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مقام معظم رهبری: 
نظام جمهوری اسالمی ریشه 

دارد؛ این ریشه، مردمند. اجتماع 
مردم حول این نظام، مایه ی 

عزت و برکت کشور و برکت نظام 
و برکت خود آن مردم است

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

استاندار فارس:

 بیش از 
۳۰۰ میلیون 

مترمکعب آب 
از دریا به استان 
فارس تخصیص 

یافت

آگهي حصر وراثت 

 آقـای اسـماعیل ابراهیمـی  بـه شـرح درخواسـت  از اين شـورا  درخواسـت گواهـي حصر وراثـت نموده و 
چنیـن توضیـح داده که شـادروان قاسـم ابراهیمی   در تاريـخ 1399/4/19 در اقامتگاه دايمي خود شـهر  اسـیر 

در بـدرود حیـات گفتـه و ورثه حیـن الفـوت آن مرحوم منحصر اسـت به :  
1 -فاطمه درخشی نژاد   متولد 1334  ش ش 18 صادره از مهر همسر متوفی  

2 -حسن ابراهیمی   متولد 1361  ش ش 45 صادره از مهر پسر  متوفی  
3 -حسین ابراهیمی       متولد 1364  ش ش 53 صادره از مهر پسر  متوفی  

4 -اسماعیل  ابراهیمی   متولد 1367  ش ش 331 صادره از مهر پسر  متوفی  
5 -بتول ابراهیمی    متولد 1355  ش ش 1176 صادره از مهر دختر  متوفی  

6 -عذرا  ابراهیمی      متولد 1360  ش ش 1398 صادره از مهر  دختر   متوفی  
و مرحوم ورثه ديگري ندارد اينک با انجام تشـريفات درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده 362 قانون امور حسـبي يک 
نوبـت آگهـي مـي نمايد تا هر کسـي اعتراضي دارد و يا وصیت نامه اي از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر آگهي ظرف 

يک ماه به شـورا تقديـم دارد واال گواهي صادر خواهد شـد .      
                                          دفتر  شوراي حل اختالف شهر اسیر   

آگهي حصر وراثت 
 آقـای سـید محمـد بیژنی دارای شناسـنامه 85 به شـرح درخواسـت  از اين شـورا  درخواسـت گواهي حصر 
وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان سـید حسـن بیژنـی  بـه شـماره شناسـنامه 2   در تاريخ 
1400/2/20 در اقامتـگاه دايمـي خـود در   اسـیر در بدرود حیـات گفته و ورثه حین الفـوت آن مرحوم منحصر 

اسـت به :  
1 -زهرا  ذوالفقاری    متولد 1355  ش ش 3569505227 صادره از کنگان  همسر متوفی  

2 -سید علی بیژنی    متولد 1355  ش ش 6579640537 صادره از مهر فرزند   متوفی  
3 -سید عباس بیژنی    متولد 1358  ش ش 6579906065 صادره از مهر فرزند   متوفی  
4 -سید باقر   بیژنی    متولد 1362  ش ش 65779922894 صادره از مهر فرزند  متوفی  
5 -سید محمد بیژنی     متولد 1364  ش ش 6579940603 صادره از مهر فرزند   متوفی  

6 -سید هادی بیژنی       متولد 1367  ش ش 6579943238 صادره از مهر  فرزند   متوفی  
7 -سید حبیب  بیژنی       متولد 1368  ش ش 2500127052 صادره از شیراز  فرزند   متوفی  
8 -سید محسن  بیژنی       متولد 1374  ش ش 6570036769 صادره از مهر  فرزند   متوفی  

9 -سید حمید رضا  بیژنی       متولد 1378  ش ش 6570098888 صادره از مهر  فرزند   متوفی  
10 -سیده فاطمه بیژنی       متولد 1387  ش ش 65700157035 صادره از مهر  دختر    متوفی  
11 -سیده مرضیه بیژنی        متولد 1360  ش ش 6579642777 صادره از مهر  دختر   متوفی  
12 -سیده راضیه بیژنی        متولد 1365  ش ش 6579941480 صادره از مهر  دختر   متوفی  

13 -سیده سکینه بیژنی        متولد 1391  ش ش 35660404886 صادره از کنگان  دختر   متوفی  
و مرحوم ورثه ديگري ندارد اينک با انجام تشـريفات درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده 362 قانون امور حسـبي يک 
نوبـت آگهـي مـي نمايد تا هر کسـي اعتراضي دارد و يا وصیت نامه اي از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر آگهي ظرف 

يک ماه به شـورا تقديـم دارد واال گواهي صادر خواهد شـد .      

                                          دفتر  شوراي حل اختالف شهر اسیر   

تعطیلی اصناف متخلف در المرد
به گزارش خبرگزاری صداوســیما،مرکز فارس،معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان المرد گفت: در راستای پیشگیری و کنترل کوويد19 
تیم های نظارتی بهداشــت محیط اين شهرستان660 بازديد از مراکز تهیه و توزيع مواد غذايی، رستوران ها، بیرون بَرها، نانوايی ها و عطاری ها 

از سوی واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان انجام شده است.
عباسی افزود: 28 اخطار، دوازده معرفی به مراجع قضايی و سه مورد تعطیلی اصناف متخلف، از ديگر اقدامات کارشناسان و بازرسان مجموعه 

سالمت المرد در يک ماه گذشته است.

 آگهي مزایده زمین شهرداری خوزي
شهرداري  خوزي درنظر دارد به استناد مصوبه 1400/126 تاريخ 
1400/02/06  شورای اســالمی شهر خوزی تعداد 5 قطعه زمین 
مسکونی از امالک شهرداری واقع در بلوار سردار سلیمانی را از 

طريق مزايده عمومی  به فروش برساند : 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات 
خود تا تاريخ 1400/04/18 به امور مالی شهرداری مراجعه نمايند.

پیشنهاد دهندگان بايستی 5 درصد قیمت پايه را برای هر قطعه به 
حساب ســپرده نزد بانک صادرات به شماره 0106582372002 
به نام شــهرداري  خوزي  واريز و فیش را ضمیمه پیشنهاد خود 

نمايند.

روابط عمومی شهرداري و شورای اسالمی شهر خوزي

1157038          36146             2921/ م الف

شماره ردیف
پالک

مساحت
)متر مربع(

قیمت پایه
)ریال(

5% سپردهآدرسکاربری

27.783.900اراضی تفکیکی آقای عباس پورمسکونی19308.71555.678.000

28.980.000اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی25276.00579.600.000

24.372.000اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی362270.80487.440.000

اراضی تفکیکی آقایان حسن مسکونی4174285.88628.936.000
رضایی و عبداله رضایی

31.446.800

اراضی تفکیکی آقایان حسن مسکونی5177249.70549.340.000
رضایی و عبداله رضایی

27.467.000
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خطیـب جمعـه گله دار گفـت: امید اسـت دولت 
جديـد بـا پشـتکار و همـکاری بتوانـد مشـکالت 

پیـش روی کشـور را مرتفـع کند.
االسـالم  حجـت  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
گلـه  جمعـه  نمـاز  خطبه هـای  در  گنجـی  محمـد 
دار ضمـن سـفارش بـه تقوای الهـی تاکیـد کرد: 
بهتريـن زاد توشـه و سـرمايه و مايه عزت انسـان، 

تقواسـت.
خطیـب جمعه گلـه دار گفت: خداونـد در آخرين 
آيـه از سـوره آل عمـران مؤمنـان را خطـاب قرار 
داده و چهـار دسـتور را بـه آنـان ابـالغ می کنند، 
کـه چهـار دسـتور عبـارت اسـت از توصیـه بـه 
صبـر، ارتبـاط برقـرار کـردن و تقـوای الهـی را 
پیشـه کـردن، کـه از مهم تريـن نـکات ايـن آيـه 
توجـه بـه صبـر اسـت. اهمیـت موضـوع صبـر تا 

حـدی اسـت کـه امـام صـادق )ع( صبـر بـرای 
و  می داننـد  بـدن  بـرای  سـر  همچـون  را  ايمـان 
طبـق قـرآن کريـم يکـی از راه های عدم خسـران 

صبـر کـردن و توصیـه بـه آن اسـت.
وی صبـر را از ديـدگاه پیامبـر اسـالم حول سـه 
و  معصیـت  بـر  صبـر  گفـت:  و  برشـمرد  محـور 
گناهـان، صبـر بـر مصیبـت و انـدوه و صبـر بـر 
طاعـت خداونـد متعـال اسـت کـه بايد بـه خوبی 

کـرد. اسـتفاده  فراهـم شـده  موقعیت هـای 
نمـاز  دوم  خطبـه  در  گنجـی  االسـالم  حجـت 
ضمـن سـفارش مجـدد به تقـوای الهی به تشـريح 
مناسـبت های هفتـه از جملـه روز جهانـی مبـارزه 
حـزب  دفتـر  انفجـار  سـالروز  مخـدر،  مـواد  بـا 
و  بهشـتی  شـهید  شـهادت  و  اسـالمی  جمهـوری 
72 تـن از يـاران باوفايـش و همچنیـن هفتـه قـوه 
قضائیـه پرداخـت و گفـت: همـه ما بايـد قدردان 
نظـام بابرکـت جمهـوری اسـالمی ايـران باشـیم.

انتخابـات  بـه  اشـاره  بـا  گلـه دار  جمعـه  امـام 
دوره  سـیزدهمین  و  شـوراها  دوره  ششـمین 
رياسـت جمهوری در هفته گذشـته اظهار داشـت: 
ملـت شـريف ايـران بـا وجـود همـه سـختی ها و 
مشـکالت، يکبـار ديگر حماسـه ای بـزرگ را رقم 

زدنـد کـه بايـد از آحـاد مـردم تشـکر کـرد.
وی افـزود: بـه رئیس جمهـور منتخـب و اعضای 

منتخـب شـوراهای شـهر و روسـتا تبريـک عرض 
انـدرکاران  و دسـت  نامزدهـا  ديگـر  از  و  کـرده 

برگـزاری انتخابـات تقديـر و تشـکر می کنیـم.
وی تصريـح کـرد: در ايـن انتخابـات بـه دلیـل 
دشـمن  رسـانه ای  جنـگ  و  تبلیغاتـی  فشـارهای 
علیـه عـدم حضور در عرصـه انتخابـات، و وجود 
شـرايط کرونايـی در کشـور و عملکـرد ضعیـف 
مشـارکتی  شـاهد  متأسـفانه  مديـران،  و  دولـت 
کـه  بوديـم،  گذشـته  سـال های  از  پايین تـر 
امیدواريـم دولـت جديـد بـا پشـتکار و همکاری 

سـازد. مرتفـع  را  کشـور  مشـکالت  بتوانـد 
از  ديگـری  بخـش  در  گلـه دار  جمعـه  خطیـب 
بیانـات خـود تصريـح کـرد: در پیـام اخیـر رهبر 
بیـان  جملـه  از  موضوعاتـی  انقـالب  فرزانـه 
ويژگی هـای ملـت ايـران، تعابیـر بلنـد در مـورد 
تهديدهـای  بـه  اشـاره  و  خـرداد   28 انتخابـات 
کـه  داشـت  وجـود  انتخابـات  علیـه  موجـود 
کردنـد. تشـريح  را  انتخابـات  وضعیـت  حکیمانـه 

هفتـه  در  کـرد:  تصريـح  گلـه دار  جمعـه  امـام 
واژگونـی  تلخـی چـون  گذشـته شـاهد حـوادث 
هموطنانمـان  از  تعـدادی  فـوت  و  اتوبـوس  دو 
بوديـم کـه ضمـن تسـلیت بـه اعضـای خانـواده 
درگذشـتگان، امیدواريـم بـا توجه و تالش بیشـتر 

نباشـیم. ديگـر شـاهد چنیـن حوادثـی  مسـؤالن 

از  رانندگـی المـرد  و  راهنمايـی  پلیـس  رئیـس   
اجـرای طـرح ترخیـص خودروهـای توقیفـی در 

ايـن شهرسـتان خبـرداد.
سـید  سـرگرد  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اجـرای  از  خبرنـگاران  جمـع  در  دادگـر  حامـد 
ايـن  در  توقیفـی  خودروهـای  ترخیـص  طـرح 
مربـوط  ايـن طـرح  شهرسـتان خبـرداد و گفـت: 
بنابرايـن  و  اسـت  رسـوبی  خودروهـای  بـه 

99 بـه قبـل مشـمول  خودروهـای توقیفـی سـال 
ترخیـص  می تواننـد  و  هسـتند  ترخیـص  ايـن 

. ند شـو
همچنیـن  و  فرسـوده  خودروهـای  گفـت:  او 
خودروهايـی کـه هیچگونـه سـابقه ای در سـامانه 
شـماره گـذاری پلیـس ندارنـد از ايـن خدمـات 

هسـتند. مسـتثنی 
وی افـزود: ايـن طـرح شـامل خودروهايـی کـه 
بـا دسـتور قضائـی توقیـف شـده اند، نمی شـود و 
ايـن خودروهـا بـرای ترخیـص نیـاز بـه دسـتور 

دارند. قضائـی 
رئیـس پلیـس راهنمايـی و رانندگی المـرد گفت: 
بايد  متقاضیـان بـرای ترخیـص خودروهای خـود 
بـه دفاتـر پلیـس بعـالوه 10 مراجعـه کننـد و مـا 
هیـچ الزامـی بـرای پرداخـت عوارض شـهرداری 
و  ايـم  نگذاشـته  ترخیصـی  خودروهـای  بـرای 
نـدارد  وجـود  فنـی  معاينـه  بـه  نیـاز  همچنیـن 

بايـد  ترخیـص  از  بعـد  متصرفـان  يـا  مالـکان  و 
پیگیـر ايـن کارهـا باشـند و هزينـه پارکینگ آنان 
1394 محاسـبه می شـود. نیـز طبـق تعرفـه سـال 

سـرگرد دادگـر خاطرنشـان کـرد: طـرح ترخیص 
موتـور سـیکلت هـای توقیفی نیـز همچنـان ادامه 
دارد و مالـکان می تواننـد بـه دفاتـر پلیـس بعالوه 

کنند. مراجعـه   10
وقـوع  وضعیـت  آخريـن  خصـوص  در  وی 
گفـت:  نیـز  المـرد  شـهری  درون  تصادفـات 
18 درصـدی تصادفات  متأسـفانه شـاهد افزايـش 
درون شـهری المـرد نسـبت به سـال گذشـته بوده 
ايـم که نیـاز جدی بـه رعايـت قوانیـن راهنمايی 

و رانندگـی از سـوی مـردم اسـت.
سـرگرد دادگـر اضافـه کـرد: عامل اصلـی وقوع 
اسـت  بـوده  راننـدگان  بـاال  تصادفـات، سـرعت 
کـه بیشـتر ايـن تصادفـات نیـز در شـب رخ داده 

. ست ا

بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم، عنايـت اهلل رحیمی 
در مراسـم افتتـاح پروژه هـای آبرسـانی شهرسـتان 
شـیراز اظهـار داشـت: بـه دلیـل تالش هـای خوبی 
در حوزه زيرسـاخت ها انجام شـده امسـال مشـکل 

کمتـری را نسـبت به سـال های گذشـته داشـتیم. 
وی بـا بیـان اينکـه اگـر همیـن آهنـگ به تناسـب 
در آينـده حفـظ شـود يکـی از اسـتان های توسـعه 
زيرسـاخت ها  و  زيربنـا  مختلـف  ابعـاد  در  يافتـه 
بـه  آب  انتقـال  خطـوط  گفـت:  بـود  خواهیـم 
روسـتاها مـورد توجـه بـوده از جملـه خـط انتقال 
آب از سـد سـلمان فارسـی بـه جهـرم، انتقال آب 
از سـد رودبـال بـه داراب و جنـت شـهر و زريـن 
دشـت کـه تـا دو سـه هفتـه آينـده انتقـال آب بـه 

زريـن دشـت افتتـاح می شـود. 
از  آب  انتقـال  اينکـه  بیـان  بـا  فـارس  اسـتاندار 
سـد مالصـدرا بـه سـعادت شـهر و ارسـنجان در 

حـال اجرا اسـت افـزود: فاز يـک خـط دوم انتقال 
آب از سـد درودزن بـه شـیراز نیـز افتتاح شـده و 
فـاز دوم هـم بـه زودی بـه بهره بـرداری می رسـد 
همچنیـن خـط انتقـال آب بـه رونیـز و فسـا کـه 

اسـت.  شـده  انجام 
در  آهنـگ  ايـن  بـا  اگـر  کـرد:  بیـان  رحیمـی 
سـال های آتـی کار انجام شـود در يک دوره 5 - 6 
سـاله اسـتان فارس از نظـر زيرسـاخت از میانگین 
توسـعه يافتگـی کشـور مـی توانـد جلوتر باشـد و 

امیدواريـم کـه ايـن اتفـاق رخ دهد. 
وی بـا بیـان اينکه امروز سـرانه مصـرف آب 220 
لیتـر اسـت عنـوان کـرد: در شـهر شـیراز تولیـد 
670 هـزار مترمکعبـی بـا تـالش رقم زده شـده که 
قسـمتی از خـط يـک، 200 حلقـه چـاه و قسـمتی 
پیـک  در  امـا  می شـود  تامیـن  دو  خـط  از  هـم 
مصـرف 720 هـزار مترمکعب در شـهر شـیراز نیاز 
داريـم که بـا مديريـت مصـرف و توزيـع بهینه در 
خطـوط و هم بـا رعايت الگـوی مصـرف می تواند 

مشـکل را برطـرف کنـد. 
اسـتاندار فـارس با بیـان اينکه امروز هـم 20 حلقه 
انتقـال افتتـاح  چـاه و بیـش از 20 کیلومتـر خـط 
شـده و ديگـر مـوارد کـه امیدواريم بتوانیم قسـمت 
زيـادی از ايـن کمبـود را جبـران کنیـم، تصريـح 
کـرد: بـا توجـه بـه اقلیـم و تالش هـای صـورت 
گرفتـه اگـر رعايـت الگوی مصـرف کنیـم می توانیم 

بـدون مشـکل تابسـتان را پشـت سـر بگذاريم. 
رحیمـی بـا بیان اينکـه برای آينـده شـیراز نیازمند 
خطـوط انتقـال و منابـع ديگـر آب هسـتیم کـه آن 
هـم در دسـتور کار اسـت، گفـت: خـط انتقال آب 
از سـد تنـگ سـرخ بشـار از اسـتان کهگیلويـه و 
بويـر احمـد و همچنیـن خـط انتقـال از شـش پیـر 
بـه شـیراز و اسـتفاده از منابـع آب سـد کـوار در 
آينـده منابعی اسـت کـه می تواند در اختیار شـیراز 

بگیرد.  قـرار 
وی بـا اشـاره بـه موضـوع انتقـال آب از دريـا به 
اسـتان فـارس نیـز افـزود: انتقـال آب از دريـا هم 
چنديـن مرحلـه دارد؛ مرحلـه نخسـت تخصیصـی 
اسـت کـه بايـد وزارت نیـرو بدهـد کـه از ايـن 
لحـاظ جـز اسـتان های پیشـرو هسـتیم و بیـش از 
300 میلیـون مترمکعـب تخصیـص گرفتیـم و فـاز 

اجرايی شـروع شـده اسـت. 
از  آب  انتقـال  اينکـه  بیـان  بـا  فـارس  اسـتاندار 
دريـا به شهرسـتان های المـرد و مهر را در دسـتور 
کار داريـم و در آينـده سـرعت بیشـتری می گیـرد، 
تصريـح کـرد: ايـن مورد توسـط بخـش خصوصی 
اينکـه  تـا  می گیـرد  معـادن صـورت  و  صنايـع  و 
دولـت ورود کنـد امـا اولويت مـا رعايـت الگوی 
مصـرف و اسـتفاده بهینه از آب اسـتفاده از پسـاب 
و آب هـای نامتعـارف و در انتها انتقـال آب از دريا 

بـرای آينده اسـتان اسـت. 

 توزیع ۵۵۰ بسته معیشتی در المرد 
با حضور خادمان رضوی

از  مرحلـه  دوازدهمیـن  در  معیشـتی  بسـته   550
بـا  کرامـت  دردهـه  مومنانـه  همدلـی  رزمايـش 
حضـور خادمـان رضـوی در المـرد توزيـع شـد.

مهـدی حیاتـی فعـال جهـادی در ايـن رابطه به 
خبرنـگار مهـر گفـت: توزيع 550 بسـته معیشـتی 
همدلـی  رزمايـش  از  مرحلـه  دوازدهمیـن  در 
میـالد  بـا  همزمـان  و  کرامـت  دردهـه  مومنانـه 
مسـعود حضـرت امام رضـا )ع( بـه ارزش 200 

میلیـون تومـان صـورت گرفـت.
وی ادامـه داد: توزيـع ايـن بسـته های معیشـتی 
هجـرت  شـهرک  تـا  قائـدی  چـاه  محـدوده  در 
محتـرم،  خیرانديـش  باهمـت  المـرد  شهرسـتان 
و جهادگـران واليـی حـوزه شـرق المـرد، و بـا 
و  رضـوی  مطهـر  بـارگاه  خادمیـاران  حضـور 

توزيـع شـد. و  تهیـه  بسـیجیان 
خادمـان  حضـور  بـا  مراسـم  ايـن  گفـت:  وی 
بـارگاه رضـوی همـراه بـا مولودخوانـی و تبريک 
دهـه کرامـت و میالد علـی ابن موسـی الرضا )ع( 

شـد. برگزار 

کشف ۷ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در المرد

مرکـز  سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش 
اسـتان  حکومتـی  تعزيـرات  کل  فارس،مديـر 
فـارس گفـت: بـا تـالش پاسـداران گمنـام امام 
زمـان )عج( در شهرسـتان المرد، يـک قاچاقچی 

شـد. بازداشـت  و  شناسـايی  سـوخت 
غالمرضـا سـاالری افـزود: فـرد مذکـور يـک 
مخـزن بـزرگ را در منـزل مسـکونی خـود تعبیه 
و بوسـیله يکدسـتگاه اتوبـوس اقـدام بـه تخلیـه 

سـوخت در ايـن مخـزن می کـرد.
سـاالری بـا اشـاره بـه کشـف بیـش از 7 هزار 
بـا  گفـت:  فـرد  ايـن  منـزل  از  گازوئیـل  لیتـر 
بازداشـت متهـم، پرونـده ای در شـعبه اول اداره 
تشـکیل  المـرد  شهرسـتان  حکومتـی  تعزيـرات 
شـد کـه طـی بازجويـی از وی و تحقیقـات بـه 
پرونـده  ايـن  در  قاچـاق  تخلـف  آمـده،  عمـل 

محـرز و مسـلم شـد.
فـارس  اسـتان  حکومتـی  تعزيـرات  کل  مديـر 
کننـده  رسـیدگی  شـعبه  نهايتـا  کـرد:  اضافـه 
حکـم بـه اسـترداد سـوخت مکشـوفه در شـبکه 
رسـمی و جريمـه نقـدی متهـم بـه میـزان يـک 
دولـت  حـق  در  ريـال  میلیـون   700 و  میلیـارد 

صـادر کـرد.
راه اندازی پسـت 315 کیلواتی برق در مهر

پست ۳۱۵کیلو وات شهرک گلستان 
شهرستان مهر راه اندازی شد

 ، سـیما و  صـدا  ری  خبرگـزا گـزارش  بـه 
مهـر  شهرسـتان  بـرق  مديـر  فارس، مرکـز 
ژ  لتـا و وضعیـت  بهبـود  منظـور  بـه  گفـت: 
شـهر  گلسـتان  شـهرک  در  قـع  وا مشـترکین 
صـورت  لعـات  مطا سـاس  ا بـر  و  مهـر 
و  ژ  لتـا و فـت  ا ی  را ا د محل هـای  در  گرفتـه 
نصـب  جهـت  بهینـه  نقطـه  کـردن  مشـخص 
 315 تور  نسـفورما ا تر ه  دسـتگا يـک  پسـت، 
و  متوسـط  ر  فشـا شـبکه  متـر   120 و   kva
عتبـاری  ا بـا  ضعیـف  فشـار  شـبکه  متـر   250
ه  ا ر و  نصـب  تومـان  میلیـون   250 بـر  لـغ  با

شـد. زی  نـدا ا
ه  ا ر و  نصـب  بـا  فـزود  ا ه  د ا ز قـری  با
مشـکل  تور ها  نسـفورما ا تر يـن  ا زی  نـدا ا
شـهرک  يـن  ا در  مشـترک   100 ژ  لتـا و فـت  ا

. می گـردد مرتفـع 

مهـر  و  المـرد  هـای  شهرسـتان  مـردم  نماينـده   
اسـتان فـارس در مجلـس شـورای اسـالمی گفت: 
برنـده واقعـی و اصلـی انتخابات 28 خـرداد مردم 
و امـت بـزرگ ايران هسـتند و مـا برنـده و بازنده 

در انتخابـات جمهـوری اسـالمی نداريـم.
سـید موسـی موسـوی در گفت و گو بـا خبرنگار 
ايرنـا اظهـار داشـت: حضـور مـردم در انتخابـات 

ششـمین  و  جمهـوری  رياسـت  دوره  سـیزدهمین 
دوره شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا در کشور 
و بـه ويـژه شهرسـتان هـای المـرد و مهـر بسـیار 
پرشـور و بـا عـزم و اراده جـدی مـردم برگـزار 

. شد
شـعبه  از  کـه  بازديدهايـی  در  افـزود:  موسـوی 
سـطوح  در  امنیـت  داشـتم  رای  مختلـف  هـای 
مختلـف و بـه نحـو احسـن و عالـی برقـرار بود و 

برگـزار شـد. مشـکلی  هیـچ  بـدون  انتخابـات 
وی اضافـه کـرد: حضـور معنـادار مـردم و ايـن 
حماسـه سـازان کـه تـا پاسـی از شـب و بامـداد 
روز شـنبه ادامـه داشـت باعـث دلگرمـی و صحنه 
ای نـاب از وفـاداری مـردم بـه نظـام و انقـالب 

. د بو
موسـوی گفـت: اين حضـور با صالبت و پرشـور 
از  بیـش  روز جمعـه  انتخابـات  در صحنـه  مـردم 

گذشـته در تثبیـت پايـه هـای نظـام موثـر اسـت 
نظـام را در دنیـا  افـزون  اقتـدار و عـزت روز  و 
بـاال می بـرد امـا نبايـد فرامـوش کرد کـه صاحب 
اصلـی، منتفـع اصلـی و بهـره منـدان جـدی ايـن 

عرصـه و میـدان خـود مـردم هسـتند.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس شـورای اسـالمی 
بیـان کرد:فضـای رقابتـی ديگـر تمـام شـد و بايد 
بـا همدلـی و انسـجام کار بـرای رفع مشـکالت و 
تنگناهـای فـرا روی مـردم را آغـاز کـرد ، گفـت: 
بـرای  از هـر فرصتـی  دشـمنان و مخالفـان نظـام 
ضربـه زدن و کمرنـگ جلـوه دادن ايـن حماسـه 
باشـکوه انتخابـات بهـره مـی بـرد و بايد هوشـیار 

بـود و بهانـه دسـت دشـمن ندهیم.
انتخابـات  میـزان مشـارکت و حضـور مـردم در 
روز جمعـه در شهرسـتان هـای المـرد و مهـر نیـز 

بـه ترتیـب 73 و 72 درصـد اعـالم شـد.

۲اخبار

استاندار فارس:
 بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریا به استان فارس تخصیص یافت

نماینده مردم شهرستان های المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی:
برنده انتخابات، مردم بودند

رئیس پلیس راهور المرد اعالم کرد؛
اجرای طرح ترخیص خودروهای توقیفی در المرد

خطیب جمعه گله دار:
دولت جدید با پشتکار و همکاری مشکالت پیش روی کشور را حل کند

فرهنگیان فارس و چشم انتظاری 
تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن
در  اسـماعیلی  فرهـاد  ايرنـا،  گـزارش  بـه 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  شـورای  جلسـه 
در  زمیـن  تخصیـص  بـرای  افـزود:  فـارس 
قـول  قیروکارزيـن  و  پاسـارگاد  شهرسـتان های 
مسـاعد داده شـده امـا ايـن امـر محقق نشـده 

اسـت.
مرودشـت،  شهرسـتان های  در  گفـت:  وی 
فسـا،  زرقـان،  ممسـنی،  سـپیدان،  جهـرم، 
اقلیـد،  داراب،  کازرون،  آبـاده،  اسـتهبان، 
فیروزآبـاد، ارسـنجان، زرين دشـت، فراشـبند، 
کـوار و نـی ريـز نیـز با وجـود تعـداد 2 هزار 
445 متقاضـی تأيیـد شـده، هنـوز زمینـی از  و 
اسـت. نشـده  تأمیـن  شهرسـازی  و  راه  سـوی 

فـارس  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مديـرکل 
يـادآور شـد: حـدود 17 هـزار و. 475 تـن از 
فرهنگیـان اسـتان از طريـق سـامانه اقـدام ملی 

کرده انـد. ثبت نـام  مسـکن 
وی گفـت: در تعامـل بـا شـرکت عمران شـهر 
پیمانـکار  بـا  قـرارداد  انعقـاد  صـدرا،  جديـد 
676 واحـد مسـکن فرهنگیـان  پـروژه سـاخت 

اسـت. شـده  انجام 
هـای  پیگیـری  کـرد:   يـادآوری  اسـماعیلی 
فرهنگیـان  سـهم  مابقـی  تخصیـص  بـرای  الزم 
از پـروژه هـای اقـدام ملـی مسـکن بـه تعداد 
واحـد  هـزار  يـک  از  باقیمانـده  واحـد   324
 94 سـهم فرهنگیـان صـورت گرفـت و تعـداد 
شـیراز  آبـاد  سـهل  پـروژه  متقاضیـان  از  نفـر 
اسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل  اداره  بـه  نیـز 

شـدند. معرفـی  فـارس 
بـا  نیـز  جلسـاتی  افـزود:  مسـئول  مقـام  ايـن 
بـرای  الرسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل  مديـر 
تعییـن تکلیـف زمین در شهرسـتان هـای جنوبی 
اسـتان از جملـه الرسـتان، المـرد، خنج، اوز و 
گـراش برگـزار شـد کـه  قـول مسـاعدت داده 

شـده اسـت و منتظـر اقـدام هسـتیم.
مديـرکل آمـوزش و پرورش فـارس در بخش 
بـه  توجـه  گفـت:  خـود  سـخنان  از  ديگـری 
تربیـت انسـان هـا امـری اسـت کـه از تاريـخ 
آفرينـش بشـر مـورد توجـه بـوده اسـت، زيرا 
بـا  بايـد  و  اسـت  بالقـوه  موجـودی  انسـان 
تـالش و کوشـش و فراهـم کردن شـرايط الزم 
قـوای بالقـوه خـود را بـه بالفعـل تبديـل کنیـم.

نیـروی  تربیـت  اينکـه  بیـان  بـا  اسـماعیلی 
و  آمـوزش  اصلـی  دغدغـه  کارآمـد  انسـانی 
آمـوزش  کل  اداره  افـزود:  اسـت،  پـرورش 
کمبـود  جبـران  و  تأمیـن  فـارس  پـرورش  و 
داده  قـرار  کار  دسـتور  در  را  انسـانی  نیـروی 
تـا در طـول سـال تحصیلـی بـا کمبـود معلـم 
بـا  هـم  هنـوز  متأسـفانه  امـا  نشـود  مواجـه 
انسـانی  نیـروی  نفـر  17 هـزار  کمبـود حـدود 

اسـت. رو  بـه  رو 
کمبـود  مشـکل  کرديـم  تـالش  گفـت:  وی 
در  معلمـان  از  اسـتفاده  بـا  را  انسـانی  نیـروی 
نوبـت دوم و بهـره بـردن از نیروهای بازنشسـته 
برطـرف کنیـم، ولـی بـا اين اقـدام هم مشـکل 

مـا در ايـن زمینـه برطـرف نشـده اسـت.
فـارس  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مديـرکل 
دربـاره نهضـت ملـی تهیـه و اهـدای تبلـت و 
گوشـی تلفـن همـراه به دانـش آمـوزان نیازمند 
و محـروم اسـتان هـم گفت: حـدود 21 هزار و 
637 دسـتگاه تبلـت و گوشـی از سـوی کمیتـه 
امـداد امام خمینـی )ره(، ارگان هـا و نهادهای 
مختلـف اسـتان فـارس، معلمـان، سـپاه فجـر و 
پويـش تـوکاد، اداره اسـتثنايی و خیرين اسـتان 
اسـتان  محـروم  و  نیازمنـد  آمـوزان  دانـش  بـه 

فـارس اهدا شـده اسـت.
اسـتان  امیـن  مـدارس  توسـعه  طـرح  بـه  وی 
فـارس اشـاره کـرد و يـادآور شـد: هـدف از 
تحـول  سـند  بلنـد  اهـداف  همـان  طـرح  ايـن 
بنیاديـن در حـوزه تربیتـی اسـت. طـرح تربیتی 
امیـن طرحـی اسـت کـه در قالـب آن طـالب 
حـوزه  طـرف  از  شـرايط  واجـد  و  توانمنـد 
هـای علمیـه بـرای کمـک بـه عوامـل مدرسـه 
در راسـتای تحقـق اهـداف تربیتـی بـه صورت 

بلنـد مـدت بـه مـدارس اعـزام مـی شـوند.
 9 اسـماعیلی بـا بیـان اينکـه در حـال حاضـر 
هـزار تـن از طـالب در اسـتان فـارس تحـت 
گفـت:  هسـتند،  امیـن  تربیتـی  طـرح  پوشـش 
واجدالشـرايط  طـالب  جـذب  و  شناسـايی 
دوره  برگـزاری  مـدارس،  در  اسـتقرار  جهـت 
بـرای  تبلیـغ  ضمـن  و  آغـاز  آموزشـی  هـای 
و  آمـوزش  بـه  طـالب  معرفـی  امیـن،  طـالب 
بـا  مـدارس  در  طـالب  سـاماندهی  پـرورش، 
حـق  تأمیـن  پـرورش،  و  آمـوزش  همـکاری 
موجـود،  امیـن  مـدارس  مبلغیـن  الزحمـه 
و  نظـارت  و  مبلغیـن  محتوايـی  حمايـت 
همـکاری  بـا  مبلغیـن  فعالیـت  بـر  ارزيابـی 
آمـوزش و پـرورش از تعهـدات حـوزه هـای 

اسـت. طـرح  ايـن  تحقـق  بـرای  علمیـه 
جهـت  سـازی  زمینـه  داشـت:  عنـوان  وی 
حضـور مبلغـان در مـدارس و توجیـه مديـران 
مـدارس نیـز از تعهـدات آمـوزش و پـرورش 
الزحمـه  حـق  تأمیـن  و  شـود  مـی  محسـوب 
اسـتانداری  تعهـدات  از  هـم  مـدارس  مبلغیـن 

بـرای بـه ثمـر رسـیدن ايـن طـرح اسـت.
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با  المرد  شهرستان  بفای  آ مور  ا رئیس  نیا  مســعود 
فزود: بــا پیگیری های صورت  ين خبر ا اعــالم ا
ينده  نما موسوی  دکتر  آقای  جناب  توســط  گرفته 
ی خدوم و پرتالش شهرســتان های المرد و مهر 
تجهیز  ريالی جهت  9میلیارد  عتبــار  ا اختصاص  و 

کلیه  ، خیرگو  ی  2مجموعــه  شــماره  آهکی  ه  چا
ز نوع  لوله های پشــت پمپ ا ی تجهیزات الزم ،
متعلقات  ير  بــل، پمپ و ســا ،کا  upvc ينــچ  ا
. گرديد  منتقــل  شهرســتان  بــه  و   خريــداری 

مذکور  ه  چا مدارشدن  رد  وا با  : فزود ا نیا  مسعود   
خیرگو  بخش  ی  مجموعه  22روستای  به  نی  برسا آ
گشت. هد  برخوا عادی  حالت  به  4000مشترک   با 

: اخــذ مجوز  اظهــار داشــت  مــه  دا ا وی در 
ز ســد ســلمان فارســی برای  تخصیــص آب ا
و  چاهورز  خیرگــو،  عالمرودشــت،  ی  منطقــه 
ز مجلس شــورای  بیــرم و گرفتن کــد رديف ا
ين  ا برای   1400 نون بودجــه ی  قا اســالمی در 
مات  قدا ا ديگر  ز  ا بنايــی  زير  و  مهــم  پروژه ی 
دکتــر موســوی برای حل مشــکل آب شــرب 

ر  ظها ا بــه  بنا  کــه  شــد  با می  ها  بخش  يــن  ا
و  آب  شــرکت  مل  عا مدير  نی  بوســتا مهندس 
مدت  ر ســفر چند  د رس  فــا ن  ســتا ا فاضالب 
مهر  و  د  المــر ی  ها ن  شهرســتا به  د  خــو قبل 
کتر  د کــه  بود  ممکنــی  غیــر  مــات  ا قد ا ز  ا  ،
ل  مسا نون بودجه ی ا ر قا نســت د ا موســوی تو
ل آب  نتقا ا يعنی  ، مــدت  بلند  مع  ين طــرح جا ا
تصويب  به  ا  ر رســی  فا ن  ســلما سد  ز  ا شرب 
ی  ها پیگیری  و  هــا  تالش  با  همچنین  ند  برســا
ه  يند نما موســوی  کتر  د توســط  فته  گر صورت 
و عضو  مهــر  و  د  المر ی  ها ن  م شهرســتا د مــر
نی  برســا آ ت  ا ر عتبا ا ، مجلس  نرژی  ا کمیســیون 
ل  مســا ا ، مهر  و  د  المــر ی  ها ن  شهرســتا بــه 

ســت. ا فته  يا يش  ا فز ا 300درصد 

 جلسه توجیهی و هم اندیشی مراکز 
مثبت زندگی

حضـور  بـا  زندگـی  مثبـت  مراکـز  جلسـه 
کارشناسـان،  شهرسـتان،  بهزيسـتی  رئیـس 
مديـران مراکـز و مددکاران در سـالن جلسـات 

شـد. تشـکیل  مهـر  شهرسـتان 
بهزيسـتی  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بهزيسـتی  رئیـس  محمـدی  مهـر  شهرسـتان 
از راه انـدازی مراکـز  شهرسـتان گفـت: هـدف 
مثبـت زندگـی، دسترسـی آسـان افـراد جامعـه 
مددجويـان  بـه  الکترونیکـی  خدمـات  ارائـه  و 

اسـت. بهزيسـتی 
سـازمان  مهـم  دسـتاوردهای  از  افـزود:  وی 
زندگـی،  مثبـت  مراکـز  تأسـیس  در  بهزيسـتی 
ايجـاد عدالـت در ارائـه خدمـات، رضايتمندی 
جامعـه هـدف بهزيسـتی و تسـهیل در دسترسـی 
گروه هـای هـدف، بـه خدمات سـازمانی اسـت 
کـه موجـب افزايـش کیفیـت و کمیـت خدمات 
تحـت  توانخواهـان  و  مددجويـان  بـه  دهـی 
پوشـش خواهـد شـد. گفتنـی اسـت: در ادامـه 
کالس آموزشـی در خصـوص مديريـت خشـم 
برگـزار  توسـط دکتـر سـیدعبدالمجید موسـوی 

. شد
۴۵ راس گوسفند قاچاق در مهر

تـالش  بـا  گفـت:  مهـر  انتظامـی  فرمانـده 
راس   45 شهرسـتان،  ايـن  انتظامـی  مأمـوران 
گوسـفند قاچـاق به ارزش يـک میلیـارد و 570 

شـد. کشـف  مهـر  در  ريـال  میلیـون 
سـرهنگ عظیم الـه کرمـی فرمانـده انتظامی مهر 
بیـان کـرد: در ادامـه طـرح تشـديد مبـارزه بـا 
قاچـاق کاال و ارز، مامـوران انتظامـی شهرسـتان 
مهـر هنـگام کنتـرل محور هـای مواصالتـی، بـه 
يـک دسـتگاه کامیـون حامـل احشـام مشـکوک 

و آن را بـرای بررسـی بیشـتر متوقـف کردنـد.
ايـن  از  بازرسـی  در  اينکـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
و  کشـف  قاچـاق  گوسـفند  راس   45 خـودرو 
راننـده نیـز دسـتگیر شـد، تصريـح کـرد: برابـر 
نظـر کارشناسـان ارزش احشـام مکشـوفه، يـک 
شـده  بـرآورد  ريـال  میلیـون   570 و  میلیـارد 

. ست ا
پرواز بالگرد اورژانس برای نجات 

مادر و نوزاد

مـادر جـوان گلـه داری بـرای نجـات جنیـن بـا 
بالگـرد امـداد هوايـی بـه شـیراز اعـزام شـد.

مـادر  نجـات  بـرای  اورژانـس  بالگـرد  پـرواز 
سـیما،  و  خبرگـزاری صـدا  گـزارش  نوزادبـه  و 
مرکـز فـارس، سـهراب عزيـزی مديـر فـرودگاه 
بیـن المللـی شـهدای المـرد گفت: مادر 31 سـاله 
گلـه داری بـه علـت زايمـان زودرس بـا بالگـرد 
از طريـق فـرودگاه بیـن المللـی شـهدای المرد به 

شـد. اعزام  شـیراز 
فوريت هـای  مرکـز  تمـاس  بـا  افـزود:  عزيـزی 
پزشـکی مبنـی بـر اعـزام فـوری اين مـادر باردار 
حیـدر  محمـود حـاج  بیمارسـتان حـاج  در  کـه 
المـرد تحـت نظـر پزشـک اورژانـس بـود، يـک 
بـه  درمـان  بـرای  را  وی  امـداد  بالگـرد  فرونـد 

بیمارسـتان حافـظ شـیراز منتقـل کـرد.

ُمهـر  فرمانـدار  مشـاور  طاهـری  زينـب  خانـم 
امـروز  گفـت:  خانـواده  و  بانـوان  امـور  در 
بـا  مـا  شهرسـتان  بانـوان  کـه  هسـتیم  شـاهد 
زنـان  خـرد  اعتبـارات  صندوق هـای  تشـکیل 
همگرايـی  و  همدلـی  کنـار  در  روسـتايی 
تولیـد  و  اشـتغال  ايجـاد  بـه  منجـر  هايشـان 
شـده اند. روسـتايی  جوامـع  در   درآمـد 

رشـته های  در  اکنـون  هـم  روسـتاها  زنـان   

و  فـرش  زمینـه  در  از جملـه  مختلـف تخصصـی 
گلیـم ، خیاطـی، پـرورش دام و طیـور، کپوبافی، 
حصیـر بافـی و  تولیـدات کشـاورزی محصوالت 
کـرده  شـروع  را  خوبـی  فعالیت هـای  روسـتايی 
انـد کـه بايـد همـه مـا کمـک کنیـم  تـا فعالیت 
يابـد. ادامـه  روسـتايی  خانـه دار  زنـان   شـغلی 

بخـش  تولیـدات  در  وري  بهـره  افزايـش 
ارتقـاء کیفیـت  کشـاورزي و کاهـش ضايعـات، 
روسـتايي،  مناطـق  در  دسـتي  صنايـع  تولیـدات 
مناطـق  بـه  بیشـتر  افـزوده  ارزش  انتقـال 
روسـتايي و افزايـش درآمد روسـتايیان، اشـتغال 
جامعـه  فعـال  نیروهـاي  از  اي  عمـده  بخـش 
مهیـا  و  فنـي  فرهنـگ  اشـاعه  و  زنـان روسـتايي 
هـاي  برنامـه  ديگـر  جهـت  الزم  زمینـه  کـردن 
اشـتغال  تاثیـر  تريـن  مهـم  از  روسـتايي  توسـعه 
 زنـان روسـتايي در زمینـه صنايـع دسـتي اسـت.

فعالیـت  ادامـه  بـرای  چالـش  مهمتريـن  امـا 

اقتصـادی زنـان روسـتايی و عشـايری شهرسـتان 
نداشـتن بـازار فـروش مناسـب بـرای محصوالت 
تولیـدی آن هاسـت.  اکنـون بـا شـیوع ويـروس 
کرونـا و تعطیلـی بازارهـای محلی و نمايشـگاه ها 
ايـن مشـکل پررنگ تر شـده و بسـیار به کسـب و 
 کارهـای زنـان روسـتاها ضربه وارد کرده اسـت.

بانـوان  پشـتکار  و  تـالش  بـا  حاضـر  حـال  در 
فـرش  تابلـو  تعـدادی  روسـتايی  توانمنـد 
مسـئولین  همـه  از   ، اسـت  فـروش شـده  آمـاده 
محصـوالت  ايـن  خريـد  بـه  دعـوت  مـردم  و 
خـود  حمايـت  بـا  تـا  آوريـم  مـی  بعمـل 
زنـان  درآمـد  و  اشـتغال  بـه  کمکـی  بتوانیـم 
باشـیم. داشـته  شهرسـتانمان   روسـتايی 

 39 بافـت  بـه  بانـوی   80 اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
تابلوفـرش مشـغول مـی باشـند کـه هـم اکنـون 

باشـد. مـی  فـروش  آمـاده  تابلوفـرش   15

عملیـات اجرايـی عالمرودشـت - احشـام آيیـن 
محـور  فنـی  ابنیـه  و  خاکـی  عملیـات  تکمیـل 
عالمرودشـت – احشـام در جنـوب اسـتان فارس 

برگـزار شـد.
و  راه  وزارت  خبـری  پايـگاه  گـزارش  بـه 

عملیـات  تکمیـل  آيیـن  )الرسـتان(؛  شهرسـازی 
خاکـی و ابنیـه فنی محور عالمرودشـت – احشـام 
تـا چاهکـور  الهـی  غیـب  فاصـل روسـتای  حـد 
نماينـده مـردم شـريف  بـا حضـور دکترموسـوی 
شهرسـتان هـای المـرد و مهـر در مجلس شـورای 
اسـالمی، حجـت االسـالم باقـری نیـا امـام جمعه 
شـبانی  مهنـدس  عالمرودشـت،  بخـش  محتـرم 
معاونیـن  و  الرسـتان  شهرسـازی  و  راه  مديـرکل 

شـد. برگـزار  کل  اداره 
طـول  بـه  مسـیر  ايـن   : داشـت  اذعـان  شـبانی 
کلـی 37 کیلومتـر از خروجی شـهر عالمرودشـت 
شـروع و تا روسـتای احشـام )سـه راهی المرد – 

بیـرم – عالمرودشـت( ادامـه دارد.

 35 از  موجـود  مسـیر  اينکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
راه  يـن  ا   : افـزود  کـرد،  عبـور خواهـد  روسـتا 
هـای  میـدان  بـه  دسترسـی  توانـد  مـی  ارتباطـی 
بـه  مربـوط  تاسیسـات  و  وهمـا  شـانول  گازی 
بـه  آن  از  پـس  و  همـوار  را  المـرد  شهرسـتان 
پـارس  منطقـه  بـه  سـپس  و  پارسـیان  پااليشـگاه 

میگـردد. متصـل  جنوبـی 
تصريـح  الرسـتان  شهرسـازی  و  راه  مديـرکل 
کـرد: بـرای ايـن پـروژه 68 میلیـارد ريـال اعتبار 
پیـش بینی شـده و 30 هـزار مترمکعـب خاکريزی  
 5 تـا   2 دهانـه  آبـرو  فنـی  ابنیـه  دسـتگاه   21 و 
تکمیـل  و  سـاخته  مسـیر  ايـن  طـول  در  متـری 

خواهـد شـد.

 مرکـز درمـان نابـاروری جنـوب بـا اختصـاص 
سـتاد  توسـط  ريالـی  میلیـارد   8 اولیـه  اعتبـار 
اجرايـی فرمـان حضـرت امـام )ره( در المـرد راه 

می شـود. انـدازی 
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، در همین رابطه سـید 
شهرسـتان های  مـردم  نماينـده  موسـوی  موسـی 

رئیـس  عنـوان  نامـه ای  ارسـال  بـا  مهـر  و  المـرد 
سـتاد اجرايـی فرمان حضـرت امام )ره(، با اشـاره 
بـه ابـالغ سیاسـت های کلـی جمعیت توسـط مقام 
معظـم رهبـری در سـال 93 بـه رؤسـای سـه قـوه 
و  ولـد  و  زاد  افزايـش  ضـرورت  بـر  تاکیـد  و 
درمـان نابـاروری مردان و زنـان و تقويـت نهادها 
راه  خواسـتار  ربـط،  ذی  حمايتـی  مؤسسـات  و 

انـدازی ايـن مرکـز در المـرد شـد.
از  بسـیاری  اسـت:  آمـده  نامـه  ايـن  در 
مرکـز  يـک  حتـی  فاقـد  اطـراف،  شهرسـتان های 
درمـان نابـاروری هسـتند و افـراد سـاکن در ايـن 
اقشـار ضعیـف و محـروم  از  مناطـق کـه عمدتـًا 
بـه شـمار می رونـد و در تأمیـن هزينه هـای درمان 
خـود هـم بـا مشـکالت فراوانـی مواجهنـد، ناچار 
بـه صـرف هزينـه و وقـت مـازاد و سـفر به سـاير 

می باشـند. درمـان  بـرای  کشـور  نقـاط 
در ادامـه ايـن نامـه با اشـاره بـه شناسـايی 400 
زوج نـا بـارور مسـتضعف در سـال گذشـته کـه 
حـوزه  سـطح  ودر  بـوده  مالـی  کمـک  نیازمنـد 
انتخابیـه المـرد و مهـر شناسـايی شـده انـد، و راه 
انـدازی بیمارسـتان جديـد و بـال اسـتفاده مانـدن 
برخـی  همـراه  بـه  قبلـی  بیمارسـتان  سـاختمان 
درمـان  مرکـز  اسـت  شـده  پیشـنهاد  تجهیـزات، 
نابـاروری جنـوب در ايـن سـاختمان راه انـدازی 

. د شو
مبلـغ 8 میلیـارد ريـال اختصـاص يافته بـرای راه 
انـدازی مرکـز درمان نابـاروری بیمارسـتان المرد، 
توسـط سـتاد اجرايـی فرمـان حضرت امـام )ره(، 
مسـتقیمًا از تهـران بـه حسـاب بیمارسـتان المـرد 

واريز شـده اسـت.

فعـاالن  اينکـه  بـه  اشـاره  بـا  المـرد  فرمانـدار   
المـرد  توسـعه  بال هـای  اقتصـادی  و  صنعتـی 
هسـتند، گفـت: بايـد همـه عوائـد و فوايـد ايجاد 
و اسـتقرار صنايـع بـزرگ و کوچک در شهرسـتان 

بـه جیـب مـردم بـرود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حسـین شـبانی نژاد 
در نشسـت فعـاالن اقتصـادی، تولیـدی و صنعتـی 

شهرسـتان المـرد بـا ابـراز خرسـندی از تشـکیل 
ايـن نشسـت، اظهـار داشـت: بـرای تولیدکنندگان 
و سـرمايه گـذاران بومـی احتـرام بسـیار ويژه ای 
قائـل هسـتم و در اولیـن روز پس از شـلوغی های 
فعـاالن  بـا  خـرداد،   28 انتخابـات  برگـزاری 
اقتصـادی نشسـت رفـع موانـع را برگـزار کرديـم.

وی در همیـن خصوص اظهار داشـت: مشـکالت 
و موانـع تولیـد بـا حمايت مسـئولین و هـم گرايی 
شهرسـتان  در  اقتصـادی  فعـاالن  بیشـتر  چـه  هـر 
قابـل رفـع اسـت و از تمام تـوان بـرای انجام اين 

امـر اسـتفاده خواهیـم برد.
را  اقتصـادی  و  صنعتـی  فعـاالن  نـژاد  شـبانی 
بال هـای توسـعه شهرسـتان نامید و اظهار داشـت: 
تحـت  را  بسـیاری  خانواده هـای  شـما  فعالیـت 
الشـعاع قرار داده و اشـتغال بسـیار خوبـی از کنار 
فعالیـت صنعتـی و تولیـدی شـما ايجـاد شـده و 

ايـن نشـان از مشـارکت بـاالی فعاالن ايـن بخش 
در عرصـه اجتمـاع دارد و ايـن امـر سـبب خواهد 
شـد کـه در ادامـه راه نیـز از ظرفیت و تـوان اين 
حـوزه در توسـعه شهرسـتان بیـش از پیـش بهـره 

شـويم. مند 
خوانـدن  منطقـی  بـا  المـرد  فرمانـدار 
درخواسـت های مطـرح شـده در نشسـت، گفـت: 
بايـد شـرايط را بـه گونـه ای فراهـم کـرد تـا همه 
عوائـد و فوايـد ايجاد و اسـتقرار صنايـع بزرگ و 
بـرود. مـردم  جیـب  بـه  شهرسـتان  در  کوچـک 

در ايـن نشسـت مقـرر شـد در اولیـن فرصـت، 
طـی برگزاری جلسـه ای با حضـور مديـران منطقه 
ويـژه اقتصـادی المـرد، دغدغه هـا و نگرانی هـای 
فعـاالن اقتصـادی برطـرف شـود. همچنیـن مقـرر 
شـد کمیتـه رفـع موانـع تولید بـا حضـور مديران 

کل اسـتانی در شهرسـتان برگـزار شـود.

اخبار

فرماندار المرد:
فعاالن صنعتی و اقتصادی بال های توسعه المرد هستند

مرکز درمان ناباروری جنوب در المرد راه اندازی می شود

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان خبر داد
آغاز عملیات اجرایی محور عالمرودشت – احشام 

راه یابی بدمینتون بازان دختر 
شهرستان مهر به مسابقات کشوری

 مســابقات بدمینتون دختران منطقه 8 کشوری سوم 
تیرماه 1400  استان بوشهر شهرستان َدير برگزار شد. 

عبــاس غالمی ريیس هیئت بومینتون شهرســتان مهر 
گفت:هیات بدمینتون شهرســتان مهر به نمايندگی از 
اســتان فارس در اين دوره از مسابقات شرکت کرد 
که در رده زير 11 ســال دو بازيکن،زير 13 سال يک 
بازيکن،زير 15 سال يک بازيکن و زير 17 دو بازيکن 
به نمايندگی اســتان فارس از شهرستان مهر شرکت 

کردند. 
غالمی افزود: در رده زير 11 سال هانیه ذاکری از استان 
فارس )  شهرســتان مهر-بخش اسیر (مقام قهرمانی و 
در رده زير 13 ســال ملیکا بهزادی) بخش گله دار(

نائب قهرمان رده ســنی زير سیزده سال شد همچنین 
آيسان طاهری-مقام سوم ولی  متاسفانه در رده زير 15 
با نا مهربانی داوری و تبانی بازيکن بوشــهری، فاطمه 
ذاکری با يک باخت حذف شــد و زير رده 17 سال  

هیچ عنوانی کسب نکرديم .  
غالمی تصريح کرد:از نظر میزبانی و امکانات ســالن 
و خوابگاه  رضايت بخش بــود؛ اما بازيکنان مهر از 
تبیعض داورها شــاکی بودند که همگی داورها استان 
بوشهری بودنند و هوای بازيکنان بوشهی و خودی را 

داشتند .
وی افزود: متاســفانه مربی نتوانست بازيکنان مهری 
را همراهــی کند و هیچ مربی کارت دار  باالی ســر 
بازيکنان نبود؛ که زحمت سرپرســتی خانم پاسالری 
مادر ملیکا برعهده داشت و مربی بر عهده  خانم دکتر 

طاهری بود که مادر بازيکن آيسان طاهری بود .
هانیه ذاکری-مقام نخست 

ملیکا بهزادی-مقام دوم 
آيسان طاهری-مقام سوم

فاطمه ذاکری 
مهسا عشايری نژاد 

الهام مهاجر 
سرپرست:خانم پاسالری 
مربی: خانم دکتر طاهری

با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی 
الرستان صورت گرفت :

۱۲ ایستگاه شتاب نگار در منطقه 
جنوب فارس نصب و  راه اندازی 

خواهد شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
الرستان ، مهندس شبانی مدير کل راه و شهرسازی 
الرستان از نصب و راه اندازی 12ايستگاه شتابنگار 

آنالين در شهرهای مهم حوزه الرستان خبر داد .
شبانی با تأکید براهمیت توجه به ايمنی در ساخت 
وسازها، اظهار کرد: با وجود گسل ها و زلزله خیز 
بودن شــهر های جنوبی ، اين اداره کل در ايجاد 

است. پیدا کرده  نگار ورود  ايستگاه های شتاب 
: ايجاد و نصب دســتگاه های  اينکه  بیــان  با  وی 
شــتاب نگار تاثیر زيادی درايجاد سیســتم هشدار 
زلزله و همچنین برنامه ريزی واقدامات مناســب در 
هنگام وقوع زلزله دارد ، افــزود : مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرســازی به عنوان متولی شبکه 
دستگاه  وداده های  اســت  زلزله کشور  شتابنگاری 
شــتاب نگار اهمیت بســیار زيــادی در طراحی 
ســازه های مقاوم، مديريت بحران و زلزله کشــور 

دارد.
وی افزود: 12 دستگاه شتابنگار جديد برای توسعه 
اداره کل  اســتحفاظی  در حوزه  شتابنگاری  شبکه 
راه و شهرسازی الرســتان دريافت و در شهر های 

اندازی خواهد شد.  مختلف بزودی نصب و راه 
شــبانی تصريح کرد : نکته مثبت دستگاه شتابنگار 
در مقايســه با لرزه نگار ، اين اســت که می تواند 
میزان خســارت را بــرآورد کنــد از اين رو در 
بايد  دارد،  پراکندگی جمعیــت وجود  که  نقطه ای 
منطقه  بتوان خسارت  تا  اين دستگاه ها نصب شوند 
اين دســتگاههادر  لذا   ، نمايند  بــرآورد  زلزله را 
نزديکــی کانــون زمین لــرزه  از مقاومت بااليی 
برخوردار هســتند و از کار نمی افتد و با نصب آن 
سطح لرزه خیزی وسیعتری را کنترل خواهیم نمود.

مديرکل راه و شهرســازی الرســتان با بیان اينکه 
هزار وســیصدو چهل ايستگاه شــتابنگار در سطح 
کشور فعال است، افزود : فراهم کردن شهر ايمن تر 
و زندگی بهتر برای شــهروندان از وظايف ماست 
و امیدواريــم اطالعاتــی که به واســطه نصب و 
راه اندازی دستگاه های شــتاب نگار به دست می آيد 

گیرد. قرار  مورداستفاده  بتواند 
وی با اشــاره به اينکــه : اين منطقه با اســتقرار 
در پهنه زاگرس از پتانســیل لــرزه خیزی بااليی 
برخوردار است گفت: هیچ سازه مهم و استراتژيک 
بدون در نظر گرفتــن پارامترهای زلزله نمی تواند 
ســاخته شــود و مهمترين پارامترهــا در طراحی 
مقاومت ســازه در برابر زلزله بايد اســتفاده گردد 
که اين اطالعات بايســتی از دستگاههای شتابنگار 

شود. استخراج 
دستگاه های  از  مجموعه ای  از  کرد:  تأکید  شــبانی 
شتاب نگاری در يک شهر يا در يک ناحیه هم زمان 
با رويــداد زمین لرزه بزرگ علی رغم اينکه داده ها 
را به مرکــز مديريت بحران منتقل خواهد شــد ، 
قادر هستیم بفهمیم که کدام بخش از ناحیه يا شهر 
بر اثر اين زلزله بیشــترين شتاب را تحمل کرده و 
احتمااًل بیشــترين خسارت به آن وارد شده است. 
مناطقی  به  امدادی  نیروهای  اطالعات  اين  براساس 
اعزام خواهند شد که بیشــترين میزان خسارت به 

آن وارد شده است.
مهندس شــبانی يادآور شــد: شبکه شــتابنگاری 
با  17 ايستگاه شــتابنگار است که  الرستان دارای 
نصب تعــداد 12 عدد شــتابنگار برخط در حوزه 
الرســتان تعداد ايستگاههای شــتابنگار استان  در 
صورت آمده شــدن زير ســاخت به 29 ايستگاه 

يافت. خواهد  ارتقاء 

مشاور فرماندار مهر:
با خرید محصوالت و صنایع دستی زنان روستایی شهرستان ُمهر از آنها حمایت کنیم

با پیگیری نماینده ی مردم و اختصاص اعتبار ۹میلیاردریالی:
چاه آهکی شماره ۲مجموعه خیرگو وارد مدار بهره برداری می شود

مهر  و  المرد  طلوع  نامه  هفته 
پذیرد می  آگهی  تلفنی 
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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی
صاحب امتیاز و  مدیر مسوول: محمد مهدی جعفری زاده

سرپرست: احمد صادقی 
آدرس المرد:بلوار پانزده خرداد اول خیابان شهدا تلفن 52725648

http://www.toloulm.ir وب سایت هفته نامه

Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com

طلــوع 
المرد و مهر

امام موسی کاظم )ع( :
۴ آگهی 

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، 
نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.

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 139960311029000712 مورخـه 1399/12/25  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای ابـوذر سـعادت طلـب    فرزنـد اسـداهلل   بشـماره شناسـنامه 72 صـادره از  فیروزآبـاد در ششـدانگ يک قطعه 
زمیـن زراعتـی    بـه مسـاحت 148767 متـر مربع پـالک 21  فرعـی از 1263 اصلی   قطعـه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان 
فراشـبند   خريـداري از مالـک رسـمي آقـای اسـداهلل سـعادت طلب   محـرز گرديده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايي تقديـم نمايند . بديهي اسـت در 

صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاريخ انتشار اول : 1400/3/24        

     تاريخ انتشـار دوم : 1400/4/8

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند                             م الف /49

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 139960311029000711 مورخـه 1399/12/25  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای ابـوذر سـعادت طلـب    فرزنـد اسـداهلل   بشـماره شناسـنامه 72 صـادره از  فیروزآبـاد در ششـدانگ يک قطعه 
زمیـن زراعتـی    بـه مسـاحت 227949 متـر مربع پـالک 22  فرعـی از 1263 اصلی   قطعـه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان 
فراشـبند   خريـداري از مالـک رسـمي آقـای اسـداهلل سـعادت طلب   محـرز گرديده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايي تقديـم نمايند . بديهي اسـت در 

صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاريخ انتشار اول : 1400/3/24        

     تاريخ انتشـار دوم : 1400/4/8

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند                             م الف /48

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 139960311029000713 مورخـه 1399/12/25  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي 
اراضـي و سـاختمان هـاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای ابـوذر سـعادت طلـب    فرزنـد اسـداهلل   بشـماره شناسـنامه 72 صـادره از  فیروزآبـاد در ششـدانگ يک قطعه 
زمیـن زراعتـی    بـه مسـاحت 5193 متـر مربـع پـالک 23  فرعـی از 1263 اصلـی   قطعه 6 بخـش 8 فارس واقع در شهرسـتان 
فراشـبند   خريـداري از مالـک رسـمي آقـای اسـداهلل سـعادت طلب   محـرز گرديده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايي تقديـم نمايند . بديهي اسـت در 

صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاريخ انتشار اول : 1400/3/24        

     تاريخ انتشـار دوم : 1400/4/8

امید حسیني رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند                             م الف /50

آگهي حصر وراثت 
 آقـای محمـد رضا موسـوی   داراي شناسـنامه شـماره 5150032557   به شـرح درخواسـت  از اين شـورا  
درخواسـت گواهـي حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان سـید حسـین موسـوی    به 
شـماره شناسـنامه 34 در تاريـخ 1399/11/13 در اقامتـگاه دايمـي خـود اسـیر در بدرود حیـات گفته و ورثه 

حیـن الفـوت آن مرحـوم منحصر اسـت به :  
1 -مرضیه موسوی زاده     متولد 1325  ش ش 556 صادره از مهر زوجه متوفی  
2 -سید عبدالرضا موسوی    متولد 1364  ش ش 70 صادره از مهر پسر  متوفی  
3 -سید احمد موسوی      متولد 1349  ش ش 918 صادره از مهر پسر  متوفی  

4 -محمد رضا موسوی   متولد 1369  ش ش 5150032557 صادره از مهر پسر  متوفی  
5 -مدينه  موسوی      متولد 1345  ش ش 836 صادره از مهر دختر  متوفی  

6 -زينب موسوی      متولد 1356  ش ش 1156 صادره از مهر  دختر   متوفی  
و مرحـوم ورثـه ديگـري ندارد اينک با انجام تشـريفات درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده 362 قانون امور حسـبي 
يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسـي اعتراضي دارد و يا وصیت نامه اي از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر آگهي 

ظـرف يک ماه به شـورا تقديـم دارد واال گواهي صادر خواهد شـد .      
                                          دفتر  شوراي حل اختالف شهر اسیر   

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجـب راي شـماره 140060311029000045 مورخـه 1400/2/12 هیـات قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان 
هاي فاقد سـند رسـمي ششـدانگ يک انبار   تحت پالک  1231/7602   مفروزی از پالک1231 اصلی   به مسـاحت 737 متر  
مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فارس در مالکیت آقای محمود عالیشـوندی  فرزند محمد رضا   به شـماره شناسـنامه 5069   
قـرار گرفتـه اسـت و مطابق سـوابق ثبتي تحديد حدود پـالک اصلي پس از انتشـار آگهي تحديد حدود بعمل نیامده اسـت لذا 
حسـب تقاضاي مالک و برابر دسـتور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي عملیات 
تحديد حدود پالک موصوف روز يکشـنبه      مورخه 1400/5/10 سـاعت 9 صبح در محل وقوع ملک شـروع و انجام خواهد 
گرفـت . لـذا بـه وسـیله ايـن آگهي از کلیه صاحبـان امالک مجـاور دعوت مي گـردد که در وقـت مقرر در محـل وقوع ملک 
حضـور يافتـه و چنانچـه نسـبت به حدود و حقـوق ارتفاقي پـالک مذکور ادعايـي دارند طبق مـاده 20 قانون ثبـت ، اعتراض 
خـود را کتبـا از تاريـخ تنظیم صورت مجلـس تحديد حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند 

تسلیم و رسـید دريافت دارند . 
تاريخ انتشار آگهي : 1400/4/8       
    تاريخ تحديد حدود :1400/5/10

امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند                       م الف /54

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون به موجـب راي شـماره 140060311029000053 مورخـه 1400/2/20 هیات قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان 
هاي فاقد سـند رسـمي ششـدانگ يکقطعـه زمین مزروعی  تحـت پـالک  1231/7603   مفـروزی از پـالک1231 اصلی   به 
مسـاحت 91199/7 متر  مربع واقع در فراشـبند  بخش 8 فارس در مالکیت آقای جانعلی فیروزی فراشـبندی   فرزندعلی مراد    
بـه شـماره شناسـنامه 231   قـرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتي تحديد حدود پـالک اصلي پس از انتشـار آگهي تحديد 
حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضاي مالک و برابر دسـتور تبصره مـاده 13 قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان 
هاي فاقد سـند رسـمي عملیات تحديد حدود پالک موصوف روز يکشـنبه      مورخه 1400/5/10 سـاعت 9 صبح در محل 
وقـوع ملـک شـروع و انجـام خواهد گرفـت . لذا به وسـیله اين آگهي از کلیـه صاحبان امـالک مجاور دعوت مـي گردد که 
در وقـت مقـرر در محـل وقـوع ملک حضور يافته و چنانچه نسـبت به حـدود و حقـوق ارتفاقي پالک مذکـور ادعايي دارند 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خود را کتبـا از تاريخ تنظیم صورت مجلـس تحديد حدود بـه مدت 30 روز بـه اداره 

ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسلیم و رسـید دريافت دارند . 
تاريخ انتشار آگهي : 1400/4/8       
    تاريخ تحديد حدود :1400/5/10

امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند                       م الف /51

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون به موجـب راي شـماره 139960311029000602 مورخه 1399/11/12 هیات قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان 
هـاي فاقد سـند رسـمي ششـدانگ يک بـاب خانـه   تحـت پـالک  1231/7508   مفـروزی از پـالک 1231/842 اصلی   به 
مسـاحت 394/15 متـر  مربـع واقـع در فراشـبند  بخش 8 فـارس در مالکیت آقای علیرضـا قربانیان   فرزندمحمد رضـا     به 
شـماره شناسـنامه 2440157112   قـرار گرفتـه اسـت و مطابق سـوابق ثبتي تحديد حـدود پالک اصلي پس از انتشـار آگهي 
تحديـد حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـاي مالک و برابر دسـتور تبصـره مـاده 13 قانون تعیین تکلیـف اراضي 
و سـاختمان هـاي فاقد سـند رسـمي عملیات تحديـد حدود پالک موصـوف روز يکشـنبه      مورخه 1400/5/10 سـاعت 9 
صبـح در محـل وقـوع ملک شـروع و انجـام خواهد گرفت . لذا به وسـیله اين آگهـي از کلیه صاحبان امالک مجـاور دعوت 
مـي گـردد کـه در وقـت مقرر در محل وقـوع ملک حضور يافته و چنانچه نسـبت به حـدود و حقوق ارتفاقـي پالک مذکور 
ادعايـي دارنـد طبـق مـاده 20 قانون ثبـت ، اعتراض خـود را کتبا از تاريخ تنظیم صـورت مجلس تحديد حدود بـه مدت 30 

روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دريافت دارند . 
تاريخ انتشار آگهي : 1400/4/8       
    تاريخ تحديد حدود :1400/5/10

امید حسیني رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند                       م الف /55

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون به موجـب راي شـماره 139960311029000598 مورخه 1399/11/12 هیات قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان 
هـاي فاقد سـند رسـمي ششـدانگ يک بـاب خانـه   تحـت پـالک  1231/7595   مفـروزی از پـالک 1231/908 اصلی   به 
مسـاحت 320 متـر  مربـع واقع در فراشـبند  بخـش 8 فارس در مالکیت آقای فرهاد معروف با شـاپور روئین تـن   فرزندويس       
به شـماره شناسـنامه 4136   قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتي تحديد حدود پالک اصلي پس از انتشـار آگهي تحديد 
حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضاي مالک و برابر دسـتور تبصره مـاده 13 قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان 
هـاي فاقد سـند رسـمي عملیـات تحديد حدود پـالک موصوف روز پنج شـنبه       مورخـه 1400/4/31 سـاعت 9 صبح در 
محـل وقـوع ملک شـروع و انجام خواهـد گرفت . لذا به وسـیله اين آگهي از کلیه صاحبـان امالک مجاور دعـوت مي گردد 
کـه در وقـت مقـرر در محـل وقوع ملک حضـور يافته و چنانچه نسـبت به حـدود و حقـوق ارتفاقي پالک مذکـور ادعايي 
دارنـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبت ، اعتراض خـود را کتبـا از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديـد حدود به مـدت 30 روز به 

اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسلیم و رسـید دريافت دارند . 
تاريخ انتشار آگهي : 1400/4/8       
    تاريخ تحديد حدود :1400/4/31
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آگهي تحدید حدود اختصاصي
چـون بـه موجب راي شـماره 140060311029000020 مورخه 1400/1/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان هاي 
فاقد سـند رسـمي ششـدانگ يـک درب باغ نخلی   تحـت پـالک  1239/2834   مفـروزی از پالک 1239 اصلی   به مسـاحت 
9969/66 متـر  مربـع واقـع در فراشـبند  بخـش 8 فـارس در مالکیـت آقـای عبدالکريم حسـینی  فرزند لطفعلی       به شـماره 
شناسـنامه 1075   قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتي تحديد حدود پالک اصلي پس از انتشـار آگهي تحديد حدود بعمل 
نیامده اسـت لذا حسـب تقاضاي مالک و برابر دسـتور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند 
رسـمي عملیات تحديد حدود پالک موصوف روز يکشـنبه      مورخه 1400/5/10 سـاعت 9 صبح در محل وقوع ملک شـروع 
و انجـام خواهـد گرفـت . لـذا به وسـیله اين آگهي از کلیه صاحبـان امالک مجاور دعـوت مي گردد که در وقـت مقرر در محل 
وقـوع ملـک حضور يافته و چنانچه نسـبت به حـدود و حقوق ارتفاقـي پالک مذکور ادعايـي دارند طبق مـاده 20 قانون ثبت ، 
اعتـراض خـود را کتبـا از تاريخ تنظیم صـورت مجلس تحديد حدود به مـدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان 

فراشبند تسلیم و رسـید دريافت دارند . 
تاريخ انتشار آگهي : 1400/4/8       
    تاريخ تحديد حدود :1400/5/10
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هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی می پذیرد
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