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فروردین 99،
 سومین نمایشگاه آفتاب هنر 

در المرد
برای رشــد و تعالی و حضور هنرمندان هنرهای 
تجسمی در مراحل استانی و گاه کشوری نیازمند 
به داشــتن دبیرخانــه دائم و بودجــه و اعتبار 
می باشــد که با همکاری اداره فرهنگ و ارشــاد 
مثبتی در حوزه هنرهای تجسمی  اسالمی گام های 
بسیار  ایده آل ها  با  هنوز  اما  برداشته ایم،  شهرستان 

داریم. فاصله 
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس؛ 
نشســت هماهنگی برنامه سومین نمایشگاه آفتاب 
با حضــور ابراهیم میر، سرپرســت اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی المرد و پدیدآورندگان این 
نمایشــگاه در اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

گردید. برگزار  المرد  شهرستان 
ابراهیم میر، سرپرســت اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی المرد گفت: المــرد ظرفیت های باالیی 
در حوزه هنرهای تجســمی به ویژه رشته نقاشی 
و گرافیک دارد. این ظرفیت در شهرســتان المرد 
با وجــود انجمن هنرهای تجســمی و هنرمندان 
صاحب ذوق و هنر بیش از پیش شــده اســت. 
انجمــن هنرهای تجســمی این شهرســتان برای 
بیماران  از  بار و در راســتای حمایت  ســومین 
ســرطانی و نیازمند اقدام به برگزاری نمایشــگاه 
آفتاب هنر در شهرســتان نموده اســت که جای 

دارد. تقدیر 
نمایشــگاهی شهرســتان  فضای  داد:  ادامه  وی 
بسیار  تجســمی  هنرهای  فعالیت های  انجام  برای 
کوچک است و ما نمی توانیم در این حوزه شاهد 
برگزاری نمایشــگاههایی در ســطح استانی و یا 

باشیم. ملی 
هنرهای  انجمن  مســئول  هاشــم پور،  ســلمان 
تجســمی المرد هم گفت: برای رشــد و تعالی و 
حضــور هنرمندان هنرهای تجســمی در مراحل 
دبیرخانه  داشتن  به  نیازمند  استانی و گاه کشوری 
دائم و بودجه و اعتبار می باشــد که با همکاری 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی گام های مثبتی در 
حوزه هنرهای تجســمی شهرستان برداشته ایم، اما 

داریم. فاصله  بسیار  ایده آل ها  با  هنوز 
وی افــزود: هم اکنون اولویت کاری این انجمن 
آماده ســازی مواد و فضای ســومین نمایشــگاه 
هنرهــای تجســمی آفتــاب هنر می باشــد که 
برنامه ریــزی الزم انجام شــده و به حول و قوه 
الهی در فروردین ماه ســال آتی این نمایشــگاه 

شد. خواهد  بازگشایی 

7 علم و فناوری

هفته نامه طلوع 
المرد و مهر تلفنی آگهی 

و اشتراک می پذیرد

0917819683

قطعات بتنی پارس خوزی
 عرضه کننده سنگ لبه ، سنگ کانیوا ، بلوک ، حلقه چاه و...

تحویل اجناس  به محل کار 
با کیفیت باال و دستگاه های نو و پرس

آدرس: شهر خوزی _ روبروی پمپ بنزین شهید شمسی پور

مسول فروش منصور کیانی:          09135762886مدیر کارگاه ابراهیم قلندریان:           09179819532

با تخفیف ویژه
 خدمات به شهرهای مهر و المرد_ وراوی و خوزی و روستا های همجوار

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139860311017000103 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردر واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک خرامـه تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای علـی اکبـر حیدری فرزنـد محمد به شـماره شناسـنامه 31 صـادره از خرامه در سـه دانگ مشـاع از 
شـش دانـگ یـک کارخانـه برنجکوبی به مسـاحت 6864047 متـر مربع تحت پـاک فرعـی 1712 از 213 اصلی 
مفـروز ومجـزی شـده از 213 اصلـی قطعـه یک واقع در بخـش پنج فارس خریـداری از مالک رسـمی خانم معصومه 
محمـدی محـرز گردیـده اسـت . لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی داشـته باشـند مـی تواننـد ار تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد 
تاریخ انتشار نوبت اول :14 /98/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/30

رضا حقانی نیا  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرامه 

م الف / 463

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابـر رای شـماره 139860311017000102 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقردر واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک خرامه تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای ناصـر تقـی زاده خرامـه فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 31 صـادره از خرامه در سـه دانگ 
مشـاع از شـش دانـگ یـک کارخانـه برنجکوبی بـه مسـاحت 6864047 متر مربـع تحت پاک فرعـی 1712 از 
213 اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از 213 اصلی قطعه یـک واقع در بخش پنـج فارس خریداری از مالک رسـمی 
خانـم معصومـه محمـدی محـرز گردیـده اسـت . لـذا به منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی داشـته باشـند مـی توانند ار 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد . 
تاریخ انتشار نوبت اول :14 /98/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/30

رضا حقانی نیا  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرامه 
 الف / 462

به گزارش خبرنــگار ایلنا از المرد، احمد محجوب 
در بازدیــد از مرکز جامع علمــی- کاربردی خانه 
کارگر واحد المــرد گفت: سیاســت مراکز  جامع 
علمی کاربردی خانه کارگر در راستای تغییر فرهنگ 
مدرک گرایی به مهارت آموزی در کشــور تعریف 
شده اســت که خانه کارگر با تاسیس و راه اندازی 
این مراکز، توانسته اســت در حوزه مهارت آموزی 
در ســطح آموزش عالی، کارنامه درخشانی از خود 

بگذارد. بجا 
وی با اشــاره به اینکه استان فارس دارای دو مرکز 
جامــع علمی- کاربردی خانه کارگر اســت، افزود: 
مراکــز علمی کاربــردی خانه کارگر در شــیراز و 
المرد جزو مراکز فعال هســتند کــه با روند مطلوبی 
در راســتای ارتقای توان علمــی و افزایش مهارت 

دارند. فعالیت  انسانی  نیروی  تخصصی 
قائم مقام مراکز علمی کاربردی خانه کارگر کشــور 
بیان کرد: شهرستان المرد به دلیل  همجواری با مراکز 
مختلف صنعتی و اســتقرار صنایــع بزرگ در منطقه 
ویژه اقتصادی به عنــوان قطب بزرگ و مهم صنعتی 
محسوب می شــود، با تهیه طرح جامع مطالعاتی که 
در ارتباط با تاسیس دانشــگاه پیگیری شد، باالخره 
مرکز المرد از ســال 94 با دو رشــته مهندسی آغاز 
بکار کرد و هم اکنون مجموع رشــته های کاردانی و 

کارشناسی این مرکز به 6 رشته رسیده است.
محجوب در ادامه با اشــاره به  رشــد مرکز المرد 
در ابعــاد مختلــف امکاناتی و جذب دانشــجو از 
تالش ها و پیگیری های دبیر خانه کارگر المرد، مدیر 
و کارمندان مرکز علمــی خانه کارگر قدردانی کرد 
و افزود: هم اکنون حدود 200 دانشــجو در  مرکز 
جامع علمی کاربردی واحد المرد مشغول به تحصیل 
هســتند، با اســتفاده از تمامی ظرفیت ها و افق آتی 
این منطقه و دیگر مناطق مهم همجوار؛ می توان برای 

جذب بیشتر دانشجو و ارتفای سطح کیفی این مرکز 
برنامه ریزی و تالش بیشــتری داشت، در این راستا  
مرکز جامع اســتانی و کشور از تمامی ظرفیت خود 
در چارچوب اهداف و برنامه ها بکار خواهد گرفت 
تا  واحد المرد در جمع مراکز  برتر علمی کاربردی 

خانه کارگر کشور قرار گیرد.
وی  با اشــاره به تسهیالت تخفیف شهریه و تقسیط 
مراکز علمی کاربردی خانه  دانشجویان جدید  جهت 
کارگر،  افــزود: در حال حاضر کارگاههای مجهز و 
کاملی در مرکز المرد در زمینه  کامپیوتر، الکترونیک 
صنعتــی، کنترل صنعتی و ریختــه گری راه اندازی 
شده است که توسعه امکانات و بروزرسانی آنها در 

صورت نیاز در اولویت قرار دارد.
محجوب با تاکید بر اینکه بکارگیری اساتید مجرب 
و استفاده از استانداردهای نوین آموزشی در ارتقای 
اولویت های  از  سطح علمی و تجربی دانشــجویان 
مراکز جامع اســت، بیان کرد: بــا حمایت های دبیر 
کل معزز خانه کارگر، اکثر مراکز ما دارای ساختمان 
ملکی هستند و در این شهرســتان با پیگیریهایی که 
انجام شــده، هرچه سریعتر زمین در اختیار این مرکز 
قرار گیرد تا در آینده باتوجه به ارتقای دانشــگاه، از 
تمامی ظرفیتهای شهرســتانی و منابع مختلف استفاده 
کنیم که این مرکز از ســاختمان اســتیجاری به یک 
فضای آموزشی، رفاهی، خدماتی و کارگاهی مستقل 

درخور شــان مردم و نخبگان این شهرســتان منتقل 
شود.

این مســئول در ادامه حمایت خود را از  توســعه 
امکانات و رشــته های مرکز علمــی کاربردی خانه 
کارگر المرد اعــالم کرد و از بخش های مختلف این 

مرکز بازدید به عمل آورد.
رئیس  »داریــوش حیدری«  بازدید،  این  در جریان 
مرکــز علمی کاربردی خانه کارگر المرد با اشــاره 
به اینکه مســئوالن خانه کارگر و شهرســتان اهتمام 
ویژه ای به توســعه این مرکز علمی کاربردی دارند، 
افزود: 73 نفــر از مرکز علمی کاربردی خانه کارگر 
المرد دانش آموخته شــدند و  هم اکنون این مرکز 
دانشــگاهی  آمادگی دارد تا در 4 رشــته کاردانی 
)ایمنی کار و  حفاظت فنی، ابزار دقیق، برق صنعتی، 
متالوژی آلومینیم( و دو رشــته کارشناسی )مهندسی 
فنــاوری الکترونیــک صنعتی  و مهندســی فناوری 

کنترل- ابزار دقیق( دانشجو پذیرش کند.
قائم مقــام مراکز علمــی کاربردی خانــه کارگر 
کشور در ســفر یک روزه از مراکز مختلف صنعتی 
شهرستان المرد بازدید کرد و در جریان پیشرفت ها 

و دستاوردهای صنعتی این منطقه قرار گرفت.
همچنین عبدالرضا روحی دبیــر خانه کارگر المرد 
با تشــکر از حمایت های دبیرکل  خانه کارگر، قائم 
مقام مرکز علمی کاربردی خانه کارگر و مســئوالن 
محلی در پیشبرد اهداف آموزشی مجموعه متبوع اش، 
گفت: به زودی فصل جدیدی از صنایع مهم و نوین 
در این نقطه اســتراتژیک کشور شــکل می گیرد و 
منطقه ویژه اقتصادی المــرد میزبان صنایع بزرگ و 
کلیــدی خواهد بود، از این رو مرکز علمی کاربردی 
خانه کارگر واحد المرد ظرفیت مناسبی برای ارتقای 
توان علمی و آماده ســازی نیروهای متخصص ماهر 

جهت صنایع است.

قائم مقام مراکز علمی کاربردی خانه کارگر کشور مطر ح کرد: 
حمایت از توسعه امکانات و رشته های مرکز علمی- کاربردی خانه کارگر المرد

 همزمان با ایام شــهادت حضرت صدیقه طاهره ســالم اهلل علیها، از پنجمین اثر مکتوب روحانی جوان حجت االسالم سید مجتبی حسینی نژاد با نام »نقش والدین در تربیت دینی 
فرزندان« در قالب 110 صفحه رونمایی خواهد شد.

این کتاب در شش فصل با پرداختن به ضرورت، اهمیت، اهداف و مفهوم شناسی شامل تعاریف، عناوین و نقش والدین در انتقال ارزش های دینی به فرزندان، رسالت ویژه آنان 
در انتقال هنجارهای عاطفی به فرزندان را مورد بررسی قرار می دهد. توضیح و تبیین نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های اجتماعی به فرزندان و بررسی وظایف والدین در انتقال 

هنجارهای اخالقی، از دیگر محورهای این کتاب می باشد.
»نوای سیدا«، »اسناد قدیمی یگانه سیاستمدار حاج سید علی اکبر عبداللهی«، »نقش مادر در عفت دختران« و »خیرگو، ای زادگاه خوب من« از جمله آثار و تألیفات حجت االسالم 

سید مجتبی حسینی نژاد می باشد.

همزمان با ایام سوگواری فاطمیه؛
 کتاب »نقش والدین در تربیت دینی فرزندان« به نویسندگی روحانی جوان 

المردی رونمایی خواهد شد

معرفی سرپرست اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

شهرستان المرد
 طی حکمی از ســوی مصیب امیــری، مدیرکل 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
به سمت سرپرست  رئیســی  فارس، حسین  استان 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 

شد. منصوب  المرد  شهرستان 
جلســه معرفی حســین رئیســی و قدردانی از 
خدمات مســعود تقی زاده رئیس سابق این اداره 
مسئول  مدیرکل،  معاون  المرد،  فرماندار  با حضور 
حراســت و مدیر امور شهرســتان های اداره کل 
استان  گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث 

برگزار شد. فارس در محل دفتر فرماندار المرد 
دو هنرمند المردی بر قله ی 

میراث آسمان
عکس  جشــنواره  المرود  خبرنــگار  گزارش  به 

را شناخت.  برندگان خود  آسمان  میراث 
المردی   عــکاس  هنرمند  دو  این جشــنواره  در 
محمدصادق حیاتی و علی حســن زاده به ترتیب 
با  4  و 3 عکــس به نمایشــگاه و مرحله نهایی 
جشــنواره راه یافتــه بودند کــه در نهایت محمد 
صادق حیاتی در بخش »آســمان شــب و میراث 
طبیعی« موفق به کســب مقام اول  و علی حســن 
زاده نیــز در همین بخش موفق به کســب  مقام 

دوم شدند.
این جشــنواره که از ســوی موسسه ساروس و 
حمایت IAU  ســازمان جهانــی نجوم در بخش 
های  آســمان شب و میراث تاریخی، آسمان شب 
و میراث طبیعی و آسمان شب و میراث ناملموس 
با هدف شناســاندن میراث ایران به کمک زیبایی 
های آســمان برگزار شــده بود، عصــر امروز با 
افتتاح نمایشــگاه و معرفی برندگان خود در موزه 

ملی ایران به کار خود پایان داد

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شــرکت آرین بشول کندر شرکت ســهامی خاص به شماره ثبت 717 و شناسه ملی 10860456466 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء 
هیئت مدیره بشــرح ذیل تعیین گردید: آقای افشــین امینی به شماره ملی 3732065758 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد بشول به شماره ملی 5159282424 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای 
مختار بشول به شماره ملی 5159282289 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم طیبه رحیمی به شماره ملی 5279861340 به سمت عضو هیئت مدیره آقای میثم بشول به شماره ملی 5159282513 به سمت عضو 
هیئت مدیره - کلیه قراردادها و اوراق اسمی و اوراق بهادار شرکت از قبیل : چک و سفته و بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر و همچنین تمامی مکاتبات و 

نامه های عادی و اداری با امضاء هرکدام از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المردشناسه آگهی : 736519             32588


