
امام جمعه المرد مطرح کرد؛
دعوت از صاحب نظران برای 
تهیه سند جامع آمایش المرد

 امام جمعه چاه ورز :
 وحدت از اصول مهم  دین بوده 

که برای حفظ آن چیزهای 
گرانبهائی فدا شده است

بزرگداشت هفته وحدت در بخش 
گله دار شهرستان ُمهر 

معاون بهداشت شهرستان المرد:
واکسن ایرانی پاستوکووک در 

سبد واکسیناسیون دانش آموزان 
المردی قرار گرفت

پاکدستی پاکبان المردی در 
بازگرداندن

2 ۴۰ میلیون تومان
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مقام معظم رهبری: 
هر ملتی که متحد باشد، هر 
ملتی که میان خود تنازع و 
جداِل ویرانگر نداشته باشد، 

مقابل همه ی دشمنی ها 
شکست ناپذیر خواهد شد.

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

سرپرستان فرمانداری شهرستانهای المرد و مهر در 
دولت سیزدهم معارفه شدند
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3

برادر گرامی 

جناب آقای حاج اسماعیل رستگار
انتصـاب شایسـته حضرتعالـی به عنـوان فرمانـدار  و نماینـده دولت 
در شهرسـتان  والیـت مـدار المـرد  را صمیمانه به جنابعالـی و مردم 

شـریف شهرسـتان  تبریـک عـرض می نمایم.
بـدون شـک سـوابق، تجـارت و درایـت ارزشـمند جنابعالـی در 
جایگاههـای مختلـف مدیریـت سیاسـی، علمـی و اجتماعـی نویـد 
بخـش حرکتـی نـو و تـاش مضاعـف و با شـتاب بیشـتر در راسـتای 
توسـعه همه جانبـه بویـژه زیرسـاخت های اقتصادی شهرسـتان المرد  
اقتصـادی،  تمـام متخصصـان و کارشناسـان  اذعـان  بـه  اسـت کـه 
ظرفیتهـا و پتانسـیلهای بالقـوه ای در بخـش هـای تولیـدی، صنعتی، 

معـادن، تجـارت و کشـاورزی دارد.
ضمـن آرزوی موفقیـت بـرای شـما بـرادر گرانمایـه از خداونـد 
عـز و جـل سـعادت، سـامت، سـربلندی و گشـایش امـور رابرایتان 

خواسـتارم.

نمایشگاه اتومبیل امیری 

برادر ارجمند 

جناب آقای حاج اسماعیل رستگار
فرمانـدار  عنـوان  بـه  جنابعالـی  شایسـته  انتصـاب 
شهرسـتان المـرد   را تبریک عرض مـی نمایم و باور 
دارم کـه بـی گمـان حضـور شـما در این مسـئولیت 
بـه عنـوان خادمـی صدیـق و کاردان که بـا کوله بار 
گرانـی از تجربـه در دیـار کریمان حضـور یافته اید، 
در کنـار نماینـده انقالبـی و سـخت کوش شهرسـتان 
جنـاب آقـای دکتـر موسـوی ، نویـد بخـش تحولـی 
بیـش از پیـش در شهرسـتان المـرد  خواهـد گردید.
ایـن انتصـاب کـه بـه طـور قطعـا نشـأت گرفتـه از 
توانمنـدی های علمـی، مدیریتی و کارنامه درخشـان 
شـما  بـه  را  بـوده  رسـانی  خدمـت  در  حضرتعالـی 
تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده و از خداونـد متعال 
توفیـق روز افزونتـان را در تمامـی مراحـل زندگـی 

مسـئلت داریـم.
جمعی از اهالی بخش خیرگو 

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی 
آگهی می پذیرد

۰9173819683 -527256۴8

دعوت به همکاری 
بـه یک خانم حسـابدار مسـلط بـه کامپیوتر جهـت کار در نمایندگـی تراکتور 
سـازی محمـدی را دارد  متقاضیـان مـی توانند بـا مراجعه بـه آدرس خیابان 
توحیـد نبـش کوچه پرواز یا بـا شـماره همـراه 09171845405 تماس حاصل 

یند  فرما
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کتاب علمدار سخن رونمایی شد

 مراسـم بزرگداشـت زنده یـاد علمدار راسـتگو 
فعـال ادبیـات شـفاهی جنـوب کشـور در المـرد 
برگـزار و طی آن کتـاب علمدار سـخن رونمایی 

. شد
بـا  مراسـم  ایـن  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
حضـور مـردم، و جمـع کثیـری از اهالـی قلـم، 
بزرگداشـت  مراسـم  اولیـن  ادیبـان،  و  شـعراء، 
علمـدار راسـتگو در تـاالر مجنـون چـاه ورز بر 

شـد. گزار 
جمعـه  امـام  عدالتـی  احمـد  االسـام  حجـت 
موقـت شـهر چـاه ورز اظهـار کـرد: چهـل روز 
اسـتادی  اسـتوار،  پـدری  پـاک  نـگاه  از  اسـت 
فرهیختـه، وصفـا بخـش مجالس قرآنـی و محافل 
دینـی محـروم گشـته ایم که نـام نیکـش را برای 

همیشـه گرامـی میداریـم.
در ادامـه احمـد اکبرپور نویسـنده نامـی ادبیات 
بـا  افـراد  بعضـی  داشـت:  اظهـار  نیـز  کـودک 
مـی  شـروع  بلکـه  شـوند  نمـی  تمـام  مرگشـان 
شـوند کـه علمـدار راسـتگو از آن دسـته افـراد 

. ست ا
وی خاطـر نشـان کـرد: روح ایـن گونـه افـراد 
چنـان اتمسـفری دارد کـه فرهیختـگان زیادی را 
دور هـم جمـع می کنـد و ایـن نشـان از ترکیب 
آسـمانی و زمینـی بـودن و قـدرت ادبـی زنـده 

اسـت. راسـتگو  یاد 
در ادامـه راشـد انصاری نویسـنده و شـاعر طنز 
پـرداز جنـوب کشـور اظهـار داشـت: خوشـا به 
حـال علمـدار راسـتگو کـه ایـن همـه عاشـق و 
دوسـتدار دارد، و بـا آسـمانی شـدن ایـن عارف 
بـه  بایـد  و  شـد  تکریـم  یـادش  و  نـام  نامـی، 
مسـئولینی کـه حضـور نیافتنـد و از گفتـن حتـی 
یـک پیـام تسـلیت خشـک و خالـی هـم بـرای 

خانـواده وی دریـغ ورزیـد، انتقـاد کـرد.
انصـاری گریـزی به عالـم سیاسـت زد و گفت: 
در هـر کشـوری چنـد درصـد مـردم سیاسـیون 
آن را مـی شناسـند خیـل کم اسـت، امـا حافظ، 
سـعدی، خیـام، و دیگـر شـاعران و نویسـندگان 

تـا قیـام قیامـت مانـدگار خواهنـد بود.
خالـو راشـد در پایـان توصیـه کـرد: فرزندانتان 
را از طفولیـت بـه خوانـدن ادبیـات و قصه آشـنا 

کنیـد تـا قـدرت تخیل شـان افزایـش یابد.
در پایـان ایـن آییـن، از کتـاب علمـدار سـخن 

شـد. رونمایی 
به گـزارش خبرنـگار مهـر، علمدار راسـتگو در 
سـال ۱۳۲۵ در چاهـورز، و در خانـواده ای فقیر 

شـد. متولد 
زنـده یاد راسـتگو، در سـن ۷۵ سـالگی دعوت 

حـق را لبیـک گفت.
کمک 6۰۰میلیون ریالی خیرین به 
افراد بی بضاعت روستاهای اشکنان
الزمـان  مدیرکانـون فرهنگـی حسـینیه صاحـب 
)عـج( روسـتای کشـکو از توابع اشـکنان گفت: 
 ۶۰۰ از  بیـش  ایـن کانـون فرهنگـی  بـه همـت 
میلیـون ریـال به افـراد بـی بضاعت این روسـتا 

و روسـتاهای اطـراف کمک شـده اسـت.
عیـن اهلل کهسـاری در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر 
از همـت و تـاش خیریـن بـرای رفـع مشـکل 
تشـکر  بضاعـت  بـی  خانواده هـای  حداقلـی 
و قدردانـی کـرد و گفـت: بایـد قـدردان ایـن 
خیریـن بـی نام و نشـان بـود. خیرینی کـه حتی 

راضـی بـه بـردن نامشـان را هـم نیسـتند.
وی بـه کمـک ۱۲ میلیـون و ۵۰۰ هـزار تومانی 
افـراد بـی بضاعـت خبـر داد و  بـه  یـک خیـر 
نیازمنـد،  افـراد  بـه  کمـک  راسـتای  در  گفـت: 
بـی  بیمـار  بـه  نیـز  تومـان  میلیـون   ۳۰ مبلـغ 
و  سـرطان،  عمـل  بـرای  ومعلـول  سرپرسـت 

گرفـت. صـورت  چشـم  بیمـاری 
وی افـزود: کمـک بـه افـراد بی بضاعـت برای 
هـزار   ۸۰۰ و  میلیـون   ۲ مبلـغ  بـه  دارو  تهیـه 

تومـان نیـز در مهرمـاه انجـام شـد.
توزیـع  و  قربانـی،  داد:  ادامـه  خیـر  نماینـده 
بی بضاعـت  خانـواده   ۵۳ بیـن  قرمـز  گوشـت 
بـه مبلـغ هفـت میلیـون تومـان و کمـک خریـد 
موبایـل بـرای کاسـهای آنایـن مدرسـه دانش 
آمـوز بـی بضاعـت نیز، بـه مبلـغ چهـار میلیون 

تومـان انجـام شـده اسـت.
وی افـزود: کمـک بـه دانـش آمـوزان جهـت 
خریـد وسـایل مدرسـه، و لـوازم التحریـر نیـز 
پذیرفـت. تومـان صـورت  میلیـون   ۱۰ مبلـغ  بـه 

فرهنگـی  کانـون  مدیـر  کهسـاری  اهلل  عیـن 
روسـتای  )عـج(  الزمـان  صاحـب  حسـینیه 
انجـام  هزینه هـای  مجمـوع  پایـان،  در  کشـکو، 
هـزار   ۶۰۰ و  میلیـون   ۶۶ را  مهرمـاه  در  شـده 
تومـان عنـوان کـرد و گفـت: ایـن کمک هـا بـا 
توجـه بـه نیـت خیـر در فصـول مختلـف سـال 

دارد. ادامـه 

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد المـرد از 
اسـتقبال چشـمگیر دانشـجویان از رشـته های این 

داد.  خبر  دانشـگاهی  واحـد 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  هاشـمی  سـیداحمد 
از  المـرد  در  آنـا  خبرگـزاری  اسـتان های  گـروه 
ایـن  رشـته های  از  جوانـان  چشـمگیر  اسـتقبال 

داد.  دانشـگاهی خبـر  واحـد 
وی اظهـار کـرد: در سـال تحصیلـی جدیـد بـا 
توجـه بـه اینکـه هنـوز نتایـج کنکور کارشناسـی 
ارشـد دانشـگاه اعام نشـده اسـت، حـدود ۶۰۰ 
مقاطـع  و  رشـته ها  در  جدیـد  دانشـجوی  نفـر 
آزاد  دانشـگاه  کارشناسـی  و  کاردانـی  مختلـف 

کرده انـد. ثبت نـام  المـرد  واحـد  اسـامی 
المـرد  واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 
گفـت: بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد رشـته های این 
واحـد دانشـگاهی و متناسـب بـودن رشـته ها بـا 
جوانـان،  و  منطقـه  صنعتـی  و  علمـی  نیازهـای 
اسـتقبال  شـاهد  جدیـد  تحصیلـی  سـال  در 
در  تحصیـل  ادامـه  بـه  عاقه منـدان  چشـمگیر 
توجـه  بـا  کـه  بودیـم  دانشـگاهی  واحـد  ایـن 
سـال های  در  انجام گرفتـه  برنامه ریزی هـای  بـه 
مقاطـع  در  دانشـجویان  تعـداد  افزایـش  قبـل، 
مقطـع  به ویـژه  دانشـگاه  تحصیلـی  مختلـف 

نبـود. انتظـار  از  دور  تکمیلـی  تحصیـات 
عضـو هیئت علمـی دانشـگاه آزاد اسـامی واحد 
المـرد ایـن واحـد دانشـگاهی را یکـی از مراکز 
فـارس  اسـتان  جنـوب  موفـق  عالـی  آمـوزش 
دانسـت کـه بـا توجـه بـه دارا بـودن امکانـات 
آموزشـی  تحقیقاتـی،  علمـی،  بـه روز  و  مجهـز 
آزمایشـگاه های  و  کارگاه هـا  ازجملـه  رفاهـی  و 
معمـاری،  مرکزی،آتلیه هـای  کتابخانـه  مجهـز، 
سـالن  چمن مصنوعـی،  زمیـن  زبـان،  البراتـوار 

و  چندمنظـوره  ورزشـی  سـالن  بدن سـازی، 
بـرای  الزم  اسـتانداردهای  دانشـجویی  خوابـگاه 

داراسـت. را  جوانـان  تحصیـل 
المـرد  واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 
خاطرنشـان کـرد: تمام تـاش مجموعه دانشـگاه 
واحـد  ایـن  رشـته های  تعـداد  افزایـش  بـر 
و  واحـد  امکانـات  بـه  توجـه  بـا  دانشـگاهی 
اعضـای هیئت علمـی و نیـاز صنایـع منطقـه اسـت.

هاشـمی ازجملـه عوامـل موفقیت هـای دانشـگاه 
مسـتمر  تـاش  را  المـرد  واحـد  اسـامی  آزاد 
واحـد  ایـن  اسـتادان  و  کارکنـان  مخلصانـه  و 
دانشـگاهی و وجـود فضـای همدلـی و وحـدت 

دانسـت. دانشـگاه  اهـداف  پیشـبرد  در 
وی افـزود: دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد المرد 
دانشـجو  جـذب  در  برتـر  دانشـگاه های  جـزء 
ثبت نـام و  بـه تمدیـد زمـان  بـا توجـه  بـوده و 
عاقه منـدان  آن،  پایـان  مهلـت  نبـودن  مشـخص 
بـه ادامـه تحصیـل در ایـن دانشـگاه می بایسـت 
در اسـرع وقـت نسـبت بـه ثبت نـام خـود اقـدام 

کننـد.

بـه گـزارش خبرنگار مهر، مراسـم تودیع سـید محمد 
موسـوی و معارفه حمـزه محمدی سرپرسـت فرماندار 
شهرسـتان مهر با حضور وکیل زاده سرپرسـت سیاسی 
اسـتانداری فـارس و سـید موسـی موسـوی نماینـده 
مـردم شهرسـتان های المـرد و مهر در مجلس شـورای 
اسـامی، شـورای تأمیـن، ائمـه جمعـه و جماعات و 
جمعـی از خانواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگـران و 
شـورای اداری شهرستان مهر در سـالن اجتماعات این 
فرمانـدار برگزار شـد و طی آن از خدمات سـید محمد 
موسـوی تقدیـر و حمزه محمـدی به عنوان سرپرسـت 

فرمانـداری مهر معرفی شـد.
سـید موسـی موسـوی نماینده مـردم شهرسـتان های 
المـرد و مهـر در مجلـس شـورای اسـامی در ابتدای 
صحبت هـای خود ضمـن عرض تبریـک در خصوص 
انتخـاب فرمانـدار بیـان داشـت: بنـای مـا بر ایـن بود 
کـه حتمـًا فرمانـدار بومی انتخـاب شـود و اعتقاد من 
ایـن اسـت کـه بایـد کادر سـازی کـرد در خصوص 
نیروهـای بومـی و مسـتعد این منطقـه را ارتفـاع داد و 
محمـدی فـردی بومـی و وزارت کشـوری اسـت که 
آشـنایی کامـل با این سـاختار را دارد و یقیـن دارم که 

می توانـد موفـق عمـل کنند.
موسـوی افـزود: در ایـن دوره ارتبـاط ما بـا مجموعه 
فرمانـداری شهرسـتان مهـر بسـیار قوی بوده اسـت و 

امیدواریـم که ایـن ویـروس منحوس کرونـا فروکش 
کنـد بتوانیـم حضـور بیشـتری در سراسـر شهرسـتان 

باشیم. داشـته 
ایـن عضـو کمیسـیون انـرژی در ادامـه خاطرنشـان 
سـاخت: بایـد مواظب باشـیم و فرمایشـات به سـمت 
و سـویی نـرود و امـروز جامعـه دو شهرسـتان المـرد 
و مهـر در باالتریـن سـطح آرامـش، اعتمـاد و اطمینان 
رسـید اسـت کـه می طلبـد همـه مـا خادمـان ملت و 
مسـئولین و ائمـه جمعـه و جماعات در بـوق وحدت 

بدمیـم کـه پرفایده اسـت.
موسـوی در بخـش دیگـری بیـان داشـت: فرمانـدار 
شهرسـتان مسـئولیتی اسـت که امـروز بر دوش شـما 
کار  یـک  و شهرسـتان  مـردم  و  اسـت  گذاشته شـده 
جهـادی و انقابـی می خواهنـد و از شـما به عنـوان 
فرمانـدار جدیـد می خواهـم کـه شـب و روز را به هم 
گـره بزنیـد و در خدمـت مـردم و در بین مردم باشـید 
و بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری عمـل کنیـد و 

آرامش بخـش مـردم عزیزمـان باشـید.
وکیـل زاده سرپرسـت سیاسـی اسـتانداری فـارس 
سـالم  و  خـوب  نیروهـای  از  محمـدی  کـرد:  بیـان 
وزارت کشـور اسـت که امیدواریم مشـکات مردم را 

شناسـایی و در جهـت رفـع آن هـا تـاش کننـد.
فرمانـدار  محمـدی  حمـزه  مراسـم  ایـن  ادامـه  در 
شهرسـتان ُمهـر ضمـن عـرض تبریـک بـه مناسـبت 
آغـاز هفتـه وحدت بیـان داشـت: شهرسـتان مهر یک 
شهرسـتان جـوان و نوپایی اسـت و می تـوان گفت که 

مولـود انقـاب اسـامی اسـت.
شهرسـتان  ایـن  کـه  زمانـی  از  افـزود:  محمـدی 
شـکل گرفته اسـت نیروهـای زیـادی در پیشـرفت این 
شهرسـتان تـاش و فعالیـت کرده انـد کـه از همه این 

عزیـزان تقدیـر و تشـکر می کنـم.
فرمانـدار مهـر اظهـار داشـت: تمامـی پتانسـیل ها و 

و  واقـف هسـتم  معضـات شهرسـتان  و  مشـکات 
امیـدوارم که بتوانـم در پناه خداوند متعـال تمامی این 
مشـکات و معضات را مرتفع سـازم و این شهرستان 
در همه ایام در مسـیر پیشـرفت بوده اسـت و می طلبد 

کـه ما نیـز در این مسـیر پیشـرفت اقـدام کنیم.
ایـن عضو شـورای تأمین شهرسـتان مهر خاطرنشـان 
سـاخت: همـه عزیزانی که به عنـوان مسـئولین ادارات 
و نهادهـای ایـن شهرسـتان می خواهنـد فعالیـت کنند 
بایـد تمام قـد و تمام وقـت در اختیـار مـردم و جامعـه 
باشـند و بایـد در خـارج از وقـت اداری نیز به صورت 
جهـادی جهـت رفع موانع و مشـکات این شهرسـتان 

تـاش کنیم.
ایـن مسـئول در ادامـه تصریـح کـرد: از زمانـی کـه 
مـردم  مستقرشـده اند  رئیسـی  دکتـر  مردمـی  دولـت 
یـک بارقـه امیـدی در آن هـا شـکوفا شـده اسـت و 
مـا نبایـد بـا اعمـال و رفتـار خـود ایـن بارقـه امیـد 
را ناامیـد کنیـم و بایـد در جهـت شـکوفایی و امیـد 
گام هـای بلنـد و اسـتواری را برداریـم تـا بتوانیـم بـه 
اهـداف بلند شهرسـتان دسـت یابیم. محمـدی فرماندار 
شهرسـتان مهـر در بخـش پایانـی صحبت هـای خـود 
گفت: پیشـرفت و تعالی شهرسـتان در سـایه همدلی و 
وحـدت در بین مردم و مسـئولین میسـر می شـود و از 
همـه مـردم و مسـئولین گروه های جهادی و بسـیجیان، 
نظامـی و انتظامـی و شـهروندان می خواهـم کـه در 

راسـتای وحـدت شهرسـتان کمـک کنند.
از  خـوزی  شـهر   ۱۳۵۳ متولـد  محمـدی  حمـزه 
توابـع بخـش وراوی شهرسـتان مهـر و دارای مـدرک 
تحصیلی کارشناسـی مدیریت بازرگانی و کارشناسـی 
ارشـد علوم سیاسـی اسـت و بخشـدار صحـرای باغ، 
کارشـناس سیاسـی اجتماعـی انتخابـات فرمانـداری 
المـرد و عضـو شـورای اسـامی شـهر خـوزی در 

کارنامـه خـود دارد.
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حجت االسـام علی حسـین زاده امـام جمعه المرد، 
در مراسـم تکریـم و معارفـه سرپرسـت فرمانـداری 
المـرد اظهـار داشـت: پیاده سـازی و اجرایـی کردن 
بـه  زحمتکـش  و  دلسـوز  مدیـران  توسـط  قوانیـن 
خاطـر فشـار کاری دشـوار اسـت امـا بـا وحدت و 
همدلـی و وفـاق بایـد کارها را بـا نظم پیـش برد و 
اسـت. فرمانـدار  وظایـف  از  وفـاق  ایجـاد 

نماینـده مردم شهرسـتان های المرد و مهـر در مجلس 
نیـز در ایـن مراسـم ضمـن تبریـک هفتـه وحـدت و 
میـاد امـام صـادق )ع( اظهـار داشـت: از آنجـا کـه 
نظـر وزارت کشـور بـر بومـی بـودن همچنیـن رابطه 
اسـتخدامی بـا وزارت کشـور بـود، آقای رسـتگار به 
عنـوان گزینـه فرمانـداری معرفـی شـد کـه وی مدال 

افتخـار خانواده شـهید را نیـز دارد.
سیدموسـی موسـوی بیان کرد: وی در سن ۱۴ سالگی 
عـازم جبهه شـد و به سـاختار وزارت کشـور و محیط 

و مجموعـه آن نیز آشـنایی کامل دارد.
وی تاکیـد کـرد: بـا قالـب بنـدی اداری نمی شـود 
مشـکل را حـل کـرد و همانطـور کـه رئیـس جمهور 
بـه جمـع مـردم مـی رود، از فرمانـدار شهرسـتان هـم 
می خواهـم کـه در جمـع مـردم حاضـر شـود و در 
محـات و روسـتاها حضـور پیـدا کرده و مشـکات 

مـردم را رفـع کند.
بخش خصوصی المرد به کمک دولت بیاید

موسـوی ادامـه داد: اعتبـارات دولتـی انـدک اسـت 
و بـا تکیـه بـر اعتبـارات دولتـی بـه تنهایـی نمی توان 
موانـع و مشـکات را حل کـرد بنابرایـن باید از بخش 

خصوصـی کمـک گرفته شـود.
نماینـده مـردم المـرد و مهـر در مجلس افـزود: برای 
تشـویق سـرمایه گذاران از فرماندار جدید درخواسـت 
می کنـم تـا طرح هـای مختلـف را بـی نـام بگیرنـد و 
موانـع را برطـرف کننـد زیـرا باید فـرش قرمـز برای 

سـرمایه گـذار پهـن و از آنـان اسـتقبال کرد.
موسـوی عنوان کرد: وحـدت و همگرایـی در جامعه 
بسـیار مهم اسـت و درب اتـاق فرماندار بایـد به روی 
همـه باز باشـد که خوشـبختانه ایـن آرامـش اکنون به 
همـت مردم، علمـا و بـزرگان به خوبی حاکم اسـت.

علـی وکیـل زاده، سرپرسـت دفتر سیاسـی، انتخابات 
و تقسـیمات کشـوری اسـتانداری فـارس نیـز در این 
مراسـم ضمن تشـکر و قدردانـی از فرمانداران اسـبق 
المـرد گفـت: از فرمانـدار جدیـد المرد توقـع می رود 
کـه امـور دولـت سـیزدهم را به خوبـی دنبـال کند و 
امنیـت و نظـم و همچنین مسـائل اقتصادی شهرسـتان 

را پیگیـری کند.
اشـتغال جوانـان را بـه عنـوان دغدغـه دولـت 

می کنیـم پیگیـری 
سرپرسـت فرمانـداری المـرد نیـز در ایـن مراسـم با 
ارائـه برنامه هـای خـود اظهـار کـرد: شهرسـتان المرد 
یـک شهرسـتان صنعتـی و گازی اسـت و امیدواریم با 
همـکاری نماینـده مجلـس در راسـتای منویـات مقام 
معظـم رهبری و همچنین دولت سـیزدهم در توسـعه و 

عمـران شهرسـتان گام هـای مؤثـری را برداریم.
اسـماعیل رسـتگار افزود: بنده به عنـوان نماینده عالی 

دولـت در شهرسـتان، منافـع مـردم را از اولویت هـای 
کاری خـود مـی دانـم و بـا فعـال کـردن کمیته هـای 
اشـتغال، زمینـه اشـتغال جوانـان کـه از دغدغه هـای 

دولـت اسـت را رفـع خواهیـم کرد.
وی تاکیـد کرد: فارغ از همه مسـائل سیاسـی، آمده ام 
تـا تمام همـت خود را بـه کار گیرم و بـا برنامه ریزی 
هدفمنـد، همـکاری مدیـران و خـرد جمعـی، چشـم 

اندازی روشـن و متـوازن را رقـم بزنیم.
رسـتگار ادامـه داد: بـا اسـتفاده از مدیـران جهـادی، 
انقابی و فسـاد سـتیز، مباحث مرتبط با اشتغال جوانان 
و توسـعه شهرسـتان را دنبال می کنیـم و در جمع مردم 
حضـور خواهیـم یافـت و مسـائل و مشـکات آنها را 

کرد. خواهیـم  پیگیری 
 در این مراسـم از تاش های محمد پیشـاهنگ تجلیل 
و اسـماعیل رسـتگار به عنـوان سرپرسـت فرمانداری 

المرد معرفی شـد.
رسـتگار متولـد سـال ۱۳۵۲ اسـت و عضویـت در 
شـورای سیاسـتگذاری و شـورای مرکـزی جمعیـت 
مرکـزی  بخشـدار  فـارس،  اسـتان  اسـامی  انقـاب 
المـرد، رئیس اداره رفاه اسـتانداری فارس، کارشـناس 
هسـته گزینـش اسـتانداری فـارس، کارشـناس ویـژه 
وزارت کشـور در انتخابات سـیزدهمین دوره ریاسـت 
در  اسـامی  شـوراهای  دوره  ششـمین  و  جمهـوری 
شهرسـتان آبـاده، کارشـناس برتـر اسـتان فـارس در 
سـامانه ارتباطـی مـردم و دولـت )سـامد( در سـال 
۸۹، بـازرس ویـژه فرمانداری شهرسـتان کـوار، رئیس 
سـتاد انتخاباتی آیـت اهلل ایمانی در انتخابـات خبرگان 
انطبـاق  کمیتـه  دبیـر  المـرد،  در شهرسـتان  رهبـری 
مصوبـات شـورای اسـامی شهرسـتان المرد در سـال 

۹۶ در کارنامـه وی بـه چشـم می خـورد.

2اخبار

اسماعیل رستگارسرپرست فرمانداری المرد شد

امام جمعه المرد مطرح کرد:
دعوت از صاحب نظران برای تهیه 

سند جامع آمایش المرد
به گـزارش خبرنگار مهر، حجت االسـام علی حسـین 
زاده در خطبه هـای نمـاز جمعه المرد با اشـاره به داشـتن 
یک سـند، و یا نقشـه راه در تمامی عرصه ها اظهار داشت: 
بـا توجـه به حلقه مفقوده عـدم وجود سـند جامع آمایش 
شهرسـتان، از همـه نخبگان، بـزرگان، جوانـان و صاحب 

نظـران می خواهـم در ایـن امر مهم به کمـک بیایند.
حجت االسـام حسـین زاده امـام جمعه المرد با اشـاره 
به سـالروز سـاخت اولین مسـجد توسـط پیامبـر اظهار 
داشـت: اولین کاری که پیامبر )ص( انجام دادند مسـجدی 
را بنـا کردنـد که این نشـان از عظمت، و اهمیت مسـجد 
در اسـام اسـت، و بایـد توجه ویـژه به آن داشـت، و این 

مسـجد مرکز فرماندهی رسـول اهلل بوده اسـت.
وی بـه تعدد مسـاجد در شهرسـتان المرد اشـاره کرد و 
گفت: در شهرسـتان المرد مسـاجد فراوانی داریم، و برای 
ایمـان و دیـن مـردم سـنجیده می شـود و مـردم بـه این 

ظرفیت مهـم اهمیـت می دهند.
حسـین زاده افزود: حرکـت نرم افزاری مسـاجد، مهم تر 
از حرکت سـخت افزاری آن اسـت و باید گفت مسـجد 

بی نمازخـوان و بی امـام جماعت فایـده ای ندارد.
وی افزود: مسـؤلین باید نگاهشـان به مسـجد، یک نگاه 
عمیق و دارای عمق راهبردی باشـد. مسـاجد باید فعال تر 
شـوند و در شهرسـتان نیاز جدی به عزم مردم و مسـؤلین 
دارد و بایـد شـورایی در این رابطه نیز تشـکیل شـود که 

البتـه در روزهای آینـده این مهم را انجـام خواهیم داد.
وی بـه روز آمـار و برنامه ریزی نیز اشـاره کـرد و گفت: 
آمار، سـتون فقرات برنامه ریزی اسـت و باید برنامه ریزی 
هـای درون منـزل و جامعـه بـه خوبی انجام شـود تا نظم 

خوبی حاکم شـود.
وی بـه عدم رعایت نظم مسـؤلین و مردم در جلسـات و 
برنامه هـا انتقـاد کرد و گفت: تاش شـود تا جلسـات به 

وقت مقرر و تعیین شـده برگزار شـود.
وی نسـبت بـه بکارگیـری جوانان این منطقـه در صنایع 
شهرسـتان به عنوان نیروی انسـانی خوب، کارامد و متعهد 
اشـاره کرد و گفت: اگر من باشـم بعضی از آنها را سـمت 
یک اسـتاندار می گمارم، و بنده به شـما نمازگـزاران قول 
می دهـم ایـن جوانـان بر بسـیاری از کسـانی کـه امروز 

کشـور را اداره می کنند قوی تر باشـند.
حسـین زاده بـا اشـاره به اینکـه وقتی یک نیـروی بومی 
بتوانـد مدیریت یک نهـاد را انجام دهـد، مجموعه دولت 
هم می پسـندد، خاطرنشـان کرد: برای بکارگیـری جوانان 
بومـی و شایسـته در پسـت های مدیریتـی شهرسـتان و 
صنایـع نیاز به برنامه ریـزی دارد. چرا امـروز برای بعضی 

از پسـت ها )نیـروی انسـانی( باید بلنگیم.
وی بـا اشـاره بـه لزوم داشـتن یک سـند، و یا نقشـه راه 
در تمامـی عرصه ها بویـژه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، 
و.... افـزود: بـا توجـه بـه حلقه مفقـوده عدم سـند جامع 
آمایـش شهرسـتان، از همـه نخبـگان، بـزرگان، جوانان و 
صاحـب نظـران می خواهـم در ایـن امـر مهم بـه کمک 

بیایند.
امـام جمعـه المـرد، به خنثـی سـازی تحریم هـا بعنوان 
اولویـت اول در بازدارندگـی اقتصـادی دانسـت و گفت: 
دولت جدید تمام تاشـش را برای به سـرانجام رسـاندن 

ایـن مهم به کار بسـته اسـت.
حسـین زاده بـا طـرح این سـوال، که چـه اقداماتی باید 
بـرای خنثـی سـازی تحریم ها انجام شـود تصریـح کرد: 
عـدم اعتمـاد بـه دشـمن، اعتمـاد و اتکا بـه ظرفیت های 
داخلی کشـور، و وحدت و انسـجام بین قـوا و فرماندهی 
واحـد در دسـتگاه های اجرایی و دولتی ازجملـه مواردی 
اسـت که همه کارشناسـان بر این مهم واقفنـد و همین را 

مطـرح می کنند.
حجـت االسـام حسـین زاده ضمـن تبریـک انتصاب 
فرمانـدار جدید شهرسـتان المـرد، تصریح کـرد: وحدت 
بیـن دسـتگاه های اجرایـی، و ارکان منطقه بایـد صورت 
گیـرد تا با وحـدت و یکپارچگی، کارها بـه خوبی انجام 

شود.
امـام جمعه المرد به اشـتغال در شهرسـتان اشـاره کرد 
و افـزود: در دفتـر کار مـا هـر روز بـا حجم وسـیعی از 
جوانـان جویـای کار مواجـه هسـتیم، و برای مـا زیبنده 
نیسـت جوانـی بیکار باشـد و ایـن مهم باید بـا جدیت 

دنبال شـود. تمام 
وی افـزود: ظرفیت هـای شـغلی کـه قباً به هـر دلیلی 
راکـد شـده اسـت، را باید فعال کـرد، و به دنبـال ایجاد 
اشـتغال های جدیـد بـا توجه بـه ظرفیت شهرسـتان بود.

حسـین زاده بـه راه انـدازی کارگاه هـای کوچـک و 
پرسـود و همچنیـن کاشـت نخیـات در منطقه اشـاره 
کـرد و گفـت: نخل منبـع درآمد خوبی اسـت کـه باید 
آن را فعـال کرد و کمیته اشـتغال فعال شـود و روی این 
مباحـث فکـر کنند ضمـن اینکه طبق سـند آمایش، یک 
برنامـه ریـزی خوبـی بایـد صورت گیـرد تا شـاهد بی 

نباشیم. شـغلی جوانان 
حجت االسـام حسـین زاده ادامـه داد: مدیریت جدید 
آلومینیـوم جنـوب به بنـده قول داده اسـت کـه ظرفیت 
تولیـد را بـه ۳۰۰ هـزار تـن می رسـانیم و امید اسـت تا 

پایـان آذرمـاه این مهم تحقـق یابد.
وی در همیـن زمینه افـزود: از تریبـون نمازجمعه اعام 
می کنم شـیفت پنجـم را در مجموعه آلومینیـوم جنوب 
)سـالکو( فعال کنیـد زیرا اگر شـیفتم پنجـم راه اندازی 
شـود نیـروی انسـانی کمتـری فرسـوده و هـم اینکـه 
نیروی بیشـتری در این مجموعه صنعتی مشـغول به کار 

می شـوند.
وی در پایـان بابیـان ایـن مطلـب کـه امیـدی به شـما 
نمازگـزاران در مورد اشـتغال بدهم افـزود: با تاش های 
مسـؤلین، و نماینده مردم در مجلس، ظرف دوسـال آینده 

نباید فرد بیکاری داشـته باشـیم.

حمزه محمدی سرپرست فرمانداری ُمهر شد

هاشمی خبر داد؛
استقبال داوطلبان از رشته های دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد

سرپرستان فرمانداری شهرستانهای المرد و مهر در دولت 
سیزدهم معارفه شدند
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حسین کریم پور پالک 73 المرد را 
بر شماره 5 ترجیح داد

به گـزارش خبر گزاری شـیخ عامر کهن : حسـین 
کریـم پـور بازیکـن تیـم نـو جوانـان پرسـپولیس 
 شـماره ۵ خـودرا بـا شـماره ۷۳ تعویـض کـرد.

وی گفـت : از آنجاییکـه  اصالتـم شهرسـتان المرد 
و بخـش چاه ورز اسـت با انتخاب  شـماره ۷۳ که 
شـاخصه پـاک خودرویـی المرد اسـت به عشـق 
زادگاهـم انگیـزه ام مضاعـف کـرده امیـدوارم که 
بـا اتکال بـه خداونـد بتوانـم نماینده خوبـی برای 
اسـتان فـارس و شهرسـتان المـرد بویـژه بخـش 

باشـم چاه ورز 
تأمین سوخت ماشین آالت 

کشاورزی در المرد

مرکـز  و سـیما،  گـزارش خبرگـزاری صـدا  بـه 
مدیریـت  مکانیزاسـیون  واحـد  مسـئول  فـارس،  
جهادکشـاورزی المـرد گفـت: بـا توجـه بـه آغاز 
بـا  و  شهرسـتان  در   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ زراعـی  سـال 
برنامـه ریـزی انجـام شـده، تمهیـدات الزم جهت 
تأمیـن سـوخت مـورد نیـاز کشـاورزی انجـام و 
سـوخت مـورد نیـاز تأمیـن و توزیـع شـده اسـت.

محمـودی افـزود : ۵۳۰ دسـتگاه تراکتور و ادوات 
پائیـز  فصـل  بـرای  شهرسـتان  فعـال  کشـاورزی 
و کشـت شـتوی ، یـک میلیـون و ۶۰ هـزار لیتـر 

اند. سـوخت دریافـت کـرده 
وی افـزود: کشـت شـتوی امسـال با ۳۲ دسـتگاه 
انـواع بـذرکار از اواخـر شـهریور مـاه بـا کشـت 
کلـزا آغـاز شـده و تـا نیمـه دوم آذرمـاه ادامـه 

خواهـد یافـت.
پاکدستی پاکبان المردی در 
بازگرداندن ۴۰ میلیون تومان

میـان  در  کـه  را  پولـی  کیسـه  المـردی  پاکبـان 
زباله هـا پیـدا کـرده بـود، بـه صاحبـش بازگردانـد.

پیـدا کردن کیسـه پـول از زبـان پاکبـان المردیبه 
مرکـز  سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش 
گفـت:  المـردی  پاکبـان  رامیـار  فارس،عبـاس 
هنگامـی کـه زباله هـا را  بـه درون  خـودرو حمل 
زبالـه انداختـم یکـی از پاسـتیک هـا پاره شـد و 
محتویـات آن، کـه اسـکناس بـود بیـرون ریخـت .

وی افـزود: وقتـی کـه پول هـا را دیـدم لحظه ای 
هـم وسوسـه نشـدم و منتظر بـودم تا هرچه سـریع 

تـر آن را بـه صاحـب آن بازگردانم .
در پـی اقـدام پاکبـان المـردی، کـه بیـش از یک 
دهـه در شـهرداری المـرد مشـغول به کار اسـت، 
شـهردار و رئیس شـورای المرد به پـاس تجلیل از 

زحمـات او در محـل کارش حاضر شـدند.
پاکبان المردی دارای ۴ فرزند است.

کشت گندم آبی در اشکنان
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز 
فـارس، رییـس جهاد کشـاورزی اشـکنان گفت: 
اولیـن کشـت گندم آبـی از سـطح ۱۴۰۰ هکتار 
در  اشـکنان  بخـش  کشـاورزی  زمین هـای  از 

شهرسـتان المـرد آغاز شـده اسـت
بـذر  تـن   ۲۹۰ از  بیـش  افـزود:  خیراندیـش 
توزیـع  بـردار  بهـره   ۱۸۹ میـان  شـده  اصـاح 
شـده اسـت که کشـاورزان بـه صـورت مکانیزه 
اقـدام  برکـت  پـر  محصـول  ایـن  کشـت  بـه 

می کننـد
وی گفـت: بذر هایـی بـا ارقـام ترابـی، چمران 
۲ سـیروان، بـرات و سـارنگ میـان کشـاورزان 
توزیـع شـده اسـت کـه بـه وسـیله ۱۱ دسـتگاه 
کشـاورزی  زمین هـای  در  مکانیـز  کارنـده 

می شـود. کشـت  اشـکنان 
خیراندیـش افزود:پیـش بینـی می شـودبا توجـه 
به خشکسـالی های سـال گذشـته برداشـت گندم 
در بخـش اشـکنان نسـبت بـه سـال گذشـته ۱۰ 
درصـد کاهـش داشـته باشـد و کشـاورزان این 
منطقـه بیـش از ۵۵۰۰ تـن گنـدم مـازاد خود را 
بـه مراکـز خریـد تضمینـی گنـدم تحویـل دهند.

فرمانـده سـپاه شهرسـتان مهـر گفـت: داعـش بـا 
نـام اسـام تیشـه بـه ریشـه اسـام میـزد و بـا نام 
اسـام، قصـد نابـودی اسـام در میـان ملت هـای 

جهـان را داشـت.
به گـزارش خبرگـزاری بسـیج از فـارس، فرمانده 
سـپاه شهرسـتان ُمهـر، مسـول نمایندگـی ولـی فقیه 
در سـپاه شهرسـتان مهـر، دادسـتان شهرسـتان ُمهر، 
فرمانـده سـپاه امام علی)ع( شـهر گلـه دار، فرمانده 
پایـگاه مقاومـت نبـی اکـرم)ص( شـهر گلـه دار و 
هیـات همـراه در نمـاز جمعه اهل سـنت شـهر گله 

دار در مسـجد جامـع شـهر حضـور یافتند.
سـرهنگ پاسـدار علـی گله داریـان فرمانده سـپاه 
شهرسـتان مهـر در جمـع نمازگـزاران اهـل سـنت 
بیـان داشـت: خـدا را سپاسـگزاریم که ملـت ایران 
توانسـتند در عمـل  منطقـه خودمـان  و بخصـوص 
بیـن خودشـان وحـدت را بوجـود بیاورنـد و بـر 
و  بیـن خودشـان  بپوشـانند و در  آن جامـه عمـل 
بـرادران مسـلمان و همـه فـرق اسـامی وحـدت 
همیـن  در  هـا  خیلـی  کردنـد  ایجـاد  بـرادری  و 
کشـورهای اسـامی اجـازه نمیدادنـد کـه وحدت 
بوجـود بیایـد و دنبـال ایـن بودند که میان شـیعه و 
سـنی اختـاف بیاندازند کـه نمونه بـارز آن داعش 
بـود بـا آن جنایت هایـی کـه کردند و میخواسـتند 

جنـگ شـیعه و سـنی راه بیاندازنـد.
فرمانـده سـپاه شهرسـتان مهـر بیان اظهار داشـت: 
داعـش با نام اسـام تیشـه به ریشـه اسـام میزدند 
نابـودی اسـام در میـان  نـام اسـام قصـد  بـا  و 
ملتهـای جهـان را داشـتند، کاری به شـیعه و سـنی 

نداشـتند هـم از شـیعه و هـم از سـنی مـی کشـتند 
ایـران،  در  مسـلمانان جهـان  همـه  بـه  بنـازم  امـا 
لبنـان، افغانسـتان، سـوریه، یمـن، عـراق دسـت به 
دسـت هـم دادنـد و در مقابـل جنایتکاران وحشـي 
ایسـتادند و همـه ما توانسـتیم با وحـدت و برادری 
در مقابـل ظلـم و حـرکات رذل آنها بایسـتیم و در 
مقابـل ظلـم و دفـاع از حرم هـم مدافع حرم شـیعه 

و هـم مدافـع حـرم سـنی داریم.
گلـه داریـان در ادامـه گفـت: مـا در ایـن منطقـه 
بـه اتفـاق و اتحـاد هـم توانسـتیم اسـام را زنـده 
کنیـم و در مقابـل آنهـا بایسـتیم، اینها همـه عامان 
آمریـکا و صهیونیسـم بودنـد و دنبالـه هایشـان نیز 
هرکجـا کـه باشـند عامـان آمریـکا و صهیونیسـت 

. ست ا
وی در پایـان تصریـح کرد: برادران، دنیای اسـام 
اگـر بخواهـد به عزت برسـد باید وحـدت و اتحاد 
را از دسـت ندهـد و آنـرا تقویـت کنـد و در برابر 

توطئـه هـا و دشـمنی ها مقاوم باشـد.

عضو کمیسـیون انـرژی مجلس از مذاکره مسـئوالن 
کشـور بـا مقامـات ترکمنسـتان بـرای از سـر گیری 
واردات گاز از ایـن کشـور خبـر داد و نسـبت بـه 
نیـرو  و  نفـت  وزارتخانه هـای  اقدامـات  مجموعـه 
بـرای جلوگیـری از قطعـی بـرق و گاز در زمسـتان 

ابـراز امیـدواری کـرد.
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  موسـوی  سیدموسـی 
خبرگـزاری خانـه ملـت بـا اشـاره بـه گزارش هـای 
رسـیده در مـورد کمبـود بـرق و گاز در زمسـتان، 
گفـت: همـان طـور کـه رئیـس سـازمان برنامـه و 
بودجـه گفته انـد کمبود برق در کشـور حـدود ۱۱ تا 
۱۲ هـزار مگاوات اسـت ایـن در حالی اسـت که در 

زمسـتان بایـد بـه منظـور تامین سـوخت مـورد نیاز 
خانگـی حداقـل ۳۰درصـد نیروگاه هـا را خاموشـی 
داد کـه ایـن مسـئله معضـل قطعـی برق در زمسـتان 
را ایجـاد می کنـد و از آنجـا که در این مـدت کوتاه 
نمی تـوان نیـروگاه سـاخت، بایـد همچون سـال های 
گذشـته از منابعی ماننـد واردات گاز از  ترکمنسـتان 
اسـتفاده کـرد که خوشـبختانه مسـئوالن کشـور وارد 

مذاکـره بـا مقامـات ترکمنی شـده اند.
نماینـده مـردم المـرد و مهـر در مجلـس شـورای 
ادامـه داد: مسـیر دیگـر بـرای جلوگیـری  اسـامی 
از قطعـی گاز و بـرق در زمسـتان پـر کـردن مخازن 
نیروگاه هـا از سـوخت مایـع اسـت، همچنیـن بایـد 
نسـبتی میـان مصـرف خانگـی و صنایـع ایجـاد کرد 
چراکـه هـر جا کـم میاوریـم گاز و بـرق صنایع قطع 
می شـود و در نهایـت با تشـکیل یک سـیکل معیوب 
آثـار منفی آن را در کشـور مانند گرانـی محصوالتی 

همچـون سـیمان می بینیـم.
وی معتقـد اسـت افزایـش راندمـان نیروگاه ها، وارد 
مـدار کـردن برخـی از نیروگاه هـای از کار افتـاده و 

اورهـال کـردن ازجملـه اقداماتی اسـت کـه می توان 
در کوتـاه مـدت بـرای مقابله بـا بحران کمبـود برق 

در زمسـتان انجام داد.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از وسـایل گرمایشـی 
اسـت  مهمـی  بسـیار  اقدامـات  ازجملـه  اسـتاندارد 
کـه هیچگاه مسـئوالن بـه آن توجـه نکردنـد، افزود:  
اگرچه چندین سـال اسـت نسـبت به استانداردسازی 
انـرژی  تاکیـد می شـود چراکـه  وسـایل گرمایشـی 
بسـیاری را از ایـن طریـق هـدر مـی رود امـا هنـوز 
هیـچ قدمـی در این مسـیر برداشـته نشـده اسـت لذا 
از مـردم هـم می خواهیـم که وسـایل گرمایشی شـان 
را بهینـه کننـد تـا بـا صرفه جویـی در مصـرف مانع 

از قطعـی گاز در زمسـتان شـوند.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسـامی 
نسـبت بـه اینکـه مجموعـه اقدامـات وزارتخانه های 
نفـت و نیـرو مانـع از قطعی بـرق و گاز در زمسـتان 
و آسـیب زدن بـه تولیـد صنایـع بـزرگ خواهد شـد 

ابـزار امیـدواری کرد./

المـرد؛  شهرسـتان  از  برنـا  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
انـدازی پویـش »مـن  بـا اعـام راه  علـی عباسـی 
واکسـن میزنـم« در شهرسـتان المـرد تصریـح کـرد: 
واکسیناسـیون زمانـی موثـر اسـت کـه در یـک بازه 
واکسیناسـیون  زیـادی  افـراد  تعـداد  زمانـی کوتـاه 

. ند شو
وی بـا بیـان اینکـه بـرای جمعیـت زیـر ۱۲ سـال 
شهرسـتان المـرد کـه نزدیـک بـه ۲۵ هـزار میرسـند 
مجـوز تزریـق واکسـن کرونـا صـادر نشـده اسـت 
خاطرنشـان کـرد: بـرای دریافـت واکسـن کرونا بین 
سـنین ۱۷ سـال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز و سـنین ۱۸ سال 

متفـاوت وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه تزریـق واکسـن پاسـتوکووک در 
افـزاد زیـر ۱۸ سـال  بـه  کنـار واکسـن سـینوفارم 
خاطرنشـان کـرد: واکسـن جدیـد برای سـنین باالی 
۳ سـال اسـت امـا کمیتـه علمـی وزارت خانـه فعًا 
اعـام کـرده اسـت که بـرای سـنین ۱۲ تا ۱۷ سـال 

شـود. تزریق 
عدالـت  نمادهـای  از  یکـی  را  واکسـن  عباسـی 

در کشـور دانسـت و بیـان کـرد: واکسـنی کـه در 
باالتریـن نقطـه تهـران تزریـق می شـود با واکسـنی 
کـه در دورتریـن نقاط سیسـتان و بلوچسـتان تزریق 

میشـود یک سـان اسـت.
بـه  اشـاره  بـا  بهداشـت شهرسـتان المـرد  معـاون 
ایـن  در  ایـام  تمـام  در  کرونـا  واکسـن  تزریـق 
شهرسـتان اضافـه کرد: توزیع واکسـن در اسـتان بین 
شهرسـتان هـا بر اسـاس نفوذ نیسـت بلکه بر اسـاس 

جمعیـت واکسیناسـیون نشـده اسـت.
وی در پایـان خواسـتار شـد: برخـی از افـراد بدون 
هیـچ پشـتوانه علمـی بـر طبل بـی اعتمادی مـردم از 
واکسیناسـیون مـی کوبنـد لـذا انتظار می رود رسـانه 
در ایـن خصوص شـفاف سـازی هـای الزم را انجام 

هد د

بخـش  در  وحـدت  هفتـه  بزرگداشـت  همایـش 
گلـه دار شهرسـتان ُمهر بـا حضور آیـت اهلل دژکام 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و جمعی از 
اهـل تسـنن و تشـیع  مسـئولین محلـی و علمـای 

شـد. برگزار 
آیـت اهلل لطـف اهلل دژکام در ایـن همایـش که در 
سـالن شـهید مظاهـری گلـه دار برگزار شـد گفت: 
فراتـر  اعظـم اسـام  پیامبـر  آموزه هـای رحمانـی 
از همـه آنچـه کـه تـا آن زمان بشـر کسـب کرده 
بـود، هسـت و همه درهای رسـیدن به ایـن آموزه 
هـای رحمانـی در حالـت بسـته قـرار داشـتند و 
فاتـح و گشـاینده آنـان حضـرت محمـد )ص( بود.

ادامـه  فـارس  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
بـه  کـه  دینـی  نظریه پـردازان  و  دانشـمندان  داد: 
مقایسـه ایـن آموزه هـا و مفاهیـم قرآنـی بـا سـایر 
آموزه هـای قبـل از آن در مقـام مقایسـه برآمده اند 

ایـن موضـوع را مـورد تاکیـد قـرار داده انـد کـه 
اگـر پیامبـر اکـرم نیامـده بونـد، بشـریت محـروم 

ماند. مـی 
امـام جمعـه شـیراز بـا اشـاره بـه شـان و مقـام 
از کتـاب تذکـره  پیامبـر اسـام  علمـی فرزنـدان 
اولیـاء شـیخ عطـار نیشـابوری یـاد کـرد و گفت: 
اثـر ارزشـمند  انتهـای ایـن  ابتـدا و  نویسـنده در 
بـه مـدح دو امـام بزرگـوار حضـرت باقـر )ع( و 
حضـرت صـادق)ع( کـه از پـاره هـای تـن پیامبر 
اسـام محسـوب می شـوند اشـاره داشـته است و 
ایـن موضـوع را در سـخنان صریح رهبـران چهار 
مذاهـب اهـل تسـنن نیـز بـه روشـنی می بینیـم که 
بـه عنـوان مثـال ابوحنیفـه به عنـوان امـام مذهب 
حنفـی بـه صورت مسـتقیم اقـرار و اظهـار ارادت 
نسـبت بـه شـاگردی فرزنـد پیامبـر اسـام کـرده 

. ست ا
وی بـا اشـاره بـه آیه »قـل ال اسـئلکم علیـه اجرا 
ااّل المـوّدة فـی القربـی« افـزود؛ همیـن آیـه باعث 
بـه وجـود آمـدن وحـدت در جامعـه اسـامی ما 
شـده اسـت و امـروز ایـن احترامـی کـه نسـبت 
داریـم،  اسـامی  جمهـوری  نظـام  بنیانگـذار  بـه 
در بیـن رهبـران جهـان اسـام مشـاهده می کنیـم.

همچنیـن ابـزار ارادت و محبـت بـه رهبـر معظـم 
انقـاب از همیـن نسـل بزرگـوار نیـز یکـی دیگر 
از نمودهـای ایـن آیه ارزشـمند اسـت کـه امروز 

باعـث وحـدت و مـودت در جامعه شـده اسـت و 
انشـاهلل ایـن ادامه داشـته باشـد.

آیـت اهلل دژکام با اشـاره بـه هجمه هـا و تبلیغات 
مظاهـر  و  اسـامی  انقـاب  علیـه  غـرب  سـنگین 
کارشـکنی های  همـه  بـا  امـروز  افـزود؛  اسـامی 
صـورت گرفتـه، تمـام تیرهـای دشـمنان به سـنگ 
خـورده و بـا اتـکا بـه آیـه شـریفه ی »ُهـَو الَّذِی 
اَرَسـَل َرسـولَُه بِالُهدی َو دیـِن الَحِقّ لِیُــظهَِرُه َعَلی 
ِّـه« عـزت و عظمـت مسـلمانان و جامعه  الّدیـِن ُکل
تثبیـت  و  پیـش حفـظ  از  بیـش  اسـامی  امـت  و 

است. شـده 
در ایـن مراسـم شـیخ مصطفـی نوری امـام جمعه 
اهـل سـنت و شـیخ محمد گنجـی ائمـه جمعه اهل 
تسـنن و تشـیع منطقه گلـه دار در سـخنانی پیرامون 
و همچنیـن دغدغـه  اکـرم )ص(  فضایـل رسـول 
اصلـی مـردم منطقـه نسـبت بـه بی مِهری مسـئولین 

و ارتقـای گلـه دار به ایـراد سـخن پرداختند.
نماینـده مـردم  همچنیـن سـید موسـی موسـوی، 
نیـز  اسـامی  مجلـس شـورای  در  مهـر  و  المـرد 
در سـخنانی بـا بیـان اینکـه در منطقـه گلـه دار بـه 
روشـنفکر،  فرهیختگانـی  و  علمـا  وجـود  لطـف 
و  اهل سـنت  میـان  زدنـی  مثـال  وحدتـی  شـاهد 
شـیعه هسـتیم، اضافـه کـرد: تمـام تـاش خود را 
در جهـت خدمـت به مـردم منطقـه انجـام خواهد 

داد.

3اخبار

بزرگداشت هفته وحدت در بخش گله دار شهرستان ُمهر فارس
 امام جمعه چاه ورز :

 وحدت از اصول مهم  دین بوده که 
برای حفظ آن چیزهای گرانبهائی 

فدا شده است
 حجـت االسـام طاهـری امـام جمعه چـاه ورز 
پـس از توصیـه بـه تقـوای الهـی و تبریـک هفته 
وحـدت گفـت : خداونـد  بـه کسـانی که سـبب 
 تفرقه در دین می شـوند وعده عذاب داده اسـت 
ُقوا  وی طبـق آیه شـریفه َواَل تَُکونُـوا َکالَِّذیـَن تََفرَّ
َواْختََلُفـوا مِن بَْعِد َمـا َجاَءُهُم الْبَیِّنَـاُت َوأُولئَِک لَُهْم 
َعـَذاٌب َعِظیـٌم خاطـر نشـان کـرد : مانند کسـانی 
روشـن  نشـانه های  آنکـه  از  پـس  کـه  نباشـید 
و  پراکنـده شـدند  رسـید  آنـان   بـه  پـروردگار 
 اختـاف کردنـد. و آنهـا عـذاب عظیمـی دارند.

قـرآن    : کـرد  تصریـح  ورز  چـاه  جمعـه  امـام 
کریـم نسـبت بـه تفرقه وعـده عـذاب عظیم داده 
آگاهـی  و  علـم  از   بعـد  تفرقـه  ایـن    , اسـت 
اسـت ,  هـدف تفرقـه افکنـان ظلـم و انحـراف 
کننـد  ظلـم  دیگـران  بـه  کـه  اسـت  حـق  از 
اسـرائیل  بنـی  اقـوام  بیـن  کـه  فرعـون  ماننـد 
 تفرقـه افکنـده بـود تـا بـر آنهـا حکومـت کنـد.

وحـدت   : داد  ادامـه  طاهـری  االسـام  حجـت 
از اصـول مهـم پیشـرفت دیـن بـوده کـه  بـرای 
شـده  فـدا  گرانبهائـی  هـای   چیـز  آن  حفـظ 
حضـرت  وحـدت   ایـن  بـارز  مصـداق  اسـت 
علـی )ع ( اسـت کـه بـرای حفـظ وحـدت نـه 
تنهـا ۲۵ سـال از حـق مسـلم خـود مـی گـذرد 
. کنـد  مـی  همـکاری   هـم  خلفـاء   بـا   بلکـه 

وی گفـت : در جهـان امروز که دشـمنان به دنبال 
تفرقـه بیـن مسـلمین هسـتند رهبر معظـم انقاب 
گونـه  هـر  در حکـم شـرعی   ) برکاتـه  )دامـت 
گفتـار یـا کـردار و رفتـاری کـه بهانه به دسـت 
دشـمن بدهـد و یا موجـب اختـاف و تفرقه بین 
 مسـلمانان گردد شـرعا حـرام اکید کرده اسـت .

خطیـب نمـاز اضافـه کـرد : عـاوه بـر وحـدت 
مسـئولین  بیـن  وحـدت   ، سـنی  و  شـیعه  بیـن 
طوایـف  بیـن   و  اقـوام  بیـن   ، مناطـق  بیـن   ،
. اسـت  ضـروری  هـم  هـا  خانـواده  بیـن   و 

امـام جمعـه چـاه ورز بـا ذکـر حدیثـی از امـام 
جعفـر صـادق )ع( اشـاره کرد و گفـت : هر کس 
سـه خصلـت در او نباشـد ایمانـش به او سـودی 
نمی رسـاند اول: حلمـی که با ان جهـل جاهل را 
رد کنـد , دوم: تقوایـی کـه او را از حـرام ها باز 
 دارد , سـوم : اخاقـی کـه بـا مـردم مـدارا کند 
انبیـای  بشـارت های  طاهـری   االسـام  حجـت 
گذشـته , برتـری قـران نسـبت بـه سـایر کتـب 
آسـمانی , خاتمیّت پیامبر اسـام,  جهان شـمولی 
از  انسـان  کامل تریـن   , اسـام  جاودانگـی  و 
 مـاک هـای برتری پیامبر اسـام )ص( دانسـت .

( علیـه  ) ره  امـام  افشـاگری  بـه  پایـان  وی در 
سـابق  رژیـم  توسـط  کاپیتوالسـیون  پذیـرش 
اشـاره و خاطر نشـان کـرد : کاپیتوالسـیون یعنی 
هـدف  کـه  آمریـکا  دولـت  قضایـی  حاکمیـت 
ِنابرابـر؛  تجـاری  معاهـدات  تحمیـل  آن  اصلـی 
کشـورها  در  آشـوب  و  وتفرقـه  ایجادشـکاف 
بـرای حفـظ منافع آمریـکا , مصونیت سـربازان و 
جاسوسـان آمریکایـی در برابـر اقدامـات قضایی 
اسـت کـه آمریـکا بـر کشـورها تحمیـل مـی کند

اقلیم طبیعی المرد مهیای 
زنبورداری

بـا داشـتن اقلیـم طبیعـی، دارای شـرایط بسـیار 
خوبـی بـرای پـرورش زنبور عسـل اسـت

بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز 
فارس،مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامی جهاد 
هوایـی  و  آب  اقلیـم  گفـت:  المـرد  کشـاورزی 
زنبورعسـل  پـرورش  مهیـای  المـرد  شهرسـتان 
اسـتان های  از  زنبوردارانـی  هرسـاله  و  اسـت 
اصفهـان  و  احمـد  بویـر  و  کهگیلویـه  فـارس، 
بـرای زمسـتان گذرانی بـه شهرسـتان المرد کوچ 

مـی کننـد..
سـهیلی افزود:امسـال نیـز طبـق روال سـال های 
گذشـته ۶۵ زنبـوردار بـا ۲۷ هـزار کلنـی زنبـور 

عسـل بـه شهرسـتان المـرد آمـده اند.
ایـن زنبـورداران بـا دریافـت مجـوز اسـکان از 
جهادکشـاورزی  دامـی  تولیـدات  بهبـود  اداره 
بخش هـای  در  عمدتـًا  المـرد  شهرسـتان 
و  یابنـد  مـی  اسـتقرار  مرکـزی  و  عامرودشـت 
اوایـل فروردیـن ماه از شهرسـتان  المـرد خارج 

مـی شـوند
کشت گوجه فرنگی پائیزه در المرد
مرکـز  و سـیما،  گـزارش خبرگـزاری صـدا  بـه 
فـارس، مدیرجهـاد کشـاورزی المـرد گفـت: بـا 
آغـاز فصـل پاییـز عملیات کشـت گوجـه فرنگی 
در شهرسـتان المـرد آغـاز شـده و تاکنـون ۲۰۰ 
ایـن  بـه  شهرسـتان  زراعـی  اراضـی  از  هکتـار 

اسـت. یافتـه  اختصـاص  محصـول 
فانـی افـزود: پیـش بینی می شـود بـا افزایش این 
سـطح تـا ۲۵۰ هکتار  بیـش از  ۸۷۰۰ تن محصول 

برداشـت شود .
بـه گفتـه او همه سـطوح زراعی بصـورت آبیاری 

نوین و قطره ای و نشـایی کشـت شـده است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی المـرد تصریـح کـرد:در 
 ۱۲۰ فرنگـی،  گوجـه  بـر  عـاوه  فصـل،  همیـن 
بـه  نیـز  المـرد  کشـاورزی  زمین هـای  از  هکتـار 
دیگـر محصوالت سـبزی و صیفی شـامل هندوانه، 
خیـار، طالبـی بادمجـان و ... اختصـاص یافته اسـت

معاون بهداشت شهرستان المرد:
واکسن ایرانی پاستوکووک در سبد واکسیناسیون دانش آموزان المردی قرار گرفت

موسوی خبر داد؛
مذاکره ایران با ترکمنستان برای از سر گیری واردات گاز

امیدواری نسبت به عدم قطعی گاز و برق در زمستان

فرمانده سپاه شهرستان مهر:
داعش در خدمت اسالم هراسی
 داعش با نام اسام تیشه به ریشه اسام میزد
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پذیرفته شـدگان  گفـت:  المـرد  واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 
نـام  ثبـت  بـرای  آبـان  سـوم  دوشـنبه  روز  از  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع 

کننـد. مراجعـه  دانشـگاه  بـه  حضـوری 
اسـتان های  گـروه  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  هاشـمی  سـیداحمد 
از مراجعـه پذیرفته شـدگان مقطـع کارشناسـی  خبرگـزاری آنـا در المـرد 
۱۴۰۰ به منظور  ارشـد دانشـگاه آزاد اسـامی از روز دوشـنبه سـوم آبان 
ثبـت نـام حضـوری خبـر داد و اظهـار کـرد: کارنامـه همـه داوطلبانـی 
شـنبه  روز  از  کرده انـد  رشـته  نتخـاب  ا اسـامی  آزاد  دانشـگاه  در  کـه 
نتایـج مرکـز سـنجش و پذیـرش بـه  اول آبـان از طریـق سـامانه اعـام 
پذیرفته شـدگان  کـه  اسـت  شـده  منتشـر   www .azmoon .org نشـانی 
و   edu .iau .ac .ir آدرس  بـه  آموزشـیار  سـامانه  بـه  مراجعـه  بـا  بایـد 

مطابـق جـدول زمانـی اعـام شـده بـرای ثبـت نـام خـود بـه صـورت 
اقـدام کننـد. مجـازی 

کارشناسـی  آزمـون  پذیرفته شـدگان  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  افـزود:  وی 
و  شـرایط  از  اطـاع  بـرای  ننـد  می توا اسـامی  آزاد  دانشـگاه  ارشـد 
ضوابـط ثبـت نـام بـه راهنمـای ثبـت نـام کـه در سـامانه ایـن مرکـز به 

کننـد. مراجعـه  اسـت،  گرفتـه  قـرار   sanjesh .iau .ir آدرس 
ایـن مقـام مسـئول دربـاره کمـک بـه دانشـجویان در پرداخـت شـهریه 
ایجـاد  بـر  دانشـگاه  مسـئوالن  نـگاه  همـواره  کـه  کـرد  تأکیـد  خـود 
و  شـهریه  قسـطی کردن  بـا  و  بـوده  دانشـجویان  بـرای  آسـان  شـرایطی 
آنـان  خانـواده  و  دانشـجویان  بـه  دانشـجویی  وام هـای  انـواع  پرداخـت 

اسـت. شـده  کمـک  شـهریه  پرداخـت  در 
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد المـرد در مـورد نحـوه ثبـت نـام 
پذیرفتـه شـدگان کارشناسـی ارشـد ایـن واحـد دانشـگاهی به آنـا گفت: 
همـه پذیرفته شـدگان قبـل از مراجعـه حضـوری بـه دانشـگاه، بایـد تمام 
فرم هایـی  سـایر  و  تعهـدات  بـه  مربـوط  فرم هـای  و  نـام  ثبـت   فرم هـای 

کـه در سـامانه آموزشـیار قـرار گرفتـه اسـت را تکمیـل کننـد.
اطـاع  به منظـور  کـرد  درخواسـت  پذیرفته شـدگان  از  هاشـمی 
صادرشـده  اطاعیه هـای  و  نـام  ثبـت  بـرای  الزم  مـدارک  از 
دانشـگاه  اینسـتاگرام  صفحـه  عضویـت  بـه  دانشـگاه  طـرف  از 
https ://www .instagram .com/invites/ آدرس  بـه 
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https ://chat . آدرس  بـه  دانشـجویی  اطاع رسـانی  کانال هـای  و 
درآینـد.  whatsapp .com/HmDxadcUTZlFG۵Dfpjql۷S

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 صادق  )ع( :
۴  آگهی

و  باشد  ستم  زمانۀ  روزگار،  که  آنگاه 
به  اعتماد  باشند،  نیرنگ  اهل  مردمش 

هرکسى درماندگى است

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 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه 
بالمعارض متقاضی آقای احسـان عالیشـوندی    فرزند رضا   به شـماره شناسـنامه 52 صادره از فراشـبند     در ششـدانگ    
یـک درب بـاغ نخلـی بـه مسـاحت 36574متـر مربـع    پـالک 7707 فرعـی از 1231  اصلـی  مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 7530 فرعـی از 1231  اصلـی  قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای بهـادر کاویانـی و سـبز علـی عالیشـوندی  محـرز گریده اسـت     . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع 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: 1400/07/18
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 آقای محمد جوکار    به شـماره شناسـنامه 9805 صادره از فراشـبند     در 
ششـدانگ    یـک درب بـاغ نخلـی بـه مسـاحت 125701 متـر مربـع      پـالک 104 فرعـی از  اصلـی  مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 1240   اصلـی  قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالک 
رسـمی علـی جـوکار  محـرز گریـده اسـت     . لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیـت 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  
۷۷/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۲۹۰۰۰۰۹۹ مورخـه ۱۴۰۰/۴/۹ هیـات قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یـک قطعه زمیـن زراعتی    تحـت پـاک ۱۲۲۹/۵۲ مفروز و مجزی شـده  
از پـاک ۱۲۲۹/۴۰ بـه مسـاحت ۴۳۹۱۰ متـر مربـع واقع در فراشـبند بخش ۸ فـارس در مالکیت آقای منوچهـر کاویانی   
فرزنـد حسـین   بـه شـماره شناسـنامه ۳۸ قـرار گرفتـه اسـت و مطابـق سـوابق ثبتـی تحدید حـدود پـاک اصلی پس 
از انتشـار آگهـی تحدیـد حـدود بعمـل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـای مالک و برابـر دسـتور تبصره مـاده ۱۳ قانون 
تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان  هـای فاقـد سـند رسـمی عملیـات تحدید حـدود پاک موصـوف روز دو شـنبه 
مورخـه ۲۸//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 ۱۴۰۰/۸/۳

   تاریخ تحدید حدود ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
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هاشمی تشریح کرد؛
پنـج انتصـاب جدیـد در اداره کل راه و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی

شهـرسازی الرستـان
و  راه  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـبانی  حسـن  مهنـدس   ، الرسـتان  شهرسـازی 
احـکام  طـی  الرسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
شهرسـازی  راه  ادارات  روسـای  ای  جداگانـه 
شهرسـتان هـای الرسـتان ، المـرد ، مهـر ، گراش و 

کـرد. منصـوب  را  جویـم 
بدیـن ترتیـب رهـام سـلیمانی بـه سـمت معاونـت 
شهرسـازی  و  راه  اداره  سرپرسـت  و  کل  مدیـر 
شهرسـتان الرسـتان، علی منصوری سرپرسـت اداره 
محمدرضـا   ، المـرد  شهرسـتان  شهرسـازی  و  راه 
قیصری سرپرسـت اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان 
و  راه  اداره  سرپرسـت  مریمـی  محمـد   ، گـراش 
شهرسـازی شهرسـتان مهـر و محمد حسـین عباسـی 
بـه سـمت سرپرسـتی اداره راه و شهرسـازی جویـم 

منصـوب شـدند.
در بخشـی از متـن ایـن حکـم آمـده اسـت :امیـد 
اسـت با تـوکل بر خداوند سـبحان با بهـره گیری از 
منابـع انسـانی و کلیـه ی امکانـات موجـود و اعمال 
مدیریـت صحیـح و مطلـوب و بکارگیـری منابـع و 
ظرفیـت هـا و اسـتعدادهای بالقـوه شـاهد سـرعت 
ماموریـت  و  وظایـف  انجـام  اجـرای  در  بخشـی 

باشـیم. محوله 

و سـایر  اینجانـب  هماهنگـی  بـا  رود  مـی  انتظـار 
و  مدیـران  بـا  تعامـل  و  کل  اداره  هـای  مدیریـت 
مسـئوالن محلـی در پیشـبرد اهـداف و برنامـه هـا و 
نیـز خدمت بـه مـردم شـریف آن شهرسـتان موفق و 

مؤیـد باشـید.
ضـرورت تکریـم اربـاب رجـوع و ارائـه الگویی از 
خدمـت بـی منـت از مطالبـات اینجانـب اسـت کـه 
شایسـته اسـت نسـبت بـه آن دّقـت الزم را داشـته 
باشـید. توفیـق روز افـزون شـما را در جهت خدمت 
بـه نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران و مـردم 

شـریف منطقـه از خداونـد متعـال خواهانـم.
رییـس  عنـوان  بـه  رهـام سـلیمانی  ایـن  از  پیـش 
اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان المـرد ، سـیف الـه 
عباسـی راه و شهرسـازی جویم ، محسـن طالب زاده 
معاونت مدیر کل و سرپرسـت اداره راه و شهرسـازی 
شهرسـتان الرسـتان ، محمـد مریمی سرپرسـت اداره 
راه و شهرسـازی شهرسـتان گـراش و مسـعود امینـی 
بـه عنـوان رییـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان 
مهـر در ایـن شهرسـتان ها مشـغول به خدمـت بودند 
کـه به پـاس خدمات ارزنـده در طـول دوران تصدی 
مسـئولیت از سـوی مدیرکل راه و شهرسازی الرستان 

از ایـن عزیـزان تقدیر شـد .


