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مقام معظم رهبری: 
درسی که  اربعین  به  ما میدهد، 
این  است  که  باید یاد حقیقت  و 
خاطره ی شهادت  را در مقابل  
طوفان  تبلیغات  دشمن  زنده  

نگهداشت 

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

آگهی حصر وراثت 
آقـای میـالد قریشـی    دارای شناسـنامه 6570077740 بـه شـرح دادخواسـت از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن 
توضیـح داده کـه شـادروان منـور کریمـی خیـر آبادی     به شـماره شناسـنامه 22 در تاریـخ 1400/2/7  بدرود حیـات گفته  و ورثـه حین الفوت  

آن مرحـوم منحصـر اسـت به 
1- حسـین قریشـی  متولد  1352/3/2ک م  6579665688  صادره از مهر 

2- میالد قریشـی  متولد 1380/1/6  ک م 6570077720 صادره از مهر 
3- سـعید قریشـی   متولد 1384/8/10 ک م   6570116886 صادره ازمهر  

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 گله دار

آگهی حصر وراثت 
آقـای سـید ابوالحسـن کراماتـی فرزنـد سـید میر علـی    دارای شناسـنامه 6579761520 به شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت گواهی 
حصـر وراثـت نمـوده و چنین توضیح داده که شـادروان سـید میر علـی کراماتی ه شـماره شناسـنامه 1143 در تاریـخ 1400/5/23  بدرود حیات 

گفتـه  و ورثـه حیـن الفـوت  آن مرحوم منحصر اسـت به 
1- فاطمـه تقی پور1339/6/1  ک م 6579881380 صادره از المرد 

2- سـیده سارا کراماتی    1357/11/22 ک م 6579760321 صادره ازمهر  
3- سـید ابوالخیر کراماتی 1359/9/1 ک م 6579760338 صادره ازمهر  

4- سـید ابوالحسن کراماتی 1361/11/10 ک م 6579761520  صادره از مهر
5- سـید ضیا الدین  کراماتی 1363/1/10 ک م 2511360322  صادره از مهر

6- سـید ه رباب   کراماتی 1364/6/28 ک م 6579968648  صادره از مهر
7- سـید ه شـهربان    کراماتی 1365/6/31 ک م 6579969040  صادره از مهر

8-  سـید حسـین    کراماتی 1367/7/1 ک م 65799698557  صادره از مهر
9-  سـید محمد باقر  کراماتی 1373/1/1 ک م 6570020961  صادره از مهر

10-  سـید رضا  کراماتی 1381/1/1 ک م 6570079956  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 گله دار

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره 139960311029000100 مورخـه 1400/4/9 هیـات قانـون تعیین تکلیـف اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی ششـدانگ یک باب خانه تحـت پـالک 1231/7699 مفروز و مجـزا از پالک 1231/876به مسـاحت 253/83 متـر مربع واقع 
در فراشـبند بخـش 8 فـارس در مالکیـت محمـد علـی عـزت تبـار فرزند سـیف اله  بـه شـماره ملـی 2530014744 قرار گرفته اسـت و 
مطابـق سـوابق ثبتـی تحدیـد حـدود پالک اصلـی پس از انتشـار آگهـی تحدید حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـای مالک و 
برابـر دسـتور تبصـره مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیف اراضی و سـاختمان  های فاقد سـند رسـمی عملیـات تحدید حدود پـالک موصوف 
روز پنـج شـنبه مورخـه 29//1400/07 سـاعت 9 صبـح  در محـل وقوع ملک شـروع و انجـام خواهد گرفت . لذا به وسـیله ایـن اگهی از 
کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور دعـوت مـی گـردد که در وقـت مقرر در محـل وقوع ملـک  حضـور یافته و  چنانچه نسـبت بـه حدود و 
حقـوق ارتفاقـی پـالک مذکـور ادعایـی دارند طبـق ماده 20  قانـون ثبت اعتـراض خود را کتبـا از تاریـخ تنظیم صـورت مجلس تحدید 

حـدود بـه مـدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافت دارند 
تاریخ انتشار 1400/7/4

   تاریخ تحدید حدود 1400/07/29
امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند                              م الف 70

امام جمعه المرد:

کند حرکت  شدن  مکانیزه  براساس  المرد  شهر 
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مدیرکل راه و شهرسـازی الرسـتان گفت: مجوزهای 
الزم و موافقـت اصولـی در زمینـه پرداخـت 6هزار 
طرح هـای  بخشـی  شـتاب  بـرای  ریـال  میلیـارد 
راهسـازی در حـوزه جنـوب اسـتان فارس داده شـد.

حسـن شـبانی در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت: 
6 هزارمیلیـارد ریـال بـرای طـرح هـای  از میـزان 
2هزارمیلیـارد  فـارس،  اسـتان  جنـوب  راهسـازی 
ریـال آن بـرای پـروژه چهـار خطـه الر- جهـرم – 
بندرعبـاس، سـه هـزار میلیـارد ریـال بـرای محـور 
المـرد- خنـج و همچنیـن هـزار میلیارد ریـال برای 

طـرح راهسـازی الر- المـرد اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مبلغ 2 هـزار میلیارد ریـال محور 
الر- جهـرم- بندرعبـاس گفت: مجوز الزم از سـوی 
سـازمان برنامـه بودجه، موافقـت اصولی وزارت راه 
و شهرسـازی و بانـک مرکـزی نیـز دریافت شـده و 
قـرار اسـت که تـا پایان شـهریور امسـال ایـن مبلغ 

از طریـق بانـک ملی پرداخت شـود.
شـبانی نـژاد گفـت: همچنیـن همیـن مجوزهـا نیـز 
بـرای مبلـغ سـه هـزار میلیارد ریـال محـور المرد- 
خنـج  و مبلـغ هـزار میلیـارد ریـال نیز بـرای پروژه 
الر- المـرد کـه سـالهای زیـادی راکـد و متوقـف 

شـده نیـز انجام شـده اسـت.
وی بـدون اشـاره بـه میـزان اعتبـار تخیـص یافتـه 
گفـت: اعتبـارات پـروژه هـای مهـم راهسـازی در 

شهرسـتان الرسـتان و جنوب فارس در سـال 1399 
نسـبت بـه سـال 98 حـدود سـه برابر رشـد داشـته 

. ست ا
وی یکـی از پـروژه هـای اساسـی و اولویـت دار 
اداره کل راه و شهرسـازی الرسـتان و مسـئوالن و 
مقامـات اجرایـی در اسـتان فارس و حـوزه وزارت 
راه و شهرسـازی را تکمیـل و بهره بـرداری از طرح 
چهـار خطه کـردن محـور الر- جهـرم - بندرعباس 
دانسـت و گفـت: هم اینـک کل این محـور در قالب 

پنـج فاز در حـال اجرا اسـت.
شـبانی بـا بیـان اینکـه هـم اینـک چهـار شـرکت 
پیمانـکاری و در قالـب پنـج قطعـه در ایـن طـرح 
ملـی مشـغول فعالیت هسـتند، گفت: قطعـه اول حد 
فاصـل سـه راهـی زریـن دشـت- تونل وحـدت به 
طـول هفـت کیلومتـر و با تعهـد شـرکت پیمانکاری 
میانگیـن  کـه  اجراسـت  حـال  در  کـوش  زیـدون 
پیشـرفت فیزیکـی ایـن قطعـه بیـش از 45 درصـد 

. ست ا
شـبانی بیـان کرد:قطعـه دوم نیـز از تونـل وحـدت 
کیلومتـر   2 طـول  بـه  آن  طرفیـن  دسترسـی های  و 
توسـط  شـرکت پیمانـکاری زیـدون کـوش و قطعه 
سـوم بـه طـول 24 کیلومتـر حدفاصـل سـه راهـی 
منصـور آبـاد بـه سـه راهـی آب باریـک بـا تعهـد 
شـرکت پیمانـکاری جهـاد نصـر فـارس در حـال 
اجراسـت کـه میانگیـن پیشـرفت فیزیکی ایـن قطعه 

بسـیار پاییـن و کمتـر از پنـج درصـد اسـت.
وی همچنیـن قطعـه چهـارم ایـن محـور را شـامل 
محـدوده گردنـه بریـز بـه طـول 10 کیلومتر توسـط 
شـرکت پیمانـکاری راه کوهپایـه بویـر عنـوان کرد 
و گفـت: ایـن قطعـه نیـز بـا 28 درصـد پیشـرفت 

فیزیکـی در حـال اجراسـت.
شـبانی ، قطعـه پنجـم این پـروژه را شـامل دو فاز 
از تقاطـع بنارویـه تـا ابتـدای گردنـه بریز بـه طول 

19 کیلومتـر و همچنیـن  روسـتای بریـز تـا گردنـه 
شـرکت  سـوی  از  کیلومتـر   11 طـول  بـه  دارابـی 
پیمانـکاری آب و خـاک ذکـر کـرد که با پیشـرفت 
ناچیـز حـدود سـه درصـد وارد فـاز عملیاتی شـده 

. ست ا
شـبانی گفت کـه حـدود 30 کیلومتر از سـمت الر 
بـه بندرعبـاس نیـز بـه مناقصـه رفتـه امـا در عیـن 
حـال معتقد اسـت که ایـن قطعـه پیشـرفت فیزیکی 
رغبـت  نیـز  پیمانـکار  و  نداشـته  تاکنـون  مناسـبی 
شـتاب  بـرای  اعتبـار  کمبـود  دلیـل  بـه  چندانـی 

بخشـی اجـرای طـرح نـدارد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی الرسـتان همچنین میزان 
 30 ایـن  اجـرای  بـرای  شـده  بینـی  پیـش  اعتبـار 
کیلومتـر را افـزون بـر 400 میلیـارد تومـان عنـوان 

. د کر
شـبانی همچنیـن به طـرح آزادراه المرد – پارسـیان 
)هرمـزگان( بـه عنـوان یکـی از پروژه هـای بزرگ 
راهسـازی در جنوب کشـور و اسـتان فارس اشـاره 
کـرد و گفـت: این پـروژه با سـرمایه گـذاری اولیه 
افـزون بـر 2 هـزار و 500 میلیـارد تومان با سـرمایه 
گـذاری مشـترک دولت و بخـش خصوصی سـاخته 

می شـود.
وی بیـان کـرد: موافقت الزم از سـوی هیات دولت 
بـرای اجـرای ایـن طـرح نیـز دریافـت شـده و بـر 
اسـاس تفاهـم نامـه سـه جانبـه قـرار اسـت که 45 
درصـد سـرمایه گذاری این طرح از سـوی شـرکت 
درصـد   25 صمـت،  وزارت  بـه  وابسـته  ایمیـدرو 
قـرارگاه خاتـم االنبیـا و 30 درصـد نیـز از سـوی 

وزارت راه و شهرسـازی تامیـن شـود.
اسـتان فـارس هم اینـک یـک هـزار و 462 کیلومتر 
 2 اصلـی،  راه  کیلومتـر   309 و  هـزار   2 بزرگـراه، 
هـزار و 872 کیلومتـر راه فرعـی و 10 هـزار و 939 

کیلومتـر راه روسـتایی دارد.

منطقـه  بـه  گازرسـانی  عملیـات  تکمیـل  عـدم 
در  آن  روسـتاهای  مجموعـه  و  دارالمیـزان 
وجـود  بـا  فـارس  اسـتان  در  ُمهـر  شهرسـتان 
و  ناراحتـی  سـبب  مسـووالن  مکـرر  وعده هـای 

اسـت. شـده  مـردم  سـردرگمی 
منطقـه دارالمیـزان، پهناورتریـن و از طرفـی دور 
جنـوب  در  ُمهـر  شهرسـتان  نقطـه  تریـن  افتـاده 
فـارس اسـت کـه بـا مرکـز ایـن شهرسـتان حدد 
70 کیلومتـر فاصلـه داشـته و در بیـن حـوزه های 
گازی شهرسـتان هـای ُمهـر و شهرسـتان جـم در 
اسـتان بوشـهر محصـور شـده اسـت امـا خطه ای 
بودنـش  لعبـور  ا صعـب  سـبب  بـه  کـه  اسـت 
موجـب مشـکالت فـراوان جهـت دسترسـی بـه 

اسـت. شـده  زیرسـاختی  خدمـات 
اسـالمی  شـورای  عضـو  حسـینی  خاتـم  سـید 

یرنـا  ا بـه  زمینـه  یـن  ا در  لمیـزان  را دا روسـتای 
17 روسـتای مجموعه  یـن روسـتا و  گفـت: در ا
یـن منطقـه عـالوه بـر دسترسـی بـه نعمـت  در ا
در  رسـانی  خدمـات  لحـاظ  از  طبیعـی،  گاز 
هسـتیم  مشـکل  دچـار  نیـز  یرسـاخت ها  سـایر 
بـا  مکـرر  پیگیری هـای  و  مکاتبـات  علیرغـم  و 
نتیجـه ای  تاکنـون  زیربـط  نهادهـای  و  مسـؤلین 

گرفتـه نشـده اسـت.
شهرسـتان  گاز  داره  ا رئیـس  نـه  فرزا محمـود 
یرنـا گفـت: موضـوع  ا بـه  زمینـه  یـن  ا در  ُمهـر 
سـال  از  لمیـزان  را دا منطقـه  بـه  گازرسـانی 
پیگیـری  و  بـوده  هـای گذشـته در دسـتور کار 
اسـتان  گاز  داره  ا طریـق  از  متعـددی  هـای 
تـا  و  گرفتـه  صـورت  شهرسـتان  مسـئولین  و 
ما به  سـطح وزارتخانـه نفـت هـم مطـرح شـد ا
و  دسترسـی  مسـیر  بـودن  لعبـور  ا صعـب  دلیـل 
لولـه  هزینـه  و  قتصـادی  ا توجیـه  وجـود  عـدم 
هزینـه  دلیـل  بـه  مذکـور  طـرح  بـاال،  گـذاری 
بـر یـک خانـوار  برا نه بـاال کـه تقریبـا ده  سـرا
مسـکوت  تاکنـون  بـوده  شـهری  نقطـه  یـک  در 

مانـده اسـت.
در  مختلفـی  سـناریوهای  د؛  دا مـه  دا ا وی 
نقـاط  آخریـن  از  کـه  شـد  مطـرح  زمینـه  یـن  ا

یـن  ا بـرای  نشـعاب  ا یـک  گـذاری شـده  لولـه 
یـن موضـوع در سـطح  منطقـه اخـذ شـود کـه ا

اسـت. مانـده  باقـی  پیشـنهاد 
بازدیدهـای  آخریـن  طـی  د،  دا مـه  دا ا نـه  فرزا
مسـیر،  مهندسـی  طراحـی  جهـت  مهندسـی 
طریـق  از  کـه  اسـت  شـده  آن  بـر  تصمیـم 
تعییـن  عملیـات  اسـیر  شـهر  نقطـه  آخریـن 

شـود. هزینـه  ارزیابـی  و  طراحـی  مسـیر 
فرمانـداری  نـی  عمرا معـاون  دهقـان،  مهـدی 
یرنـا گفـت:  شهرسـتان ُمهـر نیـز در گفتگـو بـا ا
روسـتاهای  تمامـی  بـه  گازرسـانی  عملیـات 
برنامـه  گذشـته  سـالهای  طـی  مهـر  شهرسـتان 
بـه  دسترسـی  حتـی  و  شـد  محقـق  و  ریـزی 
نجام  ر نیـز ا لـی پنـج خانـوا روسـتاهای چهـار ا

است. شـده 
از  لمیـزان  را دا منطقـه  مـورد  در  گفـت:  وی 
بـع بخـش اسـیر بـه دلیـل سـختی دسترسـی  توا
بـه  مناسـب  مالـی  توجیـه  نبـود  و  آن  بـه 
نسـبت میـزان جمعیـت سـاکن در آنجـا، بـرای 
تاکنـون  نه  متاسـفا مهـم  یـن  ا گاز  ملـی  شـرکت 
بـی نتیجـه مانـده و بـا وجود همـه پیشـنهادات 
نتیجه  نهادهـای مختلـف،  از سـوی  ئـه شـده  را ا

اسـت. نشـده  حاصـل  مثبتـی 

به همت گروه های جهادی؛
عملیات جونده کشی برای مقابله با 

سالک در عالمرودشت انجام شد
 

جهـادی  گـروه  مسـئول  هاشـمی  سیدهاشـم 
شـهدای مدافـع حـرم دهسـتان کهنویـه در گفت 
وگـو بـا خبرنـگار مهـر افـزود: عملیـات جونده 
و  می شـود  اجـرا  طعمـه  از  اسـتفاده  بـا  کشـی 
هـدف کلـی از آن، پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری 
جونـدگان  نابـودی  آن  فرعـی  هـدف  و  سـالک 
اسـت. روسـتا  در  سـالک  بیمـاری  منبـع 

کشـی  جونـده  عملیـات  داشـت:  اظهـار  وی 
شـبکه  العمـل  دسـتور  بـا  کهنویـه  دهسـتان  در 
بهداشـت و درمـان، و بـه همـت گـروه جهادی 
شـباب  و  )بـرادران(،  حـرم  مدافـع  شـهدای 
شـورای  همـکاری  بـا  و  )خواهـران(  الزهـراء 
اسـت. شـده  انجـام  کهنویـه  دهسـتان  اسـالمی 

وی اضافـه کـرد: ایـن عملیـات به شـعاع 500 
کهنویـه  روسـتای  جهـت  چهـار  در  و  متـری 
انجـام شـد تـا سـالک کـه یـک بیمـاری قابـل 
رعایـت  بـا  مسـتقیم  رابطـه  و  اسـت  کنتـرل 

شـود. برطـرف  دارد  بهداشـت 
کـرد:  تصریـح  پایـان  در  هاشـمی  سیدهاشـم 
مـی خواهـد  مـردم  از  بهداشـت  کـه  همانطـور 
مراقـب باشـند کـه جوندگانـی ماننـد مـوش در 
افزایـش  شـاهد  تـا  نباشـد  آنهـا  منـازل  حیـاط 
بیمـاری سـالک نباشـیم، مـا هـم تاکیـد میکنیـم 
و از شـهروندان مـی خواهیـم بـه این مهـم توجه 

جـدی تری داشـته باشـند.
هزینه مراسم شهادت دردانه امام 
حسین )ع(، صرف کمک به ایتام

بـه همت گـروه جهـادی حسـینیه اعظم اشـکنان 
صد سـبد معیشـتی میـان ایتـام صغیر در اشـکنان 

شـد توزیع 
هزینـه مراسـم شـهادت دردانه امام حسـین )ع(، 
خبرگـزاری  گـزارش  ایتامبـه  بـه  کمـک  صـرف 
صـدا و سـیما، مرکـز فـارس، محمـد حسـن پور 
اشـکنان  اعظـم  حسـینیه  جهـادی  گـروه  مدیـر 
گفـت: با توجـه به شـرایط کرونایـی و جلوگیری 
از شـیوع ویروس کرونا مراسـم شـهادت حضرت 
رقیـه )سـالم اهلل علیهـا( در این حسـینیه لغو شـد 
نیازمنـدان  از  حمایـت  بـرای  آن  هزینه هـای  و 

یافت. اختصـاص 
ایـن مراسـم صـد سـبد  بـا هزینـه  افـزود:  وی 
معیشـتی بـا اعتبـاری افزون بـر350 میلیـون ریال 
بـه خانواده هـای دارای ایتـام صغیـر اهـدا شـد.
یک باب حسینیه و خانه عالم در 

المرد به بهره برداری رسید

 بـا همـت خیریـن یـک بـاب حسـینیه و خانه 
توابـع  از  »الورخشـت«  روسـتای  در  عالـم 

بخـش اشـکنان بـه بهـره بـرداری رسـید.
اداره  رئیـس  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
المـرده  شهرسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف 
خانـه  از  بـرداری  بهـره  مراسـم  حاشـیه  در 
اشـکنانی  نیکـوکار  همـت  بـه  گفـت:  عالـم، 
نیکـوکاران  از  جمعـی  و  نیـروز  علـی  حـاج 
 800 اشـکنانی یـک بـاب حسـینیه بـا زیربنای 
زیربنـای  بـا  مرکـزی  آشـپزخانه  مربـع،  متـر 
زیربنـای  بـا  عالـم  خانـه  و  مربـع  متـر   250
از  الورخشـت  روسـتای  در  مربـع  متـر   150

شـد. بازسـازی  اشـکنان  بخـش  توابـع 
نـا تصریح کـرد: هزینـه دو میلیارد  عبـاس توا
بنـا  ایـن  سـاخت  تومانـی  میلیـون  یکصـد  و 
و  نیـروز  علـی  حـاج  اشـکنانی  نیکـوکار  را 
جمعـی از خیریـن پرداخـت کرده انـد کـه در 
بـرداری  بهـره  بـه  و  سـاخته،  دوسـال  مـدت 

رسـید.
افـزود: سـاختمان قدیـم حسـینیه صاحب  وی 
و  خشـت  از  »الورخشـت«  روسـتای  لزمـان  ا
گل بـود کـه به دلیـل فرسـودگی تخریب شـد 
اندیشـان  نیـک  همـت  بـا  جدیـد  سـاختمان  و 

بومـی بازسـازی و بـه بهـره برداری رسـید.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حجت االسـالم علی 
حسـین زاده در آئیـن معارفـه شـهردار جدید المرد 
و  تفریحـی  سـبز،  فضـای  امـور  در  کـرد:  اظهـار 
رفاهـی بایـد طراحـی خوبـی انجام و اجرا شـود و 
شـهر المـرد براسـاس مکانیـزه شـدن حرکـت کند.

امـام جمعـه المرد بـا بیان اینکه شـورای اسـالمی 
شـهر المـرد بایـد بـه شـهردار فرصـت دهـد تـا 
برنامه هـای خـود را اجـرا کنـد، تصریـح کـرد: از 
سـوی دیگـر شـورای اسـالمی شـهر المـرد بایـد 
بـرای شـهر مصـوب کنـد  بسـیار خـوب  قوانیـن 
تـا شـهردار آن را اجـرا کنـد زیـرا شـهردار آئینـه 

شـورای شـهر در بیـرون اسـت.
حجـت االسـالم حسـین زاده ادامـه داد: یکـی از 
ادارات شـلوغ، شـهرداری اسـت و باید به گونه ای 
شـهرداری  وارد  زمانـی  مـردم  کـه  شـود  عمـل 
می شـوند احسـاس آرامـش کننـد، و در ایـن زمینه 

تعامـل بـا مـردم بسـیار مهم اسـت.
وی تعامـل و همـکاری همـه دسـتگاه های اجرایی 
را ضـروری دانسـت و گفـت: بایـد ایـن امـر مهم 

به یـک فرهنـگ تبدیل شـود.
در ادامـه عطـااهلل جـوکار شـهردار جدیـد المـرد 

بـی  المـرد  شـهر  وضعیـت  از  داشـت:  اظهـار 
اطـالع نیسـتم و نقـش و جایـگاه اقتصـادی آن را 

. سـم می شنا
وی گفـت: اعتقاد راسـخ دارم مسـیر و رویکرد ما 
بـه سـمتی خواهـد بـود کـه در ایـن ریـل گذاری 
خللـی ایجـاد نشـود و ظرف شـش مـاه آینـده آن 
رویکـرد بـه لحـاظ ریـل گـذاری مدیریت شـهری 
تحقـق پیـدا خواهـد کـرد و مردم شـهر المـرد آن 

را لمـس خواهنـد کرد.
شـهردار المـرد بـا بیـان اینکـه بـه فرمـوده رهبـر 
ممنـوع  توقـف  توسـعه  مسـیر  در  انقـالب  معظـم 
کار  انقـالب،  دوم  گام  در  گفـت:  بـود  خواهـد 
جهـادی همیشـه مدنظـرم بوده اسـت و بـه مردم و 
مسـئوالن قـول خواهیم داد در حوزه زیرسـاخت ها 
و  شـود  انجـام  تأثیرگـذاری  و  خـوب  اقدامـات 
توسـعه  جهـت  انتقـادات  و  پیشـنهادات  همـه  از 

اسـتقبال خواهیـم کـرد.
در  مهـر  و  المـرد  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده 
جدیـد  شـهردار  معارفـه  آئیـن  در  نیـز،  مجلـس 
المـرد گفـت: المـرد چشـم اندازی بسـیار روشـن 
دارد و یـک شـهر معمولی نیسـت که بـا روزمرگی 

اداره شـود.
نماینـده مـردم در مجالـس نهـم و یازدهـم اظهار 
»عسـلویه  به عنـوان  المـرد  از  دولـت  در  داشـت: 
دوم« کشـور نـام برده می شـود، امـا معتقـدم هنوز 
هـم ظرفیت هـای ایـن منطقـه ازجملـه منطقـه ویژه 
گازی،  حوزه هـای  انرژی بـر،  صنایـع  اقتصـادی 
معـادن، مجتمـع صنایـع آلومینیـوم جنـوب و … به 

خوبـی در سـطح کشـور معرفی نشـده اسـت.

بـه  خطـاب  مجلـس  انـرژی  کمیسـیون  عضـو 
جـوکار شـهردار جدید المـرد گفـت: موفقیت های 
امـا المـرد  گذشـته شـما را تاحـدودی شـنیده ام، 
یـک شـهر معمولـی نیسـت که بـا روزمرگـی اداره 
شـود، امـروز در شـهری مسـئولیت گرفته ایـد کـه 
بـا نقـاط دیگر فـرق داردو بایـد عالوه بـر پیگیری 
امـور مـردم و تکریـم اربـاب رجـوع، بتوانیـد بـا 
برنامه ریـزی دقیـق و کالن نگـری، عقب ماندگی هـا 

را جبـران کنیـد.
نماینـده مـردم المـرد و مهـر در مجلـس افـزود: 
المـرد نـه فقـط در چشـم انداز و دورنمـا، بلکـه 
صنایـع  و  پروژه هـا  هـم  فعلـی  وضعیـت  در 
از  امـا  اسـت،  داده  جـای  خـود  در  را  بزرگـی 
می لنگـد  همچنـان  شـهری  زیرسـاخت های  منظـر 
و فضـای شـهر همخوانـی و تناسـبی بـا توسـعه و 

اسـت. نداشـته  پیشـرفت ها 
موسـوی بـا انتقـاد از اینکـه در ایـن شـهر حتـی 
در شـأن  و  مناسـب  تفریحـی  پـارک  یـک  هنـوز 
اهمیـت  بـه  هـم  گریـزی  نـدارد،  وجـود  مـردم 
کـرد:  خاطرنشـان  و  زد  کمربنـدی  احـداث 
بـار  تـوان  دیگـر  شـهر  کم عـرض  خیابان هـای 
آلومینیـوم  همچـون  بزرگـی  صنایـع  ترافیکـی 
اسـفندماه  در  روی  همیـن  از  نـدارد؛  را  جنـوب 
توانسـتیم  فـراوان  پیگیری هـای  بـا  گذشـته  سـال 
 1400 بودجـه  قانـون  در  را  المـرد  کمربنـدی 
تصویـب و کـددار کنیم کـه اکنون مشـاور پروژه 
مشـغول مرحلـه نهایـی مطالعـات اسـت و بایـد با 
مشـارکت صنایـع ایـن پـروژه مهـم احداث شـود.

2اخبار

امام جمعه المرد:
کند حرکت  شدن  مکانیزه  براساس  المرد  شهر 

سئول گروه جهادی دانشجو معلمان 
فارس در المرد:

دومین آموزش رایگان 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل 

المرد آغاز شد

مسـئول گـروه جهـادی دانشـجو معلمـان المـرد 
بـا بیـان اینکـه فعالیـت ایـن گـروه جهـادی از 
مـدارس  روسـتای دهشـیخ و نواحـی مجـاور آن 
بـا آمـوزش بیـش از 80 دانش آمـوز بازمانـده و 
نیارمنـد تحصیـل مجـدد، بـا حضور 12 دانشـجو 
معلـم از پایـه اول تـا ششـم آغـاز شـده اسـت 
گفـت: پـس از سـه هفته آمـوزش دانـش آموزان 
روسـتای ده شـیخ، دومیـن آموزش رایـگان دانش 
آمـوزان بازمانـده از تحصیـل المـرد در مدرسـه 
ابوفاضـل بیـت العبـاس ایـن شـهر، به مـدت دو 
هفتـه، در سـه پایـه اول ابتدایی آغاز شـده اسـت.

سـید عـارف حقایقـی در گفت وگـو بـا خبرنگار 
برنـا از شهرسـتان المـرد، هزینـه هـای هنگفـت 
تعامـل  برقـراری  عـدم  هوشـمند،  گوشـی  تهیـه 
شـرایط  همسن سـاالن،  و  معلـم  بـا  حضـوری 
کرونـا و آمـوزش مجـازی را از عامـالن صدمـه 
و  برشـمرد  آمـوزان  دانـش  آمـوزش  بـه  جـدی 
خاطرنشـان کـرد: بـر آن شـدیم تـا بـا آمـوزش 
جهـادی و کامـآ رایـگان بـه جـای کالس هـای 
دانـش  توانمنـد  بـازوی  هزینـه،  پـر  خصوصـی 

باشـیم. از تحصیـل المـرد  بازمانـده  آمـوزان 
وی افـزود: بـا بررسـی هایـی کـه انجـام شـد 
مشـخص شـد کـه برخـی از خانواده هـای دانش 
صدمـه  متوجـه  تحصیـل  از  بازمانـده  آمـوزان 
کرونـا بـه فرزنـدان خـود هسـتند اما اقـدام مثمر 
ثمـری انجـام نمی دهنـد و برخـی نیـز بـه کلـی 
متوجـه ایـن آموزشـات رایـگان بـه فرزندانشـان 

نیسـتند.
ایـن دانشـجو معلـم ضمن دغدغـه مند دانسـتن 
جهـادی  گـروه  آموزشـی  عرصـه  جهادگـران 
شـهید مسـعود طاهـری از برگـزاری کارگاه های 
تخصصـی در راسـتای ارائـه آموزشـات الزمه به 
دانشـجو معلمـان خبـر داد و اظهـار داشـت: از 
خـرداد مـاه 1400 بـرآن شـدیم تـا نـه تنهـا بـا 
آمـوزش، بلکـه در کنـار آن بـا تمرکـز بـر روی 
بهبـود  راسـتای  در  تربیـت  و  پـرورش  موضـوع 
گامـی  شـهرمان  فرزنـدان  تحصیلـی  وضعیـت 

برداریـم.
تـداوم آمـوزش هـای  از  اسـتقبال  بـا  حقایقـی 
رایـگان بـا وجـود مشـکالت مذکـور گفـت: اگر 
وضعیـت آمـوزش هـای مجـازی تـداوم یابـد با 
هماهنگـی اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان، 
بـا آغـاز سـال تحصیلـی کار جهـادی نـه تنهـا 
خاتمـه نمیابـد بلکـه در نظر داریم در آغاز سـال 
شهرسـتان  مناطـق  تریـن  محـروم  بـه  تحصیلـی 
المـرد کـه از لحـاظ دسترسـی به فضـای مجازی 
آمـوزش  و  کـرده  انـد، سـفر  معلـم جامانـده  و 

خـود را در آنجـا آغـاز کنیـم.
وی از تعامـل اداره آمـوزش و پـرورش المـرد 
بـا حـوزه بسـیج دانشـجویی دانشـگاه فرهنگیـان 
اسـتان فـارس در راسـتای اهدای جوایـز مختلف 
بـه دانـش آمـوزان قدردانی کـرد و ابرازداشـت: 
کمـک  آوری  جمـع  حـال  در  حاضـر  حـال  در 
هـای مردمـی به منظـور تهیه لـوازم تحریـر برای 
کـودکان نیازمنـد هسـتیم کـه خوشـبختانه کمک 

هـای شـایانی نیز شـد.
در ادامـه رابط خواهـران گروه جهادی دانشـجو 
معلمـان المـرد، بـا اشـاره بـه چالش هـای پیش 
روی ایـن گـروه گفـت: گاهـی اوقـات خانـواده 
ایـن گونـه آموزشـات  از  هـای دانـش آمـوزان 
و  ندارنـد  کافـی  آگاهـی  رایـگان  و  جهـادی 

نمی دهنـد. نشـان  را  الزمـه  همـکاری 
شـیوا عسـگری زاده بـا نیـم نگاهـی بـه سـطح 
سـطح  کـرد:  بیـان  آمـوزان  دانـش  یادگیـری 
نیسـت  ای  گونـه  بـه  آمـوزان  دانـش  یادگیـری 
کـه گفتـه شـود آنهـا یـاد نمیگیرنـد و بـه نظـر 
میرسـد بیشـتر به دالیـل آموزش مجـازی، دوری 
دانـش  دیگـر  و  معلـم  بـا  حضـوری  تعامـل  از 
آمـوزان دچـار آسـیب شـده انـد لـذا برخـی از 
ایـن عزیـزان بـا کمتریـن آمـوزش حضـوری به 

می رسـند. یادگیـری  سـطح  باالتریـن 
گـروه جهـادی شـهید مسـعود طاهـری زیـر نظر 
بسـیج دانشـجویی فرهنگیـان فـارس اسـت، کـه 
در هـر شهرسـتان اسـتان دارای دو رابـط جهادی 

میباشـد. برادران  و  خواهـران 
ایـن گـروه جهـادی در المـرد، در حـال حاضر 
دانشـجویی  بسـیج  حـوزه  حمایـت  بـا  تنهـا 
دانشـگاه فرهنگیـان فعالیـت خـود را آغـاز کرده 
سـایر  بیشـتر  حمایـت  بـا  اسـت  امیـد  و  اسـت 
همچـون اداره آمـوزش و پـرورش و سـایر نهـاد 
هـای مختلـف در راسـتای برطـرف کـردن فقـر 
بهتـری  کیفیـت  و  قـوت  بـا  آموزشی_پرورشـی 

برود پیـش 
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پیش بینی برداشت هزار تن کنجد 
در شهرستان ُمهر فارس

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفـت: 
پیش بینـی می شـود بیـش از هـزار تـن کنجـد در 
ایـن شهرسـتان جنوبی فـارس تولید و روانـه بازار 

شـود. مصرف 
غالمحسـین مظاهـری در مصاحبـه بـا ایرنـا بیـان 
کرد: برداشـت کنجد درشهرسـتان مهـر از نیمه دوم 
شـهریور آغـاز شـده و تا نیمـه اول آبان ادامـه دارد.

مهـر  شهرسـتان  کشـاورزان  امسـال  افـزود:  وی 
بیـش از یـک هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی 
خـود را در بخـش های گلـه دار، اسـیر، وراوی و 
مرکـزی زیـر کشـت دانه روغنـی کنجـد بردند که 
ارقام کنجد کشـت شـده در شهرسـتان مهر شـامل 

داراب2، دشتسـتان و محلـی اسـت.
مظاهـری گفـت: باتوجـه به اینکـه شهرسـتان مهر 
یکـی از شهرسـتان هایی اسـت کـه بـا بحـران کم 
آبـی روبروسـت ، کشـاورزان ایـن شهرسـتان بـه 
کشـت جایگزیـن وکم آب بـر کنجـد روی آورده 

. ند ا
وی ادامـه داد: کشـت کنجدبـه دو روش کم خاک 
ورزی و و بـی خـاک ورزی انجـام شـده اسـت و 
محصـول تولیـدی این شهرسـتان عـالوه برمصرف 
ارده سـازی  در شـیرینی سـازی ها و کارگاه هـای 
شهرسـتان و شهرسـتان هـای همجوار به یـزد، قم، 

تبریـز، اصفهان ارسـال می شـود.
ساخت آموزشگاه خیرساز به همت 

خانواده ۴ شهید درُمهر

خانـواده  همـت  بـه  نـوری  شـهدای  آموزشـگاه 
شـهیدان نـوری در شـهر اسـیر شهرسـتان مهـر به 

بهـره بـرداری رسـید.
سـاخت آموزشـگاه خیرسـاز بـه همـت خانـواده 
شـهدابه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکز 
فـارس، حسـن ابراهیمـی رئیـس اداره آمـوزش و 
آموزشـگاه،6  گفـت:  دار  گلـه  منطقـه  پـرورش 
کالسـه شـهدای نـوری شـهر اسـیر در زمینـی بـه 
مسـاحت دو هـزار و 500 متـر مربـع بـا زیربنـای 

700 متـر مربـع سـاخته شـده اسـت.
ابراهیمـی افـزود: هزینـه چهـار میلیـارد تومانـی 
سـاخت ایـن واحـد آموزشـی را خیراندیـش حاج 
عبـاس نـوری برادر شـهیدان علی، حسـین، غالم و 

محمـد نـوری تامیـن و پرداخت کرده اسـت

امام جمعـه المـرد گفـت: حضـور اعضـای شـورای 
اسـالمی شـهر المرد در میان مـردم قابل تقدیر اسـت 
و همـه مسـئوالن بایـد در میـان مـردم حضـور پیـدا 
کننـد چـرا کـه مـردم نیت هـای پـاک دارنـد و بـه 

مسـئوالن کمـک می کننـد.
المـرد،  از  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه   
حجت االسـالم علـی حسـین زاده در خطبه هـای نماز 
جمعـه شـهر المرد با اشـاره به فرا رسـیدن شـهادت 
آیـت اهلل طالقانـی اظهـار داشـت: آیـت اهلل طالقانـی 
انقـالب اسـالمی بـود کـه در دوران  ابـوذر زمـان 
منحـوس پهلـوی شـکنجه های زیـادی تحمـل نمـود 
امـا هیـچ گاه تحـت تأثیـر قدرت هـا قـرار نگرفـت.

دومیـن شـهید  مدنـی  آیـت اهلل  افـزود: شـهید  وی 
محـراب نیز بـه فرمـوده رهبـر معظم انقـالب عالمی 
فقیـد و روحانـی ناطق بـود و مانند آیـت اهلل طالقانی 

اهـل مبـارزه و بینـش سیاسـی بود.
امام جمعـه المـرد بـا بیـان اینکه سیاسـت شـیطانی 
آمریـکا مذاکـره بـرای مذاکره اسـت گفـت: مذاکره 
بـرای مذاکـره معنایـی نـدارد و مذاکره بایـد برای از 

بیـن بـردن تحریم ها باشـد.
رویکـرد  داد:  ادامـه  زاده  حسـین  حجت االسـالم 
دولـت سـیزدهم جمهـوری اسـالمی تعامـل بـا همه 
جهـان اسـت و مذاکرات مانند سـری قبل از اسـاس 
اشـتباه اسـت و بایـد الگوهای جدید طراحی شـود و 
آمریکایی هـا بدانند کـه دیگـر دوره دروغگویی تمام  

است. شـده 
امام جمعـه المـرد بـا اشـاره بـه حضـور اعضـای 
شـورای اسـالمی شـهر المـرد در محـالت مختلـف 
ایـن شـهر تاکیـد کـرد: ایـن اقـدام اعضای شـورای 
اسـالمی شـهر المـرد و حضـور آنـان در میـان مردم 
قابل تقدیـر اسـت و همـه مسـئوالن بایـد در میـان 
مـردم حضـور پیـدا کننـد و پـای درددل هـای مردم 
بـه  و  دارنـد  پـاک  نیت هـای  مـردم  زیـرا  بنشـیند 

می دهنـد. کمـک  مسـئوالن 

وی اضافـه کـرد: طرح هـا و پروژه هـای نیمـه کاره 
از  آنهـا  همـه  بگیـرد  قـرار  کار  دسـتور  در  بایـد 
بیت المـال هزینه شـده اسـت، برخی از دسـتگاه های 
افتـاده  یک گوشـه ای  در  اسـت  مدت هـا  راه سـازی 

. ست ا
احـداث  خصـوص  در  المـرد  جمعـه  خطیـب 
کمربنـدی نیـز گفـت: چندیـن بـار راجع بـه احداث 
کمربنـدی سـخن گفته ایـم یک بار هـم آقایـی آمد و 
گفـت که مـا کارهای کمربنـدی را انجـام داده ایم اما 
از همـان وعده هـای دروغین هشت سـاله بـود!؟ یک 
نفـر دیگـر هم مطلب نوشـت کـه کمربنـدی ارتباطی 
به شـورای شـهر ندارد، پس شـورای شـهر وظیفه اش 

؟ چیست
حجت االسـالم حسـین زاده  ادامـه داد: گاهـی مردم 
بـرای گازکشـی در کوچـه حفـاری انجـام می دهند، 
پـول آن هـم بـه شـهرداری پرداخت شـده اسـت امـا 
بعـد از آن حفـاری دوبـاره آسـفالت نمی شـود و یـا 
گاهـی یـک کوچـه و خیابانـی 4 عـدد المـپ بایـد 
نصـب نشـود کـه توقـع زیـادی از سـوی مـردم 
نیسـت آن مردمـی کـه این قـدر نجیـب و صبـور 

. هسـتند

مدیـر داخلی بیمارسـتان بیرم از انجام نخسـتین عمل 
موفقیـت آمیز  پیوند سـاق پـا در بیمارسـتان بیرم خبر 

داد.
ایـوب موالـی  در گفـت و گـو بـا خبرنـگار میـالد 
الرسـتان بـا بیـان اینکـه یـک مریـض 36 سـاله اهل 
داراب کـه در بیمارسـتان المرد پذیـرش و جهت عمل 
پیونـد بـه بیمارسـتان بیـرم اعزام شـد، اظهار داشـت: 

ایـن بیمـار از ناحیه سـاق پای راسـت گلولـه خورده 
. د بو

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن بیمـار بعلـت اصابـت 
بسـیار شـدید بـه احتمـال 95 درصـد مـی بایسـت 
پـا قطع مـی شـد، افـزود: دکتـر مقـداد قاسـمی طی 
چندسـاعت عمـل جراحی و بـا گرفتن یک عـروق از 
پـای کنـاری) چـپ(  به پایی کـه احتمال قطـع کردن 
داشت)راسـت( بـا عمـل موفقیت آمیـزی پیوند عروق 
پـای راسـت، پـای بیمـار مجـددا احیـا شـد کـه هم 
اکنـون حـال عمومی بیمار خوب اسـت و هـر دو پای 

مریـض بـه درسـتی کار مـی کند.
مدیـر بیمارسـتان حضـرت علـی اصغـر)ع( بیـرم با 
اشـاره بـه اینکه دکتـر مقداد قاسـمی جـراح عمومی، 
فـوق تخصـص عـروق، جـوان تریـن فـوق تخصص 
عـروق کشـور و از نخبگان علمی اسـت، تصریح کرد: 
فـوق تخصـص عـروق در جنـوب کشـور نداریـم و 
فقط در سـطح اسـتان در شـیراز اسـت که وی 15 روز 

در بیمارسـتان نمـازی شـیراز و 15 روز در بیمارسـتان 
حضـرت علـی اصغـر)ع( بیرم حضـور دارد.

در ایـن خصـوص محمدجـواد عرفانـی زاده رئیـس 
بیمارسـتان بیـرم نیـز در سـخنانی بـا اشـاره بـه اینکه 
جراحـی های بسـیار سـنگین نظیـر پیوند دسـت و پا، 
تیرخوردگـی، دیالیـزی، تصادفـی با جراحات شـدید 
کـه نیـاز بـه جراحـی عـروق و حراجـی هـای دیگر 
دارد، در بیمارسـتان بیـرم انجـام می شـود، گفت: قبل 
از حضـور دکتـر مقـداد قاسـمی در بیمارسـتان بیرم، 
می بایسـت بیماران جهـت جراحی های سـنگین نظیر 
مـوارد فـوق بـه شـیراز مراجعـه کننـد که هـم اکنون 
بیمارسـتانهای المـرد، الرسـتان، خنـج، اوز، بسـتک، 
بوشـهر و غیـره در بیمارسـتان بیـرم پذیرش می شـوند.

وی اضافـه کـرد: بیمارسـتان حضرت علـی اصغر)ع( 
در حـال حاضـر بـا وجـود دکتـر قاسـمی بـه قطـب 
جراحـی جنـوب کشـور ) بعداز شـیراز(  تبدیل شـده 

ست. ا

انسـان باید در امـور معنوی، خـود را از دیگران کمتر 
ببینـد امـا در امور مـادی خود را باالتـر تلقی نماید.

دبیرخانـه  رسـانی  اطـالع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
شـورای برنامـه ریـزی مـدارس علـوم دینـی اهـل 
سـنت از فـارس، خطیـب نمـاز جمعـه اهل سـنت 
شـهر گلـه دار در خطبه هـای نماز جمعه این شـهر 
بـا بیـان اینکـه خداوند انسـان را خلق کـرد و به او 
جـان بخشـید تـا جانشـینش در زمین بـوده و زمین 
را آبـاد گردانـد تـا در نهایـت راهـی برای رسـیدن 
بـه آخـرت کسـب نمایـد بیان کـرد: خداونـد برای 
تحقـق ایـن عمـل نعمـت هایـی را در اختیار بشـر 
قـرار داد و او را مامـور نمـود کـه آن نعمـت ها را 
حفـظ نمـوده و شـکرش را بجـای آورد تا با شـکر 
نعمـت بـه افزایـش روزی دسـت یابـد. وی افزود: 
یکـی از مهـم تریـن نعمـت هـای انسـان زندگـی، 
حیـات و نفـس و جـان انسـان اسـت کـه حفظ آن 

بـر ما واجـب اسـت. البته بـرای جهاد کـه خداوند 
دسـتور داده و انسـان شـهید محسـوب می شود می 

تـوان از جـان خـود ایثـار نمود.
شـیخ منصور حسـینی بـا اظهـار اینکه دین اسـالم 
بـرای اجـرای نیـک مسـائل دنیـوی و عـدم هرج و 
مـرج در دنیـا پنـج چیـز را بـه عنـوان ضروریـات 
معرفـی کـرده کـه انسـان هـا بایـد آن هـا را حفظ 
و عمـل نماینـد عنـوان کـرد: ضروریـات پنجگانـه 
شـامل حفـظ دین، عقـل، نفس، نسـل و مال اسـت 
کـه بایـد آن هـا را حفظ کـرد و عدم رسـیدگی به 
آنهـا ممکـن اسـت باعـث هـرج و مرج و بـدی در 

شـود. جامعه 
ایشـان ادامـه داد: یکـی از ضروریـات بیـان شـده 
حفـظ نفس مـی باشـد. خداوند عزوجل بـرای حفظ 
جـان و نفـس آیـات متعـددی در قـرآن بیـان نموده 
که انسـان خـود را به هالکـت نیاندازد و خودکشـی 
نکنـد و یـا حتـی دیگـران را نیز نکشـد زیـرا فرجام 

ایـن کارهـا بـد و عـذاب جهنم خواهـد بود.
خطیـب نمـاز جمعـه اهـل سـنت شـهر گلـه دار 
از  زیـادی  احادیـث  و  روایـات  حتـی  افـزود: 
پیامبراکـرم)ص( در مـورد حفـظ جـان بیـان شـده 
کـه در نتیجـه هـر چه قـدر انسـان به بـدن و نفس 
ضـرر برسـاند بـه ماننـد آن عمـل در قیامـت جـزا 
کـه  دارد  وجـود  مختلفـی  عوامـل  دیـد.  خواهـد 
باعـث می شـود افرادی دچار عمل شـنیع و زشـت 

خودکشـی شـوند.

بـر  نمـود:  بیـان  خودکشـی  آمـار  مـورد  در  وی 
اسـاس گـزارش هـای جهانـی سـاالنه 800 هـزار 
الـی یـک میلیـون نفـر افـراد دسـت به خودکشـی 
مـی زننـد. از جملـه عواملـی کـه برای خودکشـی 
بیـان شـده مـی تـوان بـه مسـائلی همچون مسـائل 
روحـی  و  مالـی  اجتماعـی،  مسـائل  خانوادگـی، 
اشـاره کـرد کـه هـر کـدام از عوامل خـود دارای 
ازدواج هـای  مثـال  هایـی هسـتند.  زیـر مجموعـه 
اجبـاری و افسـردگی و ناامیـدی خـود زیرمجموعه 
مسـائل روحی می توانند باشـند. گرفتـن تصمیمات 
آنـی در زمـان خشـم، خود مـی تواند یکـی از علل 

خودکشـی باشـد.
شـیخ منصـور حسـینی افـزود: شـاید دلیـل اصلی 
ناآگاهـی انسـان از شـریعت و دیـن مبیـن اسـالم 
باشـد زیـرا افراد از ارزشـی که اسـالم بـرای نفس 
و جـان قرار داده آگاه نیسـتند. انسـانی کـه خود یا 
دیگـری را مـی کشـد و در واقـع قاتل اسـت مورد 
نکوهـش قـرار گرفته اسـت. نتیجه و راهکار اسـالم 
ایـن اسـت که انسـان بایـد در امـور معنـوی، خود 
را از دیگـران کمتـر ببینـد امـا در امور مـادی خود 
را باالتـر تلقـی نمایـد. فـردی کـه اهـل ایمـان و 
نمـاز اسـت فکـر خودکشـی در ذهنش خطـور نمی 
کنـد. اگر کسـی از زندگی خسـته شـده یا خشـم و 
غضـب بـر او چیره شـده قطعا به وسـیله خوکشـی 
بـه آرامـش نخواهـد رسـید و بـه خسـارت باالئـی 

نائـل مـی گردد.

۳اخبار

برپایی موکب »جاماندگان« ویژه 
اربعین حسینی در شهرستان المرد

موکـب »جامانـدگان« بـه همـت گـروه جهـادی 
»فاطمیـون« شهرسـتان المـرد ویـژه ایـام اربعیـن 

حسـینی راه انـدازی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار  خبرگـزاری شبسـتان از 
المـرد، بـه منظـور پذیرایـی از شـهروندان و در 
ایـام اربعیـن حسـینی، موکـب »جامانـدگان« در 
شهرسـتان المـرد راه انـدازی و برپـا شـده اسـت.

شـهریور   24 چهارشـنبه  از  کـه  موکـب  ایـن 
تـا روز دوشـنبه  آغـاز کـرده  را  فعالیـت خـود 
پنجـم مهرمـاه و مصـادف بـا اربعین حسـینی برپا 

. ست ا
در موکـب »جامانـدگان« هـر شـب پذیرایـی از 
دارچیـن،  زعفـران، چـای  بـا چـای  شـهروندان 
چـای عسـل، دمنـوش، شـربت لیمـوی عمانی و 

قهـوه عرافـی انجـام می شـود.
ایـن موکب هر شـب از سـاعت 21 تـا 24 آماده 
پذیرایـی از شـهروندان و دوسـتداران اهـل بیـت 
المـرد  شهرسـتان  در  )ع(  طهـارت  و  عصمـت 

. ست ا
گـروه جهـادی »فاطمیـون« المـرد ایـن موکـب 
را در بوسـتان »ملـت« ایـن شهرسـتان بنـا کـرده 

. ست ا
همچنیـن دریافـت نـذورات به صـورت نقدی و 
غیـر نقـدی در موکـب »جامانـدگان« انجـام مـی 

. د شو
ماینر  ۳۴ دستگاه  و ضبط  کشف 

المرد در  غیرمجاز 
امـام  گمنـام  سـربازان  هوشـمندانه  ورود  بـا 
زمان)عـج( در المرد، تعدادی دسـتگاه اسـتخراج 

رمـز ارز )ماینـر( کشـف و ضبـط گردیـد.
المـرد،  از  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
زمان)عـج(  امـام  گمنـام  سـربازان  و  پاسـداران 
در ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه ایـن شهرسـتان، 
موفـق بـه کشـف و ضبط تعـدادی دسـتگاه ماینر 

غیـر مجـاز شـدند.
ناحیـه  مقاومـت  سـپاه  عمومـی  روابـط  مدیـر 
المـرد بـا اعـالم این خبـر گفـت: پـس از اطالع 
از راه انـدازی یـک مزرعـه غیر قانونی اسـتخراج 
رمـز ارز در یـک مرغـداری در شهرسـتان المـرد 
، بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـی متوجـه وجـود 
مقادیـری ماینـر غیـر قانونـی بـا اسـتفاده از برق 

شـدیم. قانونی  غیـر 
ایـن منبـع آگاه گفـت: بـا هماهنگـی بـا مقامات 
قضائـی اقـدام بـه جمـع آوری ماینـر هـا انجـام 
شـد کـه در ایـن اقـدام تعـداد 34 دسـتگاه ماینر 
بـه همـراه تجهیـزات کشـف و ضبـط گردیـد و 
مراجـع  تحویـل  قانونـی  مراحـل  سـیر  جهـت 

قضائـی گردیـد.
الزم بـه ذکر اسـت؛ بـا توجه بـه کمبـود و قطع 
بـرق و مشـکالت مـردم ، برخـی افـراد سـودجو 
اقـدام بـه چنیـن عملـی مـی نماینـد کـه در چند 
مـاه گذشـته تـا کنـون 50 دسـتگاه ماینر توسـط 
و  کشـف  المـرد  سـپاه  بسـیج  مقاومـت  ناحیـه 

اسـت. گردیده  ضبـط 
سارقان  دستان  بر  پلیس  دستبند 

مهری
باند سـارقان و کشـف امـوال مسـروقه میلیاردی 

درمهـر منهدم شـد .
مهریبـه  سـارقان  دسـتان  بـر  پلیـس  دسـتبند 
گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکز فارس، 
در  گفـت:  مهـر  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
پـی اقدامـات فنـی و اطالعاتـی صـورت گرفتـه 
توسـط مامـوران انتظامـی شهرسـتان مهـر، 9 نفر 
از سـارقان و خریـداران اموال مسـروقه که اقدام 
بـه سـرقت آهـن آالت و لوله های آب در سـطح 
ایـن شهرسـتان می کردنـد، شناسـایی و دسـتگیر 

. ند شد
سـرهنگ عظیـم اهلل کرمی افزود: در بازرسـی از 
مخفیـگاه این افـراد، 4 تـن و 700 کیلوگرم انواع 
لوله های آب و آهن آالت مسـروقه کشـف شـد.

وی افزود:بـر اسـاس اعـالم کارشناسـان مربوطه 
 500 و  میلیـارد   6 مسـروقه  امـوال  ایـن  ارزش 
میلیـون ریـال بـرآورد ودر این خصـوص پرونده 
قضایـی تشـکیل و متهمـان بـه دسـتگاه قضایـی 

شـدند معرفی 
توزیع بذر گندم اصالح شده در 

شد آغاز  اشکنان 
گفـت:  اشـکنان  کشـاورزی  جهـاد  رییـس   
در  گنـدم  کاشـت  بـه فصـل  نزدیـک شـدن  بـا 
ایـن بخـش، 290 تـن بـذر گنـدم اصـالح شـده 
شـد. توزیـع  بـردار  بهـره   198 میـان  یارانـه ای 

محمـد علـی خیراندیـش در گفتگـو بـا خبرنگار 
مهـر گفـت: 3500 هکتار از زمین های کشـاورزی 
شهرسـتان المـرد به کشـت گندم آبـی اختصاص 
دارد کـه 1400 هکتـار از آن در بخـش اشـکنان 

. ست ا
رئیـس جهـاد کشـاورزی اشـکنان افـزود: میزان 
بـذر مصرفـی بـه ازای هـر هکتـار 250 کیلوگرم 
اسـت کـه ارقـام سـیروان، چمـران 2، سـارنگ، 
مناسـب جهـت  بذرهـای  ترابـی جـزو  و  بـرات 

می شـود. محسـوب  اشـکنان  در  کشـت 
کشـت گندم آبـی در اشـکنان از اواسـط مهرماه 

می شـود. آغاز 

خطیب نماز جمعه اهل سنت شهر گله دار:
یکی از مهم ترین نعمت های انسان زندگی، حیات و نفس و جان انسان است که 

حفظ آن بر ما واجب است

انجام نخستین عمل موفقیت آمیز  پیوند ساق پا در بیمارستان بیرم

امام جمعه المرد:
حضور اعضای شورای شهر المرد در میان مردم قابل  تقدیر است

قطعـه  بهسـازی  و  تعریـض  اجرایـی   عملیـات 
نخسـت محـور مواصالتـی اسـیر- مهر- وراوی 

در جنـوب اسـتان فـارس آغاز شـد.
راه  مدیـرکل  حضـور  بـا  کـه  آییـن  ایـن  در 
مسـئولین  از  جمعـی  و  الرسـتان  شهرسـازی  و 
مهـر  و  مـردم الر  نماینـده  انجـام شـد،  محلـی 
در مجلـس اظهـار داشـت: بهسـازی و تعریـض 
بتـدای  ا از  وراوی«  مهـر-  »اسـیر-  محـور 
و  بـود  مـا  کار  دسـتور  در  مجلـس  بـه  ورود 
و  راه  وزیـر  بـا  را  جلسـاتی  مهـم  ایـن  بـرای 
شهرسـازی، رئیـس سـازمان راهـداری کشـور، 
و  فـارس  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  رئیـس 
امـروز  و   کردیـم  برگـزار  مسـئولین  سـایر 
قطعـه نخسـت ایـن محـور از وراوی تـا نرمان 

آغـاز  تومـان  میلیـارد   8 بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا 
. شد

مـا  کـرد:  خاطرنشـان  موسـوی  موسـی  سـید 
بـه  را  پـروژه ای  کلنـگ  بایـد  وقتـی  قائلیـم 
نـه  شـود،  آغـاز  کار  واقعـًا  کـه  بزنیـم  زمیـن 
بعـد  چندمـاه  تـا  و  بگذاریـم  مراسـمی  ینکـه  ا

نیفتـد. زمیـن  روی  بـر  تفاقـی  ا هیـچ 
محـور  همیـن  درخصـوص  داد:  ادامـه  وی 
چندمـاه  دوسـتان  برخـی  نیـز  نرمـان  وراوی- 
را  محـور  ایـن  کلنگ زنـی  پیشـنهاد  پیـش 
همـه  بایـد  بتـدا  ا کردیـم  تأکیـد  امـا  داشـتند، 
انجـام  اعتبـار،  تأمیـن  ازجملـه  الزم  اقدامـات 
مناقصـه،  برگـزاری  مجـوز،  اخـذ  مطالعـات، 
تجهیـز  قـرارداد،  عقـد  پیمانـکار،  نتخـاب  ا

ماشـین آالت  تأمیـن سـوخت، جابجایی  کارگاه، 
.. صـورت گیـرد تـا بعـد کلنگ زنـی انجـام  و .
برگـزار  مراسـم  ایـن  امـروز درحالـی  و  شـود 
پیـش  چنـدروز  از  شـاهدند  همـگان  کـه  شـد 
صـورت  زمیـن  روی  بـر  اجرایـی  عملیـات 
نیسـت. صـوری  مراسـم  ایـن  و  اسـت  گرفتـه 

بـرای سـایر محورهای  کرد:  تصریـح  موسـوی 
»وراوی-  همچـون  مهـر  شهرسـتان  مواصالتـی 
نخلسـتان«،  مزیجـان-  »فـال-  خـوزی«، 
نیـز  روسـتایی  راه هـای  سـایر  و  »تنگ مهـر« 
تأمیـن  تومـان  میلیـارد   19 بـر  بالـغ  مبلغـی  بـا 
بتـدا  اعتبـار قطعـی شـده اسـت، امـا منتظریـم ا
ایـن  تـا  شـود  انجـام  الزم  مقدمـات  سـایر 

شـوند. کلنگ زنـی  نیـز  پروژه هـا 

کلنگ  بهسازی جاده وراوی- مهر در جنوب فارس به زمین زده شد

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
شـماره  رای  موجـب  بـه  چـون 
 1400/2/20 مورخـه   139960311029000054
هیـات قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان 
فاقـد سـند رسـمی ششـدانگ یـک قطعـه  هـای 
زمیـن زراعتـی تحـت پـالک 2229/51 مفـروز و 
مجـزا از پالک1229/34بـه مسـاحت 137362 متـر 
مربـع واقـع در برمـج  فراشـبند بخش 8 فـارس در 
مالکیـت نظـام الدیـن امیـری  فرزندناصـر الدیـن   
بـه شـماره شناسـنامه  5833 قـرار گرفتـه اسـت و 
مطابـق سـوابق ثبتـی تحدیـد حـدود پـالک اصلی 
پـس از انتشـار آگهـی تحدید حـدود بعمـل نیامده 
اسـت لـذا حسـب تقاضـای مالـک و برابر دسـتور 
تبصـره مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و 
سـاختمان  های فاقد سـند رسـمی عملیـات تحدید 
حـدود پـالک موصـوف روز چهـار شـنبه مورخـه 
5//1400/08 سـاعت 9 صبـح  در محـل وقوع ملک 
شـروع و انجـام خواهد گرفـت . لذا به وسـیله این 
اگهـی از کلیـه صاحبان امـالک مجـاور دعوت می 
گـردد کـه در وقـت مقـرر در محـل وقـوع ملـک  
حضـور یافتـه و  چنانچه نسـبت به حـدود و حقوق 
ارتفاقـی پالک مذکـور ادعایی دارند طبـق ماده 20  
قانـون ثبت اعتـراض خـود را کتبا از تاریـخ تنظیم 
صـورت مجلـس تحدیـد حدود بـه مـدت 30 روز 
بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند 

تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد 
تاریخ انتشار 1400/7/4

   تاریخ تحدید حدود 1400/08/5
امید حسینی 
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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی
صاحب امتیاز و  مدیر مسوول: محمد مهدی جعفری زاده

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

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

Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com

طلــوع 
المرد و مهر

امام  سجاد )ع( :
۴  آگهی

نظر کردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش 
از روى عالقه و محبّت عبادت است.

قانون و ماده 1۳ 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 
387/ م الف

قانون و ماده 1۳ 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 
388/ م الف

قانون و ماده 1۳ 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 
390/ م الف

قانون و ماده 1۳ 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 
395/ م الف

قانون و ماده 1۳ 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 
393/ م الف

قانون و ماده 1۳ 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 
394/ م الف

قانون و ماده 1۳ 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 
389/ م الف

قانون و ماده 1۳ 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 
391/ م الف

قانون و ماده 1۳ 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 واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای کریم کریمـی  فرزند 
قـره   بشـماره ملـی 22943394348 در  ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی  بـه مسـاحت  150000 مترمربع  دارای پـالک 15 فرعی از 
1884 1 اصلـی مجـزا شـده از  پـالک 11884/2 اصلـی واقـع در بخـش 18فارس حوزه ثبت ملک شـهر خنـج کورکی  از آقـای قره کریمی  
از مالکیـن پـالک خریـداری نمـوده محـرز شـده اسـت   . لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به 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 مدت 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 
392/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره 139960311029000101 مورخـه 1400/4/9 هیـات قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یک بـاب خانه تحـت پـالک 1231/7698 بـه مسـاحت 317/86 متر مربع 
واقـع در فراشـبند بخـش 8 فـارس در مالکیـت محمـد رضا محمـد نیا فرزند محمـد نبی به شـماره شناسـنامه 887 قرار 
گرفتـه اسـت و مطابـق سـوابق ثبتـی تحدید حدود پـالک اصلی پس از انتشـار آگهی تحدیـد حدود بعمل نیامده اسـت 
لـذا حسـب تقاضـای مالـک و برابر دسـتور تبصره مـاده 13 قانـون تعیین تکلیـف اراضی و سـاختمان  های فاقد سـند 
رسـمی عملیـات تحدیـد حدود پـالک موصوف روز پنج شـنبه مورخـه 29//1400/07 سـاعت 9 صبـح  در محل وقوع 
ملـک شـروع و انجـام خواهـد گرفت . لـذا به وسـیله این اگهـی از کلیه صاحبـان امالک مجـاور دعوت مـی گردد که 
در وقـت مقـرر در محـل وقـوع ملک  حضـور یافته و  چنانچه نسـبت به حدود و حقـوق ارتفاقی پـالک مذکور ادعایی 
دارنـد طبـق مـاده 20  قانـون ثبـت اعتـراض خـود را کتبـا از تاریخ تنظیم صـورت مجلـس تحدید حدود بـه مدت 30 

روز بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافت دارند 
تاریخ انتشار 1400/7/4

   تاریخ تحدید حدود 1400/07/29
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