
مدیر کل بنیاد مسکن فارس اعالم کرد:
توسعه روستایی و تامین مسکن در 

جنوب فارس مد نظر است

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس:
استخر و سالن مسابقات ورزشگاه 

شهدای نفت شهرستان مهر سال آینده 
به بهره برداری می رسد

مدیر برنامه ریز ی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

منطقه المرد پتانسیل های الزم برای 
توسعه صنعت پتروشیمی را دارد

 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی المرد عنوان کرد؛
حمایت نشدن نخبگان علمی، کاهش 

رابطه دانشگاه با صنعت

امام جمعه المرد:
لزوم توجه به تولیدات کشاورزی 
در راستای رونق اشتغالزایی المرد
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مقام معظم رهبری: 
راز پیروزی مسلمین و وحشت و هراس 

دشمنان و معاندین از مسلمین در 
برافراختن پرچم قرآن است. بسیج 

باید مطیع مسجد، حامی مسجد، عامل 
به قرآن و حافظ قرآن باشد.

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

نیکزاد در جلسه جمع بندی نظارت میدانی از شهرستان المرد و مهر:

هیچ بهانه ای برای کار نکردن در کشور 
وجود ندارد
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هفته نامه طلوع المرد و مهر
 تلفنی آگهی می پذیرد

09173819683 -52725648

آگهی مفقودی 
شـماره  بـه  مهـر  شهرسـتان  مسـکن  بنیـاد  واگـذاری  سـند  گـردد  مـی  اعـالم  بدینوسـیله 
20/97/185/ص  مورخـه 98/1/5 بـه شـماره قطعـه 275 بـه مسـاحت 300متـر مربـع در 
فـال بخـش گله دار بنـام عبدالصالح مصدقی به شـماره ملـی 5150016756 مفقـود گردیده 

و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد 
آگهی حصر وراثت 

آقـای محسـن فدایـی دولـت  دارای شناسـنامه 6570013696 بـه شـرح دادخواسـت از ایـن شـورا 
درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنین توضیـح داده که شـادروان مذکور فدایـی دولت    به 
شـماره شناسـنامه 6579795661 در تاریـخ 1400/7/11در اقامتـگاه دائمـی خـود در جـم  بدرود 

حیـات گفتـه  و ورثـه حیـن الفـوت  آن مرحـوم منحصر اسـت به 
1-سیده خاتون حسینی   متولد 1335 ش ش 532  صادره از مهر زوجه   متوفی  

2- بیژن فدایی دولت  متولد 1351 ش ش 307 صادره از مهر 
3-اسداهلل فدایی دولت    متولد 1354 ش ش 941 صادره از مهر   
4-محمود فدایی دولت    متولد 1358 ش ش 1101 صادره از مهر

5-قاسم فدایی دولت   متولد 1362 ش ش 18 صادره از مهر 
6-زینب فدایی دولت   متولد 1364 ش ش 31 صادره از مهر   

  7--حسین فدایی دولت   متولد 1367 ش ش 150 صادره از مهر   
8-کبری فدایی دولت   متولد 1368 ش ش 5150020605 صادره از المرد   
9-محسن  فدایی دولت   متولد 1372 ش ش 65700 )آگهي مزایده عمومي (

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 حصر وراثت 
خانـم فوزیـه شـیرازی  فرزند اسـماعیل  به اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فوت و فتوکپی ورثه به شـرح دادخواسـتی 
کـه بـه کالسـه 1400/151 ایـن شـورا ثبـت گردیده اسـت صـدور گواهـی انحصـار وراثت نمـوده و اعالم داشـته 
کـه شـادروان مرتضـی دانشـور   فرزندمحمد باقـر ش ش 311 صـادره از المرد  در تاریخ 1400/08/21در شـهر 

وراوی فـوت نمـوده  و ورثـه حیـن الفوت وی عبارت اسـت از 
1- فوزیه شـیرازی فرزند اسـماعیل کد ملی 657968603 متولد 1340 صادره از مهر مادر متوفی   

2-ناهید مقیمی فرزند حمزه کد ملی 6570009443 متولد 1370 صادره از مهر همسـر   متوفی 
3-محمد علی دانشور فرزند مرتضی کد ملی 5150428035 متولد 1397 صادره از المرد فرزند متوفی 
4-میکائیل دانشـور فرزند مرتضی کد ملی 5150444847 متولد 1398 صادره از المرد فرزند  متوفی 

و الغیـر اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی در خواسـت مذکـور را یـک نوبـت  آگهـی مـی نمایـد تـا هر کسـی 
اعتراضـی  دارد و یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یـک مـاه بـه این شـورا 

مراجعـه و تقدیـم نمایـد و اال گواهـی صـادر خواهد شـد. 
دفتر  شورای حل  اختالف شهر وراوی  

آگهی حصر وراثت 
آقـای حمـزه مقیمـی  فرزنـد ابول   به اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فوت و فتوکپی ورثه به شـرح دادخواسـتی 
کـه بـه کالسـه 1400/152 ایـن شـورا ثبـت گردیـده اسـت صـدور گواهـی انحصـار وراثـت نمـوده و اعالم 
داشـته کـه شـادروان ناهیـد مقیمـی  فرزنـد حمـزه کـد ملـی 6570009443 صـادره از مهـر در تاریـخ 

1400/08/21در شـهر وراوی فـوت نمـوده  و ورثـه حیـن الفـوت وی عبـارت اسـت از 
1-حمـزه مقیمـی فرزند ابول کد ملی 6579660473 متولد 1337 صادره از مهر پدر  متوفی   

2-فاطمـه امینـی فرزند احمد کد ملی 6579878762 متولد 1338 صادره از مهر مادر   متوفی 
3-محمد علی دانشور فرزند مرتضی کد ملی 5150428035 متولد 1397 صادره از المرد فرزند متوفی 
4-میکائیل دانشـور فرزند مرتضی کد ملی 5150444847 متولد 1398 صادره از المرد فرزند  متوفی 

و الغیـر اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی در خواسـت مذکور را یـک نوبت  آگهـی می نماید تا هر کسـی 
اعتراضـی  دارد و یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهـی ظرف یک ماه به این شـورا 

مراجعـه و تقدیـم نمایـد و اال گواهی صادر خواهد شـد. 
دفتر  شورای حل  اختالف شهر وراوی  

من ندانم که کی ام 
من فقط می دانم 

که تویی 
شاه بیت غزل زندگی ام ! 

کـو چولـوی دوسـت داشـتنی مامـان و بابـا، از اینکـه بـا 
آمدنـت زندگـی مـان را شـیرین تـر از همیشـه کـردی، 

نیم ممنـو 

تولدت مبارک عزیز دل 
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بـه گزارش خبرنـگار خبرگزاری خانه ملت، نشسـت 
هم اندیشـی و جمع بنـدی سـفر نظارتـی نایـب رئیس 
مجلس شـورای اسالمی در سالن جلسـات فرمانداری 
شهرسـتان المـرد بـا حضـور نماینـدگان قـوه مقننه و 

مسـئوالن اجرایی کشـوری و اسـتانی برگزار شـد.
ضمـن  نشسـت  ایـن  در  زادثمریـن  نیـک  علـی 
گرامیداشـت هفته بسـیج گفت: بسـیجی کسـی اسـت 
کـه هر آنچـه بـرای خـود نمی پسـندد بـرای دیگران 
نیـز نمی پسـندد؛ بـر ایـن اسـاس در رفتار، کـردار و 

اعمالمـان بایـد خداونـد را ناظـر و حاضـر بدانیـم.
نایـب رئیس مجلس شـورای اسـالمی تصریـح کرد: 
می خواسـتند  برخـی  کشـور  در  زمانـی  مقطـع  در 
سـال 2019 را در تهـران جشـن کریسـمس بگیرنـد 
لـذا نظـام را بـه ناکارآمـدی متهـم مـی کردنـد و در 
ایـن راسـتا اقدام بـه تبلیـغ کرده بودنـد امـا اتفاقاتی 
رخ داد؛ ابتـدا در قـوه قضائیـه تحوالتـی رقـم خورد 
و بـه برکـت خـون شـهید سـلیمانی مجلـس انقالبی 
شـکل گرفـت کـه رهبـر انقـالب دو بـار بر ایـن امر 
تأکیـد کردنـد. همچنین پـس از این که رهبـر انقالب 
مطالبـی را فرمودنـد، دولت مکتبی و جـوان روی کار 
آمـد لذا هـم اکنـون هیچ بهانـه ای جهـت کار نکردن 

بـرای مـردم وجود نـدارد.
وی ادامـه داد: هـرگاه در حـوزه انتخابیـه بـه میـان 
مـردم مـی روم، شـرم می کنـم؛ در واقـع جوانانـی 
مراجعـه می کننـد کـه بـه دانشـگاه رفتـه و تحصیـل 
کرده انـد امـا کار ندارنـد لـذا باید با تـالش مضاعف 
اقداماتـی انجـام دهیـم کـه اقتـدار نظـام حفظ شـود.

نیکـزاد با اشـاره به سـفر نظارتـی به شهرسـتان های 
نیازهـای  و  مشـکالت  کـرد:  بیـان  مهـر  و  المـرد 
موسـوی  سـوی  از  شهرسـتان  دو  ایـن  اولویـت دار 
نماینـده مـردم ایـن حـوزه انتخابیـه احصـاء و مطرح 

شـد کـه آنهـا را بررسـی کردیـم؛ در واقع مـا به این 
اسـتان و  نیامده ایـم کـه در مـورد موضـوع  منطقـه 

مسـئله اجرایـی اسـتان دخالـت کنیـم.
همـگان  کـرد:  تصریـح  مقننـه  قـوه  رئیـس  نایـب 
می داننـد 937 هـزار میلیـارد تومـان سـقف نخسـت 
بودجـه 1400 اسـت کـه  پیش بینـی شـده و اگـر این 
امر محقق شـود بخـش دوم هزار و 277 هـزار میلیارد 
تومـان اسـت؛ 10 درصـد از ایـن بودجـه در اختیـار 
اسـتان هـا و 90 درصـد آن در اختیـار وزارتخانه ها و 
دسـتگاه ها قـرار دارد بنابراین در نشسـت امـروز باید 

تـالش کنیـم گره هـای مـردم را بـاز کنیم.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهم اظهـار کرد: 
هـزار و 460 روز بـه عنـوان وزیـر فعالیـت کـردم و 
360 سـفر رفتـم لـذا می تـوان اذعان کـرد بـه اندازه 
انگشـتان یـک دسـت مصوباتم بـر روی زمیـن نمانده 

زیـرا قبـل از سـفر موضوعـات را بررسـی کردم.
در ادامـه سـید موسـی موسـوی، نماینده شهرسـتان 
المـرد و مهـر گفت: تمامـی بازدیدها در سـفر نظارتی 
امـروز طبـق هماهنگـی از قبل بـه خوبی انجام شـد.

باالتریـن ظرفیـت  ایـن منطقـه  وی تصریـح کـرد: 
گازی را دارد لـذا بایـد بـا توجه به وجود پاالیشـگاه 
پارسـیان و اتـان و مجموعـه آلومینیـوم در راسـتای 
مناطـق  ایـن  ارتقـاء  و  شهرسـتان  دو  ایـن  توسـعه 

انجـام شـود. اقدامـات جدی تـری 
نماینـده مـردم المـرد و مهـر تصریـح کـرد: مدیران 
ایـن  در  مختلـف  پروژه هـای  کننـد  کمـک  بایـد 
شهرسـتان اجرایـی شـود تـا شـاهد توسـعه باشـیم.

در ادامه سـیدعلی موسـوی رئیس فراکسـیون مناطق 
محـروم مجلس شـورای اسـالمی تصریح کـرد: مبنای 
سـفرهای نظارتـی نماینـدگان بـر اسـاس فرمایشـات 

رهبـر انقـالب و انجـام کارهای جهادی اسـت.
نماینـده مـردم ملـکان در مجلـس تصریـح کـرد: به 
عبارتـی در ایـن جلسـات تالش می شـود بـرای حل 
مشـکالت راهـکار ارائه شـود لـذا قبل از انجام سـفر 
تیـم کارشناسـی مشـکالت و نیازهای حـوزه انتخابیه 

مقصـد را بررسـی می کنـد.
وی افـزود: در ایـن میـان پیگیـری حل مسـائل پس 
از انجـام سـفر در بـازه زمانـی مشـخص از دیگـر 
ویژگی هـای ایـن سـفرهای نظارتی برشـمرده می شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملـت، علی 
خضریـان عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون اصـل 90 
نیـز ضمـن گرامیداشـت  اسـالمی  مجلـس شـورای 
هفتـه بسـیج گفـت: بسـیج دارای دو بعـد حاکمیتی و 
فرهنگـی اسـت لذا مسـئوالن نیـز بایـد دارای روحیه 

بسـیجی باشـند تـا مشـکالت حل شـود.
نماینـده مـردم تهران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر و 
پردیـس در مجلس شـورای اسـالمی اظهار کـرد: در 
سـفرهای نظارتـی کـه صـورت می گیـرد هیـچ فردی 
ادعـا نمی کنـد همه مشـکالت حـل خواهد شـد بلکه 
بـا توجـه بـه مولفه های بسـیجی بودن تالش می شـود 
تـا اسـتفاده از ظرفیت هـا بـه رفـع مشـکالت عینیـت 

بخشـی شود.
وی ادامـه داد: هـم اکنون در شـرایط جنگ اقتصادی 
فشـار  دچـار  مـردم  کـه  طـور  همـان  لـذا  هسـتیم 
اقتصـادی هسـتند، دسـتگاه ها نیـز باید ارزانتـر از قبل 
اداره شـوند از ایـن رو نحـوه هزینه کردهـا اهمیـت 

زیـادی دارد.
خضریـان تصریح کـرد: دوران افتتاحیه هـای تصنعی 
و مانیتـوری بـه پایان رسـیده و دوره حضـور میدانی 
فـرا رسـیده اسـت؛ اجـازه نمی دهیم سـرمایه کشـور 
شـبیه بـه پروژه اسـتخری شـود کـه امـروز در منطقه 

المـرد و مهـر بـه لجن زار تبدیل شـده اسـت.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم بیـان کـرد: 
شـاید افتتـاح هـای سیاسـی در زمان هـای خـاص یا 
بـه نـام افراد باعـث بروز چنیـن رخدادهایی شـده اما 
ایـن نـگاه سیاسـی نبایـد بر مـردم غلبـه پیـدا کند و 

مجلـس نیـز مانـع چنیـن موضوعی خواهد شـد.
عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون اصـل 90 مجلـس 
اظهـار کـرد: دسـتگاه قضایـی و  اسـالمی  شـورای 
کمیسـیون اصـل 90 تفاهـم کردنـد عالوه بر بررسـی 
بایـد  افـراد  اینکـه  از  کارهـا، جـدا  اجـرای  نحـوه 
پاکدسـتی خـود را حفـظ کننـد و دسـتگاه ها بایـد با 
فسـاد مبارزه کننـد، مجموعه هـا و دسـتگاه ها نیز باید 
ارزانتـر از قبـل اداره شـوند؛ بـر ایـن اسـاس عهد و 
پیمان هـای کـه امـروز در ایـن نشسـت بسـته خواهد 
شـد در صورتی که اجرایی نشـود توسـط کمیسـیون 
اصـل 90 مجلـس شـورای اسـالمی پیگیـری خواهد 

شد

آغاز ساخت زمین چمن مصنوعی 
دربخش وراوی

ســاخت زمین چمن مصنوعی مینــی فوتبال دربخش 
وراوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز فارس ،رئیس 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان مهر گفت: ساخت 
زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای خالده بخش 

وراوی آغاز شد .
قاســمی افزود: زمین این طرح به مساحت 1۵00 متر 
مربع توسط خیرین به اداره ورزش و جوانان اهدا شده 

است .
ایــن زمین چمن با اعتباری افــزون بر یک میلیارد و 
200 میلیون تومان از محل اعتبارات 3 درصد نفت و 
گاز و استانی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان 

فارس ساخته می شود
یادواره شهدای دارالمیزان 

برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پنجمین یادواره شهدای 
منطقه دارالمیزان شهرستان مهر، یادمان روحانی شهید 
سید هاشم حسینی با ســخنرانی سردار کریمی معاون 
سیاسی سازمان عقیدتی ناجا و با حضور پرشور مردم 
این منطقه و جمعی از مسئوالن شهرستانهای مهر و جم 

برگزار شد.
این یادواره که به صورت سالیانه و هر سال با محوریت 
یکی از ۸ شــهید واالمقام منطقــه دارالمیزان برگزار 
می شود، امسال پس از وقفه ای یک ساله به دلیل شیوع 
کرونا با یاد روحانی شهید سید هاشم حسینی در محل 
گلزار شــهدای دارالمیزان با برنامه های متنوع و برپایی 

غرفه های شهدا برگزار شد.
در ابتدای این آئین، ســرهنگ علی گله داریان فرمانده 
ناحیه ســپاه شهرســتان مهر به عنوان میزبان مراسم، 
ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به میهمانان مراسم، 
یاد 1۵4 شهید شهرســتان مهر به ویژه شهدای منطقه 

دارالمیزان را گرامی داشت.
در ادامه برنامه های یادواره شــهدای دارالمیزان سردار 
سرتیپ پاسدار ســامان کریمی معاون سیاسی سازمان 
عقیدتی نیروی انتظامی که به عنوان ســخنران پنجمین 
یادواره شهدای منطقه دارالمیزان بود اظهار داشت : به 
فرموده مقام معظم رهبری، شــهادت یک مرگ تاجرانه 

است.
وی، با برشمردن ویژگی شهدا، و تشابه زندگی روزمره 
آنان با سایرین ولی تفاوت در تشخیص حق و باطل و 
شناخت مناسبات از ویژگی های شهدا برشمرد وگفت: 
با توجه به قرار گرفتن در چهلواره دوم انقالب اسالمی، 

احتیاج به فرهنگ شهادت بیش از پیش الزم است.
وی افزود: خانواده شــهدا به دو جهت شایسته تکریم 
هســتند، یکم نسبت سببی با شهید، دوم اینکه از لحاظ 
معنوی و اندیشه با شهید یکی هستند که امام راحل ما 
فرمودند خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت هستند.

معاون سیاسی ســازمان عقیدتی سیاسی ناجا در ادامه 
سخنان خود در کرامت شهدا خطاب به حاضران گفت: 
اگر در دنیا بی بهره ایم. چگونه چشم به شفاعت شهدا 
داریم که همانا تجلی شفاعت آنان در دنیا هدایت است 
و در آخرت شفاعت آنان هست. که اگر می خواهیم از 
حضور در این جلسات بهره ببریم باید از هدایت شهید 

کمک بخواهیم.
ســردار کریمی در بخش دیگری از سخنان خود رمز 
بقای انقالب اســالمی در چهل و ســومین سال خود 
نسبت به انقالب های دیگری چون الجزایر و فرانسه را 

برکت خود شهدا دانستند.
وی در بخش دیگری از ســخنان به به راهبرد دشمن 
آمریکایی اشاره کرد که یکی تهدید باور پذیر بود که 
با اقدامات نیروهای مســلح خنثی شده است و دیگری 
تحریم حداکثری بود که از اردیبهشت سال گذشته رو 
به بی اثری گذاشــته و دشمن نیز دیگر به بی اثر بودن 
آن اذعان دارد. اما مهمترین اســتراتژی آمریکا در حال 
حاضر تحریف هســت که مقام معظم رهبری فرمودند 
که اگر ما تحریف را چــاره کنیم. تهدید و تحریم نیز 

چاره می شود.
این فرمانده ارشــد نیروی انتظامــی در بخش پایانی 
ســخنان خود گفت: صداقت امام و رهبری و شــهدا 
و خانواده هایشان و مســئوالن باعث شده که چهل و 
سومین سال انقالب را پشت ســر گذاشتیم اما نه اگر 
این صداقت ها بود این تحریم نه بلکه تحریف ها برای 
مدت کوتاهی بر هر کشــور اروپایی وضع می شد از 
هم پاشیده بود. حال آنکه بعد از 43 سال عمر انقالب 
مجلس شهدا با چنین زیبایی و رونق برگزار می شود و 
این باعث امیدواری ماست و اینکه دشمن از مجموعه 

اقداماتش جز زیان چیزی برداشت نکرده است.

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد المـرد گفـت: 
اگـر نخبـه علمی حمایـت نشـود، نمی توانـد فعالیت 
خـود را به طـور مؤثـر انجـام دهـد و در نهایـت بـه 
کاهـش رابطـه دانشـگاه بـا مراکـز صنعتـی خواهـد 

. مید نجا ا
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان های خبرگزاری 
نشسـت  در  هاشـمی  سـیداحمد  المـرد،  از  آنـا 
هم اندیشـی نقـش نخبـگان علمـی بسـیجی در پیوند 
علـم و صنعـت که بـا محـور بیانیـه گام دوم انقالب 
المـرد  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  در  اسـالمی 
بیـن صنعـت و  پیونـد  اظهـار کـرد:  برگـزار شـد، 
دانشـگاه پیونـدی با فواید دوسـویه بوده کـه به حل 
مشـکالت اساسـی صنعـت کمـک کـرده و جایـگاه 
علم و دانش در توسـعه و پیشـرفت بشـریت را حائز 
اهمیـت می کنـد. اگـر نخبـه علمـی حمایت نشـود، 
نمی توانـد کار علمـی خـود را به طـور مؤثـر انجـام 
دهـد کـه در نهایـت بـه کاهـش رابطـه دانشـگاه با 

مراکـز صنعتـی خواهـد انجامیـد.
وی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد المـرد را یکی از 
واحدهـای برتـر اسـتان فـارس برشـمرد کـه دارای 
مرکـز رشـد مصـوب بـوده و بـا دارابـودن امکانات 
 34 قبیـل  از  بـه روز  نرم افـزاری  و  سـخت افزاری 
مرکـزی،  کتابخانـه  مجهـز،  آزمایشـگاه  و  کارگاه 
اسـتادان متخصـص و باتجربـه در خدمـت توسـعه 
بـا  و  داشـته  نقـش  المـرد  شهرسـتان  جانبـه  همـه 
قرارگرفتـن ایـن واحـد دانشـگاهی بیـن واحدهـای 
کیفیـت  باالبـودن  نشـان دهنده  فـارس  اسـتان  برتـر 

علمـی و پژوهشـی آن اسـت
بسیج جایگاه نخبگان است

امـام جمعـه شهرسـتان المرد هـم بسـیج را جایگاه 
امـام  و  دانسـت  بسـیجی  را  نخبـگان  و  نخبـگان 
علـی)ع( را نخبـه علمـی بسـیجی برشـمرد کـه در 
اوج نخبگـی دارای تفکـر و بینـش بسـیجی بـود و 
گفـت: مقـام معظم رهبـری نخبه ای بسـیجی در زمان 
حـال بوده کـه در رتبه نخبـگان عالم قـرار می گیرند 
به طوری کـه بـا حرف هـا، رهنمودهـا و توصیه هـای 
علمـی خـود جریانـی را مدیریـت کـرده و توانسـته 
بـا ایسـتادگی در جلـوی جبهه اسـتکبار، آنهـا را در 
باعـث  غفلـت  دهـد.  مختلـف شکسـت  جبهه هـای 
پیشـرفت  علـم سـبب  و  آگاهـی  و  غـارت کشـور 

است. کشـور 
دوم  گام  بیانیـه  حسـین زاده  علـی  حجت االسـالم 

را نقشـه راهـی خوانـد کـه کلیـات را بیان کـرده و 
جانمایـه آن تمـدن نوین اسـالمی بوده که بر اسـاس 
آن همـه جهـات اسـالم بایـد در زندگی انسـان نمود 
پیـدا کنـد و ایـن امـر نیازمنـد علم اسـت تـا بتواند 
نرم افـزار آن را کـه از تفکـر بسـیجی و از دل اسـالم 

نـاب محمـدی بیـرون می آیـد را بسـازد.
وی مطـرح کرد: مبنـای کار سـخت افزاری که همان 
تأسـیس کارخانه هـا و صنایـع اسـت، علـم و دانـش 
بـوده و نداشـتن توفیـق در برخـی صنایـع بـه دلیـل 
نشـدن فعالیت هـای آنـان بر اسـاس علـم و دانش و 
تحقیـق و پژوهـش در زمـان قبـل و بعد از تأسـیس 
اسـت که حـل این مشـکل بـا راه انداختـن جریانی 
امکان پذیـر  می توانـد  بسـیجی  تفکـر  دل  از  پویـا 
باشـد. در همه اقشـار جامعه شـامل دانشـگاه ، بازار، 
افـرادی  صنعـت و در گروه هـای سیاسـی، همیشـه 
بـا اخـالص در کار وجـود دارنـد کـه عملکـرد آنها 

نتیجـه تفکـر بسـیجی آنان اسـت.
تشـکیل کارگـروه علمـی بسـیج راه حـل تقویت 

پیونـد علـم و صنعت
فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج سـپاه المـرد نیـز 
توضیـح داد: تشـکیل کارگـروه علمی بسـیج راه حل 
تقویـت پیونـد علم و صنعـت بوده کـه حمایت همه 
مسـئوالن شهرسـتان الزمـه اجرایی شـدن آن اسـت.

علـی جعفـری تشـریح کـرد: شناسـایی و کمـک به 
حـل مسـئله علمـی در حوزه هـای مختلـف به ویـژه 
توانمندسـازی  و سـالمت،  تولیـد، کشـاورزی، آب 
بسـیجیان علمـی بـا برگـزاری کالس هـای تقویتـی 
راه انـدازی  بـرای  حرفـه ای  و  فنـی  دوره هـای  و 
مشـاغل خانگـی در راسـتای کمـک بـه اشـتغالزایی 
جامعـه هـدف، ارتقـای جایـگاه علمـی و فنـاوری 
پایگاه هـای  علمـی  هسـته های  نقش آفرینـی  بـا 
در  پژوهشـگران  و  مخترعـان  از  حمایـت  و  بسـیج 
فعالیت هـای علمـی و نوآورانـه، تجلیـل از نخبـگان 
زنجیـره  در  تسـهیل  و  جامعـه  بـه  آنـان  معرفـی  و 
علـم تا ثـروت، برگـزاری کرسـی های آزاداندیشـی 
گـری  تسـهیل  و  کمـک  علمـی،  نظریه پـردازی  در 
برگـزاری  و  دانش بنیـان  شـرکت های  تشـکیل  در 
رویدادهـای علمـی را می تـوان از اهـداف تشـکیل 

کارگـروه علمـی بسـیج اعـالم کـرد.
تشـکیل بسـیج منشـأ گرفتـه از بصیـرت بی نظیـر 

امـام خمینـی)ره( بـود
در  مهـر  و  المـرد  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـالمی نیـز بـا یـادآوری دسـتور 
امـام خمینـی)ره( درباره تشـکیل بسـیج مسـتضعفان 
در اوایـل انقـالب بیـان کـرد: پـس از آن تهدیدها به 
فرصت هـا تبدیـل شـد و اثـرات آن تـا زمـان حـال 
در فعالیت هـای مختلـف جامعـه ادامه دارد. تشـکیل 
بسـیج کاری خالقانـه بـوده که تاکنـون در هیچ جای 
جهـان سـابقه نداشـته و آن منشـأ گرفتـه از بینـش، 
خمینـی)ره(  امـام  بی نظیـر  بصیـرت  و  آینده نگـری 
و باورهـا و اعتقـادات دینـی و مذهبـی مردم اسـت. 

بسـیج با ایجـاد روحیه، نشـاط، امیـدواری، اخالص 
و پشـتکار همـراه بـوده کـه در عرصه هـای مختلـف 
بـه حـل مشـکالت کشـور کمک هـای شـایانی کرده 

. ست ا
حمایت نشـدن نخبـگان علمـی، کاهـش رابطـه 

صنعت بـا  دانشـگاه 
سیدموسـی موسـوی ادامـه داد: وجه دیگـر فعالیت 
عرصه هـای  بـه  ورود  و  نرم افـزاری  وجـه  بسـیج 
علمـی، فرهنگی و سـازندگی بوده که برای پیشـرفت 
و توسـعه کشـور الزم و ضـروری اسـت. بسـیجیان 
بایـد در همـه عرصه هـا و حوزه هـا بـر اسـاس بیانیه 
گام دوم انقـالب نقـش تعیین کننـده خود را اسـتمرار 
بخشـند و خـود را بـرای ایجـاد نقـش بیشـتر و برتر 
آمـاده کننـد تـا اهـداف مدنظـر مقـام معظـم رهبری 

یابد. تحقـق 
وی بـا تأکیـد بـر اینکه هـزاره سـوم، هـزاره تقابل 
آن  پیشـتازی  و  محـور  کـه  بـوده  فنـاوری  و  علـم 
بایـد بـا بسـیج باشـد. افـزود: تبدیـل علـم و دانش 
بـه ثـروت بسـیار مهـم و ضروری بـوده کـه در این 
راسـتا پژوهش هـای علمـی و ارتباطـات کاربردی و 
عملـی بین دانشـگاه و صنعـت باید بیشـتر و عملیاتی 
شـود تـا بسـیجیان بـرای رشـد و شـکوفایی صنایع 
بـه تشـکیل شـرکت های دانش بنیـان و مراکـز رشـد 

کنند. اقـدام 
از  بسـیاری  حـل  در  بسـیجی  نخبـگان  نقـش 

جامعـه مشـکالت 
فرماندار شهرسـتان المـرد همکاری و نقـش نخبگان 
جامعـه  مشـکالت  از  بسـیاری  حـل  در  بسـیجی 
سیاسـی  فرهنگـی،  اجتماعـی،  حوزه هـای  ازجملـه 
برنامه ریزی هـای  از  و  را خواسـتار شـد  و عمرانـی 
حـل  بـرای  بلندمـدت  و  میان مـدت  کوتاه مـدت، 
مشـکالت شهرسـتان و تحقـق اهـداف مدنظـر خبـر 

داد.
اسـماعیل رسـتگار اهداف و برنامه های تدوین شـده 
ایجـاد  را  مردمـی  دولـت  شـعارهای  راسـتای  در 
فضـای اتحـاد و همدلـی بین آحـاد جامعه و داشـتن 
برنامه ریـزی منسـجم بـا چشـم انداز روشـن بیان کرد 
و ادامـه داد: ارائه پیشـنهاد راه اندازی مرکز شناسـایی 
نخبـگان برای جمـع آوری فرهیختگان و دانشـگاهیان 
در راسـتای همفکـری بـرای حـل مشـکالت منطقـه 
بـرای حمایـت از طرح هـای پژوهشـی نخبـگان در 

همین راسـتا اسـت.

2اخبار

نیکزاد در جلسه جمع بندی نظارت میدانی از شهرستان المرد و مهر:
هیچ بهانه ای برای کار نکردن در کشور وجود ندارد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی المرد عنوان کرد؛
حمایت نشدن نخبگان علمی، کاهش رابطه دانشگاه با صنعت

آگهی مفقودی 
سـند  گـردد  مـی  اعـالم  بدینوسـیله 
واگـذاری بنیـاد مسـکن شهرسـتان مهـر  
بـه شـماره 276 بـه مسـاحت 300متـر 
مربـع در فـال بخـش گلـه دار بنام قاسـم 
دوکارد به شـماره ملـی 6579757930 
از  و  گردیـده  مفقـود  شـکراهلل  فرزنـد 

درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد 

مدیر کل بنیاد مسکن فارس اعالم کرد:
توسعه روستایی و تامین مسکن در 

جنوب فارس مد نظر است

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، عطـا اهلل زمانی در 
دیـدار با سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان المرد بر 
لـزوم قابلیت هـای توسـعه در این شهرسـتان تاکید 
کـرد و اظهار داشـت: نبایـد از قابلیت های توسـعه 
روسـتایی و تأمین مسـکن شـهری در جنوب فارس 
غافل شـد، شهرسـتان المرد و سـایر شهرسـتان های 
توسـعه  در  قابلیت هایـی شـگرف  فـارس  جنوبـی 
روسـتایی و شـهری دارنـد کـه بایـد از آن بهـره 

. فت گر
وی در این نشسـت با ارائه پیشـنهاداتی در راستای 
جـذب اعتبـارات عمرانـی ایـن شهرسـتان خاطـر 
نشـان کـرد: بنیـاد مسـکن با توجـه بـه محدودیت 
منابـع اعتبـاری تالش کرده اسـت تا سـهم عادالنه 
فـارس  همـه شهرسـتان های  شـامل  را  توسـعه  از 
کنـد اما الزم اسـت دسـتگاه های دولتـی و نهادهای 
مسـؤول نیـز در ایـن عرصـه بـه میـدان بیاینـد تـا 
آنچـه شایسـته مردم شـریف این شهرسـتان اسـت 

گردد. محقـق 
بـا برشـمردن قابلیت هـای طـرح مسـکن  زمانـی 
اقـدام ملـی در شهرسـتان المـرد افـزود: تـا کنون 
بیش از سـه هـزار و ۸00 متقاضی در اسـتان فارس 
بـرای مسـکن اقـدام ملی وجـوه را واریـز کرده اند 
کـه ایـن مبالـغ اعتبـاری معـادل 2 هـزار میلیـارد 
ریـال در اختیـار این طـرح قرار داده اسـت، بخش 
قابـل توجهـی از این وجـوه در شهرسـتان المرد به 

عنـوان آورده متقاضیـان جذب شـده اسـت.
مدیـر کل بنیاد مسـکن اسـتان فارس طرح مسـکن 
تأمیـن مسـکن  بـرای  اقـدام ملـی را یـک طـرح 
اقشـار مختلف در اسـتان فارس و شهرسـتان المرد 
دانسـت و گفـت: آورده متقاضیـان در حـوزه راه و 
شهرسـازی الرسـتان که بنیاد مسـکن بر اسـاس آن 
برنامـه ریـزی می کنـد بیـش از یـک هـزار و 400 
میلیـارد ریـال اسـت کـه سـهم شهرسـتان المـرد 
در ایـن حـوزه قابـل توجـه اسـت، تعـداد افـراد 
متقاضـی کـه آورده خـود را واریـز کرده انـد نیـز 
بیـش از 2200 نفـر اسـت که شـمار قابـل توجهی 
از ایـن افـراد در شهرسـتان المرد تقاضـای خود را 

داده اند. ارائـه 
تولید 10 درصد گاز کشور در 

پاالیشگاه گاز پارسیان

به گـزارش خبرگـزاری فـارس از شهرسـتان ُمهر، 
علمـدار بابایـی در جریـان بازدید نائـب رئیس اول 
مجلس شـورای اسـالمی از پاالیشـگاه گاز پارسیان 
گاز  از  درصـد   10 حـدود  داشـت:  اظهـار  ُمهـر، 
کشـور در پاالیشـگاه پارسـیان تولیـد می شـود که 

شـامل 100 حلقـه چاه اسـت.
وی افـزود: امـروز ما تولیـد زمسـتانه گاز را آغاز 
ایـن  در  مترمکعـب  میلیـون   6۵ تـا  و  ایـم  کـرده 
منطقـه گاز تولیـد خواهـد شـد کـه بـرای توسـعه 
ایـن میـدان، 1000 میلیـون دالر سـرمایه گـذاری 

است. شـده 
بابایـی گفـت: اکنون دو طـرح 3۵0 میلیون دالری، 
شـامل ایسـتگاه تقویـت فشـار وراوی و همـا بـا 
پیگیـری نماینـده المـرد در حال اجرا اسـت که 1۵ 

دارد. پیشـرفت  درصد 
کـرد:  بیـان  پارسـیان  گاز  پاالیشـگاه  مدیرعامـل 
در آینـده، رقمـی بالـغ بـر 30 میلیـون مترمکعـب 
بـر پاالیشـگاه اضافـه خواهـد شـد و به دنبـال آن، 

1000 میلیـون دالر سـرمایه گـذاری مـی شـود.
بابایـی گفـت: در زمینـه بـرق نیـز، 40 مگابایـت 
بـرق نیـاز داریـم در حالی کـه ظرفیـت انتقال 200 

آمپـر ایجـاد کـرده ایم.
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بـه گـزارش خبرگـزاری علـم و فنـاوری از المـرد، 
بمناسـبت هفتـه کتـاب و کتابخوانی و با هـدف تکریم 
جایـگاه نویسـندگان، هیئـت رئیسـه شـورای فرهنـگ 

عمومـی بـا نویسـنده المـردی دیـدار کردند.
نویسـنده،  عمرانـی  ابوالحسـن  سـید  بـا  دیـدار  در 
مستندسـاز ، و پژوهشـگر حـوزه دیـن و رسـانه امـام 
ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس  و  فرمانـدار  جمعـه، 

داشـتند المـرد حضـور  شهرسـتان  اسـالمی 
ایـن دیدار کـه در بیت زنـده یاد سیدحسـین عمرانی 
انجـام شـد، حجت االسـالم والمسـلمین علی حسـین 
زاده امـام جمعـه المـرد، گسـترش فرهنـگ کتـاب و 
کتابخوانـی را یکـی از زمینـه های دفـاع از مبانی دینی 
و اعتقـادی برشـمرد و بر هـم افزایی دسـتگاههای ذی 
ربـط در راسـتای تعامـل بیشـتر بـا نویسـندگان تاکید 

. د کر
اسـماعیل رسـتگار فرمانـدار المـرد نیـز بـا توصیه بر 
اهتمـام نهادهـای فرهنگی نسـبت به تبییـن راهکارهای 
ترویـج فرهنـگ مطالعـه، ازکتـاب بـه عنـوان یکـی 
ازکانالهـای ارتباطـی فرهیختـگان بـا اقشـار مختلـف 

جامعـه نـام برد.
محمد هنرپیشـه، رییـس اداره فرهنگ وارشاداسـالمی 
شهرسـتان المرد نیز با اشـاره به مناسـبت هفتـه کتاب، 
گفـت: یکی ازشـیوه هـای همراهی وهمـکاری متولیان 
برگـزاری  و  قلـم،  اهـل  و  نویسـندگان  بـا  فرهنگـی 
مسـابقات کتابخوانـی و اسـتفاده از آثـار نویسـندگان 

بومـی در ایـن گونه مسـابقات اسـت.
ایـن مسـئول فرهنگـی بابیـان ایـن نکتـه کـه ترویج 
فرهنـگ کتـاب، افزایش وارتقـاء میزان آگاهـی جامعه 
را درپـی دارد، اظهـار امیدواری کـرده : در دوره جدید 
مدیریتی خـود، برنامه هـای متعدد، ومتنوعـی درحوزه 

کتـاب و در تعامـل بـا نویسـندگان به انجام رسـاند.
سیدابوالحسـن عمرانـی، نویسـنده، کارگـردان، تعزیه 
پـژوه و مـدرس حـوزه، و دانشـگاه در ایـن نشسـت، 
ضمـن خیرمقدم به میهمانـان، با بیان گـزارش کوتاهی 
ازفعالیتهای پژوهشـی و رسـانه ای، یادآور شـدو گفت: 
نـگارش برخـی از آثـار مکتـوب را یـک وظیفـه برای 
خـود دانسـته، و باتوجـه به سـنجش نیاز مخاطبـان، به 

تهیـه و انتشـار آنهـا اقدام نمـوده ایم.
وی یـادآور شـد: تاکنـون در فرآینـد چـاپ ونشـر، 
توقـع و انتظـاری از متولیـان امرنداشـته ایم امـا هرگاه 
نویسـنده ای، اثـری را بـا موضـوع فرهنـگ، هنـر یـا 
آییـن وآداب ورسـوم منطقـه خـود منتشـرمی کنـد، 
دسـتگاههای فرهنگـی شهرسـتان هم نسـبت بـه چنین 

دارند. وظایفـی  اثـری، 
وی از اتمـام مرحلـه پیش تولیدیـک مجموعه تاریخی 
حـاوی برنامه هـای کوتـاه تلویزیونی دربـاره زندگانی 

ائمـه اطهـار و معاصریـن ایشـان به سـه زبان فارسـی، 
انگلیسـی وعربـی خبـرداد وافـزود: گـزارش تفصیلی 
فرآیندتولیدایـن مجموعـه بزودی منتشـر خواهد شـد.

دارای  عمرانـی  ابوالحسـن  سـید  اسـت  گفتنـی 
ارشـد  کارشناسـی  واصـو  فقـه  خـارج  تحصیـالت 
رسـانه(تهیه کنندگی تلویزیون) و نیزدانشـجوی دکتری 
تاریـخ اسـالم مـی باشـد کـه آثـار متعـددی درحوزه 
کتـاب راچـاپ ومنتشـر نمـوده وبرخـی نیز دردسـت 

دارد. نـگارش 
» تعزیـه سووشـون«، »تعزیـه وتلویزیـون«،  »بزمگاه 
زیبـا   وهنرهـای  درآتش«،»اسـالم  خون«،»یـاس 
عشـق«،»  هـای  درواره  شـعر  مهتاب«،»مجموعـه 
دربـارگاه آفتـاب«، »روایـت اول تعزیـه درمنطقـه 
تراکمه«،»تـراژدی ادبیات«،»تعامل دین«، »هنرورسـانه 
تعزیـه  هنرآیینـی  «،جایـگاه  درعصرارتباطـات 
ایـن  آثـار  جملـه  از  اسـالمی  تمـدن  درتاریـخ 

باشـد. مـی  نویسـنده 
تولیـد  تصویـری،  ورسـانه  فیلمسـازی  درحـوزه 
»آییـن  مسـتندهای  ازجملـه  آثـاری  وکارگردانـی، 
 ،» تاعـرش   «  ،  » آفتـاب  ثنـای   «، محـرم«  هـای 
اولیـن   the sun,s shrlne  « آفتـاب«  »سـرای 
مسـتند معرفـی   حـرم مطهرحضـرت شـاهچراغ به 
زبـان انگلیسـی اولیـن مسـتند تلویزیونـی تعزیـه به 

دارد. درکارنامـه  را  و...  انگلیسـی  زبـان 
درپایـان این نشسـت صمیمـی، نویسـنده، تعدادی 

ازآثارمنتشرشـده خودرابـه میهمانـان، اهداءنمود.

بـه گزارش خبرگزاری فارس از المرد، حجت االسـالم  
و المسـلمین علـی حسـین زاده در خطبه هـای نمـاز 
جمعـه شـهر المرد بـا گرامیداشـت فـرا رسـیدن هفته 
بسـیج گفـت: روحیه بسـیجی یـک روحیـه تحول گرا 
اسـت و تفکـر بسـیجی می توانـد تمدن سـاز باشـد و 
از سـوی دیگر رسـالت بسـیج و بسـیجیان در گام دوم 

انقالب سـنگین تر شـده اسـت.
وی افـزود: تفکر بسـیجی یـک تفکر پویا اسـت و در 
بدنـه تمـام مدیران نیز باید تفکر بسـیجی حاکم شـود، 
حتـی در انتصابـات نیز بایـد این امر مدنظر باشـد زیرا 
آن تفکری که می تواند سـازنده شهرسـتان باشـد تفکر 
بسـیجی اسـت و هـر فـردی کـه می آیـد بایـد بـرای 

مـردم کار کند.
حجت االسـالم حسـین زاده بـا اشـاره بـه عملکـرد 
100 روزه دولـت سـیزدهم گفت: دولت سـیزدهم در 
جنبـه رویکـردی بسـیار موفق بـوده اسـت، در دولت 
قبـل ۸ سـال مـردم را گرفتـار برجـام کردنـد و هیچ  
سـودی نداشـت اما امـروز رویکـرد دولـت انقالبی، 
یـک رویکـرد صحیـح در عرصـه سیاسـت خارجـی 

. ست ا
وی ادامـه داد: جنبـه انگیزشـی دولـت سـیزدهم، در 
میـدان بودن اسـت نه در پشـت میز نشسـتن و از یک 
روحیـه جهـادی برخوردار اسـت کـه از روز اول در 
میـان مردم حاضـر بودنـد و عملکردها در ایـن 3 ماه 

قابـل  تقدیر می باشـد.
خطیـب جمعـه المـرد تصریـح کـرد: البتـه توقعاتی 
نیـز از دولت سـیزدهم وجـود دارد که یکـی از آنان، 

تدابیـر فـوری بـرای رفـع گرانی ها اسـت.
وی اضافـه کـرد: در دولت سـیزدهم از مصاحبه های 
متناقـض در امـور اقتصـادی و نگاه های نـا امیدانه به  
شـدت پرهیـز شـود و بایـد ثبات بـه بازار سـرمایه و 

بـورس برگردد.

حجت االسـالم حسـین زاده با اشـاره بـه ظرفیت های 
بـاالی شهرسـتان المـرد در ایجـاد اشـتغال گفـت: 
هـم مـردم و هـم مسـئوالن بایـد بـا هـم کار کنیم 
و امـروز پول هایـی کـه در بانک هـا سـپرده  شـده 
اسـت بایـد بـه سـمت تولیـد و ایجـاد اشـتغال در 

بیایند. شهرسـتان  سـطح 
کشـاورزی  حـوزه  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
شهرسـتان می تـوان بـا توسـعه صیفی  هـا، نخیالت، 
کشـت گیاهـان دارویی، پرورش شـتر و شـترمرغ، 
تولیـد عسـل و بقیه محصوالت کشـاورزی، شـاهد 

باشـیم. اشـتغال خوبی  ایجـاد 
امـام  جمعـه المـرد در ادامه سـخنان خـود خطاب 
بـه مسـئوالن شهرسـتان المـرد متذکـر شـد: امروز 
مـا بـه وحدت میـان مردم و مسـئوالن نیـاز داریم، 
نیروهایـی کـه دلسـوز انقـالب و نظام هسـتند باید 
کار کننـد و از مسـئوالن می خواهـم در انتصابـات، 
شایسته سـاالری را مدنظـر قـرار دهنـد و نـگاه بـه 
زیـرا شهرسـتانی  باشـند  نداشـته  راسـت  و  چـپ 
جـزء  می توانـد  خـود  بـاالی  ظرفیتهـای  ایـن  بـا 

اولین هـا در کشـور شـود.

کشف 176 راس گوسفند در المرد
فرمانـده انتظامی المـرد گفت: مامـوران انتظامی این 
فرماندهـی در بازرسـی از ۵ دسـتگاه خـودرو 176 

راس گوسـفند قاچـاق را کشـف کردند. 
سـرهنگ مهراب زارع پـور، با اعالم ایـن خبر اظهار 
داشـت: مامـوران انتظامـی المـرد در اجـرای طـرح 
مبـارزه با قاچاق، هنـگام کنترل خودروهـای عبوری 
در محورهـای فرعـی بـه 4 دسـتگاه کامیـون و یک 
وانـت پرایـد حامل احشـام مشـکوک و بـا اقدامات 
فنـی و تخصصـی موفق شـدند آنهـا را توقیـف کنند.

وی خاطـر نشـان کـرد: در بررسـی اولیـه از ایـن 
راس   176 حامـل  کـه  شـد  مشـخص  خودروهـا 
گوسـفند قاچاق می باشـد کـه رانندگان قصـد انتقال 

آنهـا را بـه اسـتان های مـرزی دارنـد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان المـرد بـا اشـاره بـه 
اینکـه در ایـن خصـوص ۵ نفـر دسـتگیر و پـس از 
تشـکیل پرونـده تحویل مراجع قضائی شـدند، گفت: 
کارشناسـان ارزش دام هـای مکشـوفه را ۵ میلیارد و 

300 میلیـون ریـال بـرآورد کرده انـد. 
برخورد قانونی مامور پلیس راه 

»المرد« با راننده متخلف 
رییـس پلیـس راه جنـوب اسـتان گفـت: برخورد 
مامـور گشـت پلیـس راه المرد بـا راننـده خودرو 
متخلـف برابـر قانون بـوده و هیچگونـه قصوری از 

جانـب وی صـورت نگرفته اسـت. 
کلیـپ  »  در خصـوص  اهلل هوشـمندی   »حمـد 
منتشـر شـده در فضـاي مجـازي مبنی بـر برخورد 
بیـان  راننـده،  یـک  بـا  المـرد  راه  پلیـس  مأمـور 
کـرد: ، تیـم گشـت پلیـس راه شهرسـتان المـرد 
در محور«عالمرودشـت - محملـه« بـه راننـده یک 
دسـتگاه کامیـون بـه دلیـل ناخوانـا بـودن پـالک 
خـودرو و نبسـتن کمربنـد ایمنی دسـتور ایسـت و 

دهند. مـی  توقـف 
ایـن مقـام انتظامی افـزود: در ادامه افسـر گشـت 
پلیـس راه بـه منظـور اعمـال قانون راننـده متخلف 
از وی درخواسـت ارائـه مـدارک مـی کنـد کـه 
ارائـه  از  و  نکـرده  همـکاری  هیچگونـه  راننـده 

مـدارک خـودداری مـی کنـد.
وي افـزود: پـس از اعمـال قانون، راننـده متخلف 
تحـت تاثیـر شـرایط ایجـاد شـده و به دلیـل عدم 
کنتـرل بـر رفتـار و عصبانیـت خـود اقدام بـه تهیه 
فیلـم بـر علیـه مامـور انتظامـی و مجـری قانـون 

کـرده و در فضـای مجـازی انتشـار مـی دهد.
ایـن خصـوص  اینکـه در  بیـان  بـا   هوشـمندی 
پرونـده تشـکیل و از طریق مبـادی مربوطه پیگیری 
هـای الزم صـورت خواهـد گرفت، از شـهروندان 
خواسـت به شـایعات و کلیپ های منتشـر شده در 
فضـای مجـازی توجـه نکنند و در صورت داشـتن 
عملکـرد  نحـوه  از  شـکایت  یـا  انتقـاد  هرگونـه 
مامـوران پلیـس، مراتـب را از طریق سـامانه تلفنی 
197 و یـا مراجعـه بـه ادارات بازرسـی فرماندهی 

انتظامـی یـگان هـا پیگیـری و دنبـال کنند.
رکوردداری دختر 16 ساله در 

حبس نفس در عمق آب
 دختـر 16 سـاله غـواص المـردی با حبـس نفس در 
عمـق دریا به مـدت یک دقیقـه و47 ثانیه رکـورددار 

ایـن رشـته در بین بانوان اسـت.
فاطمه صادری 16 سـاله زاده شهرسـتان ُمهر و ساکن 
شهرسـتان المـرد در گفتگـو بـا خبرنگار مهـر گفت: 
در ورزش »فـری دایوینـگ«، بـا حبس نفـس به مدت 
یـک دقیقـه و47 ثانیه مسـیر رفت و برگشـت تا عمق 

43.7 متـری دریا را طـی کرده ام.
او در خصـوص چگونگـی آشـنایی بـا ایـن رشـته 
ورزشـی گفت: هیچگونه شـناختی از غواصی نداشتم، 
امـا در یـک تفریـح خانوادگـی بـرای غواصـی در 
سـواحل دریـا بـه این رشـته ورزشـی عالقمند شـدم.

وی گفـت: بـرای اولیـن بـار شـروع بـا غواصـی 
اسـکوبا )غواصـی بـا تجهیـزات( را تجربه کـردم و 
بـه محـض رفتن بـه زیـر آب، حـس خوبـی به من 
دسـت داد، که یـک دنیایی متفاوت بـود و همین امر 

باعث شـد کـه غواصـی اسـکوبا را ادامـه دهم.
وی افـزود: شـروع کارم بـه صـورت آماتـور بـا 
گذرانـدن دوره های اسـکوبای سـطح یـک و دو بود، 
و بعـد از آن بـه سـمت غواصی فری دایـو، با حبس 

نفـس بـه زیـر آب )غواصـی آزاد( رفتم.
فاطمـه صـادری کـه قریـب بـه یکسـال اسـت بـا 
مربیگـری مدرس هـای بیـن المللـی آقـای آبگون، و 
جدیـدی کارش را بـه صـورت حرفه ای دنبـال کرده 
اسـت، در ادامـه بـه خبرنـگار مهر گفـت: در ورزش 
فـری دایوینـگ با حبـس نفس بـه مدت یـک دقیقه 
و47 ثانیـه مسـیر رفـت و برگشـت تـا عمـق 43.7 
متـری دریـا را در سـاحل جزیـره بنود در شـهرچاه 

مبـارک طی کـرده ام.
وی ادامـه داد: اولیـن بـاری کـه به صـورت حبس 
نفـس بـه زیـر آب رفتـم 16 متـر بـود، و اینگونه با 
کمـک مربیـان حبـس نفـس و تکنیک هـای خـود را 

ارتقـا داده ام.
کـه  اکنـون خوشـحالم  هـم  داد:  ادامـه  صـادری 
توانسـتم بـار دیگـر رکـورد غواصی بـا حبس نفس 
بانـوان ایـران را بـرای چهارمین بار جا بـه جا کنم و 
از عمـق 33 متـر به عمـق 43.7 متر دسـت پیـدا کنم.

وی بـا اشـاره بـه اینکه تـا کنون هیچگونـه حمایتی 
از سوی مسـؤلین نشده اسـت اظهارکرد: از مسؤلین، 
و متولیـان امـر ورزش می خواهیـم کـه در این زمینه 
بـه مـا کمـک کننـد تـا شـاهد مدال هـای قهرمانـی 
آسـیایی و جهانـی بـرای کشـور عزیزمـان ایـران 

اسـالمی و اسـتان فـارس و شهرسـتانم باشـم.

ارتقاء ارایه خدمات در بخش 
استریلیزاسیون بیمارستان المرد

یـک دسـتگاه سـت شـو بـه تجهیـزات بخـش 
حـاج  بیمارسـتان  مرکـزی  استریلیزاسـیون 

شـد. اضافـه  المـرد  حیـدر  حـاج  محمـود 
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکز 
فارس،مدیـر داخلـی مرکـز آموزشـی درمانـی 
حـاج محمـود حـاج حیـدر المـرد گفـت: یک 
در  لیتـر،   27 ظرفیـت  بـا  شـو  سـت  دسـتگاه 
آر(  اس  )سـی  مرکـزی  استریلیزاسـیون  بخـش 

ایـن مرکـز نصـب و راه انـدازی شـد .
دسـتگاه   ایـن  نصـب  بـا  افـزود:  ایرانـی 
و  عمـل  اتـاق  عفونـی  سـت های  شستشـوی 
انجـام  بیشـتری  سـرعت  بـا  بخش هـا  سـایر 

د می شـو
رونمایی از کتاب آینه های بی غبار 

در المرد

  بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی و روابـط 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  عمومـی 
فرهنـگ  شـورای  همـت  بـه  فـارس؛  اسـتان 
و  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  عمومـی، 
بـا همـکاری سـتاد نمازجمعـه شهرسـتان، آئین 
غبـار«  بـی  هـای  آینـه   « کتـاب  از  رونمایـی 
بـا حضـور  اثـر سـیده منصـوره هاشـمی زاده 
انقـالب  شـهید  بنیـاد  معـاون  پاکـدل  محمـود 
والمسـلمین  االسـالم  حجـت  کشـور،  اسـالمی 
اسـماعیل   ، جمعـه  امـام  زاده  حسـین  علـی 
رئیـس  هنرپیشـه  محمـد  و  فرمانـدار  رسـتگار 
شهرسـتان  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره 
المـرد و جمعـی از مدیـران در مصـالی جامع 

گردیـد. برگـزار  الغدیرالمـرد 
حاصـل   غبـار«  بـی  هـای  آینـه   « کتـاب 
سـالها تـالش و کوشـش سـرکار خانـم سـیده 
منصـوره هاشـمی زاده اسـت کـه بـه زندگـی 
نامـه و وصیـت نامـه های شـهدای دانشـجوی 
صفحـه   32۵ در  و  پرداختـه  شـیراز  دانشـگاه 
انتشـارات آذرفـر تهـران در  تالیـف و توسـط 

سـال جـاری بـه چـاپ رسـیده اسـت.
ایـن مولف بـا همراهـی اداره کل بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران، سـتاد شـاهد و ایثارگـران 
هـای  خانـواده  همـکاری  و  شـیراز  دانشـگاه 
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اسـت. گردیـده  دانشـجو  شـهید 
فرهنـگ  اداره  و  عمومـی  فرهنـگ  شـورای 
ضمـن  المـرد  شهرسـتان  اسـالمی   ارشـاد  و 
سـپاس از اقـدام فرهنگـی سـرکار خانم سـیده 
اثـر  ایـن  تقدیـم  در  زاده  هاشـمی  منصـوره 
مانـدگار بـه جامعـه فرهنگـی کشـور و آرزوی 
ایثارگـر  پـدر  بـرای  الهـی  رحمـت  و  غفـران 
و جانبـاز سـفرکرده اش، توفیقـات روزافـزون 
مسـئلت  بـزرگ  خداونـد  از  را  ایشـان  بـرای 

کردنـد.
افتتاح خانه عالم در روستای خالده 

وراوی

مرکـز  صداوسـیما  خبرگـزاری  گـزارش  بـه  
فـارس ،حجـت االسـالم سـید حبیـب کراماتی 
شهرسـتان  اسـالمی  تبلیغـات  سـازمان  رئیـس 
روسـتای  عالـم  خانـه  گفت:سـاختمان  مهـر 
در  مربـع  متـر  یکصـد  زیربنـای  بـا  خالـده 
افتتـاح  مربـع  متـر   360 مسـاحت  بـه  زمینـی 

شـد .
 200 بـر  افـزون  اعتبـاری  بـا  ایـن سـاختمان 
میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات دو درصـد 
نفـت و گاز و کمک هـای مردمی سـاخته شـده 

. است 

آئینـی چهاردهمیـن کتـاب حجـت االسـالم  طـی 
طلبـه  و  روحانـی  نـژاد  حسـینی  مجتبـی  سـید 
جهـادی عضـو جامعـه مبلغیـن و روحانیـت جهادی 
شهرسـتان های المـرد و مهـر بـا عنـوان »مونوگرافی 

شـهر خیرگـو« رونمایـی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، آئیـن رونمایـی و نقد 
حجـت  تألیفـی  کتـاب  خیرگـو  شـهر  مونوگرافـی 
حضـور  بـا  نـژاد  حسـینی  مجتبـی  سـید  االسـالم 
مسـؤلین بخـش و شـهر خیرگـو در بخـش خیرگـو 

برگـزار شـد.
و  مبلغیـن  از  نـژاد  حسـینی  االسـالم  حجـت 
روحانیـون و هنرمنـدان شهرسـتان المرد با 41 سـال 
سـن در رابطـه بـا اهمیـت بـه مطالعـه و کتابخوانی 
مطالبـی بیـان را کـرد و گفـت: باتوجـه بـه تاکیـد 
مقـام معظـم رهبـری و سـفارش ایشـان، موضـوع 
ارتقـای فرهنـگ مطالعـه بایـد مـورد توجـه قـرار 

. د گیر
کتـاب  چهاردهمیـن  تألیـف  خصـوص  در  وی 
رونمایـی شـده خیرگـو، بـه خبرنـگار مهـر گفـت: 
کتـاب مونوگرافـی شـهر خیرگـو با زحمـت یکی از 
معلمیـن بانـوی غیـر بومـی سـرکار خانـم معصومه 
سـحابی فـرد بـه صـورت پایـان نامـه ای و معـدود 
انجـام شـده بـود، کـه در ایـن کار بـا توجـه بـه 
توسـعه کانال هـا و گروه هـا و شـبکه های اجتماعـی 
کار  فضـا،  ایـن  بـه  مـردم  و  جوانـان  عنایـت  و 
مطالعاتـی دقیق تـر و بـا عنایـت بـه فرهنـگ مردم و 

طوایـف این شـهر انجام کـه هم اکنـون در قالب این 
کتـاب مونوگرافی شـهر خیرگـو تقدیم نـگاه مردمان 

خـوب ایـن شـهر می شـود.
شـامل  خیرگـو  شـهر  مونوگرافـی  داد:  ادامـه  وی 
دو بخـش شناسـایی کلـی شـهر، و شـرح نمـوداری 
فرزنـدان ذکـور و طوایـف و شـامل 9 زیـر فصـل 
از جملـه سـیمای شـهر، جمعیـت شناسـی، آداب و 
رسـوم و اعتقـادات، تفریح هـا و بازی هـا و تعـاون 
و همـکاری و معیشـت مـردم در ایـن کتـاب آمـده 

. ست ا
ایـن روحانـی جوان قبـاًل کتاب »خیرگـو ای زادگاه 
خـوب مـن« را در مـورد زادگاهشـان چـاپ کـرده 

. ست ا
وی تصریـح کـرد: دو کتـاب دیگـر تحـت عناوین 
و  آداب  و  فرهنـگ  و  بـا سـخاوت خیرگـو  بخـش 
رسـوم بخـش خیرگو مجوز داده شـده، کـه به زودی 

بـا انجـام طراحـی جلـد وارد بازار نشـر می شـود.

3اخبار

امام جمعه المرد:
لزوم توجه به تولیدات کشاورزی در راستای رونق اشتغالزایی المرد

همزمان با هفته کتاب صورت گرفت؛
آئین نقد و رونمایی کتاب مونوگرافی شهر خیرگو انجام شد

طی آئینی پژوهشگر المردی تکریم شد؛
سیدابوالحسن عمرانی، نویسنده، مستندساز، و پژوهشگر حوزه دین و رسانه تکریم شد

روابـط  و  اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
فـارس؛ همزمـان با هفتـه کتاب جمهوری اسـالمی 
و در راسـتای تکریـم صاحبـان قلـم، هیئت رئیسـه 
جانبـاز  بـا  شهرسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای 
مقـدس  دفـاع  حـوزه  نویسـنده  هنرپیشـه  موسـی 

دیـدار کردنـد.
در ایـن دیـدار کـه در فضایـی صمیمـی برگـزار 
حسـین  علـی  والمسـلمین  االسـالم  حجـت  شـد، 
زاده امـام جمعـه المـرد بـا اشـاره بـه تاکیـدات 
انقـالب نسـبت بـه وصیـت نامـه شـهدا،  امامیـن 
در  هنرپیشـه  موسـی  نویسـنده  ارزشـمند  آثـار  از 
وصیـت  و  سفارشـات  بنـدی  موضـوع  خصـوص 

نامـه شـهدا اسـتقبال کردنـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی المرد بـر قرائت 
و  محافـل  در  شـهدا  نامـه  وصیـت  از  فرازهایـی 
بـه ویـژه در مراسـم نمازجمعـه  مجامـع عمومـی 

تاکیـد کردنـد.

نائـب  و  فرمانـدار  رسـتگار  اسـماعیل  ادامـه  در 
از  تقدیـر  بـا  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
زحمـات فرهنگـی ایـن نویسـنده، خواسـتار چاپ 
مجـدد کتابهـای ارزشـی بویـژه در حـوزه ایثـار و 

شـهادت شـدند.
ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس  هنرپیشـه  محمـد 
اسـالمی و دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی در این 
دانیـم  مـی  خـود  وظیفـه  داشـت:  اظهـار  دیـدار 
جهـت عـرض خسـته نباشـید و تقدیـر از خدمات 
فرهنگـی نویسـندگان کـه بـا تولیـد اثـر خویـش، 
خدماتـی زایدالوصـف بـه جامعـه فرهنگی کشـور 
نمودنـد، حضـور یافتـه و سـپاس گـذاری نمائیـم 
و هفتـه کتـاب و کتابخوانـی بهتریـن بهانـه بـرای 

بود. مهـم  ایـن 
ایـن مسـئول فرهنگـی در پایـان اظهـار امیدواری 
برنامـه  بتوانـد  شهرسـتان  کتـاب  انجمـن  کـرد 
زحمـات  پاسداشـت  بـرای  شـان  درخـور  هایـی 
و  تدویـن  فرهنگـی،  آثـار  ایـن  پدیدآورنـدگان 

نمایـد. اجـرا 
و  ازجانبـازان  هنرپیشـه  موسـی  اسـت  گفتنـی 
بسـیجیان هشـت سـال دفـاع مقـدس، کارشناسـان 
موسسـه  مدیـر  و  عمومـی  فرهنـگ  شـورای 
فرهنگـی و هنـری فانـوس وصـال  بـوده کـه تـا 
کنـون 23 عنـوان کتـاب بـه نـام هـای ده سـتاره، 
سـیرت سـرداران شـهید شهرسـتان هـای المـرد و 
ُمهـر، حجـاب، میـراث فاطمـه )س(، زنـگ تفریح 
ُخنیاگـران  سـپیدرو،  پوشـان  سـبز  ریاضیـات، 
عشـق، کلمه طیبـه، ُجنـود غالب، یفتـگان خدمت، 
شـمع هـای فـروزان، نغمـه هـای بهشـتی، نخلهای 
سـرفراز، حـزب اهلل در قرآن وسـنت، وای از مرگ 
، سـنت هـا  راز  ، خلـوت  از مـرگ  و وای پـس 
وآداب و رسـوم اجتماعـی، واژه شناسـی قـرآن و 
حجـاب اسـالمی ، آتـش مـی، زیـارت عاشـورا، 
بـه زبان خـدا سـخن بگوئیم،بنیـان مرصوص،روان 
شناسـی رنـگ هـا در قرآن و شـش مهاجـر تألیف 

اسـت. نموده 

موسی هنرپیشه جانباز و نویسنده دفاع مقدس پذیرای شورای فرهنگ عمومی المرد
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مدیـر برنامـه ریز ی و توسـعه شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی از 
چندیـن پیشـنهاد سـرمایه گذاری بـرای توسـعه صنعت پتروشـیمی 

در منطقـه انـرژی بـر المرد خبـر داد.
بـه گزارش نیپنا؛ حسـن عبـاس زاده مدیـر برنامه ریز ی و توسـعه 
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی در حاشـیه بازدیـد علـی نیکـزاد 
نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی از صنایـع و طـرح هـای 
توسـعه ای در منطقـه المـرد و مهـر، اظهارکـرد: بـه دلیـل کمبـود 

زمیـن در منطقـه عسـلویه و محدودیـت هـای موجود در ایـن زمینه 
، مناطـق انـرژی بـر پارسـیان و نیـز المـرد مـی تواننـد بـا توجه به 
پتانسـیل هـای موجود با کسـب مجوز هـای الزم میزبـان طرح های 

توسـعه ای پتروشـیمی باشند.
وی افـزود: پتانسـیل هـای موجـود در منطقه المرد و مهـر در حال 
بررسـی اسـت و در بازدیـد امروز مهنـدس نیکزاد طـرح انتقال آب 
از خلیـج فـارس به ایـن منطقه که بخشـی بـرای صنعـت و نیز آب 

شـرب اسـتفاده خواهد شـد مـورد تاکید قـرار گرفت.
عبـاس زاده ادامـه داد: از نظـر توسـعه صنعـت پتروشـیمی چندیـن 
طـرح در حال بررسـی اسـت کـه یکی از ایـن طرح ها، طـرح بوتان 

اسـت کـه در راسـتای تکمیـل زنجیـره ارزش این محصول اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در جلسـه بـا نایـب رئیـس مجلس شـورای 
اسـالمی  طـرح هـای توسـعه ای  صنعـت  در ایـن منطقه بررسـی 

شـد. خواهد 
صنایـع  ملـی  شـرکت  توسـعه  و  ریـزی  مدیربرنامـه  گفتـه  بـه 
پتروشـیمی، یکـی از طـرح هـای  پتروشـیمی در حال نهایی شـدن 
و کسـب مجوزهـای الزم اسـت کـه پـس از اطمینـان از تخصیص 

پایـدار خـوراک، موافقـت اصولـی آن نیـز صـادر خواهـد شـد

مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس گفـت: پـروژه سـاخت 
ورزشـگاه شـهدای نفت شهرسـتان مهر از سـال 96 آغاز به کار شده 
اسـت و تا سـال گذشـته فقط 20 درصد پیشـرفت فیزیکی داشت اما 
بـا خلـع یـد پیمانکار قبلـی و آغـاز کار پیمانـکار جدید ایـن پروژه 
پیشـرفت بسـیار خوبـی داشـته اسـت لـذا امیدواریـم تا پایان سـال 
1401 اسـتخر و سـالن مسـابقات ورزشـگاه شـهدای نفت شهرستان 

مهـر را به بهـره برداری برسـانیم.
بـه گزارش خبرنـگار برنا، عباس حاجی زاده در بازدید از ورزشـگاه 

شـهدای نفت شـهر مهر، با اشـاره به بخـش های مختلف ورزشـگاه 
ایـن شهرسـتان اظهارداشـت:این پـروژه دارای چند فاز اسـت که در 
فـاز اول شـامل سـالن بانـوان و اسـتخر که اجرا شـده اسـت و یک 

سـالن مسـابقات در حال اجرا اسـت.
وی افـزود: خوابـگاه، بخش اداری، خانه جوان، اسـتودیو مسـابقات 

و پیـاده رو سـالمت در فاز اول دیده میشـود.
مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس خاطرنشـان کـرد: در فـاز اول 
قراردادی که با پیمانکار بسـته شـده اسـت سـالن بانوان و اسـتخر با 

اعتبـار بالـغ بـر 17 میلیـارد و ۸00 میلیون تومان اسـت.
حاجـی زاده  بیـان کرد: بـرای تکمیل این پروژه  بیـش از 30 میلیارد 
تومـان نیاز اسـت، کـه از این میـزان 7.۵ میلیـارد تومان آن سـال 96 
از محـل اعتبـارات نفـت و گاز، 3 میلیـارد آن از محل اسـتانی و 1.۵ 
میلیـارد آن را نماینـده مـردم المرد و مهـر زحمت تأمین کرده اسـت.

در ادامـه دکتـر نیکـزاد نایـب رییـس اول مجلس شـورای اسـالمی 
خواسـتار پایان سـالن مسـابقات و اسـتخر مجموعه ورزشی شهدای 
نفـت شهرسـتان مهـر بصورت کامـل تا تیر مـاه 1401 شـد و گفت: 
سـالن ورزشـی بدون آب، بـرق و گاز تعریف شـده نیسـت لذا الزم 

اسـت بـا تالش بیشـتری ایـن امر پیگیری و تسـریع 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 رضا )ع( :
4  آگهی

و  دست  از  مردم  که  است  کسى  مسلمان 
زبان او آسوده باشند و از ما نیست آن که 

همسایه اش از شّر او در امان نباشد.

آگهی مفقودی 
بنیـاد مسـکن شهرسـتان  واگـذاری  مـی گـردد سـند  اعـالم  بدینوسـیله 
مهـر بـه شـماره 20/97/186/ص  مورخـه 98/1/16 به شـماره قطعه 
عبـاس  بنـام  دار  گلـه  بخـش  فـال  در  مربـع   286 مسـاحت  بـه   304
درجـه  از  و  گردیـده  مفقـود   657004875 ملـی  شـماره  بـه  شـفیعی  

اعتبـار سـاقط مـی باشـد 

آگهی حصر وراثت 
آقـای عبـاس غالمـی   دارای شناسـنامه 1165بـه شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثـت نموده و چنیـن توضیح 
داده کـه شـادروان عبدالرسـول غالمـی     بـه شـماره شناسـنامه 139 در تاریـخ 1400/8/2 بـدرود حیـات گفته  و ورثه حیـن الفوت  آن 

مرحـوم منحصر اسـت به 
1-عبـاس غالمـی  متولد9/1/ 1343 کد ملی   6579754338  صادره از مهر  

2-ربـاب صادقـی   متولد 8/12/ 1331 کد ملی   6579750049  صادره از مهر
3-ابوالفضـل غالمـی    متولد 3/20/ 1392 کد ملی   6570201662  صادره از مهر

4-زینـب غالمـی   متولد 5/15/ 1399 کد ملی   6570285610  صادره از مهر
5-صدیقـه مانـدگار   متولد 9/25/ 1370 کد ملی   5150062911  صادره از المرد

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

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

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311029000279 مورخـه 1400/8/29 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای علی  
جـوکار   فرزنـد کیامـرث     به شـماره شناسـنامه 1698 صـادره از نوجین در یـک واحددامداری   به مسـاحت  1300 مترمربع  پالک 
2901 فرعـی از 1239  اصلـی  مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1239 اصلـی  قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد جـوکار   محـرز گریـده اسـت     . لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18

امید حسینی  رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند  
90/ م الف

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311029000265 مورخـه 1400/08/17 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای محمد  جوکار   
فرزنـد لطفعلـی      بـه شـماره شناسـنامه 9805 صادره از فراشـبنداز ششـدانگ یـک قطعه زمین زراعتی بـه مسـاحت 67981/46متر مربع 
پـالک 106 فرعـی از 1240اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1240   اصلـی  قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی  جـوکار   محـرز گریـده اسـت     . لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18

امید حسینی  رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند  
۸9/ م الف

)آگهي مزایده عمومي (
شـهرداري  خوزي درنظر دارد باسـتناد مصوبه 1400/126 تاریخ 1400/02/06  شـورای اسـالمی شهر خوزی تعداد 2 قطعه زمین مسـکونی از امالک شهرداری را با شرایط و مختصات ذیل به فروش برساند : 

پیشـنهاد دهندگان بایسـتی 5 درصد قیمت پایه را برای هر قطعه به حسـاب سـپرده نزد بانک صادرات به شـماره 0106582372002 به نام شـهرداري  خوزي  واریز و فیش را ضمیمه پیشنهاد خود نماید .
1.به پیشـنهادات مشـروط و فاقد فیش ضمیمه ترتیب اثر داده نخواهد شد .

2.پیشنهاد دهندگان می توانند همه روزه و در ساعات اداری به منظور رویت نقشه تفکیکی قطعه زمین های مورد مزایده و راهنمایی الزم به شهرداری خوزی مراجعه و یا با شماره تلفن 52846642-071 تماس حاصل فرمایند .
3.شـهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشـنهادات مختار است .

4.سـپرده برندگان اول تا سـوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
5.متقاضیان می توانند پیشـنهادات خود را به صورت کلی وجزئی اعالم فرمایند .

6.هزینه های ثبتی ، دبیرخانه ای ، نقل و انتقاالت ، دارایی شـهرداری و غیره بر عهده برنده مزایده می باشـد .
7.بهای امالک مورد مزایده به صورت یکجا و پس از برنده شـدن متقاضی از ایشـان دریافت خواهد شـد .

8.هزینه چاپ و نشـر آگهی و کارشناسـی بر عهده برنده مزایده می باشد .
9.متقاضیان می توانند پیشـنهادات خود را از تاریخ نشـر اگهی نوبت دوم به مدت ده روز به امور مالی شـهرداری تحویل و رسـید دریافت نمایند .

*** کلیه هزینه های اصالح شـده به عهده برنده مزایده اسـت ***
))روابط عمومی شهرداري و شورای اسالمی شهر خوزي((

5% سپردهآدرسکاربریقیمت پایه  )ریال(مساحت )متر مربع(شماره پالکردیف

28.980.000اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی16276.00579.600.000

28.980.000اراضی تفکیکی آقای هوشمندیانمسکونی27276.00579.600.000

شناسه آگهی 1228540
37094

5201/م الف

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس:
استخر و سالن مسابقات ورزشگاه شهدای نفت شهرستان مهر سال 

آینده به بهره برداری می رسد

مدیر برنامه ریز ی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
صنعت  توسعه  برای  الزم  های  پتانسیل  المرد  منطقه 

دارد را  پتروشیمی 

نوبت اول 1400/9/3
نوبت دوم 1400/9/14


