
امام جمعه المرد:
پوشش اسالمی توسط تمام 

خانواده های المردی مورد توجه قرار گیرد

 سخنگوی شورای شهر المرد:
خدمات رسانی شهرداری المرد 

به روز می شود

شهردار المرد:
درهای شهرداری المرد به روی
مردم و صاحب نظران باز است

 
هاشمی:

فرمانداری از ارتباط صنعت و 
دانشگاه حمایت کند

کمک بیش از ۱۲ میلیارد ریالی 
خیران به نیازمندان در المرد
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مقام معظم رهبری: 
در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل 

جامعه انسانی، همین بس که تمامی ادیان 
آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری، از 
طریق کتاب جاودانه مانده اند و روابط 

فرهنگی جامعه بشری نیز از پوشش کتاب 
و مبادالت فرهنگی تقویت شده است.

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

فرماندار در معارفه امام جمعه ُمهـر:

نمازجمعه باید نقش محوری در وحدت مردم 
شهرستان ُمهـر داشته باشد
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هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی 
آگهی می پذیرد

09۱738۱9683 -5۲7۲5648

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

آگهی احضاریه
احضاریـه بـه نـام 1آقـای محسـن انصـار فرزنـد قـدرت محـل حضور شـورای حـل اختـالف شـعبه قضایـی مهر به 

نشـانی شـهز اسـیر جنـب حسـینیه امامی 
وقت رسـیدگی 1400/9/3 ساعت 3/30 عصر تعیین میگردد

علـت حضـور دادخواسـت خانم  سـیده سـعیده موسـوی بطرفیت آقای محسـن انصـار فرزند قـدرت مبنی بـر الزام 
خوانـده بـه اسـترداد جهیزیـه و کاال و مطالبـه نفقه معوقـه از تاریـخ 1398/1/1 الی حال 

دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 

آگهی حصر وراثت 
آقـای محمـد  قاسـمی  دارای شناسـنامه 6570090739 بـه شـرح دادخواسـت از ایـن شـورا 
درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نموده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان مصطفی قاسـمی     به 
شـماره شناسـنامه 1142 در تاریـخ 1400/8/6در اقامتـگاه دائمـی خود در شـیراز بـدرود حیات 

گفتـه  و ورثـه حیـن الفـوت  آن مرحـوم منحصـر اسـت به 
1-عباس قاسـمی  متولد 1323 ش ش 524  صادره از المرد پدر   متوفی  

2- نجیمـه فرزانـه  متولد 1355 ش ش 6579639598 صادره از مهر  زوجه   متوفی 
3-محمد قاسـمی   متولد 1382 ش ش 6570090739 صادره از مهر  پسـر متوفی 

4-امیر علی قاسـمی   متولد 1391 ش ش 2286057425 صادره از شـیراز     پسـر   متوفی 
5-ریحانه قاسـمی  متولد 1377 ش ش 2282686640 صادره از مهر   پسـر  متوفی 

و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینک با انجام تشـریفات مقدماتی در خواسـت مزبور را به اسـتناد 
مـاده 362 قانـون امـور حسـبی یک نوبـت آگهی می نمایـد تا هر کسـی اعتـراض دارد و یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یـک ماه بـه شـورا تقدیـم دارد و اال 

گواهـی صادر خواهد شـد. 
دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 

آگهی مفقودی 
بدینوسـیله اعـالم میگـردد پروانـه سـاختمان مسـکونی صـادره از شـهرداری اشـکنان بـه 
شـماره 87/127 مورخـه 87/11/29بنـام آقـای غالمعبـاس نوبخـت فرزند ابراهیم شـماره 

شناسـنامه 5150054011  مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد 

آگهی حصر وراثت 
آقـای علـی جعفـری     دارای شناسـنامه 37 بـه شـرح دادخواسـت از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر 
وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان آمنـه رضایی  بـه  شـماره شناسـنامه 6579879157 در 
تاریـخ 1400/6/15در اقامتـگاه دائمـی خـود شـهرک امـام خمینـی )ره(  بـدرود حیـات گفتـه  و ورثه حین 

الفـوت  آن مرحـوم منحصـر اسـت به 
1- محمد تقی جعفری  متولد 1331 ش ش 2 صادره از المرد همسـر  متوفی  

2- فاطمه پیشـاهنگ  متولد 1318 ش ش 6579856904 صادره از المرد  مادر  متوفی 
3-علی جعفری  متولد 1365 ش ش 37 صادره از مهر  پسـر متوفی 

4-یوسـف جعفری  متولد 1360 ش ش 545 صادره از مهر    پسـر   متوفی 
5-مهدی جعفری   متولد 1362 ش ش 7 صادره از مهر   پسـر  متوفی 

6- حسـن جعفری   متولد 1366 ش ش 541 صادره از الرسـتان   پسر  متوفی 
7- حسـین جعفری   متولد 1368 ش ش 2500102998 صادره از مهر    پسـر  متوفی 
7- حسـین جعفری   متولد 1368 ش ش 2500102998 صادره از مهر    پسـر  متوفی 
8- محمد جعفری   متولد 1372 ش ش 6570019716 صادره از مهر    پسـر  متوفی 

9- سـکینه  جعفری   متولد 1358 ش ش 1 صادره از مهر    دختر  متوفی 
10- زینـب  جعفـری   متولـد 1359 ش ش 1 صادره از مهر    دختر  متوفی 

11- سـحر  جعفری   متولد 1363 ش ش 565 صادره از مهر    دختر  متوفی 
12- زهـرا  جعفـری   متولـد 1370 ش ش 5150050458 صادره از المرد     دختر  متوفی 

و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی در خواسـت مزبـور را به اسـتناد ماده 
362 قانـون امـور حسـبی یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیت نامـه ای از 
متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظرف یک ماه بـه شـورا تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد. 

دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 
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جشنواره استانی تئاتر فجر فارس 
پذیرای نمایش سفوکل المرد

به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی و روابط عمومی 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان فارس؛ 
ایـن روزها گروه نمایشـی پلیسـیر شهرسـتان المرد 
کـه  قصه هایـی  نمایـش  تمریـن  مشـغول  سـخت 

سـوفوکل بـرای ما نگفت! شـده اسـت.
کارگردانـی  و  نویسـندگی  بـه  نمایـش،  ایـن 
محمدجـواد صفایـی، نماینـده ی شهرسـتان المـرد 
در سـی و دومیـن جشـنواره ی تئاتـر فجر اسـتانی 

خواهـد بـود.
محمدجـواد صفایـی، نمایـش را اقتباسـی آزاد از 
نمایـش آنتیگونـه ی سـوفوکل می خوانـد کـه برای 

روزگار ما بازنویسـی شـده اسـت.
دست اندرکاران:

سرپرست گروه: مصطفی مجرد
صفایـی،  عـادل  تقـی زاده،  صدیقـه  بازیگـران: 
منصـوری زهـره  پیکایـی،  محمـد  مهـدی شـیخی، 

همسـرایان: فهیمـه کهنسـال، عاطفـه قائـد، زهـرا 
رضایـی، سـعیده عباسـی

محمدرضـا  حقیقـی،  علیرضـا  اجرایـی:  عوامـل 
محمـدی بهنـام  تیمـوری، 

جشنواره شهرستانی مالک اشتر در 
المرد برگزار شد

اشـتر  مالـک  شهرسـتانی  جشـنواره  چهارمیـن   
سـپاه المرد بـا حضـور برترین های سـپاه و بسـیج 

شـد. برگزار 
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، در این جشـنواره که 
در سـالن جلسـات سـپاه المـرد برگزار شـد از ۱۸ 
نفر از برترین های سـپاه و بسـیج، دو نفر در سـطح 
اسـتان و ۱۶ نفـر در سـطح شهرسـتان تجلیـل بـه 

آمد. عمـل 
در ایـن جشـنواره ازیـک گـردان بیـت المقـدس 
نمونـه  جهـادی  گـروه  یـک  اسـتانی،  نمونـه 
مربـی  دو  برتـر صالحیـن،  سـرگروه  دو  اسـتانی، 
برتـر صالحیـن، یـک واحد دانـش آمـوزی نمونه، 
یـک گـروه جهـادی برتـر شهرسـتانی، سـه پایگاه 
بسـیج برتـر شهرسـتانی، پنج نفـر از شـورای برتر 
حوزه هـای بسـیج شهرسـتان، یـک حـوزه بسـیج 
برتـر شهرسـتان و یـک معاونـت برتر سـتاد ناحیه 

در سـطح شهرسـتان تجلیـل بـه عمـل آمـد.
از  تکریـم  راسـتای  در  اشـتر  مالـک  جشـنواره 
بسـیجیان و پاسـداران بـه صـورت سـاالنه و در 
۳ سـطح کشـوری، اسـتانی و شهرسـتانی برگـزار 

. می شـود
رئیس اداره بهزیستی المرد اعالم کرد؛

توزیع 80 بسته تحصیلی میان 
دانش آموزان نیازمند المرد

 ۸۰ توزیـع  از  المـرد  بهزیسـتی  اداره  رئیـس   
بسـته تحصیلـی بـا کمـک خیریـن در بیـن دانش 

آمـوزان نیازمنـد این شهرسـتان خبـر داد.
زبیـده نیکـرو در گفـت و گـو بـا خبرنـگار مهـر، 
بـا اشـاره بـه سـال تحصیلـی و چالش هـای پیـش 
رو در خصـوص تأمین بسـته تحصیلی بـرای دانش 
آمـوزان، گفـت: بـا همراهـی و هماهنگـی نماینـده 
مجلـس  در  ومهـر  المـرد  شهرسـتان های  مـردم 
شـورای اسـالمی، و گروه جهـادی آتش بـه اختیار 
المرد، هشـتاد پـک تحصیلی بـه ارزش ۲۴۰ میلیون 

ریـال در بیـن دانـش آمـوزان توزیع شـد.
وی تصریـح کـرد: سـعی می کنیـم به صـورت غیر 
حضوری نسـبت به جمـع آوری کمک هـای مردمی 
اقـدام کنیـم، و درصـدد تأمیـن نیازهـای تحصیلی 
منابـع بهزیسـتی و مسـاعدت های  آنـان از طریـق 

هسـتیم. خیرین 
رئیس بهزیسـتی المـرد افـزود: با توجه به شـرایط 
کرونایـی دغدغـه امسـال مـا تأمین گوشـی و تبلت 
بـرای دانـش آمـوزان و خانواده هـای دارای دانـش 
آموز اسـت کـه از خیرین در این رابطه درخواسـت 

کمـک داریم.

به گزارش گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
فرمانـدار  اسـماعیل رسـتگار  بـا حضـور  جـوان، 
نوسـازی  مدیـرکل  موصلـی  المـرد،  شهرسـتان 
مـدارس فـارس، رضـا زاده مدیـر عامـل مجمـع 
دو  مسـئوالن،  دیگـر  و  فـارس  مـدارس  خیریـن 
بـاب مدرسـه در شـهر عالمرودشـت و روسـتای 

گلدشـت افتتـاح شـد.
مدرسـه خیر سـاز رایـان گلدشـت با اعتبـاری بالغ 
بـر ۳ میلیـارد تومـان در زمینـی به مسـاحت ۱۹۸۰ 
متـر مربـع توسـط مهنـدس خیری سـاخته شـده که 
رسـما افتتـاح شـد. کلنـگ ایـن مدرسـه در انتهای 
۲ سـال  در حـدود  و  زمیـن خـورد  بـه   ۹۸ سـال 
سـاخته و مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفته اسـت.

دیگـر  لقاپرویـن  بانـو  دخترانـه  دبیرسـتان 
پـروژه ای بـود کـه بصـورت رسـمی مـورد بهـره 

بـرداری قـرار گرفـت، این پـروژه نیز بـه صورت 
مشـارکتی توسـط ورثـه بانـو لقـا پرویـن و اداره 
کل نوسـازی مـدارس فـارس بـا هزینـه قریب به 
۶ میلیـارد تومان در شـهر عالمرودشـت سـاخته و 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.
فرمانـدار  رسـتگار  اسـماعیل  مراسـم،  ایـن  در 
المـرد بـا تقدیـر از خیریـن گفـت: نقـش خیریـن 
در توسـعه فضا هـای آموزشـی کـم نظیـر اسـت، 
جامعـه  اجتماعـی  مهـم  سـرمایه های  از  خیریـن 
بـه  اجتماعـی  سـرمایه های  ارزش  و  هسـتند 
اسـت  مالـی  منابـع  از  واالتـر  و  باالتـر  مراتـب 
ایـن  از  فاخـری  گنجینـه  المـرد  شهرسـتان  کـه 
بایـد  کـه  دارد  اجتماعـی  و  مردمـی  سـرمایه های 

از آن بـه نیکـی یـاد کـرد.
رکـن  دو  آمـوزان  دانـش  و  معلمـان  افـزود:  او 
مسـیر  کـه  هسـتند  پـرورش  و  آمـوزش  اساسـی 
رقـم  آینـده  در  را  کشـور  آبادانـی  و  پیشـرفت 
می زننـد و ابتـدا بایـد زیـر سـاخت ها بـرای آنان 
فراهـم شـود کـه این امـر الحمـدهلل بخشـی از آن 
بـه همـت خیریـن انجـام شـده، تـا از ظرفیت هـا 
و پتانسـیل های آنـان بـرای پیشـبرد جامعـه از آن 
نهاد هـای  از  اسـتفاده کنیـم. آمـوزش و پـرورش 
تخصصـی و پایـه در تربیـت جامعـه مطرح اسـت 

کـه نقـش هدایتگـری بعهـده دارد کـه یـک نقش 
محـوری و بـا اهمیـت اسـت.

کـرد:  بیـان  شهرسـتان  تامیـن  شـورای  رییـس 
وظایـف  از  را  پـرورش  و  آمـوزش  از  حمایـت 
انسـانی و حاکمیتـی خـود می دانـم و فرمانـداری 
بـرای  شهرسـتان  ظرفیت هـای  همـه  از  شهرسـتان 
تحقـق اهـداف مـد نظر آمـوزش و پـرورش و در 
اهتمـام  نهایـت  جامعـه  تعالـی  و  رشـد  راسـتای 

بـکار خواهـد گرفـت. الزم 
سـید حسـین علـوی رییـس دفتـر نماینـده مـردم 
خیریـن  از  تقدیـر  بـا  نیـز  المـرد  شهرسـتان  در 
توسـعه  مهـم  مولفه هـای  از  یکـی  داشـت:  بیـان 
منطقـه توجـه بـه منابـع انسـانی و تربیـت نیـروی 
انسـانی اسـت کـه مرکـز تربیـت آن هـا آموزش و 
امـروزه شـاهد حضـور خیریـن  اسـت،  پـرورش 
در همـه حوزه هـا هسـتیم کـه خوشـبختانه توجـه 
از  پـرورش  و  آمـوزش  در  زیرسـاخت ها  بـه 
اولویت هـای خیریـن بـوده و همیشـه خواهـد بـود.

علـوی گفـت: مـا نیز دسـت خیـران را بـه گرمی 
بـرای همراهـی  از همـه ظرفیت هـا  می فشـاریم و 
و همـکاری بـا ایـن عزیـزان اسـتفاده می کنیـم و 
امیدواریـم حضـور خیریـن در شهرسـتان هر روز 

شـود. پررنگتر 

 امـام جمعـه المـرد گفـت: برخـی پوشـش ها کـه 
تنهـا اسـالمی  نـه  در المـرد مشـاهده مـی شـود، 
همـه  و  نیسـت  نیـز  المـردی  سـنتی  حتـی  بلکـه 
خانـواده هـا باید پوشـش اسـالمی را مـورد توجه 

دهند. قـرار 
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حجـت االسـالم علی 
حسـین زاده در خطبه هـای نمازجمعـه المـرد اظهار 
کـرد: راه انبیـا راه اخـالق و تعالـی فرهنگـی یـک 

اگـر فرهنـگ عمومـی جامعـه ای  جامعـه اسـت و 
تقویـت نشـود، آن جامعـه مرده اسـت.

انقـالب  معظـم  رهبـر  کـه  همانطـور  گفـت:  وی 
فرمودنـد؛ بایـد انـس بـا کتـاب و مطالعـه داشـت 
و هماننـد نـان خـوردن کـه اهمیـت دارد بایـد بـه 

مطالعـه و کتـاب خوانـی اهمیـت داد.
حسـین زاده بـا اشـاره بـه اینکه، در هـر جامعه ای 
بایـد قانـون مـداری، خودبـاوری، وجـدان کاری، 
اصـالح الگـوی مصـرف، رعایت انصـاف و حقوق 
در  گاهـی  افـزود:  کـرد،  رعایـت  را  شـهروندی 
فضـای مجـازی بـی انصافـی را در نشـر مطالـب 

می بینیـم کـه ایـن زیبنـده نیسـت.
جامعـه  در  مناسـب  پوشـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
نیسـت  کـه  اسـالمی  پوشـش ها  از  بعضـی  گفـت: 
سـنتی المـردی هـم نیسـت و خودنمایی و پوشـش 
ایـن طیـف بعضـًا بیشـتر اسـت و بـا برخـورد حل 
کننـد. رعایـت  بایـد  و همـه خانواده هـا  نمی شـود، 

حسـین زاده در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
بـا اشـاره به سـریال شکسـت آمریـکا و مـزدوران 
آن در مقابـل ایـران اسـالمی بیـان کـرد: واکنـش 
الهـام بخش و سـریع ایران اسـالمی برای دوسـتان 
و دشـمنان چنـد پیـام داشـت که سـپاه پاسـداران 
پاسـخ های خـود را متناسـب بـه تحـرکات دشـمن 

داد.
بایـد  آمریـکا  شـد:  یـادآور  المـرد  جمعـه  امـام 
نظامـی  عملیـات  نمی توانـد  کـه  باشـد  دریافتـه 

کنـد. پـا  و  مذاکـرات دسـت  میـز  بـرای 
اهتـزاز  بـرای  را  خودمـان  مـا  کـرد:  تاکیـد  وی 
اهلّل« در قـدس  اال  الـه  ایـران و پرچـم »ال  پرچـم 

کرده ایـم. آمـاده 
پایـان  در  المـردی  نمازگـزاران  اسـت؛  گفتنـی 
بـر  مـرگ  شـعارهای  بـا  هفتـه،  ایـن  خطبه هـای 
از  را  خـود  انزجـار  اسـرائیل  بـر  مـرگ  آمریـکا، 

کردنـد. اعـالم  اسـرائیل  و  آمریـکا 

 

سـخنگوی شـورای شـهر المـرد گفت: شـهرداری 
المـرد در حـوزه هـای شهرسـازی، فنـی و عمران 
ودرآمـد، موانـع و مشـکالت را به حداقـل خواهد 
رسـاند و خدمـات رسـانی هـا بـه روز مـی شـود.

بـا خبرنـگار مهـر  سـلیمان آزاد در گفـت وگـو 
دفتـر  کارشناسـان  سـفر  دنبـال  بـه  کـرد:  اظهـار 
امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری فـارس از 
رسـانی  خدمـات  فرایندهـای  المـرد،  شـهرداری 
شـهرداری، شـورای اسالمی شـهر به شـهروندان، 
برطـرف  جهـت  مناسـب  راهکارهـای  تعییـن  و 

می یابـد. تسـهیل  احتمالـی  مشـکالت  کـردن 
آزاد بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف از ایـن بازدیـد 
بررسـی عملکـرد شـهرداری المـرد در حوزه هـای 
درآمـد،  وعمـران،  فنـی  و  شهرسـازی  مختلـف 
امالک شـهرداری المـرد اسـت، خاطرنشـان کرد: 
فرایندهـای خدمات رسـانی شـهرداری و شـورای 
می یابـد،  تسـهیل  شـهروندان  بـه  شـهر  اسـالمی 
کـه در ایـن جلسـه بـا حضـور کارشناسـان خبره 
دفتـر امور شـهری اسـتانداری فـارس راهکارهای 
مناسـبی بـرای برطـرف کـردن مشـکالت احتمالی 

شد. بررسـی 
و  مطـرح  کـه  مـواردی  از  کـرد:  اظهـار  آزاد 
روی آن بحـث و تبـادل نظـر شـد نحـوه تأمیـن 
و  مسـکونی  تجـاری،  سـاختمانهای  در  پارکینـگ 
و  اسـت  سـاختمانی  پروانه هـای  صـدور  بحـث 
ایـن مهـم منـوط به داشـتن سـند رسـمی مالکیت، 
یـا احـراز مالکیـت توسـط مراجـع قضائی اسـت 

کـه راهکارهایـی در ایـن خصـوص بیـان شـد.
شـهروندان  کار  تسـهیل  دنبـال  بـه  افـزود:  آزاد 

قـرار شـد  پروانـه سـاخت هسـتیم و  در صـدور 
ضوابـِط  رادر  معضـالت  و  مشـکالت  از  بعضـی 
زودی  بـه  کـه  شـود  اصـالح  تفصیلـی  طـرح 
دفترچـه عـوارض سـال ۱۴۰۱ تهیـه خواهـد شـد 
و مشـکالت سـال های گذشـته نیـز مرتفـع خواهد 

. شد
مقـررات  و  قانـون  بـرای  افـزود:  همچنیـن  وی 
و  هسـتیم،  جدیـد  هوایـی  نقشـه  نیازمنـد  جدیـد 
بـه دنبـال آن هسـتیم کـه بـه زودی نقشـه هوایـی 
جامـع شـهری کـه بـرای سـال ۱۳۸۴ اسـت را به 

کنیـم. روز رسـانی 
سـخنگوی شـورای شـهر المـرد در پایـان ؛ ضمن 
تشـکر و قدردانـی از اصحاب رسـانه در پوشـش 
شـهرداری  و  شـورا  بـه  مربـوط  اخبـار  انعـکاس 
بـه  کـه  هوایـی جدیـد  نقشـه  در  کـرد:  تصریـح 
همیـن زودی تحقـق می یابـد، سـاخت وسـازهای 
انجـام شـده به صـورت دقیق، و به روز مشـخص 

خواهـد شـد و مبنـای انجـام کار خواهـد بـود.

محمـدی،  مهـر، حمـزه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
مـام جمعـه شـهر  در مراسـم تکریـم و معارفـه ا
اسـت  شهرسـتانی  مهـر  داشـت:  اظهـار  مهـر 
ثابت قـدم  نقـالب  ا مسـیر  در  همـواره  کـه 
و  کـرده  حرکـت  نقـالب  ا بـا  همـگام  و  بـوده 
۱۵۴ شـهید تقدیـم نظـام مقدس  یـن مسـیر  در ا

اسـت. کـرده  یـران  ا اسـالمی  جمهـوری 
وی یـادآور شـد: روحانیـت در همـه زمینه هـا 
یـران  ا در  نقالبـی  ا حرکت هـای  پیشـتاز 
در  و  نـد  بوده ا کشـورها  سـایر  و  اسـالمی 
نـد  کرده ا یسـتادگی  ا جهانـی  اسـتکبار  مقابـل 
ر نظـام  پایه گـذا مـام خمینـی )ره(  ا و حضـرت 
اکنـون  و  اسـت  اسـالمی  جمهـوری  مقـدس 
پاسـداری و  یـن عظمـت  ا بـا  نقالبـی  ا ز  ا بایـد 

کنیـم. محافظـت 
در  مهـر  شهرسـتان  تأمیـن  شـورای  رئیـس 
کـرد:  بیـان  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش 
و  دارد  باالیـی  بسـیار  اهمیـت  نمازجمعـه 
همیـن  در  جمعـه  سـوره  نیـز  کریـم  قـرآن  در 

اسـت. شـده  نـازل  خصـوص 
نقـش  بایـد  نمازجمعـه  د:  دا مـه  دا ا وی 
داشـته  شهرسـتان  مـردم  وحـدت  در  محـوری 
از حاکمیـت و اسـالم  بایـد در دفـاع  باشـد و 
معظـم  مقـام  نظـرات  و  راهبردهـا  تبییـن  و 

باشـد. ر  اسـتوا و  ثابت قـدم  رهبـری 
صـرف  نمازجمعـه  کـرد:  بیـان  محمـدی 
خطبـه ای  و  شـود  برگـزار  نمـازی  ینکـه  ا بـه 
امـروزه شـاهد  و  نیسـت  کافـی  نـده شـود  خوا
نـان  جوا از  عظیمـی  بخـش  کـه  هسـتیم  آن 
فعالیـت  و  هسـتند  فعـال  مجـازی  فضـای  در 
شـود  نجـام  ا برنامه ریـزی  بایـد  کـه  می کننـد 
نظـام  اهـداف  مجـازی  فضـای  در  ننـد  بتوا و 
مقام  راهبردهـای  و  اسـالمی  مقـدس جمهـوری 
کننـد  تبییـن  نـان  جوا بـرای  رهبـری  معظـم 
جـذب  را  نـان  جوا کـه  کنیـم  کاری  بایـد  و 

کنیـم. نمازجمعـه 
عمـل  در  فـرد  شـبیه ترین  بایـد  جمعـه  مـام  ا

باشـد فقیـه زمـان  بـه ولـی 
جدیـد  مام جمعـه  ا سـفار  حجت االسـالم 
یـن مراسـم اظهـار داشـت:  شـهر مهـر نیـز در ا
در  کـه  جایگاه هایـی  دیگـر  بـا  جمعـه  مامـت  ا
تفاوت  دارد،  لحـاظ سیاسـی وجـود  از  کشـور 
مامـت  ا جایـگاه  قـع  وا در  و  دارد  بسـیاری 

اسـت. اسـالمی  جامعـه 
جایـگاه  یـن  ا غیبـت  عصـر  در  فـزود:  ا وی 
عهـده  بـر  مسـئولیت  یـن  ا و  وظیفـه  یـن  ا و 
به عنـوان  مسـئولیت  یـن  ا و  اسـت  ولی فقیـه 
و  می گیـرد  قـرار  د  فـرا ا عهـده  بـر  مانـت  ا
تکلیـف  یـک  به عنـوان  جایـگاه  و  پسـت  یـن  ا
ده  دا ر  قـرا مـا  دوش  بـر  کـه  اسـت  نتـی  ما ا و 

اسـت. شـده 
بایـد  مام جمعـه  ا شـد:  یـادآور  سـفار 
بایـد  و  باشـد  ولی فقیـه  بـه  د  فـرا ا شـبیه ترین 
سیاسـی  خـط  و  منـش  علـم،  تدیـن،  ازلحـاظ 
هدایـت  دارد،  جامعـه  در  کـه  عملکـردی  و 

بگیـرد. عهـده  بـر  را  جامعـه 
از  مراسـم  یـن  ا در  مهـر،  گـزارش  بـه 
و  تجلیـل  شـاکری  االسـالم  حجـت  تالش هـای 
مـام جمعـه  حجـت االسـالم سـفار بـه عنـوان ا

شـد. معرفـی  مهـر  شـهر 

۲اخبار

فرماندار در معارفه امام جمعه ُمهـر:
نمازجمعه باید نقش محوری در وحدت مردم شهرستان ُمهـر داشته باشد

آئین تجلیل از هنرمندان و 
فرهنگوران شهر َاِهل المرد 

و  فرهنـگ  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ارشـاد اسـالمی شهرسـتان المـرد، آئیـن تجلیل از 
هنرمنـدان، فرهنـگ وران شـیعه و سـنی شـهر اهل 
بـا حضـور مسـئولین درسـالن اجتماعـات مجتمع 
 علـوم قرآنـی راشـدین شـهر اَهِـل برگـزار گردید.

ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس  هنرپیشـه  محمـد 
اسـالمی با گرامیداشت ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی 
اظهار داشـت: از رسـالت شـورای فرهنگ عمومی 
شـناخت ظرفیـت هـا و پتانسـیل هـای فرهنگـی و 
هنـری هـر شـهر و تقویت آن اسـت کـه بحمد اهلل 
ایـن مهم بـه خوبی با مدیریت شـهردار و شـورای 
اسـالمی شـهر و مسـئولین شـهر اهـل انجام شـده 
 اسـت کـه انجام ایـن مراسـم در همین راستاسـت.

فرهنـگ عمومـی گفـت: خداونـد  دبیـر شـورای 
خداونـد  دارد،  دوسـت  را  زیبایـی  و  زیباسـت 
گوهـری را بـه نام " هنر" در وجـود آدمی به ودیعه 
گذاشـته تـا جلـوه هایـی از زیبائیهـای خداونـدی 
 را در مقابـل دیـدگان خلـق بـه نمایـش بگذارنـد.

و  شـیعه  برادرانـه  زدنـی  مثـال  وحـدت  بـه  وی 
سـنی در شـهر اهل اشـاره کـرده و گفـت: مردمان 
ایـن  وران  فرهنـگ  و  هنرمنـدان  بویـژه  اهـل 
خطـه الگـوی عملـی وحـدت در جنـوب کشـور 
 اسـالمی هسـتند کـه مایـه مباهـات همـه ماسـت.

وی کمبودهای سـخت افـزاری و فقر شـدیداماکن 
فرهنگـی وهنـری، عـدم وجـود مراکـز آموزشـی 
ویـژه بـرای توسـعه و تعالی هنر را در این شـهر از 
مشـکالت موجـود ذکـر کـرده و اظهـار امیدواری 
کردنـد کـه بـا همـکاری مسـئولین شهرسـتانی و 
بخـش اشـکنان بویژه شـهردار و شـورای اسـالمی 
شـهر اهـل بتوانیـم بـه خواسـته هـای بحـق ایـن 
بپوشـانیم. عمـل  جامـه  فرهیختـه  و  فهیـم   قشـر 

در ایـن محفـل شـیخ ناصـر صمـدی امـام جمعـه 
اهل سـنت شـهر اهل بـه آیات قـرآن در خصوص 
بـه  عنایـت  بـا  و  کـرده  اشـاره  دنیـا  آفرینـش 
فرمایـش مقـام معظـم رهبـری کـه فرمودنـد: هـر 
اندیشـه ای اگـر در قالـب هنـر نگنجـد مانـدگار 
نیسـت، اظهـار داشـتند: دوام تمدنها به دوام قشـر 
فرهنـگ و هنـر ایـن دیـار اسـت و فرهنـگ و هنر 
اسـت کـه تمدنهـا را مـی سـازد و جامعـه دینـی 
 شـهر اهـل بـه وجـود هنرمنـدان افتخار مـی کند.

سـید محمـود قتالی رئیس شـورای اسـالمی شـهر 
اهـل نیـز به بیـان زیبایی هـای قـرآن پرداخته و از 
شـورای اسـالمی شـهر اهل، شـهردار و مسـئولین 
 بـرای اهتمـام بـه ایـن محفـل قدردانـی نمودنـد.

در ایـن آئیـن با اهـداء لوح سـپاس اداره فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی المرد ، شهردار و شـورای اسالمی 
اهالـی قلـم، شـاعران،  از  نفـر  شـهر اهـل از ۶۶ 
تجسـمی،  هنرهـای  هنرمنـدان  تئاتـر،  بازیگـران 
معـرق کاران، اهالـی موسـیقی و خوانندگی، اهالی 
 رسـانه و هنرمنـدان هنرهـای دسـتی تجلیـل شـد.

گفتنـی اسـت شـعرخوانی محمـد کریمـی نـژاد و 
کـوروش  موسـیقی  اجـرای  تـن،  روئیـن  افسـانه 
کریمـی نـژاد، شـروه خوانـی ابراهیـم فرهمنـد و 
مشـاعره از دیگـر برنامه هـای اجرایی این مراسـم 

. د بو
برگزاری دومین یادواره 53 شهید 

دانش آموز المرد

به گـزارش خبرنگار گـروه اسـتان های خبرگزاری 
آنـا از المرد، دومین یـادواره ۵۳ شـهید دانش آموز 
شهرسـتان المـرد به مناسـبت یـوم اهلل ۱۳ آبـان در 
جـوار قبـور مطهـر شـهدای گمنـام دانشـگاه آزاد 

اسـالمی واحد المـرد برگزار شـد.
سـیداحمد هاشـمی رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمی 
واحـد المـرد در ایـن مراسـم بـا تشـریح اهمیـت 
برگـزاری چنیـن همایش هایـی کـه بـه پاسداشـت 
جان افشـانی های ملـت غیـور انقـالب اسـالمی در 
ادوار مختلـف گذشـته خواهـد انجامیـد، اهمیـت 
استکبارسـتیزی  و  گـری  مطالبـه  روحیـه  داشـتن 
دانش آمـوزان و دانشـجویان در گام دوم انقالب را 

مـورد تأکیـد قـرار داد.
حسـن باخـرد رزمنـده و جانبـاز نیـز با ذکـر این 
مهـم که شـهدا، همگی سـتاره نبودند؛ بلکه سـتاره 
شـدند بـه بیـان سـبک زندگـی شـهدا و فلسـفه 

استکبارسـتیزی انقـالب اسـالمی پرداخـت.
بـه گزارش آنـا، هدف از برگـزاری این یـادواره، 
پاسداشـت یـاد و خاطره یـوم اهلل ۱۳ آبـان بوده که 
اسـتقالل طلبی  و  استکبارسـتیزی  روحیـه  یـادآور 
حضـور  بـا  یـادواره  ایـن  اسـت.  ایـران  ملـت 
خانـواده  شـهدا و ایثارگـران، دانش آمـوزان و مردم 
شـهر المـرد در جوار قبـور مطهـر شـهدای گمنام 
دانشـگاه آزاد اسـالمی المـرد بـه مـدت دو شـب 
بـه همـراه غرفه هـای حجـاب و عفاف، کـودک و 
عرضـه محصـوالت فرهنگـی برگـزار و در پایـان، 
تشـکل های  هماهنگـی  شـورای  مشـترک  بیانیـه 
دانش آمـوزی بـه مناسـبت یـوم اهلل ۱۳ آبـان قرائت 

. شد

سخنگوی شورای شهر المرد:
خدمات رسانی شهرداری المرد به روز می شود

امام جمعه المرد:
پوشش اسالمی توسط تمام خانواده های المردی مورد توجه قرار گیرد

افتتاح دو مدرسه خیر ساز در عالمرودشت
دو باب مدرسه در شهرعالمرودشت با حضور مسئوالن افتتاح شد
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کسب نمره عالي فرودگاه شهداي 
المرد در رزمایش پدافند غیرعامل
رزمایـش پدافنـد غیرعامـل قطـع بـرق در مراکز 
بـا  همزمـان  المـرد  شـهداي  فـرودگاه  حسـاس 
هفتـه پدافنـد غیرعامـل بـا موفقیـت اجـرا شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی فـرودگاه المـرد؛ 
رزمایـش پدافنـد غیرعامـل قطـع بـرق در مراکز 
شـهداي  فـرودگاه  مدیـر  حضـور  بـا  حسـاس 
المـرد، کارشناسـان و چندیـن اکیـپ از اتفاقات 
بـرق شهرسـتان المـرد، در فـرودگاه بین المللـي 

شـهداي ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.
بـرق  توزیـع  رئیـس  رسـتمي،  اسـماعیل   
شهرسـتان المـرد در ایـن رزمایـش بـا اشـاره به 
اینکـه در کل اسـتان فـارس، پنـج نقطـه را براي 
فـرودگاه  و  بودنـد  کـرده  انتخـاب  مانـور  ایـن 
المـرد نیـز یکـي از کلیدي تریـن مکان هـا بـراي 
اجـراي رزمایش بـود، اظهار داشـت: ایـن مانور 
کـه بـه مـدت دو سـاعت بـه طـول انجامیـد بـا 
حضـور نیروهـاي تاسیسـاتي و برقي فـرودگاه و 
اداره توزیـع برق شهرسـتان در فرودگاه شـهداي 

شـد. برگزار  المـرد 
 وي بـا اشـاره بـه اینکـه در حمـالت سـایبري 
بایـد آمادگـي کاملي وجود داشـته باشـد، افزود: 
قصـد ایـن بـود کـه ببینیـم وقتـي مراکـزي بـه 
ایـن مهمـي بـي بـرق مي شـوند تـا چـه انـدازه 
کـه  کننـد  تأمیـن  را  خـود  بـرق  مي تواننـد 
فـرودگاه المـرد ایـن مهـم را بـه خوبـي دارا بود.

رسـتمي عنـوان کـرد: در ایـن رزمایـش که برق 
فـرودگاه شـهداي المـرد بـه مـدت دو سـاعت 
قطـع شـد، دیـزل ژنراتورهـا وارد مـدار شـد که 
انجـام  موفقیـت  بـا  رزمایـش  ایـن  خوشـبختانه 

. شد
نیـز   سـهراب عزیـزي، مدیـر فـرودگاه المـرد 
بـه  اشـاره  بـا  مانـور  ایـن  اجـراي  حاشـیه  در 
حساسـیت فرودگاه هـا تصریـح کـرد: ضـرورت 
کمـک  سیسـتم هاي  تمامـي  بـودن  عملیاتـي 
ناوبـري، ارتباطـي، راداري و فرودگاهـي امـن و 
ایمـن بـراي مسـافران از ملزومـات و ضروریات 

ماسـت. دغدغه هـاي  و 
و  بحـران  مدیریـت  مجـري  کشـتکار،  صـادق   
پدافنـد غیرعامـل شـرکت توزیـع برق شهرسـتان 
داشـت:  اظهـار  رزمایـش  ایـن  در  نیـز  المـرد 
خوبـي  تأثیـرات  مانورهایـي  چنیـن  برگـزاري 
در نحـوه مدیریـت شـرایط بحـران در فـرودگاه ، 

دارد. بـرق  قطعـي  همچـون 
 وي گفـت: پـس از اتمـام مانـور جلسـه اي بـا 
مدیـران بـرق و تأسیسـات فـرودگاه داشـتیم که 
مقابلـه  هرگونـه  انجـام  بـراي  کامـل  آمادگـي 

را داشـتند. سـایبري 
برداشت گوجه فرنگی خارج از 

فصل در شهرستان ُمهر

رئیـس اداره تولیـدات گیاهی جهاد کشـاورزی 
می شـود  بینـی  پیـش  گفـت:  مهـر  شهرسـتان 
از  بیـش  مهـر  شهرسـتان  کشـاورزان  امسـال 
۴۸ هـزار تـن گوجـه فرنگـی خـارج از فصـل 

کننـد. مصـرف  بـازار  روانـه  و  برداشـت 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  گـزارش  بـه 
رئیـس  محمـودی  محمـد   ، جـوان  خبرنـگاران 
کشـاورزی  جهـاد  گیاهـی  تولیـدات  اداره 
بخش هـای  کشـاورزان  گفـت:  مهـر  شهرسـتان 
وراوی، مرکـزی، گله دار و اسـیر این شهرسـتان 
کشـاورزی  زمین هـای  از  هکتـار   ۸۰۰ از  بیـش 
خـود را در تابسـتان بـه کشـت گوجـه فرنگـی 

دادنـد. اختصـاص  فصـل  از  خـارج 
فرنگـی  گوجـه  محصـول  برداشـت  افـزود:  او 
دوم  نیمـه  از  ُمهـر  شهرسـتان  فصـل  از  خـارج 
آبـان مـاه آغاز شـده اسـت و تـا نیمـه دوم دی 

مـاه ادامـه دارد.
می شـود  بینـی  پیـش  کـرد:  اضافـه  محمـودی 
از  بیـش  مهـر  شهرسـتان  کشـاورزان  امسـال 
۴۸ هـزار تـن گوجـه فرنگـی خـارج از فصـل 

کننـد. مصـرف  بـازار  روانـه  و  برداشـت 
رئیـس اداره تولیـدات گیاهی جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان مهـر گفـت: گوجـه فرنگـی تولیـدی 
ایـن شهرسـتان عالوه بـر مصرف در شهرسـتان، 
صـادر  عـراق  کشـور  و  کشـور  سراسـر  بـه 

د می شـو

المـرد  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 
اظهـار کـرد: توقـع داریـم فرمانـداری از ارتبـاط 
بیشـتر صنعـت و دانشـگاه و تعاونـی مسـکن که از 
مطالبـات جـدی دانشـگاهیان اسـت، حمایـت کنـد.

بـه گـزارش خبرنگار گـروه اسـتان های خبرگزاری 
بـا  دیـدار  در  هاشـمی  سـیداحمد  المـرد،  از  آنـا 
همکاری هـای  شهرسـتان،  ایـن  جدیـد  فرمانـدار 
دوجانبـه دانشـگاه و فرمانـداری را مثمر دانسـت و 
بـا ارائـه گزارشـی از فعالیت های علمی، آموزشـی، 

آزاد  دانشـگاه  دانشـجویی  و  فرهنگـی  پژوهشـی، 
ارتبـاط  از  وی  حمایـت  المـرد،  واحـد  اسـالمی 
از  دانشـگاه و حمایـت  بـا  بیشـتر صنعـت  هرچـه 

تعاونـی مسـکن دانشـگاه را خواسـتار شـد.
امـری  دولتـی  سـازمان های  و  دانشـگاه  تعامـل 

اسـت اجتناب ناپذیـر 
رشـته های  بـودن  مناسـب  و  متنـوع  گفـت:  وی 
منطقـه،  شـغلی  نیازهـای  بـا  دانشـگاه  تحصیلـی 
دایربـودن  متخصـص،  و  مجـرب  اسـتادان  وجـود 
مـدرن،  و  مجهـز  آزماشـگاه های  و  کارگاه هـا 
سـالن  شـامل  متمرکـز  ورزشـی  مجموعـه  وجـود 
چمـن  زمیـن  و  انـدام  پـرورش  سـالن  ورزشـی، 
مصنوعـی، برخـورداری از کتابخانـه مرکـزی مجهز 
و قرارداشـتن خوابـگاه دانشـجویی بـرای خواهران 
در سـایت دانشـگاه، شـرایطی را برای دانشـجویان 
ایجـاد کـرده اسـت تـا بـدون دغدغـه بـه ادامـه 

بپردازنـد. تحصیـل 
المـرد  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 

را  جدیـد  سـال  در  دانشـجویان  تعـداد  افزایـش 
دانشـگاه  ایـن  از  دانشـجویان  رضایـت  نشـانه 
برشـمرد و بـا توجـه بـه نقـش بـی بدیل دانشـگاه 
در رشـد و توسـعه فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصادی 
جامعـه و ارائـه خدمات به تمام اقشـار شهرسـتان، 
اختصـاص زمین بـه تعاونی مسـکن دانشـگاه را از 
هیئت علمـی  اعضـای  و  کارکنـان  مطالبـات  دیگـر 
دانسـت کـه در سـال های اخیـر مـورد بی توجهـی 
مسـئوالن قـرار گرفتـه و حمایـت جـدی فرمانـدار 

اسـت. الزم  این راسـتا  در 
علمـی  معـاون  رنجبـر  مختـار  جلسـه  ایـن  در 
آمادگـی  از  المـرد  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
تحقیقاتـی  طرح هـای  انجـام  بـرای  دانشـگاه  ایـن 
دولتـی  سـازمان های  اولویـت دار  و  نیـاز  مـورد 
خدمـات  ارائـه  و  منطقـه  صنایـع  و  غیردولتـی  و 
بـه  تخصصـی  و  عمومـی  دوره هـای  آموزشـی 
خبـر  در شهرسـتان  مسـتقر  سـازمان های  کارکنـان 

داد.

 

شـهردار المـرد گفـت: بـه دنبـال افـراد خـوش فکر 
بـرای ارائـه طـرح هـای جدید و کارسـاز هسـتیم و 
درهای شـهرداری به روی همه شـهروندان باز اسـت 
کنیـم. مـی  اسـتقبال  مردمـی  نظـرات  تمـام  از  و 

اهلل جـوکار در  مهـر، عطـا  بـه گـزارش خبرنـگار 
نشسـت کارگـروه مردمـی شـورای شـهر و شـهردار 
ارائـه طرح هـای پیشـنهادی در خصـوص  المـرد و 
طرح هـا  ایـن  خوشـبختانه  گفـت:  شـهر،  توسـعه 

از سـوی افـرادی مطـرح شـده کـه عـالوه بـر علـم 
دانشـگاهی و ذوق و قریحـه جوانـی، در همین شـهر 
زندگـی می کننـد و بـا آن آشـنا هسـتند و دغدغـه 
از  ایـن  و  دارنـد  را  المـرد  شـهر  توسـعه  و  رشـد 

اسـت. پیشـنهادی  طرح هـای  امتیـازات 
وی افـزود: اطمینـان خاطـر خواهـم داد کـه ایـن 
قـرار  بررسـی  مـورد  ظرفیـت  تمـام  بـا  طرح هـا 
خواهنـد گرفـت و بیشـترین اسـتفاده از آنهـا خواهد 
شـد و متناسـب با ضرورت ها و نیاز شـهر و همچنین 
بودجه شـهرداری بـه کار گرفته شـوند و تمـام توان 
مجموعـه شـهرداری بـرای تکمیـل طرح هـا و رفـع 
نواقصـات و همچنیـن فراهـم نمودن شـرایط اجرایی 
شـدن آنهـا بـکار گرفته خواهد شـد و مطمئن باشـید 
بـه شـما  بشـود،  ایـن طرح هـا  بـا  برخـوردی  هـر 

گـزارش خواهـم داد.
خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  جـوکار 
تصریـح کـرد: بـه دنبـال افـراد خـوش فکـر بـرای 

ارائـه طرح هـای جدیـد و کارسـاز هسـتیم و درب 
شـهرداری بـه روی همـه شـهروندان باز اسـت و از 

می کنیـم. اسـتقبال  مردمـی  نظـرات  تمـام 
شـهردار المـردی همچنین گـذری به عملکـرد اخیر 
شـهرداری و شـورای اسـالمی شـهر نیـز زد و گفت: 
بـا قـوت در حـال  بـا مـردم در محـالت  نشسـت 
برگـزاری سـت و مشـکالت و مطالبات آنهـا در حال 
پیگیـری سـت و بـرای رفـع آن تـالش شـبانه روزی 
انجـام خواهـد شـد چرا کـه معتقدیـم اگـر دوندگی 

نکنیـم شـهر سـاخته نمی شـود.
جـوکار افـزود: ظـرف یک مـاه آینـده بـا اصحاب 
رسـانه نشسـت خواهم داشـت و برنامه ها و اقدامات 
شـهرداری را بـه سـمع و نظر مـردم خواهم رسـاند.

گفتنـی اسـت طرح هـای پیشـنهادی اولیـن کارگروه 
مردمـی شـورای اسـالمی شـهر المـرد در قالـب ۲۶ 
طـرح تهیـه، کـه در دو نسـخه بـه جـوکار شـهردار 
المـرد و حیـدری پور رئیس شـورای اسـالمی شـهر 

بـا اتحـاد و همدلـی حول محـور والیـت در جهت 
تقویـت ظرفیـت هـای شهرسـتان و رفـع معضـالت 
فرهنگـی تـالش خواهیم نمـود و در این راسـتا قطعًا 

اثـر کار بـرای خـدا را خواهیـم دید.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی و روابـط عمومی 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان فـارس؛ 
دومیـن نشسـت شـورای فرهنـگ عمومی شهرسـتان 
المـرد بـا حضـور اعضـای حقیقـی و حقوقـی بـه 
ریاسـت حجـت االسـالم والمسـلمین علـی حسـین 
برنامـه ریـزی هفتـه نوجـوان و  بـا موضـوع  زاده  
تدویـن بـرش شهرسـتانی نقشـه مهندسـی فرهنگـی 
شـهید  جلسـات  سـالن  محـل  در  فـارس  اسـتان 
انصـاری حـوزه علمیـه رضویه المـرد برگـزار گردید.

در ابتـدای حجت االسـالم والمسـلمین حسـین زاده 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان ضمـن 
گرامیداشـت هفتـه نوجـوان و ۱۴ آبـان روز فرهنـگ 

عمومـی طی سـخنانی اظهار داشـت: فرهنگ عمومی 
مؤلفه هایـی از فرهنـگ اسـت کـه تأثیـرات آن عـام 
و فراگیـر بـوده و عامـه مـردم در کیفیـت آن نقـش 
دارنـد، ایـن شـورا از شـیوه رفتارهـای عمومی مردم 
یـا آداب و رسـوم سـاخته شـده و عمـوم جنبه هـا و 
عرصه هـا و زندگـی مـردم را تحـت تأثیر قـرار داده 
و عمـوم مـردم نسـبت به آنها حساسـیت و شـناخت 

دارند.
امـام جمعـه المـرد تاکیـد کرد؛ بـا اتحـاد و همدلی 
حـول محور والیـت در جهـت تقویـت ظرفیت های 
شهرسـتان و رفـع معضـالت فرهنگی تـالش خواهیم 
نمـود و در ایـن راسـتا قطعـًا اثـر کار بـرای خدا را 

دید. خواهیـم 
اسـماعیل رسـتگار فرمانـدار شهرسـتان نیز شـورای 
فرهنـگ عمومـی را پارلمـان فرهنگی المـرد توصیف 
کـرده و بـر قابلیـت اجرایی بـودن مصوبـات بر نظم 

و انضباط جلسـات شـورا تاکیـد کرد.
وی اظهـار داشـت: نسـل جـوان و نوجـوان در این 
زمانـه نیـاز مبرم بـه برنامه ریزی و ترسـیم نقشـه راه 

جهـت پیمودن مسـیر سـخت پیـش رو دارد.
محمد هنرپیشـه سـکان دار ارشـاد و دبیر شـورا نیز 
بـا گرامیداشـت هفتـه نوجـوان اظهار داشـت: دوران 
نوجوانـی یکـی از مراحـل حسـاس زندگی هـر فرد 
اسـت کـه عبور موفـق از ایـن مرحله سـالمت روان 

را در بزرگسـالی در پـی خواهد داشـت.
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی المـرد بـا 
گرامیداشـت ۱۴ آبانمـاه روز فرهنـگ عمومی اشـاره 
ای نیـز بـه نقشـه مهندسـی فرهنگـی اسـتان فـارس 
داشـته و گفـت: امیدواریـم همانگونـه کـه فـارس 
اولیـن اسـتانی بـود کـه بـرش اسـتانی را رونمایـی 
کـرد، المـرد نیـز اولیـن شهرسـتانی در فارس باشـد 
کـه بـرش شهرسـتانی نقشـه را قبـل ازسـال ۱۴۰۱ 

رونمایـی کنـد.
برگـزاری یادواره ۵۳ شـهید دانش آموز شهرسـتان، 
تهیـه طـرح جامع تربیتـی جهـت نوجوانـان و اولیاء 
و تشـکیل کارگـروه تدویـن بـرش شهرسـتانی سـند 
مهندسـی فرهنگـی فـارس بـا عضویت دسـتگاههای 
شـورای  نشسـت  دومیـن  مصوبـات  از  فرهنگـی 

بود. فرهنـگ عمومـی شهرسـتان 
در پایـان ایـن نشسـت امـام جمعـه و رئیـس شـورای 
فرهنگ عمومی شهرسـتان از سـه تن از کارشناسان شورا 
بـا اهـدای لوح سـپاس و جوایـز نفیس تجلیـل نمودند.

گفتنی اسـت در این نشسـت سـیده منصوره هاشمی 
زاده فرزنـد زنـده یـاد دکتـر هاشـمی زاده پیرامـون 
اثرخـود آینـه های بـی غبار، که در سـال جـاری به 

رشـته تحریـر درآمـده توضیحاتی ارائـه دادند.
کتـاب آینـه های بی غبـار در هفته کتـاب جمهوری 

اسـالمی رونمایی خواهد شد.

3اخبار

تدوین برش شهرستانی نقشه مهندسی فرهنگی فارس در دستور کار شورای 
فرهنگ عمومی المرد

نهالســتان منابع طبیعی  ۵۰ هزار اصله نهال در  تولید 
قرار گرفت. شهرستان المرد در دستور کار 

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز فارس، 
مرتضی نکوگو رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان المرد با اشــاره به سیاســت های ابالغی 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: 
افزایش ســطح تولیــد گونه های جنگلی و ســازگار 
بــا مناطق بیابانــی و نیز تأمین بخشــی از نیاز نهال 
طرح های جنگل کاری، بیابان زدایی و زراعت چوب 

از جمله اهــداف مهم تولید نهال در این شهرســتان 
است.

وی افزود: در این طرح از بذر گونه های کنار، آکاسیا 
ویکتوریا و کهور پاکستانی استفاده و کاشته می شود.

نکوگو با بیان اینکــه هزینه تولید این نهال ها از محل 
اعتبارات اســتانی تامین شده اســت تصریح کرد: با 
مناطق  بیشتر شاهد توســعه رویشگاه ها و  نهال  تولید 
جنگلــی و نیز جلوگیــری از روند بیابــان زایی در 

باشیم. المرد  شهرستان 

شهرســتان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابــع  اداره  رئیس 
المرد با اشــاره به تامین نهال مــورد نیاز طرح های 
جنگل کاری، بیولوژیکــی و مبارزه با بیابان زایی از 
محل تولید نهال های پارســال در این نهالستان ادامه 
داد: این نهالســتان گنجایش تولید ۶۰ هزار اصله نهال 
را در دو ســایت مجزا دارد که در صــورت تأمین 
اعتبــار کافی، قادر به تولید نهال های بیشــتر و تامین 

است. همجوار  شهرستان های  نیاز 

بازدید مشاور اقتصادی وزارت 
صمت از منطقه ویژه اقتصادی المرد
اقتصـادی  مشـاور  شـبانی  حجت االسـالم حسـین 
وزارت صمـت کـه در قالـب سـفری غیـر رسـمی 
بـه شهرسـتان المرد سـفر کرده بـود، بـا حضور در 
منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد از ظرفیت هـا و زیـر 
سـاخت هـای منطقـه بازدید کرد. وی بـا حضور در 
سـالن کنفرانـس ایـن مجموعـه بـا مسـئولین منطقه 
هـای  و چالـش  هـا  ظرفیـت  در خصـوص  ویـژه 
فـراروی منطقـه بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداخت.

ایشـان در بخـش دیگـری از سـخنان خود با اشـاره 
بـه تـالش در جهـت تسـهیل امـور مـردم اظهـار 
داشـت: برخـی از امـور تنها بـا یک تلفـن گره اش 
باز میشـود ولی شـنیده می شـود که سـال های سـال 
امـام جمعـه ای بـه یک معضل اشـاره مـی کند ولی 
متاسـفانه بـه نتیجـه نمـی رسـد. وی تصریـح کرد: 
دولـت انقالبـی و مردمـی گره هـای کشـور مسـائل 
اقتصـادی در سـطح کالن را بـه حـول و قـوه الهی 
حـل خواهـد کـرد. وی افزود مـردم ولـی نعمت ما 
هسـتند و هـر چـه داریم مدیـون آنان هسـتیم و اگر 
آبرویـی داریم از مردم اسـت. وی اخـالص و تفکر 

جهـادی را الزمـه مدیران کشـور دانسـت.
بـه گـزارش تجـارت گـردان بـه نقـل از روابـط 
عمومـی منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد،  در ایـن 
نشسـت صمیمـی مهنـدس قهـاری مدیـر اجرایـی 
سـایت بـه صـورت مبسـوط بـه تشـریح و تبییـن 
اظهـار  وی  پرداخـت.  ویـژه  منطقـه  فعالیت هـای 
داشـت مهنـدس انصـاری مدیر عامـل منطقـه ویژه 
اقتصـادی المرد بـا فعال کـردن پیمانـکاران بزرگ، 
منطقـه ویـژه را تبدیـل بـه کارگاه سـازندگی کرده 

اسـت .
وی اظهـار امیـدواری کرد بـه زودی مناقصه ۲هزار 
میلیـارد تومانـی اجرایـی خواهـد شـد که بـه حول 
و قـوه الهـی بـا این اقـدام بسـیاری از زیر سـاخت 
هـا آمـاده بهـره برداری می شـود و شـاهد رشـد و 
تحـول چشـمگیری در منطقـه ویژه اقتصـادی المرد 

بود. خواهیـم 
مدیـر اجرایـی منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد بـا 
موسـوی  دکتـر  مسـاعدت  و  همراهـی  از  تمجیـد 
نماینـده مـردم المـرد و مهـر در مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا مجموعـه منطقه ویـژه اقتصـادی المرد 
افـزود: آب و خوراک پتروشـیمی هـا دو مقوله مهم 
ایـن فراینـد هسـتند کـه بـا رایزنـی هـا و پیگیـری 
هـا نماینـده محتـرم شـاهد محقـق شـدن ایـن مهم 

هسـتیم .
در ادامـه مهندس حریـم کیش رییس هیـات مدیره 

منطقـه ویـژه اقتصادی المرد اظهار داشـت:
در هـر کشـوری صنعـت، برنـد و تابلـو افتخار آن 

محسـوب می شـود.
هـر چقـدر در صنعـت موفـق تـر عمـل کنیـم می 
توانیـم در دنیـا حـرف بـرای گفتن داشـته باشـیم .

رییـس هیات مدیـره منطقه ویـژه اقتصـادی المرد، 
نـگاه ممتـاز و ویـژه مسـوولین کشـور بـه منطقـه 
ویـژه اقتصـادی المـرد، مسـوولیت مـا را در انجام 
ایـن رسـالت خطیر و سرنوشـت سـاز مضاعف می 

. کند
وی بیـکاری طیـف وسـیعی از جوانـان مملکت را 
سـم و بسـیار ویـران کننـده ارزیابی کـرد و افزود: 
ما بـا درک ایـن موضوع که اشـتغال اسـاس درمان 
همـه دردهـای جامعه اسـت، همه اهتمـام و جدیت 
خـود را مصـروف رفع ایـن موضوع مهـم و حیاتی 

کـرده ایم.
در پایـان مهنـدس آزاد بـا مطرح کردن مشـکالت 
اعتبـاری کـه بـرای برخـی از سـرمایه گـذاران این 
مجموعـه حـادث شـده اسـت، از مشـاور اقتصادی 
وزارت صمـت خواسـتار مسـاعدت در ایـن زمینـه 
شـد که حجت االسـالم شـبانی نیز قول مسـاعد در 

جهـت رفـع این معضـل داد.
پـروژه هـا و  برخـی  از  بازدیـد  در آخـر ضمـن 
سـرمایه گـذاری هـای انجام شـده در منطقـه ویژه، 
از شـرکت آلومینیـوم جنـوب هـم بازدیـد بـه عمل 

. آمد 
کشف کاالی قاچاق 5 میلیاردی در 

شهرستان ُمهر
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان »مهر« از کشـف لوازم 
یدکـی قاچاق بـه ارزش ۵ میلیارد ریال در بازرسـی 

از یـک منزل مسـکونی خبر داد.
سـرهنگ »عظیم الـه کرمـی« بیـان کـرد: مامـوران 
و  فنـی  اقدامـات  بـا  »مهـر«  شهرسـتان  انتظامـي 
خـود  منـزل  در  فـردی  شـدند  مطلـع  تخصصـی 
اقـدام بـه دپـو لـوازم یدکـی قاچـاق کـرده اسـت 
کـه بررسـی موضـوع را در دسـتور کار خـود قرار 

دادنـد.
وی افـزود: مامـوران انتظامـی پـس از هماهنگـی 
بـا مقـام قضائـی بـه محل مـورد نظـر اعـزام و در 
بازرسـی از آن منـزل موفـق شـدند ۱۲ قطعـه لوازم 
یدکـی خـودرو بـی ام  و خارجـی قاچـاق از نـوع 
گلگیـر، کاپـوت، سـپر جلـو و درب کشـف کننـد. 
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان »مهـر« بـا بیـان اینکه 
میلیـارد   ۵ را  مکشـوفه  امـوال  ارزش  کارشناسـان 
ایـن  در  داشـت:  عنـوان  بـرآورد کرده انـد،  ریـال 
خصـوص یـک نفـر دسـتگیر و بـراي سـیر مراحل 

قانونـی تحویـل مراجـع قضائـی شـد.
در  خواسـت  شـهروندان  از  »کرمـی«  سـرهنگ 
صـورت مشـاهده هرگونه موارد مشـکوک و فعالیت 
قاچاقچیـان گـزارش آن را از طریـق تلفـن ۱۱۰ بـه 

کنند. اعـالم  پلیـس 

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مامـوران  تـالش  بـا 
۴ شـکارچی در ارتفاعـات کوه  شهرسـتان مهـر، 

شـدند. دسـتگیر  وراوی 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  گـزارش  بـه 
فرجـی،  علیرضـا  شـیراز،  از  جـوان  خبرنـگاران 
شهرسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس 
مبنـی  واصلـه  گـزارش  اسـاس  بـر  گفـت:  مهـر 

کـوه  ارتفاعـات  در  شـکارچیان  حضـور  بـر 
فرمانـده  و  دادسـتانی  هماهنگـی  بـا  وراوی، 
پلیـس اطالعـات نیـروی انتظامـی مهـر، ماموران 
شهرسـتان،  ایـن  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان 
را  متخلـف  فـرد   ۴ و  شـده  اعـزام  منطقـه  بـه 

کردنـد. دسـتگیر 
قبضـه  یـک  شـکارچیان،  از  کـرد:  بیـان  او 

اسـلحه ی سـوزنی پنـج تیـر غیـر مجـاز و یـک 
بـه  مجـاز،  لـول  تـک  سـوزنی  اسـلحه  قبضـه 

شـد. ضبـط  و  کشـف  کبـک  فـرد  دو  همـراه 
فرجـی  تصریـح کـرد: مراتب بـا حضـور پلیس 
سـیر  منظـور  بـه  و  جلسـه  صـورت  اطالعـات 
تحویـل  قضایـی  مقامـات  بـه  قانونـی  مراحـل 

داده شـد.

شهردار المرد:
درهای شهرداری المرد به روی مردم و صاحب نظران باز است

هاشمی:
فرمانداری از ارتباط صنعت و دانشگاه حمایت کند

تولید نهال جنگلی و بیابانی در المرد

هفته نامه طلوع المرد دستگیری شکارچیان در ارتفاعات کوه وراوی مهر
تلفنی آگهی می پذیرد 

5۲7۲5468
09۱738۱9683
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انهدام ۲ کارگاه تهیه مشروبات 
الکلی توسط سپاه المرد

 بــه  گزارش خبرگزاری فــارس از المرد به نقل از 
روابط عمومی سپاه المرد، پس از دریافت گزارشات 
مردمی در خصوص ساخت و تولید مشروبات الکلی 
در دو نقطه از شهرســتان، با دســتور قاطع دادستان 
شهرستان المرد، اماکن مورد نظر زیر ضربه  پاسداران 
و بســیجیان گمنام امام زمان )عــج( در حوزه های 
مقاومت بســیج شهری و امام رضا )ع( بخش خیرگو 

قرار گرفت.
لیتـر   ۵۰۰ و   هـزار  یـک  حـدود   مجمـوع  در 
سـاخت،  ادوات  همـراه  بـه  الکلـی  مشـروبات 
کشـف و ضبـط شـد و تمـام کشـفیات بـه همراه 
تحویـل  قانونـی  مراحـل  سـیر  جهـت  متهمـان 

اسـت. شـده  قضایـی  مراجـع 
قابـل ذکـر اسـت کـه مشـروبات الکلـی یکی از 
بزرگتریـن معضـالت اجتماعـی در جامعـه امـروز 
اسـت و مرکز سـتاد خبری ۱۱۴ سـازمان اطالعات 
سـپاه آمـاده دریافت گزارشـات شـما شـهروندان 

محترم در تمام سـاعات شـبانه روز اسـت.
دستگیری شکارچیان در ارتفاعات 

کوه وراوی مهر

بـه گزارش گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
حفاظـت  اداره  رئیـس  فرجـی،  علیرضـا  جـوان، 
محیـط زیسـت شهرسـتان مهـر گفـت: بـر اسـاس 
گـزارش واصلـه مبنـی بـر حضـور شـکارچیان در 
بـا هماهنگـی دادسـتانی  ارتفاعـات کـوه وراوی، 
و فرمانـده پلیـس اطالعـات نیـروی انتظامـی مهر، 
ایـن  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  مامـوران 
شهرسـتان، بـه منطقـه اعزام شـده و ۴ فـرد متخلف 

را دسـتگیر کردنـد.
او بیـان کرد: از شـکارچیان، یک قبضه اسـلحه ی 
سـوزنی پنـج تیـر غیر مجـاز و یـک قبضه اسـلحه 
سـوزنی تـک لـول مجـاز، به همـراه دو فـرد کبک 

کشـف و ضبط شـد.
فرجـی  تصریـح کـرد: مراتـب بـا حضـور پلیس 
اطالعـات صورت جلسـه و بـه منظور سـیر مراحل 

نیکـوکاران قانونـی بـه مقامـات قضایـی تحویل داده شـد. گفـت:  المـرد  امـداد  کمیتـه  رئیـس 
المـردی طی ۸ ماهه امسـال بیـش از ۱۲ میلیارد ریال 

در قالـب طـرح اکرام و محسـنین به ایتـام و فرزندان 
نیازمنـد تحـت حمایـت کمیتـه امـداد کمـک کردند.

بـه گـزارش گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران 
کمیتـه  رئیـس  علـوی  مرتضـی  شـیراز،  از  جـوان 
امـداد المـرد بـا بیـان اینکه طرح هـای اکـرام ایتام و 
محسـنین ازجملـه طرح هـای موفـق این نهاد اسـت، 
اظهـار کـرد: حامیـان بومـی و غیـر بومی شهرسـتان 
طـی ۸ ماهـه سـال جـاری بیـش از دوازده میلیـارد 
ریـال در قالـب طـرح اکـرام و محسـنین بـه ایتام و 

فرزنـدان نیازمنـد تحـت حمایـت کمـک کردنـد.

او بـا اشـاره بـه فرهنـگ اصیل مـردم شهرسـتان المرد 
در انجـام امـور خیرخواهانـه بیان کـرد: مـردم نیکوکار 
شهرسـتان المرد همـواره در انجام کار های خیر پیشـتاز 
هسـتند و توجه ویـژه آن ها به مباحث اعتقـادی و دینی، 
همـکاری حداکثـری را در طرح های مشـارکتی این نهاد 
در امـر خدمت رسـانی بهتر بـه محرومان رقم زده اسـت.

علـوی افـزود: هم اکنـون ۲۳۰ یتیـم و فرزنـد نیازمنـد 
از حمایـت یـک هـزار و ۵۰۶ حامی نیکـوکار در قالب 

طرح هـای اکـرام ایتـام و محسـنین بهره مند هسـتند.
رئیـس کمیتـه امـداد المرد بـا دعوت از نیکـوکاران 

و  اکـرام  در طرح هـای  مشـارکت  بـرای  شهرسـتان 
محسـنین گفت: مـردم خداجوی شهرسـتان می توانند 
بـا مراجعـه بـه کمیتـه امـداد شهرسـتان، یتیـم و یـا 
فرزنـد نیازمنـد )محسـنین( موردنظر خـود را انتخاب 
کـرده و ماهیانـه حداقـل ۳۰ هـزار تومـان بـه آن هـا 

کنند. کمـک 
او افـزود: کمک هـای اهدایی از سـوی حامیان برای 
کمـک بـه هزینـه تحصیلی، معیشـت، درمـان، و بیمه 

آتیـه جامعه هـدف تحت حمایـت، هزینه می شـود.

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 موسی کاظم   )ع( :
4  آگهی

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، 
نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۲۹۰۰۰۱۹۲ مورخـه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ هیـات قانـون تعیین تکلیـف اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یـک قطعه زمیـن زراعتی    تحـت پـالک ۱۲۳7/۱۵۳ مجزا شـده از پالک 
۱۲۳7/۱۳۲ بـه مسـاحت ۱۰۱۶۶۰۳ متـر مربـع واقع در فراشـبند بخش ۸ فارس در مالکیت خانم معصومه شـفیعی سـیف 
آبـادی فرزنـد مصطفـی  بـه شـماره شناسـنامه ۱7 قـرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتـی تحدید حدود پـالک اصلی 
پـس از انتشـار آگهـی تحدیـد حـدود بعمـل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـای مالـک و برابر دسـتور تبصره مـاده ۱۳ 
قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان  های فاقد سـند رسـمی عملیـات تحدید حدود پـالک موصوف روز شـنبه 
مورخـه ۲۰//۱۴۰۰/۰۹ سـاعت ۹ صبـح  در محـل وقـوع ملک شـروع و انجـام خواهد گرفـت . لذا به وسـیله این اگهی 
از کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور دعـوت مـی گردد کـه در وقت مقـرر در محـل وقوع ملک  حضـور یافتـه و  چنانچه 
نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی پـالک 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 امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم 

و رسـید دریافت دارند 
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۸/۱۸

   تاریخ تحدید حدود ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند                              م الف 86

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۲۹۰۰۰۱۹۱ مورخـه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ هیـات قانـون تعیین تکلیـف اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی ششـدانگ یـک درب باغ نخلـی  تحـت پـالک ۱۲۳۱/77۰7 مجـزا شـده از پالک 
۱۲۳۱/7۵۳۰ بـه مسـاحت ۳۶۵7۴ متـر مربـع واقـع در فراشـبند بخـش ۸ فـارس در مالکیت آقای احسـان عالیشـوندی  
فرزنـد رضـا   بـه شـماره شناسـنامه ۵۲ قـرار گرفتـه اسـت و مطابق سـوابق ثبتـی تحدید حـدود پالک اصلـی پس از 
انتشـار آگهـی تحدیـد حـدود بعمـل نیامـده اسـت لذا حسـب تقاضـای مالـک و برابر دسـتور تبصـره مـاده ۱۳ قانون 
تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان  های فاقد سـند رسـمی عملیات تحدیـد حدود پـالک موصوف روز شـنبه مورخه 
۲۰//۱۴۰۰/۰۹ سـاعت ۹ صبـح  در محـل وقـوع ملـک شـروع و انجام خواهـد گرفت . لذا به وسـیله این اگهـی از کلیه 
صاحبـان امـالک مجـاور دعـوت مـی گردد کـه در وقت مقـرر در محـل وقوع ملـک  حضور یافتـه و  چنانچه نسـبت 
بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی پـالک مذکـور ادعایی دارنـد طبق مـاده ۲۰  قانون ثبـت اعتراض خـود را کتبـا از تاریخ 
تنظیـم صـورت مجلـس تحدید حدود به مدت ۳۰ روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید 

دریافـت دارند 
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۸/۱۸

   تاریخ تحدید حدود ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۲۹۰۰۰۱۹۵ مورخـه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یـک قطعه زمین زراعتـی    تحت پـالک ۱۲۳۰/۱۱۰ مجزا 
شـده از پـالک ۱۲۳۰ بـه مسـاحت ۶۵۰۵۵ متـر مربع واقـع در فراشـبند بخش ۸ فـارس در مالکیت آقـای محمد 
علـی ویسـی فرزنـد مسـیح  به شـماره شناسـنامه ۱۵۵7 قـرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتـی تحدید حدود 
پـالک اصلـی پـس از انتشـار آگهی تحدیـد حدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـای مالک و برابر دسـتور 
تبصـره مـاده ۱۳ قانـون تعییـن تکلیف اراضی و سـاختمان  های فاقد سـند رسـمی عملیات تحدیـد حدود پالک 
موصـوف روز شـنبه مورخـه ۲۰//۱۴۰۰/۰۹ سـاعت ۹ صبـح  در محل وقوع ملک شـروع و انجـام خواهد گرفت 
. لـذا بـه وسـیله ایـن اگهی از کلیـه صاحبان امـالک مجاور دعوت مـی گردد کـه در وقت مقـرر در محل وقوع 
ملـک  حضـور یافتـه و  چنانچـه نسـبت به حـدود و حقـوق ارتفاقی پـالک مذکور ادعایـی دارند طبـق ماده ۲۰  
قانـون ثبـت اعتـراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس تحدید حـدود به مـدت ۳۰ روز بـه اداره 

ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافت دارند 
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۸/۱۸
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۱۰۲۹۰۰۰۱۹۰ مورخـه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یـک درب باغ نخلـی  تحت پالک ۱۲۴۰/۱۰۴ مجزا شـده 
از پـالک ۱۲۴۰اصلـی  بـه مسـاحت ۱۲۵7۰۱ متر مربع واقع در فراشـبند بخـش ۸ فارس در مالکیـت آقای محمد 
جـوکار  فرزنـد لطفعلـی   بـه شـماره شناسـنامه ۹۸۰۵ قـرار گرفتـه اسـت و مطابق سـوابق ثبتی تحدیـد حدود 
پـالک اصلـی پـس از انتشـار آگهی تحدیـد حدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـای مالک و برابر دسـتور 
تبصـره مـاده ۱۳ قانـون تعییـن تکلیف اراضی و سـاختمان  های فاقد سـند رسـمی عملیات تحدیـد حدود پالک 
موصـوف روز شـنبه مورخـه ۲۰//۱۴۰۰/۰۹ سـاعت ۹ صبـح  در محل وقوع ملک شـروع و انجـام خواهد گرفت 
. لـذا بـه وسـیله ایـن اگهی از کلیـه صاحبان امـالک مجاور دعوت مـی گردد کـه در وقت مقـرر در محل وقوع 
ملـک  حضـور یافتـه و  چنانچـه نسـبت به حـدود و حقـوق ارتفاقی پـالک مذکور ادعایـی دارند طبـق ماده ۲۰  
قانـون ثبـت اعتـراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس تحدید حـدود به مـدت ۳۰ روز بـه اداره 

ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافت دارند 
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۸/۱۸

   تاریخ تحدید حدود ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
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متخلفان اراضی ملی در دام منابع 
طبیعی ُمهر

مرکـز  سـیما،  و  خبرگـزاری صـدا  گـزارش  بـه 
اداره  ابوالفضـل رسـایی فـرد سرپرسـت  فـارس، 
منابـع طبیعـی وآبخیـزداری شهرسـتان مهـر گفت: 
نیرو هـای یـگان حفاظـت منابع طبیعی حین گشـت 
و مراقبت شـبانه در حوزه اسـتحفاظی شهرسـتان با 
مشـاهده خـودرو حامـل چـوب جنگلـی در منطقه 
تنـگ ُمهـر بخـش مرکزی ایـن شهرسـتان بالفاصله 
مراجـع  حکـم  و  الزم  هماهنگی هـای  انجـام  بـا 

قضایـی اقـدام بـه توقیـف خـودرو کردند.
وی افـزود: بـا همـکاری عوامـل انتظامـی ایـن 
شهرسـتان میزان دو هـزار کیلوگرم چـوب جنگلی 
از گونـه پَـده )نوعـی سـپیدار(، کشـف و ضبط و 
متخلفـان بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه مراجـع 

شـدند. معرفی  قضایـی 
وآبخیـزداری  طبیعـی  منابـع  اداره  سرپرسـت 
شهرسـتان مهـر بـا بیـان اینکـه بـدون مشـارکت 
مـردم حفاظـت از جنگل هـا و منابع طبیعـی امکان 
پذیر نیسـت از مردم درخواسـت کـرد در صورت 
مشـاهده هرگونـه مـوارد مشـکوک در خصـوص 
قاچـاق چـوب و یـا تخلفـات دیگر موضـوع را با 
شـماره رایـگان و شـبانه روزی ۱۵۰۴ یـگان امداد 

جنـگل و مرتـع اطـالع دهند.

دبیـر شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان در حاشـیه 
ایـن نشسـت بـا تاکیـد بـر پرهیـز از تصـدی گـری 
در حـوزه فرهنـگ و هنـر اظهار داشـت: برسیاسـت 
انجـام  رویکـرد  بـا  نظـارت  و  حمایـت  هدایـت، 
فعالیـت ها توسـط انجمـن هـای فرهنگـی و هنری، 
فرهنگـی  کانونهـای   ، موسسـات   ، آموزشـگاهها 
و هنـری مسـاجد و دیگـر تشـکالت توجـه خـاص 

ریم. ا د
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی و روابـط عمومی 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان فـارس؛ 
در راسـتای بازدیـد و بررسـی موانـع و مشـکالت 
فـراروی هنر شهرسـتان ، محمد هنرپیشـه سـکان دار 
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی المـرد از موسسـه 
فرهنگـی و هنـری شـیده بـه مدیریـت خانـم زهـرا 
عباسـی بازدیـد و طی نشسـتی بـه بررسـی خدمات 

رسـانی بیشـتر موسسـه بـه هنرمنـدان پرداختنـد.
دبیـر شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان در حاشـیه 
ایـن نشسـت بـا تاکیـد بـر پرهیـز از تصـدی گـری 
در حـوزه فرهنـگ و هنـر اظهار داشـت:  برسیاسـت 
انجـام  رویکـرد  بـا  نظـارت  و  حمایـت  هدایـت، 
فعالیـت ها توسـط انجمـن هـای فرهنگـی و هنری، 
فرهنگـی  کانونهـای   ، موسسـات   ، آموزشـگاهها 

و هنـری مسـاجد و دیگـر تشـکالت توجـه خـاص 
ریم. ا د

ایـن مسـئول فرهنگی گفـت: در چارچـوب قانون و 
رعایـت اخـالق هنـری با تمـام تـوان از هنرمنـدان و 

فعالیتهـای آنـان حمایـت خواهیـم کرد.
محمـد هنرپیشـه ضمن تبریـک به خانـم هنرمند زهرا 
عباسـی بـه خاطر اخـذ مجـوز پروانه جدیـد فعالیت 
موسسـه چند منظـوره فرهنگـی و هنـری پردیس هنر 
عباسـی برای ایشـان و هیئـت موسـس در راه اعتالی 

هنر شهرسـتان آرزوی موفقیـت نمودند.
مدیـر  صمیمانـه  نشسـت  ایـن  در  اسـت  گفتنـی 
مسـئول موسسـه، گزارشـی از اقدامـات و فعالیتهـا 
هنـری و برگـزاری کالسـها و دوره هـای آموزشـی 
ارائـه نمـوده و اسـاتید و مربیان به بیان مشـکالت و 

موانـع راه پرداختنـد.

بـا حضـور دکتـر شـهیدی معـاون وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت و رییـس سـازمان زمیـن شناسـی 
و اکتشـافات معدنـی، دهمین نمایشـگاه بیـن المللی 
صنایـع  و  معـدن  در  گـذاری  سـرمایه  فرصتهـای 

معدنـی ایـران گشـایش یافـت.
بـه گـزارش تجـارت گـردان بـه نقـل از روابـط 
عمومـی منطقـه ویـژه اقتصادی المـرد، منطقـه ویژه 
هـای  مزیـت  تشـریح  هـدف  بـا  المـرد  اقتصـادی 
رقابتـی و ارائـه فرصـت هـای سـرمایه گـذاری بـه 
فعالیـن اقتصـادی در حـوزه معـدن و صنایـع معدنی 
در ایـن نمایشـگاه حضـور یافتـه اسـت.این منطقـه 
بـه مسـاحت ۸۵۰۰ هکتـار در راسـتای  در زمینـی 
تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بیشـتر، تکمیل 
زنجیـره تولیـد پتروشـیمی و آلومینیوم از مـواد اولیه 
تـا محصوالت نهایـی و افزایـش صـادرات غیرنفتی 
ایجاد شـده اسـت که در ایـن زمینه ها آمـاده جذب 

سـرمایه گـذار می باشـد.

ایجـاد منطقـه ویـژه اقتصـادی در شهرسـتان المـرد 
ظرفیـت جدیـد و مطلوبـی را در نزدیکـی بزرگترین 
مخـزن گازی جهان )پـارس جنوبـی( و خلیج فارس 

فـراروی کشـور فراهم آورده اسـت.
ایـن منطقـه از اهمیـت راهبـردی برخـوردار اسـت 
و نقـش بـارزی در صنعتی شـدن اسـتان فـارس ایفا 

کند. مـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  غرفـه  اسـت  بذکـر  الزم 
المـرد در دهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی فرصـت 
هـای سـرمایه گـذاری معـدن و صنایع معدنـی ایران 
از امـروز یازدهـم آبان مـاه تـا سـیزدهم آبان مـاه در 
بازدیدکننـدگان  میزبـان  خمینـی)ره(،  امـام  مصلـی 

بود. خواهـد 

نشست رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با موسسه فرهنگی و هنری شیده المرد

معرفی ظرفیتهای کم نظیر منطقه ویژه اقتصادی المرد در ایستگاه دهم

کمک بیش از ۱۲ میلیارد ریالی خیران به نیازمندان در المرد


