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شهردار صدرا هشدار داد؛

بحرانهایبزرگیشهرصدراراتهدیدمیکند

در کازرون انجام شد؛

بازدیدمدیربودجهوزارتبهداشت،درمانوبرگزاریجلسهآموزشیرابطینسالمتادارهها
آموزشپزشکیازبیمارستانقائمیه

شورایهماهنگیروابطعمومیهایاستانفارستشکیلمیشود

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

تمامکشاورزانکشورطلبخودرادریافتکردهاند
سیلوی50هزارتنیذخیرهگندمدرکازرونبهبهرهبرداریرسید

شهردار صدرا با اشاره به برخی از کمبودهایی که در سطح شهر وجود 
دارد، گفت: بحران های بزرگی شهر صدرا را تهدید می کند. 

ملک زاده   عباس  صدرا،  شهرداری  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اعالم می کنم و هشدار  استانی و وزارت کشور  مسئولین  به  من  گفت: 
اگر  که  می کند  تهدید  را  صدرا  شهر  بزرگی  بحران های  که  می دهم 
مسئولین برای رفع آن ها و جلوگیری از هرگونه حادثه ای اقدامی نکنند 
در آینده باید هزینه های سنگینی برای جبران آن پرداخت شود و سالمت 

و جان شهروندان به خطر خواهد افتاد.
وی گفت: یکی از عمده ترین مشکالت در شهر صدرا کمبود تجهیزات 
در  و  است  متری   ۵۶ بلند  نردبان های  خصوصًا  نشانی  آتش  و  ایمنی 
حالی که ما روزانه شاهد ساخت ساختمان های بلندمرتبه در شهر صدرا 
همچون  حاثه ای  اگر  که  کرده ایم  فکر  این  به  تاکنون  آیا  اما  هستیم 
مرتبه رخ دهد چگونه  بلند  برج ها و ساختمان  این  از  پالسکو در یکی 
می بایست به آن ها خدمت رسانی کنیم و جان مردمی که در طبقات باالی 
ساختمان ها گرفتار شده اند را نجات دهیم، یکی از نیاز های مهم شهر صدرا 
و کمبود های آتش نشانی این شهر نبود نردبان ۵۶ متری هیدرولیکی است 
که می بایست حتمًا در این شهر وجود داشته باشد تا در صورت وجود 

خسارت و آتش سوزی در طبقات باال بتواند به آن ها امداد رسانی کند.
 شهردار صدرا خاطر نشان : همان طور که استانداردهای جهانی مشخص 
کرده است، باید به ازای هر ۵۰ هزار نفر جمعیت شهری یک ایستگاه 

آتش نشانی ایجاد شده باشد، ولی این تنها شاخص نیست. وسعت شهر و 
ایستگاه های  تعداد  تعیین کننده  نیز عامل دیگری است که  مساحت آن 
آتش نشانی یک شهر است. هریک از این ایستگاه ها خود باید کیفیتی از 
لحاظ تعداد نیرو، تعداد خودرو و تجهیزات و مؤلفه هایی از این نظر دارا 
باشد که در شهر صدرا با دارابودن جمعیت بیش از ۱۲۰ هزار نفر ، تنها 
تا  استاندارد است که تجهیزات آن هم  ایستگاه آتش نشانی  دارای یک 
حدودی مستهلک شده و نیاز به بازسازی و نوسازی در آتش نشانی صدرا 
عامل  به  است  مدتی  ساخت و ساز  کرد:  بیان  ملک زاده  است.  ضروری 
رونق بخش شهرهای مان تبدیل شده است؛ اما آن روز که شوراهای شهر 
مجوز فروش تراکم به شهرداری ها را دادند، هیچ کس به این فکر نبود که 
وقتی شهر در ارتفاع توسعه یابد باید به مؤلفه های شهری که در ارتفاع 
ساخته شده هم توجه شود. یکی از این مؤلفه ها تأمین ایمنی و توجه به 

امدادرسانی به سوانح در ساختمان های بلندمرتبه است.
به جان شهرهای  بلندمرتبه سازی  که   ۷۰ دهه  اواخر  از  اگر  وی گفت: 
کشور افتاد، تجهیز آتش نشانی ها هم در دستور کار قرار می گرفت، امروز 
نام »نردبان« مواجه نمی شدیم. وقتی می خواهیم ساختمانی  به  با معضلی 
هم  خانه  هنگام خرید  و  نیستیم  ایمنی آن  و  امنیت  فکر  به  هم  بسازیم 
اوپن  آشپزخانه  است.  مؤلفه ها  همین  نمی کنیم  فکر  که  چیزی  تنها  به 
از  ایمنی  تأییدیه  خانه  که  است  آن  از  مهم تر  خیلی  معمواًل  و گچ بری 
نه. اگر می رویم در یک برج خانه می خریم به این  آتش نشانی دارد یا 

فکر نمی کنیم که آیا آن محله و ایستگاه آتش نشانی اش از پس حوادثی 
که در آن برج روی دهد برمی آیند یا نه؟ اصاًل آن برج طبقه امن دارد؟ 
طبقه امن مربوط به ساختمان های باالی ۱۵ طبقه است که باید حتمًا یک 
طبقه خالی داشته باشند تا در صورت وقوع حادثه در طبقات ۱۵ به باالتر 

امدادگران بتوانند ساکنان را به آن منتقل کنند.
در شهر صدرا هم اکنون صدها برج و مجتمع های بلند مرتبه ساخته شده 
و یا در حال ساخت است که نیاز آتش نشانی به تجهیزات و ماشین آالت 
شهرداری  که  محدودی  بودجه های  با  و  می کند  چندان  دو  را  پیشرفته 
در اختیار دارد ، این توان را ندارد که برای آتش نشانان خود تجهیزات 
ضد  لباس های  حتی  صدرا  آتش نشانان  که  طوری  به  نماید،  خریداری 
شرمنده  ما  شده  باعث  این  و  ندارند  حاضر  در حال  هم  مناسبی  حریق 
همکاران فداکارمان شویم.  شهردار صدرا با اشاره به اینکه نبود راه های 
است  این شهر  بحران های  از  به شهر صدرا یکی دیگر  متعدد  دسترسی 
گفت: اگر در صدرا حادثه ای طبیعی و یا غیر طبیعی رخ دهد مردم برای 
خروج از محدوده خطر به سمت راه های خروجی هجوم خواهند برد و 
برخی هم برای کمک به حادثه دیدگان برای ورود به شهر سریعًا اقدام 
خواهند کرد که این موضوع برای شهر صدرا که تنها یک راه مناسب 
دسترسی دارد بسیار فاجعه بار و بحرانی خواهد بود که مسئوالن استان و 
وزارت کشور می بایست توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند تا در 

آینده بتوان از خسارت های حوادث ناگوار پیشگیری کرد.

مدیرکل روابط عمومی و روابط بین الملل استانداری فارس گفت: شورای 
هماهنگی روابط عمومی ها برای نخستین بار در این استان و به ریاست 

استاندار تشکیل می شود.
امور  و  عمومی  روابط  اداره کل  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بین الملل استانداری فارس، صابر سهرابی در جمع مسئوالن روابط عمومی 
در هر  روابط عمومی ها  افزود: شورای هماهنگی  استان  فرمانداری های 

یک از شهرستان های استان نیز به ریاست فرماندار تشکیل می شود. 
وی گفت: اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان در ۲۷ 

ماده تدوین و تنظیم شده است.
گفت:  فارس  استانداری  بین الملل  روابط  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
چارچوب فعالیت روابط عمومی دستگاه های اجرایی در این شورا تعیین 
می شود و روابط عمومی ها به عنوان بازوهای اصلی اطالع رسانی دولت در 

استان و شهرستان ها فعالیت می کنند. 
اتاق فکر برنامه ریزی همه روابط عمومی ها باشند و با توجه به کمیته هایی سهرابی بیان کرد: شورای هماهنگی روابط عمومی ها باید پایه و اساس و 

که در اساسنامه این شورا تدوین شده است بسیاری از کاستی های موجود 
در حوزه فعالیت روابط عمومی ها برطرف می شود. 

سهرابی همچنین درباره اهمیت جایگاه روابط عمومی ها در دستگاه های 
اجرایی گفت: روابط عمومی در حقیقت شبکه هوشیار، بانک اطالعات، 
مغز متفکر سازمان و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و 

عام و با نگرش ها و تمایالت و عادت ها و سالیق متفاوت است.
و  دانست  عمومی ها  روابط  فعالیت  اصلی  بال  را  رسانه ها  همچنین  وی 
رسانه های  و  نشریات  فارس  استان  شهرستان های  همه  در  اینکه  بابیان 
محلی فعال هستند، از مسئوالن روابط عمومی ها خواست ارتباط مؤثری 

با رسانه ها داشته باشند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس در این نشست 
عمومی ها  روابط  مسئوالن  دغدغه های  و  سؤاالت  به  پاسخ  در  همچنین 
گفت: مسائلی همچون کمبود اعتبارات مالی و کمبود بعضی امکانات 

در واحدهای روابط عمومی در نخستین زمان ممکن پیگیری می شود.

ذخیره  هزارتنی   ۵۰ سیلوی  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  حضور  با 
گندم در کازرون به بهره برداری رسید.

خبرنگار و عکاس/ داود کشاورز: سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در حاشیه افتتاح این سیلو گفت:  تا ۱۰ روز قبل تمام طلب کشاورزان 
پرداخت شده است و اگر کشاورزی هنوز پول خود را دریافت نکرده 
ناحیه  از  که  بوده  اشکالی  یا  نداده،  صحیح  حساب  شماره  یا  است 
خود وی بوده است.  وی گفت: تمام کشاورزان می توانند به بانک 

کشاورزی مراجعه کنند و پول خود را در یافت کنند .
گندم  تولید  تن  میلیون   ۱۴/۵ گذشته  سال  در  ما  کرد:  اضافه  سیف 
تن  میلیون   ۱۰ تاکنون  و  تن خرید کردیم  میلیون   ۱۱/۵ داشتیم که 

موجودی داریم که ذخیره خوبی است.
تن  میلیون   ۱۳/۵ ظرفیت  داد:  ادامه  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
و  می کند  کفایت  که  داریم  را  کشور  در  استاندارد  ذخیره سازی 
برنامه  ای جدی برای توسعه مراکز ذخیره سازی نداریم، مگر مکان هایی 
که به دالیلی ازجمله حمل ونقل و مناطقی ناشی از خرید که برنامه هایی 

را درنظر داریم .
وی همچنین در بحث واردات گندم گفت: نه تنها امسال بلکه سال های 

آینده نیاز به واردکردن گندم نداریم.
در ادامه رحمانی معاون استاندار فارس نیز با اشاره به تأثیرگذاری این 
سیلو در بر طرف کردن دغدغه های کشاورزان کازرون و شهرستان های 
همجوار گفت: با راه اندازی این سیلو ظرفیت ذخیره سازی ما در استان 
فارس به یک میلیون و ۴۲۶ هزار تن افرایش پیدا می کند که عالوه 
بر تأمین گندم استان فارس استان های اصفهان، البرز، کرمان، بوشهر، 
تهران و هزمزگان را نیز پوشش می دهیم که دو سیلوی دیگر هم در 
شهرستان های داراب و اقلید در دست احداث است و با تأمین اعتباری 

که شده این دو سیلو هم به زودی راه اندازی خواهد شد.
وی اضافه کرد: با راه اندازی این دو سیلو ۷۰ هزار تن به ذخیره سازی 
تن  میلیون  یک ونیم  به  استان  این  ظرفیت  که  شد  خواهد  افزوده  ما 

افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون استاندار فارس گفت: ذخیره گندم ما امروز 8۰۰ هزار تن است 
با توجه به مصرف ساالنه حدود ۴۰۰ هزار تن تا ۵۰۰ هزار تن  که 

می توانیم نیاز دیگر استان ها را برطرف کنیم .
لطیف راستاد مدیرعامل غله استان های فارس، بوشهر و بویراحمد نیز 
گفت: در استان فارس حدود 9۰ هزار تن گندم خریداری کردیم که 
برآورد ریالی آن یک هزار و ۱۷8 میلیارد تومان است و عالوه بر این 
۲۵ هزار تن دانه های روغنی خریداری شده که نسبت به سال گذشته 

رشد ۷ برابری را نشان می دهد .
که  داریم  فارس  استان  در  گندم  ذخیره سازی  مرکز   ۳۲ افزود:  وی 

ظرفیت یک میلیون و چهارصد هزار تن گندم دارد. 
راستاد گفت: چون حمل ۱۰۰ درصد گندم از طریق حمل ونقل جاده ای 
سیوند  در  اولین بار  برای  که  کردیم  برنامه ریزی  می گرفت  صورت 
طریق  از  را  گندم  فارس حمل  استان  راه آهن  همکاری  با  مرودشت 
ریلی انجام دهیم که این طرح تا یکی دو هفته آینده افتتاح خواهد شد .
وی افزود: این سیلو در کازرون با ظرفیت ۵۰ هزار تن که از سال 8۴ 
عملیات آن شروع شده است در زمینی به مساحت ۵۱ هزار و ۳۰۰ 
مترمربع با اعتباری افزون بر ۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری  رسید . 

راستاد افزود: گندم های ذخیره شده در این سیلوی گندم استان بوشهر 
را تأمین خواهد کرد .

با  نیز  امام جمعه کازرون  در این مراسم حجت االسالم محمد خرسند 
اشاره به حفظ و قداست نان گفت: باید طوری حرکت کنیم که نیاز 
و  مردم  توجه  به  حرکت  این  و  باشیم  نداشته  گندم  کردن  وارد  به 

جلوگیری از اسراف در مصرف نان بستگی دارد . 
افتتاح این سیلو دغدغه کشاورزان را برطرف کرد چون  وی افزود: 

هنگام برداشت مکانی برای تحویل نداشتند .
با  شهرستان  این  اینکه  به  اشاره  با  کازرون  فرماندار  ادامه  در 
کشور  در  مهم  قطب های  از  یکی  کشاورزی  محصوالت  تولیدات 
از  درآمدشان  بیشترین  شهرستان  این  مردم  گفت:  می رود  شمار  به 
به دست  با صادرات محصوالت  طریق کشاورزی است که می تواند 
اقتصادی  پیشرفت  در  عمده ای  نقش  کشاورزی  بخش  در   آمده 

داشته باشد . 
ایجاد  شهرستان  این  مردم  مطالبات  از  یکی  گفت:  علوی  سید کمال 
کارخانه تولید آرد در کنار این سیلو است که این اقدام می تواند هم 
در ایجاد اشتغال و هم در برطرف کردن نیاز استان های همجوار نقش 

عمده ای داشته باشد.

سرویس شهرستان/ داود کشاورز:  جلسه آموزشی رابطین 
معاون  با حضور خوبیار جعفری  اداره ها،  داوطلب سالمت 
بهداشتی شبکه، لیال توکلیان و شهره خسروی کارشناسان 
کارشناس  بیاتی  طاهره  مردمی ،  مشارکت  برنامه  مسئول 
کاظم  شبکه،  غیرواگیر  بیماری های  با  مبارزه  مسئول 
عباسی رییس اداره آموزش و پرورش، به همراه تنی چند 
اداره آموزش و  اجتماعات  اداره ها در سالن  نمایندگان  از 

پرورش کازرون برگزار گردید.
ابتدا خوبیار جعفری به  مناسبت هفته دیابت، مقدمه ای در 

مورد این بیماری ، عالئم و راه های تشخیص آن بیان نمود.
در  آموزش  تأثیر  درخصوص  بیاتی  طاهره  ادامه  در 
پیشگیری و کنترل دیابت و اصل خودمراقبتی تأکید کرد 
در  مناسبی  الگوی  خود،  باید  سالمت  داوطلبان  گفت:  و 
این  کنترل  و  پیشگیری  زمینه  در  بهداشتی  نکات  رعایت 
 بیماری باشند و هرگونه تغییر رفتار بهداشتی از خود فرد 

شروع گردد.
در پایان رییس اداره آموزش و پرورش کازرون بر لزوم 

همکاری بین بخشی تأکید نمود.

رضایی  کشاورز:  داود  شهرستان/  سرویس 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  بودجه  مدیر 
ابوالفضل  همراهی  با  پزشکی  آموزش 
تعالی  و  بیمارستانی  امور  مدیر  هاشمی 
درمان  معاونت  حوزه  هتلینگ  خدمات 
میزبانی  با  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شبکه  سرپرست  شریف زاده  خسرو 
دهقان  مهناز  قائمیه،  درمان  و  بهداشت 

از  قائمیه،  بیمارستان  راه اندازی  مسئول 
 بیمارستان در دست ساخت این شهر بازدید 

کرد.
و  ساخت  روند  از  رضایی  بازدید  این  در 
قائمیه  تخت خوابی   ۳۲ بیمارستان  تکمیل 
ارسال  و  تهیه  درخصوص  و  کرد  دیدن 
این مرکز  راه اندازی  تجهیزات الزم جهت 

درمانی قول مساعد داده شد.

فارس  امالک  و  ثبت اسناد  مدیرکل 
پایان  تا  ابتدای سال جاری  از  گفت: 
آبان ماه سال جاری بالغ بر ۲۱ هزار و 
توسط  کاداستری  مالکیت  سند   ۵۰۰
کارکنان اداره ثبت منطقه یک شیراز 

صادر شد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
امالک  و  ثبت اسناد  عمومی  روابط 
فارس، مهدی اقبال در بازدید سرزده 
از اداره ثبت منطقه یک شیراز گفت: 
ناحیه  این  در  سند  صدور  حجم  این 
ثبتی  واحد  این  پررنگ  نقش  بیانگر 
در خدمت رسانی بهینه به مردم شیراز 
مطلوب  روند  این  امیدواریم  و  است 

خدمت رسانی ادامه یابد.

این  از  هدف  این که  به  اشاره  با  وی 
پیاده سازی  روند  پیگیری  بازدیدها 
عنوان  است،  ابالغ شده  برنامه های 
سال  دوم  نیمه  در  تالشیم  در  کرد: 
بازرسی  روند  تداوم  نیز ضمن  جاری 
از ادارات تابعه زمینه ارتقای خدمات 
ثبتی و رضایت حداکثری مردم فهیم 
استان را فراهم کنیم. اقبال خاطرنشان 
اشخاص  مالکیت  تثبیت  کرد: 

مهم ترین وظایف ادارات ثبت است.
مدیرکل ثبت فارس همچنین در این 
این  به  مراجعین  از  برخی  با  دیدار 
دستورات  و  نموده  دیدار  ثبتی  واحد 
پاسخگویی  بر رسیدگی و  مبنی  الزم 

به درخواست های آن ها کرد.

و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
آبخیزداری شیراز گفت: با هوشیاری 
مأموران  سریع  و  به موقع  اقدامات  و 
شیراز  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان 
متخلفانی که اقدام به قطع و تخریب 
کو همره  منطقه  در  جنگلی  درختان 
شناسایی  بودند  کرده  شیراز  سرخی 
و دستگیر شدند. به گزارش روزنامه 
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع 
محمود  فارس  طبیعی  منابع  اداره کل 
طهماسبی در مورد قطع این درختان 
شبانه  گشت  جریان  در  کرد:  بیان 
طبیعی  منابع  یگان حفاظت  مأموران 
کو همره  منطقه  ماصرم  روستای  در 
با  افرادی  مشاهده شد  سرخی شیراز 
ایام  در  تاریکی شب  از  سوءاستفاده 
اقدام  مخفیانه  به صورت  و  تعطیالت 
محدوده  در  جنگلی  درختان  قطع  به 

این روستا می کردند.

و  اطالعات  اساس  بر  افزود:  وی 
شد  مشخص  انجام شده  بررسی های 
اعضای این باند از متخلفان سابقه دار 
اراضی  محدوده  در  درخت  قطع 
شیراز  سرخی  کو همره  منطقه  ملی 
پس  بازداشت شده  متخلفین  هستند، 
قضایی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  از 

معرفی شدند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
از  قدردانی  ضمن  پایان  در  شیراز 
همکاری دستگاه قضایی در برخورد 
اظهار  منابع طبیعی  متخلفان  با  جدی 
داشت: مأموران یگان حفاظت منابع 
با  شبانه روزی  به صورت  طبیعی 
انتظامی  همراهی مردم و نیروی های 
اقدام به گشت و کنترل مشترک در 
هرگونه  با  و  کرده  جنگلی  مناطق 
دست اندازی به انفال و اراضی ملی با 

قاطعیت برخورد خواهند کرد.

معاون سیمای فارس خبر داد؛
پخشمجموعهطنزخودمونیبهزودیازشبکهفارسوشبکهشما

معاون سیمای فارس از تولید و پخش مجموعه طنز خودمونی در ۱۳ قسمت ۲۰ دقیقه ای با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و با فن آیتم های اپیزودیک 
برای پخش از شبکه شما و فارس خبر داد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی صداوسیمای مرکز فارس، محمدحسن نبوی زاده 
گفت: برنامه »خودمونی« با تلفیقی از بازیگران تئاتر و تلویزیون شیراز و عوامل حرفه ای شبکه فارس سعی می کند در ایام هفته فضایی مفرح و 
شاد برای مخاطبین ایجاد کند و با استفاده از لهجه شیرازی و تکنیک های جدید فرم و محتوا، مفاهیم مستتر در موضوعات اجتماعی و فرهنگی را 
به شکلی طنازانه و نقادانه نمایش دهد. وی اضافه کرد: تصویربرداری این مجموعه از شهریور ۱۳9۶ آغازشده است و مراحل تولید آن همچنان 

ادامه دارد همچنین این مجموعه جمعه ها ساعت ۲۲ از شبکه فارس پخش می شود.
نبوی زاده اظهار داشت: مجید پایدار که تهیه کننده، کارگردان و تدوینگر این برنامه است ۵ فیلم کوتاه، چند برنامه تلویزیونی و یک مجموعه 

طنز بانام آقای پنجیری در کارنامه خود دارد که با استقبال خوبی از طرف مخاطبان روبه رو شده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه صورت گرفت؛
صدوربیشاز21هزارسندمالکیتکاداستری

درمنطقهیکشیراز

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیراز اعالم کرد؛
دستگیریمتخلفانقطعدرختانجنگلیکوهمرهسرخی

آگهی احضار متهم از طریق دادگاه
بدین وسیله به آقای نادر شمسی فرزند کریم  که مجهول المکان اعالم شده ابالغ می گردد 
که به اتهام  خیانت در امانت  در پرونده کالسه 9۶۰۵8۲  شعبه ۱۰۱  دادگاه کیفری دو 
کازرون تحت پیگرد می باشید وقت رسیدگی پرونده برای روز  ۱۳9۶/۱۰/۳ ساعت 9 
صبح تعیین گردیده که می بایست در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید در صورت 

عدم حضور رأی غیابی صادر خواهد شد.      ۱۰88/م الف             ۶/۱۵۳9
 رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو کازرون

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به متهم بابک کمالی ابالغ می گردد بموجب دادنامه شماره 9۶۰99۷۷۱8۰۴۰۰9۰۶ 
امانت موضوع  در  اتهام خیانت  به  پرونده کالسه 9۴۰8۳۵ ج ۱۰۱  در  مورخه ۱۳9۶/۰8/۲۷ 
حبس  سال  دو  تحمل  به  متهم  محکومیت  بر  حکم  علی  فرزند  معماری  یداهلل  آقای  شکایت 
تعزیری صادر و اعالم می گردد به لحاظ غیابی بودن رای صادره می تواند ظرف بیست روزاز 
تاریخ انتشار آگهی تقاضای واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان فارس می باشد.    ۱9۱۲۱/م الف   ۲۵۷۶۷
 مدیردفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو کازرون

آگهی احضار متهم
در پرونده 9۶۰۷۵9 شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای شیراز آقای عباس برخورداری دشت خاکی 
فرزند محمد به موجب شکایت خانم صغری زارع به اتهام غصب عنوان و جعل و استفاده از 
سند مجعول در مورد کارت شناسی و تحصیل ازطریق نامشروع با توجه به معلوم نبودن محل 
اقامت ایشان و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به ایشان، طبق ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه طلوع آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار 
الف                    انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.      ۱9۱۲۵/م  از  می شود. پس 

۲۵۷۶8/۱۵۵۳۳             بازپرس شعبه 16 دادسرای ناحیه دو شیراز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای حسین رضایی فرزند

خواهان آقای عبدالمحمد خادمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقاي حسین رضایی به خواسته 
پرونده کالسه  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار 
9۶۰998۷۱8۱۴۰۰۳۳9  شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کازرون 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۶/۰9/۲۰ساعت ۰9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. چنانچه شهود معارضی ارید در این 

شعبه حاضر نمائید.     ۱9۱۲۴/م الف          ۲۵۷۷۱/۱۵۵۳۷  
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه چهارم عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان

آگهی ابالغ دادنامه كیفری
شماره  دادنامه  بموجب  میگردد  ابالغ  نوراهلل  فررند   سیمی  هادی  متهم  به  بدینوسیله 
9۶۰99۷۷۱8۰۴۰۰89۷ مورخه ۱۳9۶/۰8/۲۴ در پرونده کالسه 9۶۰۴۳۰ ج ۱۰۱ به اتهام 
نگهداری یکصد لیتر مشروبات الکلی دست ساز و تعداد ۱۳ عدد فشنگ و یک دستگاه 
شوکر برقی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و هفتاد و چهار 
ارتکاب  باب  از  نقدی  عنوان جزای  به  مشروبات  ارش عرفی  برابر  پنج  و  ضربه شالق 
میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت  نیز  و  الکلی دست ساز  لیتر مشروب  نگهداری یکصد  بزه 
ریال جزای نقدی و ضبط آن به نفع دولت از باب ارتکاب بزه نگهداری تعداد سیزده 
بزه نگهداری یک  بابت  نیز تحمل شش ماه حبس تعزیری  عدد فشنگ ساچمه زنی و 
عدد شوکر برقی ساخت امریکا و ضبط آن به نفع دولت و با لحاظ فصل مجازات های 
به پرداخت سی و شش  قانون مجازات  از  از مادتین 8۳ و 8۶  جایگزین حبس مستفاد 
میلیون ریال جزای نقدي که در صورت تعذر از پرداخت جزای نقدی )سي و شش میلیون 
ریال(مجازات شش ماه به اجرا گذاشته خواهد شد محکوم و اعالم می دارد، و اما با توجه 
به تعدد مجازات ها و رعایت قواعد مربوط به تعدد جرم مجازات جرم اشد اجرا خواهد 
 شد به لحاظ غیابي بودن راي صادره مي تواند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی 
نظر خواهی در  قابل تجدید  بیست روز  این شعبه وسپس ظرف  تقاضای واخواهی  در 

محاکم محترم تجدید نظر استان فارس می باشد. ۱9۱۲۰/م الف
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