
امام جمعـه المـرد گفـت: اصـاح جمعیـت و توجـه بـه کـوکان کار و 
نظـارت بـر بـازار سـه اولویت مهـم اسـت و قیمـت بسـیاری از اقام و 
کاالهـا در المـرد نسـبت به شـهرهای هم جوار، بسـیار باالتر اسـت و این 

مسـأله بـا کنتـرل و نظـارت بر بـازار حل می شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از المـرد، حجت االسـام  و المسـلمین 
علـی حسـین زاده در خطبه هـای نمـاز جمعـه شـهر المـرد، بـا تبریـک 
فرارسـیدن مـاه ربیـع االول، و هجـرت پیامبـر گرامی اسـام )ص( اظهار 
داشـت: پیامبر گرامی اسـام )ص( درحالی که کار بسـیار سـختی داشـت 

امـا طـی ده سـال حکومت اسـامی را تشـکیل داد.
  وی افـزود: ایـن هجـرت ارزشـمند موجب شـد تـا پایـگاه حمایت از 
اسـام و مسـلمانان تشـکیل شـود و امروز اثر بـزرگ هجرت، گسـترش 

دیـن اسـام در تمـام نقاط دنیا اسـت.
 امام جمعـه المـرد با اشـاره به فرارسـیدن ۱۷ مهرمـاه روز جهانی کودک 
نیـز گفـت: جایـگاه کودک در دین اسـام بسـیار باال اسـت و روایات و 
احادیـث متعـددی در این زمینـه وجود دارد و امـروز حمایت از کودکان 

به ویـژه کـودکان کار در جامعـه واقعًا نیاز اسـت.
 حجت االسـام حسـین زاده ادامـه داد: باید مجلس شـورای اسـامی در 
ایـن زمینـه قوانیـن خوبـی تصویب نمایـد و بـرای نظام اسـامی جالب 
و زیبنـده نیسـت کـه کودکانـی بـه دلیـل فقـر و بی سرپرسـتی مشـغول 

جمـع آوری ضایعـات و کار کـردن باشـند و باید برای ایـن موضوع فکر 
جـدی شـود و حمایت هـای دولتـی و مردمـی در ایـن زمینه انجام شـود 

و چهـره شـهر و کل کشـور در ایـن خصوص پاک شـود.
 امام جمعـه المـرد بـه موضـوع فرزنـد آوری نیز اشـاره نمـود و تصریح 
کـرد: طـی ۳۰سـال آینـده یـک کشـور پیـر در دنیـا خواهیـم بـود زیرا 
امـروز سـن ازدواج ها بـاال رفته اسـت و فرزند آوری کم شـده اسـت و 

این یـک معضـل بـزرگ بـرای نظام اسـت.
 وی در مـورد هم افزایـی و هماهنگـی بـاالی قـوای ۳ گانـه در کشـور 
گفـت: برخـی اقدامـات مهـم ماننـد واکسیناسـیون ۷۰ درصـدی در دز 
اول، ترخیـص پرشـتاب کاالهـای اساسـی از گمـرک مانند برنج، تسـریع 
در صـدور مجوزهـا و حـذف امضاهـای طایـی، از مهم تریـن اقدامـات 

دولـت در ایـن مـدت کوتـاه بود اسـت.
 وی خاطرنشـان کرد: سـفرهای اسـتانی و حضـور میدانـی رئیس جمهور 
در میـان مـردم به ویـژه مـردم حاشیه نشـین شـهرها و مسـتضعفان، کـه 
ایـن موضوع فراموش شـده بـود، بسـیار ارزشـمند و ماندگار اسـت زیرا 
شـاهد حـل مشـکات مـردم هسـتیم و طـی روزهـای آینـده نیز شـاهد 

تنظیـم بـازار خواهیـم بود.
 خطیـب جمعـه المـرد با اشـاره بـه دغدغـه مؤمنـان و متدینیـن  گفت: 
افـراد متدیـن و دغدغـه منـدان جامعـه نگـران وضعیت ناهنجار پوشـش 
در فضـای جامعـه می باشـند، زیـرا المـرد یـک شـهر رسـاله ای بـوده 
اسـت و هنـوز هـم می باشـد، امـا تولیـدات و البسـه بـا فرهنـگ دینـی 
شـهر سـازگار نیسـت و نهادهـای مسـؤول باید ایـن موضـوع را از اصل  
درسـت کننـد و جلـوی این گونه تولیـدات بایـد گرفته شـود، گاهی یک 
شـلوار و پیراهـن چندیـن جـای آن پاره اسـت و یا وصله خورده اسـت، 
درحالی کـه بایـد اماکـن نیـز نظارت ها را بیشـتر کنـد امـا خانواده ها هم 

بایـد کنتـرل کننـد، محیـط بیـرون دیگـر ماننـد محیط خانه نیسـت.
 حجت االسـام حسـین زاده دربـاره گرانی هـا نیـز بیـان داشـت: قیمـت 
بسـیاری از اقـام و کاالهـا در المرد نسـبت به شـهرهای هم جـوار دیگر 
بسـیار باالتـر اسـت و حتی در سـطح بـازار نیز یـک کاال چندیـن قیمت 
مختلـف بـرای آن درج شـده اسـت کـه ایـن موضـوع مهـم بایـد کنترل 

شـود و در ایـن شـرایط بایـد انصاف رعایت شـود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در المرد:

آموزش و پرورش رکن 
اساسی همه توسعه ها 

خصوصا توسعه صنعتی است

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب:

 عمل به مسوولیت های 
اجتماعی جزء دغدغه های 

ماست 

فرمانده انتظامی المرد خبرداد؛
۵۰ برنامه طی هفته ناجا 

درالمرد اجرا می شود

رئیس اداره اوقاف المرد اعالم کرد؛
کمک افزون بر یک میلیارد 

ریالی اوقاف المرد به 
محرومان شهرستان

روستاییان المردی به قطعی و 
جیره بندی آب اعتراض کردند

وعده مسئوالن المرد برای 
بررسی مشکالت کارکنان 
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مقام معظم رهبری: 
بهار ماه ها ربیع االول است، زیرا 
آثار رحمت الهی و ذخایر برکات 

خداوندی در این ماه پدیدار 
می  شود و انوار جمال الهی بر 

زمین و زمینیان می  تابد.

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

آگهی حصر وراثت 
آقـای رضـا عزیـزی     دارای شناسـنامه 103 بـه شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت گواهـی حصر وراثت نمـوده و چنین توضیـح داده که 
شـادروان زیـاد عزیـزی      بـه شـماره شناسـنامه 330 در تاریـخ 1399/11/21  در اقامتـگاه  دائمـی خـود در مزیجـان  بـدرود حیـات گفتـه  و 

ورثـه حیـن الفـوت  آن مرحـوم منحصر اسـت به 
1- حـوا زمانـی   متولد  1316 ش ش 9   صادره از مهر زوجه متوفی 

2- رضا  عزیزی    متولد  1351 ش ش 103   صادره از مهر پسـر  متوفی
3- ماهتـاب  عزیـزی    متولـد  1346 ش ش 1   صادره از مهر دختر  متوفی  

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 

مدیرکل بنیاد مسکن فارس:

شرایط اجرای طرح هادی در ۵۴ درصد 
روستاهای فارس فراهم است

امام جمعه المرد:
خطر پیری جمعیت را با فرزند آوری کاهش دهیم
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امام جمعه منطقه گله دار:
خواسته  مردم منطقه  گله دار از 

وزیر راه موضوع دو بانده کردن 
جاده  گله دار به فیروزآباد است

نماز  شــکن  دشــمن  و  آفرین  وحــدت  یین  آ
خداجوی  مــردم  باحضــور  ر  گلــه دا جمعــه 
لمســلمین  مامت حجت االســام وا منطقــه به ا
لمهدی  شــیخ محمد گنجي در مســجد جامــع ا
بهداشــتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با   ، )عج(
قامه شــد. وی در خطبه اول ضمن ســفارش  ا
د توشــه  لهي تاکید نمود بهترین زا بــه تقوای ا
نســان تقواســت. یــه عزت ا یه و ما  و ســرما

رگیری در  ر با اشــاره قرا خطیــب جمعه گله دا
ز مکه به  کرم )ص( ا مبــر ا لروز هجرت پیا ســا
مدینه  مردم  بیعت  گفــت  لمبیت  ا لیلــة  و  مدینه 
کرم دســتور  مبر باعث شــد که رســول ا با پیا
کردند.  صادر  مسلمین  برای  را  مدینه  به  هجرت 
تا  بودند  وحی  دســتور  منتظر  نیز  مبــر  پیا خود 
حین  همین  در  کننــد.  مدینه حرکت  ســمت  به 
مبر در مکه در جایی جمع شــدند  لفیــن پیا مخا
نند  برســا قتل  به  را  مبر  پیا گرفتنــد  تصمیــم   و 
ز هر قبیله ای یک نفر حضور داشــته باشــد  و ا
مبر  میــن پیا تا کســی محاکمه نشــود. جبرئیل ا
د و  ر دا یــن موضوع قرا کــرم را در جریان ا ا
لمؤمنین را طلبیدند و پیشــنهاد  میــر ا مبــر، ا پیا
حضرت  و  بند  بخوا یشــان  ا جای  در  که  دند  دا
پذیرفتند.  را  پیشــنهاد  یــن  ا تبســم  بــا  علی 
مبر  پیا جــای  در  ربیع  ول  ا شــب  لمؤمنین  میرا ا
با  ر  نیمه های شــب بود کــه کفا بیدنــد و  خوا
و  شــدند  مبر  پیا نه  خا رد  وا برهنه  شمشــیرهای 
مبر  پیا بلند شــده و فرمودنــد که  حضرت علی 
ینجا نیســت و نقشــه کفار شکست خورد.  در ا

یه   آ بــود که  ینجا  ا نشــان ســاخت  وی خاطر 
ز  شــریفه ی قــرآن کریم نازل شــد و فرمود ا
رضای  بــرای  که  هســتند  کســانی  مؤمنیــن 
ز  ا ین  ا می کنند.  فــدا  را  خــود  جان  وند  خدا
اســت  لســام(  ا )علیه  لمؤمنین  میرا ا فضایــل 
و  تبارک  ونــد  خدا فرمودند  کــرم  ا مبــر  پیا و 
ده  دا ر  قرا یلی  فضا علــی  درم  برا بــرای  لی  تعا
ن  یــد به عنوا با که قابل شــمارش نیســت. ما 
فتخــار کنیم. یشــان ا ن آن حضرت به ا  پیــروا

خطبه  در  گنجی  لمســلمین  ا و  االســام  حجت 
لهی  دوم نیز ضمن ســفارش مجدد بــه تقوای ا
جمله  ز  ا هفته  مناســبت های  بــه  پرهیزگاری  و 
لروز  سا کودک،  جهانی  روز  پست،  جهانی  روز 
تاســیس مجمع تقریب مذاهب به دســتور رهبر 
بایای  ثار  آ کاهــش  ملی  روز  نقاب،  ا معظــم 
اسکان  روز  و  حافظ  بزرگداشــت  روز  طبیعی، 
توضیحاتی  و  کرد  اشاره  ن  لمندا ســا و  معلولین 
د. دا ئه  را ا ر  نمازگزا مؤمنین  بــه  نان  آ مورد   در 

در  دوم  خطبه   مــه   دا ا در  ر  گله دا جمعــه  مام  ا
هفته   در  عــراق  زودهنگام  بــات  نتخا ا مــورد 
مروز مردم کشــور عراق  ینــده تصریح کرد ا آ
بــه طور قاطــع خواســتار اخــراج نیروهای 
تحلیل های  با  و  ز کشورشان هســتند  ا آمریکایی 
مقاومــت  جبهــه ی  احتمــاال  شــده  نجــام  ا
هد شــد. ئــز رای باالیــی در عــراق خوا  حا

ر با اشــاره به ســفر  خطیــب جمعــه گلــه دا
ه به اســتان  رئیــس جمهــور و وزیر محترم را
خواســته   کــرد  تاکیــد  عســلویه  و  بوشــهر 
موضوع  ه  را وزیــر  ز  ا ر  گلــه دا منطقه   مــردم 
باد  فیروزآ بــه  ر  گله دا جاده   کــردن  نده  با دو 
برای  ستان بوشــهر و هم  ا برای  اســت که هم 
یــن منطقه مهم اســت. همچنیــن ترمیم جاده   ا
خواســته های  ز  ا نیز  ر  گله دا منطقه   به  شــیرینو 
مــردم منطقــه اســت که بــا پیگیــری وزیر 
اســت. شــدنی  شــرکت ها  همکاری  و   محترم 

نیان  با همــه   ز  ا دوم  خطبه  یــان  پا در  گنجــی 
لسام(  ا )علیه  حســین  مام  ا داری  عزا برقراری 
کرد. تشــکر  و  تقدیر  و صفر  محرم  ه های  ما  در 

رزمایش شمیم حسینی در المرد با 
توزیع ۲۲۰ بسته معیشتی برگزار شد
امـور خیریـه المـرد  و  اوقـاف  ره  دا ا رئیـس 
در گفـت وگـو بـا خبرنـگار مهـر، از اجـرای 
بـا توزیع  رزمایـش شـمیم حسـینی در المـرد 
رفـاه  فقـره   ۱۶۰ و  معیشـتی  بسـته   ۲۲۰
 ۲۵۰ کارت، جمعـًا بـه ارزش یـک میلیـارد و 
د. دا خبـر  شهرسـتان  یـن  ا در  ریـال  میلیـون 

ز  ا المـرد،  اوقـاف  فـزود:  ا نـا  توا عبـاس 
تاکنـون  کرونـا  بیمـاری  شـیوع  بتـدای  ا
رهبـری  معظـم  مقـام  میـن  فرا بـه  توجـه  بـا 
در  همدلـی،  و  مواسـات  رزمایـش  بـر  مبنـی 
شهرسـتان،  قفـان  وا نیـت  اجـرای  راسـتای 
در  بسـته ها  یـن  ا توزیـع  و  تهیـه  بـه  م  قـدا ا

شـد هـدف  جامعـه  بیـن 

 

فرمانـده انتظامـی المـرد گفـت: بیـش از ۵۰ برنامه طی 
هفتـه نیـروی انتظامی در این شهرسـتان اجرا خواهدشـد

سـرهنگ مهـراب زارع پور در گفتگو بـا خبرنگار مهر، 
ضمـن تبریـک هفتـه نیـروی انتظامـی اظهـار داشـت: 
کشـفیات قاچاق کاال نیـروی انتظامی شهرسـتان المرد 
نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش ۵ درصـدی داشـته 

ست. ا
وی همچنیـن بـه برخورد جـدی پلیس با فروشـندگان 
و توزیـع کننـدگان مـواد مخـدر در شهرسـتان المـرد 
اشـاره کـرد و گفـت: دربحـث مبـارزه با مـواد مخدر 
نیز نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل ۵ درصـد افزایش 

داشـته ایم. کشف 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در هفتـه نیـروی انتظامـی از 
»نـرم افـزار پلیـس مـن« که یـک برنامـه کاربـردی و 
بسـیار مفید اسـت رونمایـی خواهد شـد، تصریح کرد: 
همه شـهروندان را توصیـه به نصب و اسـتفاده این نرم 
افـزار را بـر روی گوشـی تلفـن همـراه خـود می کنیم.

وی بـا اشـاره به اینکـه همه ما سـرباز والیـت و تابع 
مقـام معظم رهبری هسـتیم تصریح کـرد: در برخورد با 

برهـم زننـدگان نظم اجتماعی جدیـت داریم.
ایـن مقـام مسـئول بـه تصادفـات در ایـن شهرسـتان 
اشـاره کـرد و گفـت: در خصـوص تصادفـات نیز در 
مجمـوع کل تصادفـات ۲۳ درصـد نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال قبـل کاهـش یافتـه کـه ایـن خـود جای 

ست. خوشـحالی  بسـی 
سـرهنگ زارع پـور بـه افزایش کشـفیات سـرقت در 
این شهرسـتان اشـاره کـرد و گفت: ۲۱ درصـد افزایش 
کشـف سـرقت در سـال جاری نسـبت به مدت مشابه 
سـال قبل داشـته ایم و در بحث دسـتگیری سـارقین نیز 

۲۷ درصـد افزایش دسـتگیری داشـته ایم.
وی بـه حـوزه خدمـات پلیـس راهـور در شهرسـتان 
المـرد بـه صدور انـواع گواهینامـه به تعـداد ۷۶۸ جلد 
و همچنیـن تعویـض و المثنـی ۳۹۴ جلـد اشـاره کرد 
وگفت: ۲۲۰۲ دسـتگاه وسـیله نقلیه نیز شـماره گذاری 
و بازدیـد صـورت گرفته و ۱۰۷۱ دسـتگاه خـودرو نیز 

ترخیص شـده اسـت.
وی در عیـن حـال تشـکیل پرونده هـای معافیت هـای 
پزشـکی سـال ۱۴۰۰ را ۱۸۰ فقـره پرونـده ذکـر کـرد 
فقـره،   ۵۵ کفالـت  معافیـت  پرونده هـای  گفـت:  و 
پرونده هـای تحت پوشـش بهزیسـتی منجر بـه معافیت 
۵۸ فقـره، صـدور معافیت های تحصیلـی دانش آموزی 
و دانشـجویی ۶۰۰ نفـر، معرفـی مشـموالن بـه دفاتـر 
پلیـس +۱۰ شهرسـتان ۴۵۰ نفـر بازدیـد از دفاتر پلیس 
+۱۰ شهرسـتان ۱۰ مـورد، پرونده هـای مـوارد خـاص 
)جبهـه وجانبـازی( ۱۶ مـورد کـه منجـر بـه صـدور 
کارت شـده را از دیگـر اقدامـات ایـن یـگان نـام برد.

وی در حـوزه خدمـات گذرنامـه ای به صـدور ۲۶۸۱ 
جلـد گذرنامـه اشـاره کـرد و گفـت: در حـوزه اماکن 
نیـز ۱۴۱ فقـره صـدور پروانه کسـب، ۱۱۰ مورد پلمپ 
صنـوف متخلف و ۴۰۰ مـورد نیز بازدیـد از صنوف را 

طی سـال جـاری داشـته ایم.
فرمانـده انتظامـی المـرد در ادامه عنوان کـرد: یکی از 
مهم تریـن وظایـف ایـن حوزه ایجـاد امنیـت و آرامش 
برای شـهروندان اسـت و برای حفظ ایـن امنیت تمامی 
توانمـان را بـرای ایفـای این نقـش مهم انجـام خواهیم 

داد.
از  اولیـن روز  وی گفـت: در روز ۱۷ مهرمـاه و در 
هفتـه نیـروی انتظامـی بنـا داریـم بـا اجـرای مراسـم 
صبحـگاه عمومـی بـا حضور خانـواده معظم شـهدا، و 
مسـؤلین اداری، به پـاس مجاهدت هـا و ایثارگری ها از 
خانواده هـای معظم شـهدای ناجـا و همچنیـن تعدادی 

از کارکنـان تجلیل شـوند.
سـرهنگ زارع پـور در پایـان، اهـدای خـون توسـط 
از  سرکشـی  و  دیـدار  انتظامـی،  نیـروی  پرسـنل 
امـام جمعـه  بـا  دیـدار  معظـم شـهدا،  خانواده هـای 
شهرسـتان المـرد، کوهنـوردی و پیـاده روی خانوادگی 
و ورزش عمومـی، ماقـات عمومـی فرماندهی انتظامی 
شهرسـتان با مردم، و تجدید میثاق با شـهدا و غبارروبی 
مـزار شـهدا، و حضـور حداکثـری در نمازجمعه همراه 
بـا میزخدمت معاونیـن و رؤسـای پلیس های تخصصی 
و ارائـه گزارش عملکـرد فرماندهی انتظامی شهرسـتان 
را از مهم تریـن برنامه هـای ایـن نیـرو در هفتـه نیـروی 

انتظامـی در شهرسـتان ذکـر کرد.

 فرمانـده ناحیـه مقاومت بسـیج سـپاه المـرد گفت: 
زنـان شهرسـتان المـرد در سـتاد پشـتیبانی از جنـگ 
در دوران دفـاع مقـدس خـوب درخشـیدند و باید به 

خوبـی از آنـان تجلیل شـود.
محمـود  سـرهنگ  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جعفـری در همایـش تجلیـل از زنـان ایثارگـر المرد 

ضمـن تقدیـر و تشـکر از حضور خواهـران در تمامی 
عرصه هـای مختلف انقـاب، گفت: از دامـن زن، مرد 
بـه معـراج مـی رود، و زنان شهرسـتان المرد در سـتاد 
پشـتیبانی از جنـگ در دوران دفـاع مقـدس خـوب 
درخشـیدند و بایـد بـه خوبـی از آنـان تجلیـل نمود.

وی تصریـح کـرد: همـه ماهـا بایـد قـدردان خـون 
پـاک شـهیدان باشـیم، و راه آنـان را ادامـه دهیـم.

در ادامه مسـئول بسـیج جامعـه زنان ناحیـه مقاومت 
سـپاه المـرد نیز بـه خبرنگار مهـر، گفت: زنـان ما در 
طول هشـت سـال جنـگ تحمیلـی با ایثـار و از خود 
گذشـتگی پـا بـه پـای مـردان در پشـت جبهه هـای 
جنـگ در خـط مقـدم در راسـتای دفـاع از انقـاب 
و کشـور تـاش کردنـد و در پشـتیبانی و حمایـت 
روحـی و معنـوی زنـان نقـش مهمـی در پیـروزی 

رزمندگان داشـته اسـت.

سـیما قـادری اظهـار کـرد: خاطـره با رزمنـدگان و 
تجلیـل از خانواده هـای شـهدا انجام شـده اسـت، و 
خاطـره ۸ سـال دفـاع مقـدس تجربـه بـه یادماندنی 
اسـت کـه در آن دوران، مردان و شـیر زنان حماسـه 

فریدند. آ
وی افـزود: اهـدا ۱۲۰ بسـته لـوازم و التحریـر بـه 
دانـش آمـوزان بـی بضاعـت، برپایـی ایسـتگاه های 
صلواتـی، یادواره شـهدای محله، برگزاری مسـابقات 
قهرمانـی والیبـال، از جملـه برنامه هایی اسـت که در 
طـول هفته دفـاع مقدس توسـط بسـیج جامعـه زنان 

سـپاه المـرد برگزار می شـود
در حاشـیه ایـن مراسـم بـا حضـور کریمـی معاون 
اجرایـی سـپاه فجـر فـارس از خانـواده شـهید دکتر 
علی کشـتکار اولین شـهید سـامت شهرسـتان المرد 

شـد. تجلیل 

رئیـس اداره اوقـاف المـرد گفـت: همزمان بـا هفته 
وقـف بیـش از یـک میلیـارد ریـال از محـل عوائـد 
موقوفـات شهرسـتان در قالـب بسـته های معیشـتی، 
رفـاه کارت و پخـت غـذای گـرم بیـن مسـتمندان 

توزیـع می شـود.
عبـاس توانـا در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر گفـت: 
بـه مناسـبت فـرا رسـیدن دهـه وقـف تعـداد ۲۲۰ 
بسـته معیشـتی بـا ارزش بیـش از ۸۵۰ میلیـون ریال 
شـامل برنـج، روغـن، رب گوجه، ماکارونـی، چایی 
و کنسـرو ماهـی تـن در بیـن جامعـه هـدف توزیع 

می شـود.
کارت  رفـاه  فقـره   ۱۶۰ کـرد:  خاطرنشـان  توانـا 
نیـز، بـه ارزش بیـش از ۴۰۰ میلیـون ریـال در بیـن 

می شـود. توزیـع  نیازمنـدان 
رئیـس اداره اوقـاف المـرد گفـت: همزمـان بـا آغاز 
دهـه وقـف بیـش از یـک میلیـارد ۵۰۰ میلیـون ریال 
از محـل عوائـد موقوفـات شهرسـتان المـرد در قالب 
بسـته های معیشـتی و رفـاه کارت و پخـت غذای گرم 
بیـن مسـتمندان و جامعـه هـدف توزیع خواهد شـد.

شهرسـتان  موقوفـات  تریـن  عمـده  افـزود:  وی 
المـرد، موقوفـات عـام از قبیل مسـاجد، حسـینیه ها 

انبارهـا اسـت. و آب 
وی تصریـح کـرد: المـرد از نظر تعداد حسـینیه بعد 
از شـیراز رتبـه اول، و از نظـر تعداد مسـجد جایگاه 
سـوم را در سـطح اسـتان فـارس دارد و یقینـًا ایـن 
جایـگاه نشـان از پیشـینه دینـی و روحیـه اعتقـادی 
مـردم ایـن خطـه و همچنیـن تاش هـا و خدمـات 
ارزشـمند خیّریـن و واقفیـن ارجمند این شهرسـتان 

. ست ا

ایـن  کـرد:  تصریـح  المـرد  اوقـاف  اداره  رئیـس 
کمک هـا بـه مناسـبت آغـاز دهه وقـف و بـا توجه 
بـه اینکـه یکـی از اهـداف مهـم و وظایـف ذاتـی 
واقفیـن  نیـات  امینانـه  اجـرای  اوقـاف،  سـازمان 
ارجمنـد اسـت کـه در قالـب طرح شـمیم حسـینی 
بیـن نیازمنـدان و جامعـه هـدف توزیـع خواهد شـد.

شهرسـتان  خیریـه  اومـور  و  اوقـاف  اداره  رئیـس 
المـرد از رفـع تصـرف موقوفـه آب انبـار صفایـی 
واقـع در بلـوار معلـم نبـش شـرقی خیابـان خلیـج 
حکـم  وگفـت:  داد  خبـر  المـرد  شـهر  در  فـارس 
تجدیدنظـر  دادگاه  سـوی  از  تصـرف  رفـع  قطعـی 
اسـتان بـه اوقاف اباغ شـده اسـت، و ایـن موقوفه 
بـه متـراژ ۱۵۳۰ متـر مربـع، و ارزش تقریبـی ۱۰۰ 

می باشـد. ریالـی  میلیـارد 
توانـا، از همـه واقفیـن، خیّریـن و بانیـان خیری که 
در رشـد و تقویـت باورهای دینـی و اعتقادی مردم، 
مذهبـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی،  نیازهـای  رفـع  و 
منطقـه و شهرسـتان بـر می دارنـد تشـکر و قدردانی 

. د کر

۲اخبار

رئیس اداره اوقاف المرد اعالم کرد؛
کمک افزون بر یک میلیارد ریالی اوقاف المرد به محرومان شهرستان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه المرد:
زنان شهرستان المرد در دوران دفاع مقدس خوب درخشیدند

فرمانده انتظامی المرد خبرداد؛
۵۰ برنامه طی هفته ناجا درالمرد اجرا می شود

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب:

 عمل به مسوولیت های اجتماعی 
جزء دغدغه های ماست 

بـه گـزارش پایـگاه خبـری معـدن نامـه بـه نقل 
آلومینیـوم  صنایـع  مجتمـع  عمومـی  روابـط  از 
جنـوب، مهنـدس مهـدی زحتمکـش مدیرعامـل 
جریـان  در  جنـوب  آلومینیـوم  صنایـع  مجتمـع 
بازدیـد حجـت االسـام حسـین زاده امـام جمعه 
و  دولتـی  نهادهـای  و  ادارات  روسـای  المـرد، 
اعضـای شـورای اسـامی شـهر المـرد از مجتمع 
صنایـع آلومینیـوم جنـوب ضمـن تقدیر و تشـکر 
از حضـور امـام جمعـه المـرد و هیـات همـراه، 
و  دلگرمـی  باعـث  حضـور  ایـن  اظهارداشـت: 
افزایـش انگیزه مدیـران و کارکنان ایـن مجموعه 

عظیـم صنعتـی خواهـد شـد.
جنـوب  آلومینیـوم  صنایـع  مجتمـع  مدیرعامـل 
بـرای  را  اجتماعـی  هـای  بـه مسـوولیت  توجـه 
ایـن مجموعـه صنعتـی مهـم برشـمرده و گفـت: 
مسـوولیت هـای اجتماعـی جـزء دغدغـه هـای 
اصلـی ماسـت و قطعـا بـه آن عمـل خواهیـم کرد.

بنـگاه  یـک  کـه  باشـد  قـرار  اگـر  افـزود:  وی 
در  اجتماعـی  هـای  مسـوولیت  بـه  اقتصـادی 
ایـن  نکنـد،  عمـل  فعالیـت خـود  محـل  حـوزه 
درد  یـک  بلکـه  بـود  نخواهـد  اقتصـادی  بنـگاه 

بـود. خواهـد  اقتصـادی 
درحـوزه  داد:  ادامـه  زحمتکـش  مهنـدس 
مسـوولیت هـای اجتماعـی عمـل گـرا خواهیـم 
زمینـه  ایـن  در  خوبـی  اقدامـات  قطعـا  و  بـود 

افتـاد. خواهـد  اتفـاق 
حجـت االسـام حسـین زاده امام جمعـه المرد: 
بـزرگ  افتخـارات  از  یکـی  جنـوب  آلومینیـوم 

صنعـت ایـران اسـامی اسـت
مهنـدس  انتصـاب  تبریـک  جمعـه ضمـن  امـام 
زحمتکـش بـه عنـوان مدیرعامـل مجتمـع صنایع 
آلومینیـوم جنـوب و تقدیـر و سـپاس از خدمات 
و تـاش هـای ارزشـمند ایشـان در چنـد مـدت 
اخیـر افـزود: مجتمـع صنایـع آلومینیـوم جنـوب 
کشـور  صنعـت  بـزرگ  افتخـارات  از  یکـی 

عزیزمـان ایـران اسـامی اسـت.
بـه  اشـاره  بـا  زاده  حسـین  االسـام  حجـت 
مـرارت هـا و سـختی هایی کـه مردم شهرسـتان 
کشـورهای  در  گذشـته  هـای  دهـه  در  المـرد 
حـوزه خلیـج فارس بـرای امـرار معـاش متحمل 
شـدند اظهارداشـت: خداونـد بـزرگ، گنـج های 
ایـن سـرزمین خدایـی قـرار  عظیمـی را در دل 
مقـدس  نظـام  برکـت  بـه  امـروز  و  اسـت  داده 
بـزرگ  هـای  نعمـت  ایـن  اسـامی،  جمهـوری 
پـس  اسـت،  بـرداری  بهـره  و  در حـال کشـف 
ایـن کـم تریـن توقـع و انتظـار اسـت کـه مردم 
نجیـب، صبـور و انقابـی ایـن دیـار از آثـار و 
بـرکات ایـن نعمـات خصوصـا در بحث اشـتغال 

جوانـان بهـره منـد شـوند.
شهرسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
المـرد، مجتمـع صنایـع آلومینیـوم جنـوب را از 
افتخـارات بـزرگ صنعـت برشـمرده و با اشـاره 
بـه لزوم عمـل بـه مسـوولیت هـای اجتماعی در 
حـوزه هـای مختلـف افـزود: صنایع، شـرکت ها 
و کارخانجـات عظیـم و بزرگـی کـه در منطقـه 
بـه  اسـت  الزم  انـد،  شـده  مسـتقر  و  احـداث 

مسـوولیت هـای اجتماعـی خـود عمـل کننـد.
پیشنهاد راه اندازی پارک علم و 

فناوری المرد داده شد
 مدیـر پژوهش سـرای دانش آمـوزی مرحوم حیاتی 
در بازدیـد امام جمعه المرد پیشـنهاد سـاخت پارک 

علـم و فناوری المـرد را مطرح کرد.
ارائـه  بـا  بازدیـد  ایـن  در  رفیعـی  مصطفـی 
ایـن  هـای  فعالیـت  و  اقدامـات  از  گزارشـی 
پژوهش سـرا گفـت: محورهای فعالیـت پژوهش 
دوره  انـدازی  راه  همچـون  شهرسـتان  سـرای 
هـای آموزشـی نجـوم، راه انـدازی خـط تولیـد 
الـکل ضدعفونـی کننـده، سـاخت دسـتگاه های 
مـوزه  انـدازی  راه  کننـده چشـمی،  ضدعفونـی 
و  علمـی  مسـابقات  برگـزاری  شناسـی،  مـردم 
پژوهشـی در میـان جامعـه هدف دانـش آموزی، 
همـکاری و هـم افزایـی بـا نهادهـا و مجموعـه 
هـای دانشـگاهی و صنعتـی شهرسـتان در حوزه 
نمـا   آسـمان  دسـتگاه  سـازی  فعـال  پژوهشـی، 

اجرایـی شـده اسـت.
وی از امـام جمعـه المـرد درخواسـت کـرد تا 
بـا پیگیـری از مراجـع ذیربـط تقاضـای ایجـاد 
المـرد  شهرسـتان  در  فنـاوری  و  علـم  پـارک 

مطـرح شـود.
هـای  ظرفیـت  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  رفیعـی 
سـاخت  منطقـه،  صنعتـی  و  دانشـگاهی  علمـی، 
پـارک علـم و فـن آوری در منطقـه عامل رشـد 
جوانـان  اسـتعدادهای  بـه  توجـه  و  پیشـرفت  و 

اسـت. شهرسـتان 
حجـت االسـام علـی حسـین زاده امـام جمعه 
المـرد گفت:فعالیـت هـای خوب و ارزشـمندی 
در ایـن محیـط پژوهشـی صورت گرفتـه که باید 
توجـه ویـژه ای بـه آن شـود کـه پیشـنهادهایی 
و  مدیریـت  از  تشـکر  ضمـن  و  شـده  مطـرح 
کادر آموزشـی و اداری ایـن مجموعـه علمـی، 
اقدامـات  و  هـا  فعالیـت  اسـتمرار  خواسـتار 
ارزنـده پژوهـش سـرا و توجـه به ظرفیـت های 

بالقـوه ایـن سـاختار پژوهشـی هسـتیم.

مدیـرکل بنیاد مسـکن فارس با اشـاره به فراهم شـدن 
شـرایط بـرای ۱۰۰ درصـد روسـتاهای اسـتان در زمینه 
تهیـه و اجـرای طـرح هـادی، در بیـش از ۵۴ درصد از 
روسـتاهای بـاالی ۲۰ خانـوار کـه معـادل یک هـزار و 
۲۶۴ روسـتا را شـامل می شـود، گفت: این مهم فراتر از 

متوسـط کشـوری است.
عطـاءاهلل زمانـی صمـن تبریـک ۱۵ مهرمـاه، روز ملی 
روسـتا، با گرامیداشـت جایگاه روسـتاییان و عشـایر به 
عنـوان جامعه مولد بـر لزوم محرومیت زدایی و توسـعه 
روسـتایی به عنـوان محور اصلی حرکـت در مناطق کم 

تاکید کرد. برخـوردار 
بـه گزارش ایسـنا به نقل از روابط عمومی بنیاد مسـکن 
فـارس، او افـزود: روسـتاییان سـرزمین پهنـاور فـارس 
همانطـور کـه در عرصه هـای مختلـف انقـاب، دوران 
دفـاع مقـدس و سـازندگی ایران نقش محـوری و تعیین 
کننده داشـتند، در دوران تحولی نیز در راسـتای توسـعه 
کسـب و کار و تـوان و ظرفیت تولیـد پایدار و ضرورت 
حفـظ و ایفـای نقش فعـال در بازگشـت شـکوه کار و 
تولیـد بـه این جایـگاه مهم تمـدن انسـانی؛ وظیفه خود 

را مجدانـه انجـام داده و می دهنـد.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن فـارس بـا بیـان اینکه روسـتا 
مبـداء اسـتقال جامعه و نقطـه اتکاء خودکفایی اسـت، 

گفت: جامعه روسـتایی وعشـایری آغازگر تمدن بشـری 
وسـمبل صداقـت، راسـتی، صمیمـت، ایثـار، تاش و 

تولید اسـت.
زمانـی ادامـه داد: بخش مهـم و اثرگـذار نظام جمعیتی 
و اجتماعی ما روسـتا و روسـتائیان هسـتند که از ارکان 
اسـتقال اقتصادی جامعه محسـوب و سـهم بسزایی در 
توسـعه امنیت ملی، اسـتقال سیاسـی، فرهنگی، تولید و 

اشـتغال و اقتصاد مقاومتی داشـته اند.
او خاطرنشـان کـرد: اکنـون در سـال مانـع زدای  ها و 
پشـتیبانی از تولیـد نقش روسـتا و روسـتاییان در رونق 
کسـب و کارهـا بیش از پیش هویدا و آشـکار اسـت و 
بنیاد مسـکن نیز با تاکیـد بر توسـعه و محرومیت زدایی 
در مناطق روسـتایی از سـالهای گذشـته آغاز حمایت از 
کسـب و کارهـا در منطق روسـتایی و عشـایری فارس 

را کلید زده اسـت.
مدیـرکل بنیاد مسـکن فـارس همچنین اجـرای صدها 
و هـزاران طـرح توسـعه روسـتایی، طرح هـادی، طرح 
بهسـازی و توسـعه معابر، بیمه منازل روسـتایی، اجرای 
همراهـی  و  همـکاری  بـا  اسـکان عشـایر  طرح هـای 
مسـئوالن امـور عشـایر اسـتان و صـدور هـزاران جلد 
سـند روسـتایی بـا همـکاری مدیـران اسـناد و امـاک 
اسـتان نمونـه ای از حمایت ها و اقدامـات عملیاتی برای 

توسعه روسـتایی در مناطق روسـتایی و عشایری فارس 
کرد. عنـوان 

زمانـی اضافـه کـرد: مـا بـر ایـن باوریـم کـه همـه 
روسـتاهای اسـتان فـارس از شـمالی تریـن روسـتا در 
شهرسـتان آبـاده تا جنوبـی ترین روسـتا در شهرسـتان 
مهـر بایـد کانون توسـعه و کارآفرینی باشـد و بـه ویژه 
در زمینـه توسـعه گردشـگری روسـتایی بایـد گام های 

بلنـد و بـا قدرت برداشـته شـود.
او خاطرنشـان کـرد: مـا معتقدیـم کـه از شـرقی ترین 
روسـتاها در شهرسـتان نی ریز تـا روسـتاهای با صابت 
غرب اسـتان فارس در شهرسـتان های رسـتم، ممسـنی و 
کازرون بایـد بـه عنوانی الگویی در توسـعه و محرومیت 
زدایـی و توجه به کارکردهای توسـعه و محرومیت زدایی 
مطـرح شـوند، بنیـاد مسـکن بـرای حرکـت چرخ های 
توسـعه و محرومیـت زدایـی در سـالهای گذشـته دراین 

مناطـق از هیـچ کوششـی فروگذار نکرده اسـت.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن فارس گفـت: ما با ایـن نگرش 
کـه روسـتا مبـداء تولیـد و سرچشـمه کار و فعالیـت 
اسـت و بایـد از همه ابزارهـای قانونی بـرای ماندگاری 
روسـتاییان در روسـتاها بهـره گرفـت، بـاور داریـم که 
بایـد زمینـه کاهـش مهاجرت هـای ناخواسـته را فراهم 
کـرد و مهاجـرت معکـوس را در روسـتاها شـکل داد.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس:
شرایط اجرای طرح هادی در ۵۴ درصد روستاهای فارس فراهم است
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به گـزارش روابـط عمومی جهاد دانشـگاهی فارس، 
علـی پـور مدیـر مرکز آموزشـی جهـاد دانشـگاهی 
شهرسـتان المـرد بـا سـید مرتضـی علـوی رییـس 
جدیـد کمیتـه امـداد امـام خمینـی "ره" شهرسـتان 
المـرد بـه منظـور هـم افزایـی و تعامـل بیشـتر در 
حـوزه هـای آموزشـی، فرهنگی و اشـتغال بیـن این 

دو نهـاد، دیـدار و گفتگـو کردنـد.
سـید مرتضـی علـوی ضمن ابـراز خرسـندی از این 
دیـدار اظهـار داشـت: مـا بـا شـعار اشـتغال فعالیت 
خـود را شـروع کرده ایـم و امیدواریـم بـا تعامـل با 
دیگـر نهادهـای مرتبـط ایـن مهم به سـرانجام برسـد.

رییـس کمیته امـداد امام خمینـی)ره( المـرد افزود: 
یکـی از برنامه هـای مهم جهـاد دانشـگاهی برگزاری 
مددجویـان  ویـژه  تخصصـی  آموزشـی  دوره هـای 
کمیتـه امـداد می باشـد کـه الزمـه ایـن آموزش هـا 
اشـتغال محوری آن هاسـت. در خصـوص بودجه هم، 
بودجـه خوبـی بـرای ایـن امـر پیش بینی شـده اسـت.

وی ادامـه داد: بـا توجه بـه ضرورت آمـوزش ویژه 
افـرادی که متقاضـی ورود به بازار هسـتند، آشـنایی 
بـا بازار امـروز و نحوه ی فروش محصـوالت تولیدی 
پایـدار  اشـتغال  بـه  مربـوط  مـوارد  مهم تریـن  از 
می باشـد کـه از طریـق آموزش های تخصصـی جهاد 
دانشـگاهی می تـوان بـه نتایج خـوب و قابـل قبولی 

. سید ر
علـوی در بخـش پایانـی صحبت های خـود تصریح 
کـه  هسـتیم  و عاقه منـد  مشـتاق  بسـیار  مـا  کـرد: 
در هـر نقطـه ای از شهرسـتان در خصـوص مباحـث 
آموزشـی و اشـتغال زا با جهـاد دانشـگاهی همکاری 

مـداوم و موثر داشـته باشـیم.
مدیـر جهاد دانشـگاهی المرد بـا بیـان فرمایش مقام 
معظـم رهبـری در  مـورد جهـاد دانشـگاهی یـادآور 
شـد:  جهـاد دانشـگاهی از معـدود رویش های اصلی 
انقـاب اسـت، جهاد دانشـگاهی یـک نهـاد انقابی 
می باشـد که بـا توجه به ضـرورت تشـکیل نهادهای 
انقابـی و جهـادی بعـد از انقاب بـه فرمان حضرت 
امـام خمینـی "ره" و زیـر نظر شـورای عالـی انقاب 
فرهنگـی فعالیـت خودش را آغـاز کـرد و ماموریت 
آغازیـن ایـن نهـاد با توجـه بـه وضعیت کشـور در 

آن برهـه، اسـامی کـردن دانشـگاه ها بود.
فعالیـت  از  از مدتـی  بعـد  علی پـور اضافـه کـرد: 
و  سیاسـت ها  اباغـی،  ماموریـت  در  نهـاد  ایـن 
آموزشـی،  مباحـث  بـه  نهـاد  ایـن  ماموریت هـای 
یافـت.  تغییـر  پژوهشـی  تحقیقاتـی،  و  فرهنگـی 
مراکـز آمـوزش عالـی و علمـی کاربـردی، مراکـز 
آموزش هـای تخصصـی کوتـاه مـدت، مرکـز آزمون 
و مرکـز آموزش هـای مجـازی از فعالیت هـای ایـن 

نهـاد در مباحـث آموزشـی مـی باشـد.
وی همچنیـن گفـت: پژوهشـگاه رویـان، در قالـب 
زیست شناسـی  تولیدمثـل،  علـوم  پژوهشـکده  سـه 
زیسـت فناوری  و  بنیـادی  سـلول های  فنـاوری  و 
راه انـدازی و همچنیـن از طریـق سـه مرکـز فـوق 
تخصصـی درمـان نابـاروری، سـلول درمانی و دیابت 
خدمـات خـود را بـه بیمـاران ارائـه می کنـد، و از 
فعالیت هـای مهـم حـوزه تحقیقاتـی و پژوهشـی این 

می باشـد. نهـاد 
المـرد  دانشـگاهی  جهـاد  آموزشـی  مرکـز  مدیـر 
سـیناپرس  و  ایکنـا  ایسـنا،  خبرگزاری هـای  افـزود: 
نهـاد  ایـن  تأثیرگـذار  و  مهـم  خبرگزاری هـای  از 
اجتماعـی،  سیاسـی،  مباحـث  در  کـه  می باشـند 
اقتصـادی، قرآنـی و صنایـع نـرم فرهنگـی در حـال 

می باشـد. فعالیـت 
علـی پـور در ادامـه افـزود: بـا توجـه بـه تجربـه 
همـکاری خـوب مرکز آموزشـی جهـاد دانشـگاهی 
و کمیتـه امـداد شهرسـتان المـرد، ایـن آمادگـی را 
داریـم کـه در مباحـث تخصصـی حوزه آمـوزش و 
اشـتغال بـا کمیته امـداد امـام خمینـی"ره" همکاری 
ویـژه  فرهنگـی  کارآفریـن  همایـش  باشـیم.  داشـته 
مددجویـان کمیتـه امـداد المـرد، طـرح ملی توسـعه 
مشـاغل خانگـی المـرد و مهـر، همـکاری بـا دفتـر 
نماینده شهرسـتان المـرد و مهر در خصـوص اعطای 
تسـهیات اشـتغال خـرد و خانگـی و آمادگی جهت 
در  پایـدار  اشـتغال  آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری 
سـطح شهرسـتان با توجـه نظرات کارشناسـی شـده 
و بومـی از تجربیـات و فعالیت هـای موثـر این مرکز 

می باشـد.
از  تشـکر  ضمـن  صحبت هـا  پایـان  در  علی پـور 
همـکاری مجموعـه کمیتـه  امـداد شهرسـتان، گفت: 
حـوزه  در  خصـوص  بـه  آموزشـی  فعالیت هـای 
اشـتغال پایـدار به نوعـی یک کار فرهنگی محسـوب 
زندگـی  در  می تـوان  را  آن  نتیجـه  کـه  می شـود 
اجتماعـی خانواده هـا و افـراد مشـاهده کـرد، امیـد 
داریـم بـا حضـور حضرتعالی کـه از شـخصیت های 
جهـادی و دغدغه منـد در حـوزه اشـتغال می باشـید، 
خدمتـی صادقانـه در حوزه ی اشـتغالزایی، فرهنگی و 

آموزشـی مددجویـان داشـته باشـیم.

العـاده  فـوق  مهـر، جلسـه  گـزارش خبرنـگار  بـه 
شـورای تأمیـن شهرسـتان المـرد بـه ریاسـت محمد 
پیشـاهنگ سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان المـرد با 
موضوع رسـیدگی بـه مطالبـات کارکنـان و رانندگان 
حمـل و نقـل منطقه عملیاتـی پارسـیان در فرمانداری 

شهرسـتان المـرد برگزار شـد.
نماینـدگان  از  دعـوت  بـا  کـه  جلسـه  ایـن  در 
راننـدگان و مسـئوالن منطقـه عملیاتـی برگـزار شـد، 
ابتـدا درخواسـت راننـدگان و دغدغه هـای آنـان در 
خصوص حذف اسـامی شـأن از سامانه سـاپنا و عدم 
اجـرای طـرح طبقه بنـدی در مورد آنان بررسـی شـد.

سـپس مسـئوالن منطقه عملیاتی پارسـیان به تشـریح 
اقدامـات خـود در خصوص تحقق خواسـته رانندگان 
و الزامـات و موانـع قانونی اجرای این درخواسـت ها 

پرداختنـد و تاکیـد کردند کـه راننـدگان از همکاران 
مـا بـوده و به هیـچ عنـوان در تقابل با خواسـت آنها 

. نیستند
پـس از بحـث و بررسـی مقرر شـد اعضای شـورای 
تأمیـن شهرسـتان در یـک فرصت دوماهه در راسـتای 
تحقق خواسـته رانندگان اقدام کند و از سـید موسـی 
موسـوی نماینـده مـردم المـرد ومهـر هـم در ایـن 
خصـوص تقاضـای همکاری شـد تا با طـرح موضوع 
در کمیسـیون انـرژی مجلس شـورای اسـامی به حل 

موضـوع کمـک کنند.
همچنـن راننـدگان نیـز متعهـد شـدند در راسـتای 
جلوگیـری از لطمـه بـه تولیـد گاز از میادیـن زیـر 
مجموعـه منطقـه عملیاتـی پارسـیان، بـه کار خـود 

برگردنـد و بـه ارائـه خدمـات ادامـه دهنـد.

منطقـه عملیاتـی پارسـیان از زیـر مجموعه های سـه 
گانـه زاگـرس جنوبـی که مجتمـع اداری آن در شـهر 
گازی  شـامل حوزه هـای  کـه  اسـت  مسـتقر  المـرد 

تابنـاک، وراوی، همـا و شـانول می شـود.
طـی چند روز گذشـته تعـدادی از نیروهـای ترابری 
زاگـرس جنوبی مقابل منطقـه عملیاتی پارسـیان واقع 
در شهرسـتان المـرد حضـور یافته و خواسـتار احقاق 

حقـوق خود شـده بودند.
ایـن کارکنـان در گفـت وگـو بـا خبرنـگار مهـر در 
المـرد اظهار کرده بودند که سـامانه سـاپنا که مربوط 
به شـرکت نفت اسـت، جدیـداً نام نیروهای شـرکتی 
را از ایـن سـامانه حـذف کـرده و بـه آنها گفته شـده 

کـه شـما جـزو نیروهای شـرکت نفت نیسـتید.

مراسم سالروز شهادت امام 
رضا )ع( در المرد برگزار شد

و  )ع(  رضـا  امـام  شـهادت  سـالروز  مراسـم   
همچنیـن گرامیداشـت عامـه حسـن زاده آملی در 
مصلـی الغدیـر شـهر المـرد با حضـور مشـتاقان و 

دلـدادگان حسـینی و رضـوی برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حجت االسـام علی 
ایـن  امـام جمعـه المـرد و خطیـب  حسـین زاده 
مراسـم  طـی سـخنانی اظهـار کـرد: خداونـد از 
پیـروان حضـرت نـوح، ابراهیـم را عطـا کـرد که 
یـک فاصلـه زمانـی دو هـزار و ۶۰۰ سـاله بـود 
کـه ابراهیـم پیـرو حضرت نـوح بـود و فاصله در 
مکتـب را نمی تـوان تصور کـرد زیرا همـه ما پیرو 
تفکـرات حضـرت علـی )ع( هسـتیم و آن را قبول 

ریم. دا
وی افـزود: مسـیر توحیـدی کـه حضـرت نـوح 
نـام  بـه  دیگـری  توحیدگـر  بـه  می کـرد  دنبـال 
حضـرت ابراهیـم، و یـک انسـان موحد دیگـر نیز 

دنبـال کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مکتب شـیعی بایـد حفظ 
شـود، به موقعیـت شـیعه پرداخت و گفـت: امروز 
اگـر می بینیـد کـه انسـان های شـیعه بـر حاکمـان 
ظلـم، خـط و نشـان مـی کشـند و می گوینـد باید 
اینـان سـرجای خـود بنشـینند بـه دلیل این اسـت 

کـه شـیعه، یک مکتـب صحیح اسـت.
حجـت االسـام حسـین زاده ادامـه داد: در مقابل 
مشـرکان، افـرادی هسـتند کـه بهتریـن جنبنـدگان 

روی زمیـن هسـتند و اینـان صالحاننـد.
خطیـب ایـن مراسـم معنـوی تصریـح کـرد: اگـر 
کسـی ایمان به خداوند سـبحان بیاورد و در مسـیر 
الهـی قـرار بگیرد زندگـی آینده و آخـرت خود را 

تأمیـن کرده اسـت.
بـزرگان  فتـاوای  طبـق  شـیعه  موقعیـت  بـه  وی 
اهـل سـنت پرداخـت و گفـت: پیامبـر )ص( بـه 
امیرالمومنیـن )ع( اشـاره کردنـد، و ایـن جملـه را 
فرمودنـد کـه علی و شـیعیانش کسـانی هسـتند که 

خالصنـد.
وی افـزود: پیامبـر بـه امیرالمومنیـن اشـاره کـرد 
و فرمودنـد مصـادق آیـه )إَِنّ الَِّذیـَن آَمنُـوا َوَعِمُلوا 
( تو و شـعیان و  الَِحـاِت أُولَئِـَک ُهـْم َخیْـُر الْبَرِیَّةِ الَصّ

هسـتند. تو  پیـروان 
حجـت االسـام حسـین زاده گفت: قـرآن را باید 
به واسـطه والیت تفسـیر کـرد، نه غیـر از آن، زیرا 

بـا والیـت همـه چیز ما تضمین شـده اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه سـخنان مقـام معظـم 
رهبـری در مـورد سـپاه افـزود: رهبـری فرمودنـد 
مـن از سـپاه ۱۰۰ درصـد راضـی هسـتم، و ایـن 

بـرای سـپاه مـدال افتخـار اسـت.
امـام جمعـه المـرد در ادامه سـخنان خـود گفت: 
راه حقانیـت بایـد بـاز باشـد و دشـمن می خواهد 
محـور مقاومت شـکل نگیـرد و بین مـردم اختاف 

کند. افکنـی 
حسـین زاده گفـت : امام رضـا )ع( پایـگاه تمدنی 
دیگـری را در درون جایـی کـه آینده، تمدن سـاز 
خواهـد شـد یعنـی ایـران اسـامی بنـا نمودند که 
در کنـارش افـرادی همچـون حسـن زاده آملی، و 

امـام خمینـی )ره( پـرورش می یابند.
امـام جمعـه المرد افـزود: به واسـطه خـون دادن 
و زحمـات علمـا و دیگـران، حسـن زاده عاملی ها 

پـرورش می یابنـد.
آغاز گازرسانی به پاالیشگاه بنزین 

شهرستان مهر

بـه  رسـانی  گاز  شـبکه  اجرایـی  عملیـات 
شهرسـتان  سـاخت  حـال  در  بنزیـن  پاالیشـگاه 

شـد. آغـاز  مهـر 
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز 
گاز  اداره  رئیـس  فرزانـه  محمـود  فـارس، 
شهرسـتان ُمهر گفـت: در ادامه روند گازرسـانی 
بـه مجموعـه صنایـع مسـتقر در شهرسـتان مهر و 
بـا توجـه بـه اینکـه پاالیشـگاه بنزین شهرسـتان 
مهـر در حـال آمـاده سـازی اسـت و نیـاز بـه 
گاز طبیعـی دارد، اجـرای شـبکه گازرسـانی این 

پاالیشـگاه آغـاز شـد.
فرزانـه افـزود: ایـن طـرح بـه طـول دو هـزار 
ایسـتگاه  اینـج و   ۴ بـا قطـر  متـر شـبکه فلـزی 
مربـوط بـا اعتبـاری افزون بـر ۲۰ میلیـارد ریال 
توسـط پاالیشـگاه بنزیـن شهرسـتان مهـر اجـرا 

. می شـود

برخـی از معترضـان قطعی مکرر آب در روسـتاهای 
واقـع در غرب شهرسـتان المـرد، متشـکل از تُرمان، 
و  بابـا  قلعـه علـی  بانـو،  مـاه  برکـه  آبـاد،  حسـن 
آب  مشـکل  سـاختن  مترفـع  راسـتای  در  ُچخوهـا 
دسـت به تجمـع اعتراض آمیـز در مقابـل فرمانداری 

زدند. شهرسـتان  ایـن 
بـه گـزارش خبرنـگار برنا از شهرسـتان المـرد؛ این 
معترضـان بـا ابـراز ناراحتـی از کمبـود و قطعـی ۵ 
سـاله آب در دهسـتان حومه شهرسـتان المـرد، عدم 
آب کافـی طـرح محـرم، خشـکی و عـدم الیروبـی 
چـاه آبرسـان و نبـود برنامه ریـزی هدفمنـد مدیران 
مربوطـه از عوامـل تشـدید بـی آبـی ۵۰۰ خانـوار 

غـرب المـرد قلمـداد کردند.
از  گفـت:  ایـن خصـوص  در  معترضیـن  از  یکـی 
آنجاکـه یکـی از عواملی کـه مدیـران میتوانند موفق 
باشـند برنامـه ریـزی هدفمنـد بـه منظور رسـیدن به 
نتیجـه مطلـوب میباشـد امـا متاسـفانه در خصـوص 
آب مصرفـی مجموعـه روسـتاهای تُرمـان نـه تنهـا 
هیچگونـه برنامـه ریـزی میـان مـدت و دراز مدتـی 
صـورت نگرفته بلکـه بیشـتر کارها در راسـتای رفع 
بحـران آب مقطعـی، آن هـم بصـورت حداقلـی بوده 

. ست ا
وی بـا اشـاره بـه پیگیری هـای مکرر طی سـالهای 
متمـادی بـرای رفـع مشـکل آب روسـتاهای غـرب 
المـرد تصریح کـرد: در نتیجـه پیگیری هـای مجدانه 
شـوراها و دهیاران روسـتاهای دهسـتان حومه المرد 
بـه ویژه تُرمـان، با ایجاد چـاه آهکـی در تنگه ماری 
بـه منظـور افزایش آب موافقـت گردید اما متأسـفانه 
بـا وجـود اینکـه مبلغی نیز بـرای طـرح مطالعاتی آن 
هزینـه شـد، بدلیل عـدم اعتبـار پروژه ۳ سـال معلق 
مانـد تـا در نهایت بـا عنایـت دکتر موسـوی نماینده 
محتـرم المـرد و مهر از محـل اعتبارات زیر سـاخت 

مبلـغ یـک میلیـارد تومـان در نظر گرفته شـد.
از مسـیر  ادامـه داد: کار تسـطیع و راهسـازی  او   
ورودی تنـگ ترمـان آغـاز شـد امـا پـس از چنـد 
روز پیشـروی از تنـگ ترمـان بـه سـمت مـکان چاه 
مـورد نظـر بـا ممانعت افـرادی بـا دیدگاه هـای غیر 
لـذا  گرفـت  قـرار  سیاسـی  صرفـًا  و  کارشناسـانه 
پیگـری هـا نتیجـه بخـش نبـود و پـروژه ای بـا این 

عظمـت و هزینـه اولیـه متوقـف شـد.
دیگـر  اقدامـی  در  افـزود:  روسـتایی  معتـرض 
باپیگیـری مجدانـه جمعـی از معتمدیـن بنـا بـر حفر 
چـاه پشـتیبان در اراضـی ملـی دهانـه تنـگ ترمـان 
برابـر بـا نظـر کارشناسـان امـور آب و ژئوفیزیـک 
تعییـن مـکان شـد کـه مجـدداً عـده ای بـا زیـاده 
خواهـی نسـبت بـه مکان مـورد نظـر کـه از اراضی 
ملیسـت اعـام مخالـف کردنـد و تاکنـون باتکلیف 

مانـده اسـت.
بحـران آب  اینکـه  بیـان  بـا  ایـن جـوان المـردی 
در غـرب المـرد در فصـل تابسـتان حادتـر میشـود 
خاطرنشـان کـرد: در آخریـن اقـدام صـورت گرفته 
مقـرر شـد کـه حفـر چـاه پشـتیبان در اسـرع وقت 
صـورت پذیـرد امـا بـاز هـم متاسـفانه بـه دالیلـی 
عملیـات اجرایـی آن آغـاز نگردید تا قریـب به ۵۰۰ 
مشـترک خانگـی و خانـه باغی بـا جیره بنـدی آب، 
صرفـًا نیمـه هـای شـب از آب بهره منـد و طول روز 

بـا بـی آبـی سـر کنند.
وی در پایـان اذعـان داشـت: چـاه فعلـی بـا اِسـی 
۳۰۰۰۰ یعنـی شـوری مطلـق بـه مـردم آب رسـانی 
نسـبی می کنـد کـه متاسـفانه آب آن نیـز باتوجـه به 
اینکـه کـف شـکنی چاه بـه الیه هـای مـارو خورده 
اسـت آب مکفـی جهـت انتقال بـه مخرن نـدارد لذا 
ایـن بحـران )کـم آبی( مـردم را بـه سـتوه آورده تا 
جایـی کـه با تجمـع در مقابـل فرمانداری شهرسـتان 
امـر  از مسـئولین  را  خواسـته هـای مشـروع خـود 

شدند. خواسـتار 
تـاش بـرای آب رسـانی مطلوب به روسـتاهای  

شهرسـتان المرد
در ادامـه رئیـس آبفـای روسـتایی شهرسـتان المرد 
نیـز با اشـاره به منبـع آبرسـانی به روسـتاهای غرب 
ایـن شهرسـتان گفـت: در حـال حاضـر آب طـرح 
محـرم با حـدود ۸-۹ لیتر در ثانیه و پمپاژ ۵ سـاعت 
در روز بـه روسـتاهای غرب المـرد آبرسـانی میکند 
همچنیـن عـاوه بـر آن، یـک حلقه چـاه دسـتی نیز 

کـه ۵-۶ لیتـر آب در ثانیـه تولیـد میکنـد آب ایـن 
روسـتاها را پشـتیبانی میکند.

 مسـعود مسـعودنیا بـا بیـان اینکـه چـاه آبرسـان 
بـه روسـتاهای غـرب المـرد با وجـود کف شـکنی 
هـای مکـرر برای رسـیدن بـه آب متأسـفانه بـه گِل 
رسـیده اسـت و آب کافی نـدارد ادامه داد: از سـال 
۹۷ بـرای رسـاندن آب بـه مجموعـه غـرب المرد از 
جملـه تُرمـان به دنبـال منبـع آب بودیم کـه بتوان به 
گونـه ای ایـن کمبـود دهسـتان حومه را بـه حداقل 
ممکـن برسـانیم لـذا بـا مطالعـات انجـام شـده از 
سـوی سـازمان امور آب منطقه ای فـارس یک محل 
احـداث چاه آهکـی باالی روسـتای ناوبنـدی )تنگ 

مـارو( تعیین شـد.
وجـود  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  مسـئول  مقـام  ایـن 
اینکـه محـل احـداث چـاه در اراضـی ملـی و در 
شـعاع دو کیلومتـری تنـگ تُرمـان بـود و ۴ کیلومتر 
بـرای دسترسـی بـه آن و اسـتقرار دسـتگاه حفاری، 
از  برخـی  امـا  خاکبـرداری و جـاده احـداث شـد 
اهالـی روسـتاهای غـرب بـا تجمع در محـل احداث 

مانـع از حفـاری شـدند.
ایـن مـوارد درحالـی کـه  ابرازداشـت:  مسـعودنیا 
تمامـی مجـوز های الزمـه جهـت حفر چـاه مذکور 
اخذ شـده بـود رخ داد؛ تجمع کننـدگان معتقد بودند 
کـه حفـر چـاه آبرسـان باعث خشـک شـدن باغات 
آنهـا خواهـد شـد لـذا فرمانـداری شهرسـتان اعام 
کـرد که بـه علـت ایجـاد مشـکات اجتماعـی کار 

حفـر چـاه متوقف شـود، لـذا متوقـف نیـز گردید.
رئیـس آبفـای روسـتایی شهرسـتان المـرد تصریـح 
کـرد: در اقـدام بعـدی آبفـای شهرسـتان المـرد در 
باالی روسـتای حسـن آبـاد )در دشـت اراضی ملی( 
بـه مجموعـه غـرب  آبرسـان  احـداث چـاه  بـرای 
المـرد، ضمن تعییـن محل احـداث چـاه، مجوزهای 
الزمـه را از ادارات مختلـف در حـال دریافت اسـت 
تـا مشـکل کمبـود آب دهسـتان حومـه مرتفع شـود 
امـا متأسـفانه در ایـن اقدام نیـز برخی از روسـتاییان 
بـا تمـاس هـای مکـرر اعـام میکننـد که حفـر چاه 
آبرسـان موجـب آسـیب بـه چاه هـای آنهـا میشـود 
امـا ایـن موضـوع بر اسـاس نظـر کارشناسـان انکار 
پذیر اسـت لـذا بـا تأمین امنیـت اجتماعی از سـوی 
دسـتگاه های ذیربـط مجدانـه بـه دنبـال حفـر چـاه 
دیگـر شـاهد  تـا  بـرای مجموعـه هسـتیم  آبرسـان 

قطعـی آب در روسـتاهای غـرب المـرد نباشـیم.

۷۶۰ پرس غذای گرم در بین 
خانواده های نیازمند شهرستان ُمهر 

توزیع شد
محمـد فرزانـه مدیـر کانونهـای خدمـت رضـوی 
شهرسـتان ُمهـر از توزیـع ۷۶۰ پـرس غـذای گـرم 
بـه مناسـبت شـهادت امـام رضـا علیه السـام در 
بیـن خانـواده هـای نیازمنـد شهرسـتان ُمهر اسـتان 

فـارس خبـر داد.
شـهادت  ایـام  تسـلیت  عـرض  ضمـن  فرزانـه 
هشـتمین اختـر تابنـاک امامـت و والیت آقـا علی 
ابـن مـوس الرضـا)ع( اظهـار داشـت: بـه همیـن 
و  رضـا)ع(  امـام  شـهادت  شـامگاه  در  مناسـبت 
روسـتای  کانونهـای خدمـت رضـوی  همـت  بـه 
فاریـاب، کانـون مسـجد النبـی شـهر ُمهـر، کانون 
خواهـران شـهر وراوی، کانون خواهـران بردکویه، 
کانـون خواهـران شـول، ۷۶۰ پرس غـذا به ارزش 
ریالـی ۶۰۵میلیـون ریـال طبـخ و در بیـن خانواده 
هـای نیازمنـد و هیئـت هـای حسـینی)ع( توزیـع 

. ید د گر
محمـد فرزانـه بـا بیـان اینکـه در شـب شـهادت 
آقـا امـام مهربانـی هـا مراسـم ویـژه شـهادت بـا 
همـکاری هیئـت متوسـلین شـهر ُمهـر و کانونهای 
خدمـت رضـوی در جـوار قبـور شـهدای گمنام با 
حضـور بـرادران و خواهـران ایمانـی بـا رعاعـت 
پروتـکل هـای بهداشـتی بـا صلـوات خاصـه امام 
رضـا)ع( ونوحـه مرثیـه خوانـی توسـط مداحـان 
و سـخنرانی برگـزار گردیـد کـه در پایـان از همه 
شـرکت کننـدگان در مراسـم پذیرایـی بعمـل آمـد.

کانونهـای  همـکاری  از  تشـکر  ضمـن  فرزانـه 
خدمـت و هیئـت هـای مذهبـی و پایگاهای بسـیج 
اعـام داشـتند کـه مشـابه ایـن برنامـه در شـهرها 
و بخـش هـای تابعـه شهرسـتان توسـط کانونهـای 

خدمـت انجـام گرفـت.
مدیـر کانونهـای خدمت رضـوی در پایـان عنوان 
نمودنـد: امـروز بـا برنامـه ریزهایـی که بـا نانوای 
هـای شـهر صـورت گرفـت در دو نقطـه از شـهر 

ُمهـر نـان صلواتـی بین مـردم توزیـع گردید.
یتیم نوازی نیکوکاران اشکنانی

مرکـز  سـیما،  و  خبرگـزاری صـدا  گـزارش  بـه 
فارس،رییـس شـورای کمیتـه امـداد امـام خمینی 
ره اشـکنان المرد گفـت: نیکوکاران اشـکنانی ۷۵۰ 
میلیـون تومـان بـه ایتـام تحـت تکفـل خـود در 

اهداکردنـد. اشـکنان 
عبـاس صحراگـرد افـزود: ایـن مبلـغ در اختیـار 
۱۹۲ یتیـم تحت پوشـش کمیتـه امداد امـام خمینی 

اشـکنان قـرار گرفت
وی افـزود:در ۶ ماهه اول امسـال هـم این خیرین 
نیازمنـدان  میـان  کاال  سـبد  تومـان  میلیـون   ۷۰۰

کردند توزیـع  اشـکنانی 
مسئول گروه جهادی دانشجو 

معلمان فارس در المرد:
13۰ بسته لوازم تحریر بین

 دانش آموزان نیازمند المردی توزیع شد

مسـئول گـروه جهـادی دانشـجو معلمـان فارس 
در المـرد تصریـح کرد: بـا کمک مردم شهرسـتان 
المـرد و گـروه جهـادی شـهید مسـعود طاهـری 
بسـته   ۱۳۰ فـارس(  اسـتان  معلمـان  )دانشـجو 
لـوازم تحریـر متشـکل از اقام فرهنگـی و ایرانی، 
متناسـب بـا پایـه هـای مختلـف اول تـا سـوم و 
آمـوزان  دانـش  بیـن  و  تهیـه  تـا ششـم  چهـارم 

نیازمنـد المـردی توزیـع شـد.
سـید عـارف حقایقـی در گفت وگـو بـا خبرنگار 
برنـا از شهرسـتان المـرد، ارزش هر بسـته حمایتی 
یـک  از  بیـش  را  نیازمنـد  آمـوزان  دانـش  ویـژه 
میلیـون ریـال بـرآورد کـرد و گفـت: تمـام هزینه 
تهیـه ایـن بسـته های لـوازم تحریـر با مشـارکت 
بـوده  دانشـجویان  و  جـوان  قشـر  بویـژه  مـردم 

. ست ا
وی بـا بیـان اینکـه تا کنـون بیـش از ۲۰۰ دانش 
آمـوز بی بضاعـت و نیازمند در سـطح شهرسـتان 
المـرد شناسـایی شـده اسـت افـزود: بسـته هـای 
دفتـر،  پاک کـن،  مـداد،  شـامل  تحریـر  لـوازم 
خط کـش،  مدادرنگـی،  تـراش،  مـداد  خـودکار، 
پـرگار، جامـدادی و .  .. اسـت کـه گـروه جهادی 
دارد در  نظـر  شـهید مسـعود طاهـری المـرد در 
طـول سـال تحصیلـی ایـن امـر جهـادی خـود را 
ادامـه داده و بـا توجه بـه تمام شـدن الزم تحریر 
نـام بـرده، مجـدداً آن را با کمک مـردم خریداری 

و بیـن نیازمنـدان توزیـع کنـد.
حقایقـی تربیـت و آمـوزش جهـادی بـه دانـش 
آمـوزان نیازمنـد در کنـار تهیـه بسـته هـای لوازم 
تحریـر را از جملـه اقدامـات گروه جهادی شـهید 

مسـعود طاهـری المـرد عنـوان کرد.
گـروه جهـادی شـهید مسـعود طاهـری زیـر نظر 
بسـیج دانشـجویی فرهنگیـان فـارس اسـت، کـه 
در هـر شهرسـتان اسـتان دارای دو رابـط جهادی 

خواهـران و بـرادران میباشـد

3اخبار

همکاری جهاد دانشگاهی و کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان المرد

روستاییان المردی به قطعی و جیره بندی آب اعتراض کردند

وعده مسئوالن المرد برای بررسی مشکالت کارکنان منطقه پارسیان
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طلــوع 
المرد و مهر

حضرت محمد  )ص( :
۴  آگهی

داناترین مردم کسی است که دانش دیگران 
را به دانش خود بیفزاید.

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311029000192 مورخـه 1400/06/24 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم معصومه 
شـفیعی سـیف آبـادی  فرزنـد مصطفـی      بـه شـماره شناسـنامه 17 صـادره از کازرون    در ششـدانگ    یک قطعه زکیـن زراعتی  به 
مسـاحت  1016603 مترمربـع  پـالک 153 فرعـی از 1237  اصلـی  مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1237اصلـی قطعـه 6 بخش 8 
فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقای کیامـرث جهانگیر پـور آردگپان  محـرز گریده اسـت     . لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03

امید حسینی  رئیس ثبت اسناد و اماک فراشبند  
۷۸/ م الف

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311029000195 مورخـه 1400/06/29 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای محمد 
علی ویسـی   فرزند مسـیح     به شـماره شناسـنامه 1557 صادره از فراشـبند     در ششـدانگ    یک قطعه زکین زراعتی  به مسـاحت  
65055 مترمربـع  پـالک 110 فرعـی از 1230  اصلـی  مفـروز و مجزی شـده از پـالک 1230 اصلی  قطعه 6 بخـش 8 فارس واقع در 
شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقای حیـدر خدابخشـلو  محرز گریده اسـت     . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03

امید حسینی  رئیس ثبت اسناد و اماک فراشبند  
۷۶/ م الف

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311029000191 مورخـه 1400/06/24 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای احسـان 
عالیشـوندی    فرزند رضا   به شـماره شناسـنامه 52 صادره از فراشـبند     در ششـدانگ    یک درب باغ نخلی به مسـاحت 36574متر 
مربـع    پـالک 7707 فرعـی از 1231  اصلـی  مفـروز و مجـزی شـده از پالک 7530 فرعـی از 1231  اصلی  قطعـه 6 بخش 8 فارس 
واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای بهادر کاویانی و سـبز علی عالیشـوندی  محـرز گریده اسـت     . لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03

امید حسینی  رئیس ثبت اسناد و اماک فراشبند  
۷۵/ م الف

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311017000085 مورخـه 1400/06/16 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک خرامه  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای علـی کریمی     
فرزنـد محمـد    بـه شـماره شناسـنامه 9666 صـادره از     در ششـدانگ    یـک قطعـه زمین کشـاورزی  بـه مسـاحت 55715/11 مربع  در   
پـالک 213باقـی مانـده بخـش 5 فـارس واقع حـوزه ثبت ملک حرامـه انتقالـی بموجب سـند رسـمی شـماره 30064- 1399/11/28 دفتر 
خانـه 274 خرامـه ) بـه میـزان 5هکتـار طبـق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری ( و انتقالی با واسـطه از سـوی آقایـان محمد رضـا ، مهدی ، 
سـلیمان ، منصـور، جابـر ، ساسـان، عبـاس ، ایـوب ، عظیـم و خانم لیال کریمـی وراث مرحـوم محمد کریمی ) بـه میـزان 11/ 5715 متر مربع 
( موضـوع سـند شـماره 49843- 1354/4/31 دفتـر خانـه 39 شـیراز    محـرز گریـده اسـت     . لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 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 مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03

لهراسب عرفان  رئیس ثبت اسناد و اماک خرامه   
۴۴۶۰/ م الف

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311029000190 مورخـه 1400/06/23 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد جـوکار    به شـماره شناسـنامه 9805 صـادره از فراشـبند     در ششـدانگ    یک درب 
بـاغ نخلـی بـه مسـاحت 125701 متـر مربع      پـالک 104 فرعی از  اصلی  مفروز و مجزی شـده از پـالک 1240   اصلی  
قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریداری از مالک رسـمی علی جـوکار  محرز گریده اسـت     . لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

شـد. خواهد  صادر 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03

امید حسینی  رئیس ثبت اسناد و اماک فراشبند  
۷۷/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۲۹۰۰۰۰۲۶ مورخـه ۱۴۰۰/۲/۵ هیـات قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یـک درب بـاغ نخلـی  تحـت پـاک ۱۲۳۲/۱۲۷۲ مفروز و مجزی شـده 
پـاک ۱۲۳۲ بـه مسـاحت ۱۷۱۴۴/۷ متـر مربـع واقـع در فراشـبند بخـش ۸ فـارس در مالکیتآقـای علـی نقی کشـاورز  
فرزنـد محمـد تقـی  بـه شـماره شناسـنامه ۷۳۰ قـرار گرفته اسـت و مطابـق سـوابق ثبتی تحدیـد حدود پـاک اصلی 
پـس از انتشـار آگهـی تحدیـد حـدود بعمـل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـای مالـک و برابر دسـتور تبصره مـاده ۱۳ 
قانـون تعییـن تکلیـف اراضی و سـاختمان  های فاقد سـند رسـمی عملیات تحدید حـدود پاک موصوف روز دو شـنبه 
مورخـه ۱۰//۱۴۰۰/۰۸ سـاعت ۹ صبـح  در محـل وقـوع ملک شـروع و انجـام خواهد گرفـت . لذا به وسـیله این اگهی 
از کلیـه صاحبـان امـاک مجـاور دعـوت مـی گردد کـه در وقت مقـرر در محـل وقوع ملک  حضـور یافتـه و  چنانچه 
نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی پـاک مذکور ادعایـی دارند طبـق مـاده ۲۰  قانون ثبت اعتـراض خـود را کتبا از 
تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدید حـدود به مدت ۳۰ روز به اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم 

و رسـید دریافـت دارند 
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۷/۱۸

   تاریخ تحدید حدود ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۲۹۰۰۰۰۲۵ مورخـه ۱۴۰۰/۲/۵ هیـات قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی ششـدانگ یک قطعـه زمیـن زراعتـی  تحـت پـاک ۱۲۳۲/۱۲۷۳ مفـروز و مجزی 
شـده  از پـاک ۱۲۳۲ بـه مسـاحت ۹۴۵۳۵ متر مربع واقع در فراشـبند بخش ۸ فـارس در مالکیتآقای علی نقی کشـاورز  
فرزنـد محمـد تقـی  بـه شـماره شناسـنامه ۷۳۰ قـرار گرفته اسـت و مطابـق سـوابق ثبتی تحدیـد حدود پـاک اصلی 
پـس از انتشـار آگهـی تحدیـد حـدود بعمـل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـای مالـک و برابر دسـتور تبصره مـاده ۱۳ 
قانـون تعییـن تکلیـف اراضی و سـاختمان  های فاقد سـند رسـمی عملیات تحدید حـدود پاک موصوف روز دو شـنبه 
مورخـه ۱۰//۱۴۰۰/۰۸ سـاعت ۹ صبـح  در محـل وقـوع ملک شـروع و انجـام خواهد گرفـت . لذا به وسـیله این اگهی 
از کلیـه صاحبـان امـاک مجـاور دعـوت مـی گردد کـه در وقت مقـرر در محـل وقوع ملک  حضـور یافتـه و  چنانچه 
نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی پـاک مذکور ادعایـی دارند طبـق مـاده ۲۰  قانون ثبت اعتـراض خـود را کتبا از 
تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدید حـدود به مدت ۳۰ روز به اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم 

و رسـید دریافـت دارند 
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۷/۱۸

   تاریخ تحدید حدود ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
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آگهی حصر وراثت 
آقـای اکبـر زارعـی    دارای شناسـنامه 3 به شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت گواهـی حصر وراثت نمـوده و چنیـن توضیح داده 
کـه شـادروان علـی زارعـی  ه شـماره شناسـنامه 243 در تاریـخ 1393/9/17ذز اقامتـگاه دائمی خود شـهرک امـام خمینـی )ره(  بدرود 

حیـات گفتـه  و ورثـه حیـن الفـوت  آن مرحوم منحصر اسـت به 
1- دختر بس شـریفی متولد 1319 ش ش 11 صادره از المرد زوجه متوفی  

2- اکبر زارعی متولد 1354 ش ش 3 صادره از الرسـتان پسـر متوفی 
3- حمید  زارعی متولد 1356 ش ش 569 صادره از مهر  پسـر متوفی 

4- سـکینه   زارعی گله داری  متولد 1347 ش ش 13 صادره از آبادان   دختر  متوفی 
5- سـیمین    زارعی گله داری  متولد 1347 ش ش 771 صادره از آبادان   دختر  متوفی 

6- فاطمـه    زارعـی گلـه داری  متولد 1349 ش ش 375 صادره از مهر   دختر  متوفی 
7- فرشـته    زارعی گله داری  متولد 1361 ش ش 8 صادره از الرسـتان    دختر  متوفی 

و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی در خواسـت مزبـور را به اسـتناد مـاده 362 قانون امور حسـبی یک 
نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یا وصیـت نامـه ای از متوفی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهـی ظرف یـک ماه به 

شـورا تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد. 
دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 

آگهی مفقودی 
بدینوسـیله اعـالم مـی گردد سـند موتور سـیکلت تیمـاس  به رنـگ نقره 
ای  بـه شـماره بدنـه 250875508  شـماره موتـور 7m050524  بنـام 
علـی عباسـی کد ملـی 5159747265 مفقـود گردیده و از درجـه اعتبار 

سـاقط  می باشـد 

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی 
آگهی می پذیرد
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