامـه  ديگـر  از 
بهداشـتی  خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
درمانی شـيراز بـه اشـکنان، بهره بـرداری از بخش 
اطفـال و راه اندازی سـومين اتـاق عمل بيمارسـتان 

بعثـت اشـکنان بـود.
بعثـت  بيمارسـتان  اطفـال  بخـش  برنامـه  ايـن  در 
اشـکنان بـا 9 تخـت بيمارسـتانی و 180 مترمربـع 
زيربنـا، بـا صـرف 5 ميليـارد ريـال هزينـه بـرای 
سـاخت و 15 ميليـارد ريـال بـرای تجهيـزات بـه 
همـت نيـک انديـش عرصـه سـامت، بـه عنـوان 
فجـر  مبـارک  دهـه  هـای  پـروژه  از  ديگـر  يکـی 

امسـال، بـه بهـره بـرداری رسـيد.
رئيـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـيراز در آئيـن 
بهـره بـرداری از ايـن خدمـت جديـد نيـز گفـت: 
مجموعـه  منطقـه،  ايـن  فعـال  خيريـن  وجـود  بـا 
دانشـگاه بـه ويژه اعضـای هيـات رئيسـه، قوی تر 
از گذشـته بـرای ارتقـای سـطح بهداشـت و درمان 

می کننـد. تـاش  منطقـه 
ديگـر خدمـت جديـدی کـه بـه چرخـه سـامت 
ايـن  عمـل  اتـاق  سـومين  شـد،  افـزوده  فـارس 
بـه همـت خانـواده مرحـوم  بـود کـه  بيمارسـتان 
»خيـراهلل عباس اشـکنانی« و بـه نيابـت از او هزينه 
سـاخت و بهـره بـرداری از آن اهـدا و ا اکنـون به 

مناسـبت دهـه فجـر افتتـاح شـد.

ايـن اتـاق عمل بـا زيربنـای 50مترمربـع و صرف 
بـه همـت  هزينـه  ريـال  ميليـون   600 و  7ميليـارد 
خانـواده مرحـوم عبـاس اشـکنانی به بهـره برداری 

. سيد ر
افتتـاح سـاختمان سـتاد شـبکه بهداشـت و 

المرد درمـان 
ديگـر خدمـت جديـدی که همزمـان با آغـاز دهه 
مبـارک فجر در المرد افتتاح شـد، سـاختمان جديد 
سـتاد شـبکه بهداشـت و درمان اين شهرسـتان بود 
کـه بـه نـام شـهيد دکتـر »علـی کشـتکار«، شـهيد 

مدافـع سـامت فارس مزين شـده اسـت.
رئيـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـيراز در حاشـيه 
افتتـاح ايـن سـاختمان، مديريـت مطلـوب بيماری 
تاش هـای  مرهـون  را  اسـتان  در   19 کوويـد 
و  همراهـی  و  بخشـی  بيـن  مشـارکت  مسـئوالن، 

دانسـت. مـردم  همـکاری 
حضـور  بـه  اشـاره  بـا  لطفـی  مهـرزاد  دکتـر 
مثـال زدنـی خيريـن ايـن منطقـه کـه بـدون هيـچ 
صحنـه  بـه  مـردم  بـه  کمـک  بـرای  چشمداشـتی 
شـدن  تـر  سـنگين  موجـب  را  ايـن  می آينـد، 
رسـالت های دانشـگاه بـرای پاسـخگويی بـه ايـن 
همراهی هـا عنـوان کرد و افـزود: اقدامـات خيرين 
بـه مـا بـوده و  انـرژی و روحيـه بخشـيدن  مايـه 
ضمـن  کـه  اسـت  مسـووالن  و  دولـت  وظيفـه 
ايـن  در  موجـود  چالش هـای  آنـان،  بـا  همراهـی 

رفـع شـود. زمينـه 
رئيـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـيراز بـا تاکيـد 
بـر اينکـه در سـفرهای اسـتانی بـه مناطـق مختلف 
اسـتان تـاش بـر اين اسـت هـر قولی که بـه مردم 
داده می شـود، بـه مرحلـه عملياتـی درآيـد، ادامـه 
داد: با تاش شـبکه های بهداشـتی درمانی اسـتان، 
چالش هـای بزرگـی ماننـد بيمـاری هـای واگير در 
سـطح اسـتان برطـرف شـده و ايـن شـبکه ها، نماد 

هويـت بهداشـت و درمـان منطقه هسـتند.
بـرای افتتـاح ايـن پـروژه بـا دارا بـودن هـزار و 
39ميليـارد ريـال اعتبـار از  920 مترمربـع زيربنـا، 
محـل اعتبـارات دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات 

بهداشـتی درمانـی شـيراز صرف شـده اسـت.
علـوم  دانشـگاه  رئيـس  گـزارش،  ايـن  براسـاس 
پزشـکی شـيراز در جمـع مديـران شهرسـتان مهـر 
نيـز ضمـن گراميداشـت ايـام اهلل مبارک دهـه فجر، 
بـا اشـاره بـه برنامه هـای ايـن سـفر و بازديدهـای 
انجـام شـده، ابـراز اميـدواری کـرد بـا تمهيـدات 
و  خيريـن  مشـارکت  و  همـکاری  شـده،  انجـام 
جـذب امکانـات دولتی، پروژه سـاخت بيمارسـتان 
دار، طـی سـال  گلـه  در شـهر  خيرسـاز صديقـی 

آينـده بـه بهره بـرداری برسـد.
لطفـی اتمـام پـروژه سـاختمان الحاقی بيمارسـتان 
اولويـت  ديگـر  را  الزهـرا)س(  فاطمـه  حضـرت 
مهـر  شهرسـتان  در  فـارس  سـامت  مجموعـه 

بيمارسـتان  سـاخت  همچنيـن  افـزود:  و  برشـمرد 
جديـد شهرسـتان نيـز بـا هـدف توسـعه خدمـات 
قـرار  پيگيـری  مـورد  مهـر،  مـردم  بـه  سـامت 

. د می گيـر
خيريـن  نيـز  مهـر  شهرسـتان  در  کـرد:  تاکيـد  او 
خـوش درخشـيده اند و بـه پـاس همراهـی مردمی 
اسـامی  انقـاب  و  کشـور  پيشـرفت  بـرای  کـه 
ايسـتادگی می کننـد، وظيفـه مـا نيز خدمت رسـانی 

. ست ا
لطفـی اختصـاص پزشـک متخصص، اتمـام پروژه 
فاطمـه  حضـرت  بيمارسـتان  الحاقـی  سـاختمان 
الزهـرا)س( مهـر، پانسـيون پزشـکان و بيمارسـتان 
و  خوانـد  پيگيـری  مـورد  اولويت هـای  را  جديـد 
بـا اشـاره بـه برگـزاری نشسـت شـورای معاونـان 
در  شـده  مطـرح  موضوعـات  طـرح  از  دانشـگاه، 
در  موضوعـات،  کـردن  عملياتـی  و  نشسـت  ايـن 

حـد تـوان و امکانـات دانشـگاه خبـر داد.
حـوزه  بـه  جدیـد  نیـروی   52 اختصـاص 

فـارس  سـالمت 
از  شـيراز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئيـس 
اختصـاص 52 نيـروی جديد در حوزه سـامت در 
فـارس خبـر داد و گفت: پـس از برگـزاری آزمون 
اسـتخدامی در بهمـن ماه امسـال، تعـدادی نيرو در 
بخـش بهداشـت، درمـان و حوزه هـای مرتبـط بـا 

توسـعه فعاليـت خـود را آغـاز می کننـد.
فرمانـدار شهرسـتان مهـر نيـز در ايـن نشسـت بـا 
و درمـان  بهداشـت  بـزرگ  از خانـواده  قدردانـی 
فـارس کـه در ميـدان مبارزه بـا کرونا بـه صورت 
وجـود  بـا  گفـت:  می کننـد،  تـاش  روزی  شـبانه 
وحـدت و همدلـی موجـود در مسـووالن و مديران 
شهرسـتان مهـر، تاکنـون عملکـرد خوبـی در زمينه 

مبـارزه بـا کرونـا انجام شـده اسـت.
کرونـا  ايـام  در  افـزود:  موسـوی  محمـد  سـيد 
مـردم  همراهـی  و  مشـارکت  بـه  کـه  زمـان  هـر 
نيـاز وجـود داشـت، پـای کار آمدنـد و همـکاری 

داشـتند.
نماينـده مـردم مهـر و المـرد در مجلـس نيـز بـا 
تبريـک آغـاز دهـه مبـارک فجـر گفت: بـا حضور 
مديريـت مجموعـه سـامت  لطفـی، شـاهد  دکتـر 
اسـتان به شـکلی پاسـخگو، روان و بی ادعا هستيم 
و بـه ويژه الزم اسـت از تاش هايـی که در دوران 
سـخت کرونـا، در مبـارزه با اين ويـروس منحوس 
بـه صـورت شـبانه روزی در حوزه سـامت فارس 

قدردانـی کنم. انجـام می شـود، 
سـيد موسـی موسـوی ادامـه داد: شهرسـتان المرد 
بيمارسـتان هـا، تجهيـزات و امکانـات  بـا وجـود 
شـرايط  در  درمانـی،  بهداشـتی  مراکـز  و  مـدرن 
مناسـبی قـرار دارد کـه اين ثمـره همراهـی خيرين 

و مسـئوالن اسـت.

3اخبار المرد و مهر

همزمان با آغاز دهه فجر انجام شد؛
افتتاح طرح های بهداشتی درمانی در جنوب فارس

بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث در جنوب فارس آغاز شد

توقف ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی المرد 
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000477مورخـه 99/10/7  هيـات اول موضـوع قانون تعيين تکليـف وضعيت 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  شـيراز 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 غالمحسـين جمشـيدی   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 مالکيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اوليـن آگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکيـت 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 /95

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000534مورخـه 99/10/29  هيات اول موضوع قانـون تعيين تکليف وضعيت 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 زميـن 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 جهانگيری  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 مالکيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ انتشـار اولين آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکيـت 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 /104

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000405مورخـه 99/9/23  هيـات اول موضـوع قانون تعيين تکليـف وضعيت 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 قياسـی   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 مالکيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اوليـن آگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکيـت 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 /89

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000529مورخـه 99/10/24  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليف 
وضعيـت ثبتـي اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـي آقای حسـين منصـوری  فرزند عطـااهلل   بشـماره شناسـنامه 93  صادره از  
شـيراز در ششـدانگ یـک قطعـه زمين زراعتی    به مسـاحت 110000 مربـع پالک 243 فرعـی از 1228 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 6 فرعـی از 1228 اصلـی   قطعه 6 بخـش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   
خریـداري از مالـک رسـمي آقـای درنـا عسـکری محـرز گردیده اسـت . لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتـي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيـت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولين آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکيت 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 /103

محمـد رضـا شـفيعی در شـب عمليات کربـای 4 بـا اصابت تير 
بـه ناحيـه شـکم مجـروح می شـود و چـون هم رزمـش نتوانسـته 
بـود او را بـه عقـب برگرداند، به دسـت عراقی ها اسـير می شـود. 
يـازده روز در اسـارت بـوده و در نهايـت بـه دليـل جراحتش در 
زنـدان بـه شـهادت رسـيده و همانجا در کربـا دفنـش می کنند. 

 »پايـگاه جامـع دفاع مقـدس تا شـهدا« تصاويری ديده نشـده از 
شـهيد محمدرضـا شـفيعی منتشـر کرده که بـه اين بهانـه، جا دارد 
حکايـت شـهادت وی را بازخوانـی کنيـم؛ حکايـت شـهيدی کـه 

پيکـرش بعـد از 16 سـال را بازخوانـی کنيم.
 هرچـه دربـاره عمليـات کربـای چهـار و حکايـت غواصـان 
دسـت بسـته آن عمليـات در مـاه های اخير شـنيده ايم و با شـکوه 
مراسـم تشـييع شـهدای آن عمليـات، حکايـت قهرمانـی هايشـان 
را مـرور کرده ايـم، بـاز جـا دارد کـه روايـت شـهادت يکـی از 
رزمنـدگان جـان برکـف کشـورمان در آن عمليـات را بازخوانـی 
کنيم؛ شـهيدی که شـانزده سـال بعـد از آن عمليات پيکر سـالمش 

کشـف شـد و تعجـب همـگان را برانگيخت!.
حسـين محمـدی مفـرد از جملـه غواصان واحـد تخريب لشـکر 5 
نصـر کـه هم رزم شـهيد شـفيعی بوده، دربـاره شـهادت وی می گويد:

عمليـات کربـای 4 در منطقـه عملياتی شـلمچه در 03/10/1365 
آغـاز گرديـد و در صبـح روز 04/10/1365 بـه اسـارت دشـمن 
درآمـدم و بـا توجـه بـه جراحاتی کـه داشـتم بعـد از دو اذيت و 
شـکنجه در 06/10/1365 بـه همـراه تعـدادی از اسـرای ايرانی به 
بيمارسـتان نظامـی در شـهر بصـره منتقـل شـديم. از آنجايـی کـه 
مـدت طوالنـی از زمـان مجروحيـت مـی گذشـت و در اين مدت 
نيـز اذيـت و آزارهـای دشـمن تـوان جسـمی ام را ضعيـف کرده 
بـود در سـاعات اوليـه حضـور در بيمارسـتان را هيـچ بـه خاطـر 
نـدارم ولـی اوليـن چيزهايـی را که بـه يـاد دارم شـهيد بزرگوار 
شـفيعی بـود کـه در تخت سـمت چپ من بـود، بعـد از به هوش 
آمدنـم تنهـا صدايـی کـه شـنيدم صـدای ايشـان بود کـه در حال 
صحبـت بـا هـم اتاقـی هايمـان بـود و مـن که هنـوز به شـرايط 
دلگيـر اسـارت عـادت نکـرده و غمگين و ناراحت بـودم، چون از 
سرنوشـتی کـه خواهـم داشـت خيلی آگاهی نداشـتم، سـکوت را 

بهتـر می دانسـتم تـا حـرف بزنـم و فقـط نـگاه می کردم.
سـاعت حـدود 4 تـا 5 بعـد از ظهـر بـود که يـک سـرباز عراقی 
وارد اتـاق شـد و مسـتقيم بـه سـمت محمـد رضا رفـت و محمد 
رضـا بـا اين سـرباز بسـيار خودمانی شـروع بـه صحبت کـرد. با 
زبـان اشـاره بـه اين سـرباز می گفتريـال عکس روی ديـوار که در 
بـاالی درب ورودی بـود بـردارد )عکـس صدام( و سـرباز عراقی 
بـا کام اشـاره می گفـت، نـه نه ايـن حرفهـا را نزن که سـرت را 
می برنـد و سـر مـن را هـم می برنـد! ولـی محمـد رضـا بـا لحـن 
جـدی و بـا چاشـنی بـه شـوخی می گفت نه عکـس را بـده تا من 
زيـر پايـم بشـکنم و بلنـد بلنـد بـه صدام مـرگ می گفـت و درود 
بـر خمينـی را تکـرار می کرد و سـرباز را هـم مجبور می کرد کـه بگويد.

مـن از صحبتهـای محمـد رضـا و سـرباز عراقـی در تعجب بودم 
کـه ايـن چـه رفتاری اسـت. وقتی سـرباز عراقـی از اتـاق خارج 
شـد بـه محمـد رضـا گفتـم مگـر ايـن سـرباز را می شناسـی کـه 
اينقـدر راحـت بـا او حـرف مـی زدی؟ گفـت: نـه! گفتـم پـس با 
چـه جرأتـی اينگونـه صحبـت می کـردی؟ گفـت: »مـن از هيـچ 
کـس ترسـی نـدارم. بـه عراقـی هـا گفتـه ام کـه پاسـدار هسـتم؛ 
عراقـی هـا هسـتند کـه بايد از مـن بترسـند. آنها اسـير ما هسـتند 

نـه مـا اسـير اينها.«
هميـن طـور کـه ايـن شـهيد عزيـز صحبـت می کـرد بـا خـودم 
گفتـم: »گفتـه بـودن موجـی ولـی نديـده بـودم ايـن موج بـا اين 

اسـير ايرانـی چه کـرده«!
بـا توجـه بـه داروهـای کـه خـورده بـودم بـه خـواب رفتـم. 
نمی دانـم چـه مقـدار زمـان بـود کـه نالـه هـای محمـد رضـا از 
خـواب بيدارم کرد و پرسـيدم چه شـده؟ گفـت: درد دارم و روی 
تخـت نشسـته بـود و از درد بـه خـودش می پيچيـد و عراقی ها را 
صـدا می کـرد کـه کمکـش کننـد و پرسـتار آمـد و آمپولـی به او 
زد و رفـت. مـن از محمـد رضا اسـمش را تازه پرسـيدم و سـعی 
کـردم او را بيشـتر بشناسـم کـه او بـه من گفت اسـمت چيسـت؟ 
جراحتـم  نمی مانـم؛  زنـده  مـن  »حسـين  گفـت:  گفتـم: حسـين. 
بسـيار اسـت. مـن را فرامـوش نکـن. مـن محمـد رضا پاسـدار و 
بچـه شـهر قـم هسـتم ...« کـه اجـازه نـدادم حرفـش تمام شـود 
و صورتـم را برگردانـدم و گفتـم: »لطفـا بگيـر بخواب... دوسـت 
نـدارم در ايـن مـورد حرفـی بشـنوم«، چـون از حرفهـای محمـد 
رضـا دلـم يکبـاره گرفـت. غـروب بـود، اسـارت بـود، جراحت 
بـود و اينهـا خـودش بـه انـدازه کافـی دلگير بـود و ديگـر توان 

نداشـتم. تحمـل شـنيدن وصيت 
چشـمانم را اشـک گرفته بود. آن زمان من 14 سـال داشـتم. درد 
جراحتـم را فرامـوش کـردم و اشـک می ريختـم بـه حـال تنهايی 
آنقـدر آگاهـی و پختگـی مردانـه را  و غربـت گريـه می کـردم. 
نداشـتم کـه دل کوچکـم بتوانـد اين همـه غم را تحمـل کند و در 
همـان حال اشـک و غم بـه خواب رفتـم و سـاعتهای 3 صبح بود 

کـه بـا ناله هـای محمـد رضا از خـواب بيدار شـدم.
گفتـم: محمد چيه هنوز که نخوابيدی؟

گفـت: من که گفتم درد دارم ...
کاری از دسـتم سـاخته نبـود و فقـط بـه او نگاه می کـردم که درد 
مـی کشـد. پرسـتار بار ديگـر آمـد و مسـکن تزريق کـرد و رفت. 
بعـد بـرای آرامش خـودم بـا محمد رضا شـروع به صحبـت کردن 
کـردم البتـه چيـز زيـادی از آن حرفها يـادم نمی آيد ولـی مهمترين 
حرفهـا ايـن بود که چـرا اينقـدر راحت حـرف می زنی؟ چـرا فکر 
می کنـی گفتـن ايـن حرفهـا بـه عراقـی هـا شـجاعت اسـت؟ فکر 

نمی کنـی کمـی بـا احتيـاط رفتـار کنی بهتر اسـت؟!
گفـت: »چـرا حـق بـا تـو اسـت اما مـن بـا همـه فـرق دارم من 
بـزرگ نشـدم کـه بترسـم بـزرگ نشـدم کـه اسـير باشـم مـن اگر 
پاهايـم تـوان راه رفتـن داشـت هميـن سـرباز عراقـی را مجبـور 
می کـردم تـا مـن را فـراری دهـد؛ در اسـارت يـا می ميرم يـا فرار 
می کنـم و از تـو هـم می خواهـم کـه تـا تـوان پاهايـت هسـت در 
اسـارت نمـان و فرار کـن من واقعـا نمی ترسـم! من بازيگر نيسـتم 
و از دشـمن تـرس نـدارم؛ اسـير نيسـتم« و چنـد بـار ايـن کلمه را 
گفـت کـه تا پاهايـت توان حرکـت دارد فرار کـن و اينجا نمـان... .

فـردا صبـح مـا را توسـط يـک اتوبـوس )آمبوالنس( بـه زندانی 
در يـک پـادگان نزديـک شـهر بغـداد بردنـد کـه فکـر می کنـم 
پـادگان نيـروی هوايـی بـود، چـون دائمـا صـدای بلنـد شـدن و 
فـرود هواپيماهـای جنگـی می آمـد. همـان شـب اول محمـد رضا 

از درد بـی تـاب شـده بـود، مـن و هـم سـلولی هايمـان بـا داد 
و فريـاد سـرباز عراقـی را صـدا می کرديـم تـا کمـک کننـد و 
بعـد از کلـی داد و فريـاد يـک سـرباز کـه روپـوش سـفيد در 
دسـتش بـود آمـد و از پشـت همـان ميلـه هـا يـک مسـکن زد 
و رفـت. محمدرضـا لبـاس بـه تـن نداشـت و تمـام شـکمش رد 
بخيـه داشـت. فکـر می کنـم که تمـام معـده و روده هايـش به هم 
پيچيـده بـود... بـاز هم در زنـدان حرف هـای قبلی را تکـرار کرد 
و داشـت مشـخصات خـودش را می گفـت کـه مـن اجـازه ندادم 

حـرف بزنـد و خواهـش کـردم کـه تمامـش کند.
آن شـب خيلـی سـخت گذشـت. بـا سـن کمی کـه داشـتم درد 
جراحاتـم ديوارهـای بلنـد سـلول بـر روی زميـن سـرد فصل دی 
مـاه سـکوت بهتريـن چيـز بـود و ديگـر تـوان شـنيدن حرفهـای 
سـنگين مـرگ و جدايـی را نداشـتم فقـط بـا خدا حـرف می زدم 
و اشـک می ريختـم و گاهـی ناله هـای محمدرضـا مـن را از آن 
حالـت خـارج می کـرد. نيمه های شـب بود کـه خواب بـودم که 
بـا يـک ضربه بيـدار شـدم محمدرضـا در سـمت چپ مـن روی 
يـک پتـو بود و مـن هم در سـمت راسـت محمد رضـا نزديک به 

نـرده هـای درب زنـدان بودم.
مقـداری پنبـه بـود کـه خـون آلـود و مقـداری هـم مـواد داخل 
روده بـزرگ کـه بـوی بـدی هم مـی داد؛ از مـن خواسـت که اين 
را از سـلول بيـرون بينـدازم. وقتـی ايـن را ديدم متوجـه وضعيت 
بـد محمدرضـا شـدم؛ آنقـدر جراحتشـان زيـاد بـود کـه دفـع از 

انجام می شـد. طريـق شـکم 
بـا خـودم گفتـم در داخـل شـکم محمـد رضا همـه چيـز جابجا 
شـده اسـت، ولـی سـعی کـردم فکـر نکنـم و بعـد از انداختن آن 

بسـته بـه خـارج دوبـاره خوابيدم.
فـردای آن روز مـا را بـه محوطه زنـدان بردند. محمـد رضا چون 
تـوان حرکـت نداشـت در همـان پتـوی کـه از بيمارسـتان حمـل 
شـده بـود، داخـل سـلول بـود کـه چنـد نفـر او را بلنـد کردنـد 
و بيـرون آوردنـد. محمـد رضـا در محوطـه لخـت بـود و لبـاس 
نداشـت و سـرمای هـوا او را اذيـت می کـرد، ولـی نالـه محمـد 
بـرای سـرما نبـود... درد جراحاتـش بـود. او احتيـاج بـه عمـل 

جراحـی داشـت و مراقبـت هـای پزشـکی.
زخـم هـای مـن کـم بـود و می شـد آن هـا را تحمـل کـرد، ولی 
محمـد رضـا خيلـی اذيت شـده بـود. تـا سـاعت 11 قبـل از ظهر 
در همـان جـا بوديـم و بـاز هـم بـه محمد مسـکنی زدنـد و داخل 
آمديـم کمـی غذا آوردنـد ولی محمد رضـا چيزی نخـورد و خيلی 
زود تاثيـر مسـکن تمـام شـد و نالـه های محمد رضا شـروع شـد؛ 
امـا نـه مثـل ديـروز خيلی ضعيف شـده بـود و تـوان ناله نداشـت.

سـاعت 10 شـب بـود کـه محمـد رضـا ديگـر کامـا بـی حال 
شـده بـود و ديگـر تـوان ناله کـردن هم نداشـت به من نـگاه کرد 
و گفـت حسـين يـادت نـرود کـه مـن بچـه قـم بـودم و چگونـه 
جـان دادم )شـهيد شـدم( و بعـد گفت خواهـش می کنـم کمی به 
مـن آب بـده کـه خيلـی تشـنه هسـتم. و مـن بـه چشـمان محمد 
کـه می گفـت آخريـن لحظـات زندگيـم هسـت نـگاه می کـردم. 
صـدای محمـد خيلی آهسـته شـده بـود او خيلی صدايش رسـا و 
بلنـد بـود، ولـی ديگر خبـری از آن صدا نبود. دسـتم را به سـمت 
قابلمـه هايـی کـه در آن آب بـود بـردم و بلنـد کردم و به سـمت 

بردم. محمـد 
همـه کسـانی کـه در سـلول بودند، بيـدار بودنـد و بـا نگرانی به 
محمـد رضـا نـگاه می کردنـد و هيـچ کس حرفـی نمـی زد. گويی 
همـه بـه ايـن نتيجـه رسـيده بودنـد کـه محمد رضـا ديگـر زنده 
نخواهـد مانـد. ظـرف آب را تـا نزديکـی او بـردم او خـودش را 

جلـو کشـيد تـا آب را از مـن بگيـرد و دسـتش را بـر لبـه قابلمه 
گذاشـت و دهانـش را بـاز کـرد تـا آب بنوشـد امـا يکـی از بچه 
هـا ظـرف آب را کنار زد و گفـت: نه اجازه ندهيـد آب بخورد او 

جراحاتـش زيـاد اسـت و بـرای زخمهايش خوب نيسـت.
همـه بچـه ها ايـن را حس کـرده بودند کـه محمد لحظـات آخر 
عمـرش اسـت. بـا صـدای بلنـد گفتنـد: نـه... نـه...! رهـا کـن و 

اجـازه بده تـا آب را بنوشـد.
هيـچ وقـت ايـن صحنـه را فرامـوش نمی کنـم کـه يـک دسـت 
محمـد رضـا بـه قابلمـه محکم چسـبيده بـود و به سـمت دهانش 
می کشـيد و آن بـرادر اسـير که بچـه فريدونکنار بود و اسـمش را 

بـه خاطر نـدارم سـمت ديگـر قابلمه را.
فکـر می کنـم ايـن وضـع شـايد 50 ثانيـه هـم طـول نکشـيد که 
دسـت محمـد از قابلمـه جـدا شـد و پيکرش بـر زمين افتـاد و به 
شـهادت رسـيد. بـا نارحتـی بـه آن بـرادر گفتـم »خوب شـد آب 
نـدادی و او شـهيد شـد.« او در جـواب گفـت »مـن قصـد اذيت 

نداشـتم. آب بـرای جراحـات او خـوب نبود«.
آن بـرادر از مـا بزرگتر بود و تجربه بيشـتری داشـت. می دانسـت 
کـه خـوردن آب بـرای جراحات خوب نيسـت. ولی ما بر اسـاس 
احساسـاتمان می خواسـتيم عمـل کنيـم نـه بـر اسـاس تجربـه و 
عقـل. البتـه حـق بـا ايشـان بـود و کارش درسـت بـود... بـه هر 
حـال محمـد لب تشـنه شـهيد شـد و تـا صبـح پيکر مطهـرش در 
کنـار مـا بـود و صبـح او را بردنـد ولـی آن شـب، شـب غمگينی 

. بود... 
از مهمتريـن چيزهايـی کـه فرامـوش نکردم و به خاطـر دارم اوال 
فاميـل محمـد رضـا را در طـول اسـارت نمی دانسـتم، بـه همـان 
دليـل کـه گفتـم. فقـط می دانسـتم کـه اسـم ايشـان محمـد رضا، 
پاسـدار و اهـل قـم اسـت. چـون چندين بار ايـن را به مـن گفت 
و وقتـی از اسـارت آزاد شـديم چـون تنهـا کسـی کـه بعـد از 
اسـارت و در دوران اسـارت بـا مـن بود، بـرادر بزرگـوارم آقای 
محسـن ميرزايـی بـود ايشـان پيگيـری کردنـد و مـادر اين شـهيد 
بزرگـوار ار پيـدا کردنـد و نحـوه شـهادت را بـرای ايشـان گفتند.

پيکری که سالم ماند
بعـد از شـانزده سـال پيکـر محمـد رضـا را سـالم از خـاک در 
آورده بودنـد. صـدام گفتـه بـود ايـن جنـازه نبايـد به اين شـکل 
بـه ايـران بـرود. پيکـر پـاک محمـد رضـا را سـه مـاه در آفتاب 
بـود.  مانـده  نشـود، ولـی جسـد سـالم  تـا شناسـايی  گذاشـتند 
حتـی روی جسـد پـودر مخصـوص تخريـب جسـد ريختنـد کـه 
خاصيتـش ايـن بـود که اسـتخوان های جسـد هم از بيـن می رفت 
ولـی بـاز هم جسـد سـالم مانده بـود. وقتی گـروه تفحـص جنازه 
محمـد رضـا را دريافـت می کردنـد، سـرهنگ عراقی کـه در آنجا 
حضـور داشـته گريـه می کـرده و گفتـه: مـا چه افـرادی را کشـتيم!

مـادر شـهيد مـی گويـد موقـع دفـن محمـد رضـا، حاج حسـين 
کاجـی بـه من گفـت: »شـما می دانيـد چرا بدن او سـالم اسـت؟« 
گفتـم: »از بـس ايشـان خـوب و بـا خدا بـود.« ولی حاج حسـين 
گفـت: »راز سـالم مانـدن ايشـان در چهـار چيز اسـت: هيچ وقت 
ايشـان تـرک نمی شـد؛ مداومـت بـر غسـل جمعـه  نمـاز شـب 
داشـت؛ دائمـا بـا وضـو بـود و اينکـه هر وقـت زيارت عاشـورا 
خوانـده می شـد، مـا بـا چفيه هايمـان اشـکمان را پـاک می کرديم 
بدنـش  بـه  و  می گرفـت  را  اشـکهايش  دسـت  بـا  ايشـان  ولـی 
می ماليـد و جالـب اينکـه جمعـه وقتـی بـرای مـا آب می آوردند، 
ايشـان آب را نمی خـورد و آن را بـرای غسـل نگـه می داشـت«

شـهيد شـفيعی در سـال 81 در گلزار شـهدای قم به خاک سـپرده 
. شد

پیکر شهید بعد از 16 سال در حالی کشف شد که سالم بود
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دزدی با یک سیم مفتولی! جنجال ازدواج 50 میلیونِی
 دختر 15 ساله

 روزی کـه بـه خاطـر نداشـتن تلفـن همـراه ترک 
تحصيـل کـردم، پـدر و مـادر شيشـه ای ام قصـد 
داشـتند مـرا بـا 50ميليـون تومان شـيربها بـه پيرمرد 
88سـاله ای شـوهر بدهند اما من از خانـه فرار کردم 

و...
از  افغانسـتانی کـه توسـط يکـی  دختـر 15سـاله 
شـهروندان وظيفـه شـناس بـه کانتری معرفی شـده 
بـود تـا دردام باندهـای خافـکار گرفتـار نشـود، 
دربـاره ماجـرای فـرارش از خانـه بـه کارشـناس 
اجتماعی کانتری طبرسـی شـمالی گفـت: تا کاس 
هفتـم درس خوانـدم امـا از زمانـی کـه بـه خاطـر 
شـيوع کرونـا، تحصيـل بـه صـورت مجـازی ادامه 
يافـت، مـن مجبور بـه ترک تحصيل شـدم چـرا که 
پـدر و مـادر معتـادم نمـی توانسـتند برای مـن تلفن 

بخرند. همـراه 
خاصـه بـه اجبـار در خانه مانـدم و مشـغول پاک 
کـردن زعفـران شـدم تـا از ايـن طريـق درآمـدی 
کسـب کنـم و با پـول هايی کـه گاهی پـدر و مادرم 
بـه عنـوان پـول توجيبـی بـه مـن مـی دادنـد برای 
خـودم پـس اندازی داشـته باشـم امـا در ايـن ميان 
همـواره به خاطـر توهمات شيشـه ای پـدر و مادرم 
در عـذاب بـودم، چـون آن هـا مـدام مـرا کتک می 
زدنـد بـه گونه ای کـه آثـار آن روی بدنـم باقی می 

. ند ما
در عيـن حال مـن همه نامايمـات زندگی را تحمل 
مـی کـردم تـا اين کـه يک مـاه قبل پـدر و مـادرم 
تصميـم گرفتنـد مـرا بـه پيرمرد 88سـاله ای شـوهر 
بدهنـد و در قبـال آن 50ميليـون تومـان بـه عنـوان 
شـيربها دريافـت کننـد. آن هـا وقتی بـا مخالفت من 
رو بـه رو شـدند، با کتک زدن سـعی مـی کردند مرا 

بـه ايـن ازدواج راضـی کنند.
ايـن بـود کـه شـبانه مـدارک شناسـايی، لبـاس و 
حـدود 500هـزار تومـان پـول را در کوله پشـتی ام 
گذاشـتم و تصميـم بـه فـرار از خانـه گرفتـم چـون 
ديگـر از آزار و اذيت های پدر و مادرم خسـته شـده 
بـودم و نمی خواسـتم بـا آن پيرمـرد ازدواج کنم. آن 
شـب به بهانـه خريد تخم مـرغ از خانه بيـرون آمدم 

و در خيابـان ها سـرگردان شـدم.
شـب بـود و مـن از تـرس اطرافـم را مـی پاييدم تا 
ايـن کـه باالخـره زير يـک پل نشسـتم و بـه خواب 
رفتـم. از آن روز بـه بعد آواره و سـرگردان در کوچه 
و خيابـان هـا مـی گشـتم وحتـی گدايی مـی کردم 
و شـب هـا را نيـز در پـارک هـا يـا زيرگذرهـا می 
خوابيـدم ولـی هيـچ گاه دسـت بـه دزدی نـزدم و 
بـا هيـچ کـس ارتباطـی نداشـتم تا ايـن کـه از اين 
وضعيـت بـه تنگ آمدم و نـزد بنـگاه دار ايرانی رفتم 
کـه پـدرم بـرای اجاره منـزل بـه او مراجعه مـی کرد.

وقتـی ماجـرای فـرارم از منـزل را برايـش بازگـو 
کـردم، او مـرا نـزد همسـرش بـرد تـا غـذا بخـورم 
و اسـتراحت کنـم. بـه او گفته بـودم برايـم خانه ای 
اجـاره کنـد تـا بتوانم شـغلی بيابم و مسـتقل زندگی 
کنـم امـا مـرد بنـگاه دار پـس از آن کـه عواقب اين 
تصميـم را برايـم شـرح داد ،بـا پليـس و اورژانـس 
اجتماعـی تمـاس گرفـت و سـپس مـرا بـه کانتری 

آورد.
بـه دسـتور سـرگرد مهـدی  شـايان ذکـر اسـت، 
کسـروی )رئيـس کانتری طبرسـی شـمالی( تاش 
مـددکار اجتماعـی بـرای تحويل دختر 15سـاله تبعه 
خارجـی بـه اورژانـس اجتماعـی تـا سـاعات اوليه 
بامـداد نتيجه ای نداشـت و بررسـی هـای حمايتی و 
مشـاوره ای از وی در حالـی ادامـه يافـت کـه ايـن 
دختـر نوجـوان بـا دسـتور قضايـی تحويـل يکی از 

مراکـز قانونی شـد.
قتل دختر 13 ساله آبادانی با 

شلیک گلوله مردان غریبه

 دختـر 13 آبادانی با شـليک گلوله افراد ناشـناس 
به قتل رسـيد.

چنـد شـب قبل  سـاعت 20 دختر 13 سـاله ای به 
نام شـيدا در روسـتای خرخـره آبادان مـورد حمله 

مرگبار مردان ناشـناس قـرار گرفت.
مـردان ناشـناس با اسـلحه کاشـينکف به سـمت 
شـيدا دختـر 13 سـاله شـليک کـرده و پا بـه فرار 

شتند. گذا
ايـن دختـر 13 سـاله از ناحيـه پهلـو مصـدوم و 
دچـار خونريـزی شـديد شـد. خانـواده اش وی 
را بـه بيمارسـتان رسـانند کـه بـه علـت جراحـت 

اتـاق عمـل جان باخـت. شـديد در 
بـه گفتـه پليس آبـادان، علـت تيراندازی و کشـته 
شـدن شـيدا دختـر 13 سـاله آبادانـی در دسـت 
بررسـی اسـت و هنـوز رد و نشـانی از ضاربان در 

نيست. دسـت 
کشف خیار با طعم تریاک

از  اصفهـان  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  جانشـين 
کشـف 300 کيلـو تريـاک کـه بـه طـور حرفه ای 
زيـر بـار قانونـی خيار جاسـاز شـده بود، خبـر داد.

سـرهنگ محمدرضـا هاشـمی فـر اظهار داشـت: 
بازرسـی  ايسـتگاه  در  مسـتقر  انتظامـی  مامـوران 
شـهيد »شـرافت« شهرسـتان »ناييـن« حيـن کنتـرل 
خودروهـای عبـوری به يـک کاميون بنز مشـکوک 

و آن را متوقـف کردنـد.
وی افـزود: ايـن خـودرو حامـل بار قانونـی خيار 
بـود کـه در بازرسـی تخصصـی از آن 300 کيلـو 
تريـاک کـه زيـر خيارها و کـف اطاق بـار کاميون 

جاسـاز شـده بود کشـف شد.

جنایت مرد عصبانی در دفتر وکالت
 مـردی کـه به دليـل اختافـات خانوادگـی در 
شـرف جدايـی از همسـرش بـود، بـا حضـور 
بـه جنايتـی هولنـاک  در دفتـر وکالـت دسـت 

زد.
وکالـت  دفتـر  يـک  در  مرگبـاری  تيرانـدازی 
روبـه روی  درسـت  و  بنت الهـدی  خيابـان  در 
کرمانشـاه  اسـتان  کل  دادگسـتری  سـاختمان 
صـدای  شـنيدن  بـا  کـه  رهگـذران  داد.  رخ 
شـليک گلولـه پليـس را خبـر کـرده بودنـد به 
يـک  درحالی کـه  مـردی  کـه  گفتنـد  مأمـوران 
وارد  داشـته  دسـت  در  کمـری  کلـت  قبضـه 
گلولـه  را هـدف  3نفـر  و  دفتـر وکالـت شـده 

قـرار داده اسـت.
ايـن  راهـی  سـرعت  بـه  مأمـوران  از  تيمـی 
ابتـدا موفـق شـدند  محـل شـدند و در همـان 
مـرد تيرانـداز را کـه هنـوز در محـل حضـور 
داشـت خلـع سـاح و دسـتگير کننـد. آنها در 
ادامـه بـا پيکـر غـرق خـون 2مـرد و يـک زن 
روبـه رو شـدند؛ يکـی از مـردان بر اثر شـدت 
جراحاتـی کـه ديـده بـود جـان باختـه بـود و 
مـرد و زن جـوان هنـوز نفـس می کشـيدند کـه 

شـدند. منتقـل  بيمارسـتان  بـه 
تحقيقـات  و  تيرانـداز  مـرد  دسـتگيری  بـا 
سـر  بـر  وی  کـه  شـد  معلـوم  او  از  اوليـه 
اختـاف و جدايـی از همسـرش دسـت به اين 
قبـل  مدتـی  از  مـرد  ايـن  اسـت.  جنايـت زده 
بـا همسـرش دچـار اختافـات شـديد شـده و 
ايـن اختافـات باعث شـده بـود که همسـرش 

بگيـرد. او  از  جدايـی  بـه  تصميـم 
بـه هميـن دليـل وی نـزد يـک وکيـل رفتـه و 
بـرای جدايـی از شـوهرش از او کمـک گرفته 
و پرونـده ای نيـز در ايـن زمينـه تشـکيل شـده 
بـود. زن جـوان بـرای اينکـه بـه دادگاه ثابت 
زندگـی  ادامـه  شـوهرش صاحيـت  کـه  کنـد 
هـم  شـاهد  يـک  نـدارد،  را  او  بـا  مشـترک 
بـود  قـرار  کـه  آشـنايانش  از  يکـی  داشـت. 

شـاهد پرونـده طـاق آنهـا باشـد.
ايـن زن ديـروز بـه همـراه شـاهدش راهـی 
دادگسـتری شـدند و قاضـی پرونـده اظهارات 
آنهـا  کـرد.  ثبـت  پرونـده  در  را  شـاهد  و  او 
دادگسـتری  سـاختمان  از  خـروج  از  پـس 
پرونـده  دربـاره  کـه  رفتنـد  وکيـل  دفتـر  بـه 
شـوهر  هنـگام  هميـن  در  امـا  کننـد  صحبـت 
وی کـه مسـلح بـه کلـت کمـری بـود از راه 

رسـيد.
لوله اسـلحه اش را  بزنـد،  او بی آنکـه حرفـی 
بـا  نشـانه رفـت و  پرونـده  بـه سـمت شـاهد 
شـليک گلولـه بـه زندگـی او پايـان داد. پس 
همسـرش  مـی زد،  فريـاد  درحالی کـه  آن  از 
گلولـه  و چنـد  گرفـت  هـدف  را  او  وکيـل  و 
باعـث جراحـت  ديگـر هـم شـليک کـرد کـه 

شـديد زن جـوان و آقـای وکيـل شـد.
هـر دوی آنهـا بـا حضـور پليـس و اورژانس 
نتقـال  ا بيمارسـتان  بـه  حادثـه  محـل  در 
خبـر  بيمارسـتان  از  بعـد  دقايقـی  امـا  يافتنـد 
به دليـل  نيـز  مـرد  و  زن  ايـن  کـه  رسـيد 
از  را  جانشـان  وارده  جراحـات  شـدت 
و  عمومـی  دادسـتان  به گفتـه  نـد.  داده ا دسـت 
تهـام  نقـاب کرمانشـاه، هم اکنـون متهـم بـه ا ا
و  می بـرد  سـر  بـه  بازداشـت  در  3نفـر  قتـل 
ادامـه  پرونـده  ايـن  دربـاره  ويـژه  تحقيقـات 

. رد ا د
هک کردن سایت مدرسه برای 

دزدیدن سواالت امتحانی 
برنامـه  کـردن  هـک  بـا  نوجـوان  پسـر 
بـه  هشـتگرد  در  مدرسـه اش  آموزشـی 
آن  و  کـرد  پيـدا  دسـت  متحانـی  ا سـؤال های 
د.  دا ر  قـرا آمـوزان  نـش  دا اختيـار  در  را 
سـليمانی،  علـی  رکنا،سـرهنگ  گـزارش  بـه 
يـن  ا در  سـاوجباغ  نتظامـی  ا فرمانـده 
ز  ا يکـی  مديـر  قبـل  روز  چنـد  گفـت:  بـاره 
بـه  مراجعـه  بـا  دبيرسـتان های شـهر هشـتگرد 
پليـس از هـک شـدن سـايت فضای آموزشـی 
سـؤاالت  بـه  دسترسـی  و  دبيرسـتان  يـن  ا

د. دا خبـر  آمـوزان  نـش  دا متحانـی  ا
موضـوع  بررسـی  شـکايت  يـن  ا ز  ا بعـد 
و  گرفـت  قـرار  پليـس  کار  دسـتور  در 
قدامـات اطاعاتـی و رصـد  ا بـا  کارشناسـان 
سـايت  کـردن  هـک  عامـل  مجـازی،  فضـای 
16 سـاله  آموزشـی مربوطـه را کـه يک پسـر 

کردنـد. دسـتگير  و  شناسـايی  بـود 
بـه  م  قـدا ا مـن  گفـت:  بازجويی هـا  در  وی 
آموزشـی  برنامـه  جعلـی  اکانـت  طراحـی 
متحانـات بـا معرفی  کـردم و قبـل از شـروع ا
سـؤاالت  دبيرسـتان،  مديـر  عنـوان  بـه  خـود 
در  را  آنهـا  و  کـرده  دريافـت  دبيـران  ز  ا را 

کـردم. بارگـذاری  آموزشـی  سـايت 
 16 پسـر  يـن  ا کـرد:  خاطرنشـان  سـليمانی 
بـه  م  قـدا ا خاصـی  مهـارت  بـا  کـه  سـاله 
سـايت  جعلـی  اکانـت  سـاخت  و  طراحـی 
از  هـدف  بـود  کـرده  آموزشـی  برنامـه  يـن  ا
در  تسـهيل  و  سـرگرمی  نوعـی  را  کار  يـن  ا
متحانی  ا سـؤاالت  بـه  دانش آمـوزان  دسـتيابی 
متهـم  منـزل  ز  ا بازرسـی  در  کـرد.  عنـوان 
تـی،  برا مخا يانـه ای،  را تجهيـزات  تعـدادی 

شـد. کشـف  آن  مثـال  ا و  ه  همـرا تلفـن 

مـردان تبهـکار وقتـی از وجـود سـنگ های قيمتـی 
در کيـف مـرد جواهرفروش باخبر شـدند در سـرقتی 
مسـلحانه 3 ميليـارد تومـان سـنگ قيمتـی را دزديدند.

اوايـل دی مـاه پرونـده ای از کانتـری 104 »عبـاس 
آبـاد« بـه پايـگاه سـوم پليس آگاهـی تهـران رفت و 
در اختيـار تيـم مبارزه با سـرقت به عنف ايـن پايگاه 
قـرار گرفت.شـاکی درباره ايـن ماجرا بـه کارآگاهان 
گفـت: مـن در کار خريـد و فـروش و کارشـناس 
سـنگ های قيمتـی هسـتم روز يازدهـم آذرمـاه، برای 

انجـام معاملـه ای بـه محـل قـرار رفتيـم امـا آنجـا 3 
مـرد بـا تهديـد سـاح سـرد تلفـن همـراه و کيـف 
حـاوی سـنگ های قيمتـی ام را کـه حـدود 3 ميليارد 
تومان ارزش داشـت سـرقت کـرده و از محل متواری 

. ند شد
پـس از ايـن شـکايت در تحقيقات محلـی از صحنه 
جـرم و پااليش هـای اطاعاتـی دو تـن از سـارقان 
شناسـايی شـدند، بـا اسـتعام سـوابق هـر 2 متهـم 
مشـخص شـد از مجرمـان سـابقه دار بـوده و دارای 
و  شـرارت  سـرقت،  جرايـم  در  متعـددی  سـوابق 

هسـتند. کاهبـرداری 
بنابرايـن با تاش شـبانه روزی کارآگاهـان، مخفيگاه 
يکـی از متهمـان شناسـايی شـد و بـا هماهنگی هـای 
قضايـی، وی در مخفيگاهـش دسـتگير و در بازرسـی 
از آن مـکان تعـدادی از سـنگ های قيمتـی کشـف و 
متهـم بـه همـراه اموال مکشـوفه بـه پايگاه سـوم اين 

پليـس انتقال داده شـد.
پايـگاه  رئيـس  دسـتخال،  قاسـم  کارآگاه  سـرهنگ 

بـاره  ايـن  در  بـزرگ  تهـران  آگاهـی  پليـس  سـوم 
گفـت: متهـم پـس از مواجهه حضـوری با شـاکی به 
سـرقت اعتراف کـرد و اظهـار داشـت از طريق يکی 
از دوسـتانش مطلـع شـده، شـاکی کـه در کار خريد 
و فـروش سـنگ اسـت همـواره مقادير قابـل توجهی 
سـنگ های قيمتـی و گرانبها در کيـف همراهش دارد. 
بـا نقشـه قبلـی، در يـک قـرار صـوری با همـکاری 
همدسـتانش در محـل قـرار حاضـر شـده و کيـف 
حـاوی سـنگ های قيمتی شـاکی را سـرقت کـرده و 
سـپس سـنگ های قيمتـی را در بين خودشـان تقسـيم 

کرده انـد.
ايـن مقـام پليسـی با اشـاره بـه اينکـه دوميـن متهم 
پرونـده نيـز در مخفيگاهـش دسـتگير و تعـدادی از 
شـد،  کشـف  مـکان  آن  از  هـم  قيمتـی  سـنگ های 
افـزود: متهمـان بـا قـرار صـادره روانه زندان شـدند 
امـوال  فـراری و کشـف سـاير  متهـم  و دسـتگيری 

مسـروقه در دسـتور کار قـرار دارد.

 دختـر عمـو و پسـرعمو کـه در پوشـش مسـافر، 
7 راننـده را بـه دام انداختـه و بـا تهديـد آنهـا بـه 
مـرگ ،.دسـت بـه خفـت گيـری زده بودند پـای ميز 

محاکمـه ايسـتادند و بـه زنـدان محکـوم شـدند. 
بـه گـزارش رکنـا، رسـيدگی به ايـن پرونـده از دو 
سـال قبـل بـه دنبـال شـکايت راننـده يک پـژو آغاز 
شـد .وی کـه بـه پليـس آگاهی رفتـه بود گفـت :من 
در مسـير جـاده هـراز مسافرکشـی مـی کنم .ديشـب 
يـک زوج جـوان کنـار جـاده هـراز منتظـر ماشـين 
ايسـتاده بودنـد کـه آنهـا را سـوار کـردم. آنهـا هـر 
دو روی صندلـی عقـب نشسـتند. هنوز مسـير زيادی 
را طـی نکـرده بـودم کـه مـرد جـوان طنابـی را دور 
گردنـم انداخـت و مـرا تهديـد بـه مـرگ کـرد .او 
،گوشـی موبايـل، پـول هايـی کـه همـراه داشـتم و 
سـاعت دسـتم را بـه زور از مـن گرفـت و همراه زن 

گريخت. جـوان 
دام  بـه  را  7راننـده  پسـرعمو  و  عمـو  دختـر 

انداختنـد خـود  شـیطانی 
بـا اطاعاتـی کـه راننـده پـژو بـه پليـس داده بـود 
رديابـی زوج جـوان آغـاز شـد .هنـوز چنـد روز از 
ايـن شـکايت نگذشـته بـود کـه شـکايت مشـابهی 
تسـليم پليـس شـد. در آن پرونده نيز راننـده يک پژو 
در دام يـک زن ومـرد جـوان گرفتار شـده و اموالش 
سـرقت شـده بود. در حالـی که فرضيه سـريالی بودن 

خفـت گيری هـا در جـاده هراز قـوت گرفتـه بود به 
پليـس خبر رسـيد ايـن بار يـک زن و مرد جـوان در 
ابتـدای جـاده هـراز خودروی يـک راننده را سـرقت 

اند. کـرده 
مالـک خودرو در تشـريح جزئيات ماجـرا گفت :من 
زن و مـرد جـوان را سـوار ماشـين کـردم .امـا مـرد 
جـوان طنابـی را دور گردنـم انداخـت و ميخواسـت 
مـرا خفـه کنـد کـه تسـليم شـدم .او مـرا از ماشـين 
پيـاده کـرد و ماشـينم را بـه همـراه پـول هايـی کـه 

همـراه داشـتم سـرقت کرد.
در حالـی کـه شـمار شـکايت هـا بـه 7هفـت فقره 
در  هـا  مالباختـه  از  يکـی  خـودروی  بـود  رسـيده 
حالـی کـه پـاک وی مخـدوش بـود در جـاده هراز 
شناسـايی و راننـده آن کـه مـرد جوانی به نام افشـار 
بود بازداشـت شـد .مالباخته هـا در مواجهه حضوری 
بـا ايـن مـرد ،وی را شناسـايی کردنـد و گفتنـد اين 
همـان مـردی اسـت کـه همـراه زن جـوان دسـت به 

خفـت گيـری زده بود.
خفـت  هولناکـی  طـرز  بـه  جـوان  مـرد  و  زن 

کردنـد مـی  گیـری 
بـه ايـن ترتيب افشـار و دختـر عموی 27 سـاله اش 
به نام سـپيده بازداشـت شدند و در شـعبه دوم دادگاه 
کيفـری يک اسـتان تهران پايـه ميز محاکمه ايسـتادند 
.در ابتدای جلسـه هفت شـاکی به تشـريح شکايتشان 

پرداختنـد و دو نفـر از آنها که خودرويشـان سـرقت 
شـده بود درخواسـت اشـد مجازات را مطـرح کردند.

سـپس افشـار در جايـگاه ويـژه ايسـتاد و گفت: من 
وضـع مالـی خوبـی نداشـتم. مدتـی بـود بـه دختـر 
عمويـم عاقمند شـده بـودم و قراربود بـا هم ازدواج 
کنيـم. بـه هميـن خاطر تصميـم بـه خفتگيـری گرفتم .

ابتـدای جـاده هـراز يـا  مـن و دختـر عمويـم در 
ابتـدای اتوبـان قزويـن منتظـر ماشـين می ايسـتاديم 
و راننـده هـای تنهـا را به دام مـی انداختيـم .من بعد 
از سـوار شـدن به ماشـين طنابی را که همراه داشـتم 
دور گـردن راننـده می انداختـم وبـا تهديد دسـت به 
سـرقت می زدم .مـن اموال سـرقتی و دو خودويی را 

کـه دزديـده بـودم به يـک مالخـر فروختم.
ايـن  در  دخترعمويـم  کنيـد  بـاور  داد:  ادامـه  وی 
بـود. همراهـم  فقـط  او  نداشـت.  دخالتـی  ماجراهـا 

دختـر جـوان نيـز گفـت :بـاور کنيـد من بـه خاطر 
عاقـه بـه پسـر عمويم بـا او همراه شـده بـودم ولی 

دسـتی در خفتگيـری ها نداشـتم.
در پايان جلسـه قضات وارد شـور شـدند و با توجه 
بـه مـدرک هـای موجـود در پرونـده افشـار را بـه 
خاطـر سـرقت ،خفت گيـری، جعل سـند و مخدوش 
کـردن پـاک خـودرو بـه 16 سـال زنـدان محکـوم 

کردنـد . سـپيده نيزبـه 6 مـاه حبـس محکوم شـد

زورگيـران پرايـد سـوار بـا تهديد چاقو به سـراغ 
زنـان در خودروهايشـان مـی رفتنـد و دسـت بـه 

سـرقت موبايـل آنهـا مـی زدند. 
سـراغ  بـه  پرايـد  خـودروی  بـر  سـوار  مـرد   2
زنـان در خودروهايشـان مـی رفتنـد و اقـدام بـه 

کردنـد. مـی  آنهـا  از  زورگيـری 
سـرهنگ  رکنـا،  حـوادث  گـروه  گـزارش  بـه 
پايـگاه  رئيـس  مجيـدی"  "سـعيد  کارآگاه 
چهـارم پليـس آگاهـی تهـران گفـت: پرونـده ای 
تلفـن  گوشـی  سـرقت  و  زورگيـری  موضـوع  بـا 
 144 همـراه بـه دادخواهـی خانمـی از کانتـری 
"جواديـه تهرانپـارس" بـه پايـگاه چهـارم پليس 

شـد. ارجـاع  تهـران  آگاهـی 
موبایـل قاپی از داخل خودرو

وی عنـوان کـرد: شـاکی بـا حضـور در پايـگاه 
داخـل  در  کـه  کـرد  اظهـار  پليـس  ايـن  چهـارم 
خـودروی پـژو 206 در محلـه تهرانپـارس نشسـته 
بـودم کـه ناگهان مـردی در خـودروام را باز کرد 

و گوشـی ام را بـا تهديـد سـاح سـرد سـرقت و 
بـا خـودروی سـواری پرايـد سـفيد رنـگ گريخت.

رئيـس پايـگاه سـوم پليـس آگاهی تهـران بزرگ 
ابـراز داشـت: بـا عنايـت بـه حساسـيت موضوع، 
تيمـی از کارآگاهـان تيـم مبـارزه با سـرقت بعنف 
تحقيقـات  در  و  شـدند  عمـل  وارد  پايـگاه  ايـن 
اوليـه از محـل سـرقت، دريافتنـد که سـارق پس 
از زورگيـری سـوار بـر خـودروی پرايـد سـفيد 
رنـگ شـده و بـه همـراه راننـده خـودروی پرايد 
کـه کمـی عقـب تـر از خـودروی شـاکی متوقف 

بـوده از محـل متواری شـده اسـت.
شـرق  در  سـوار  پرایـد  زورگیـران  شناسـایی 

تهـران
در  اينکـه  بـه  اشـاره  بـا  انتظامـی  مقـام  ايـن 
تحقيقـات ميدانـی چهره سـارقان شناسـايی شـد، 
اضافـه کـرد: بـا تطبيـق چهـره متهمان بـا تصاوير 
مجرمـان مشـخص شـد، يکـی از سـارقان سـابقه 
دار بـوده و پيـش تـر بـه هميـن عناويـن مجرمانه 

مدتـی را در زنـدان سـپری کـرده اسـت.
سـرهنگ مجيـدی توضيـح داد: در شـاخه ديگری 
در  متهـم  مخفيـگاه  شـده  انجـام  تحقيقـات  از 
مامـوران  و  شناسـايی  شـهر"  شهرسـتان "اسـام 
وی  قضائـی،  هـای  هماهنگـی  بـا  شـدند  موفـق 
را در مخفيگاهـش دسـتگير و بـه پايـگاه چهـارم 

دادند. انتقـال  آگاهـی  پليـس 
ضمـن  متهـم  اينکـه  بيـان  بـا  پليسـی  مقـام  ايـن 
اعتـراف بـه جرم ارتکابـی علت سـرقت را بيکاری و 
نداشـتن پول بـه همکاری همدسـتش اعتـراف کرد، 
ادامـه داد: متهـم دوم پرونـده نيـز در محـدوده "پل 
سـيد خنـدان" در حالـی کـه قصـد سـوار شـدن بر 
خـودرواش را داشـت دسـتگير و بديـن ترتيـب بـا 
تکميـل تحقيقـات پليسـی متهمـان به مرجـع قضائی 

شـدند. معرفی 
وی در پايـان خاطـر نشـان کـرد: زورگيـران بـرای 
کشـف جرايـم احتمالـی در اختيـار کار کارآگاهـان 

ايـن پايـگاه قـرار دارد

سرقت سنگ های 3 میلیاردی از مردجواهرفروش در مالقات ساختگی

راهزنی یک دختر و پسر در جاده هراز برای جور کردن خرج عروسی 

حمله 2 مرد به زن تنها داخل پژو 206 

 مـن دزد نبـودم و از سـرقت امـوال مـردم تنفـر 
داشـتم امـا گرفتـاری در دام اعتيـاد مـرا بـه روزی 
امـوال داخـل خودروهـای مـردم  بـه  رسـاند کـه 
بـه  را  سـرقتی  امـوال  همـان  و  زدم  مـی  دسـتبرد 
ايـن  دانسـتند  مـی  کـه  فروختـم  مـی  رهگذرانـی 

... و  اسـت  امـوال سـرقتی 
ايـن هـا بخشـی از اظهـارات جـوان 40سـاله ای 
داخـل  محتويـات  سـرقت  اتهـام  بـه  کـه  اسـت 
کانتـری  ورزيـده  نيروهـای  توسـط  خودروهـا 
دسـتگير شـد. ايـن جـوان کـه مدعـی بـود کارتن 
نـدارد،  مشـخصی  مـکان  و  جـا  و  اسـت  خـواب 
دربـاره سرگذشـت خـود بـه کارشـناس اجتماعـی 
کانتـری گفـت: اهـل کرمانشـاه هسـتم و بـا آن که 
هميشـه احسـاس می کـردم هيـچ اسـتعدادی ندارم 
از همـان  امـا  دبيرسـتان درس خوانـدم  تـا مقطـع 
دوران کودکـی پسـری کنجـکاو و شـر بـودم، بـه 
هميـن دليـل همـواره بـرای شـيطنت هـای کودکانه 
ام مـورد سـرزنش قـرار مـی گرفتـم و کتـک مـی 
خـوردم. اگرچـه عاقـه زيادی بـه برقـراری ارتباط 
بـا دوسـتان و هـم سـن و سـاالنم داشـتم امـا در 
مدرسـه بـه مـن اهميت نمـی دادنـد و همـواره مرا 

مسـخره مـی کردنـد.
پـدرم نيـز رابطـه خوبـی با من نداشـت بـه طوری 
که احسـاس می کردم افسـرده هسـتم و غـم زيادی 
دارم. خـأ عاطفـی عجيبـی در وجودم مـوج می زد 
و مـن بـرای جبـران ايـن تحقيرهـا به جمـع جوانان 

بـزرگ تـر از خـودم پيوسـتم و بـرای اوليـن بـار 
سـيگار را الی انگشـتانم گذاشـتم تا اين گونه بزرگ 
شـدنم را بـه رخ ديگـران بکشـم. ابتـدا بـرای تفريح 
و خودبـزرگ بينـی سـيگار می کشـيدم اما بـه مرور 

سـيگار يکـی از لوازم ضـروری زندگی ام شـد.
در  و  زمـان  همـان  در  کـه  بـود  حالـی  در  ايـن 
سـاعات تعطيلی مدرسـه پـای بسـاط موادمخدر می 
نشسـتم تـا به قـول معـروف غـم هايـم را فراموش 
کنـم.  باالخـره به هـر سـختی و بدبختی بـود ديپلم 
گرفتـم امـا آن قـدر آلـوده مـواد مخدر شـده بودم 
کـه ديگـر آثـار آن کامـا در چهـره ام هويـدا بود. 
نشـئگی، خمـاری و بی قـراری هايم خانـواده ام را 
متوجـه مـن کـرد زيـرا رفـت و آمدهايـم بـه منزل 
کامـا بـی نظـم و بـه هـم ريخته شـده بـود. بدين 
ترتيـب اوضـاع از قبل هم بدتر شـد و من از چشـم 
خانـواده ام افتـادم. ديگر کسـی مرا آدم به حسـاب 
نمـی آورد و همـه از مـن گريـزان بودنـد چـون به 
هـر بهانـه ای سـعی مـی کـردم از اطرافيانـم پـول 
بگيـرم تـا هزينـه هـای اعتيـادم را تامين کنـم. يک 
بـار در يکـی از مراکـز ترک اعتياد بسـتری شـدم تا 
از شـر اعتيـاد رهايـی يابم امـا فقط يـک هفته دوام 
آوردم و دوبـاره بـرای پـر کـردن خأهـای عاطفی 

ام بـه مـواد مخـدر پنـاه بردم.
حـاال ديگـر نه تنهـا از خانـواده بلکـه از جامعه نيز 
طـرد شـده بـودم و خـودم را زباله ای بـی مصرف 
مـی ديـدم. ايـن بـود کـه تصميـم گرفتـم به شـهر 

ديگـری بـروم. جايـی کـه کسـی مـرا نشناسـد و 
بتوانـم در گوشـه ای بـه ايـن زندگـی فاکـت بـار 
ادامـه بدهـم.  خاصـه به دنبـال نان خشـک و غذا 
در سـطل زبالـه مـی گشـتم ولـی پـول اعتيـادم را 
نمـی توانسـتم تهيـه کنـم. ايـن بـود کـه يک سـيم 
مفتولـی برداشـتم تـا در خودروهـای مـدل پايين را 
بـاز و امـوال و لـوازم داخـل آن ها را سـرقت کنم. 
اگرچـه از ايـن کار نفـرت داشـتم ولـی خماری آن 
قـدر بـه من فشـار مـی آورد کـه چاره ای جـز اين 
کار نداشـتم. بعـد هـم لـوازم سـرقتی را بـا بهايـی 
انـدک بـه رهگـذران مـی فروختـم. آن هـا هـم بـا 
آن کـه مـی دانسـتند ايـن لـوازم را سـرقت کـرده 
ام ولـی بـه خاطـر بهـای انـدک، آن هـا را از مـن 
مـی خريدنـد، در حالـی کـه شـايد هميـن لـوازم 
هـا سـرقت  آن  بسـتگان  از  يکـی  از خـودروی  را 
کـرده بـودم. بـه دليل هميـن وضعيـت آشـفته هيچ 
گاه نتوانسـتم حتـی بـه ازدواج فکـر کنـم و تنهـا 
در انديشـه تاميـن هزينـه هـای موادمخـدر بـودم تا 
ايـن کـه روز گذشـته، زمانـی کـه در حال دسـتبرد 
بـه يـک خـودروی پرايـد بـودم ناگهـان مامـوران 
نيـروی انتظامـی را بـاالی سـرم ديـدم و آن هـا مرا 
بـه کانتـری انتقال دادند و ...شـايان ذکر اسـت، با 
صدور دسـتوری از سـوی سـرهنگ اميرعباس نادی 
بازجويـی هـای  )رئيـس کانتـری فيـاض بخـش( 
تخصصـی از ايـن سـارق جـوان در دايره تجسـس 

آغاز شـد. کانتـری 
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کليه هـا وظيفه دفع مواد زايـد از بدن را بر عهـده دارند. در صورت 
ابتـا بـه ديابت، پرفشـاری خون يا سخت شـدن شـريان ها، احتمال 
ابتـا بـه بيمـاری کليـوی نيـز افزايـش می يابد کـه ايـن اندام های 

لوبيايی شـکل را از ارائه عملکرد درسـت بـاز می دارد.
بـه گـزارش بهداشـت نيوز، کليه هـا وظيفه دفـع مواد زايـد از بدن 
را بـر عهـده دارنـد. در صـورت ابتا بـه ديابت، پرفشـاری خون يا 
سخت شـدن شـريان ها، احتمال ابتا بـه بيماری کليوی نيـز افزايش 
می يابـد که اين اندام های لوبيايی شـکل را از ارائه عملکرد درسـت 
بـاز مـی دارد. بيمـاری کليوی می توانـد زندگی انسـان را در معرض 
خطـر قـرار دهـد، از ايـن رو، بايد اقدامـات الزم را بـرای مراقبت از 
کليه هـا و پاکسـازی آنهـا انجـام دهيـد. کليه هـا اندام هايـی داخلی 
هسـتند و به آنها دسترسـی مسـتقيم نداريم، اما مصـرف برخی مواد 

غذايـی می توانـد به پاکسـازی آنهـا کمک کند.
زردچوبه

التهـاب در بـدن می توانـد موجـب بـروز بيماری هـای مختلـف 
شـود کـه بيمـاری کليـوی نيز يکـی از آنها محسـوب می شـود. 
بـرای پاکسـازی کليه هـا و مبـارزه با التهـاب می توانيـد مصرف 
زردچوبـه را مـد نظـر قـرار دهيـد. زردچوبـه از خـواص ضـد 
التهـاب سـود می برد و بـرای مقابله با بيماری کليوی و سـنگ های 

کليـه گزينـه ای مفيد اسـت. شـما می توانيـد زردچوبه را بـه برنج، 
کاری، خورش هـا، يـا حتـی اسـموتی ها اضافـه کنيد.

زنجبیل
زنجبيـل يکـی ديگر از مـواد غذايی مغذی اسـت کـه می توانيد 
بـرای پاکسـازی و کمـک بـه بهبـود شـرايط کليه هـا در برنامـه 
غذايـی خود بگنجانيـد. زنجبيل می توانـد به بهبـود حالت تهوع، 
درد، بيمـاری حرکت، بی اشـتهايی، و حتی کاهـش التهاب کمک 
کنـد.از آنجايـی کـه التهـاب می توانـد موجـب بيمـاری کليوی 
شـود، افـزودن زنجبيل بـه رژيم غذايـی روزانه می توانـد اقدامی 

موثـر بـرای مقابله با اين شـرايط باشـد.
آبلیمو

آبليمـو يکـی از مـواد غذايـی مفيـد بـرای کليه هـا محسـوب 
می شـود که نـه تنها آنهـا را پاکسـازی می کند، بلکه به پيشـگيری 
از تشـکيل سـنگ های کليـه نيـز کمـک می کنـد. آبليمو سـطوح 
سـيترات در بـدن را افزايـش می دهـد که به پيشـگيری از تشـکيل 
سـنگ های کليـه کمک می کنـد. شـما می توانيد آبليمـو را در يک 

ليـوان آب ريختـه و هـر روز اين نوشـيدنی را مصـرف کنيد.
سیر

اگـر به خوبـی از بـدن خـود مراقبـت نکنيـد، افزايـش سـطوح 

سـموم و التهـاب می توانـد بـه کليه هـا آسـيب وارد کنـد. سـير 
يکـی از مـواد غذايـی مغـذی اسـت کـه می توانـد بـه بهبـود 
شـرايط سـامت انسـان کمـک کند. سـير حـاوی ترکيبـی به نام 
آليسـين اسـت که يک آنتی اکسـيدان قدرتمند بـوده و از خواص 
ضدالتهـاب برخوردار اسـت. هر دو ويژگی برای تقويت سـامت 

کليه هـا و فشـار خـون مفيد هسـتند.
سبزی های برگدار

سـبزی های برگـدار از جملـه مـواد غذايـی مفيـد بـرای کليه ها 
هسـتند کـه سرشـار از ويتامين هـای C و K، فيبـر و فـوالت 
هسـتند. مصـرف ايـن قبيـل سـبزی ها بـه کاهـش فشـار خون، 
متعـادل نگـه داشـتن قنـد خـون، و کاهـش تنش کليـوی کمک 
می کنـد. شـما می توانيـد سـبزی های برگـدار را به رژيـم غذايی 

روزانـه خـود اضافـه کنيد.
روغن زیتون

روغـن زيتون فوايـد مختلفی را برای سـامت انسـان ارائه می کند 
و کليه هـا نيـز از آنهـا بی بهـره نيسـتند. روغـن زيتـون بـه کاهش 
کلسـترول، تسـکين درد مرتبط با سـنگ های کليـه و کاهش التهاب 
کمـک می کنـد. برای کسـب بهترين نتايـج، روغن زيتـون فوق بکر 
را انتخـاب کنيد که در تهيه آن از مواد شـيميايی اسـتفاده نمی شـود.

 
خـوردن آب بـه صـورت ناشـتا بـا معـده خالی خواص شـگفت 

انگيـزی برای سـامت بـدن و جلوگيـری از بيماری هـا دارد.
بـه گزارش مشـرق، طبـق مطالعات متعـدد، نوشـيدن آب با معده 
خالـی نتايـج مثبتـی را در مـورد اختـاالت مختلف سـامتی ارائه 
می دهـد. در ايـن گزارش با 10 معجزه نوشـيدن آب بـا معده خالی 

می شويم. آشـنا 
فواید باورنکردنی نوشیدن آب گرم

1. ميزان کالری دريافتی را کاهش می دهد
شـواهد نشـان می دهنـد که مصـرف زيـاد آب به کاهـش کالری 
دريافتـی روزانـه کمـک می کنـد، زيـرا احسـاس سـيری شـما را 
افزايـش می دهد. اگرچه آب می تواند احسـاس سـيری بيشـتری در 
شـما ايجـاد کنـد، اما ايـن اثر فقـط در مـورد نوشـيدن آب قبل از 

صبحانـه نيسـت. يـک مطالعـه نشـان داد کـه نوشـيدن آب قبل از 
صبحانـه ميزان کالـری دريافتی را در وعده بعـدی 13درصد کاهش 

می دهـد.
2. نوشيدن آب با معده خالی باعث کاهش وزن می شود

رابطـه بيـن آب و کاهـش وزن تا حدی به اثر گرمازايی آن نسـبت 
داده می شـود کـه به انـرژی مـورد نياز بـرای گرم کردن آب سـرد 
در دسـتگاه گـوارش پـس از مصرف اشـاره دارد. مطالعات نشـان 
می دهنـد کـه ترموژنز ناشـی از آب ايـن توانايـی را دارد که ميزان 
متابوليسـم بـدن را در بزرگسـاالن 24 تا 30 درصـد افزايش دهد و 

ايـن اثـر حـدود 60 دقيقه طول می کشـد.
عادت های صبحگاهی مفيد برای زندگی سالم تر

يـک مطالعـه نشـان داد افزايش مصـرف آب روزانه شـما به ميزان 
1/5 ليتـر منجـر بـه سـوزاندن 48 کالـری اضافـی می شـود. بيش 
از يـک سـال، ايـن مقـدار در کل حـدود 17000 کالـری اضافـی 

سـوزانده شـده يـا حـدود 2.5 کيلوگرم چربی اسـت.
3. نوشيدن آب با معده خالی باعث بهبود عملکرد ذهنی می شود

کمبـود آب بدن به شـدت بـا کاهش عملکرد ذهنی مرتبط اسـت، 
بـه اين معنـی که انجـام کارهايـی مانند حفـظ کردن يـا يادگيری 
چيزهـای جديـد دشـوارتر می شـود. اگـر می خواهيـد در بهتريـن 

حالـت بمانيـد، بايد هنگام بيدار شـدن يـک ليوان آب بنوشـيد.
4. روده ها را پاکسازی می کند

نوشـيدن آب بـا معده خالـی به پاکسـازی روده کمک کـرده و به 
تنظيـم دسـتگاه گـوارش کمـک می کنـد. در صورتی که يبوسـت 

داريـد، ايـن روش می توانـد کمک کننده باشـد.

5. سموم بدن را از بين می برد
نوشـيدن آب بـه تمام سـموم بـدن کمک می کنـد و از بيـن بردن 

سـموم کيفيت پوسـت را بهبود می بخشـد.
6. از سردرد جلوگيری می کند

يکـی از داليـل اصلی سـردرد، کمبود آب بدن اسـت. کـم آب يا 
دهيدراته شـدن بدن منجر به سـردرد می شـود. نوشـيدن آب نه تنها 
از سـردرد جلوگيـری می کنـد بلکـه باعث بـوی بد دهان و سـاير 

می شود. دندانی  مشـکات 
7. متابوليسم را تسريع می کند

فـردی کـه رژيم دارد بـرای افزايش متابوليسـم بايد مقـدار زيادی 
آب بنوشـد. ميزان متابوليسـم با نوشـيدن آب با معـده خالی حدود 

25 درصـد افزايـش می يابد.
8. پوست شما را بهبود می بخشد

نوشـيدن آب بـا معـده خالـی جريـان خـون را تنظيـم می کند و 
کيفيـت پوسـت را بهبـود می بخشـد.

9. از سنگ کليه جلوگيری می کند
نوشـيدن آب بـا معـده خالی از ايجاد سـنگ کليـه و عفونت مثانه 
جلوگيـری می کنـد. آب، ادرار را رقيق و از تشـکيل سـنگ در کليه 

جلوگيـری می کند.
10. سيستم ايمنی بدن را تقويت می کند

نوشـيدن آب فـراوان تمـام سـموم را دفـع می کند و از گسـترش 
عفونـت در بـدن جلوگيـری می کنـد. ايـن رونـد باعـث تقويت 
سيسـتم ايمنـی بـدن می شـود و بـدن را از انـواع عفونت ها دور 

مـی دارد. نگه 

6 پزشکی و  سالمت 

چه عواملی می توانند باعث کاهش بینایی شوند؟

کلیه هایتان را با این خوراکی ها تقویت کنید

از خواص معجزه گر نوشیدن آب با معده خالی چه می دانید؟

عالئم و روش های درمان تیک عصبی
تيـک عصبـی بـه داليـل مختلـف و بـا عائـم گوناگونـی پديـد می ايـد. اين 
تيـک ميتوانـد شـامل پلـک زدن، تـکان خوردن دسـت يا انگشـت و هـر عايم 

ديگـری باشـد. در ايـن مقالـه بـه بررسـی اين موضـوع مـی پردازيم.
چیست؟ عصبی  تیک 

برخـی تيـک هـای عصبـی )tic( مـی توانـد طوالنی شـود ، به گونـه ای که 
شـخص و اطرافيانـش را آزار دهـد. در چنيـن شـرايطی مراجعـه به روانپزشـک 
اقدامـات  انجـام  نيـز  و  هـا  بخـش  آرام  برخـی  مصـرف  و  شـناس  روان  يـا 

رفتاردرمانـی ضـروری اسـت.
سـياری از افـراد پـس از گذراندن يـک دوره چنـد ماهه پراسـترس در زندگی 
، دچـار تيـک هـای عصبـی ماننـد پرش مکرر چشـم، تکان دادن دسـت يا سـر 
و… مـی شـوند، اما پـس از رفع اضطراب و به دسـت آوردن آرامشـی نسـبی، 

ايـن تيک هـا برطرف می شـود.
پـس می تـوان نتيجـه گرفت کـه »تيک« يا پـرش ناگهانـی، سـريع، غيرارادی، 
متنـاوب و تکـراری يـک عضلـه، مشـکلی بـا ريشـه هـای عصبـی اسـت. البته 
تيـک ممکـن اسـت در يـک يـا چنـد دسـته از عضـات يـا يـک عضـو بـدن 

شـود. ظاهر 
بعضـی، ايـن نـوع تيـک هـا را بـا گازگرفتـن لـب هـا، کشـيدن انگشـتان يـا 
حـرکات غيـرارادی دسـت هـا، شـانه هـا يـا پاهـا بـروز مـی دهنـد، حتی در 
برخـی مـوارد حرکاتـی غيـرارادی در چهره يـک فرد اتفـاق می افتـد که برای 
ديگـران خنـده دار اسـت، بـدون آن کـه بداننـد واکنـش آنهـا، بـه تـداوم اين 

تيـک هـای عصبـی در شـخص منجـر می شـود.
در گذشـته روان شناسـان بـر ايـن بـاور بودنـد کـه عوامـل ژنتيکـی ريشـه 
بـروز تيـک هـای عصبـی اسـت، امـا امـروزه مشـخص شـده کـه پـرش های 
عصبـی ترکيبـی از عوامـل محيطـی و زيسـتی اسـت که تحت شـرايط اسـترس 
زا شـدت مـی گيـرد. چنيـن شـرايطی در بسـياری مـوارد بـه برخـورد اشـتباه 
اطرافيـان بسـتگی دارد، چراکـه توجـه بيـش از اندازه بـه نوع حـرکات و رفتار 
شـخصی کـه دچـار تيـک اسـت، بـه شـدت بخشـيدن بـه حـرکات عصبی وی 

منجـر می شـود.
بروز پرش هـای عصبی و تیک عصبی

روان شناسـان مـی گوينـد تيـک عصبی بيشـتر در صـورت، گردن و سـر ظاهر 
مـی شـود و پـرش پلک هـا از شـايع تريـن نوع تيـک هـای عصبی اسـت، اما 
گاهـی ايـن پـرش هـای ظريـف کـه در پلـک تحتانـی و فوقانـی احسـاس می 
شـود، توسـط ديگران قابل مشـاهده نيسـت. بـه هر حال تيـک، نمايانگـر نوعی 
تخليـه روانـی و نشـانه ناراحتـی هـای عصبـی اسـت. درمـان تيـک معمـوال با 
توجـه بـه علـت ايجـاد آن شـروع مـی شـود؛ به طـوری کـه بصـورت درمان 
عامتـی اسـت و در برخـی موارد نيز ممکن اسـت بـه بيمـار داروی اختصاصی 
بدهيـم کـه در کل، همـه مـوارد بسـتگی بـه نـوع و شـرايط بيمـار دارد برخی 
از تيـک هـای عصبـی، سـاده اسـت و تنهـا زمـان کوتاهـی شـخص را درگيـر 
خـود مـی کنـد؛ ايـن نـوع تيـک ها مـی توانـد صوتی يـا حرکتـی باشـد، البته 
بيشـتر در ناحيـه سـر و صـورت قابل مشـاهده اسـت کـه پلک زدن هـای مکرر 
و غيـرارادی از جملـه ايـن نـوع پـرش هـای عصبـی اسـت. برخـی نيز بـا باال 
کشـيدن مکـرر بينـی، صـاف کـردن گلـو و نيـز حرکت هايـی در ناحيـه گردن 
ايـن نـوع تيـک هـا را بروز مـی دهنـد. تيک هـای عصبـی در مـوارد ديگر می 
توانـد حالـت مزمـن پيـدا کنـد و طوالنـی شـود، بـه گونـه ای کـه شـخص و 
اطرافيانـش را آزار دهـد. در چنيـن شـرايطی مراجعـه بـه روانپزشـک يـا روان 
شـناس و مصـرف برخـی آرام بخـش هـا و نيـز انجـام اقدامـات رفتاردرمانـی 

اسـت. ضروری 
پاسـخ بدن به فشـارهای عصبی و تیک عصبی

روان شناسـان تاکيـد مـی کننـد چنـد علـت عمـده بـرای پـرش هـای ظريف 
عضانـی صـورت شـناخته شـده اسـت که می تـوان خسـتگی زياد، اسـترس و 

کمبـود کلسـيم را از جملـه آنها دانسـت.
حتـی اسـترس موجـب اختـاالت جسـمی چـون بـی نظمـی ضربـان قلـب، 
اختـال در تنفـس و گـوارش و احسـاس دردهـای اسـتخوانی و جسـمی مـی 

. د شو
مـرگ عزيـزان، دعـوا و جدايـی در کانون خانواده، تـرس از بيکاری، نداشـتن 
امکانـات مناسـب اجتماعـی، شهرنشـينی و سـکونت در محـات پرجمعيـت و 
ترافيـک سـنگين در راه خانـه و محيـط کار، همگـی از عوامـل اسـترس زا بـه 

حسـاب مـی آيند.
چشـم هایی که می پرند

روان شناسـان مـی گوينـد پـرش چشـم يکـی از عارضـه های چشـمی اسـت 
کـه گاهـی بـروز مـی کند، امـا اين نـوع تيـک عصبی هيـچ عوارضی نـدارد و 
بهتريـن روش بـرای رفـع آن داشـتن آرامـش، اسـتراحت و بـی توجهی نسـبت 

بـه اين مسـاله اسـت.
تحريـکات عصبـی و روحـی، کم خوابی و اسـترس از عوامل بـروز عارضه پرش 

چشـم اسـت که فرد در پلـک های خود احسـاس حرکـت می کند.
البتـه دکتر بيرشـک معتقد اسـت کـه در کنار اسـترس و عوامـل اضطرابی، ممکن 
اسـت کارکـردن بيـش از حد در پـای رايانـه و مطالعـه طوالنی بخصـوص با نور 

ناکافـی نيـز به خسـتگی چشـم ها و بـروز تيک عصبـی در آنها منجر شـود.
همچنيـن برخـی از متخصصـان کمبـود مـواد معدنـی چـون کلسـيم و منيزيـم، 
بخصـوص در کـودکان را از عواملـی مـی داننـد کـه بـه تشـديد تيـک هـای 
عصبـی کمـک مـی کند، چـرا که مـواد معدنـی در تقويت سيسـتم هـای عصبی 

نقـش مهمـی را بـازی مـی کند.
متخصصانـی کـه بـه نقـش تغذيـه در کنتـرل واکنـش هـای عصبـی در بـدن 
معتقدنـد، مـی گوينـد: منابـع غذايی حـاوی منيزيـم همچون غات سـبوس دار، 
مغزهـا و مـواد غذايـی حـاوی کلسـيم شـامل لبنيـات، مهـم ترين مـواد غذايی 

بـرای کمـک بـه درمـان تيک هـای عصبی اسـت.
راههـای درمان تیک عصبی

يکـی از نکاتـی کـه دربـاره انـواع تيک هـا حائـز اهميت اسـت، نـوع برخورد 
و نـگاه عـوام بـه آن اسـت کـه باعـث مـی شـود، فـرد مبتـا دچـار احسـاس 
ناخوشـايندی شـود و خـود را از انظار پنهـان کند و در صـورت افزايش بيش از 

حـد ايـن اختـال، حتّـی در رفتارهـای اجتماعـی او نيـز تأثيـر بگذارد.
اگـر افـراد بـا نشـانه هـای طوالنـی مـدت تيـک مواجـه شـدند، بايـد بـرای 
جلوگيـری از اختـاالت وسـيع تـر به روان پزشـک يا روان شـناس مراجعـه کنند.

اوليـن روش، عـدم توجـه مسـتقيم بـه تيـک ها می باشـد کـه توسـط خانواده 
اعمـال مـی گـردد و در صـورت پايـدار و مزمـن بـودن مـی تـوان از روش 
هـای غيردارويی از جملـه Habit Reversal Training(HRT( آموزش 

معکـوس کـردن عـادت کـه شـامل 5 مرحله مـی باشـد اسـتفاده نمود:
توصيـف و تکرار تيک در آينه

پيدا کردن جزئيات تيک توسـط درمانگر
تمرين شناسـايی اولين عامت رخداد تيک
آناليـز موقعيتی که تيک در آن رخ می دهد

آموزش پاسـخ فيزيکال عکس توسـط بيمار 1 تا 3 دقيقه
بـا آمـوزش ايـن روش بـه کـودک، بيمـار مـی توانـد عائـم را تحـت کنترل 

خـود درآورد.
فـرد مبتـا را دعـوا و يـا مسـخره نکنيد، بـه جای آن رژيـم غذايی و يا شـيوه 

زندگـی او را تغييـر دهيد.

کاهـش بينايـی می توانـد روی يک يا هر دو چشـم تاثيـر بگذارد 
بسـته بـه علـت بـروز آن ممکن اسـت فرد با شـب کـوری جزئی 
يـا تـاری ديد يـا کاهش بينايی دسـت و پنجـه نرم کنـد. برخی از 
اشـکال از دسـت دادن بينايـی موقتـی اسـت در حالی کـه برخی 
ديگـر غيرقابـل برگشـت هسـتند. در هر دو مـورد افـراد اغلب می 

تواننـد در جهـت بهبود يـا اصاح بينايـی خـود گام بردارند.
از دسـت دادن بينايـی مـی توانـد بـه مـرور و بـه طـور ناگهانی 
يـا تدريجـی رخ دهـد بهتريـن درمـان به علـت بروز آن بسـتگی 
دارد. براسـاس گـزارش مراکـز کنترل و پيشـگيری از بيمـاری ها، 
مشـکات بينايی در ميـان 10 معلوليت برتر در بزرگسـاالن و يکی 
از معلوليـت هـای شـايع در کودکان اسـت. بـه گـزارش مديکال 
نيوزتـودی، در ايـن مقالـه عائـم و علـل احتمالی از دسـت دادن 
بينايـی در يک چشـم بررسـی می شـود، همچنين در مـورد درمان 

هـای بالقـوه بحث می شـود.
عالئم کاهش بینایی

“از دسـت دادن بينايـی” اصطاحـی بـرای از دسـت دادن توانايی 
ديـدن صحيـح بـدون نياز بـه نوعـی مداخلـه مانند عينک اسـت. 

انـواع گوناگـون کاهش بينايـی داليل مختلفـی دارد:
کاهش بينايی مرکزی که بر مرکز بينايی فرد تاثير می گذارد

کاهـش ديـد محيطی که لبه هـای بينايـی را تحت تاثيـر قرار می 
هد د

از دست دادن بينايی کلی
شب کوری يا مشکل ديدن در نور کم

تاری ديد، مبهم يا خارج از تمرکز
مشکل در ديدن اشکال يا فقط ديدن سايه ها

عائـم ديگـری نيـز ممکن اسـت بسـته به علـت از دسـت دادن 
بينايـی رخ دهد.

دالیل کاهش ناگهانی بینایی
افـت ناگهانـی بينايـی به سـرعت و طی چنـد ثانيه يا چنـد دقيقه 
تـا چنـد روز اتفـاق می افتد. در بخـش های بعدی در مـورد داليل 

احتمالـی از دسـت دادن بينايـی صحبت می کنيم.
میگرن

ميگـرن اغلـب مـی توانـد عائمـی در بينايـی ايجـاد کنـد که به 
عنـوان هاله ميگرن شـناخته می شـوند جلـوه های بصـری ميگرن 
معمولـی شـامل ناحيـه ای اسـت کـه فـرد نمـی توانـد آن را بـه 
وضـوح ببينـد. تقريبـا 25 تـا 30 درصـد از افـراد مبتا بـه ميگرن 
دارای عائـم هالـه بينايـی هسـتند هاله ها مـی توانند با سـردرد يا 

بـدون آن بـروز کنند. اختـاالت معمـول بينايـی عبارتند از:
ديدن خطوط زيگ زاگ

ديد تونلی
کاهش ديد در چشم چپ يا راست

از دست دادن بينايی کامل
هالـه هـای ميگـرن به طـور معمـول 10 تـا 30 دقيقه يـا کمتر از 
يـک سـاعت دوام می آورنـد البته برخـی هم فقط چند ثانيـه دوام 

مـی آورنـد. پرهيـز از نورهـای شـديد و صداهای بلنـد و مصرف 
داروهـای ميگـرن می توانـد عائم را تسـکين دهد.

جدا شدگی شبکیه
جداشـدگی شـبکيه زمانی اسـت که شـبکيه از محل طبيعی خود 
کنـده شـود کـه مـی توانـد باعـث از بيـن رفتـن کامل يـا جزئی 
بينايی در چشـم آسـيب ديده شـود. هنگامی که فردی جدا شدگی 
شـبکيه دارد ممکن اسـت به نظر برسـد چيزی مانع ديد وی شـده 
اسـت. جدا شـدگی شـبکيه عارضه ای جدی اسـت و در صورت 
عـدم درمـان می توانـد منجر به کاهـش دائمی بينايی شـود. درمان 
آن هم شـامل نوعی جراحی اسـت که به آنچه پزشـک به شـخص 

توصيـه می کند بسـتگی دارد.
چشم کبود

چشـم کبـود در نتيجـه آسـيب ديدگـی چشـم رخ مـی دهـد و 
مـی توانـد بينايـی فـرد را تحـت تاثير قـرار دهـد. “چشـم کبود” 
اصطاحی اسـت کـه به کبودی دور چشـم اشـاره دارد که معموال 
در اثـر ضربـه بـه آن ناحيه ايجـاد می شـود. افزايش فشـار داخل 
کـره چشـم مـی تواند ناشـی از هـر نوع تـورم باشـد که بـه نوبه 

خـود مـی تواند منجـر به کاهـش بينايی شـود.
خراش قرنیه

از بيـن رفتـن ناگهانـی بينايـی نيـز ممکـن اسـت در اثر آسـيب 
ديدگـی چشـم ايجاد شـود. سـاييدگی قرنيه يک خـراش کوچک 
روی قرنيـه اسـت بسـته به ميـزان جديت آسـيب سـاييدگی قرنيه 
مـی توانـد موقتـی يا دائمی باشـد و درمـان آن نيز متناسـب با اين 
گزينه اسـت. اغلب سـائيدگی هـای قرنيه طی 24 تا 72 سـاعت به 
خـودی خـود و بـدون عارضه ديگر بهبـود می يابند. بـا اين وجود 
اگـر چيـزی در چشـم گير کـرده باشـد فرد بايـد فورا به پزشـک 

مراجعـه کند.
علل کاهش تدریجی بینایی

در بعضـی مـوارد کاهـش بينايـی بـه تدريـج اتفـاق مـی افتد و 
ممکن اسـت شـرايط آزار دهنـده ای را برای فرد ايجـاد کند. برای 
برخـی از افـراد اين عارضه با افزايش سـن ارتبـاط دارد و در موارد 

ديگـر احتمال مـی رود از يک بيماری ناشـی شـود.
آمبلیوپی

آمبليوپـی کـه بـه آن تنبلـی چشـم نيـز می گوينـد نوعـی بينايی 
ضعيف اسـت کـه فقط روی يک چشـم تاثير می گذارد. براسـاس 
اعـام موسسـه ملـی چشـم، آمبليوپی شـايع ترين علت از دسـت 
دادن بينايـی در کـودکان اسـت که تـا 3 درصد آنهـا را تحت تاثير 
قـرار مـی دهد. شکسـت در نحـوه کار مغز و چشـم بـه اين معنی 
اسـت کـه مغـز تصاوير يک چشـم را ترجمـه نمی کنـد و کودک 
بيشـتر بـه چشـم ديگـر اعتمـاد می کنـد اين امـر باعث می شـود 
بينايی چشـم آسـيب ديـده به مرور زمـان بدتر شـود. درمان ممکن 
اسـت شـامل دسـتگاه هـای اصاحـی ماننـد عينـک و در بعضی 
موارد حتی جراحی باشـد. اسـتفاده از پد چشـم روی چشـم قوی 

تـر مـی تواند بـه بازآمـوزی چشـم ضعيف تر کمـک کند.

آب مروارید
آب مرواريـد نواحی ابری در عدسـی چشـم اسـت که مـی تواند 
يـک طرفـه باشـد و روی يک چشـم يا هـر دو تاثير بگـذارد. آب 
مرواريـد مـی توانـد بينايـی فرد را تـار يا مبهـم کند. ايـن بيماری 
اغلـب به تدريج ايجاد می شـود، بنابراين بسـياری از افـراد از ابتا 
به آن آگاهی ندارند. آب مرواريد بسـيار شـايع اسـت و بر اسـاس 
اعـام موسسـه ملی چشـم، بيـش از نيمـی از آمريکايی هـای 80 
سـال به بـاال يا آب مرواريـد دارند يا بـرای برداشـتن آب مرواريد 
جراحـی کـرده انـد در واقـع جراحـی چشـم درمـان اصلـی اين 

بيماری محسـوب می شـود.
گلوکوم

گلوکـوم يـا آب سـياه نامی اسـت کـه به گروهـی از بيمـاری ها 
گفتـه مـی شـود که مـی توانـد به عصـب بينايـی واقع در پشـت 
چشـم آسـيب برسـاند، آب سـياه ممکـن اسـت منجر بـه کاهش 
بينايـی و حتـی کـوری شـود. عائم مـی توانـد به تدريج شـروع 
شـود به طـوری که ممکن اسـت فـرد تـا زمانی که معاينه چشـم 
نکنـد از ابتـا به گلوکوم آگاهی نداشـته باشـد، بنابراين فرد ممکن 
اسـت بـه آرامـی بينايی خـود را از دسـت بدهد ايـن کار از بينايی 
محيطـی شـروع می شـود، همچنين گلوکـوم می توانـد در يک يا 

هـر دو چشـم رخ دهد.
در مورد گلوکوم بسـته به زاويه، فشـار داخل چشـم مـی تواند به 
سـرعت باال رفتـه و باعـث درد، حالت تهـوع، اسـتفراغ يا کاهش 
بينايـی شـود. متخصصان بهداشـت معمـوال آن را با قطره چشـمی 
درمـان مـی کنند. بـا اين حـال، گاهی اوقـات انجام ليـزر يا روش 
جراحی ممکن اسـت الزم باشـد. بـدون درمان گلوکـوم در نهايت 
مـی تواند باعث کوری شـود قطره چشـمی نسـخه ای اصلی ترين 
درمـان گلوکـوم بـه شـمار مـی آيـد. بـا کاهش فشـار در چشـم 
قطـره های چشـمی مـی توانند از آسـيب بيشـتر به عصـب بينايی 
جلوگيـری کننـد. با اين حـال، آنها نمـی توانند آسـيبی را که قبا 

ايجاد شـده اسـت، ترميم کنند.
چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد؟

اگـر هـر يک از مـوارد زيـر با عائـم کاهـش بينايی اتفـاق افتاد 
فـرد بايد سـريعا به پزشـک مراجعـه کند:

سـردرد شـديد، مشـکل در صحبـت کـردن، افتادگی صـورت،از 
دسـت دادن کنتـرل عضـات در يک طرف بدن، درد شـديد چشـم

اينهـا مـی تواند نشـانه های سـکته مغزی يـا يک بيمـاری جدی 
نيز باشـد. ديگر 

خاصه:بـه طـور معمـول کاهـش بينايی نتيجـه پير شـدن طبيعی 
چشـم نيسـت بلکه معموال ناشـی از آسـيب به يک يا هر دو چشم 
اسـت. از دسـت دادن بينايی هميشـه دائمی نيسـت در بسـياری از 
مـوارد افـراد مـی توانند کاهـش بينايی خـود را درمان يـا اصاح 
کننـد. بنيـاد نابينايان آمريکا برخـی منابع را برای کمک بـه افراد در 

مديريـت کاهـش ديد جديـد فراهم مـی کند.
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مراسـم   ايـن  در  آنايـن   راسـتين  گـزارش  بـه   
عبـداهلل محمـدی رئيـس بهزيسـتی شهرسـتان مهـر 
رصـد  شناسـايی،  مراکـز  اقـدام  اظهارکرد:اوليـن 
مـددکاری  مکانـی  گـزارش  تهيـه ی   ، اطاعـات 
مددجـو  خانوادگـی  و  زندگـی  پايـش وضعيـت  و 
الکترونيکـی   از طريـق سـامانه  تمامـًا  ، کـه  اسـت 
در سـامانه ای کـه بـرای هميـن هدف طراحی شـده 

اسـت ثبـت و ضبـط خواهـد شـد.
 همچنيـن تعـداد450 پرونـده به اين مراکـز واگذار 
شـده و در حـال رصد اطاعات مکانـی و جغرافيايی 

مددجويان هسـتيم

 عبـداهلل محمـدی درادامـه اعـام کـرد تعداد سـه 
مرکـز مثبـت زندگـی در شـهرهای مهر، اسـير وگله 
دار راه انـدازی شـده اند که در مجمـوع برای تعداد 
پانـزده نفر از کارشناسـان رشـته های روانشناسـی و 

مددکاری اشـتغال ايجاد شـده اسـت.
 درادامـه ايـن مراسـم سيدمحمدموسـوی فرمانـدار 
شهرسـتان مهـر ضمـن تبريـک فرا رسـيدن ايـام اهلل 
دهـه فجر از راه انـدازی مراکز مثبت زندگی توسـط 
سـازمان بهزيسـتی قـــدردانی وتشـکر کرد وافزود: 
دولـت بـه دنبـال ارائـه خدمات بهتـر، عادالنـه تر و 

مطلـوب تر بـه مددجويـان ومعلولين اسـت.

 موسـوی به اهميـت خدمات مشـاوره ای و آموزش 
اشـاره  بهزيسـتی  سـوی  از  اجتماعـی  مهارت هـای 
کـرد و گفـت: بـا ارايـه خدمـات مشـاوره ای بـه 
خانـواده هـا مـی تـوان در کاهـش آمـار مددجويان 

نقـش اساسـی ايفـا کرد.
فرمانـدار شهرسـتان مهـر در ادامـه افـزود: توجه به 
امـر آموزش نيروهای شـاغل دراين مراکـز و به روز 
نمـودن اطاعـات از اولويتهـا به شـمار مـی رود که 
قطعـا اثـرات خوبی در جهـت ارائه خدمـات بهتر به 

جمعيـت هدف بهزيسـتی خواهد داشـت

همزمان با دهه مبارک فجر
 انقالب اسالمی:

 پنج طرح عمرانی و خدماتی در 
بخش مرکز المرد افتتاح و عملیات 

اجرایی آن آغاز شد

در چهارميـن روز از دهـه مبارک فجـر عمليات 
ميرحسنی،چاهشـور  روسـتاهای  بـه  آبرسـانی 
عليـا و سـفلی وپاتختـه از توابـع بخـش مرکزی 
المـرد بـا اعتبـاری بالـغ بـر سـه ميليـارد تومان 
بـا همـکاری سـايت انـرژی بـر المـرد آغاز شـد.

در ادامه ،طرح آبرسـانی به روسـتاهای فيروزآباد 
و کاکلـی بـا اعتباری بالغ بـر 800ميليـون تومان 
از محـل اعتبـارات آبفـای شـهری و سـه طـرح 
مخابراتـی از جملـه توسـعه تلفـن ثابت شـهرک 
انصـاری  شـهيد  محلـه   bts،المـرد فرهنگيـان 
وپنگرويـه به بهره برداری رسـيد .حسـين شـبانی 
نـژاد فرمانـدار در اييـن افتتـاح اين طـرح ها در 
بخـش مرکـزی المـرد گفت:بيـش از 7ميليـارد و 
نيـم اعتبـار برای پـروژه هـای مخابراتـی در نظر 
گرفتـه شـده اسـت تـا دانـش امـوزان در زمـان 
اسـتفاده از وسـايل ارتباطی در فضـای مجازی با 
مشـکل مواجـه نشـوند و راه اندازی تلفـن ثابت 
شـهرک فرهنگيان يکـی از درخواسـتهای مردمی 
بـود کـه در دهه فجر سـال گذشـته کلنـگ ان بر 
زميـن زده شـد و در دهـه مبارک امسـال به بهره 

رسـيد. برداری 
اجرای نمایش خیابانی

فرهنـگ  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
نمايـش  المـرد  شهرسـتان  اسـامی  ارشـاد  و 
خيابانـی بـا هـدف قدردانـی از زحمـات کادر 
درمـان در خيابـان 22 بهمـن المـرد اجـرا شـد.

 مصطفـی مجرد رئيـس انجمن هنرهای نمايشـی 
اپيـزود  درسـه  نمايـش،  ايـن  کارگـردان  و 
شـماتيک)در سـه بخـش ( تکميل پازل نخسـتين 
شـهيد سـامت دکتـر کشـتکار، مشـکاتی کـه 
اپيدمـی  دوران  در  درمـان  کادر  و  پرسـتاران 
کرونـا بـا آن مواجه بودنـد و نهايتا اهدا ماسـک 
بـه مردمـی کـه بـدون ماسـک در جامعـه تردد 
مـی کننـد ايـن نمايـش خيابانـی را اجـرا کردند.

نمايـش  اجـرای  از  هـدف  مجـرد  گفتـه  بـه 
فرهنـگ  راسـتای  در  کوچکـی  قـدم  خيابانـی 
هـای   محيـط  در  ماسـک  از  اسـتفاده  سـازی 
شـلوغ و قدردانـی از زحمات پرسـتاران و کادر 

درمـان بـود.
بـا   کـرد  اميـدواری  ابـراز  مجـرد  مصطفـی 
بـه  پرداختـن  بـر  عـاوه  خيابانـی  اجراهـای 
مسـائل و معضـات اجتماعـی و روز جامعـه به 
افزايـش سـطح آگاهـی و فرهنـگ  مـردم کمک 

کند. مـی 
شـبکه  رئيـس  احمـدی  دکتـر  همچنيـن 
بهداشـت ضمـن قدردانـی از هنرمندان و دسـت 
انـدرکاران ايـن نمايـش گفـت ارتقـاء فرهنـگ 
در  بايـد  هـا  عرصـه  همـه  در  مـردم  عمومـی 
اولويـت دسـتگاه هـای فرهنگی باشـد در حوزه 
اپيدمـی  دوران  در  بويـژه  درمـان  و  بهداشـت 
نيازمنـد همـکاری و همراهـی مـردم در رعايت 
فاصلـه فيزيکـی و اسـتفاده از ماسـک تـا رفـع 

ايـن مشـکل هسـتيم.
مرکز جامع سالمت وراوی

 شبانه روزی شد 
مرکـز جامـع سـامت شـهدای شـهر وراوی به 

يافت ارتقـا  شـبانه روزی 
مرکـز  صداوسـيما،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
دهـه  اهلل  ايـام  گراميداشـت  بـا  فارس،همزمـان 
مبارک فجر ، مرکز جامع سـامت شـهدای شـهر 
وراوی بـا افزايـش يـک پزشـک ديگر بـه مرکز 

جامـع سـامت شـبانه روزی ارتقـا يافـت
و  سـونوگرافی  واحد هـای  مراسـم  ايـن  در 
اتوآنااليـزر مرکـز جامـع سـامت شـبانه روزی 
اعتبـاری  بـا  نيـز  مهـر  شهرسـتان  وراوی  شـهر 
افـزون بـر دو ميليـارد و يکصـد ميليـون تومـان 

افتتـاح شـد

مـردم  نماينـده  موسـوی  موسـی  سـيد  دکتـر 
مجلـس  در  مهـر  و  المـرد  شهرسـتان های 
شـورای اسـامی بـا حشـمتی رئيس دادگسـتری 
شهرسـتان  دادگسـتری  دادسـتان  حقايقـی  و 

کردنـد. گفت وگـو  و  ديـدار  مهـر 
مـردم  نماينـده  موسـوی  موسـی  سـيد 
مجلـس  در  ُمهـر  و  المـرد  شهرسـتان های 
صميمـی  ديـدار  ايـن  در  اسـامی  شـورای 
ُمهـر  شهرسـتان  فضـای  امـروز  داشـت:  بيـان 
بـه  کـه  مردمـی  و  اسـت  امـن  و  آرام  فضايـی 
مجموعـه  از  می کننـد  مراجعـه  دادگسـتری 
هسـتند  راضـی  ُمهـر  شهرسـتان  دادگسـتری 
شـاهد  و  اسـت  منصفانـه  قضاوت هـا  چراکـه 

هسـتيم  صحيـح  و  سـالم  برخوردهايـی 
می بينيـم. به عينـه  مـردم  ورضايت منـدی 

در مجلس خاطرنشـان سـاخت:  مـردم  نماينـده 
هسـتند  راضـی  دادگسـتری  عملکـرد  بـه  مـردم 
و توقـع مـردم ايـن اسـت همان گونـه کـه آيت 
اهلل رئيسـی ريئـس قـوه قضاييه  در سـطح کان 
خـوب عمـل می کنـد مـردم در سـطح اسـتان و 
ايـن  از  کارهـای خـوب  نيـز شـاهد  شهرسـتان 

هسـتند.  مجموعـه 
حشـمتی رئيـس دادگسـتری شهرسـتان ُمهـر در 
ادامـه بيـان داشـت: زمانـی کـه دکتـر رئيسـی 
به عنـوان رئيـس دسـتگاه قضـا منصـوب شـدند 
تکريـم  و  قضايـی  تحـول  و  انقـاب  دوم  گام 
گرفـت  قـرار  کار  دسـتور  در  ارباب رجـوع 
ملـزم  را  خـود  مهـر  شهرسـتان  در  نيـز  مـا  و 
برنامه هايـی  همـان  شهرسـتان  در  نيـم  می دا
در  می شـود  اجرايـی  اسـتان  و  تهـران  در  کـه 

می شـود. اجـرا  نيـز  شهرسـتان 
يـادآور  مهـر  شهرسـتان  دادگسـتری  رئيـس 
شهرسـتان  دادگسـتری  مجموعـه  در  شـد: 
شـهروندان هـرروز و هـر سـاعتی کـه بخواهند 
دادسـتان  و  دادگسـتری  رئيـس  بـا  ننـد  می توا
ايـن  حـرف  و  کننـد  گفت وگـو  و  ديـدار 

باعـث  کار  ايـن  و  می شـود  شـنيده  عزيـزان 
می شـود. دادگسـتری ها  شـدن  خلـوت 

در  قضايـی  اسـتقال  کـرد:  تصريـح  حشـمتی 
بـه  تعامـل  نهايـت  و  اسـت  مـا  کار  دسـتور 
راداريـم  نهادهـا  و  سـازمان ها  و  ادارات  همـه 
و  منطقـه  ايـن  مـردم  فرهنـگ  خوشـبختانه  و 

اسـت. سـتودنی  شهرسـتان 
وی افـزود: مبنـای کار مـا خدمـت گـذاری به 
مردم اسـت و شهرسـتان مهـر از شهرسـتان های 
خـوب و مردمـی آگاه و سـالم هسـتند و روحيه 
شهرسـتان  امنيـت  و  دارنـد  خوبـی  و  آرام 

اسـت. خوب 
مهـر  شهرسـتان  دادگسـتری  رئيـس  حشـمتی 
در بخـش پايانـی صحبت هـای خـود گفـت: مـا 
کار  دسـتور  در  را  شـهروندان  رضايت منـدی 
درصـد  مختلـف  نهادهـای  از  و  داده ايـم  قـرار 
دادگسـتری  مجموعـه  از  مـردم  رضايت منـدی 
اصـاح  باشـد  مـواردی  اگـر  و  می گيريـم  را 

. می کنيـم
و  عمومـی  دادسـتان  حقايقـی  ادامـه  در 
انقـاب شهرسـتان ُمهـر خواسـتار تعامـل بيشـتر 

شـدند. نماينـده  و  دادگسـتری 

7 اخبار المرد و مهر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابـر راي شـماره 139960311029000393مورخـه 99/9/19  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت 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  اقليد  درششـدانگيک 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 غالمحسـين 
جمشـيدی  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 مالکيـت متقاضي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع 

قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکيت 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 /90

برگزاری جلسه هماهنگی لیگ 
تندرستی در شهرستان مهر

جوانـان  و  ورزش  اداره  رئيـس  قاسـمی  خليـل 
شهرسـتان مهـر طی سـخنانی ضمن تبريـک ايام اهلل 
دهـه مبارک فجـر انقاب اسـامی اهميـت ورزش 
همگانـی در جامعـه پرداخـت و اظهـار داشـت: با 
توجـه به فراخـوان فدراسـيون ورزشـهای همگانی 
سـطح  در  تندرسـتی  ليـگ  اجـرای  بـه  کشـور 
اميدواريـم  ورزشـی  هـای  هيئـت  بـا   شهرسـتان 
بتوانيـم بـا همـکاری خـوب شـما در جـای جـای 
شهرسـتان مهرمردم ورزشـکار و ورزش دوست راه 
بـه شـرکت فعـال در ايـن برنامـه از طريـق فضای 

مجـازی تشـويق نماييـم.
 رئيـس اداره ورزش و جوانان شهرسـتان مهراظهار 
داشـت ورزشـکاران و ورزش دوسـتان عزيـز مـی 
طريـق  از  ليـگ  ايـن  در  شـرکت  جهـت  تواننـد 
فضـای مجـازی بـه آدرس سـايت ايران تندرسـتی 
مراجعـه و روزانـه کليپ ورزشـی خـود را در اين 

نمايند. بارگـذاری  سـايت 
بـه  افـزود جهـت تشـويق ورزشـکاران  قاسـمی 
بـه  هرهفتـه  پايـان  تندرسـتی  و  سـامتی  ورزش 
قيـد قرعـه بـه چهـار نفـر از شـرکت کننـدگان که 
بيشـترين فعاليـت ورزشـی داشـته باشـند از طرف 
فدراسـيون فدراسـيون ورزشـهای همگانـی جايـزه 
500 هـزار تومانـی تعلـق مـی گيـرد و همچنيـن 
در پايـان دوره بـه 14 نفـر از کسـانی که بيشـترين 
فعاليـت ورزشـی در اين ليگ داشـته باشـند به قيد 
قرعـه جايـزه يـک ميليـون تومانـی اهـدا مـی گردد.

افتتاح روکش آسفالت محور
 مهر - گله دار

مهندس مسـعودامينی رئيس اداره راه و شهرسـازی 
شهرسـتان مهـر در ايـن خصوص گفـت: در دومين 
انقـاب  ايـام اهلل دهـه فجـر  از گراميداشـت  روز 
اسـامی روکـش آسـفالت اتوبـان مهـر - گلـه دار 

. شـد  افتتاح 
بـه گـزارش پايـگاه خبری فـال نيوز :امينـی افزود 
ايـن پـروژه از اعتبارات ملـی و  با رقم هزينه شـده  
1.9 ميليـارد تومـان ميباشـد. طـول 150/5 کيلومتر 
بـه عرض متوسـط 7 متر حدفاصل روسـتای ارودان 
تـا زيغان در قالـب قرارداد و طـول 750/0 کيلومتر 
بـه عـرض متوسـط 7 متـر در حدفاصـل شـهر فال 
در قالـب 25٪ مـازاد قرارداد اجرا گرديده اسـت. 
درمراسـم افتتـاح ايـن پـروژه سيدمحمدموسـوی 
فرمانـدار، دهقـان معـاون عمرانـی فرمانداری،امينی 
رئيـس اداره راه و شهرسـازی و جمعـی از مـردم 

داشـتند. حضور  ومسـولين 
 برگزاری جلسه هماهنگی لیگ 

تندرستی در شهرستان مهر
و  ورزش  اداره  رئيـس  قاسـمی  خليـل  مهنـدس   
جوانـان شهرسـتان مهر طی سـخنانی ضمـن تبريک 
ايـام اهلل دهـه مبـارک فجر انقـاب اسـامی اهميت 
اظهـار  و  پرداخـت  جامعـه  در  همگانـی  ورزش 
داشـت: بـا توجه به فراخوان فدراسـيون ورزشـهای 
همگانـی کشـور به اجرای ليگ تندرسـتی در سـطح 
شهرسـتان با  هيئت هـای ورزشـی اميدواريم بتوانيم 
بـا همـکاری خوب شـما در جـای جای شهرسـتان 
مهرمردم ورزشـکار و ورزش دوسـت راه به شرکت 
مجـازی  فضـای  طريـق  از  برنامـه  ايـن  در  فعـال 

نماييم. تشـويق 
 رئيـس اداره ورزش و جوانان شهرسـتان مهراظهار 
داشـت ورزشـکاران و ورزش دوسـتان عزيـز مـی 
تواننـد جهـت شـرکت در اين ليـگ از طريق فضای 
مجـازی بـه آدرس سـايت ايـران تندرسـتی مراجعه 
و روزانـه کليـپ ورزشـی خـود را در ايـن سـايت 

نمايند. بارگـذاری 
مهندس قاسـمی افزود جهت تشـويق ورزشـکاران 
به ورزش سـامتی و تندرسـتی پايـان هرهفته به قيد 
قرعـه بـه چهار نفر از شـرکت کنندگان که بيشـترين 
فعاليت ورزشـی داشـته باشـند از طرف فدراسـيون 
فدراسـيون ورزشـهای همگانـی جايـزه 500 هـزار 
تومانـی تعلـق مـی گيـرد و همچنين در پايـان دوره 
بـه 14 نفر از کسـانی که بيشـترين فعاليت ورزشـی 
در ايـن ليگ داشـته باشـند بـه قيد قرعـه جايزه يک 

ميليـون تومانـی اهدا مـی گردد.
استقرار هشتادوپنج هزار کلنی 
زنبور عسل در شهرستان مهر 

زمسـتان  بـرای  سردسـير  اسـتان های  زنبـورداران 
گذرانـی بـه شهرسـتان گرمسـيری مهـر در جنـوب 

فـارس کـوچ کردنـد
بـه گزارش خبرگزاری صداوسـيما، مرکز فارس،مدير 
جهادکشـاورزی شهرسـتان مهر گفت: امسـال بيش از 
160 زنبـور دار از اسـتان های اصفهـان، چهارمحـال 
بختيـاری، مرکـزی، آذربايحـان غربـی و شـرقی، و 
شـهر های شمالی اسـتان فارس، مجوز اسـکان درنقاط 

مختلف شهرسـتان مهـر دريافـت کردند.
مظاهـری افـزود: تاکنـون بيـش از هشـتادوپنج هزار 
کلنـی زنبـور عسـل در نقـاط مختلـف بخش هـای 
وراوی، مرکزی، گله دار، اسـير شهرسـتان مهر مسـتقر 

اند. شـده 
وی آب و هـوای مناسـب و وجـود گونه های مختلف 
گياهـی همچـون گون، کنار وکشـت مناسـب وخوب 
کلـزا در شهرسـتان مهـر را از داليل زمسـتان گذرانی 
زنبـورداران اسـتان های مختلـف در اين منطقـه عنوان 
کـرد و افـزود: زنبـورداران تا نيمـه ارديبهشـت ماه 

در شهرسـتان مهـر حضـور دارند.

موسوی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ُمهر
شاهد برخوردهایی سالم و صحیح در دادگستری ُمهـر هستیم

همزمان با دومین روز از ایام اهلل دهه فجر 
مراسم آغاز به کار مراکز مثبت زندگی در شهرستان مهر 

 مديرعامـل کارخانـه آلومينيـوم جنـوب از توليد بيش 
از 60 هـزار تـن شـمش در کارخانه متبوعـش خبر داد.

علـی عبـداهلل نـژاد مديرعامل شـرکت مجتمـع صنايع 
آلومينيـوم جنوب)سـالکو( در نشسـت شـورای اداری 
المـرد بـا تبريک دهـه فجـر و روز گمرک و تشـکر از 
مسـئوالن در بهـره برداری کارخانه آلومينيـوم در المرد، 
گفـت: پيشـرفت صنعتـی در پرتـو همـکاری، همدلی، 
امنيـت و مهيا بودن زيرسـاخت ها برای سـرمايه گذاران 

افتد. مـی  اتفاق 
وی ادامـه داد: بـه بـاور و گفتـه متخصصـان صنعـت 
آلومينيـوم، اکنـون کارخانـه آلومينيوم جنـوب در تراز 
جهانـی فعاليـت دارد و در کمتريـن زمـان ممکـن از 

ارديبهشـت امسـال توانست محصول شـمش آلومينيوم 
را بـه بازارهـای داخلـی و خارجـی عرضـه کند.

مديـر بزرگترين کارخانه آلومينيوم کشـور با پاسـخ به 
برخی منتقـدان از افتتاح زودهنگام ايـن کارخانه افزود: 
خيلی هـا گفتنـد که ايـن پروژه نبايـد افتتاح شـود، اين 
پـروژه تکميـل و آمـاده راه انـدازی نيسـت امـا ايـن 
کارخانه علی رغم شـرايط سـخت تحريم هـای ظالمانه، 
بـه توليـد رسـيد و نيـرو جذب کـرد و اکنـون بيش از 
60 هـزار تن شـمش آلومينيـوم در کارخانـه آلومينيوم 
جنـوب توليـد شـد و تـاش داريم تـا فروردين سـال 
آينـده بـه ظرفيـت توليـد، قريـب بـه 200هـزار تـن 

آلومينيوم برسـيم.

او اضافـه کـرد: در عمل بـه مسـئوليت های اجتماعی 
آگاه هسـتيم و بايـد کارخانـه آغـاز به فعاليـت می کرد 

که اقدامـات را انجـام دهيم.
مديـر کارخانـه آلومينيـوم جنـوب گفت: افتتـاح اين 
کارخانـه مانـع از حضور جوانـان تحصيل کـرده برای 
اشـتغال در ديگـر مراکـز صنعتی کـرد و اکنـون 1200 
جـوان مسـتعد در بخش هـای مختلـف ايـن کارخانـه 
مشـغول به کار هسـتند و با برگـزاری يکصد هـزار نفر 

سـاعت آموزشـی توانمنـدی آنهـا ارتقا پيـدا کرد.
وی تصريـح کرد: بيـش از 90 درصد نيروهای کارخانه 
آلومينيوم جنـوب بومی المرد و شهرسـتانهای پيرامونی 

و بخش های تابعه هسـتند.

 تولید بیش از 60 هزار تن شمش در کارخانه آلومینیوم جنوب

 زاهـدی بـا تبريـک دهـه فجـر افـزود: پـس از چند 
بخـش  انـدازی  راه  مجـوز  کسـب  در  وقفـه  مـاه 
سـونوگرافی در پلـی کلينيـک امـام رضـا )ع( تامين 
اجتماعـی المـرد سـرانجام بـا تـاش هـا و پيگيری 
هـای نماينـده محتـرم جنـاب دکتـر موسـوی ، دکتر 
اميـری مدير درمـان تاميـن اجتماعی فـارس  و دکتر 
افشـاری فـر معـاون درمـان و نظـر مسـاعد دکتـر 
لطفـی رئيـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـيراز مجوز 
شـروع به کار سـونوگرافی صادر شـد, بيمه شـدگان 
تاميـن اجتماعـی می تواننـد بصورت رايـگان از اين 

خدمـت درمانـی اسـتفاده کنند.

 وی بـا تشـکر از دکتـر موسـوی، دکتـر لطفی،دکتر 
اميـری و خيريـن عزيـزی کـه در راه انـدازی ايـن 
دسـتگاه و سـاير خدمـات ايـن مجموعـه را يـاری 
کـرده اند گفت: اولين سـونوگرافی رايـگان در المرد 
توسـط متخصـص راديولـوژی و سـونوگرافی خانـم 

دکتـر مرضيـه احمـدی انجـام می شـود.
 زاهـدی ادامـه داد و اظهـار داشـت : بـه دعـوت 
نماينـده مـردم در سـفر اخير دکتر لطفی به شهرسـتان 
المرد،رييـس دانشـگاه علـوم پزشـکی در بازديدی از 
پلـی کلينيـک امـام رضـا )ع(، کيفيت ايـن مجموعه 
درمانـی را رضايتبخش دانسـت و خواسـتار همکاری 

کامـل مجموعـه های بهداشـتی و درمانی بـا يکديگر 
. شد

پلـی کلينيـک امـام رضـا)ع( در اوايـل سـال 95 
شـروع بکار کـرد و اکنون عـاوه بر سـونوگرافی در 
تخصصهای دندانپزشکی، زنان و زايمان،قلب،خدمات 
آزمايشـگاه، داروخانـه، مامايـی، راديولوژی،اورژانس،

اکوی قلب، چشـم پزشـک،اطفال، داخلـی بصورت 
کامـا رايـگان بـه بيمـه شـدگان تاميـن اجتماعـی 
خدمـات مـی دهـد کـه بيمـه شـدگان مـی تواننـد 
بصـورت پيامکی،اينترنتـی و تلفنـی اقـدام بـه نوبت 

کنند. گيـری 

راه اندازی سونوگرافی رایگان در پلی کلینیک امام رضا )ع( المرد

الـه جعفـری  احسـان انصـاری بـا حکـم وجيـه 
عامـل  هيئـت  رئيـس  و  صمـت  وزيـر  )معـاون 
ويـژه  منطقـه  مديرعامـل  سـمت  بـه  ايميـدرو( 

شـد.  منصـوب  المـرد  اقتصـادی 
ويـژه  منطقـه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اقتصـادی المـرد، متـن ايـن حکـم بـه شـرح زير 

اسـت:
»برادر گرامی؛ جناب آقای احسـان انصاری 

ارزشـمند  تجـارب  و  سـوابق  بـه  عنايـت  بـا 
سـمت  بـه  حکـم  ايـن  موجـب  بـه  جنابعالـی، 

مديرعامـل منطقـه ويـژه اقتصـادی المـرد منصوب 
می شـويد تـا در چارچـوب سياسـت های سـازمان 
و قوانيـن و مقـررات مربوطـه انجـام وظيفـه نماييد. 
در  متعـال  خداونـد  بـه  اتـکال  بـا  اسـت  اميـد 
انجـام امـور محولـه در راسـتای اهداف سـازمان 
بـه  توجـه  و  قانون مـداری  اصـول  رعايـت  بـا 
اهـداف دولـت تدبيـر و اميـد در اعتدال گرايـی و 
خدمـت به نظـام مقـدس جمهوری اسـامی ايران 

موفـق و مويـد باشـيد.«
انصـاری در رده هـای مختلف قرارگاه سـازندگی 

خاتـم االنبيـاء مشـغول فعاليت بوده اسـت. 
اسـفند  از  فدايی دولـت  فريـدون  ايـن،  از  پيـش 
ويـژه  منطقـه  مسـئوليت  دار  عهـده  تاکنـون   97
در  شـايانی  خدمـات  کـه  بـود  المـرد  اقتصـادی 
پيشـبرد توسـعه همـه جانبـه ايـن کانـون بـزرگ 

داشـت. صنعتـی 
منطقـه ويـژه اقتصـادی المـرد واقـع  در جنـوب 
سـازمان  هـای  زيرمجموعـه  از  فـارس  اسـتان 
توسـعه و نوسـازی معـادن و صنايـع معدنی ايران 

)ايميـدرو(  اسـت.

با حکم معاون وزیر صمت؛
مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی المرد منصوب شد 
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طلــوع 
المرد و مهر

امام  صادق )ع( :
8 آگهی

و  باشد  ستم  زمانۀ  روزگار،  که  آنگاه 
به  اعتماد  باشند،  نیرنگ  اهل  مردمش 

هرکسى درماندگى است.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000244مورخـه 99/7/9  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت 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 بيگـی  فرزنـد کاکاشـير  بشـماره شناسـنامه 691  صـادره از  فراشـبند درقطعـه 
زميـن 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 بيگـی 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 مالکيت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ 
انتشـار اوليـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکيت 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 /100

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000240مورخـه 99/7/9  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت 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 بيگـی  فرزنـد کاکاشـير  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 بيگـی 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 مالکيت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ 
انتشـار اوليـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکيـت 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 /100

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000242مورخـه 99/7/9  هيـات اول موضـوع قانـون تعيين تکليـف وضعيت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای کرامـت الـه منفرد جعفر بيگی  فرزند کاکاشـير  بشـماره شناسـنامه 691  صادره از  فراشـبند درششـدانگ 
یـک قطعـه زميـن 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 بيگی 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 مالکيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت 

انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکيـت 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 /99

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000241مورخـه 99/7/9  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت 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 بيگـی  فرزند کاکاشـير  بشـماره شناسـنامه 691  صادره از  فراشـبند درششـدانگ 
یـک قطعـه زميـن 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 بيگی 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 مالکيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند 
از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـي تقدیم نماینـد . بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکيـت 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 /98

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابـر راي شـماره 139960311029000243مورخـه 99/7/9  هيـات اول موضـوع قانـون تعيين تکليـف وضعيت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای کرامـت الـه منفرد جعفر بيگی  فرزند کاکاشـير  بشـماره شناسـنامه 691  صادره از  فراشـبند درششـدانگ 
یـک قطعـه زميـن 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 بيگی 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 مالکيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت 

انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکيـت 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 /96

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی می پذیرد 
52725648

09173819683

آگهی مفقودی 
بدينوسيله اعام ميگردد قرارداد واگذاری زمين به شماره نامه 84/1157 
تاريخ 69/8/18 قطعه زمين شــماره 158 به مســاحت 750 متر مربع 
واقع در فال بنام محمود ذکاوت فرزند علی شماره شناسنامه 9 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد       

از  شـيرينو  روسـتای  در  دودمـان  گـردی  بـوم  مرکـز 
ه مـی  ن همـرا وا بيـت فـرا بـا جذا ه ورز  بـع بخـش چـا توا

. باشـد 
شناسـی  مـردم  مـوزه  احـداث  بـه  مبـادرت  مرکـز  يـن  ا
معـرض  در  گذشـته  نيـاکان  سـنن  و  داب  ا کـه  کـرده 

 . اسـت  گذاشـته  نمايـش 
بـه  بـوم گـردی شـيرينو  مرکـز  رحمـان دودمـان مسـئول 
خبرنـگار شـيخ عامـر کهـن گفـت : مـدت پنـج سـال طول 
کشـيد تـا اشـياء قيمتـی و کميـاب مـوزه کـه اکثـرا متعلق 
سـبک  و  سـنن  و  آداب  از  حکايـت  و  گذشـته  نيـاکان  بـه 
در  و  شـود  آوری  جمـع  دارد  منطقـه  مردمـان   زندگـی 
معـرض نمايـش عاقـه منـد بـه ميـراث کهـن قـرار گيـرد . 
رای  يـن مرکـز عـاوه بـر مـوزه دا  وی اضافـه کـرد : ا
ن  منـدا ن و عاقـه  فرا ز مسـا ا اسـت کـه  رسـتوران سـنتی 

. کنـد  مـی  يـی  پذيرا منطقـه  سـنتی  هـای  غذا طبـخ  بـا 

آگهي حصر وراثت آشنایی با مرکز بوم گردی دودمان شیرینو
آقای يوسـف علی زاده     داراي شناسـنامه شـماره 6570019910   به شـرح درخواسـت  از اين 
شـورا  درخواسـت گواهـي حصـر وراثـت نموده و چنيـن توضيح داده که شـادروان حسـين علی 
زاده    بـه شـماره شناسـنامه 303 در تاريـخ 98/4/24 در اقامتـگاه دايمـي خـود در شـهرک امـام 

خمينـی )ره(   بـدرود حيـات گفتـه و ورثـه حيـن الفـوت آن مرحوم منحصر اسـت به :  
1 - رباب علی زاده       متولد 1334  ش ش 284 صادره از المرد  

2 -  يوسف علی زاده      متولد 1372  ش ش 6570019910 صادره از المرد
3 -زهرا علی زاده      متولد 1358  ش ش 587  صادره ازالرستان  

4 -صفورا علی زاده      متولد 1360  ش ش 683 صادره از الرستان 
5 -  صغری  علی زاده      متولد 1363  ش ش 19 صادره از الرستان 

6 -عذرا علی زاده      متولد 1365  ش ش 565 صادره از الرستان 
7 -کبری علی زاده      متولد 1369  ش ش 5150005274 صادره از المرد  

8 - مريم  علی زاده      متولد 1375  ش ش 5150153362 صادره از مهر 
9 -کوثر علی زاده      متولد 1377  ش ش 6570066072 صادره از مهر 

و مرحـوم ورثـه ديگري نـدارد اينک با انجام تشـريفات درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده 362 
قانـون امـور حسـبي يـک نوبـت آگهي مـي نمايد تا هـر کسـي اعتراضـي دارد و يا وصيـت نامه 
اي از متوفـي نـزد او باشـد از تاريـخ نشـر آگهي ظرف يـک ماه به شـورا تقديـم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شـد .
دفتر  شوراي حل اختالف شهر اسیر   


