
مدیرکل آموزش و پرورش فارس در المرد:

آموزش و پرورش رکن 
اساسی همه توسعه ها 

خصوصا توسعه صنعتی است

مدیر فرودگاه المرد خبر داد:
فرودگاه المرد؛ پیشتاز در 
توسعه هوانوردی عمومی 

کلنگ ساخت بیمارستان ۱۱۰ 
تختخوابی ُمهر به زمین زده شد

مدیر توزیع برق شهرستان المرد اعالم کرد؛
برق رسانی به روستاهای بدون برق 

با جمعیت بیش از ۱۰ خانوار المرد
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مقام معظم رهبری: 
اهمیت اربعین در آن است که در 
این روز، با تدبیر الهی خاندان 
پیامبر )ص( یاد نهضت حسینی 
برای همیشه جاودانه شد و این 

کار پایه گذاری گردید

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

مورخـه   140060311029000054 شـماره  رای  برابـر 
1400/02/20 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای نظـام الدیـن امیـری  فرزنـد ناصرالدین   بشـماره 
شناسـنامه 5833 صـادره از فراشـبند در  ششـدانگ یـک قطعـه 
زمیـن زراعتـی  به مسـاحت  137362 مترمربع  پـالک 51 فرعی 
از 1229  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 34 فرعـی از 
1229 اصلـی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند  
خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمد باقـر کاویانـی و بانو رقیه 
کاویانـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

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

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

65/ م الف

آگهی حصر وراثت 
آقـای غالمعبـاس زارعـی   دارای شناسـنامه 965 به شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت گواهـی حصر وراثت نمـوده و چنیـن توضیح داده 
کـه شـادروان صغـری مهرگانـی    بـه شـماره شناسـنامه 5 در تاریـخ 1400/5/19 در اقامتـگاه دائمی خود در المـرد  بدرود حیات گفتـه  و ورثه 

حیـن الفـوت  آن مرحـوم منحصر اسـت به 
1- حاجـی زارعی متولد 1326ش ش 8  صادره از جم 

2- صغـری مهرگانی متولد 1354 ش ش 5 صادره از مهر 
3- فاطمه عزیزی  متولد 1368 ش ش 2500048193 صادره از الرسـتان  
4- ابوالفضـل زارعی   متولد 1398 ش ش 6560198960 صادره از گراش 

5-امیـر علـی  زارعی   متولد 1399 ش ش 6570389489 صادره از مهر 
و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی در خواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده 362 قانون امور حسـبی یـک نوبت 
آگهـی مـی نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهی ظـرف یک مـاه به شـورا تقدیم 

دارد و اال گواهـی صـادر خواهد شـد. 
دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 

آگهی حصر وراثت 
آقای علی زارعی   دارای شناســنامه 350 به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان منیژه مظفری   به شماره شناسنامه 2 در تاریخ 1400/5/20 در اقامتگاه دائمی خود در شهرک امام خمینی 

)ره(  بدرود حیات گفته  و ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصر است به 
1- علی زارعی  متولد 1343 ش ش 350  صادره از الرستان پسر متوفی  

2- حمزه زارعی  متولد 1356 ش ش 560 صادره از مهر پسر متوفی  
3- محمد آستی    متولد 1356 ش ش 6099941207 صادره از جم پسر متوفی    

4-زلیخا زارعی   متولد 1341 ش ش 1 صادره از المرد دختر متوفی  
5-مرصع زارعی   متولد 1346 ش ش 7 صادره از مهر  دختر متوفی 

و  مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 
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گفـت:  فـارس  ز  گا شـرکت  مـل  مدیرعا
های  روسـتا لـی  ها ا دولـت،  هفتـه  بـا  ن  همزمـا
نقـاط  تریـن  جنوبـی  در  قـات  پـا  ل،  کا

ر  ا د برخـور ز  گا نعمـت  ز  ا فـارس  ن  سـتا ا
. ند شـد

غامعبـاس  فـارس،  ری  خبرگـزا رش  گـزا بـه 
یـن  ا بـه  نی  زرسـا گا طـرح   : فـزود ا حسـینی 
لولـه  کیلومتـر   40 ز  ا بیـش  بـا  روسـتا  دو 
زی  نـدا ا ه  ا ر نصـب،  و  تیلـن   ا پلـی  ری  گـذا
ه  یسـتگا ا خروجـی  و  ورودی  ی  جـرا ا و 
و  برگشـت  و  رفـت   ،5000  C G S / T B S
تکمیـل  و  یـزر  ا دور ا و  هیتـر  سـوخت  خـط 
ا  جـر ا ل  سـا دو  مـدت  در  ه  یسـتگا ا سـکوی 

سـت. ا شـده 

 ۲۸ طـرح  یـن  ا ی  جـرا ا ی  بـرا  : د فـزو ا وی 
شـده  ینـه  هز ن  تومـا میلیـون   ۲۳۳ و  رد  میلیـا
های   روسـتا ر  نـوا خا  ۷۸۱ ن  آ فتتـاح  ا بـا  و 
یـن  ا ز   ا د  المـر ن  شهرسـتا قـات  پـا  و  ل  کا

هسـتند. ه منـد  بهر دی  ا د خـدا موهبـت 
جملـه  ز  ا المـرد  گفـت:  حسـینی 
در  نی  زرسـا گا نظـر  ز  ا سـبز  ن های  شهرسـتا

. می شـود محسـوب  فـارس  ن  سـتا ا
درصـد   ۹۹ کنـون  تا فـارس،  رش  گـزا بـه 
شـبکه  بـه  المـرد  ن  شهرسـتا رهـای  نوا خا

ند. شـده ا وصـل  ز  گا سـری  سرا

تختخوابـی   ۱۱0 بیمارسـتان  احـداث  آغـاز  بـا 
مرکـز  کنونـی  بیمارسـتان  سـاختمان  جایگزیـن 
بنیـادی در ارائـه خدمـت بـه  شهرسـتان ُمهـر، گام 

شـد. برداشـته  سـامت  حـوزه  در  مـردم 
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از ُمهـر، محمـود 
جایگزیـن  بیمارسـتان  احـداث  آغـاز  در  رضایـی 
شهرسـتان ُمهـر اظهارداشـت: احداث و بهـره برداری 
در  مهـر  مرکـز شهرسـتان  بیمارسـتان جایگزیـن  از 
زمینـی بـه مسـاحت ۷ هکتـار، بـا زیـر بنای سـیزده 
هـزار و 600 مترمربع و بـا اعتبـار ۱۷5 میلیارد تومان 

آغـاز می شـود.
افـزود:  فـارس  اسـتانداری  امـور عمرانـی  معـاون 
اعتبـار ایـن پـروژه عمرانی بـه عنوان یک طـرح ملی 
و براسـاس کمیسـیون مـاده ۲۳ تامین شـده اسـت و 
پیش بینی می شـود در طی ۳ سـال، سـاخت و سـاز 
ایـن مرکز درمانـی ۱۱0 تختخوابی تکمیل شـده و به 

چرخـه خدمـات حوزه سـامت اضافه شـود.
بیمارسـتان  احـداث  از  امیـدواری  ابـراز  بـا  وی 
جایگزیـن مرکـز شهرسـتان مهـر بـه عنـوان یـک 
خدمـات  ارائـه  بهبـود  سـوی  بـه  بنیـادی  گام 
هـای  طـرح  اجـرای  در  کـرد:  اضافـه  سـامت، 
عمرانـی مناطـق جنـوب فـارس ماننـد شهرسـتان 
مهـر، نیـک اندیشـان حـوزه سـامت سـهیم بـوده 
انـد، همچنانکـه زمیـن ایـن بیمارسـتان جدیـد نیز 
از سـوی نیکـوکار مرحـوم »سیدحسـن همدانـی« 

اهـدا شـده اسـت.
در آییـن کلنـگ زنـی ایـن بیمارسـتان، مدیر کل 

دفتـر فنی اسـتانداری فـارس، مدیر منابـع فیزیکی 
و نظـارت بـر طـرح هـای عمرانـی، مدیـر برنامـه 
ریـزی بودجـه و پایـش عملکرد و رییـس ارزیابی 
و صـدور پروانـه هـای معاونـت درمـان دانشـگاه 
علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شـیراز 
و فرمانـدار، رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان و 
الزهـرا )س(  فاطمـه  بیمارسـتان حضـرت  رییـس 

داشـتند. حضور  مهـر 
بیمارسـتان،  زمیـن  کننـده  اهـدا  نیکـوکار  وارث 
و  بیمارسـتان  امنـای  هیـات  اعضـای  و  رییـس 
شـورای خیرین سـامت، فرمانده سـپاه پاسـداران 
شهرسـتان  معتمدیـن  و  روحانیـون  از  تعـدادی  و 
اعضـای شـورای  و  رییـس  و  امـام جمعـه  مهـر، 
ارشـد  مدیـران  از  و جمعـی  مهـر  شـهر  اسـامی 
امـور عمرانـی  نیـز معـاون  اسـتانی و شهرسـتانی 
اسـتانداری فـارس را در آغـاز احـداث این طرح 

کردنـد. همراهـی  ملـی 

هـای  گـروه  سرپرسـت  عشـقی  لحمیـد  عبدا
حـوزه  نـده  فرما و  تـش  آ ندن  فرونشـا مردمـی 
عـام  ا عامرودشـت  ه  سـپا بسـیج  مقاومـت 
ر  هکتـا دو  ز  ا بیـش  مـی شـود  بـرآورد   : کـرد
سـوخته  تـش  آ در  منطقـه  یـن  ا تـع  ا مر ز  ا

. شـد با
بـا   : فـزود ا نـا  یر ا بـا  گـو  و  گفـت  در  وی 
بودن  ریکـی هـوا و سـخت گـذر  تا بـه  توجـه 
عملیـات  و  نیـرو  م  عـزا ا ی  بـرا ناحیـه  یـن  ا
جـه  موا مشـکل  بـا  تـش  آ کـردن  خامـوش 

. یم شـد
و  رویـی  ا د هـان  گیا گفـت:  عشـقی 
گیاهـی  پوشـش  جملـه  ز  ا نجیرکوهـی  ا
کـه  اسـت  عامرودشـت  د  مـرا تنـگ  منطقـه 
سـوخت. تـش  آ در  آذرخـش  سـطه  وا بـه 

تنـگ  منطقـه  سـوزی  تـش  آ  : کـرد بیـان  وی 
نیروهـای  همـکاری  بـا  عامرودشـت  د  مـرا

خسـارت ها  ن  میـزا مـا  ا شـد  ر  مهـا بسـیجی 
نی  بـرآورد نشـده اسـت و اطاع رسـا کنـون  تا
عـام  ا نـی  میدا گزارش هـای  رسـیدن  ز  ا پـس 

شـد. هـد  خوا
بخـش  مرکـز  کیلومتـری   ۲۷ در  د  مـرا تنـگ 

اسـت. شـده  قـع  وا عامرودشـت 
فیـای  ا جغر علیرغـم  عامرودشـت  منطقـه 
و  اسـت  غنـی  زیسـتی  تنـوع  ی  را ا د خشـک 
و  قـوچ  پلنـگ،  چـون  رزشـمندی  ا گونه هـای 
ر،  کفتـا گـرگ،  بـز،  و  کل  الرسـتان،  میـش 
آن  در  غیـره  و  کبـک   ، هوبـره وحشـی،  گربـه 

می کننـد. زیسـت 

اسـماعیل رسـتمی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار مهر 
آبـادی  کـد  دارای  کـه  برقـی  بـی  روسـتاهای  بـه 
هسـتند و بیـش از ۱0 خانـوار سـاکن دارنـد اشـاره 
کـرد و گفـت: با ارسـال اطاعات بـه توانیر و پس از 
بررسـی های انجـام شـده برق رسـانی به روسـتاهای 
بـدون بـرق انجـام می شـود که در سـال جـاری برق 
رسـانی بـه روسـتای پهریـز از توابـع بخش اشـکنان 
بـا احداث شـبکه فشـار ضعیف و فشـار متوسـط به 
طـول ۳500 متـر و نصـب دو دسـتگاه ترانـس کـه 

شـامل ۲0 خانوار می شـوند بـا هزینه ای بالـغ بر ۷۹0 
میلیـون تومـان انجام شـده اسـت.

در  شـبکه  ولتـاژ  افـت  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  او 
یـک  سـتنبک  تـا  کشـکو  فاصـل  حـد  روسـتاهای 
از  قبـل  روسـتا  روی خـط  بـر  اتوترانـس  دسـتگاه 
روسـتای بریـو بـه ارزش 5۲0 میلیـون تومـان بـرای 

رفـع افـت ولتـاژ نصـب شـد.
اینکـه روشـنایی روسـتای  بـه  بـا اشـاره  رسـتمی 
کشـکو را با مشـارکت دهیاری به سـرانجام رسـانده 
ایـم، تصریـح کـرد: روشـنایی روسـتاهای کشـکو، 
خشـت، و کنـدر کاه بلنـد بـه متـراژ ۲400 متـر به 

ارزش یـک میلیـارد تومـان احـداث شـده اسـت.
در  آمیـز  مخاطـره  پایه هـای  اصـاح  بـه  رسـتمی 
دغدغـه  کـه  کابـل  بـا  سـیم  طرح هـای  اجـرای 
همیشـگی شـرکت توزیع در شهرسـتان اسـت اشاره 
کـرد و گفـت: ۲۲0 اصلـه پایـه فشـار ضعیـف بـه 
ارزش یـک میلیـارد و ۱00 میلیون تومان انجام شـده 

. ست ا

مدیریـت توزیع برق شهرسـتان المرد اظهار داشـت: 
بـرای مقـاوم سـازی شـبکه های بـرق در شهرسـتان 
المـرد ۱50 اصلـه پایـه فشـار متوسـط، و ۱۱0 اصله 
پایـه فشـار ضعیـف در شهرسـتان المرد بـه مبلغ دو 
میلیـارد و ۹00 میلیـون تومـان تعویض شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـه افزایش قـدرت ۷0 دسـتگاه 
ترانسـفورماتور بـه ارزش یـک میلیـاردو ۸00 میلیون 
بـرق  تأمیـن  بـرای  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  تومـان 
متقاضیـان انشـعاب بـرق جدیـد ۱5 کیلومتـر شـبکه 
فشـار ضعیف و۲۷ دسـتگاه ترانسـفورماتور به ارزش 
دومیلیـارد و سـیصد میلیـون تومـان احـداث شـده 

. ست ا
فشـار  خطـوط  تعمیـرات  هزینـه  پایـان،  در  وی 
متوسـط بـه روش خـط گـرم و اتفاقـات و تعمیرات 
پسـت های توزیـع و شـبکه فشـار ضعیف یکسـاله را 
4 میلیـارد تومـان ذکر کـرد و گفت: جمـع کل هزینه 
کـرد یـک سـال اخیـر ۲0 میلیـارد و یکصدو هشـتاد 

میلیـون تومان شـده اسـت.

مدیـرکل آموزش و پـرورش فارس گفـت: آموزش 
و پـرورش رکـن اساسـی همه توسـعه هـا خصوصا 
توسـعه صنعتـی اسـت و بـا توجه بـه صنعتـی بودن 
شهرسـتان المـرد بـر لـزوم مشـارکت های مـادی و 
معنـوی بخـش صنعـت در توسـعه زیرسـاخت های 

آمـوزش و پـرورش تاکیـد کرد.
بـه گـزارش اداره اطـاع رسـانی و روابـط عمومی 
آمـوزش و پرورش فـارس، دکتـر فرهاد اسـماعیلی 
در جلسـه شـورای آمـوزش و پـرورش شهرسـتان 

المـرد با اشـاره به سـند تحـول بنیادین بـر ضرورت 
توجـه به جایـگاه فرهنگیان و زمینه سـازی دسـتیابی 

دانـش آمـوزان بـه حیـات طیبه تاکیـد کرد.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس بـا اشـاره به 
ارائـه گـزارش هـای دقیـق مبنـی بـر آسـیب هـای 
آموزشـی دانـش آمـوزان در ایـام کرونا، بر توسـعه 

مهارتهـای تدریـس آنایـن معلمـان تاکیـد کـرد.
 اسـماعیلی شبکه اموزشی شـاد را که از زیرساخت 
هـای امنیتـی خوبی بـرای محافظـت از معلم و دانش 
امـوز برخـوردار اسـت را به عنـوان مهمتریـن ابزار 
اموزشـی انایـن عنـوان کرد و بـر لزوم اسـتفاده از 

ایـن نـرم افزار تاکیـد کرد.
همـه  اساسـی  رکـن  را  پـرورش  و  آمـوزش  وی 
توسـعه هـا خصوصـا توسـعه صنعتـی دانسـت و با 
توجـه بـه صنعتـی بـودن شهرسـتان المـرد بـر لزوم 
مشـارکت هـای مـادی و معنـوی بخـش صنعـت در 
توسـعه زیرسـاخت هـای آمـوزش و پـرورش تاکید 

 . ند د کر
در ایـن جلسـه احمـد انصـاری مدیـر آمـوزش و 
پـرورش ، حجـه االسـام دکتـر حسـین زاده امـام 
فرمانـداری  سرپرسـت  شهرستان،پیشـاهنگ  جمعـه 
شهرسـتان المـرد نیـز بـه ایـراد سـخنرانی پرداختنـد.

ضـرورت توجـه بـه آمـوزش و پـرورش، تجهیـز 
و توسـعه ی زیرسـاخت هـای آمـوزش و پـرورش، 
تحصیلـی  سـال  در  مـدارس  بازگشـایی  شـرایط 
پیشـرو، واکسناسـیون فرهنگیان و دانـش آموزان و... 
از اهـم ایـن مـواردی بـود کـه بـه آن پرداختـه شـد.

بنـا برایـن گـزارش در ایـن جلسـه از نماینـده خیر 
محترم مدرسـه سـاز حاج سـلیمان بدیعی بـا اهدای 

لـوح یادبود تقدیرشـد.
همچنیـن  جلسـه  ایـن  در  میشـود:  نشـان  خاطـر 
مناطـق  پـرورش  و  آمـوزش  ادارات  روسـای 

داشـتند. حضـور  نیـز  اشـکنان  عامرودشـت، 

2اخبار

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در المرد:
آموزش و پرورش رکن اساسی همه توسعه ها خصوصا توسعه صنعتی است

باحضور مدیر کل دفتر 
سیاسی،انتخابات و تقسیمات 

کشوری استانداری فارس؛
سرپرست فرمانداری المرد معرفی شد
المـرد  فرمانـدار  نـژاد  شـبانی  حسـین  تودیـع 
درحالـی بـدون دعـوت از خبرنـگاران برگـزار 
شـد کـه اکنون مشـخص نیسـت او برکنار شـده 

یـا پیـش از برکنـاری، اسـتعفا داده اسـت؟
به گـزارش ایلنا از المرد،  بـا حضور حجت اهلل 
رضایـی مدیـر کل دفتر امـور سیاسـی،انتخابات 
و تقسـیمات کشـوری اسـتانداری فارس »حسین 
شـبانی نـژاد« تودیـع شـد و »محمـد پیشـاهنگ« 
فرمانـداری  سرپرسـت  عنـوان  بـه  وی   معـاون 

شـد.  معرفی 
تشـکر  ضمـن  لوحـی  در  رحیمـی  اهلل  عنایـت 
نیـز محمـد  نـژاد   از  خدمـات حسـین شـبانی 
منصـوب  سرپرسـت  عنـوان  بـه  را  پیشـاهنگ 

. د کر
خبرنـگار  پیامـک  بـه  پاسـخ  در  نـژاد  شـبانی 
ایلنـا مبنـی بـر اینکه آیـا برکنار شـده یا اسـتعفا 
و  تودیـع  و  داده ام  اسـتعفا  گفـت:  اسـت،  داده 

معارفـه داخلـی برگـزار شـده اسـت . 
تخصیص اعتبار برای تکمیل مسیر 

المرد به اشکنان
تخصیـص اعتبـار بـرای مسـیر المرد به اشـکنان 
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز 
فارس،نماینـده مـردم المـرد و مهـر در مجلـس 
شـورای اسـامی گفـت: بـا پیگیری هـای انجـام 
شـده از طریـق وزارت راه و شهرسـازی اعتبـار 
المـرد  مسـیر  تکمیـل  بـرای  تومانـی  میلیـارد   5
، قطعـه دوم روسـتای بریـو بـه سـمت اشـکنان 

تخصیـص یافـت .
بـرای  افـزود:  موسـوی  موسـی  سـید  دکتـر 
دریافـت اعتبـار الزم بـرای تکمیـل ۱۱ کیلومتـر 
باقـی مانـده این مسـیر در حـال پیگیری هسـتیم 
.در حـال حاضـر 4 و نیـم کیلومتر از این مسـیر 

۱۱ کیلومتـری در حـال آسـفالت اسـت.
مرکـز  کیلومتـری   ۳5 در  اشـکنان  بخـش 
جنـوب  کیلومتـری   460 و  المـرد  شهرسـتان 

دارد قـرار  شـیراز 
آغاز ساخت پست ۱32 کیلوولت 

برق ُمهر
بـرق  کیلوولـت   ۱۳۲ پسـت  سـاخت  آغـاز 
سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  ُمهربـه 
مدیرعامـل  نصیـری  غامرضـا  فـارس،  مرکـز 
ایـن  گفـت:  فـارس  اسـتان  منطقـه ای  بـرق 
در  و  تومـان  میلیـارد   ۷0 اعتبـار  بـا  طـرح 
خواهـد  بـرداری  بهـره  بـه  یکسـال  مـدت 

. سـید ر
ولتـی  کیلـو   ۲0 بـه   ۱۳۲ پسـت  افـزود:  وی 
بـه  زمینـی  در  آمپـر  مگاولـت   50 بـا ظرفیـت 

می شـود. سـاخته  هکتـار  یـک  مسـاحت 
ه انـدازی این پسـت مشـکلی  بـا سـاخت و را
درخصـوص تامیـن بـرق مشـترکان موجـود و 

جدیـد وجـود نخواهد داشـت.
برقراري پرواز تهران-المرد- 

تهران از 23 شهریور
شـهریور   ۲۳ از  تهـران  تهران-المـرد-  پـرواز 
ایـر  پـارس  هواپیمایـي  شـرکت  توسـط  مـاه 

برقـرار مـي شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومي فـرودگاه شـهداي 
المـرد؛ ایـن نخسـتین پـرواز شـرکت هواپیمایي 
پـارس ایـر در مسـیر تهران-المرد-تهران اسـت.

 CRJ200 فرونـد  یـک  توسـط  پـرواز  ایـن 
المـرد  بـه  ورود  زمـان  و  شـود  مـی  انجـام 
بـه  المـرد  از  پـرواز  سـاعت  و  سـاعت۱۱:00 

اسـت.  ۱۱:50 تهـران 
گفتنـی اسـت؛ ایـن پروازهـا به صـورت برنامه 

ای انجـام خواهد شـد.
سرپرست جدید اداره بهزیستی 

شهرستان المرد منصوب شد
شهرسـتان  بهزیسـتی  اداره  جدیـد  سرپرسـت 

المـرد منصـوب شـد
نـژاد  کشـفی  صـادق  محمـد  سـید  دکتـر 
قدردانـی  ضمـن  فـارس  بهزیسـتی  مدیـرکل 
از زحمـات خانـم معصومـه کاظـم زاده مدیـر 
طـی  المـرد،  شهرسـتان  بهزیسـتی  اداره  اسـبق 
عنـوان  بـه  را  نیکـرو  زبیـده  خانـم  حکمـی 
کـرد. منصـوب  اداره  ایـن  جدیـد  سرپرسـت 

کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بهزیسـتی فـارس متـن ایـن ابـاغ بدین شـرح 

اسـت:
نیکرو زبیده  سـرکارخانم 

احترام و  سام  با 
شـما،  ارزشـمند  سـوابق  و  تعهـد  بـه  نظـر 
بعنـوان  را  جنابعالـی  ابـاغ  ایـن  موجـب  بـه 
المـرد  شهرسـتان  بهزیسـتی  اداره  سرپرسـت 
از  اسـتعانت  بـا  تـا  نمایـم  مـی  منصـوب 
پـروردگار متعـال و رعایـت جوانب شـرعی و 
قانونـی نسـبت بـه انجـام امـور محولـه تحـت 

فرماییـد. اقـدام  اینجانـب  نظـر 
اهـداف  پیشـبرد  در  را  جنابعالـی  توفیـق   
جامعـه هـدف تحـت توجهـات حضـرت ولـی 

خواسـتارم. منـان  خداونـد  از  عصر)عـج(  

مدیر توزیع برق شهرستان المرد اعالم کرد؛
برق رسانی به روستاهای بدون برق با جمعیت بیش از ۱۰ خانوار المرد

آذرخش بخشی از مراتع عالمرودشت المرد را به آتش کشید

کلنگ ساخت بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی ُمهر به زمین زده شد

جنوبی ترین نقاط فارس از نعمت گاز بهره مند شدند

آغاز ساخت درمانگاه تامین 
اجتماعی در ُمهر

بـه گـزارش خبرگزاری صدا و سـیما، مرکـز فارس، 
امیـری مدیـر کل درمان تامین اجتماعی اسـتان فارس 
گفـت: سـاختمان درمانگاه تامین اجتماعی شهرسـتان 
ُمهر در زمینی به مسـاحت سـه هـزار و 500 متر مربع 
در سـه طبقـه با زیربنای سـه هـزار و ۳00 متـر مربع 

می شود. سـاخته 
وی بـا بیان اینکه برای سـاخت این درمانـگاه افزون 
بـر ۳5 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شـده اسـت 
افـزود: زمیـن این درمانگاه را سـید احمد بنی سـام 

یکـی از خیرین شـهر مهر اهدا کرده اسـت.
مدیـر کل درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان فـارس 
اضافـه کـرد: سـاخت ایـن واحـد درمانـی تـا دو 

سـال آینـده بـه پایـان می رسـد.
سرپرست فرمانداری المرد:

کارت های اجاره ای عامل اصلی 
کمبود گازوئیل در المرد است

 سرپرسـت فرمانـداری المـرد گفـت: کارت های 
اجـازه ای دلیـل کمبـود گازوئیـل در المرد اسـت 
و بـه زودی اینگونـه کارت هـا باطـل خواهد شـد.

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، محمـد پیشـاهنگ 
بـا اشـاره به سـهمیه گازوئیـل در شهرسـتان گفت: 
سـهمیه سـوخت جایگاه هـای عرضه در شهرسـتان 
المـرد هیچ گونـه تغییـری نداشـته اسـت و آنچـه 
در هفته هـای گذشـته موجـب نگرانـی کشـاورزان 
ماشـین های سـنگین شـده  راننـدگان  از  برخـی  و 
بـود سـو اسـتفاده برخـی از دارنـدگان کارت های 
اجـاره ای بـود کـه دسـتگاه های مسـئول در حـال 

بررسـی موضـوع هسـتند.
دفتـر  فرمانـداری و  پیگیری هـای  بـا  افـزود:  وی 
نماینـده مـردم المـرد و مهـر در مجلـس شـورای 
اسـامی بـه زودی و بـا باطـل شـدن کارت هـای 
شهرسـتان  در  سـوخت  قاچـاق  از  اجـاره ای 
جلوگیـری و مشـکل رانندگان ماشـین های سـنگین 

می شـود. برطـرف  کشـاورزان  و 
سرپرسـت فرمانداری المـرد همچنیـن از رانندگان 
فضـای  در  شـده  ایجـاد  شـایعات  بـه  خواسـت 
مجـازی توجـه نکننـد و نگـران تأمین سـوخت در 

شهرسـتان المـرد نباشـند.
توقیف بسته های داروی غیرمجاز 

در المرد
رئیـس شـبکه بهداشـت و درمان المرد، از کشـف 
ایـن  در  غیرمجـاز  داروی  بسـته   40 توقیـف  و 

داد. خبـر  شهرسـتان، 
دکتـر محمـد احمـدی رئیـس شـبکه بهداشـت و 
درمـان المرد گفت: در بازدید مشـترک کارشناسـان 
شـبکه بهداشـت و بازرسـان اداره تعزیـرات المرد 
از فروشـگاه هـای سـطح شـهر، بیـش از 40 بسـته 

داروی غیرمجـاز کشـف و توقیف شـد.
او افـزود: ایـن داروهـا عاوه بـر ایجاد وابسـتگی 
توانـد  مـی  و  اسـت  سـوء  اثـر  دارای  جسـمی، 
عـوارض جبـران ناپذیـری بـه همـراه داشـته باشـد.

رئیـس شـبکه بهداشـت و درمـان المـرد با اشـاره 
بـه اینکـه عرضـه اقـام دارویـی در فروشـگاه هـا 
هرگونـه  مشـاهده  صـورت  در  و  اسـت  ممنـوع 
تخلـف بـا آن هـا برخـورد قانونـی مـی شـود، از 
شـهروندان خواسـت تـا اقـام دارویـی مـورد نیاز 
خـود را از داروخانـه هـا و مراکـز معتبـر تهیـه کنند

مدیرعامل سیمان المرد:
بازار سیمان با رشد عرضه ها در 
بورس کاال به آرامش رسیده است

المـرد  سـیمان  مدیرعامـل  زاده  غـام  ابراهیـم 
مـی گویـد: قیمـت سـیمان پاکـت کـه بـه تنـی ۲ 
میلیـون تومـان در بـازار رسـیده بـود در هفته های 
گذشـته به واسـطه رشـد عرضه ها در بـورس کاال 
در مسـیر واقعـی شـدن قیمـت قـرار گرفـت و هم 
اکنـون قیمـت هـا بـه طـور میانگیـن حـدود ۷00 

هـزار تومـان در هـر تن اسـت.
بـه گزارش شـمانیوز به نقـل از تسـنیم، غام زاده 
کارخانجـات  درصـد   ۸0 حـدود  تاکنـون  گفـت: 
سـیمان در بـورس کاال پذیـرش شـده انـد و بـه 
در  را  شـان  سـیمان  کارخانجـات،  تمـام  زودی 
سـیمان  مدیرعامـل  کننـد.  مـی  عرضـه  بـورس 
المـرد بـا اشـاره بـه اینکـه دالالن آخریـن تـاش 
هـای خـود را بـرای ممانعـت از ورود سـیمان در 
بـورس کاال کردنـد اما بـا حمایـت وزارت صمت 
موفق نشـدند، افـزود: پیش از ایـن دالالن با منفعت 
طلبـی سـیمان را زیر قیمـت مصوب و بـه صورت 
نسـیه و چنـد ماهـه خریـداری امـا بـا قیمـت های 
بـاال در بـازار بـه فـروش مـی رسـانند.  بـه گفتـه 
ایـن تولیدکننـده، عرضـه سـیمان در بـورس کاال 
باعـث شـد قیمـت سـیمان پاکـت کـه بـه تنـی ۲ 
میلیـون تومان رسـیده بـود تعدیل و امـروز به طور 
متوسـط هفتصـد تـا هفتصـد و پنجـاه هـزار تومان 
باشـد. غـام زاده بـا اعـام اینکـه طبـق بخشـنامه 
اخیـر وزارت صمت مقرر شـده کلیـه کارخانجات، 
سـیمان تولیـدی خـود را در بـورس عرضـه کنند، 
گفـت: کلیـه مصـرف کننـدگان کـه در چهارگروه 
دسـته بنـدی شـده و مکلفنـد کـد بـورس کاال را 
اخـذ و سـیمان خـود را از بـورس کاال خریـداری 
کننـد. وی افـزود: تـا زمانـی کـه تـوازن در بـازار 
حاکـم شـود بایـد نهادهـای نظارتـی بـر چرخـه 
توزیـع سـیمان نظـارت کننـد تا سـیمان بـا قیمت 
مناسـبی در اختیـار مصـرف کننـدگان قـرار گیـرد..
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تامیـن اجتماعـی شـعبه مهـر  اداری جدیـد  سـاختمان 
بـا حضـور مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان بـه بهره 

رسـید. برداری 
اجتماعـی  تامیـن  جدیـد  اداری  سـاختمان  فتتـاح  ا
صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  ُمهربـه  شهرسـتان  شـعبه 

اجتماعـی  تامیـن  مدیـرکل  فـارس،  مرکـز  سـیما،  و 
تامیـن  شـعبه  جدیـد  اداری  سـاختمان  گفـت:  فـارس 
هـزار  دو  مسـاحت  بـه  زمینـی  در  مهـر  اجتماعـی 
بـا  مربـع  متـر   6۲0 زیربنـای  بـا  مربـع  متـر   400 و 
شـده  سـاخته  ریـال  میلیـارد   ۳4 بـر  افـزون  اعتبـاری 

اسـت.
تحـت  بـا  مجموعـًا  شـعبه  ایـن  افـزود:  کشـاورز 
پوشـش قـرار دادن ۹ هـزار و 500 بیمـه شـده اصلـی 
۲5 هـزار نفـر در ایـن شهرسـتان  بـه مجموعـًا حـدود 

می کنـد. رسـانی  خدمـت 
مراسـم  در  هـم  فـارس  اسـتاندار  معـاون  رضایـی 
گفـت:  مهـر  اجتماعـی  تامیـن  سـاختمان  فتتاحیـه  ا
احـداث سـاختمان اداری مناسـب برای ارائـه خدمات 
بـه بیمـه شـدگان بسـیار مهـم و به نوعـی سـهم تامین 
اسـت. شهرسـتان  ایـن  خدمـات  توسـعه  در  اجتماعـی 

المرد  فـرودگاه  المردمدیر  فـرودگاه 
از پیشـتازی این فرودگاه در توسـعه 

هوانـوردی عمومـی خبر داد.
فـرودگاه  مدیـر  عزیـزی،  سـهراب 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  المـرد 
و  راه  وزارت  خبـری  پایـگاه 
وسـعت  بـه  اشـاره  بـا  شهرسـازی، 
ایـن  در  هوانـوردی  عملیـات 
گذشـته  سـال  گفـت:  فـرودگاه 
فرودگاه هـای  ترمینـال در  بزرگتریـن 
ترمینـال  از  بعـد  فـارس  اسـتان 
فـرودگاه شـیراز بـه مسـاحت 5500 
میلیـارد   55 اعتبـار  بـا  متـر مربـع و 
فـرودگاه شـهدای المـرد  تومـان در 
بـا ورود پـرواز المرد-دبـی شـرکت 
بهـره  بـه  ایـر  ایـران  هواپیمایـی 

رسـید. بـرداری 
مهمـی  بخـش  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مقیـم  جنـوب  منطقـه  مـردم  از 
مثـل  خلیـج  حـوزه  کشـورهای 
امـارات متحـده عربـی، کویـت، قطر 
و عمـان هسـتند، افـزود: عـاوه بـر 
پروازهـای داخلی که شـامل شـیراز، 
تهـران، سـیری و بندرعبـاس اسـت، 
مقصـد  بـه  خارجـی  پروازهـای 

کویـت  و  عمـان  دوبـی،  دوحـه، 
هواپیمایـی  شـرکت های  توسـط  نیـز 
پـارس  و  ایـر  کیـش   ، ایـر  ایـران 

اسـت. شـده  ریـزی  برنامـه 
در  فـرودگاه  ایـن  افـزود:  عزیـزی 
رعایـت شـیوه نامـه هـای سـتاد ملی 
مقابلـه بـا کرونـا نمـره ۱00 از ۱00 
بـه خاطـر  البتـه  و  کـرده  را کسـب 
فرودگاه هـای  شـرکت  مصوبـه  
 ۳0 کاهـش  بـر  مبنـی  کشـور 
پنجـم  پیـک  در  پروازهـا  درصـدی 
کرونـا و ترغیـب مسـافران بـه عـدم 
فـرودگاه  پروازهـای  مسـافرت، 
کاهـش داشـته اسـت کـه امیدواریم 
بـه  کـه  عمومـی  واکسیناسـیون  بـا 
سـرعت در حال انجام اسـت، رشـد 
باشـیم. شـاهد  را  پروازهـا  مجـدد 

المللي شـهداي  بیـن  مدیر فـرودگاه 
المـرد با بیـان اینکـه با اضافه شـدن 
جابه جایـی  اتوبـوس  دسـتگاه  یـک 
هندلینـگ  تجهیـزات  مسـافر، 
شـده  تکمیـل  فـرودگاه  ایـن  زمینـی 
اسـت،گفت: یـک ماشـین جدید آتش 
نشـانی مـدل ولـوو MF460 نیـز بـه 
تازگـی بـه نـاوگان فـرودگاه اضافـه 
شـده اسـت. اکنون 5 ماشـین کفسـاز 
آتش نشـانی در فـرودگاه وجـود دارد 
امـا ماشـین جدیـد آخریـن مـدل از 
فرودگاهـی اسـت  نـوع خودروهـای 
کـه بالغ بـر ۱۷ میلیـارد تومان ارزش 
عـاوه  می توانـد  و  شـده  گـزاری 
اضطـرار  مـوارد  در  پروازهـا  بـر 
کارخانـه  مثـل  همجـوار  صنایـع  بـه 

آلومینیـوم جنـوب و صنایـع نفـت و 
گاز نیـز بـر اسـاس تفاهم نامـه هـای 

فـی مابیـن خدمـت رسـانی کنـد. 
وی افزود: روز گذشـته بـرای تکمیل 
دوربیـن هـای حفاظتـی و امنیتی یک 
مناقصـه یـک میلیـار و 400 میلیونـی 
برگـزار شـد کـه بـا اجـرای آن، همه 
نقـاط فرودگاه بـه صـورت اتوماتیک 
و ۲4 سـاعته مـورد پایـش و حفاظت 

قـرار مـی گیرد. 
توسـعه  بـه  اشـاره  بـا  عزیـزی 
فـرودگاه  در  عمومـی  هوانـوردی 
المـرد گفـت: فـرودگاه المـرد اولین 
بحـث  بـه  کـه  اسـت  فرودگاهـی 
توسـعه  و  پرداختـه  هوایـی  تاکسـی 
قالـب  در  را  عمومـی  هوانـوردی 
نظام هاب و اسـپوک در دسـتور کار 
قـرار داده اسـت و همچنـان جلوتـر 
از سـایر فـرودگاه هـا در ایـن زمینه 

اسـت. حرکـت  حـال  در 
شـرکت  یـک  داد:  ادامـه  وی 
هواپیمـای  فرونـد  دو  خصوصـی 
از طـی  بعـد  را   ۳۱0R مـدل  سسـنا 
مراحـل قانونـی ثبـت و وارد چرخـه 
فـرودگاه  در  عمومـی  هوانـوردی 
المـرد کـرده و تـا اسـفند مـاه سـال 
جـاری نیـز یـک شـرکت دیگـر بـه 
عملیـات هوانـوردی عمومـی در این 

شـد. خواهـد  اضافـه  فـرودگاه 
وي افزود: اولیـن ترم از کاس های 
آمـوزش خلبانـی نیـز از بهمـن مـاه 
در  دانشـجو   ۱0 بـا  گذشـته  سـال 

حـال برگـزاری اسـت.

شـهر  در  موزشـی  آ طـرح  دو 
فتتـاح  ا مهـر  ن  شهرسـتا ر  ا د گلـه 

. شد

های  ن  سـتا ا ه  گـرو رش  گـزا بـه 
 ، ن  جـوا ن  ا ر نـگا خبر ه  شـگا با
کبـر  ج ا ۹ کاسـه حـا ه  موزشـگا آ
مسـاحت  بـه  مینـی  ز ر  د صدیقـی 
بنای  یر بـع بـا ز ر متـر مر ا سـه هـز
نیـک  رکت  مشـا بـا  بـع  مترمر  ۷50
صدیقـی  کبـر  ا ج  حـا ندیـش  ا
رس  مـدا زی  نوسـا کل  ه  ر ا د ا و 
رسـید. ری  ا بـرد ه  بهـر بـه  فـارس 

و  توسـعه  طـرح  همچنیـن 

شـریف  سـید  ه  موزشـگا آ تجهیـز 
یـش  ا فز ا بـا  ر  ا د گلـه  حسـینی 
 ۱50 بـا  درس  کاس  سـه 
تـی  نا مکا ا و  بنـا  یر ز بـع  مر متر
یتـا  د ه  دسـتگا سـه  همچـون 
لـر  کو عـدد  سـه   ، کتـور و پرژ
و  میـز  عـدد   ۷0 و  ل  ا سـنتر
فـزون  ا ری  عتبـا ا بـا  صندلـی 
ح  فتتـا ا ن  مـا تو میلیـون   ۳00 بـر 

. شـد

رئیس انجمن هنرهای نمایشی 
شهرستان المرد ابقا شد

بـه گزارش روابـط عمومی اداره فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی المـرد، با حضـور امید وامـق مدیر عامل 
انجمـن هنرهـای نمایشـی فـارس، مجتبی حسـینی 
قیـری عضـو هیئـت رئیسـه انجمن نمایـش فارس 
و جمعـی از هنرمنـدان، هنرمنـد مصطفـی مجـرد 
بـرای دومیـن سـال پیاپـی بعنـوان رئیـس انجمن 
 هنرهای نمایشـی شهرسـتان المـرد انتخاب گردید.

ضمـن  وامـق  امیـد  صمیمـی  محفـل  ایـن  در 
از  المـرد  شـهر  پاتـوی  سـالن  از  بازدیـد 
اسـامی  شـورای  و  شـهرداری  هـای  مسـاعدت 
شـهر و هنرمنـدان تئاتـر المـرد تقدیـر نمـوده و 
گفـت: در راسـتای معرفـی شـهر المـرد بـه کل 
رخ  المـرد  در  خـوب  اتفـاق  یـک  بایـد  ایـران 
هـای  ظرفیـت  همـه  بـا  دهـد. شهرسـتان المـرد 
جشـنواره   اجـرای  پتانسـیل  هنـری  و  فرهنگـی 
دارد. را  خیابانـی  تئاتـر  ملـی  بلکـه  و   اسـتانی 

پیشـرفت  و  تحـول  کـرد:  تصریـح  وامـق  امیـد 
بـا  کـه  ایسـت  پدیـده  شهرسـتان ها  در  تئاتـر 
حتـی  و  مختلـف  شـهرهای  بیـن  رقابـت  ایجـاد 
 تهـران، بـرای تئاتـر کل کشـور مفیـد خواهد بود.

حمایـت  بـرای  مـا  عـزم  تمـام  داد:  ادامـه  وی 
در شهرسـتانها  نمایشـی  آثـار  ارائـه  و  تولیـد  از 
مـا  بـرای  مسـأله  ایـن  و  اسـت  جـدی 
بـود. خواهـد  و  بـوده  اولویـت  در   همیشـه 

در پایـان بـا توجه به شایسـتگی و سـوابق ارزنده 
وی  مجـرد،  مصطفـی  هنرمنـد  شـهرت  حسـن  و 
بـرای سـال دوم بعنـوان رئیـس انجمـن هنرهـای 
نمایشـی المـرد انتخـاب و حکـم انتصـاب مجدد 
نمایشـی  هنرهـای  انجمـن  رئیـس  از  را  خـود 

کرد. دریافـت  فـارس 
کسب مقام اول استانی

 )سی و نهمین دوره جشنواره 
فرهنگی و هنری فردا( در رشته 

شعر توسط شاعر المردی
و  فرهنـگ  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ارشـاد اسـامی شهرسـتان المرد، شـاعره حدیث 
المـرد  شهرسـتان  اشـکنان  بخـش  از  قلنـدری 
هنـری  و  فرهنگـی  جشـنواره  نهمیـن  اول  مقـام 
 فـردا در رشـته شـعر را بـه خود اختصـاص داد.

ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس  قرایـی  فاطمـه 
را  موفقیـت  ایـن  المـرد  شهرسـتان  اسـامی 
و  گفتـه  تبریـک  قلنـدری  حدیـث  خانـم  بـه 
توفیقـات  متعـال  خداونـد  از  ایشـان  بـرای 
نمـود. مسـئلت  را  تـری  درخشـان  و   چشـمگیر 

الزم بـه ذکـر اسـت در سـی و نهمین جشـنواره 
فرهنگـی هنـری فـردا، 4 میلیـون و 5۸۲ هـزار و 
گرایش هـا  در  کننـده  رشـته شـرکت  نفـر-   ۳6۲
حضـور  جشـنواره  مختلـف  رشـته های  و 
تمامـی  در  جشـنواره  برگـزاری  و  داشـتند 
شـد. انجـام  غیرحضـوری  بـه صـورت   مراحـل 

گفتنـی اسـت شـاعره حدیـث قلنـدری ۱۸ سـاله 
از شـاعران خوش ذوق بخش اشـکنان شهرسـتان 
المـرد در شـعر کاسـیک می باشـد که توانسـته 
مقـام  هنـری  و  فرهنگـی  جشـنواره  چندیـن  در 

هـای برتـر را بـه خـود اختصـاص دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان المرد، با حضور امام جمعه چاهورز، رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اســامی ،  اعضای شورای اسامی شهر ، 
انجمن اهل قلم، رئیس اداره کتابخانه های عمومی و بخشدار، 
دهیاران و اعضای شورای بخش چاهورز آئین رونمایی از سه 
اثر هنــری و تربیتی جناب بهرام عاشــوری با عناوین، علل 
و ریشــه های ناهنجاری در نوجوانان، نقش امید در تربیت 
انســان و ابعاد زیبا شــناختی زندگی انسان از دید قرآن در 
 سالن اجتماعات شــهید انصاری ارشاد المرد رونمایی شد.

در این محفــل فاطمه قرایی رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسامی طی مطالبی اظهار داشــت: جشن گرفتن برای تولد 
یک کتاب سنت قشنگی اســت، وقتی کاری نو پا به عرصه 
فرهنگ می گذارد به مناســبت ورودش بــه دنیای فرهنگ 

مراســمی برایش برگزار می شــود و این جشن قدردانی از 
زحمات نویســنده ای اســت که کلمات را مــاه ها بلکه 
 ســالها در ذهنش پرورش داده و به زایش رســانده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی المرد ادامه داد: برگزاری جلسات 
نقد و بررسی کتاب و همچنین انعکاس این محافل در مطبوعات 
 منجر به افزایش شمارگان کتاب و افزایش سرانه مطالعه می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی در بخش دیگری از شروع 
به کار انجمن کتاب شهرســتان سخن گفت و اظهار داشت: 
انجمن کتاب المرد زیرمجموعه انجمن کتاب فارس متشکل از 
فرمانداری، شهرداری، شورای شهر، اداره کتابخانه ها،آموزش 
و پــرورش، کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در 
حوزه توســعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی از جمله 
 برگزاری نشســت های نقد و بررسی کتاب فعالیت می کند.

وی بهــره گیــری از ابــزار هنر را مهــم تریــن و تاثیر 
گذارتریــن شــیوه معرفــی شهرســتان عنــوان کــرد و 
خواســتار حمایت بیــش از پیش اعضای جدید شــورای 
 شــهر المرد بــه جامعــه هنری شهرســتان  المرد شــد.

در ادامه بهــرام عاشــوری از فرهیختگان و نویســندگان 
خوش فکر شهرســتان ضمن تقدیر از همــکاری صمیمانه 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان المرد، گفت:  
وجــه تمایز این رونمایی با برخــی رونمایی های دیگر این 
بود که علیرغم وضعیت نابســامان کرونایی در کشــور به 
دلیل عاقه مندی فرهنگیان و اســاتید بــه حوزه فرهنگ و 
تربیت، خوشــبختانه این محفل با حضور جمعی از اســاتید 

 دانشــگاه، نویســندگان و نخبگان جامعه برگــزار گردید.
در ادامه مراسم اساتید دانشــگاه دکتر مرتضی شمالی، دکتر 
ناصر عاشوری و دکتر ســلیمان آزاد به ایراد سخنرانی، نقد 
و تبیین دیدگاههای خود در خصوص این ســه اثر پرداخته 
 و این آثار را بســیار دلنشــین و علمی توصیــف کردند.

آئین رونمایی از این ســه کتاب  با حضور میهمانان انجام و 
از طرف اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی شهرستان المرد، از 
زحمات و خدمات ارزشمند جناب بهرام عاشوری، نویسنده 
 جــوان خطه چاهورز بــا اهداء لوح ســپاس تقدیر گردید.

گفتنی اســت طی حکمی از طرف مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی فارس و به پیشــنهاد اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
شهرستان ، آقای محمد هنرپیشه به عنوان رئیس انجمن کتاب 

شهرستان المرد منصوب گردید.

3اخبار

نظام بودجه شهرداریها و برخی از چالش های موجود در آن
مقداد سلمانپور

کارشناسـی ارشد حقوق، حسابداری و مدیر مالی شهرداری مهر
مقدمه

 مفهـوم بودجـه همـگام بـا تکامـل دولـت ها و پیچیـده تر شـدن وظایف آنهـا، تغییـر و تکامل 
یافتـه اسـت. همچنیـن مـی توان یادآور شـد کـه بودجه یکـی از مهم تریـن ابزارهـا در مدیریت 
مالـی شـهرداري هاسـت و اهمیـت آن بـه حـدي اسـت کـه طبـق مـاده ۲6 آییـن نامـه مالـی 
شـهرداري-ها، مسـئولیت آن به عهده شـهردار و مسـوول امور مالی اسـت. مراحل بودجه ریزي 
در شـهرداري هـا نیـز هماننـد دولت از زمان شـروع تـا خاتمـه داراي چهار مرحله اسـت. بدین 
ترتیـب کـه ابتـدا دسـتورالعمل تهیـه و تنظیـم بودجـه در قالـب وظایـف کلی از سـوي وزارت 
کشـور تدویـن مـی گـردد، سـپس در هر شـهرداري مطابـق با ایـن دسـتورالعمل مبلـغ و میزان 
مخـارج اجـراي کلیـه خدمـات و فعالیـت هایـی کـه باید در طی سـال انجام شـود بـرآورد می 
گـردد و درآمدهـاي الزم بـراي تامیـن این هزینه هـا پیش بینی می شـود )تهیه و تنظیـم(. بودجه 
تنظیـم شـده پـس از بررسـی الزم بصورت بودجه پیشـنهادي تسـلیم مرجع تصویـب کننده یعنی 
شـوراي اسـامی می گردد و زمانی قابل اجراسـت که از تصویب شـوراي اسـامی شـهر بگذرد 
)تصویـب(. بودجـه پس ازتصویب شـوراي اسـامی شـهر به شـهرداري ابـاغ گردیـده و هزینه 
هـا در حدود مشـخص شـده در بودجـه ورعایت آییـن نامه مالی شـهرداریها قابـل پرداخت می 
گردد)اجـرا(. تفریـغ بودجـه نیز گزارشـی اسـت کـه در پایان هر سـال پس از فراغـت از اجراي 
بودجـه تنظیـم مـی شـود، و درآن بایـد نتیجـه اجـراي بودجه منعکـس گـردد. در ایـن مقاله  به 

بررسـی راهکارهـای تامیـن بودجـه شـهرداری ها و موانـع و چالشـهای آن پرداخته می شـود: 
1- چگونگی درآمد پایدار شـهرداریها و راهکارها و تنگناهای کسب این درآمد: 

 بزرگتریـن چالـش پیـش روی شـهرداریها ،بـه عنـوان سـازمان صـد در صد خدمـات ده که 
ماهیـت آن بـر اسـاس خدمـات دهی اسـت ،مسـاله امـور مالی اسـت. پس بـه یقین مـی توان 
گفـت بـرای ارایـه خدمـات هزینـه هایـی پیـش رو مـی باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه سیسـتم 
شـهرداری هـا خودکفـا طراحی شـده اسـت و وظایف محولـه و ذاتـی شـهرداریها و از طرفی 

درآمـد حاصلـه تعـادل الزم را ایجـاد نمـی کنـد و ایـن یکـی از چالش هاسـت.
 بعـد فرهنگـی در شـهرها یکـی از چالـش هـای دیگـر مـی باشـد، یعنی توقع  شـهر نشـینی 
و آنچـه شـهروندان از مجموعـه شـهرداری طلـب مـی کننـد. بـه دلیـل ارتبـاط نزدیـک مردم 
بـا شـهرداریها باعـث شـده سـطح توقعـات مـردم آنـی و فـوری شـود. از زمانی کـه در کنار 
شـهرداریها نهـادی دیگـر بـه نـام شـورا ظهور پیـدا کرد بـه دلیـل ارتباط شـورا با الیـه های 
مردمـی و یـا شـناخت مـردم از شـورا هـا بـرای دسترسـی پیدا کـردن بـه مدیران شـهرداری 
باعـث شـده ایـن توقعـات چندین برابر شـود. در نتیجه مدیریت شـهرداری که شـهردار اسـت 
دغدغـه روزانـه اش تامیـن اعتبـار الزم جهـت پوشـش هزینـه هـا مـی باشـد. پـس مدیریـت 
شـهری )شـهردار(می بایسـت توانایـی و توانمنـدی الزم داشـته باشـد تـا بـا توجه به شـرایط 
منطقـه امکانـات بالقـوه موجـود را بـه بالفعل تبدیـل نماید تا درآمد ها را در مسـیر و راسـتای 
قانونـی برنامـه ریـزی کنـد و ایـن درآمـد هـا بخشـی از هزینـه هـا را بپو شـاند تا بخشـی از 

مشـکات  برطـرف گردد.
شـهرداری کـه درآمـد های آن بیشـتر از طریق پایـدار و مسـتمر حاصل می شـود روی برنامه 
ریـزی دقیـق، مـدون و سـاختار هـای خوبی حرکت مـی کنـد. بعضی از شـهرداریها بـه دلیل 
نبـود منابـع کافـی بیشـتر بر روی عوارض سـاخت و سـاز تکیه می کننـد که از منظـر مدیریت 
شـهری بـه دلیل ناپایدار بودن مناسـب نیسـت. بیـان مثالی از درآمـد های پایدار نگـرش بهتری 
بـرای ایجـاد ایـن درآمـد ها بـه وجـود مـی آورد. مثـا ، در صورتی که فـرد یـا مجموعه ای 
درخواسـت ایجـاد مجتمـع تجاری داشـته باشـد شـهرداری به جـای دریافت وجه بابـت انواع 
عـوارض متعلقـه ، معـوض وجـه، بنـا دریافـت نماید هـم ارزش افزوده شـامل ملـک دریافتی 

مـی گـردد و هـم درآمد اجـاره از جملـه درآمد های مسـتمر مـی گردد.
2-برنامه ریزی در شهرداری 

  یکـی از وظایـف یـک شـهردار خـوب ایـن اسـت کـه از کارشناسـان و مشـاوران خبـره و 
کاردان در مسـایل مدیریـت شـهری چـه از نظـر پـروژه ای درآمـد زا و خدماتـی و چـه دیگر 
پـروژه هـا بـا کمـک شـورای شـهر برنامه ای چهـار سـاله بـرای شـهرداری تدوین کنـد و بر 
اسـاس ایـن برنامـه شـهرداری اداره شـود. ایـن برنامـه ریـزی باعـث می شـود مسـیر حرکت 
شـهرداری مشـخص شـود و از هـدر رفـت منابـع و پتانسـیل های شـهرداری جلو گیری شـود  

ونیـاز سـنجی شـود و وظایـف شـهرداری بـرای رسـیدن به هدف مشـخص شـود.
3-اتکا شهرداری به عوارض 

        در شـهرداری هـا عـوارض دو دسـته مـی باشـد: دسـته اول ملـی و دسـته دوم محلـی. 
عوارضـی کـه بر اسـاس قانـون یـا بخشـنامه از طریق دولت یـا وزارت کشـور یا سـازمانهای 
مشـابه بـرای کل کشـور در نظـر گرفتـه شـود عـوارض ملـی اسـت ماننـد عـوارض صـدور 
گواهینامـه ،گـذر نامـه و خـودرو کـه ناچیز اسـت و و درآمـد قابـل توجهی ایجاد نمـی کند و 
آن دسـته عوارضـی که شـهرداری پیشـنهاد و برای سـال بعد تهیـه و تدوین می کند وشـورای 
شـهر تصویـب  و پـس از طـی مراحـل قانونـی قابـل اجرا اسـت عـوارض محلی مـی گویند: 
ماننـد عـوارض بـر سـاخت و سـاز ، کمیسـیون مـاده ۱00 کـه دریافـت اینگونه عـوارض در 
شـهرهای بـزرگ درآمـد هـای زیـادی نصیـب شـهرداری می کنـد. البته مشـکاتی هـم  برای 
شـهر هـای بـزرگ به وجـود آورده اسـت از جمله شـهرهای بزرگ تبدیـل به شـهرهای مهاجر 

پذیـر ناهمگـن کرده اسـت.
4-تاثیر بهای خدمات در درآمد های شـهرداری

   در مدیـرت شـهری عوارضـی کـه می تـوان به درآمد هـای مسـتمر شـهرداری اضافه نمود 
بهـای خدمـات اسـت کـه قانـون گـذار بـه مدیریـت هـای محلی اجـازه وصـول داده اسـت. 
بهـای خدمـات یعنـی در ازای هـر خدمتـی کـه بـه شـهروندان ارایه می شـود بهایی بـرای آن 
تعریـف شـود مثـا مدیریت شـهری مـی تواند بـرای جمـع آوری، حمـل و دفن زبالـه مبالغی 
دریافـت نمایـد. بـا توجـه بـه اینکـه انجـام ایـن خدمـت هزینه هـای سـنگینی به شـهرداری 
تحمیـل مـی شـود شـهرداری هـا می بایسـت بـه سـمتی بروند تـا بهای ایـن خدمـت دریافت 
نماینـد و مخصوصـا در شـهرداری های کوچگ شـاهد اعتصابـات نیروهای خدماتـی به جهت 
عـدم دریافـت حقـوق و دسـتمزد نباشـیم و همچنیـن درآمد هـای شـهرداری نیز افزوده شـود.

5-نظام مالی در شهرداریها 
   نظـام مالـی در شـهرداریها نقـدی کامل هسـت یعنـی درآمد ها هنـگام وصول محاسـبه می 
شـود و هزینـه هـا هـم هنگام پرداخت سـند زده می شـود. اگـر سـاختار نظام مالی شـهرداری 
هـا بـه غیـر نقـدی یـا نیمـه تعهـدی تغییـر یابد مـی توانـد بـه مدیریت شـهری قـدرت مانور 
بیشـتری داده کـه بتوانـد سـرمایه گذاری و مشـارکت های مالی بیشـتری جلب نمایـد. در حال 
حاضـر شـهرداری هـا به انـدازه بودجـه ای که در اختیـار دارند مـی توانند چک صـادر نمایند 
و بـا انجـام روش نیمـه تعهدی قـدرت مانور شـهرداری برای اجرای پروژه ها بیشـتر می شـود 

ایـن روش مـی توانـد راه حلی بـرای تقویت نظام مالی شـهرداریها باشـد.
   بنابرایـن کسـب درآمـد پایـدار جهـت تأمیـن هزینـه خدمـات شـهري و عمران شـهری از 
مسـایل مهـم شـهرداری ها اسـت. اتکای بیـش از حد بسـیاري از شـهرداري ها بـه درآمدهاي 
ناپایـدار، شـهرداري را بـا مشـکات مالـي می کنـد. مطالعـه منابع درآمـدي پایدار شـهرداري 
هـاي جهـان و اسـتفاده از تجـارب شـهرهایي کـه سـاختاري مشـابه با شـهرهای مـا دارند، تا 
حـدودي مـي تواند راهگشـاي مشـکات شـهرداریها باشـد. پایدارتریـن درآمد قابل اسـتفاده 
درشـهرداریها، مالیـات انتقالـي از دولـت به شـهرداري، چه در قالـب مالیات بـر ارزش افزوده 
و چـه بـه صـورت انتقـال درصـدي از مالیـات ملـي مـي باشـد. دریافـت بهـاي خدمـات و 
انـواع عـوارض محلـي نیـز سـایر منابـع درآمـدي پایـدار قابل اسـتفاده مي باشـند. لـذا تامین 
بودجـه یکـی از چالـش هـاي نظام هـاي اقتصـادي بوده و هسـت. شـهرداري ها نیز بـه عنوان 
موثرتریـن نهـاد شـهري کـه وظایـف و خدمـات گسـترده اي را بـه عهـده دارنـد و در عـرف 
جهانـی مظهـري از دولـت هـاي محلی شـناخته می شـوند به جهت رفـع نیاز هـاي نامحدود و 
منابـع محـدودي کـه در دسـترس آن هاسـت ناگزیر به مدیریـت منابـع مالی بوده واین مسـئله 
وجـود بودجـه را اجتنـاب ناپذیر کـرده اسـت. بنابراین بودجه ضرورتی اسـت کـه محدودیت 

منابـع آن را ایجـاد کرده اسـت. 
منابع و ماخذ:

قانون شهرداریها
آیین نامه مالی شهرداری ها 
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قانون و ماده ۱3 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 وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای منوچهر 
کاویانی  فرزند حسـین   بشـماره شناسـنامه 38 صادره از فراشـبند در  ششـدانگ یک قطعه زمین زراعتی  به مسـاحت  43910 مترمربع  
پـالک 52 فرعـی از 1229  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 40 فرعـی از 1229 اصلـی قطعه 6 بخـش 8 فارس واقع در شهرسـتان 
فراشـبند  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای منوچهـر کاویانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات 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

66/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000338 مورخـه 1400/5/6 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای محمد 
حسـین ابونجمـی فرزنـد عزیـز   بشـماره ملـی 2511693261 در  ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی و بـاغ متصله  به مسـاحت  
107581/07 مترمربـع  دارای پـالک 14 فرعـی از 11884  اصلـی مجـزا شـده از  پـالک 11884/2 اصلی واقـع در بخش 18فارس 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر خنـج کورکـی آقـای نـادر خدیـور و خانـم سـهیال خدیور بـا واسـطه خریـداری شـده اسـت   . لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/4

عبداهلل جهان پور عمله  رئیس ثبت اسناد و امالک خنج 
۳۸۷/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000337 مورخـه 1400/5/6 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای محمد 
رضـا خردمنـد اپگـدر  فرزنـد کهیـار    بشـماره ملـی 2510798243 یـک و نیم دانگ مشـاع از ششـدانگ  یک قطعه زمیـن مزروعی 
بـه مسـاحت  297474 مترمربـع  دارای پـالک 231 فرعـی از 13905  اصلـی مجـزا شـده از  پـالک 13905 اصلـی واقـع در بخـش 
18فـارس حـوزه ثبـت ملک شهرسـتان  خنج شـهر محملـه از طریق واگـذاری از آقـای کهیار خردمنـد از مالکین  پالک محـرز گریده 
اسـت    . لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/4

عبداهلل جهان پور عمله  رئیس ثبت اسناد و امالک خنج 
۳۸۸/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000336 مورخـه 1400/5/6 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای احمد  
رضـا خردمنـد اپگـدر  فرزنـد کهیـار    بشـماره ملـی 2510798261 یـک و نیم دانگ مشـاع از ششـدانگ  یک قطعه زمیـن مزروعی 
بـه مسـاحت  297474 مترمربـع  دارای پـالک 231 فرعـی از 13905  اصلـی مجـزا شـده از  پـالک 13905 اصلـی واقـع در بخـش 
18فـارس حـوزه ثبـت ملک شهرسـتان  خنج شـهر محملـه از طریق واگـذاری از آقـای کهیار خردمنـد از مالکین  پالک محـرز گریده 
اسـت    . لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/4

عبداهلل جهان پور عمله  رئیس ثبت اسناد و امالک خنج 
۳۹0/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000342 مورخـه 1400/5/11 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای محمد 
افراسـیابی   فرزند نشـمی   بشـماره ملی 2451770414  به شـماره شناسـنامه 72 صادره از فیروز آباد  به میزان دو  دانگ مشـاع از 
ششـدانگ  یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت  106548 مترمربع  دارای پالک 4 فرعـی از 4 اصلی  واقـع در قطعه 11 بخش 18 
فـارس حـوزه ثبـت ملک شهرسـتان خنج مشـهور به شهرسـتان برابر تقسـیم نامـه وراث مرحوم نشـمی افراسـیابی محرز گریده اسـت     
. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/4

عبداهلل جهان پور عمله  رئیس ثبت اسناد و امالک خنج 
۳۹5/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000343 مورخـه 1400/5/11 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای بیژن  
افراسـیابی   فرزنـد نشـمی   بشـماره ملـی 22994855116  بـه شـماره شناسـنامه 824 صـادره از شـیراز   به میزان دو  دانگ مشـاع 
از ششـدانگ  یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت  106548 مترمربـع  دارای پالک 4 فرعـی از 4  اصلی  واقـع در قطعه 11 بخش 
18 فـارس حـوزه ثبـت ملـک شهرسـتان خنج مشـهور بـه شهرسـتان برابر تقسـیم نامـه وراث مرحوم نشـمی افراسـیابی محـرز گریده 
اسـت     . لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/4

عبداهلل جهان پور عمله  رئیس ثبت اسناد و امالک خنج 
۳۹۳/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000341 مورخـه 1400/5/11 هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای محمود  افراسـیابی   
فرزنـد نشـمی   بشـماره ملـی 2510740598  بـه شـماره شناسـنامه231 صادره از الرسـتان   به میزان دو  دانگ مشـاع از ششـدانگ  یک 
قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت  106548 مترمربـع  دارای پـالک 4 فرعـی از 4 اصلـی  واقع در قطعـه 11 بخش 18 فـارس حوزه ثبت 
ملـک شهرسـتان خنـج مشـهور بـه شهرسـتان برابر تقسـیم نامه وراث مرحوم نشـمی افراسـیابی محـرز گریده اسـت     . لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت 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 قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/4

عبداهلل جهان پور عمله  رئیس ثبت اسناد و امالک خنج 
۳۹4/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000335 مورخـه 1400/5/6 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای حسـن خردمنـد اپگدر  
فرزنـد کهیـار    بشـماره ملـی 2510731046 یـک و نیـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ  یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت  297474 
مترمربـع  دارای پـالک 231 فرعـی از 13905  اصلـی مجـزا شـده از  پـالک 13905 اصلـی واقـع در بخـش 18فـارس حـوزه ثبـت ملـک 
شهرسـتان  خنـج شـهر محملـه از طریـق واگـذاری از آقای کهیـار خردمند از مالکیـن  پالک محرز گریده اسـت    . لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب 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 آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 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: 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/4

عبداهلل جهان پور عمله  رئیس ثبت اسناد و امالک خنج 
۳۸۹/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000334 مورخـه 1400/5/6 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای غالمرضـا خردمند اپگدر  
فرزنـد کهیـار    بشـماره ملـی 2510798251 یـک و نیـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ  یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت  297474 
مترمربـع  دارای پـالک 231 فرعـی از 13905  اصلـی مجـزا شـده از  پـالک 13905 اصلـی واقـع در بخـش 18فـارس حـوزه ثبـت ملـک 
شهرسـتان  خنـج شـهر محملـه از طریـق واگـذاری از آقای کهیـار خردمند از مالکیـن  پالک محرز گریده اسـت    . لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب 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 آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/4

عبداهلل جهان پور عمله  رئیس ثبت اسناد و امالک خنج 
۳۹۱/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000344 مورخـه 1400/5/13 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای کریم کریمـی  فرزند 
قـره   بشـماره ملـی 22943394348 در  ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعـی  به مسـاحت  150000 مترمربع  دارای پـالک 15 فرعی از 
1884 1 اصلـی مجـزا شـده از  پـالک 11884/2 اصلـی واقـع در بخش 18فارس حوزه ثبت ملک شـهر خنـج کورکی  از آقـای قره کریمی  
از مالکیـن پـالک خریـداری نمـوده محرز شـده اسـت   . لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/4

عبداهلل جهان پور عمله  رئیس ثبت اسناد و امالک خنج 
۳۹۲/ م الف


