
مسـئوالن  حضـور  بـا  زوج   ۵۰ آسـان  ازدواج  جشـن  مراسـم   
شـد. برگـزار  المـرد  شهرسـتان 

بـه گـزارش خبرنـگار مهر، فـرج اهلل علـی پور اسـتاد دانشـگاه و 
مدیـر اجرایـی جشـن ازدواج آسـان در خصـوص برگـزاری ایـن 
بـا  گفتگـو  در  خیریـن  مشـارکت  و  برنامه هـا  کیفیـت  و  مراسـم 
خبرنـگار مهـر در المـرد اظهـار کـرد: امسـال برای ششـمین سـال 
متوالـی شـاهد جشـن ازدواج ۵۰ زوج جـوان شهرسـتان المـرد از 
بخش هـای )عالمرودشـت، خیرگـو، چاهـورز، مرکـزی و المرد( به 
همـت همـه خیراندیشـان و نیک اندیشـان، و با همـکاری ۲۰ کمیته 

اجرایـی برگزار شـد.
وی اظهـار کـرد: بـرای ایـن جشـن ازدواج بیـش از ۲۶۴ نفـر بـا 

مشـارکت مالـی بـه مبلـغ ۹۶۴ میلیـون تومـان بوده اسـت.

او ضمـن درخواسـت مسـاعدت و همـکاری از همه خیراندیشـان 
تصریـح کـرد: بـرای تأمین اعتبـار کامل ایـن مراسـم، نیازمند ۳۰۰ 

میلیـون تومـان کمک مالی هسـتیم.
وی ادامـه داد: امسـال، تاکنـون بیـش از ۲۰۰ زوج از ۴۰۰ خانواده 
راهـی خانـه بخـت شـدند که بـرای هـر زوج بـه مبلـغ ۲۵ میلیون 
تومـان و ۱۰ میلیـون تومـان خدمـات عـروس و دامـاد )آتلیـه و..( 

تأمین شـده اسـت.
علـی پـور ضمـن تشـکر و قدردانـی از خیریـن تصریـح کـرد: 
کاالهـای اساسـی همچـون یخچـال، تلویزیون، اسـپلیت بـرای این 

زوج هـای جـوان تأمین شـده اسـت.
علـی پور افزود: این مراسـم برای ششـمین سـال متوالـی با عزمی 
راسـخ و بـا برنامـه ای مـدون و هدفمنـد از چندین ماه قبـل در پی 
شـکل گیـری مراسـمی بـه ایـن عظمـت بـوده کـه خداونـد یاری 
کـرد تـا همـه برنامه هـا به شـکلی کامـاًل زیبا و شـکیل انجام شـود.

همچنیـن عباس حاجـی زاده مدیرکل ورزش و امورجوانان اسـتان 
فـارس در این مراسـم ضمن تشـکر از مؤسسـه خیریـه جواداالئمه 
دهنـو عالمرودشـت و خیریـن عزیـز، بیـان کـرد: مـا ایـن گونـه 
ازدواج هـا را حمایـت می کنیـم و آمـوزش در تمامـی شهرسـتان ها 

داریم. را 
وی گفـت: اجـرای طـرح پـاد یکـی از بهتریـن طرح هایـی سـت 
کـه در سـطح شهرسـتان شـیراز اجرایـی شـده، و آمـوزش رایگان 
را بـرای زوجیـن انجـام خواهیـم داد، تا شـاهد ازدواج هـای موفق 

. شیم با

سالکو ۳۰۰ تن شمش 
آلومینیومی به بورس کاال 

عرضه کرد

فرماندار المرد خبر داد؛
افزایش شعب اخذ رای

 در المرد

مدیرکل بنیاد فارس:
2دیدار با ایثارگران موجب مباهات است
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مقام معظم رهبری: 
در تبلیغات انتخابات 

مراقبت بشود که مخارج 
بیش از متعارف و زیادي و 

اسراف گونه انجام نگیرد.

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

آگهی مزایده 
نوبت دوم  )مرحله اول ( مورخ 1400/3/9       
    نوبت دوم  ) مرحله دوم ( مورخ 1400/3/17

شـهرداری اشـکنان درنظر دارد بـا توجه به مجوز شـورای 
اسـالمی شـهر نسـبت بـه واگـذاری کامیـون سـنگین ده 
چـرخ موجـود ) تیـراژ دیـزل( خـود به صـورت اجـاره با 

مشـخصات منـدرج در شـرایط مناقصـه اقـدام نمایـد، متقاضیان واجد شـرایط 
مـی تواننـد جهـت اخـذ مـدارک و شـرایط شـرکت در مزایـده از تاریخ درج 

آگهـی بـه مـدت ۱۰ روز کاری بـه دبیرخانـه شـهرداری مراجعـه نمایند.
۱-دسـتگاه مـورد اجـاره فقط در محدوده و حریم شـهر اشـکنان اجـازه کارو 

دارد. تردد 
۲-مدت اجاره یک ساله خواهد بود.

۳-قیمت پایه تعیین شـده برای اجاره ماهیانه ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
۴-متقاضیـان می بایسـت جهت سـپرده شـرکت در مناقصـه مبلـغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریـال بـه حسـاب ۱۰۰۰۱۴8۰۳۳7۰۶ نـزد پسـت بانـک به نام سـپرده شـهرداری 

واریـز یـا بصـورت ضمانـت نامه معتبـر ارائـه نمایند.
۵-چنانچـه نفـرات اول تا سـوم برنده از انعقـاد قرارداد انصراف دهند سـپرده آنان 

بـه ترتیب به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد.
۶-بـه پیشـنهادات مخـدوش و مشـروط و مبهم و فاقد سـپرده واصله بعـد از مهلت 

مقـرر ترتیـب اثر داده نمی شـود.
7-شهرداری در رد و یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

8-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۹-آخریـن مهلت تحویـل پاکت های پیشـنهادی ۱۰ روز کاری پس از مرحله دوم 
نوبـت اول مـی باشـد و تاریـخ گشـایش پاکـت ها یـک روز پس از اتمـام مهلت 

قانونـی خواهد بود.
۱۰-سایر شرایط وبرگ پیشنهاد قیمت در اسناد مناقصه قید می گردد.

خسروی - شهردار اشکنان
1142419                  35921               1947 م الف 

 روند انتقال آب از خلیج فارس سرعت می گیرد

آگهي حصر وراثت 
 آقـای ابوطالـب بـی نظیر   داراي شناسـنامه شـماره ۶۵7۹7۳۰۲۴۲   به شـرح درخواسـت  از این شـورا  درخواسـت 
گواهـي حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان بـدر بی نظیر   بـه شـماره شناسـنامه ۳۶۲ در تاریخ 
۱۳۹۲/۶/۱۱ در اقامتـگاه دایمـي خـود شـهرک  امام خمینـی )ره( در بدرود حیـات گفته و ورثه حین الفـوت آن مرحوم 

منحصر اسـت به :  
۱ -معصومه حاجی زاده    متولد ۱۳۲۵  ش ش ۶۵7۹7۲۵۳۰۳ صادره از مهر همسر متوفی  

۲ -علی رضا بی نظیر     متولد ۱۳۴۶  ش ش ۶۵7۹7۲7۶۹۱ صادره از مهر پسر  متوفی  
۳ -عبدالرضا  بی نظیر     متولد ۱۳۴8  ش ش ۶۵7۹7۲77۰۵ صادره از مهر پسر  متوفی  
۴ -ابوطالب  بی نظیر     متولد ۱۳۶۱  ش ش ۶۵7۹7۳۰۲۴۲ صادره از مهر پسر  متوفی  

۵ -احمد رضا  بی نظیر     متولد ۱۳۵۰  ش ش ۶۵7۹7۲77۱۳ صادره از مهر پسر  متوفی  
۶ -حوا بی نظیر     متولد ۱۳۵۵  ش ش ۶۵7۹7۲8۶۹8 صادره از مهر  دختر   متوفی  

7 -عصمت  بی نظیر     متولد ۱۳۶۹  ش ش ۵۱۵۰۰۲۴۴۲۲ صادره از مهر  دختر   متوفی  
8 -زهره  بی نظیر     متولد ۱۳۵۹  ش ش ۶۵7۹7۳۰۰۹۹ صادره از مهر  دختر   متوفی  
۹ -زهرا  بی نظیر     متولد ۱۳۶۳  ش ش ۶۵7۹۹۵۵۶۱۹ صادره از مهر  دختر   متوفی  

۱۰ -فوزیه   بی نظیر     متولد ۱۳۵۱  ش ش ۶۵7۹7۲77۲۱ صادره از مهر  دختر   متوفی  
و مرحـوم ورثـه دیگـري ندارد اینک با انجام تشـریفات درخواسـت مزبور را به اسـتناد مـاده ۳۶۲ قانون امور حسـبي یک نوبت 
آگهـي مـي نمایـد تا هر کسـي اعتراضـي دارد و یا وصیت نامـه اي از متوفي نزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهي ظـرف یک ماه به 

شـورا تقدیـم دارد واال گواهي صادر خواهد شـد .      
                                          دفتر  شوراي حل اختالف شهر اسیر   

جشن ازدواج آسان ۵۰ زوج جوان در المرد برپا شد
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از خلیـج  انتقـال آب  راهبـردی  رئیـس شـورای 
فـارس گفـت: انتقـال آب از خلیج فـارس در فاز 
اول بـه المـرد و مهـر و در ادامـه بـه شـهرهای 
شـرق و شـمال اسـتان فـارس انجـام خواهد شـد.

المـرد،  از  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
اعضـای شـورای راهبـردی اننقـال آب از خلیـج 
صنایـع  مجتمـع  از  فـارس  اسـتان  بـه  فـارس 

نمودنـد. بازدیـد  جنـوب  آلومینیـوم 
عامـل  مدیـران  از  کـه جمعـی  بازدیـد  ایـن  در 
شـرکت هـای صنعتـی اسـتان فارس و مسـؤوالن 
آخریـن  داشـتند  حضـور  نیـز  محلـی  و  اسـتانی 

رونـد آبرسـانی بـه صنایـع مسـتقر در شهرسـتان 
المـرد مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

همچنیـن اعضـای شـورای راهبـردی انتقـال آب 
از خلیـج فـارس بـه اسـتان فـارس بـه صـورت 
مجتمـع صنایـع  مختلـف  بخـش هـای  از  میدانـی 
و  تریـن  بـزرگ  عنـوان  بـه  جنـوب  آلومینیـوم 
مـدرن تریـن کارخانـه آلومینیـوم جنـوب بازدید 
و  تولیـد  رونـد  آخریـن  جریـان  در  و  نمودنـد 
اشـتغال جوانـان متخصـص ایـن مجموعـه بزرگ 

گرفتنـد. قـرار  کشـور  صنعتـی 
از خلیـج  انتقـال آب  راهبـردی  رئیـس شـورای 
فـارس بـه اسـتان فـارس در ایـن بازیـد بـا بیان 
غیرمتعـارف  هـای  آب  سـمت  بـه  دنیـا  اینکـه 
یـک  مـا  کشـور  داشـت:  اظهـار  اسـت،  رفتـه 
بارندگـی در  کشـور خشـک اسـت کـه میانگیـن 
کشـور از میانگیـن دنیـا یک سـوم اسـت و وقتی 
خشکسـالی طوالنـی مـی شـود و بایـد به سـمت 

برویـم. دریـا  غیرمتعـارف  هـای  آب 
سـیدمحمدرضا رضـازاده افـزود: اسـتان فـارس 
بـا توجـه بـه شـرایطی کـه دارد بـا مشـکل کـم 

آبـی مواجـه هسـت و از سـوی دیگر بـا توجه به 
نزدیکـی بـه خلیـج فـارس، موضـوع انتقـال آب 

جـدی تر شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا همفکـری نماینـده ولی 
و  نماینـدگان  مجمـع  فـارس،  اسـتان  در  فقیـه 
انتقـال آب  اسـتاندار فـارس، شـورای راهبـردی 
بـا  تفاهماتـی  و  گرفـت  فـارس شـکل  خلیـج  از 
وزرات صمـت انجـام و مجوزهایـی نیـز از قبـل 

اسـت. شـده  صادر 
اسـتاندار اسـبق فـارس ادامـه داد: ۲۹۰ میلیـون 
مترمکعـب  آب مجوز آن صادر شـده اسـت و در 
۱۵ میلیـون مترمکعـب برنامـه ریـزی  مرحلـه اول 
شـده اسـت که در فاز اول در المـرد و مهر و در 
ادامـه در شـهرهای شـرق و شـمال اسـتان فارس 

انجـام خواهد شـد.
شـیرین  آب  سـایت  کـرد:  بیـان  زاده  رضـا   
نیـز  آن  تجهیـزات  و  اسـت  کـن جانمایـی شـده 
خریـداری شـده اسـت و بـا پیـش خریـدی کـه  
شـاهد  اسـت،  داده  انجـام  ایمیـدرو  سـازمان 

بـود. خواهیـم  زمینـه  ایـن  در  خوبـی  رونـق 

2اخبار

فرماندار المرد خبر داد؛
افزایش شعب اخذ رای در المرد

فرمانـدار المـرد از افزایـش شـعب اخـذ رأی 
بـه منظـور پیشـگیری از شـیوع کرونـا خبـر داد.

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، حسـین شـبانی 
هیأت هـای  هماهنگـی  بـا  کـرد:  تصریـح  نـژاد 
در  رأی  اخـذ  شـعبه   78 نظـارت،  و  اجرایـی 
پیـش  المـرد  شهرسـتان  پنجگانـه  بخش هـای 
 ۲8 جمعـه  روز  در  کـه  اسـت  شـده  بینـی 
می دهنـد. انجـام  را  رأی  اخـذ  کار  خردادمـاه 

فرمانـدار المـرد بـا اشـاره افزایـش شـعبه های 
گسـترش  از  پیشـگیری  خاطـر  بـه  رأی  اخـد 
۳۶ شـعبه اخـذ  ویـروس کرونـا گفـت: تعـداد 
۲۱ شـعبه در اشـکنان  رأی در بخـش مرکـزی، 
بخش هـای  در  و  عالمرددشـت،  در  شـعبه   ۱۲ ،
چاهـورز و خیرگـو هرکـدام ۹ شـعبه، کار اخذ 

رأی از شـهروندان رابـر عهـده دارنـد.
الزم  بینی هـای  پیـش  گفـت:  المـرد  فرمانـدار 
سـوی  از  شـعبه ها  کـردن  ضدعفونـی  بـرای 
شـده  انجـام  نظـارت  و  اجرایـی  هیأت هـای 
عزیـز  همشـهریان  باهمراهـی  امیدواریـم  کـه 

باشـیم. داشـته  پرشـور  انتخاباتـی 
 78 مشـارکت  بـه  اشـاره  بـا  نـژاد  شـبانی 
درصـدی مردم شهرسـتان المرد در دور گذشـته 
حساسـیت  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  انتخابـات 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری خردادماه امسـال 
و همزمانـی آن بـا انتخابات شـوراهای اسـالمی 
شـهر و روسـتا، شـاهد حضـور گسـترده مـردم 

خواهیـم بـود.
توزیع بسته حمایتی بین گروه های 

آسیب پذیر شهرستان مهر 

بـرای حمایت از گروه های آسـیب پذیر شهرسـتان 
مهـر 8۹۰ بسـته معیشـتی بین گروه های آسـیب پذیر 

شهرسـتان توزیع شد.
مرکـز  سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
فارس،رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان مهـر در 
ایـن زمینـه گفـت: به همـت خیرین تامین سـالمت، 
جمعیـت هالل احمـر و کانـون خادمیـاران رضوی 
شهرسـتان مهـر8۹۰ بسـته معیشـتی بـه گروه هـای 

آسـیب پذیـر شهرسـتان مهـر توزیـع شـد 
سـید حسـن خلیلی افزود: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونـا تاکنـون بـا همکاری های برون بخشـی، 8۹۰ 
بسـته حمایتی و سـبد غذایـی به ارزش سـه میلیارد 
و ۱۱۵ میلیـون ریـال بـه گروه هـای آسـیب پذیـر 

شهرسـتان مهـر تهیه وتوزیع شـد .
وی افـزود: بـا هـدف حمایـت از نیازمنـدان مبتال 
و  کـودکان  سـالمندان،  کوویـد۱۹،  بیمـاری  بـه 
بسـته های  تغذیـه،  سـوء  دچـار  بـاردار  مـادران 
و  بهداشـت  شـبکه  بـه  را  بهداشـتی  و  تغذیـه ای 

درمـان بـوده اسـت
کشف خودرو سرقتی در مهر 

وراوی  بخـش  در  سـرقتی  نتیـا  زا خـودرو 
شـد. کشـف  مهـر  شهرسـتان 

سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
شهرسـتان  نتظامـی  ا فارس،فرمانـده  مرکـز 
نتظامـی  ا فرماندهـی  مامـوران  گفـت:  مهـر 
گشـت  حیـن  مهـر  شهرسـتان  وراوی  بخـش 
یـک  بـه  اسـتحفاظی  حـوزه  سـطح  در  زنـی 
بـه  خیابـان  کنـار  در  کـه  نتیـا  زا سـواری 
بـود مشـکوک پس  پارک  صـورت بالصاحـب 
مطلـع  آگاهـی  پلیـس  سیسـتم  از  اسـتعالم  از 
شـدند خـودرو فـوق دارای سـابقه سـرقت از 

دارد. کرمـان  اسـتان 
بـرای  افزود:تـالش  کرمـی  عظیم الـه  سـرهنگ 

دارد. ادامـه  سـارق  دسـتگیری 

حجت  االسالم والمسلمین محمد 
گنجی امام جمعه منطقه گله دار:

آنچه دغدغه نظام، رهبری و مردم 
انقالبی است حضور حداکثری در 

انتخابات است

نمـاز  شـکن  دشـمن  و  آفریـن  وحـدت  آییـن 
جمعـه گلـه دار باحضور مـردم خداجـوی منطقه 
شـیخ  والمسـلمین  االسـالم  حجـت  امامـت  بـه 
محمـد گنجـي در مسـجد جامع المهـدی )عج(، 
بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی اقامه 

. شد
بـه  سـفارش  ضمـن  اول  خطبـه  در  وی   
توشـه  زاد  بهتریـن  نمـود  تاکیـد  الهـي  تقـوای 
تقواسـت. انسـان  عـزت  مایـه  و  سـرمایه   و 

خطیـب جمعـه گلـه دار بـا توجـه بـه قرارگیری 
گفـت  خرمشـهر  شـهر  آزادسـازی  ایـام  در 
واقعیـت ایـن کـه حقایقـی مهـم از دوران دفاع 
مقـدس وجـود دارد که ایـن مفاهیم باید توسـط 
رزمنـدگان و خانـواده محتـرم شـهدا گفته شـود 
و بـا کمـک اصحـاب رسـانه و اهـل قلـم برای 
عمـوم مـردم بیـان گـردد. همواره حضـرت امام 
خمینـی )ره( و مقـام معظم رهبری به پاسداشـت 
. داشـتند  ویـژه  تاکیـد  بـزرگ  واقعـه   ایـن 

عملیـات  ویژگی هـای  از  سـاخت  گفـت   وی 
کـم  زمـان  بـه  می تـوان  خرمشـهر  آزادسـازی 
آماده سـازی و طراحـی آن، وسـعت بسـیار زیاد 
عملیـات،  زمـان  بـودن  طوالنـی  نبـرد،  منطقـه 
منطقـه  اطـراف  دشـوار  و  قـوی  موانـع  وجـود 
کـرد  اشـاره  دشـمن  تلفـات  بی نظیـر  حجـم  و 
چهـار  در  غرورآفریـن  عملیـات  ایـن  لـذا  و 
مرحلـه باعـث آزادسـازی شـهر خرمشـهر شـد. 
پـس از موفقیـت در ایـن عملیـات، امـام خمینی 
)ره( در پیامـی بـه مـردم و رزمنـدگان، از آنان 
پیـروزی و موفقیت هـا  تشـکر کردنـد و همـه ی 
دانسـتند. الهـی  بیکـران  الطـاف  از  ناشـی   را 

اشـاره   بـا  ادامـه  در  گلـه دار  جمعـه  امـام 
از  یکـی  گفـت  کریـم  قـرآن  از  آیاتـی  بـه 
جنـگ  در  پیـروزی  عامـل  و  ایمـان  نشـانه های 
و  اسـت  مبـارزه  در  اسـتقامت  و  قـدم  ثبـات 
همچنیـن یـاد و ذکـر خداونـد، اطاعـت از خدا 
پایـداری  و  صبـر  و  اختـالف  عـدم  رسـول،  و 
نبردهـا می باشـد. پیـروزی در تمـام   از عوامـل 

المسـلمین گنجـی در خطبـه  حجـت  االسـالم و 
دوم نیـز ضمـن سـفارش مجـدد به تقـوای الهی 
بـه تحـوالت جهانـی  اشـاره  بـا  پرهیـزگاری  و 
گفـت رئیـس پارلمـان سـوریه اعالم کرد بشـار 
اسـد بـا ۹۵ درصـد آرا در انتخابات این کشـور 
پیـروزی  اسـد،  بشـار  پیـروزی  و  پیـروز شـده 
ایـران اسـالمی و مـردم سـوریه اسـت. همچنین 
در هفتـه گذشـته مـردم قهرمـان فلسـطین نیز در 
جنـگ بـا اشـغالگران بـه موفقیـت دسـت یافتند 
مهمـی  و  سـنگین  خسـارت های  توانسـتند  و 
سـازند. وارد  اشـغالی  سـرزمین های  بـه   را 

مناسـبت های  تشـریح  بـه  ادامـه  در  وی 
و  مجلـس  تاسـیس  سـالروز  جملـه  از  هفتـه 
رهبـری  معظـم  مقـام  بـا  نماینـدگان  دیـدار 
مـورد  در  و  پرداخـت  گذشـته  روز  در 
انتخابـات  مـورد  در  انقـالب  رهبـر  منویـات 
داد. ارائـه  نمازگـزاران  بـه   توضیحاتـی 

خطیـب جمعـه گلـه دار تاکید کرد آنچـه دغدغه 
نظـام، رهبـری و مـردم انقالبـی اسـت حضـور 
بـر  بایـد  مـا  و  اسـت  انتخابـات  در  حداکثـری 
خـالف نظـر دشـمن انتخاباتـی پر شـور داشـته 
باشـیم. همچنیـن باید توجه داشـته باشـیم که در 
بیـن نامزدهـای انتخاباتـی فرد اصلـح را انتخاب 
انتخاباتـی  فعالیت هـای  اسـت  الزم  و  کنیـم 
باشـد. نامزدهـا  دیگـر  تخریـب  از  دور  بـه   مـا 

خطبـه  پایانـی  بخـش  در  گلـه دار  جمعـه  امـام 
شـاهد  کـه  اسـت  تاسـف  جـای  گفـت  دوم 
عملکـرد ضعیـف دولت مـردان و شـورای شـهر 
در ایـن دوره بودیـم و امیدواریـم بـا انتخـاب 
کاندیداهـای اصلـح زمینـه حـل مشـکالت مردم 

فراهـم گـردد.

 

یـج  و تر هفتـه  شـت  میدا ا گر سـبت  منا بـه 
ن  ا گـر ر یثا ا ز  ا نفـر  پنـج  نـی،  ا پهلو هنـگ  فر
ر  د ا  شـهد ه  د ا نـو خا و  ل  تبـا فو پیشکسـوت 
. ند شـد تجلیـل  د  المـر

سـبت  منا بـه   ، مهـر ر  نـگا خبر رش  ا گـز بـه 
نـی  ا پهلو هنـگ  فر یـج  و تر هفتـه  شـت  میدا ا گر
بـا  مشـهر  خر زی  دسـا ا ز آ همچنیـن  و 
صفـری  حبیـب  ج  حـا هنگـی  هما و  ری  همـکا
 ، د المـر ن  شهرسـتا ن  تا پیشکسـو تیـم  مسـئول 

پیشکسـوت  ن  ا گـر ر یثا ا ز  ا تـن  سـه  ز  ا
 ، خشـنو حمـد  ا مل  شـا ن  شهرسـتا ل  تبـا فو
مصطفـی  و  ئـری  ا ز ه  حمـز محمـدی،  بـر  جا
ر  عمـا و  نی  شـعبا شـهید  ر  د ا بـر نی  شـعبا
محـل  ر  د گـر  برز شـهید  نـد  ز فر گـر  برز
چمـن  میـن  ز ن  تا پیشکسـو زی  بـا و  یـن  تمر
ر  د ن  شهرسـتا یـن  ا پـرورش  و  مـوزش  آ

. ند شـد تجلیـل  صمیمـی  مـاًل  کا یـی  فضا
ه  ر ا د ا ئیس  ر لـی  فا دق  صـا سـم،  ا مر یـن  ا ر  د
ن  د ا د ر ا قـر لگـو  ا د  المـر ن  نـا ا جو و  ورزش 
ندگـی  ز ر  د ن  نـا ا پهلو نگـی  ا د مر و  م  ا مـر
و  د  ا د ر  ا قـر کیـد  تا د  مـور ا  ر ه  مـر ز و ر
ن  ا ر و د ر  د ن  نـا ا جو ی  تها د رشـا ز  ا گفـت: 
عملیـات  ر  د ه  یـژ بو مقـدس،  ع  فـا د له  سـا  8
و  پیـروزی  بـه  منجـر  کـه  لمقـدس  ا بیـت 
نـی  ا د قدر شـت  ا د بـر  ر  د ا  ر مشـهر  خر فتـح 

. می کنیـم
شـما  جمـع  ر  د حضـور  ز  ا گفـت:  و  ا
می کنـم  خرسـندی  ز  ا بـر ا ن  تا پیشکسـو

بـه  ا  ر نـی  ا پهلو هنـگ  فر یـج  و تر هفتـه  و 
ن  تا پیشکسـو شـما  بخصـوص  ورزش  معـه  جا

یـم. گو مـی  یـک  تبر
صفـری  حبیـب  ج  حـا ئیـن،  آ یـن  ا مـه  ا د ا ر  د
حضـور  ز  ا ن  تا پیشکسـو ل  تبـا فو تیـم  مسـئول 
د  ن المـر نـا ا ه ورزش و جو ر ا د ا ئیـس  ر لـی  فا
ر  حضـو سـم  ا مر یـن  ا ر  د کـه  نی  تا پیشکسـو و 

. د کـر تشـکر  و  تقدیـر  شـتند  ا د
سـت  ا یـن  ا بـر  ن  تالشـما م  تمـا  : د و فـز ا وی 
ینـات  تمر و  ل  تبـا فو ری  ا برگـز جلسـات  کـه 
یزی شـده  ر مـه  نا بر و  ن  مـدّو بـه صـورت  ا  ر

. هیـم د م  نجـا ا
بـا  ل  تبـا فو ن  تا پیشکسـو ز  ا  ، ن یـا پا ر  د
بعمـل  تجلیـل  هدیـه  و  سـپاس  لـوح  ا  هـد ا

. مـد آ
ن  سـتا ا بـی  جنو ی  ها شـهر ز  ا یکـی  د  المـر
بـا  متـری  کیلو  ۳7۵ ر  د کـه  سـت  ا رس  فـا

. د ر ا د ر  ا قـر مرکـز  یـن  ا

 

اداره   ۱7 گفـت:  المـرد  بهزیسـتی  اداره  رئیـس 
افـراد  شهرسـتان المـرد بـرای تسـهیل در تـردد 
برنامـه  بـه  مکلـف  جانبـازان  و  معلولیـت  دارای 
انـد. شـده  اجرایـی  ریـزی 

بـا  گـو  و  گفـت  در  زاده  کاظـم  معصومـه 
خبرنـگار مهـر، دربـاره وضعیت مناسـب سـازی 
معلولیـت  دارای  افـراد  تـردد  در  تسـهیل  بـرای 
و جانبـازان گفـت: در سـال های گذشـته هزینـه 
مناسب سـازی مسـکن و محیـط زندگـی معلـوالن 
میلیـون   ۴۴ مبلـغ  بهزیسـتی  دسـتورالعمل  طبـق 

ریـال بـود و بـا توجـه بـه بـاال رفتـن هزینه های 
سـاخت و نصـب وسـایل در سـال جـاری ایـن 
مبلـغ بـه ۱۰۰ میلیـون ریـال افزایـش پیـدا کـرد 
 ۱۱ بـه  گذشـته  سـال  در  بهزیسـتی  سـازمان  و 
مبلـغ  المـرد  بهزیسـتی  پوشـش  تحـت  معلـول 
مسـکن  مناسب سـازی  بـرای  ریـال  میلیـون   7۴۴

پرداخـت کـرد. و محیـط زندگـی 
وی بـا تاکیـد بـر اینکه مناسب سـازی اسـتاندارد 
جانبـازان  و  معلـوالن  پذیـری  دسـترس  سـبب 
مؤثـر  حضـور  و  خدمـات  و  امکانـات  بـه 
اجـرای  کـرد:  بیـان  می شـود،  جامعـه  در  آنـان 
پیاده سـازی  و  معابـر  و  خیابان هـا  همسطح سـازی 
نصـب  پیاده روهـا،  در  نابینایـان  ویـژه  خطـوط 
بیشـتر  در  معلـوالن  عبـور  ویـژه  تابلوهـای 
نقـاط شـهر المـرد، گامـی ارزشـمند در راسـتای 
و  معلـوالن  بیشـتر  هرچـه  دسـترس پذیری 
کـه  اسـت  خدمـات  و  امکانـات  بـه  جانبـازان 

شـود. متوقـف  طرح هـا  ایـن  نبایـد 
کاظـم زاده از لحاظ شـدن امتیـاز مناسب سـازی 
رتبه بنـدی  در  دولتـی  دسـتگاه های  محیـط 

المـرد  در  اداره   ۱7 گفـت:  و  داد  خبـر  ادارات 
اداره در حـال   ۱۵ مناسب سـازی شـده اسـت و 
و  اشـکاالت  رفـع  و  مناسب سـازی  پیگیـری 
و  هماهنگـی  سـتاد  در  کـه  هسـتند  نقص هـا 
بـه  کـه  شهرسـتان  مناسب سـازی  پیگیـری 
برگـزار  بهزیسـتی  دبیـری  و  فرمانـدار  ریاسـت 
معاونیـن،  و  فرمانـدار  تاکیـد  بـا  نیـز  می شـود 
و  دارنـد  ویـژه  اهتمـام  ادارات  رؤسـای 
امیدواریـم بـا حضـور منظـم در جلسـات سـتاد 
 ۱۰۰ و پیگیـری مصوبـات، شـاهد مناسب سـازی 

باشـیم. اداری  محیط هـای  درصـدی 
المـرد،  بهزیسـتی  اداره  رئیـس  گفتـه  بـه 
نظـارت  بـا  نیـز  مددجویـان  جدیـد  مسـکن های 

اسـت. شـده  مناسب سـازی  بهزیسـتی 
توزیـع  و  خریـد  زمینـه  در  کـرد:  اضافـه  وی 
 ADL ( انطباقـی  توانبخشـی  کمـک  وسـایل 
کننـده  بلنـد  صندلـی  دسـتگاه  دو  تعـداد   )
باالبـر  صندلـی  دسـتگاه  یـک  و  الکترونیـک 
تـوان  اختیـار  در  و  خریـداری  الکترونیـک 

گرفـت. قـرار  المـردی  خواهـان 

»سـالکو«،  جنـوب  آلومینیـوم  صنایـع  شـرکت   
۳۰۰ تن شـمش  در اردیبهشـت مـاه سـال جاری 
پونـدی  هـزار  یـک  درصـد   8۵ /۹۹ آلومینیومـی 
ریـال   ۵۴۶ و  هـزار   ۵۳7 معـادل  قیمتـی  بـا  را 
ایـن  همچنیـن  کـرد.  عرضـه  کاال  بـورس  در 
 8 /۹۹ آلومینیومـی  شـمش  تـن   ۳۰۰ مجموعـه 
درصـد یک هـزار پونـدی را بـا میانگیـن قیمت 
۵۳7 هـزار و ۲۴۶ ریـال در همـان مـکان ارائـه 
تـن  هـزار   ۲ مجمـوع   از  شـمش ها  ایـن  داد. 
اردیبهشـت   ۲7 کـه  بـوده  آلومینیومـی  شـمش 
مـاه توسـط سـالکو بـه بـورس کاال عرضـه شـد.

بـه گـزارش کاماپـرس، حداقـل عرضه شـمش 
تعییـن  تـن   ۴۰ درصـد،   8۵ /۹۹ آلومینیومـی 
شـده کـه تـا میـزان هـزار تـن قابلیـت افزایش 
۲۰ تن اعالم  دارد. کـف خریـد این شـمش نیـز 

شـمش  بـرای  عرضـه  حداقـل  همچنیـن  شـد. 
کـه  بـوده  تـن   ۵ درصـد،   8 /۹۹ آلومینیومـی 
تـا سـقف هـزار تـن امـکان عرضـه آن وجـود 
 ۲۰ نیـز  محصـول  ایـن  خریـد  حداقـل  داشـته، 

اسـت. تن 
سـال  مـاه  فروردیـن   ۲۵ در  و  ایـن  از  پیـش 
جـاری، هـزار تـن آلومینیـوم توسـط سـالکو به 
۵۹۶ ریال  ۵۱۲ هـزار و  بـورس کاال بـه قیمـت 
عرضـه شـد. از ایـن مقـدار عرضـه شـده، ۹۰۰ 
تـن مـورد معاملـه قرار گرفـت. در واقـع اولین 
عرضـه ایـن مجموعـه بـا اسـتقبال روبـرو شـد.

اعتباردهـی تمامـی محصـول از طریـق ضمانـت 
اسـنادی،  اعتبـاری  گشـایش  یـا  بانکـی  نامـه 
درصـد   ۵ /۱ کارمـزد  بـا  ماهـه،  سـه  حداکثـر 
بـود.  ایـن عرضـه  از جملـه مشـخصات  ماهانـه 
آلومینیـوم  صنایـع  مجتمـع  مذکـور،  تاریـخ  در 
فـروش  بـه  موفـق  بـار  نخسـتین  بـرای  جنـوب 
کاال  بـورس  صادراتـی  رینـگ  در  آلومینیـوم 
شـد. ایـن مجموعـه بـرای جـذاب شـدن عرضه 
صادراتـی آلومینیـوم تخفیفاتـی قائـل شـده، بـه 
نرخ هـای  بـا  مقایسـه  در  قیمت هـا  دلیـل  همیـن 

می رسـد. نظـر  بـه  مناسـب  داخلـی 
محصـوالت  صادراتـی  عرضـه  مزیت هـای 

ی فلـز

صادراتـی  عرضـه  مزیت هـای  از  یکـی 
تنـوع  کاال  بـورس  در  فلـزی  محصـوالت 
بازارهـا بـرای عرضـه کننده هـا بـوده کـه ایـن 
درب  و  ریالـی  فـروش  صـورت  بـه  عرضـه 
ریالـی محصوالت  فـروش  این  اسـت.  کارخانـه 
بازگشـت پول،  عـالوه بـر کاهش ریسـک عـدم 
تـا حـدودی مسـئولیت فروشـندگان را نیـز کـم 

. می کنـد
از  دیگـر  یکـی  موجـود،  اطالعـات  بنابـر 
در  فلـزات  صادراتـی  عرضـه  مهـم  مزیت هـای 
بـوده،  آلومینیـوم نخسـتین آن  بـورس کاال، کـه 
شـفاف سـازی اسـت. در واقـع ایـن کار باعث 
قراردادهـای  و  اسـتفاده ها  سـو  از  جلوگیـری 
صوری شـده و دسـت دالالن را از سـود قطعی 

می کنـد. کوتـاه  کننـدگان  تولیـد  بـه  متعلـق 
زمینـی  در  جنـوب  آلومینیـوم  صنایـع  مجتمـع 
ویـژه  منطقـه  در  هکتـار   ۲۰۰ مسـاحت  بـه 
واحدهـای  شـد.  احـداث  المـرد  اقتصـادی 
ریختـه  و  سـازی  آنـد  کارگاه  احیـا،  انـرژی، 
مجموعـه  ایـن  اصلـی  بخش هـای  از  گـری 
پـودر  کارخانـه  مصرفـی  مـواد  عمـده  هسـتند. 
آلومینـا، کک کلسـینه شـده و قیر اسـت. شـمش 
آلومینیـوم، بیلـت و اسـلب از محصـوالت اصلی 

هسـتند. سـالکو 

سالکو ۳۰۰ تن شمش آلومینیومی به بورس کاال عرضه کرد

رئیس اداره بهزیستی المرد خبر داد؛
مناسب سازی ۱۷ اداره المرد برای تردد آسان معلوالن و جانبازان

ایثارگران پیشکسوت فوتبال المرد تجلیل شدند

 روند انتقال آب از خلیج فارس سرعت می گیرد

هفته نامه طلوع المرد و 
مهر تلفنی آگهی

 می پذیرد 
۵2۷2۵648
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مدیرکل بنیاد فارس:
موجب  ایثارگران  با  دیدار 

است مباهات 

مدیـرکل بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران فارس در 
دیـدار بـا خانواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگران 
شهرسـتان المـرد گفـت: دیـدار بـا خانـواده های 
معـزز شـاهد و ایثارگـر موجـب مباهـات و روحیه 

اسـت بخش 
به گـزارش ایثـار از فـارس، مدیرکل بنیاد شـهید 
وامـور ایثارگـران فـارس در سـفر بـه شهرسـتان 
المـرد بـا خانـواده هـای معظـم شـهیدان حمزه و 
عبـاس صفایـی، ابوالحسـن رضایـی، جانبـاز 7۰ 
درصـد حـاج محمـد روحـی و آزاده و جانباز ۵۰ 

درصـد علـی صفـری دیـدار و گفتگـو کرد.
حجت االسـالم محمدجـواد محمدی پـور در این 
دیدارهـا ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدا 
و  جانبـازان  شـهدا،  دیـروز  گفـت:  ایثارگـران  و 
آزادگان در میـدان نبـرد بـا دشـمن، حماسـه بـی 
بدیلـی از شـجاعت و ایثـار خلـق کردنـد و امروز 
همچـون  بزرگـواران  آن  معظـم  هـای  خانـواده 
فرزنـدان گرانقدرشـان، حماسـه ای از صبر، ایثار و 

اسـتقامت ترسـیم کردنـد.
وی افـزود: دیـدار بـا خانـواده های معظم شـهدا 
و ایثارگـران بـرای خادمـان شـهدا همـواره روحیه 
بخـش و موجب افتخار و مباهات اسـت و کارکنان 
بنیـاد بر خـود می بالنـد که بـه عزیزتریـن بندگان 

خداونـد خدمت رسـانی مـی کنند.
گفتنـی اسـت شـهیدان حمـزه و عبـاس صفایـی 
و ابوالحسـن رضایـی بـه ترتیـب در سـال هـای 
۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ در مناطـق آبـادان، دشـت عبـاس و 
خرمشـهر به شـهادت رسـیدند. جانبـاز 7۰ درصد 
حـاج محمـد روحی سـال ۱۳۶۲ در عملیـات خیبر 
براثـر ترکـش از نواحی دسـت راسـت و چشـم به 
فیـض جانبـازی نائـل شـد و جانبـاز و آزاده علی 
صفـری نیـز سـال ۱۳۶۰ در عملیـات مطلـع الفجر 
در منطقـه شـیرکوه از نواحی دسـت و پـا مجروح 

و بـه اسـارت نیروهـای بعثـی عراقـی درآمد.

مدیرکل ارتباطات فارس اعالم کرد:
افزایش ضریب نفوذ موبایل در 

جاده های جنوب فارس

اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  مدیـرکل 
سـایت های  راه انـدازی  بـا  گفـت:  فـارس 
از  بخشـی  در  ارتباطـی  زیرسـاخت  جـاده ای، 
تقویـت  اسـتان  جنـوب  مواصالتـی  محورهـای 
افزایـش  همـراه  تلفـن  نفـوذ  ضریـب  و  شـده 

. بـد می یا
در  گفـت:  خبرنـگاران  بـه  سـهرابی   مهـرداد 
 ۲ ارتباطـی،  زیرسـاخت های  توسـعه  راسـتای 
محورهـای  در  همـراه  تلفـن  جـاده ای  سـایت 
دار- گلـه  و  جهرم-دبیـران-الر  مواصالتـی 

دارالمیـزان احـداث و موجب بهبـود و افزایش 
ضریـب نفـوذ موبایـل شـده اسـت.

سـایت ها  ایـن  احـداث  کـرد:  خاطرنشـان  او 
در راسـتای تحقق مصوبات سـفر سـال گذشـته 
وزیـر ارتباطـات و فناوری اطالعـات به فارس 
مواصالتـی  محورهـای  حداکثـری  پوشـش  و 

اسـت. بوده  اسـتان 
احـداث سـایت جـاده ای  بـا  گفـت:  سـهرابی 
دار- گلـه  مواصالتـی  محـور  در  ایرانسـل 

از  کیلومتـر   ۲۲ مهـر،  شهرسـتان  دارالمیـزان 
ایـن محـور تحـت پوشـش ایـن اپراتـور تلفـن 
همـراه قـرار گرفتـه و همزمـان روسـتای چـک 
چـک بخـش اسـیر ایـن شهرسـتان بـا جمعیتـی 
بالـغ بـر ۵۰ نفـر نیـز بـه شـبکه ملـی اطالعات 

متصـل شـده اسـت.
اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  مدیـرکل 
سـایت  احـداث  بـا  افـزود:  فـارس  اسـتان 
جـاده ای همـراه اول در محـور جهرم-دبیـران-

الر، نیـز بـه میـزان ۱۰ کیلومتـر از ایـن محـور 
تحـت پوشـش ایـن اپراتـور قـرار گرفته اسـت.

سـهرابی گفـت: با راه انـدازی این دو سـایت، 
در مجموع هشـت سـایت از ۱۳ سـایت مصوب 
شـده جهـت احـداث در ۱۲ محـور مواصالتـی 
اسـتان، تاکنـون بـه بهره برداری رسـیده اسـت.

دیدار مدیرکل بنیاد فارس با 
خانواده 4 ایثارگر شهرستان مهر

حجـت االسـالم محمدجـواد محمدی پـور مدیرکل 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران فـارس در سـفر بـه 
شهرسـتان مهـر با خانواده شـهیدان یوسـف مظاهری، 
عبدالرضا دوسـت کام و حبیـب اهلل احمدپور و جانباز 

7۰ درصـد حاجـی حقیقت دیـدار کرد.
االسـالم  حجـت  فـارس،  از  ایثـار  گـزارش  بـه 
محمدجـواد محمـدی پور مدیرکل بنیاد شـهید و امور 
ایثارگران فارس در سـفر به شهرسـتان مهـر با خانواده 
شـهیدان یوسـف مظاهـری، عبدالرضـا دوسـت کام 
و حبیـب اهلل احمدپـور و جانبـاز 7۰ درصـد حاجـی 

حقیقـت دیـدار کرد.
تکریـم خانـواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگـران، 
بررسـی امور معیشـتی و پیگیری مسـائل و مشـکالت 
خانـواده های معزز شـاهد و ایثارگـر و ترویج فرهنگ 
ایثار و شـهادت از مهمترین برنامه های سـفر مدیرکل 

به شهرسـتان مهـر و انجـام این دیدارهـا بود.
گفتنی اسـت شـهیدان حبیـب اهلل احمدپور، یوسـف 
مظاهـری و عبدالرضا دوسـت کام به ترتیب در سـال 
های ۱۳۶۰، ۱۳۶۵ و ۱۳۶7 در مناطق بسـتان، شـرهانی 
و شـلمچه بـه شـهادت رسـیدند و جانبـاز 7۰ درصد 
حاجـی حقیقـت نیز ۲۲ بهمن سـال ۱۳۶۴ در عملیات 

والفجـر 8 به فیـض جانبازی نائل شـد.

 

یـادواره شـهدای حماسـه آزادسـازی خرمشـهر با 
حضـور خانواده هـای معظـم شـهدا، جانبـازان، و 
ایثارگـران در حسـینیه حضـرت زینـب )س( المرد 
شـد. برگـزار 

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حجت االسـالم روح 
ایـن  ترابـی نسـب راوی مطـرح کشـوری در  اهلل 
مراسـم خاطرنشـان کـرد: همـه مـا بایـد پشـتیبان 
نظـام  و  انقـالب  ایـن  قـدردان  و  فقیـه  والیـت 

باشـیم.
منطقـه  در  آمریـکا  نیابتـی  جنگ هـای  بـه  وی 
اشـاره کـرد و گفـت: دشـمن بـه دنبال این اسـت 
کـه بـا راه انداختـن جنـگ نظامی تسـلیحات خود 

برسـاند. فـروش  به  را 
او بـه نقـش مسـیحایی امـام خمینـی )ره( در بـه 
ثمـر نشـاندن ایـن انقـالب اشـاره کـرد و گفـت: 
سـبحان  خداونـد  لطـف  و  مردمـی  حمایت هـای 
باعـث شـد انقالب در سـال ۵7 بـه پیروزی برسـد.

سـخنران مراسـم سـوم خرداد در شـهر المـرد به 
بحـث نفـوذ اشـاره کـرد و گفـت: دشـمن بـرای 
اینکـه بـه اهـداف پلیـد خود برسـد از مسـیر نفوذ 
بـه درون دسـتگاه های دولتـی و جریـان انقـالب، 

بـه دنبـال ضربـه زدن بـه حرکـت انقالب اسـت.
وی گفـت: جنـگ ایـران و عـراق را صـدام بر ما 
در  گنـاه  بـی  انسـان های  چقـدر  و  کـرد  تحمیـل 

ایـن جنـگ به شـهادت رسـیدند.

او بـه عملیـات بیـت المقـدس در جنـگ تحمیلی 
اشـاره کـرد و گفـت: در عملیـات بیـت المقـدس 
کمـر عـراق شکسـته شـد و ایـن عملیـات یکـی 
دشـمن  کـه  بـود  عملیات هایـی  بزرگتریـن  از 
زمیـن گیـر شـد و عـراق را بـه منطقـه خوزسـتان 
ایـن  در  برگردانـد، کـه  المللـی  بیـن  مرزهـای  و 

داد. را  اسـیر  بیشـترین  عملیـات 
وی افـزود: دشـمن تا بن دندان مسـلح نتوانسـت 
بـا جنـگ، کمـر ایـران را بشـکنند و بعـد از جنگ 
و  فرهنگـی  شـبیخون  و  فرهنگـی  تهاجـم  بـا 

ناتوفرهنگـی کار خـود را آغـاز کـرد.
وی افـزود: اقتـدار ایـران اسـالمی روز بـه روز 
بیشـتر خواهـد بـود و اگـر مـردم و مسـؤلین زیـر 
بیـرق امـام بماننـد، دشـمن نمی توانـد ذره ای بـه 
دیگـر  و  کنـد  وارد  خدشـه ای  اسـالمی  انقـالب 
را  اسـالمی  انقـالب  حرکـت  جلـوی  نمی تواننـد 

بگیرنـد.

اخبار

اظهـار  ای  مصاحبـه  در  شهردارشهراسـیر  فرزانـه  ابوتـراب   
داشـت: علیرغـم اینکـه ۱۶ پسـت از ۲۰ پسـت چـارت سـازمانی 
شـهرداری اسـیر فاقـد نیرومـی باشـد طـی یکسـال فعالیت شـبانه 
راهنمایـی  بـا  و  شـهرداری  پرسـنل  همـه  افزایـی  هـم  و  روزی 
شـهر،  اسـالمی  محتـرم  شـورای  هـای  سیاسـتگذاری  و  هـا 
عـوارض  ازانـواع  حاصـل  درآمـد  شـد  موفـق  اسـیر  شـهرداری 
 ... و  صـد  مـاده  کمیسـیون  شـهر،جرائم  ساختمانی،خودرو،سـطح 
کـه مسـتقیمًا توسـط شـهرداری اخـذ میگـردد رانسـبت بـه سـال 
از  بیـش  مـدت  ایـن  طـی  دهد.همچنیـن   افزایـش   %۴7۰ پیـش 
نمایـد. پرداخـت  بدهـی هـای شـهرداری را  از  میلیـارد ریـال   ۲۰

وی افزود:درحـوزه فعالیتهـای فرهنگـی وعمرانـی نیـز بـا توجـه 
بـه بضاعـت مـال یکـم شـهرداری،اقدامات مناسـبی انجـام گرفته 

کـه مهمتریـن آنهـا به شـرح زیرمیباشـد.
عمرانی: فعالیتهـای 

از  مسـکن  بنیـاد  اراضـی  در  سـاز  و  سـاخت  مشـکل  حـل   -۱
طریـق کمیسـیون مغایـرت هـای طـرح هـادی بـه وسـعت بیـش 

هکتـار.  ۱۲ از 
معابـر  آسـفالت  و  سـازی  زیـر  مربـع  متـر   ۳۶.۰۰۰ اجـرای   -۲

سـطح شـهر. 
۳- تملـک اراضـی از طریـق صلحنامـه و پرداخـت خسـارت یـا 

تحویـل زمیـن معـوض جهـت امـور عمرانـی و تعریـض معابـر.
۴- نصـب ۱۲ پایـه بـرق و مخابرات)کوچـه هـای بلوار شـهدای 
 ۳ شـماره کوچـه  کـوه،  پاییـن  بیژنـی،  شـهید  خیابـان  ابراهیمـی، 
خیابـان  غالمـزاده،  شـهید  خیابـان  نـژاد،  سـپهری  شـهید  خیابـان 
سـجادیه  محلـه  بـرق  ترانـس  جابجایـی  و   ).. و  رضائـی  شـهید 

معابـر. تعریـض  جهـت 
۳۱ ماموریـت آتـش نشـانی که حـدود۵۰% ماموریت  ۵- انجـام 
برون شـهری بوده اسـت )شـامل: دشـت نوآبـاد، جاده عسـلویه، 
جـاده عالمرودشـت، شـهرک امـام، چـاه دروا، سـرگاه،باغ چاله، 

هرج( مزیجـان،  بهرسـتان، 
۶- پیگیـری ۲۲ مـورد درخواسـت مغایـرت هـای طـرح هادی تا 

مطلوب. نتیجـه  حصـول 
هـای  دفترچـه  و  اسـیر  شـهر  هـادی  طـرح  آلبـوم  دریافـت   -7
مربوطـه شـامل »بررسـی و شـناخت شـهر« ، »بررسـی و شـناخت 
هـای  برنامـه  و  هـادی  »طـرح  و  شـهر«  مسـتقیم  نفـوذ  حـوزه 

اسـتانداری. فنـی  دفتـر  از  شـهر«  توسـعه 

8- تدویـن آییـن نامـه تقسـیط عـوارض در راسـتای حمایـت از 
سـاخت و سـازهای مجازکـه بـا همـکاری و مسـاعدت شـورای 
اسـالمی شـهر، پـس از طـی مراحـل قانونـی و بـا تاییـد کمیتـه 

فرمانـداری شهرسـتان مهـر تصویـب شـد. تطبیـق 
۹- طراحـی و چـاپ دفتـر امـوال غیـر منقـول بـرای سـاماندهی 
بـه  امـالک  واگـذاری  سـازی  شـفاف  و  شـهرداری  امـالک  بـه 

اشـخاص.
۱۰-پاکسـازی و تسـطیح معابـر سـطح شـهر از خـار و خاشـاک 
آن  گـزارش  کـه  خدماتـی  نیروهـای  و  بابکـت  دسـتگاه  بوسـیله 
پیشـتر از طریـق کانـال شـهرداری بـه اطـالع عموم رسـیده اسـت.

و  رانندگـی  و  راهنمایـی  عالئـم  نیازسـنجی  و  ۱۱-کارشناسـی 
نصـب در نقـاط مـورد نظـر و حادثـه خیـز.

ملـل،  میـدان  وآسـفالت  زیرسـازی  مزایـده  آگهـی  ارسـال   -۱۲
ورودی بلـوار شـهدای عبدالهـی، پارکینـگ خیابـان شـهید بیژنـی 
کـه  مناقصـه  اسـناد  تنظیـم  و  نـژاد   سـپهری  شـهید  خیابـان  و 
آسـفالت  عملیـات   ۱۴۰۰ خردادمـاه پایـان  تـا  کـه   امیدواریـم 

یابـد. خاتمـه 
۱۳- سـنگ فـرش پیـاده روهـای سـطح شـهر بصورت مشـارکتی 

مترمربع.  ۴۰۰۰ مسـاحت  بـه 
هـای  پـارک  بـرای  مالکیـت  سـند  اخـذ  رونـد  ۱۴-پیگیـری 

ری. ا د شـهر
۱۵-اصـالح آیین نامـه ارزش معامالتی امالک.

هـای  فصـل  در  شـیفت  دو  بصـورت  سـبز  فضـای  ۱۶-آبیـاری 
سـال. گرم 

۱7-بازدیـد روزانـه شـهردار از معابـر و محـالت شـهر پیـش از 
کاری. سـاعت  آغاز 

مسـاحت  بـه  نـژاد  سـپهری  شـهید  خیابـان  آسـفالت  ۱8-روکـش 
مترمربـع.  ۴8۰۰

۱۹- حفاری چاه آب شـهرداری.
۲۰-لکه گیری آسـفالت معابر و احداث سـرعتکاه در بلوار ملل.

شـهداء  پـارک  و  شـهداء  گلـزار  نـوری  هـای  بـرج  ۲۱-تعمیـر 
. م گمنـا

۲۲- احـداث 7 عـدد بـرج نـوری در پارک هـا و میادین سـطح 
. شهر

۲۳-تعمیـر پایـه های پرچم پل های ورودی شـهر و... .
تخلیـه  و  هـا  کوچـه  بـرای  فلـزی  پـل  احـداث  و  ۲۴-سـاخت 

آب. جـوی  کـردن 
مهـر- پلیسـراه  زبالـه در محوطـه  ۲۵- نصـب صندلـی و سـطل 

. شبند ا فر
۱۰ دوربین در پارک ها و میادین سـطح شـهر. ۲۶-نصب 

۲7- سـاماندهی به نخاله های سـطح شهر.
مسـیر  اصـالح  و  دروا  رودخانـه  خاکـی  بنـد  تقویـت   -۲8

. نـه خا د و ر
۲۹-تسـطیح معابـر خاکـی سـطح شـهر بـا همـکاری اداره راه و 

شهرسـازی شهرسـتان مهـر.
۳۰- کلنگ زنی سـاختمان شـهرداری و آتش نشانی.

۳۱-تهیـه نقشـه معماری سـاختمان شـهرداری و ارسـال بـه دفتر 
فنـی اسـتانداری جهـت بررسـی و تایید.

۳۲-رنگ آمیزی و زیبا سـازی فضای سـبز.
۳۳- لکـه گیری اطراف میدان ایفل با آسـفالت سـرد.

۳۴-خریداری دسـتگاه رنگ آمیزی تـک لبه و بلوارها.
سین. هفت  سـفره  المان  ۳۵-نصب 

و  هـا  شـهرداری  مشـاغل  بنـدی  طبقـه  طـرح  اجـرای   -۳۶
رسـمی  کارمنـدان  و  کارگـران  مزایـای  و  حقـوق  پرداخـت 

منظـم. و  همزمـان  بصـورت 
فرهنگی:  فعالیتهـای 

فضـا  و  مذهبـی  و  ملـی  هـای  مناسـبت  بنـر  نصـب  بـر  عـالوه 
سـازی شـهر کـه بـدون وقفـه و بصـورت منظـم انجـام گرفتـه، 
زیرمـی  شـرح  بـه  شـهرداری  فرهنگـی  هـای  فعالیـت  مهمتریـن 

باشـد:
)سـردار  مهـر  شهرسـتان  شـاخص  شـهید  تندیـس  ۱-سـاخت 
عنـوان  بـه  آن  از  اسـتفاده  و  بیژنـی(  عبدالـه  سـید  حـاج  شـهید 

و... فرهنگـی  مسـابقات  هدیـه 
تشـویق  جهـت  در  طبیعـت  روز  عکاسـی  مسـابقه  برگـزاری   -۲

مـردم بـه مانـدن در منـازل و برپایـی چـادر در حیـاط منـازل.
۳-حضـور شـهردار و پرسـنل شـهرداری در شـیفت های ایسـت 

شهر. ورودی  بازرسـی  و 
و  ریـزی  برنامـه  جلسـات  و  قـدس  روز  در  فعـال  ۴-حضـور 

. هنگـی هما
از  ۲ مرحلـه مسـابقه اصـول شـهروندی و تجلیـل  برگـزاری   -۵
شـاخص  شـهید  تندیـس  و  نقـدی  هدایـای  بـا  مسـابقه  برنـدگان 

ن. شهرسـتا
فطر. عید  نمـاز  ۶-برپایی 

7- توزیع ماسـک بیـن کارگران افغانی در محـل تجمع آنها. 
8-همـکاری در برگزاری مراسـم ارتحال امام )ره(.

۹- دیـدار با خانواده معظم شـهداء و جانبازان.
۱۰- ادای احتـرام بـه مقام شـهداء توسـط پرسـنل شـهرداری در 

مقدس. دفـاع  هفتـه 
پلیـس  و  اسـیر  بخـش  انتظامـی  پاسـگاه  پرسـنل  از  ۱۱-تجلیـل 

انتظامـی. نیـروی  هفتـه  در  دار  گلـه  راهـور 
۱۲- تشـریح مبانـی و روش اخـذ بهـای خدمـات پسـماند بـرای 

مجازی. فضـای  طریـق  از  شـهروندان 
شـهر  کتابـدار  از  تقدیـر  و  کتابخوانـی  مسـابقه  ۱۳-برگـزاری 

کتـاب. هفتـه  مناسـبت  بـه  اسـیر 
اهمیـت  و  خـودرو  سـالیانه  عـوارض  موضـوع  توضیـح   -۱۴

آن. پرداخـت 
شـهید  شـهادت  سـالگرد  مراسـم  برگـزاری  در  ۱۵-همـکاری 
سـلیمانی و گرامیداشـت سـردار شـهید حـاج سـید عبـداهلل بیژنـی.

مناسـبت  بـه  حسـین)ع(  امـام  میـدان  در  افشـانی  نـور   -۱۶
اسـالمی. انقـالب  پیـروزی  سـالگرد 

هـوای  روز  مناسـبت  بـه  خانوادگـی  روی  پیـاده  همایـش   -۱7
پـاک در دشـت مشـک آویـز بخـش اسـیر.

شهرداراسیر:
رشد 4۷۰ درصدی درآمد وصولی شهرداری اسیر از شهروندان در سال ۱۳99 

 پرداخت بیش از 20 میلیارد ریال از بدهی های شـهرداری

یادواره شهدای حماسه آزادسازی خرمشهر در المرد برگزار شد

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابـر راي شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۲۹۰۰۰۰۴۵مورخـه ۱۴۰۰/۲/۱۲  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمان هاي فاقد سـند 
رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای محمـود عالـی شـوندی    فرزند محمـد رضا    بشـماره 
شناسـنامه ۵۰۶۹ صـادره از  فراشـبند در ششـدانگ یـک بـاب انبـار    بـه مسـاحت 7۳7 متـر مربـع پـالک 7۶۰۲  فرعـی از ۱۲۳۱ اصلـی   قطعه ۶ بخـش 8 فارس 
واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقـای محمـد  رضـا  عالیشـوندی محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع 

قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : ۱۴۰۰/۳/۹        
     تاریخ انتشـار دوم : ۱۴۰۰/۳/۲۴

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند                             م الف /۴۰



سال پنجم / شماره 179یکشنبه 9 خردا د    1400 
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صاحب امتیاز و  مدیر مسوول: محمد مهدی جعفری زاده

سرپرست: احمد صادقی 
آدرس المرد:بلوار پانزده خرداد اول خیابان شهدا تلفن 52725648
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Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com

طلــوع 
المرد و مهر

امام حسین )ع( :
4 آگهی 

نبیند،  خويش  مراقب  را  تو  كه  چشمى 
كور است

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابـر راي شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۲۹۰۰۰۰۵۳مورخـه ۱۴۰۰/۲/۲۰  هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای جانعلـی فیـروزی فراشـبندی    فرزند علی مراد    بشـماره شناسـنامه ۲۳۱ صادره از  فراشـبند در ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن مزروعـی  به مسـاحت ۹۱۱۹۹/7 متـر مربع پـالک 7۶۰۳  فرعـی از ۱۲۳۱ اصلی   قطعـه ۶ بخش 8 فارس 
واقـع در شهرسـتان فراشـبند   خریـداري از مالـک رسـمي آقـای جانعلـی فیـروزی   محـرز گردیـده اسـت . لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـي مـي شـود در صورتـي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـي تقدیـم نماینـد . بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : ۱۴۰۰/۳/۹        
     تاریخ انتشـار دوم : ۱۴۰۰/۳/۲۴

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند                             م الف /۴۳

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابـر راي شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۲۹۰۰۰۰۲۰مورخـه ۱۴۰۰/۱/۲۶  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبـت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی عبدالکریـم حسـینی   فرزند لطفعلی   بشـماره شناسـنامه ۱۰7۵ صادره از  فراشـبند در ششـدانگ یکـدرب باغ نخلی   
بـه مسـاحت ۹۹۶۹/۶۶ متـر مربـع پـالک ۲8۳۴  فرعـی از ۱۲۳۹ اصلـی   قطعـه ۶ بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند   
خریـداري از مالـک رسـمي آقـای لطفعلـی حسـینی   محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نماینـد . بدیهي اسـت در صورت 

انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : ۱۴۰۰/۳/۹        
     تاریخ انتشـار دوم : ۱۴۰۰/۳/۲۴

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند                             م الف /۴۱

نوبت اول- مرحله اول                                   ۱4۰۰/۰۳/۰9      نوبت اول مرحله دوم ۱4۰۰/۳/۱۷
 شـهرداری اشـکنان در نظـر دارد برابـر مجـوز شـماره   291/99  مـورخ  1399/8/28 شـورای اسـالمی شـهر اشـکنان نسـبت بـه فـروش امـالک زمیـن به شـرح جدول زیـر برابر پایـه کارشناسـی اقدام نمایـد. متقاضیـان خرید مـی توانند از تاریـخ درج آگهی بـه مدت 10 

روز کاری بـه دبیرخانـه شـهرداری جهـت اخـذ مـدارک و شـرایط مزایـده مراجعه نموده و یـا با شـماره تلفـن 52762700 تماس حاصـل نمایند.
شرایط :

1- تمامی پیشـنهادات می بایسـت در پاکت سربسـته و در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد .
2- هزینـه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .

3- مبلغ 5 درصد سـپرده به ازای هر قطعه زمین به حسـاب شـماره 1000148033706 نزد  پسـت بانک بعنوان سپرده شهرداری واریز شود.
4-  سـپرده نفرات اول تا سـوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5- شـهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشـنهادات مختار می باشد.
6- به پیشـنهادات مخدوش و معیوب و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شـد.

                                                          حسین خسروی شهردار اشکنان

آگهی مزایده

مبلغ 5 درصد سپرده )ریال(قیمت کل )ریال(قیمت پایه کارشناسی هرمترمربع )ریال(مساحت  ترمربع(شماره قطعهنوع کاربریعنوان  و آدرس محلردیف

        36,000,000      720,000,000    84018,000,000تجاریتفکیکی محمودتکاپوی شـرق حسینیه چهارده معصوم1

        36,000,000      720,000,000    94018,000,000تجاریتفکیکی محمودتکاپوی شـرق حسینیه چهارده معصوم2

        36,000,000      720,000,000    104018,000,000تجاریتفکیکی محمودتکاپوی شـرق حسینیه چهارده معصوم3

     18,720,000      374,400,000    137/4410,000,000تجاریتفکیکی علی صحراگرد جنب مسـکونی حسن استاد4

     18,720,000      374,400,000    237/4410,000,000تجاریتفکیکی علی صحراگرد جنب مسـکونی حسن استاد5

     18,720,000      374,400,000    337/4410,000,000تجاریتفکیکی علی صحراگرد جنب مسـکونی حسن استاد6

     18,720,000      374,400,000    437/4410,000,000تجاریتفکیکی علی صحراگرد جنب مسـکونی حسن استاد7

     18,720,000      374,400,000    537/4410,000,000تجاریتفکیکی علی صحراگرد جنب مسـکونی حسن استاد8

     18,720,000      374,400,000    637/4410,000,000تجاریتفکیکی علی صحراگرد جنب مسـکونی حسن استاد9

     68,572,500   1,371,450,000      7457/153,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته10

     66,457,500   1,329,150,000      9443/053,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته11

     64,342,500   1,286,850,000      11428/953,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته12

     62,227,500   1,244,550,000      13414/853,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته13

     60,114,000   1,202,280,000      15400/763,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته14

     58,029,000   1,160,580,000      17386/863,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته15

     55,687,500   1,113,750,000      19371/253,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته16

     53,769,000   1,075,380,000      21358/463,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته17

     49,195,500      983,910,000      23327/973,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته18

     37,596,000      751,920,000      26250/643,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته19

     31,881,000      637,620,000      27212/543,000,000مسکونیتفکیکی غالمرضا اکبری محله اشـکاته20

     78,200,000   1,564,000,000      183914,000,000مسکونیتفکیکی جاسـم خسروی خیابان عصمت جنوبی21

     88,000,000   1,760,000,000      204404,000,000مسکونیتفکیکی جاسـم خسروی خیابان عصمت جنوبی22

     60,000,000   1,200,000,000      213004,000,000مسکونیتفکیکی جاسـم خسروی خیابان عصمت جنوبی23

     60,000,000   1,200,000,000      223004,000,000مسکونیتفکیکی جاسـم خسروی خیابان عصمت جنوبی24

     45,560,000      911,200,000      22683,400,000مسکونیتفکیکی اکبر علی نژاد غرب شـرکت گاز25

     65,625,000   1,312,500,000      37312/504,200,000مسکونیتفکیکی عباس رضاپور غرب شهر26

     65,625,000   1,312,500,000      38312/504,200,000مسکونیتفکیکی عباس رضاپور غرب شهر27

     65,625,000   1,312,500,000      39312/504,200,000مسکونیتفکیکی عباس رضاپور غرب شهر28

     65,625,000   1,312,500,000      40312/504,200,000مسکونیتفکیکی عباس رضاپور غرب شهر29

   171,585,000   3,431,700,000    176/2645,000,000تجاریتفکیکـی احمدعبدی جنب میدان خلیج فارس30

   170,730,000   3,414,600,000     275/8845,000,000تجاریتفکیکـی احمدعبدی جنب میدان خلیج فارس31

   169,650,000   3,393,000,000    375/4045,000,000تجاریتفکیکـی احمدعبدی جنب میدان خلیج فارس32

   166,635,000   3,332,700,000    474/0645,000,000تجاریتفکیکـی احمدعبدی جنب میدان خلیج فارس33

   175,630,000   3,512,600,000      18702/525,000,000مسکونیتفکیکـی احمدعبدی جنب میدان خلیج فارس34

1142421                  35920               1948 م الف 


