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همدلی خادمیاران رضوی 
شهرستان ُمهر با نیازمندان

 رنگ حسینی گرفت

ُمهـر  همدلـی خادمیـاران رضـوی شهرسـتان 
بـا نیازمنـدان رنـگ حسـینی گرفـت

شهرسـتان  رضـوی  خدمـت  کانـون  مسـئول 
در  شهرسـتان  ایـن  خادمیـاران  گفـت:  ُمهـر 
دهـه اول محـرم امسـال بـا رویکـرد خدمـت 
را  خـود  برنامه هـای  نیازمنـدان  بـه  بیشـتر 

نمودنـد. اجـرا  ذیـل  بشـرح 
نـه با اشـاره بـه اقدامـات انجام  محمـد فرزا
جـاری  سـال  حسـینی  محـرم  مـاه  در  شـده 
کنـون  تـا  محـرم  بتـدای  ا از  داشـت:  اظهـار 
در  مواسـات  و  همدلـی  پویـش  راسـتای  در 
دهـه اول محـرم بـه همـت کانونهـای خدمت 
ُمهـر  شهرسـتان  محتـرم  خیریـن  و  رضـوی 
بیـن نیازمنـدان شناسـایی شـده توزیـع گریـد.

وی افـزود: فراخوان و مشـارکت خادمیاران 
و  تاسـوعا  در  اطعـام  توزیـع  و  تهیـه  و 
عاشـورای حسـینی ۳۸۰۰ پـرس غـذای گـرم 
کـه  تومـان  میلیـون   ۱۷ ریالـی  ارزش  بـه 
رضـوی  خدمـت  کانونهـای  مدیـران  توسـط 
مرکـزی و  راوی  و  دار  گلـه  هـای  بخـش  در 

توزیـع  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  نـه  فرزا
از  دیـده  آسـیب  افـراد  بـه  گـرم  گوشـت 
۲۶ کیلوگـرم گوشـت  بیمـاری کرونـا گفـت: 
سـیصد  و  ۲۶میلیـون  ریالـی  ارزش  بـه  گـرم 
توزیـع  هـدف  جامعـه  بیـن  در  هزارتومـان 

. یـد د گر
وی بیان داشـت: مراسـم ویژه شـیرخوارگان 
همـت  بـه  شهرسـتان  نقطـه  دو  در  حسـینی 
توزیـع  کانـون خدمـت رضـوی خواهـران و 
دسـتکش  ماسـک  قبیـل  از  بهداشـتی  وسـایل 
از دیگـر بـر برنامـه هـای کانونهـای خدمـت 

ایـام بود. رضـوی در ایـن 
رضـوی  خدمـت  هـای  کانـون  مدیـر 
 ۵ خریـد  کمـک  داشـت:  اظهـار  شهرسـتان 
کرونایـی  بیمـاران  جهـت  اکسـیژن  کپسـول 
میلیـون   ۱۵ ریالـی  ارزش  بـه  درآمـد  کـم 
همـکاری  و  خادمیـاران  توسـط  کـه  تومـان 

گرفـت. انجـام  خیریـن 
 ۱۶۰ وی عنـوان کـرد: پخـت نـان صلواتـی 
و  هزارتومـان   ۴۸۰ ریالـی  ارزش  بـه  کیلـو 

شـد. توزیـع  شهرسـتان  نیازمنـدان  بیـن 
نـه گفـت: کمـک بـه بیمـاران کرونایـی  فرزا
کـم درآمـد بـه ارزش ریالـی ۴۰۰هزارتومان 

در دهـه اول مـاه محـرم انجام شـد.
هزینـه  مبلـغ  کل  گفـت:  پایـان  در  وی 
شـده در دهـه اول مـاه محـرم در شهرسـتان 
ده  و  پانصـد  و  میلیـون  پنـج  و  سـی  ُمهـر، 
مدیـران  توسـط  کـه  بـود  هزارتوامـان 
تهیـه  شهرسـتان  خیریـن  حمایـت  و  کانونهـا 
گردیـد کـه از همـه عزیـزان تشـکر مـی کنـم.

 برپایی نمایشگاه عاشوراییان 
منتظر در شهر خوزی

همـت  بـه  منتظـر  ن  ییا ا عاشـور ه  یشـگا نما
شـهر  راهلل  ثـا هنـری  فرهنگـی  نـون  کا
یـن  ا هلل  را ثـا حسـینیه  محـل  در  خـوزی 

اسـت شـده  برپـا  شـهر 
در  منتظـر  ن  ییا ا عاشـور ه  یشـگا نما یـی  برپا
گـزارش  ُمهربـه  ن  شهرسـتا خـوزی  شـهر 
فـارس،  مرکـز   ، سـیما و  صـدا  ری  خبرگـزا
فرهنگـی  نـون  کا مسـئول  عباسـپور  خسـرو 
یـن  ا گفـت:  خـوزی  شـهر  راهلل  ثـا هنـری 
و  ا  عاشـور بخـش  دو  مل  شـا ه  یشـگا نما
غرفـه   ۱۸ و  لن  سـا شـش  لـب  قا در  ر  نتظـا ا

. ست ا
یـن  ا ی  عاشـورا بخـش   : فـزود ا وی 
لن و هفـت غرفـه  ه شـامل سـه سـا یشـگا نما
و  لن  سـا سـه  شـامل  هـم  ر  نتظـا ا بخـش  و 

اسـت غرفـه   ۱۱
هلل  را ثـا هنـری  فرهنگـی  نـون  کا مسـئول 
یـن  ا داشـت:  ر  ظهـا ا خـوزی  شـهر 
روزه  همـه  هفتـه  یـک  مـدت  بـه  ه  یشـگا نما
ی  ۱۲ شـب بـرا ز سـاعت هشـت صبـح تـا  ا

برپاسـت. عمـوم  زدیـد  با

المـرد  شـهدای  لمللـی  بین ا ه  مدیرفـرودگا
صاحـب  لمللـی  ا بیـن  ه  فـرودگا یـن  ا گفـت: 
تـش  آ ماشـین های  پیشـرفته ترین  ز  ا یکـی 

شـد. هـد  خوا نی  نشـا
بـا  گـو  و  گفـت  در  عزیـزی   سـهراب 
داشـت:  ر  ظهـا ا المـرد  در  فـارس  ر  خبرنـگا
فرودگاهـی  ز   کفسـا و  نی  نشـا تـش  آ خـودرو 
بـه  خـودرو  یـن  ا  FM۴۶۰ ولـوو  مـدل 
رد  میلیـا  ۱۷ معـادل  ( دالر  ر  هـزا  ۷۰۰ رزش  ا
خودروهـای  روزتریـن  بـه  ز  ا یکـی  تومـان( 
تجهیـزات  م  تمـا کـه  اسـت  نیـا  د نی  آتش نشـا
و  بـوده  ن  لمـا آ در  مطرحـی  شـرکت  ز  ا آن 

ی  شـهدا لمللـی  ا بیـن  ه  فـرودگا رد   وا مـروز  ا
شـد.  هـد  خوا المـرد 

المـرد   شـهدای  لمللـی  ا بیـن  ه  فـرودگا مدیـر 
نتقـال  ۲ سیسـتم ا رای  ا یـن خـودرو د : ا فـزود ا
نـده  د  ۱۰ ز  ا و  اسـت   گیربکـس   ۲ و  قـدرت 
هـای  ربـری  کا بـرای  عقـب  نـده  د  ۴ و  جلـو 
تـش  آ ماشـین  یـن  ا  ، بـرد مـی  بهـره  خـاص 
اسـت   ۵ یـورو  رد  ندا سـتا ا فرودگاهـی  نی  نشـا
پـاس  ا  ر لودگـی  آ رد  ندا سـتا ا باالتریـن  و 

کـرده اسـت. 
پیشـرفته  فـوق  یشـگر  نما صفحـه  گفـت:  وی 
ز  نیـا مـورد  و  تـی  عملیا اطالعـات  ع  نـوا ا کـه 
ر  فشـا گیربکـس،  موتـور،  رت  حـرا ننـد  ما ا  ر
بـه  د ر  فشـا موتـور،  روغـن  ر  فشـا و  توربـو 
د  بـا ر  فشـا  ، هـا قسـمت  م  تمـا در  د  بـا هـای 
تـور  ا پر ا ر  ختیـا ا در  ا  ر  … و  محورهـا  روی 
متـر    ۸۵ سـقف  نیتـور  ما کـه  یدهـد  م  ر  قـرا
آن   آب  و  فـوم  خروجـی  بـی  دِ و  رد  ا د بُـرد  
حتـی  اسـت،  قیقـه   د در  لیتـر   ۵۰۰ و  ر  هـزا  ۴
پرتـاب  بلیـت  قا نیـز  سـپر  روی  نیتورهـای  ما

 ۱۵۰۰ نیتـور سـپر  رد ، و ما ا ا د پـودر و آب ر
. رد ا د قـدرت  بـرد  متـر   ۶۰ بـا  قیقـه  د در  لیتـر 

چرخهـا  کـن  قفـل  سیسـتم  گفـت:  عزیـزی 
محـور  و  نیـز چـرخ  و  دو صـورت چـرخ  بـه 
پشـن های  آ رد و  ا د یـن خـودرو وجـود  ا روی 
مـی  ر  قـرا تـور  ا پر ا ر  ختیـا ا در  ا  ر زیـادی 

. هد د
پیـش  بـه  توجـه  بـا   : کـرد خاطرنشـان  وی 
ن،  شـهیدا سـاالر  ری  سـوگوا م  یـا ا بـودن  رو 
بعـد  خـودرو  یـن  ا ز  ا ری  بـردا بهـره   ییـن  آ
حضـور  بـا  حسـینی  عاشـورای  و  تاسـوعا  ز  ا
گردیـد. هـد  خوا ر  برگـزا ن  شهرسـتا مسـئولین  

المـرد  شـهدای  لمللـی  ا بیـن  ه  فـرودگا مدیـر 
تـش  آ یـن خـودرو  ا : وجـود  خاطرنشـان کـرد
خصـوص  بـه  ن  شهرسـتا همـه   بـرای  نی  نشـا
ه  فـرودگا یگی  همسـا در  کـه  بزرگـی  یـع  صنا
رنـد  ا د ر  قـرا المـرد  شـهدای  لمللـی  ا بیـن 
یط  شـرا در  و  باشـد  عطـف  نقطـه  نـد  توا مـی 

. گیـرد ر  قـرا ده  سـتفا ا مـورد  ر  اضطـرا

فرماندار شهرسـتان المـرد نیز در گفتگو بـا خبرنگار 
مهـر فرسـودگی مدارس را از جمله مسـائلی دانسـت 

کـه از دغدغه هـای والدین به شـمار می رود.
حسـین شـبانی نـژاد افـزود: خیریـن المـردی مقیم 
کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس با احـداث مدارس 
زیبـا و چشـم نواز در زیبا سـازی منظر شـهری المرد 
نقشـی ماندگار داشـته و تـا حدود زیـادی چهره این 
شهرسـتان را از وجـود مدارس فرسـوده محـو کرده 

. ند ا
وی بـا اشـاره بـه اینکـه زیبایی های بصـری مدارس 
المرد چشـم نواز اسـت، تاکیـد کرد: با ایـن حال در 
المـرد دبیرسـتان خدیجـه کبـری، دبسـتان ابوفاضل، 
کانـون شـهید عامـری، دبیرسـتان دخترانه پاسـداران 

عفت دهشـیخ، نیـاز به تخریـب وبازسـازی دارند.

خیریـن  مشـارکت  کـرد:  اظهـار  المـرد  فرمانـدار 
مدرسـه سـاز در این شهرسـتان بسـیار خوب اسـت 
امـا می طلبـد کـه خیریـن دیگـر نیـز برای بازسـازی 
مـدارس فرسـوده این شهرسـتان نام نیـک دیگری را 

از خـود بـه یـادگار بگذارند.
رئیـس شـورای آموزش و پـرورش شهرسـتان المرد 
بـا اشـاره بـه مـدارس تحـت نظـارت اداره آموزش 
و پـرورش بخـش اشـکنان این شهرسـتان بیـان کرد: 
بخـش اشـکان بـا جمعیـت ۴۶۰۰ نفر دانـش آموز و 
۴۷۰ نیـروی فرهنگـی نیـز از فرسـودگی مـدارس بی 

نیسـت. نصیب 
وی بـا تاکید بـر اینکه هیچیک از مدارس شهرسـتان 
المـرد گازرسـانی نیسـت، ابـراز کـرد: هیچیـک از 
مـدارس این بخـش به لوله کشـی گاز مجهز نیسـتند 

و از بخـاری نفتـی هـم اسـتفاده نمی کند.
شـبانی نژاد متذکر شـد: سیستم گرمایشـی شهرستان 
المـرد کولر اسـپلیت هـای دو منظـوره و بخاری های 
تابشـی هسـتند کـه از طریـق نـور خورشـید فضای 

کالس را گـرم می کننـد.
او بـا بیـان اینکـه در بخش اشـکنان المـرد ۷ واحد 
آموزشـی نیازمنـد تخریب و بازسـازی مجدد اسـت، 
ادامـه داد: مـدارس حضـرت معصومـه )س(، شـهید 
رجایـی، خاتـم اهـل، نیایـش پاقـالت؛ ولـی عصر، 

احـد کدیـون و پیـام انقـالب خشـت جـز مـدارس 
مجـدد  بازسـازی  نیازمنـد  کـه  هسـتند  فرسـوده ای 

. هستند
از مشـارکت  مقـام مسـئول ضمـن قدردانـی  ایـن 
خیریـن مدرسـه سـاز این شهرسـتان در احـداث ۳۰ 
بـاب مدرسـه و ۱۶ بـاب نمـاز خانـه گفـت: خیرین 
نیـک اندیش شهرسـتان المرد همیشـه و در همه حال 
یاریگـر دولـت و زبانـزد در امـورات عـام المنفعه و 

انسـان دوسـتانه بوده و هسـتند.
فرمانـدار المـرد بـا اشـاره به لـزوم حمایتهـای همه 
جانبـه بـرای توسـعه فضاهای آموزشـی تاکیـد کرد: 
بـرای مقـاوم سـازی ۷ مدرسـه در بخـش اشـکنان 

المـرد ۲۵۰ میلیـارد ریـال اعتبـار الزم اسـت.
شـبانی نـژاد جمعیـت دانش آمـوزی شـهر المرد را 
۱۲ هـزار و ۲۰۰ نفـر و تعـداد فرهنگیـان شـاغل در 
ایـن شـهر را ۹۰۰ نفـر عنـوان کـرد و ادامـه داد: در 
المـرد ۷۸ فضـای آموزشـی وجـود دارد کـه از این 
تعـداد ۱۰ مدرسـه نیازمند تخریب و بازسـازی مجدد 

. ست ا
فرمانـدار المـرد درخاتمـه آمـار مـدارس فرسـوده 
عالمرودشـت ایـن شهرسـتان را هـم ۷ واحـد عنوان 
کـرد و گفـت: حدود ۶۰ درصد از مدارس شهرسـتان 

المـرد خیر سـاز هسـتند.

 

اسـتاندار فـارس با اشـاره بـه پروژه هـای هفتـه دولت در 
اسـتان گفت: ۹۱۹ پروژه  هفته دولت با توجه به وسـعت و 
جمعیـت پروژه هـا در سـطح همه اسـتان پراکنده می شـود.

بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم ، عنایـت اهلل رحیمی 
در نشسـت گرامیداشـت هفتـه دولـت با  بیـان اینکه 
هفتـه دولـت امسـال مصـادف بـا اسـتقرار دولـت 
جدیـد شـده و بـرای ایـن دولـت آرزوی موفقیـت 
کـه  مطالبـی  نخسـتین  داشـت:  اظهـار  می کنیـم، 
رئیس جمهـور اعالم کردنـد، اولویت قـرار دادن رفع 
مشـکل کرونـا، موضـوع معیشـت، شـفافیت و دیگر 
مباحـث بـود کـه امیدواریـم مجموعه قـوه قضاییه و 
دیگـر دسـتگاه ها خـود را متناسـب بـا این شـعارها 

کننـد تـا مشـکالت مـردم کاهـش پیـدا کند. 
از  دولـت  چندماهـه  کارنامـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
قالـب  در  دولـت  هفتـه  پایـان  تـا  امسـال  ابتـدای 
پروژه هـای عمرانـی ارائـه می شـود، گفـت: رویکرد 
اساسـی پروژه هـا باتوجـه به یـک راهبـرد کالن بوده 
کـه یکـی از آنهـا رفـع مشـکالت موجـود و از همه 

مهم تـر کرونـا بـوده اسـت. 
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه تـالش کردیـم که 
پروژه هـای نیمـه تمام را سـریع تر بـه نتیجه برسـانیم 
تـا خدمت رسـانی الزم بـه مـردم انجام شـود، افزود: 
بـر این مبنـا ۹۱۹ پـروژه عمرانی و زیربنایـی در این 
هفتـه در اسـتان فـارس افتتـاح می شـود کـه بالـغ 
بـر ۲۴ هـزار میلیـارد تومـان بـرای آنها هزینه شـده 

 . ست ا
رحیمـی بـا بیـان اینکه فضـای آرامـش و همکاری 
در اسـتان منجـر بـه ایـن شـد کـه در یک شـرایط 
بـه  مقـدورات  حـد  در  خدماتـی  مثبـت  تعاملـی 
مـردم اسـتان ارائـه شـود، بیـان کـرد: پروژه هـا و 
اعتباراتـی کـه بـرای بـه سـرانجام رسـیدن پروژه ها 
صرف شـده اسـت، امسـال نسـبت به سـال گذشـته 

فاصلـه معنـاداری دارد کـه نشـان از اهتمـام بـرای 
خدمت رسـانی بـه مـردم اسـت. 

تامیـن  بـه  مربـوط  مشـکالت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
آب در اسـتان فـارس عنـوان کـرد: در حوزه هـای 
امـور آب شـرب شـهرها و روسـتاها ۱۵ پـروژه  در 
ایـن هفتـه افتتـاح می شـود کـه اگـر ایـن پروژه هـا 
نبـود  شـد،  انجـام  گذشـته  در  کـه  افتتاح هایـی  و 

مشـکالت اسـتان در حـوزه آب دوچنـدان بـود. 
گذشـته  سـال  اینکـه  بیـان  بـا  فـارس  اسـتاندار 
و  قطعـی  دربـاره  گالیه هـا  و  تماس هـا  بیشـترین 
نیـز  اکنـون  بـود، تصریـح کـرد: هـم  کمبـود آب 
۵۰۰ روسـتا در اسـتان بـه صـورت سـیار آبرسـانی 
مشـکالت  کـه  تالش هـا سـبب شـد  امـا  می شـود 

شـود.  کمتـر  روسـتاها  آب  تامیـن 
وی با اشـاره بـه تحول اسـتان در زمینـه بزرگراه ها 
و آزادراه هـا اظهـار داشـت: ۴۷ پـروژه از پروژ های 
هفتـه دولـت مربـوط بـه ایـن حوزه اسـت کـه در 
ایـن میـان تمامی اعتبـارات از سـهمیه دولـت بوده 
و آورده مجـری یـا خیریـن در این زمینـه صفر بوده 

 . ست ا
ایـن  پروژه هـای  دیگـر  بـه  اشـاره  بـا  رحیمـی 
هفتـه در اسـتان فـارس گفـت: در زمینـه فضاهـای 
آموزشـی، فرهنگـی، آمـوزش و پـرورش، فرهنگی، 
هنـری و رفاهـی، مراکـز آمـوزش عالـی و مراکـز 
فرهنگـی و هنـری ۱۲۳ پـروژه در نظـر گرفته شـده 
اسـت کـه نقـش مهمـی در ارتقـای اسـتان در ایـن 

دارد.  زمینـه 
اسـتاندار فـارس با اشـاره بـه افتتاح ۵۶ پـروژه در 
حـوزه بهداشـت و درمان و با تشـکر از کادر درمان 
در مقابلـه بـا بیماری کرونـا افزود: بیمارسـتان ۳۱۰ 
تختـی جهـرم از مهم تریـن پروژه هـای بهداشـت و 
بیمارسـتان نی ریـز  درمـان اسـت و عـالوه بـر آن 
کـه می تواننـد بـه کادر بهداشـت و درمـان کمـک 
کننـد همچنیـن بیمارسـتان امـام علـی کازرون کـه 
بـه منطقـه جنـوب غرب اسـتان کمـک می کنـد، از 

جملـه پروژه هـای ایـن هفته اسـت. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه پروژه هـای هفتـه دولـت 
بـا توجه بـه وسـعت و جمعیـت پروژه ها در سـطح 
همـه اسـتان پراکنـده می شـود، بیـان کـرد: پروژه ها 
توسـط دسـتگاه های مختلـف اجـرا و انجـام شـده 
اسـت که ۳۲ مـورد مربوط بـه امور بـرق، ۶۰ مورد 

مربطـو بـه عمـران شـهری و روسـتایی و ۱۵۷ مورد 
مربـوط به بخش مسـکن شـهری و روسـتایی اسـت. 
۳۳ پـروژه در امـور ورزشـی، ۱۴۵ مـورد در امور 
 ۲۵۱ و  رفاهـی  و  خدماتـی  زیربنایـی،  عمرانـی، 
مـورد طرح هـای تولیـدی و اشـتغالزایی بخش هـای 
صنعت، کشـاورزی، گردشـگری و خدمـات از دیگر 
پروژه هـای هفتـه دولـت در اسـتان فارس اسـت که 

رحیمـی بـه آن اشـاره کرد. 
اسـتاندار فـارس در حاشـیه این نشسـت بـه برخی 
از پرسـش های خبرنـگاران پاسـخ داد کـه یکـی از 
سـواالت انتقـال آب از دریا بود. به گفتـه وی انتقال 
آب؛ یکـی از راه هـای غلبـه بـر کـم آبی اسـت که 
فـاز اول انتقـال آب از دریـا از پارسـیان به سـمت 

المـرد و مهـر در دسـت اجرا اسـت. 
 ۳۰۰ از  بیـش  فـارس  اسـتان  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
میلیـون مترمکعـب اجـازه برداشـت از آب دریـا را 
دارد، افـزود: در ایـن پـروژه بایـد توجه داشـت که 
دولـت تنهـا تسـهیل کننده اسـت و بخـش خصوصی 
کار را اجـرا می کنـد، صنایعـی کـه ارزش افـزوده 
بـاال دارنـد مشـتریان ایـن بخـش هسـتند بنابرایـن 
بایـد مشـتری باشـد تـا بخـش خصوصـی کار کنـد. 
رحیمـی دربـاره موضـوع بـاغ شـهری ها نیـز چنین 
بیـان کـرد: در ایـن زمینـه بـه صورت جـدی ورود 
کردیـم و دادسـتان هـم در تالش برای حل مشـکل 
اسـت، مـردم اکثـرا خطایی نکـردن و طبـق اصولی 
کسـی  اگـر  امـا  کـرده  خریـداری  را  باغ هـا  ایـن 

تخطـی کـرده بایـد برخورد شـود. 
ایـن  در  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  فـارس  اسـتاندار 
بـاره کـه چه نمـره ای بـه عملکـرد دولـت می دهد، 
گفـت: هـر دولـت را بایـد در ظرف زمانـی خودش 

سـنجید و هـر دولتـی اولویـت خـود را دارد 
یـک  در  اسـت  قـرار  سـاله   ۴۳ ماحصـل  امـروز 
دولـت قـوی و مردمـی اسـتقرار کنـد. تحریـم همه 
بخش هـای کشـور را از کوچک تریـن تـا بزرگتریـن 
قسـمت تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت بنابرایـن هر 
دولـت را بایـد بـا شـرایط آن دولت مـورد قضاوت 

داد. قرار 
وی در پایـان در مقابـل اصـرار خبرنـگاران بـرای 
دادن نمـره بـه عملکـرد دولـت تدبیر و امیـد افزود: 
مـردم بایـد نمـره دهنـد، هر نمـره ای دوسـت دارید 

 . هید بد

2اخبار

استاندار فارس :
استان فارس اجازه برداشت ۳۰۰ میلیون مترمکعب از آب دریا را دارد فرماندار المرد اعالم کرد؛

۴۱ طرح عمرانی در المرد
 کلنگ زنی شده  یا به بهره برداری 

می رسد
هفتـه  بـا  همزمـان  گفـت:  المـرد  فرمانـدار   
بـا  خدماتـی  و  عمرانـی  طـرح   ۴۱ دولـت 
در  تومـان  ۳۹۵میلیـارد  بـر  افـزون  اعتبـاری 
مـی   افتتـاح  و  زنـی  کلنـگ  شهرسـتان  ایـن 

. شـود
خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در  نـژاد  شـبانی  حسـین 
شـامل  طرح هـا  ایـن  داشـت:  اظهـار  مهـر، 
طرح هـای  و  عمرانـی  گازرسـانی،  پـروژه 
میلیـارد   ۳۹۵ صـرف  بـا  کـه  اسـت  خدماتـی 
بـرداری  بهـره  بـه  و  زنـی  کلنـگ  تومـان 

. سـد می ر
وی افـزود: پروژه هـای شـاخص گرامیداشـت 
گاز  شـامل  المـرد  در  امسـال  دولـت  هفتـه 
پروژه هـای زیـر سـاختی در حـوزه  رسـانی و 
اسـت. اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  و  شـهرداری ها 

نقـاط  کلیـه  اینکـه  بیـان  بـا  المـرد  فرمانـدار 
بطـور  المـرد  شهرسـتان  روسـتایی  و  شـهری 
صـد درصـدی از نعمـت گاز طبیعـی بهـره مند 
عملیـات  اتمـام  بـرای  کـرد:  تصریـح  شـده اند 
گاز رسـانی تـا دورتریـن نقطـه این شهرسـتان 

۲۸ میلیـارد تومـان هزینـه شـده اسـت.
زیـر  زنـی  گلنـگ  آغـاز  از  نـژاد  شـبانی 
المـرد  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  سـاخت های 
زیـر  گفـت:  و  داد  خبـر  نیـز  دولـت  هفتـه  در 
همچنیـن  و  دسترسـی  راه هـای  سـاخت ها، 
فضـای سـبز منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد بـا 
اعتبـاری بالـغ بـر ۳۰۰ میلیـارد تومـان در هفته 

می شـود. آغـاز  دولـت 
پـروژه  دو  اینکـه  بیـان  بـا  المـرد  فرمانـدار 
زیـر  زنـی  کلنـگ  و  رسـانی  گاز  بـزرگ 
المـرد  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  سـاخت های 
می شـود،  انجـام  فـارس  اسـتاندار  بـا حضـور 
گسـتردگی  بـه  توجـه  بـا  المـرد  افـزود: 
فـارس  اسـتان  دوم  یـا  اول  مقـام  پروژه هـای 
را همچـون سـال گذشـته بـه خـود اختصـاص 

داد. خواهـد 
دلیـل  بـه  امسـال  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دولـت  هفتـه  برنامه هـای  کرونایـی،  شـرایط 
بـا حضـور محـدود مسـئوالن و مـردم برگـزار 
بهتـر  مدیریـت  بمنظـور  کـرد:  بیـان  می شـود، 
هفتـه  در  برنامه هـا  برگـزاری  بیمـاری،  ایـن 
پروتکل هـای  براسـاس  المـرد  در  دولـت 

بـود. خواهـد  همـراه  بهداشـتی 
 فرماندار مهر:

افتتاح و کلنگ زنی ۱۶ طرح 
عمرانی، خدماتی و آموزشی با 

اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد تومان
شهرسـتان  ر  نـدا فرما موسـوی  محمـد  سـید 
شهرسـتان  داری  ا شـورای  جلسـه  در  مهـر 
شـهادت  لروز  سـا میداشـت  گرا ضمـن  مهـر 
ظهـار  ا باهنـر  و  رجایـی  شـهید  دولت مـردان 
ز  ا بیـش   ۱۴۰۰ ز  ا دولـت  هفتـه  در  داشـت 
بـا  آموزشـی  و  خدماتـی  نـی  عمرا طـرح   ۱۶
تومـان  میلیـارد   ۵۰ بـر  فـزون  ا عتبـاری  ا
ر،  دا گلـه  اسـیر،  بخـش  چهـار  درسـطح 
فتتـاح  ا مهـر  شهرسـتان  وراوی  و  مرکـزی 
شـود. مـی  آغـاز  آن  یـی  اجرا عملیـات  یـا  و 

کلنـگ  فـزود:  ا مهـر  شهرسـتان  ر  نـدا فرما
ولـت  کیلـو   ۱۳۲ بـرق  توزیـع  پسـت  زنـی 

مهـر
محـور  راهسـازی  هـای  پـروژه  -اجـرای 

اسـیر نخلسـتان،  مهـر،  وراوی،
مهر تنگ  مهـر،  و  

بـی  تختخوا  ۱۱۰ بیمارسـتان  زنـی  -کلنـگ 
مهـر شهرسـتان 

اجتماعـی  میـن  تا ه  نـگا درما زنـی  -کلنـگ 
مهـر

نه  رودخا بخیـزداری  آ طـرح  برداری  بهـره  و 
مهر ن  مهـرا

اجتماعـی  میـن  تا سـاختمان  فتتـاح  -ا  
مهـر شهرسـتان 

ازجملـه  آموزشـی  واحـد  سـه  فتتـاح  ا و 
مـی  گرا مناسـبت  بـه  کـه  اسـت  طرح هایـی 
دکتـر  حضـور  بـا  دولـت  هفتـه  داشـته 
بهـره  بـه  فـارس  محتـرم  ر  ندا اسـتا رحیمـی 
یـی  اجرا عملیـات  یـا  و  رسـد  مـی  بـرداری 

شـود. مـی  آغـاز  آن 
شهرسـتان  ر  نـدا فرما موسـوی  محمـد  سـید 
کارکنـان  ز  ا دولـت  هفتـه  در  مهرگفـت: 
هـدای  ا بـا  مهـر  شهرسـتان  رات  دا ا نمونـه 
شـود. مـی  تجلیـل  یایـی  هدا و  سـپاس  لـوح 

فرماندار المرد :
نقش ماندگار خیرین المردی مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در

 مدرسه سازی المرد

اختصاص پیشرفته ترین خودرو آتش نشانی به فرودگاه المرد
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شـبکه  ر  کا سـالمت  واحـد  کارشناسـان 
نه  ا مـات پیشـگیر قدا بهداشـت و درمـان مهـر، ا
ه هـای  رگا کا و  نجـات  کارخا در   ۱۹ کوویـد
نـد. کرد بـی  یا رز ا ا  ر شهرسـتان  یـن  ا مختلـف 

ز  ا ه  رگا کا و  نـه  کارخا  ۳۵۰ بـر  نظـارت 

بهداشـت  ر شـبکه  بازرسـان سـالمت کا سـوی 
و  ری صدا  خبرگـزا گـزارش  مهربـه  درمـان  و 
سـالمت  واحـد  مسـوول  فارس، مرکـز   ، سـیما
گفـت:  مهـر  درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  ر  کا
پیشـگیری  بـا هـدف  کنـون  تا بتـدای سـال  ا ز  ا
موسسـه   ۴۲۷ ز  ا کرونـا  ویـروس  شـیوع  ز  ا
بهداشـت  شـبکه  نظـر  زیـر  صنفـی  و  صنعتـی 
و  نـه  کارخا  ۳۵۰ و  مهـر  شهرسـتان  درمـان  و 

اسـت. شـده  زدیـد  با ه  رگا کا
وضعیـت  بررسـی   : فـزود ا ه  د ا ز حسـن 
نه  ا پیشـگیر مـات  قدا ا و  عمومـی  بهداشـت 
و  نجـات  کارخا در   ۱۹ کوویـد بیمـاری 
بهبـود  ر هـای  هکا را ئـه  ا ر ا  ، هـا ه  رگا کا
نظـارت  و  نیـن  قوا سـاس  ا بـر  کاری  یط  شـرا

محیـط  آور  زیـان  مـل  عوا گیـری  زه  نـدا ا بـر 
سـالمت  واحـد  بازرسـان  مـات  قدا ا ز  ا  ، ر کا
در  مهـر  درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  ر  کا
مـی رود. ر  بـه شـما موسسـات  بـی  یا رز ا حـوزه 

و  صنعتـی  موسسـه   ۴۲۷ در   : فـزود ا وی 
شـبکه  نظـر  زیـر  کوچـک  و  بـزرگ  صنفـی 
دو  مهـر،  شهرسـتان  درمـان  و  بهداشـت 
کارگـری  بخش هـای  در  نفـر   ۱۱۴ و  ر  هـزا
در  کـه  هسـتند  ر  کا بـه  مشـغول  ری  دا ا و 
مـل  عوا بـا  یی  آشـنا ی،  ا دوره  زدید هـای  با
یـت  رعا ضـرورت  و  ر  کا محیـط  آور  زیـان 
د  فـرا ا یـن  ا بـه  شـتی  بهدا پروتکل هـای 

می شـود ده  ا د مـوزش  آ

خیریـن  همـت  کرونا،بـه  بیمـاری  شـیوع  بـا 
تجهیـزات  امانـات  بانـک  سـومین  المـردی 

شـد. انـدازی  ه  را المـرد  در  پزشـکی 
مدیربنیـاد   ، فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
درجمـع  وُمهـر  المـرد  هـای  شهرسـتان  آفتـاب 
خبرنـگاران، اظهارداشـت: بـا توجـه بـه شـیوع 
بیمـاری کرونـا و کمبـود کسـپول های اکسـیژن 

بـه  بنـا  کرونایـی  بیمـاران  بـرای  منـازل  در 
از  یکـی  بـه همـت  مردمـی،  هـای  درخواسـت 
خیریـن  دیگـر  و  کویـت  کشـور  مقیـم  خیریـن 
در  پزشـکی  تجهیـزات  امانـات  بانـک  عزیـز، 

انـدازی شـد. ه  آفتـاب را بنیـاد 
بانـک  ایـن  افـزود:  پـور  حیـدری  عبـداهلل 
۵دسـتگاه  شـامل  پزشـکی  تجهیـزات 
۲۲عددک سـاز، اکسـیژن  ۳دسـتگاه  ویلچر،
ما د ۸عد ۰ ۰ و ر ا ۳هز ، متر نو ما د ۲عد ۲ ، ل پسـو

۲عددتخت  ساکشـن، دسـتگاه  عـدد   ۲ سـک،
بـه  تنفـس  ۷۰عددماسـک  بیمارستانی،
اسـتفاده  جهـت  تومـان  ۲۰۰میلیـون  ارزش
موسسـه  اختیـار  در  بیمـاران  رایـگان 

شـد. قـرارداده  بنیادآفتـاب 
ایـن  تحویـل  محـل  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
نتقـال خـون  ا بانـک تجهیـزات پزشـکی پایـگاه 

یاشناسـنامه  ملـی  کارت  ئـه  ارا و  اسـت  المـرد 
هـای  شهرسـتان  عزیـز  مـردم  از  و  لزامیسـت  ا

و حفـظ  در  خواهیـم  مـی  مهـر  و  المـرد 
الزم  دقـت  پزشـکی  تجهیـزات  داری  نگـه   
بیمـاری  دوره  اتمـام  از  پـس  و  باشـند  داشـته 
در اسـرع وقـت نسـبت بـه بازگشـت تجهیزات 

نماینـد. اقـدام 
مدیربنیادآفتـاب اضافـه کـرد: همچنیـن امـروز 
نیـز بانـک تجهیـزات امانـات پزشـکی موسسـه 
 ۳۰۰ بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  ابوفاضـل  موقوفـه 

ه انـدازی شـد. میلیـون تومـان را
بانـک  سـه  تاکنـون  فـارس،  گـزارش  بـه 
احمـر،  هـالل  جمعیـت  در  پزشـکی  تجهیـزات 
بنیـاد  موسسـه  و  ابوفاضـل  موقوفـه  موسسـه 
خیریـن  همـت  بـه  المـرد  شهرسـتان  آفتـاب 

اسـت شـده  انـدازی  ه  را المـردی 

بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس، سـال ۹۴ بود که 
عملیـات احـداث مجتمع صنایـع آلومینیـوم جنوب 
بـا هـدف تأمیـن نیـاز بازارهـای داخلی و توسـعه 
صـادرات غیرنفتـی در منطقـه ویـژه اقتصادی المرد 
به عنـوان  صنعتـی  مجموعـه  ایـن  گردیـد.  آغـاز 
آلومینیـوم  کارخانـه  مدرن تریـن  و  بزرگ تریـن 
کشـور در سـال ۹۹ زیـر فشـارهای سیاسـی دولت 
افتتـاح  نیمه تمـام و عجوالنـه  روحانـی به صـورت 
شـد، به طـوری کـه از مجمـوع ۲۵۸ سـلول تولیـد 
آلومینیـوم، بـا وجـود گذشـت بیـش از یـک سـال 
و دو مـاه از ایـن افتتـاح نمایشـی هنـوز نیمـی از 

کارخانـه بـه بهره بـرداری نرسـیده و تنهـا قریب به 
۱۵۰ سـلول وارد مـدار تولید شـده اسـت.

بـه  نسـبت  شـده  ایجـاد  اعتراضـات  دنبـال  بـه 
عملکـرد ضعیـف علی عبداهلل نـژاد مدیرعامـل قبلی 
سـال  از  سـالکو  سـهامداران  جنـوب،  آلومینیـوم 
گذشـته چندین بـار قصـد داشـتند مدیرعامـل ایـن 
شـرکت را تغییـر دهنـد، اما هربـار بـا ممانعت یک 
مقـام عالی رتبـه در دولـت روحانـی مواجـه شـده 
تخصصـی  سـابقه  هیـچ  بـدون  کـه  عبداهلل نـژاد  و 
صنعتـی بـه ایـن کرسـی تکیـه زده بـود، همچنـان 

بـه مدیریـت خسـارت بار خـود ادامـه مـی داد.
و  سـاتا  غدیـر،  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیـران 
آلومینیـوم  سـهامداران  عنـوان  بـه   دفـاع  وزارت 
عبداهلل نـژاد  ضعیـف  عملکـرد  از  آنقـدر  جنـوب 
بـه سـتوه آمـده  بودنـد کـه دیگـر منتظـر روی کار 
آمـدن وزرای جدیـد هـم نماندنـد و علیرغـم اینکه 
حامـی  مهمتریـن  عنـوان  بـه   عالی رتبـه  مقـام  آن 
دارد،  حضـور  کار  مسـند  بـر  هنـوز  عبداهلل نـژاد 
جایگزیـن  را  بومـی  مدیـر  یـک  و  عـزل  را  وی 

کردنـد. عبداهلل نـژاد 

صنعتـی  و  اجرایـی  سـوابق  خصـوص  در 
مدیرعامـل جدیـد سـالکو باید اشـاره کـرد »مهدی 
هیأت مدیـره  در  عضویـت  سـابقه  زحمتکـش« 
جنـوب،  آلومینیـوم  شـرکت  بازرگانـی  معـاون  و 
معـاون شـرکت صبافـوالد خلیـج فـارس، مشـاور 
مدیرعامـل شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان 
خراسـان، قائم مقـام مدیرعامـل شـرکت بین المللـی 
مهندسـی ایـران در فـوالد مبارکه اصفهـان و ... را 

دارد. خـود  کارنامـه  در 
در رزومـه مدیرعامـل جدیـد سـالکو اشـراف بـه 
مدیریـت  و  پروژه هـا  مالـی  منابـع  تأمیـن  نحـوه 
و  مدیریـت  دوره هـای  گذرانـدن  اجرایـی، 
برنامه ریـزی اسـتراتژیک، تسـلط بـه فنـون مذاکره 
امـور  بـه  تسـلط  نیـز  شـرکت هاو  بیـن  روابـط  و 

می خـورد. چشـم  بـه  بازرگانـی  و  تجـارت 
مـی رود  امیـد  فـارس،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
مدیـران  آمـدن  کار  روی  و  مدیرعامـل  تغییـر  بـا 
پرانـرژی و متخصـص، تـا پایـان سـال ۱۴۰۰ ایـن 
کارخانـه بـزرگ بـه تولید کامـل و واقعـی خود با 

ظرفیـت ۳۰۰ هـزار تـن در سـال دسـت یابـد.

فرمانده گردان ۴۰۸ امام حسین )ع( 
شهرستان المرد معرفی شد

 ۴۰۸ آئیـن تکریـم و معارفه فرماندهـان گردان 
امـام حسـین )ع( شهرسـتان المـرد در حسـینیه 

عاشـقان ثـاراهلل برگزار شـد.
و  تکریـم  بسـیج،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
معارفـه فرماندهـان گـردان ۴۰۸ امام حسـین) ع( 
ثـاراهلل  عاشـقان  حسـینیه  در  المـرد  شهرسـتان 

برگـزار شـد.
سـرهنگ  حضـور  بـا  کـه  مراسـم  ایـن  در 
 ، فجـر   ۱۹ عملیاتـی  لشـکر  فرمانـده  قنبـری 
فرماندهـان نظامـی شهرسـتان المـرد ، اعضـای 
پیشکسـوتان   ، المـرد  شـهر  اسـالمی  شـورای 
سـبز پـوش و بسـیجیان گـردان امام حسـین)ع( 
در حسـینیه ثـاراهلل برگـزار شـد، از فرماندهـی 
امـر  در  نشـان  دسـت  سـرهنگ  سـاله    ۹
۴۰۸ امـام حسـین ع المـرد  فرماندهـی گـردان 
بـه  علیپـور  حسـن  سـروان  جنـاب  و  تقدیـر 
عنـوان فرمانـده جدیـد گـردان امام حسـین)ع( 
معرفـی شـد .سـروان علیپور ۴ سـال بـه عنوان 
جانشـین گـردان امـام حسـین المـرد مسـولیت 

اسـت. داشـته 
مدیر جهاد کشاورزی خبر داد:

سطح زیر کشت پنبه در مهر
 افزایش یافت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفـت: 
سـطح زیر کشـت پنبـه در اراضی این شهرسـتان 
نسـبت بـه سـال زراعی قبـل ۲۵ درصـد افزایش 

اسـت. یافته 
بـه گـزارش خبرنگار ایانـا، غالمحسـین مظاهری 
اراضـی  از  ۵۰۰ هکتـار  امسـال  اینکـه  بیـان  بـا 
زراعـی شهرسـتان مهـر به کشـت پنبـه اختصاص 
دارد، تصریـح کـرد: کشـت در ایـن مـزارع بـه 
صـورت مکانیـزه و بـا اسـتفاده از دسـتگاه  های 

کـود کار بـذر کار انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـذور مورد اسـتفاده برای کشـت 
از  مهـر  شهرسـتان  در  پنبـه  صنعتـی  محصـول 

ارقـام دلیتـه و گلسـتان هسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه محصول 
پنبـه شهرسـتان مهـر در دی مـاه آتـی بـه مرحله 
برداشـت مـی رسـد، ابـراز کـرد: پیـش بینی می 
شـود بـه طـور میانگیـن از هـر هکتـار سـه هزار 

کیلـو گـرم وش پنبـه جمع آوری شـود.
مظاهـری؛ قیمـت خریـد مناسـب وش پنبـه، کم 
آب بـر بـودن آن، تولیـد مناسـب و به طـور کلی 
سـازگاری گیـاه بـا اقلیـم شهرسـتان مهـر را از 
دالیـل اسـتقبال کشـاورزان و افزایش سـطح زیر 

دانسـت  پنبه  کشـت 
کشت گوجه فرنگی خارج از فصل 

در ُمهر

در  فصـل  از  خـارج  فرنگـی  گوجـه  کشـت 
سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  ُمهربـه 
مدیـر  مظاهـری  غالمحسـین  فـارس،  مرکـز 
بـر  گفـت:  ُمهـر  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
اسـاس برنامـه ریزی هـای انجـام شـده امسـال 
کشـاورزان ایـن شهرسـتان بیـش از ۷۰۰ هکتار 
بخش هـای  در  خـود  کشـاورزی  اراضـی  از 
وراوی، مرکـزی، گلـه دار و اسـیر را به کشـت 
اختصـاص  فصـل  از  خـارج  فرنگـی  گوجـه 

. هنـد می د
وی بـا بیـان اینکه کشـت گوجـه فرنگی خارج 
از فصـل بـرای تامیـن محصول در فصول سـرد 
سـال و در فضـای بـاز انجـام می شـود افـزود: 
گوجـه فرنگـی تولیـدی شهرسـتان مهـر اواخـر 
عرضـه  مصـرف  بـازار  بـه  زمسـتان  و  پاییـز 

شـد. خواهد 
در  فرنگـی  گوجـه  کـرد:  اضافـه  مظاهـری 
زیـر  و  نشـایی  صـورت  بـه  مهـر  شهرسـتان 
لیوانـی کشـت و بـا روش تحـت فشـار نواری 

می شـود. آبیـاری 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفت: 
پیـش بینـی می شـود کشـاورزان این شهرسـتان 
تـن  هـزار   ۴۶ از  بیـش  برداشـت  فصـل  در 

محصـول برداشـت و روانـه بـازار کننـد

 

فرمانـده جدید سـپاه شهرسـتان مهر طی مراسـمی 
با حضـور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی معرفی 
. شـد

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، فرمانده جدید سـپاه 
شهرسـتان مهـر طـی مراسـمی بـا حضور سـردار 

یـداهلل بوعلـی فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فارس، 
سـرهنگ عبـداهلل زاده مسـئول بازرسـی و تعالـی، 
فرماندهـان سـپاه فجـر فـارس دریـادار بارگاهی 
فرمانـده منطقـه چهـارم نیـروی دریایـی سـپاه و 
سـایر مسـئوالن امـر، سـرگرد پاسـدار علـی گلـه 

داریـان بـه عنـوان معرفی شـد.
عبـاس  سـرهنگ  از  مراسـم  ایـن  در  همچنیـن 
و  سـپاس  لـوح  بـا  سـابق  فرمانـده  رضایـی 

شـد. تجلیـل  هدایایـی 
سـرگرد علـی گلـه داریـان دارای فوق لیسـانس 

اسـت. منطقه ای  مطالعـات 
متعـددی  شـغلی  سـوابق  داریـان  گلـه  سـرگرد 
آمـوزش  و  مربـی  بـه  می تـوان  کـه  دارد 
وراوی  در  )ع(  حسـین  امـام  گروهـان  تکمیلـی 

و مهـر مسـئول بسـیج سـازندگی، مسـئول بسـیج 
مهندسـین، مسـئول تربیـت بدنـی، مسـئول بسـیج 
حـوزه  فرمانـده  المـرد،  ناحیـه  آمـوزی  دانـش 
شـهری المرد، مسـئول عملیـات و قـرارگاه ناحیه 
المـرد، فرمانـده حـوزه کارگـری ناحیـه المرد، و 
جانشـینی ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه شهرسـتان 

گـراش اشـاره کـرد.
سـپاه  بسـیج  مقاومـت  ناحیـه  جدیـد  فرمانـده 
شهرسـتان مهـر سـوابقی همچـون فرمانـده حـوزه 
برتریـن   ۹۳ سـال  در  شهرسـتان  برتـر  محـالت 
مسـئول عملیات اسـتان در جشـنواره مالک اشـتر 
ناحیـه  معاونـت  برتریـن   ۹۸ و   ۹۶ سـال های  در 
در سـال های ۹۶ و ۹۷و پاسـدار نمونـه ناحیـه در 

۹۸ در کارنامـه فعالیـت خـود دارد. سـال 

بـه همـت سـربازان گمنـام امـام زمـان )عـج( 
المـرد  سـپاه  اشـکنان  بسـیج  مقاومـت  حـوزه 
ضبـط  و  کشـف  قاچـاق  دام  راس   ۱۰۰ بیـش 

. شد
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  گـزارش  بـه 

خبرنـگاران جـوان از شـیراز، به همت سـربازان 
گمنـام امـام زمان )عـج( حـوزه مقاومت بسـیج 
دام  راس   ۱۰۰ بیـش  المـرد  سـپاه  اشـکنان 

شـد. ضبـط  و  کشـف  قاچـاق 
دام  قاچاقچیـان  توسـط  دام  راس   ۱۰۰ بیـش 
بـه سـرقت رفتـه بودنـد کـه بـا کمک سـربازان 
گمنـام امـام زمان )عـج( حـوزه مقاومت بسـیج 

اشـکنان سـپاه المـرد کشـف شـدند. 
ایـن گوسـفند ها کـه در یـک مـکان دپـو شـده 
بـود، در حـال بارگیـری درون خودرو هـا جهت 
فـارس  خلیـج  حاشـیه  کشـور های  بـه  انتقـال 
بودنـد کـه توسـط سـربازان گمنـام امـام زمـان 
انتظامـی شهرسـتان  نیـروی  عـج سـپاه المـرد و 

شـد. ضبط  المـرد 

و  خودرو هـا  همـراه  بـه  قاچـاق  دام  تمامـی 
متهمیـن جهـت سـیر مراحـل قانونـی بـه مراجع 

شـدند. تحویـل  قضایـی 
همچنیـن بـه همـت سـربازان گمنـام امـام زمان 
سـپاه  اشـکنان  بسـیج  مقاومـت  حـوزه  )عـج( 
المـرد بیـش از ۱۲۰ هـزار نـخ سـیگار خارجـی 
حـوزه  ایـن  بازرسـی  ایسـت  تـور  در  قاچـاق 

کشـف و ضبـط شـد.
در  کـه  سـیگار ها  ایـن  آگاه  منابـع  گفتـه  بـه 
بـود  شـده  جاسـازی  سـواری  خودرو هـای 
متوقـف  حـوزه  ایـن  بازرسـی  ایسـت  تـور  در 
گردیدنـد ومتهمیـن بـه همـراه خودرو هـا جهت 
سـیر مراحـل قانونی بـه مراجـع قضایـی تحویل 

داده شـد.

مدیر سابق آموزش و پرورش المرد 
درگذشت

 سـیدعلی هاشـمی زاده مدیـر سـابق آمـوزش و 
پـرورش شهرسـتان المـرد بـر اثـر ایسـت قلبـی 

دیـدار حـق را لبیـک گفـت.
بـه گزارش خبرنگار مهر، سـید علی هاشـمی زاده 
مدیـر سـابق اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان 

المـرد دار فانـی را وداع گفت.
در  تـالش  و  مجاهـدت  عمـری  از  پـس  وی 
سـنگر فرهنـگ و ایثـار، و آبادانـی خطـه جنـوب 
در بیمارسـتان کوثـر شـیراز بـه رحمـت ایـزدی 

پیوسـت.
نخبـگان،  بـزرگان،  فرهنگیـان،  اسـاس  ایـن  بـر 
دانشـگاهیان، مسـؤلین، و اقشـار مختلـف مردم در 
پیام هـای جداگانه ای درگذشـت ایـن چهره والیی 
و ارزشـی و انقالبـی شهرسـتان های المـرد ومهر را 

گفتند. تسـلیت 
سیدموسـی موسـوی نماینـده مردم شهرسـتان های 
المـرد ومهـر در مجلس شـورای اسـالمی نیـز پیام 

تسـلیتی را صـادر کرده اسـت.
در ایـن پیـام آمده اسـت: خبـر ناباورانه و بسـیار 
فرهیختـه،  معلـم  و  اسـتاد  درگذشـت  تأسـف بار 
دلسـوز و گرانقدر زنده یاد »سـیدعلی هاشـمی زاده« 
کـه عمر بابرکـت خود را در مسـیر مقـدس تعلیم، 
تربیـت و بالندگـی فرزنـدان این مـرز و بوم صرف 
نمـود، موجـب تأثـر و تألـم خاطر همـگان گردید.

رشـادت های ایـن جانبـاز فرهیخته در سـنگرهای 
مقـدس و شـب های سـخت جنـگ  دفـاع  دوران 

تحمیلـی هرگـز فرامـوش نخواهد شـد.
ایـن بـرادر عزیـز و دلسـوز کـه هـم بـرای حقیر 
و هـم بـرای مرحـوم حیاتی یـاری باوفا و دلسـوز 
بـود، عـالوه بر جبهـه نظامی، در عرصـه جنگ نرم 
نیـز الحـق خـوش درخشـید و در سـنگر فرهنگ، 
تعلیـم و تربیـت جوانـان ثمرات و بـرکات فراوانی 

را از خـود بـه یادگار گذاشـت.
آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکت 

پاالیش گاز پارسیان

نفـت  وزرات  درمـان  و  بهداشـت  همـکاری  بـا 
مهـر،  شهرسـتان  درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  و 
گاز  پاالیـش  شـرکت  کارکنـان  واکسیناسـیون 

شـد. آغـاز  پارسـیان 
بـه گـزارش شـروع آنالیـن، بـه نقـل از روابـط 
عمومـی، بـا هـدف قطـع زنجیـره انتشـار ویروس 
کرونـا و صیانـت از سـالمت کارکنـان بـه عنـوان 
ارزشـمندترین سـرمایه سـازمان و همچنیـن تداوم 
مجدانـه  هـای  پیگیـری  بـا  گاز،  پایـدار  تولیـد 
انجـام   بابایـی مدیـر عامـل و اقدامـات  مهنـدس 
شـده از طـرف دکتر میـرزا کوچکـی، نماینده ویژه 
مدیرعامـل بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت در 
امـور مرتبـط بـا کنتـرل اپیدمـی کرونـا در مناطق 
عملیاتـي و همـکاری بهداشـت و درمـان صنعـت 
نفـت فارس و شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان 
مهـر، واکسیناسـیون کلیه کارکنان رسـمی، قرارداد 
مسـتقیم و پیمانکاری شـرکت پاالیش گاز پارسـیان 

شـد. آغاز 
بنابرایـن گـزارش، بـا توجـه بـه نقـش اساسـی 
شـرکت پاالیـش گاز پارسـیان بـه عنـوان یکی از 
کشـور،  طبیعـی  گاز  کننـدگان  تامیـن  بزرگتریـن 
تدابیـری اتخاذ شـد تا با آغـاز واکسیناسـیون کلیه 
کارکنـان ، قبـل از شـروع برنامه تعمیرات اساسـی 
از مهـم تریـن فعالیـت هـای آمـاده سـازی  کـه 
پاالیشـگاه قبـل از شـروع فصـل سـرما می باشـد، 
در کنـار رعایـت پروتـکل های بهداشـتی و فاصله 
گـذاری اجتماعـی هیچگونـه وقفـه ای در جریـان 

تولیـد ایمـن و پایدارگازایجـاد نشـود.

اخبار

یک جوان فارسی مدیرعامل کارخانه آلومینیوم جنوب شد

۳

فرمانده جدید سپاه شهرستان مهر معرفی شد

راه اندازی سومین بانک امانات تجهیزات پزشکی در المرد

کشف دام و سیگار قاچاق توسط سپاه ناحیه المرد

نظارت بر ۳۵۰ کارخانه و کارگاه شهرستان مهر

هفته نامه طلوع المرد 
و مهر تلفنی آگهی

 می پذیرد
۰9۱7۳۸۱9۶۸۳

۵272۵۶۴۸
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آهـن  کوچـک  هـای  تکـه  ز  ا اسـتفاده  بـا  نسـته  توا روسـتایی  مبتکـر  مـرد  یـک 
بسـازد. قیمـت  ن  رزا ا و  اسـتفاده  بـل  قا یلی  وسـا  ، بالاسـتفاده فلـزی  وسـایل  و 

و  نـوآوری  بتـکار،  ا ز،  شـیرا ز  ا فنـاوری  و  علـم  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
کـه  کسـانی  بسـیارند  و  شناسـد  نمـی  سـال  و  سـن  جدیـد  هـای  یـده  ا داشـتن 
یـده ای بدیع  د آکادمیـک مرتبـط بـا یـک حـوزه، طـرح و ا بـدون داشـتن سـوا
نـد . تید برجسـته آن رشـته شـده ا ده کـه موجـب حیـرت اسـا ئـه دا را را در آن ا

لهـی  ا غیـب  روسـتای  در  اسـت  درسـتی  کار  بسـیجی  عشـقی،  دریـس  ا
۳۹ سـال سـن کـه به زندگـی خود  بـع شهرسـتان المـرد بـا  ز توا عالمرودشـت ا
ز تکـه هـای کوچـک  ا د خـود  نبـوغ و اسـتعدا بـا  نسـته  مشـغول اسـت. وی توا

. بسـازد  جـذاب  و  کاربـردی  یلی  وسـا بالاسـتفاده  فلـزی  وسـایل  و  آهـن 
ظهـار  ا فنـاوری  و  علـم  خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا  گـو  و  گفـت  در  عشـقی 
ز  ا مـا  ا بـاز مـی گـردد  قبـل  بـه سـال هـا  بـه جوشـکاری  داشـت: عالقـه مـن 
ز تکـه هـای کوچـک آهن  یـن عالقـه شـدید شـد، بـا اسـتفاده ا ۸۲ کـه ا سـال 

بـل اسـتفاده  یلی قا و وسـایل فلـزی بالاسـتفاده در منـزل سـعی مـی کـردم وسـا
. کنـم  ده درسـت  نـوا اعضـای خا و  نـه  بـرای خا

وسـایل  و  آهـن  کوچـک  هـای  تکـه  همـان  بـا  مثـال  بـرای  د:  دا مـه  دا ا وی 
لعـه،  مطا غ  چـرا یلـی،  جاموبا هـاون،  نظیـر  یلی  وسـا نسـتم  توا بالاسـتفاده  فلـزی 

. کنـم  درسـت   . . . و  تنـورگازی  و  بـی  آ کولـر  کولـر،  یبان  سـا
بتـکارات خـود توضیـح  یـن بسـیجی مبتکـر در خصـوص سـاخت و سـازها و ا ا
ر  یلی کـه مـی سـازم نسـبت بـه نمونـه هـای موجـود در بـازا د: هزینـه وسـا دا

وقـات بـا کیفیـت تـر اسـت . ن تـر و بسـیاری ا رزا بسـیار ا
دو  آن  وزن  کـه  گازی  تنـور  سـاخت  هزینـه  مثـال  بـرای  کـرد:  اضافـه  وی 
مـی  تومـان  ر  هـزا  ۴۰۰ حـدود  چیـزی  اسـت،  آن  ای  نـه  کارخا نمونـه  بـر  برا
 ۴۰۰ ۱ میلیـون و  بـا فلـز سـبکتر، حـدود ر  بـازا لـی کـه قیمـت در  شـود در حا

باشـد. مـی  تومـان 
ر  هـزا  ۵۰۰ ز  ا کمتـر  چیـزی  نیـز  سـیار   بـی  آ کولـر  گفـت:  همچنیـن  عشـقی 

. اسـت  شـده  آن  سـاخت  هزینـه  تومـان 
هـای  تکـه  بـا  کـه  سـیاری  بـی  آ کولـر  و  گازی  تنـور  تسـت  مـون  پیرا وی 
ن کـرد: تنـورگازی و  کوچـک آهـن و وسـایل فلـزی بالاسـتفاده سـاخته، عنـوا
مطلـوب  آن  کار  کیفیـت  و  نداشـته  مشـکلی   ، شـده تسـت  دو  هـر  بـی  آ کولـر 

باشـد. مـی 
ز در مـورد کاربـرد تنـور گازی و کولـر آبـی خود  یـده پـردا یـن روسـتایی ا ا
منـزل  در  ن  تـوا مـی  آن  بـا  و  رد  دا خانگـی  مصـرف  گازی  تنـور  شـد:  متذکـر 
بـاغ  در  و  مزرعـه  در  نیـز  بـی  آ کولـر  پخـت.  را  یـی  غذا د  مـوا یر  سـا و  نـان 
گرمـا  فصـل  در  طیـور  و  م  دا نگهـداری  محـل  در  ن،  کشـاورزا اسـتفاده  جهـت 

. رد  دا کاربـرد  نیـز 
تنـور  و  سـیار  بـی  آ کولـر  نبـوه  ا تولیـد  و  کارش  گسـترش  بـه  پاسـخ  در  وی 
نبـوه و  گازی بیـان داشـت: مـن یـک کارگـر هسـتم و هزینـه ای بـرای تولیـد ا

. رد  نـدا کارم  نـی  نچنا آ گسـترش 
کوچـک  سـالن  یـک  بـه  کـرد:  درخواسـت  متولیـان  و  مسـئولین  ز  ا عشـقی 

نبـوه  ا تولیـد   ، گـر مسـوولین حمایـت کننـد  ا رم کـه  نیـاز دا جهـت جوشـکاری 
ختیـار مصرف  ر در ا آن صـورت بگیـرد، محصـوالت بـا یـک سـوم قیمـت بـازا
در  کـم  خیلـی  قیمـت  بـه  ن  تـوا مـی  ویـژه  بـه  گرفـت  هـد  خوا ر  قـرا کننـده 

. د  دا ر  قـرا نیازمنـد  هـای  ده  نـوا خا ختیـار  ا
یه  سـرما معرفـی  بـا  تـا  اسـت  آمـاده  ز  شـیرا در  فنـاوری  و  علـم  خبرگـزاری 
و  کار  گسـترش  آشـنایی،  زمینـه  مبتکـر،  روسـتایی  یـن  ا بـه  خیـر  یـا  و  ر  گـذا
را  عالمرودشـت  لهـی  ا غیـب  روسـتای  لـی  ها ا ز  ا تعـدادی  بـرای  یی  لزا اشـتغا

. آورد  هـم  فرا
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طلــوع 
المرد و مهر

امام  سجاد )ع( :
۴  گزارش

هرکس براى رضا و خوشنودى خداوند 
ازدواج نماید و با خویشان خود صله رحم 
و  مفتخر  قیامت  در  را  او  خداوند  نماید، 

سربلند مى گرداند.

کارگری که ابتکاراتش لنگ پول است!

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شـماره 140060311029000101 مورخه 1400/04/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمـدر ضـا محمـد نیـا فرزنـد محمد نبـی بشـماره شناسـنامه 887 صـادره از فراشـبند در یـک باب خانـه به مسـاحت 473 
مترمربـع  پـالک 7698 فرعـی از اصلـی 1231 مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در 
شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد نبـی محمد نیا محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند

قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی

برابـر رای شـماره 140060311029000100 مورخـه 1400/04/09 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای محمد 
علـی عـزت تبـار فرزنـد سـیف الـه  بشـماره شناسـنامه 2530014744 صـادره از اقلیـد در ششـدانگ  یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  
253/83 مترمربـع  پـالک 7699 فرعـی از 1231  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 867 فرعـی از 1231 اصلی قطعـه 6 بخش 8 
فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای طمـراس محمـدی نیـا محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند
۶۴/ م الف

قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی

برابـر رای شـماره 140060311029000026 مورخـه 1400/02/05 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای علی نقی 
کشـاورز فرزنـد محمـد تقـی   بشـماره شناسـنامه 730 صـادره از فراشـبند در  یـک درب بـاغ  نخلـی بـه مسـاحت  17144/7 مترمربع  
پـالک 1272 فرعـی از 1232  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1232 فرعـی از 1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در 
شهرسـتان فراشـبند  روسـتای آویـز خریـداری از مالک رسـمی آقای محمـد تقی کشـاورزمحرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند
۶۲/ م الف

قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی

برابـر رای شـماره 140060311029000025 مورخـه 1400/02/05 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای علـی نقـی کشـاورز فرزنـد محمد تقـی   بشـماره شناسـنامه 730 صادره از فراشـبند در  ششـدانگ یـک قطعه زمیـن زراعتی  
بـه مسـاحت  94535 مترمربـع  پـالک 1273 فرعـی از 1232  اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 1232 فرعـی از 1231 اصلی 
قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند  روسـتای آویـز خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمـد تقی کشـاورزمحرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 

نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند
۶۳/ م الف

قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی

برابـر رای شـماره 140060311029000054 مورخـه 1400/02/20 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای نظـام الدیـن امیـری  فرزنـد ناصرالدین   بشـماره شناسـنامه 5833 صادره از فراشـبند در  ششـدانگ یک قطعـه زمین زراعتی  
بـه مسـاحت  137362 مترمربـع  پـالک 51 فرعـی از 1229  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 34 فرعـی از 1229 اصلـی 
قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد باقـر کاویانـی و بانو رقیـه کاویانی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/20
امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند

۶۵/ م الف

قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی

برابـر رای شـماره 140060311029000099 مورخـه 1400/4/9 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای منوچهر 
کاویانـی  فرزنـد حسـین   بشـماره شناسـنامه 38 صـادره از فراشـبند در  ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی  بـه مسـاحت  43910 
مترمربـع  پـالک 52 فرعـی از 1229  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 40 فرعی از 1229 اصلـی قطعه 6 بخش 8 فـارس واقع در 
شهرسـتان فراشـبند  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای منوچهـر کاویانـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/20
امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند

۶۶/ م الف


