پروژههای در حال پیگیر 
ی
 پیگیری اجرای شبکه آبرسانی به مجموعه نصیرآباد. پیگیری گازرسانی به روستاهای دولتآباد ،قلعهبهمن،غدیرگه و عباسآباد سوم.
 پیگیری واگذاری اراضی شیبدار برای کشت گیاهاندارویی.
 پیگیری تشکیل یک مدرسه در روستای دهفاضل با 22دانشآموز ابتدایی و مدرسه در محمودآباد.
-پیگیری صدور اسناد مالکیت در روستای تلمهتابی و

برنامههای آینده
اعضای شورای اسالمی بخش مرکزی برنامههایی نیز برای
آینده دارند که امیدوارند در چندماه باقیمانده بتوانند آنها

نیریز نارنجی و  14محدودیت تازه

امید شهدان ،نیریزان فارس:

جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان نیریز پنجشنبه 30
بهمنماه به ریاست فرماندار و با حضور مدیران و رؤسای
اداراتدر محل فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه  14مصوبه به تصویب رسید:
 -1تردد خودروهای شخصی در سطح شهر از ساعت
 11شب الی  3صبح ممنوع میباشد و همچنین تردد
خودروهای شخصی پالک غیربومی ممنوع و با متخلفان
برخورد قانونی توسط نیروی انتظامی صورت پذیرد.
 -2با توجه به نظر دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر
تأثیرات قابل مالحظه تجمعات و ازدحام جمعیتی افراد
در شیوع بیماری کرونا مقرر گردید تمامی تاالرها و
سالنهای برگزاری مراسم ،رستورانها ،بستنیبندیها،
کافی شاپها و آبمیوه فروشیها صرفاً به صورت بیرونبر
فعال باشند.
 -3به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی در بانکها و
مؤسسات مالی شهرستان مقرر گردید واحد بازرسی
شبکه بهداشت و درمان ضمن بازدید تذکرات الزم را به
رؤسای بانک ها داده و در صورت عدم رعایت با شعبه
مورد نظر برابر مقررات برخورد نماید.
 -4مقرر گردید بخشداران و شهرداران برنامهریزی
نمایند تا با رعایت پروتکلهای بهداشتی تشییع و تدفین
اموات با کمترین جمعیت برگزار شود و همچنین شبکه

بهداشت و درمان نسبت به راهنمایی و اقناع خانواده
متوفی مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و عدم
ازدحام قبل از شروع مراسم اقدام نماید.
 -5تیمهای بازرسی متشکل از ادارات صنعت ،معدن و
تجارت ،اتاق اصناف ،شبکه بهداشت و درمان ،تعزیرات
حکومتی ،نیروی انتظامی و ناحیه مقاومت بسیج
سپاه نسبت به تشدید بازرسیها از واحدهای صنفی و
نانواییها اقدام نمایند.
 -6تمامی نهادها ،ادارات و سازمانها از ورود افراد فاقد
ماسک به محیط اداری جلوگیری نموده و در صورت
گزارش ارائه خدمات به این افراد متخلف برابر قانون با
مسئول مربوطه برخورد خواهد شد.
 -7شرکتهای حمل و نقل درون شهری و برون شهری
با رعایت پروتکلهای بهداشتی و همچنین کاهش
ظرفیت( 50در صد) ناوگان حمل و نقل ،الزام استفاده
از ماسک توسط راننده و مسافرین مجاز به فعالیت
هستند و در صورت عدم رعایت ،برخورد قانونی توسط
شهرداریها و اداره راهداری و حمل و نقل جادهای انجام
پذیرد و در این خصوص نیروی انتظامی و پلیس راه
همکاری الزم را معمول نمایند.
 -8هاللاحمر و اداره تبلیغات اسالمی پس از هماهنگی
با شبکه بهداشت و درمان نسبت به پخش پیام صوتی
در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی و همچنین

هشدار در خصوص بیماری کرونا از سیستمهای صوتی
خودرویی ،مساجد و حسینیهها اقدام نماید.
 -9با توجه به عدم رعایت برخی از افراددر برگزاری مراسم
جشنها و عزاداریها مقرر گردید شبکه بهداشت و
درمان با هماهنگی دادستان شهرستان نسبت به برخورد
قانونی با این افراد اقدام نماید.
 -10مقرر گردید از روز شنبه  2اسفندماه تمامی بازارهای
روزانه (مثل پنجشنبه بازار)در سطح شهرستان به مدت
یک هفته تعطیل گردد و با افراد متخلف برخورد قانونی
الزم توسط بخشداران ،شهرداران و شبکه بهداشت و
درمان صورت پذیرد.
 -11تمامی باشگاههای ورزشی سرپوشیده شهرستان به
مدت یک هفته تعطیل میباشند.
 -12اداره تبلیغات اسالمی ،اداره اوقاف و امور خیریه و
راهداری و حمل و نقل جادهای با همکاری فرماندهی
انتظامیدر خصوص جلوگیری از اعزام کاروانهای زیارتی
به شهرهای مذهبی اقدام الزم معمول نمایند.
 -13اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به ممنوعیت
اعالم برنامههای ترحیم و عزاداری در سطح شهرستان
ودارالرحمهدر رسانههای مکتوب و مجازی اقدام نماید.
 -14اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان با همکاری
شبکه بهداشت و درمان نسبت به تشدید بازرسی واحد
های تجاریدر ورودی شهر قطرویه اقدام نمایند.

تأثیر پرتقال بر

استرس چیست؟

 مادران پسردار بیشتر افسردگی میگیرند !
️احتمال ابتال به افسردگی پس از زایمان ،در میان مادرانی
که فرزند آنها پسر است ،در مقایسه با آنهایی که فرزند
دختردارند79 ،درصد بیشتر است .مهمترین عاملدر این
میان ،تغییردر تعادل شیمیایی مغزی است.
 چطور تیرگی آرنج و زانو رو از بین ببریم؟
️کافی است یک برش لیموترش رادر شکر فرو ببرید و روی
قسمتهای تیره پوست مثل آرنج و زانو بمالید.
لیمو حاوی اسیدسیتریک است ،که به روشن شدن
بخشهای تیره شده پوست کمک میکند.
 بهداشت دهان و دندان در دوران کرونا باید بیشتر
رعایت شود !
ماسک زدن باعث ایجاد پوسیدگی جدید دندانی نمیشود؛
بلکه به دلیل کاهش بزاق و شستشوی کمتر ،روند
پوسیدگیهای موجوددردندانها را افزایش میدهد.
 بایستید تا الغر شوید!

جهت اطالع از ش رایط و مدارک مورد نیاز به سایت www.neyrizcement.comم راجعه گردد.

شرکت سیمان سفید ن یریز (سهامی عام)

آگهی فقدان سند مالکیت   بخش  22فارس نیریز

چون خانم رقیه غالمی فرزند علی محمد با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه
مالکیت کاداســتری به شــماره چاپی  285911ب 90مربوط ششدانگ یک درب باغ به
مســاحت  11105متر مربع تحت پالک  6467.1واقع در نیریز بخش  22فارس به نام
رقیه غالمی فرزند علی محمد ذیل ثبت 18045دفتر  235صفحه صادر وتســلیم گردیده
اســت و نامبرده اعالم نموده که سند مذکور به علت ســرقت مفقود شده است و نامبرده
تقاضای صدور سندالمثنی نموده است .مراتب طبق دستور ماده  120اصالحی آییننامه
قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود

اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

تاریخ انتشار :یکشنبه 1399/12/03

 به نوزاد زیر  ۶ماه آب ندهید !
گفته شده دادن آب به نوزاد زیر  ۶ماه ،سطح سدیم
خونش را پایین میآورد .همین مسئله میتواند منجر به
مسمومیت ،تشنج ،کما و حتی مرگ نوزاد شود.
 کمیابترین گروه خونیدر ایران !
️سخنگوی سازمان انتقال خون ایران :گروه خونی
منفی ،کمیابترین گروه خونیدر کشور است.
بیشترین میزان اهداء خون در کشور :استان تهران ،٪۱۵
استان فارس ٪7.5و خراسان رضوی با  ٪۷هستند.
میزان مشارکت بانواندر اهداء خون ٪5.2است.
AB

 خوردن غذای ناسالم پر از قند و چربی در کودکی ،چه
تأثیری بر آیند ه زندگی افراد دارد؟
️این تحقیق روی موشها انجام و مشاهده شده با خوردن
زیاد غذاهایی مثل فستفود در کودکی ،یک سری
باکتریهای روده از بین میرود .جالب است اگر بعدها
هم برنامه تغذيه را سالم کنید ،باز هم آن باکتریها
برنمیگردند.

 رنگها چه تأثیری بر اشتهای شمادارند؟
️رنگهای گرم مانند نارنجی ،زرد و قرمز ،رنگهای
تحریککننده اشتها هستند و معموالًدر رستورانها از این
رنگها استفاده میشود.
حتی برای کودکانی که کماشتها هستند ،میتوانید با قرار
دادن غذای آنها در ظرفهایی که دارای رنگهای گرم
هستند ،اشتهای آنها را تحریک کنید.
 حتماً با پوست تمیز شروع به آرایش کنید.
آرایش روی پوست چرب و کثیف یا روی بقایای آرایش
قبلیتان ،اص ً
ال جذاب نخواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت   بخش  22فارس نیریز

چون خانم رقیه غالمی فرزند علی محمد با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه
اســناد رسمی شــماره  23نیریز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد جلد سند
مالکیت کاداستری به شماره چاپی  340015ب  97مربوط ششدانگ یک قطعه زمین به
مســاحت  6491.5متر مربع تحت پالک  4535.1واقع در نیریز بخش  22فارس به نام
رقیه غالمی فرزنــد علیمحمد ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 1397203311005004151
صادر وتسلیم گردیده اســت و نامبرده اعالم نموده که سند مذکور به علت سرقت مفقود
شــده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است .مراتب طبق دستور ماده
 120اصالحی آییننامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل
ســند ارائه نشــود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.

تاریخ انتشار :یکشنبه 1399/12/03

محسن زواران حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

جدول شماره 323
افقیD :
 -1سپاه شاه اسماعیل صفوی  -از بخشهای نیریز
 -2نوعی تیر کوچک  -سخن بیهوده  -3عالمت
جمع فارسی  -زمینه  -وسیله بازی در پارک  -همه
 حس بویایی  -4زیرک و باهوش  -از مواد کیک درخت پر شاخ و برگ جنگلی  -5هوای متحرک زیرزمین خانههای قدیمی  -ایستاده است و صفتسرو  -6واحد سطح  -زدنی بر روی رودخانه  -اشاره
به نزدیک  -همبازی همیشگی «پَت»  -دست عرب
 -7مسافر  -مساحتی معادل ده هزار مترمربع -8
کشوری در شمال آمریکای شمالی  -مادر رستم
دستان  -9از غذاها  -پرده متحرکی که در مقابل
فیلم یا گیرنده تصویر قرار میگیرد و مانع رسیدن
نور به آن میشود  -10قصد و آهنگ  -عدد فوتبالی
 رفیق شفیق  -خشکی  -محصول آب و صابون -11قوم اولیه  -قنات  -فارسیزبان  -12اولین پیامبر
 مقیاسی است برای وزن  -روان و جان  -13باالیبدن -تکان دادن  -مکار و حیلهگر  -اطراف دهان -
خدای درویش  -14ازدروس مدرسه  -قاضی مسابقه
 -15نوعی ماهی کوچک کنسروی  -مجنون

آگهی فقدان سند مالکیت   
35468

آگهی فقدان سند مالکیت   بخش  22فارس نیریز

آگهی فقدان سند مالکیت   بخش  22فارس نیریز

چون خانم رقیه غالمی فرزند علی محمد با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه

چون خانم رقیه غالمی فرزند علی محمد با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه

اســناد رسمی شــماره  23نیریز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد جلد سند

اســناد رسمی شــماره  23نیریز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد جلد سند

مالکیت کاداستری به شماره چاپی  335062ب  97مربوط موازی ششدانگ یک باب خانه

مالکیت کاداســتری به شــماره چاپی  085056ب  90مربوط به موازی دو دانگ و یک

به مســاحت  300مترمربع تحت پالک  7334.417واقع در نیریز بخش  22فارس به نام

چهارم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک درب باغ به مساحت  12300مترمربع تحت پالک

رقیه غالمی فرزند علی محمد ذیل ثبــت دفتر الکترونیکی 139720311005004000

 6683واقــع در نیریز بخش  22فارس به نام رقیه غالمــی فرزند علی محمد ذیل ثبت

صادر وتسلیم گردیده اســت و نامبرده اعالم نموده که سند مذکور به علت سرقت مفقود

 18054دفتر  235صفحه  414صادر وتسلیم گردیده است و نامبرده اعالم نموده که سند

شــده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است .مراتب طبق دستور ماده

مذکور به علت سرقت مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی نموده است.

 120اصالحی آییننامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی

مراتب طبق دســتور ماده  120اصالحی آییننامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس

معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار

نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد

آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه

تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل

معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل

ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا

ســند ارائه نشــود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.

در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

تاریخ انتشار :یکشنبه 1399/12/03

محسن زواران حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

محسن زواران حسینی

از  7صبح تا 8شب یکسره باز است (پنجشنبهها تا )13:30

شهرستان نیریز

آگهی فقدان سند مالکیت   بخش  22فارس نیریز

چون خانم رقیه غالمی فرزند علی محمد با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه
اســناد رسمی شــماره  23نیریز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد جلد سند
مالکیت کاداســتری به شــماره چاپی  639896ج  97مربوط به ششدانگ یک باب خانه
نام رقیه غالمی فرزند علیمحمد ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 139820311005000827
صادر وتسلیم گردیده اســت و نامبرده اعالم نموده که سند مذکور به علت سرقت مفقود
شــده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است .مراتب طبق دستور ماده

خورشیدی

مهشیدی

اذان صبح

معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار

یک شنبه  3اسفند
دوشنبه  4اسفند

 9رجب
 10رجب

سه شنبه

 11رجب

5
5
5
5
5
5
5

 120اصالحی آییننامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل
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ســند ارائه نشــود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی

6

رئیس ثبت اسناد و امالک

هنگامه نیایش

به مســاحت  255.95مترمربع تحت پالک  4242.19واقع در نیریز بخش  22فارس به

شنبه

7

تاریخ انتشار:
یکشنبه 1399/12/03

دفتر  نیریزان فارس

35468

تسلیم خواهد کرد.

چــون خانــم رقیه غالمــی فرزند
علــی محمد بــا تســلیم دو برگ
استشهادیه که در دفترخانه اسناد
رســمی شــماره  23نیریز تنظیم
گردیده است مدعی است که تعداد
جلد ســند مالکیت کاداســتری به
شــماره چاپــی  190325الف 98
مربوط به ششــدانگ یــک قطعه
زمین زراعی به مســاحت 12065
متــر مربــع تحت پــاک 4425
واقــع در نیریز بخــش  22فارس
بــه نام رقیــه غالمــی فرزند علی
محمد ذیــل ثبت دفتر الکترونیکی
 139820311005002168صادر
وتســلیم گردیده اســت و نامبرده
اعالم نموده که سند مذکور به علت
سرقت مفقود شده است و نامبرده
تقاضای صدور ســندالمثنی نموده
اســت .مراتب طبق دســتور ماده
 120اصالحی آییننامه قانون ثبت
آگهی میشود که هر کس نسبت
به ملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تــا ده روز پس از
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصــه معامله
تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر
اعتراضــی نرســیده و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.

35420

35468

طراح :فاطمه زردشتی نیریزی

بخش  22فارس نیریز

35468

محسن زواران حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

35468

35477

داود پاک نیت مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نی ریز
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گروهی از محققان دریافتند که جایگزین کردن نشستن
در روز با ایستادن ،به سادگی میتواند به افراد کمک کند تا
وزنشان را کم کرده و از افزایش آن جلوگیری کنند.

4/35428

شرکت سیمان سفید ن یریز در نظر دارد یک نفر کارشناس حسابداری ،از بین آقایان و در قالب ق رارداد پیمانکاری
تأمین نیرو از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری جهت همکاریدردفتر شی راز استخدام نماید لذا از متقاضیان
واجدالش رایطدعوت به عمل م یآید در خصوص ارسال مدارک مورد نیاز حداکثر تا روز سه شنبه مورخ  99/12/05از
طریق آدرس هایدرج شدهدر سایت یا م راجعه حضوری به امور کارگزینی کارخانه اقدام نمایند.

35468

شماره تماس ۰۹۱۷۳۳۲۸۶۲۲

(ب هموجب پرونده  )970159اج رای احکام حقوقیدادگستری ن یریزدر نظردارد سهام رسول شاهسونی از پالک ثبتی3550.18
( دو سهم مشاع از  ۱۱سهم عرصه و اعیان) که به صورت یک باب منزل مسکونی در طبقه همکف به مساحت عرصه
 ۲۵۵متر مربع مالکی مرحوم صفر شاهسونی واقعدر ن یریز خیابان نواب کوچه 14با زیر بنای  ۱۴۶مت رمربع با اسکلت آجری
 سقف طاق ضربی تیرآهنی  -نمای سنگ چینی -دارای هال  -پذی رایی  -سه اتاق خواب  -آشپزخانهدیوارها تا سقف کاشی باکابینت فلزی  -حمام و سرویس بهداشتیدرون ساختمان  -راه پله انتهای ساختمان و بدنه کنتکس با انشعا بهای آب و برق
و گاز می باشد را به قیمت  945.454.545ریال (قیمت کارشناسی) به فروش برساند.
مزایده رأس ساعت10:30مورخه 99/12/19در محل اج رای احکام حقوقیدادگستری ن یریز برگزار و به فرد یا اف رادی که به
باالترین قیمت پیشنهادی خریداری نمایند به فروش م یرسد لذا متقاضیاندر صورت تمایل م یتوانند  ۵روز قبل از انجام
مزایده به اج رای احکام حقوقیدادگستری ن یریز م راجعه تا اقدامات قانونی جهت بازدید از اموال مورد مزایده انجام گیرد.
ش رایط مزایده -1 :مزایده با قیمت پایه فوقالذکر شروع م یگردد -2 .برنده مزایده مکلف است ۱۰درصد مبلغ پیشنهادی را فی
المجلس به حساب سپردهدادگستری واریز نماید و نیز مکلف است به تشخیصدادورز حداکثر ظرف یک ماه باقیمانده ثمن
معامله (مزایده) را پرداخت نمایددر غیر این صورت  %۱۰مبلغ اولیه به نفعدولت ضبط خواهد شد -3 .مورد مزایده به کسی که
باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهد شد.

2/35407

آگهی جذب نیروی انسانی

اســناد رسمی شــماره  23نیریز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد جلد سند

 اضافه کردن  ۱دانه هل به چای به کاهش تجمع
چربیها کمک میکند !
پوست شما را جال میدهد ،سردرد را تسکین ،حالت تهوع
را رفع و نفخ و سوء هاضمه رادرمان میکند.

جالب است بدانید که خوردن و حتی بوییدن پرتقال ،به کاهش
اضطراب کمک میکند !
️مطالعات نشان میدهد ویتامین ث موجود در پرتقال
سطح هورمونهای استرس را مهار میکند و منجر به تقویت
سیستمایمنی بدن میشود️ .در یک مطالعه ،افراد مبتال به
فشارخون و کورتیزول «هورمون استرس» باال که ویتامین ث
دریافت کرده بودند ،نسبت به همتایانشان سریعتر در مواجهه با
استرس به حالت عادی بازگشته بودند.
همچنین خانمهای بارداری که دچار ویار بارداری هستند،
میتوانند با بو کردن پوست پرتقال ،آن را برطرف کنند.

صنایع غذایی  -4میکرو بیولوژی
۰۹۱۷۷۲۴۶۶۱۲

خیابان طالقانی نرسیده به بیمارستان شهدا

2/35456

دوطبقه.شنارژ.واقع در شهرک شهیدان رجایی.فازیک.بلوارپاسداران.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

 -1صنایع غذایی -2تغذیه  -3مهندسی شیمی با گرایش

ش  -1662مورخ 99/11/29

مدارسدر روستاهای بخش.
 -8پیگیری و احداث چندین پارکبازی توسط دهیاری
روستاها ازجمله خراسانی ،حاجیآباد ،هرگان ،تلمهتابی
و...
 -9پیگیری و واگذاری  11هکتار از مستثنیات قنات عربویه
به مالکان قنات.

 تالش و پیگیری مضاعف در جهت آسفالت راه ارتباطیروستای قلعهخواجه از سمت استخر کوهسرخ.
 تصویب عوارض ساخت و ساز و عوارض کسب و تأیید درهیئت.
 تطبیق بخش مرکزی و استانداری فارس و نحوههزینهکرد عوارض توسطدهیاریها به صورت کام ً
ال قانونی
و بهروز.
 پیگیری ،اجرا و الیروبی چند قنات از جمله میبد وبادامویه.
 پیگیریدر زمینه برقرسانی به روستای چاه نصرویه. پیگیری و واگذاری کدپستی به منازل فاقد کدپستیجهتدریافت سهمیه سوخت.

حمایت از سرمایهگذاری
شاهسوندحسنی در مورد سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال
نیز میگوید« :اگر یک سرمایهگذار خوب که مسائل
زیستمحیطی و طبیعی را رعایت کند و باعث باالبردن
شاخصهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی منطقه شود و
قصد کارآفرینیداشته باشد ،ما از او حمایت میکنیم .طرح
باغداری و کشت گیاهانداروییدر اراضی شیبدار از جمله
طرحهای اقتصادی است که با هدف ایجاد اشتغال ،افزایش
تولید محصوالت باغی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان
ارائه شده است .کارآفرینی و سرمایهگذاری در این مناطق
خوب است؛ چرا که بارندگی در این اراضی قابل توجه بوده
و طرح باغداری در آن قابل اجرا است .البته این به حمایت
اداره منابع طبیعی نیاز دارد .اگراین طرح در اراضی اجرا
شود ،جوانهای بیکار این شهرستان و بخش دارای شغل
میشوند».
وی در مورد قانون شوراها میگوید« :عضو شورا بودن کار
سختی نیست؛ ولی باید وقت زیادی برای پیگیری مسائل
و مشکالت گذاشت .من خودم زاده دهستان هرگانم و
متوجه هستم که مردم روستا مردمی زحمتکش هستند
و از راهدامداری و کشاورزی امرار معاش میکنند .آنها
مردم کمتوقعی هستند که با همه سختیها کنار میآیند
و خواسته زیادی ندارند؛ ولی من وظیفه خود میدانم که در
راه آبادانی روستاهای آنها،در هر زمینهای از جمله راه ،آب،
برق ،گاز ،اینترنت ،مسائل اقتصادی و اجتماعی تا جایی که
بتوانم برایشان قدمی بردارم».
شاهسوندحسنی در پایان ،به طور ویژه ازمجموعه
فرمانداری شهرستان و مجموعه بخشداری مرکزی و همه
کسانی که کمک کردند تا بخشی از مسائل و مشکالت بخش
مرکزی شهرستان برطرف شود ،تشکر و قدردانی کرد.

دارای مدرک کارشناسی در رشتههای:

ش  -1661مورخ 99/11/29

برنامههای انجام شده
شاهسوندحسنی مهمترین برنامههایی را که در این
چهارسال با همکاریدیگر اعضا پیگیری و به انجام رسانده،
به شرح زیر بیان میکند:
 -1گازرسانی
 پیگیری گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی از جملهروستاهای علیآباد شور چاهکنده.
 پیگیری گازرسانی به چندین واحد مرغداری و گلخانه. پیگیری نصب علمک گاز در روستاهای دارای گاز برایخانههای ساختهشده جدید.
 -2آبرسانی
 در زمینه آب و آبرسانی ،با توجه به شورشدن آب شربمجموعه نصیرآباد ،به محض ورود به صورت جدی
این مسئله را پیگیری کردیم و برای رفع این مشکل یک
حلقه چاه جهت آبرسانی حفر شد که به دلیل جدا بودن
آبفا شهری و روستایی ،انتقال آب انجام نشده است .با
پیگیریهای مکرری که انجام شد ،توانستیم در ابتدای
سال جاری با ادغام دو آبفا و ورود آقای دکتر طهماسبی
به مجلس شورای اسالمی و تشکیل کارگروه دفتر نماینده
حوزه انتخابیه ،به صورت جدیتری پیگیر این مسئله
شویم که امیدواریم با تالش همه مسئوالن هر چه زودتر
شاهد آبرسانی به این مجموعه باشیم.
 آبرسانی به روستاهای هرگان ،چاهشور  2 ،1و  ،3روستایعربویه 1و  2و روستای تهرونی کهدرحال انجام است.
 پیگیری آبرسانی به شهرک باغتخت که تکمیل شدهاست.
 پیگیری رفع مشکل آبرسانی به روستاهای سنگبر  1و 2 پیگیری و برقی کردن تنها چاه آب چاهانجیر که در حالانجام است.
 -3پیگیری و احدات زمین و چمن مصنوعی در تلمهتابی
و حاجیآباد که افتتاح شده و مورد استقبال جوانان قرار
گرفته است.
 -4پیگیری اسناد مالکیتدر روستاهایدارای طرح هادی

نیاز به کمکهای دولتی
شاهسوندحسنی خاطرنشان میکند« :برای تکمیل
پروژههای باال هزینههای میلیاردی الزم است و نمیشود
آن را از طریق خودیاری مردم تأمین کرد؛ چرا که خیلی از
مردم بخش مرکزی وضعیت اقتصادی خوبی ندارند .تنها
کمک مالی که مردم روستاها تا اینجا داشتند ،این بود که
توانستیم به کمک اهالی دهستان هرگان بخش کوچکی
از مشکل اینترنت تعدادی از روستاهای دهستان را برای
دانشآموزان حل کنیم .برای رفع مشکالت دیگر ،با
خیرین آبرسان و دکتر طهماسبی صحبتهایی کردهایم
و امیدواریم با تالش و همکاری همه عزیزان که تا اینجا
همکاری الزم راداشتهاند ،بتوانیم برای رفاه و آسایش مردم
زحمتکش بخش مرکزی قدمی برداریم» .

کارگاه تولید و بسته بندی نان هستیم.

مراجعه حضوری

فرعی.۱۱متراژ.۳۰۰زیربنا طبقه اول .۱۸۰سه خواب.طبقه دوم ۱۴۰دوخواب.
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سمیه نظری ،گروه گزارش:
سعید شاهسوندحسنی عضو دوره پنجم شورای روستای
چنارویه است که به توصیه و اصرار دوستان و احساس
عالقه به زادگاه خویش در انتخابات شوراها شرکت کرده و
با حمایت همشهریان به عنوان عضو شورای اسالمی بخش
مرکزی مشغول به خدمت است.
او در مورد بخش مرکزی میگوید« :بخش مرکزی با
داشتن  40روستا ،یکی از بخشهای شهرستان نیریز است
که خود دارای دو دهستان هرگان و رستاق است و  7هزار
نفر جمعیت دارد .روستای تلمهتابی پرجمعیتترین
روستا و دارای  1300خانوار و روستای دهمسی و دهچنار
کمجمعیتترین روستا واقع در دهستان هرگان هستند.
در بخش مرکزی  26روستایدارای شورا و  19روستادارای
دهیاری میباشند».

و گرفتن سند توسط مالکان روستاهایدارای طرح هادی.
 -5پیگیری پوشش شبکههای صداو سیما در دهستان
هرگان.
 -6پیگیری ودر نهایت برقرسانی به روستاهای چاهشور 1
و  2و تعویض المپهای فرسودهدر کل بخش.
 -7پیگیری و اختصاص سهمیه سوخت برای سرویس

را انجامدهند .این برنامه ها عبارتند از:
 اتمام کار پروژه آبرسانی به مجموعه روستای نصیرآبادجهت برطرف کردن مشکل شوری آب شرب.
 -آسفالت جاده منتهی به روستای قلعهخواجه .

نیازمند به یک نیرو به عنوان مسئول فنی جهت نظارت در

در فروشگاه قنادی ترنج
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تالشبرایتوسعهبخشمرکزی

️ صحبتهای یک روانپزشکدرباره اضطراب !
️اضطراب وضعیت روانی ناخوشایندی است که افراد را
دچار نگرانی شدید ،تشویش ذهنی ،ترس ودلهره میکند.
درمانهای طبیعی و غیر دارویی زیادی برای برطرف
کردن اضطراب و تشویش وجود دارد؛ از جمله درمانهای
طبيعی ،چای بابونه به همراه مقدار کمی سنبلالطیب
است.
برخی از مواد بابونه دقیقاً همان کاری را با مغز میکند که
داروهای آرامبخش همچون والیوم انجام میدهند.

دعوت به همکاری

چند خط سالمتی

گفتگو با عضو شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان نیریز

قلعهخواجه.
 پیگیری سرعت اینترنت با توجه به نیازدانشآموزان. پیگیری عوارض آالیندگی معادن موجود در بخشمرکزی.
 گرفتن کد روستا و اجرای طرح هادی در شهرک صدرا وباغتخت.

دعوت به همکاری

نیازمند یک فروشنده خانم جهت کار

منزل فروشی
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زیر نظر :دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و محدثه نیکمنش کارشناس ارشد تغذیه

نیازمندیها
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جامعهوتندرستی

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
@ neyrizan.fars
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