
اختصاص ۱۵ میلیارد تومان به 
محور المرد- اشکنان
مدیر کل ورزش و جوانان فارس:

استان فارس را باید پایتخت 
کشتی فرنگی کشور دانست

استاندار فارس:

 مجامع شرکت های سهام 
عدالت برای رفع مشکالت 

برگزار شود

تامین زمین در ٧ شهر حوزه اداره 
کل راه الرستان در راستای طرح 

جهش تولید مسکن

دستگیری سارق با ۱۵ فقره 
سرقت درون خودرو 
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مقام معظم رهبری: 
سیاست زدگی و سیاست بازی به هیچ 

وجه مورد تأیید نیست اما سیاست گری 
و برخوردار شدن از قدرت فهم و 

تحلیل سیاسی، نیاز مبرم دانشجویان و 
دانشگاههاست

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

امام جمعه المرد:

اجرای کامل قوانین، فساد در ادارات را 
از بین می برد
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قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000421 مورخـه 1400/9/10 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقـای فرید راسـتی   فرزنـد ماندنی      
بـه شـماره ملـی 2510698893 ششـدانگ یـک قطعـه باغ نخلی بـه مسـاحت 2600  مترمربـع دارای  پـالک 118فرعـی از 1888  
اصلـی  مجـز1 شـده از پـالک 11888 اصلـی  واقـع در بخـش 18 فارس حـوزه ثبت ملک شهرسـتان خنج روسـتای هنگنویـه از طریق 
واسـطه آقـای محمـد جـالل پور خریداری شـده اسـت    . لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
گـردد   و چنانچـه  اشـخاص حقیقـی  و حقیقـی  نسـبت بـه آگهـی مذکور  اعتراضی داشـته باشـند مـی بایسـتی  از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و رسـید دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویـل نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض یا عـدم رعایت تشـریفات قانونـی در مدت مقـرر در صورت اعـالم اعتراض  طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/29

مجید ملک مکان   سر پرست اداره  ثبت اسناد و امالک خنج   
412/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000414 مورخـه 1400/9/9 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای محمـد رضـی عسـکری    فرزند فضل الـه    به 
شـماره ملـی 2511617218 چهـار دانـگ  مشـاع از  ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزوعـی  بـه مسـاحت 56600  مترمربـع دارای  پالک 
1092 فرعـی از  از 11894  اصلـی  مجـز1 شـده از پـالک 11894 اصلـی  واقـع در بخـش 18 فـارس حـوزه ثبـت ملـک شهرسـتان خنج 
روسـتای سـده  از طریـق اصالحـات ارضـی  خریـداری شـده اسـت   . لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی گـردد   و چنانچـه  اشـخاص حقیقـی  و حقیقـی  نسـبت بـه آگهی مذکـور  اعتراضی داشـته باشـند می بایسـتی  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 تقدیم و رسـید دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویل نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض یـا عـدم رعایـت تشـریفات قانونـی در مدت مقـرر در صـورت اعالم اعتـراض  طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/29

مجید ملک مکان   سر پرست اداره  ثبت اسناد و امالک خنج   
410/ م الف

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311026000418 مورخـه 1400/9/9 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای اسـداله عسـکری    فرزنـد فضل اله    به شـماره 
ملـی 2511614146 دو مشـاع  از  ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزوعـی  به مسـاحت 56600  مترمربـع دارای  پـالک 1092 فرعی از  از 
11894  اصلـی  مجـز1 شـده از پـالک 11894 اصلـی  واقـع در بخـش 18 فارس حوزه ثبت ملک شهرسـتان خنج روسـتای سـده  از طریق 
اصالحـات ارضـی  خریـداری شـده اسـت   . لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهـی می گـردد   و چنانچه  
اشـخاص حقیقـی  و حقیقـی  نسـبت بـه آگهـی مذکـور  اعتراضی داشـته باشـند مـی بایسـتی  از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم و رسـید دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویـل نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

یـا عـدم رعایـت تشـریفات قانونـی در مـدت مقرر در صـورت اعالم اعتـراض  طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/29

مجید ملک مکان   سر پرست اداره  ثبت اسناد و امالک خنج   
411/ م الف

آگهی احضاریه
احضاریـه بـه نـام  جـواد عبـاس زاده نازکـی فرزند عبدالرضـا محل حضور شـورای حـل اختالف شـعبه قضایی مهر 

بـه نشـانی گلـه دار خیابان بسـیج ابتدای  اسـالم آباد کوچـه روبروی بنـگاه محمدی 
وقت حضور  1400/10/13 ساعت 17

علـت حضـور دادخواسـت آقـای حمیـد احمـدی  بطرفیـت شـما  مبنـی بـر مطالبـه طلـب ، لطفـا در وقـت مقرر در 
شـورا حضـور یابد 

دفتر  شورای حل  اختالف گله دار 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له ) شاکی( نام محمد ارادویی فرزند فالمعلی شغل ازاد نشانی مهر شهرک امام خمینی

مشخصات محکوم علیه نام مسعود احمد پور شغل ازاد نشانی محل اقامت  مجهول المکان 
محکـوم بـه بموجـب دادنامه شـماره 280 مورخ 97/9/14 صادره از شـعبه اسـیر شـورای حـال اختالف حوزه 

قضایـی مهـر که در مرحلـه بدوی 
کـه طـی دادنامـه شـماره 280 مورخـه 97/9/14 شـعبه اسـیر قطعـی شـده ، محکـوم علیـه محکوم اسـت به 
1- مبلـغ یکصـد و پنجـاه و چهـار میلیـون و سـیصد و هشـتاد هـزار ریال بابـت اصل خواسـته 2- نیم عشـر دولتی 

 قاضی شعبه اسیر   شورای حل  اختالف حوزه قضایی مهر  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره 140060311029000265 مورخـه 1400/08/17 هیـات قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی   تحـت پـاک 67981/46 متـر  مربـع واقع در 
فراشـبند بخـش 8 فـارس در مالکیـت آقـای محمـد جـوکار  فرزنـد لطفعلی   به شـماره شناسـنامه 9805 قرار گرفته اسـت 
و مطابـق سـوابق ثبتـی تحدیـد حـدود پـاک اصلـی پـس از انتشـار آگهی تحدیـد حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب 
تقاضـای مالـک و برابـر دسـتور تبصـره مـاده 13 قانون تعییـن تکلیف اراضی و سـاختمان  های فاقد سـند رسـمی عملیات 
تحدیـد حـدود پـاک موصوف روز سـه شـنبه  مورخـه 5//1400/11 سـاعت 9 صبح  در محـل وقوع ملک شـروع و انجام 
خواهـد گرفـت . لـذا بـه وسـیله این اگهـی از کلیه صاحبـان اماک مجـاور دعوت مـی گردد کـه در وقت مقـرر در محل 
وقـوع ملـک  حضـور یافتـه و  چنانچه نسـبت به حـدود و حقوق ارتفاقـی پاک مذکور ادعایـی دارند طبق مـاده 20  قانون 
ثبـت اعتـراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیم صورت مجلـس تحدید حدود بـه مدت 30 روز بـه اداره ثبت اسـناد و اماک 

شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافت دارند 
تاریخ انتشار 1400/9/14

   تاریخ تحدید حدود 1400/10/08
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افزایش تخصیص آب دریا برای 
فارس تصویب شد

سـه  گفـت:  مجلـس  در  شـیراز  مـردم  نماینـده 
موضـوع انتقـال آب از دریـا بـه اسـتان فـارس، 
تکمیـل خـط دوم آب از سـد درودزن بـه شـیراز 
مسـائل  مهمتریـن  از  فـارس  سـدهای  تکمیـل  و 
افزایـش  اکنـون  کـه  اسـت  آبرسـانی  حـوزه  در 
تخصیـص آب دریـا بـرای فـارس از 290 میلیـون 
متـر مکعـب بـه 400 میلیـون مترمکعـب مصـوب 

شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس، جعفر قـادری با 
بیـان ایـن خبـر اظهـار داشـت: در جلسـه ای کـه 
بـا حضـور نماینـدگان فـارس و مسـئوالن اسـتان 
بـا معـاون وزارت نیـرو برگزار شـد، سـه موضوع 
انتقـال آب از دریـا به اسـتان فـارس،  تکمیل خط 
دوم اب از سـد درودزن به شیراز و تکمیل سدهای 

فـارس مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت. 
وی افـزود : در ایـن جلسـه قـرار شـد کـه مجوز 
افزایـش تخصیـص آب دریـا برای فـارس از 290 
میلیـون متـر مکعـب بـه 400 میلیون متـر مکعب و 
مجـوز 145 میلیون متـر مکعب خط انتقال شـرکت 
بخشـهای  بـه المـرد،  پارسـیان  از  رسـان  فـرآب 
مرکـزی و شـمالی فـارس تمدیـد و ابـاغ گردد. 

وی اظهـار کـرد: در ایـن جلسـه قـرار شـد کـه 
منابـع مالـی ادامه خـط دوم آبرسـانی به شـیراز از 

سـد درودزن نیـز تامیـن و ابـاغ گـردد.
یادواره سردار شریفی در المرد 

برگزار شد
آئین پرواز سـکوت )یادواره شـهید ترور( سـردار 
 حاج درویش شریفی در زادگاهش المرد برگزار شد

در  المـرد  شـهر  شـورای  عضـو  منصـوری  لیـا 
یادواره سـردار شـهید شـریفی، ضمن گرامیداشـت 
یـاد و خاطـره شـهدا بویـژه ایـن شـهید واالمقـام 
اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه فضـای معنـوی حاکم 
فضـای  ایـن  تأثیـر  تحـت  شـدت  بـه  برجلسـه 
یـک  از  نشـان  کـه  ملکوتـی  و  معنـوی،  بسـیار 
گرفتـم. قـرار  دارد  ریشـه دار  بسـیار   همدلـی 

جوانـان  یکایـک  دسـتان  بـر  گفـت:  وی 
باعظمـت  مجلـس  ایـن  کـه  عزیـزی 
میزنـم. بوسـه  انـد  کـرده  برگـزار  را   شـهدایی 

ایـن مقام مسـئول که در مجتمع فرهنگی، آموزشـی 
مـی  سـخنرانی  )س(المـرد  فاطمیـه  مذهبـی  و 
کـرد بیـان داشـت: فرزنـدان شـهدایی کـه در این 
مجلـس و محفـل شـهدایی حضـور دارنـد بداننـد 
کـه روزی پدرانتـان بـه افتخـار بـه شـهادت نائل 
 گشـتند، و بایـد قـدردان خون پـاک شـهیدان بود.

سـوم  و  دوم  نسـل  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
انقـاب، پیـام رزم و جهاد و شـهادت را بشناسـند 
و  یادواره هـا،  همیـن  برگـزاری  بـا  کـرد:  اظهـار 
و  یـاد  بایـد  سـخنوران،  سـخنان  پـای  نشسـتن 
 نـام شـهدا را بـرای همیشـه زنـده نگـه داشـت.

 در حاشـیه ایـن آئیـن معنـوی،  ربـاب جمالـی 
اظهـار  شـریفی  درویـش  حـاج  سـردار  همسـر 
درجـه  سـال   10 واالمقـام،  شـهید  ایـن  کـرد: 
دوسـت  هیـچ گاه  امـا  بـود  گرفتـه  سـرداری 
 نداشـت کـه کسـی از ایـن موضـوع اطـاع یابد.

آخریـن  تـا  کـه  مقـاوم  و  شـجاع  همسـر  ایـن 
لحظـه زندگـی مشـترک خـود و لحظـه شـهادت 
در کنـار شـهید شـریفی بـوده بـه بیـان خاطـرات 
می پـردازد  گمنـام  سـردار  ایـن  از  خـود  زیبـای 
و می گویـد: شـهید شـریفی ازنظـر ایمـان و تقـوا 
و  درجه یـک  اخاقـی  لحـاظ  بـه   و  بـاال  بسـیار 
مأموریت هـا  درگیـر  بسـیار  اینکـه  درعین حـال 
 بـود امـا همیشـه لبخنـد بر لب هـای خود داشـت.

همسـر سـردار شهید شـریفی گفت: سـردار شریفی 
همیشـه پشـتیبان والیت فقیـه بود و می گفـت که ما 
 هر چه داریم از انقاب اسـامی و والیت فقیه است.

جمالـی ادامه داد: سـردار شـریفی همیشـه لباسـی 
کـه  نمی دانسـت  کسـی  و  می پوشـید  سـاده 
وی، یـک سـردار اسـت و کمتـر لبـاس سـرداری 
خـود را بـر تـن داشـت و حتـی زمانـی کـه در 
کوچـک  بچه هـای  بـا  می شـد  حاضـر  جمعـی 
داشـت. گرمـی  احوال پرسـی  و  روبوسـی   نیـز 

نمـاز  بـه  حاجـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تصریـح  داد  مـی  فـراوان  اهمیـت  وقـت  اول 
و  مـی آورد  به جـا  وقـت  اول  نمـاز  کـرد: 
نمی شـد. تـرک  نیـز  او  شـب  نمـاز   هیـچ  گاه 

مـورد  در  شـریفی  شـهید  داشـت:  بیـان  وی 
عاشـق  همیشـه  و  حسـاس  بسـیار  بیت المـال 
بـود و می گفـت چـرا شـهید نمی شـوم  شـهادت 
بـرای  افتخـار  یـک  شـریفی  شـهید  شـهادت  و 
 مـا هـم در ایـن دنیـا و هـم در آن دنیـا اسـت.

گفتنـی سـت؛ سـردار شـهید عاشـورایی، سـردار 
حاج درویش شـریفی پـس از اینکـه از زیارت خانه 
خـدا در مـاه ذی الحجـه سـال 89 انجـام داد، در 
12 محرم الحـرام همـان سـال بـه دسـت معاندان و 
دشـمنان ایران اسـامی در شـهر المرد ترور شـد و 

بـه فیض عضمـای شـهادت نائـل گردید.

 امـام جمعـه المرد با اشـاره بـه اینکه بسـیاری 
بـه  توجهـی  بـی   از  ناشـی  کنونـی  مشـکات  از 
قانـون اسـت، گفـت: اگـر بـه قانون عمل شـود، 
فسـاد در بدنـه ادارات شـکل نمی گیرد و شـاهد 

تـورم در کشـور نخواهیـم بود.
حجت االسـام  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جمعـه  نمـاز  خطبه هـای  در  زاده  حسـین  علـی 
نگاه هـا  همـه  بایـد  اینکـه  بابیـان  المـرد  شـهر 
بـه قانـون اساسـی باشـد، اظهـار داشـت: قانون 
اساسـی از متـن دین گرفته شـده اسـت و سـتون 
فقـرات نظـام اسـت زیـرا اگـر بـه قانـون عمـل 

می شـود. دردهـا حـل  از  بسـیاری  شـود 
خطیـب جمعـه المـرد با اشـاره بـه فرا رسـیدن 
امـروز ده  معلـوالن تصریـح کـرد:  روز جهانـی 
درصـد از جمعیـت جهـان، معلـوالن هسـتند کـه 

بایـد مشـکات آنـان برطرف شـود.
مشـکات  ازجملـه  داد:  ادامـه  زاده  حسـین 
ازدواج  و  مسـکن  اشـتغال،  موضـوع  معلـوالن 
نبـودن  دسـترس  در  دیگـر  سـوی  از  و  اسـت 
امـکان شـهری اسـت زیرا گاهـی اوقـات امکان 
بـه خیابـان  از یـک خیابـان  تـردد یـک معلـول 
دیگـر بـا ویلچـر نیسـت و بایـد در طراحی هـای 

باشـد. مدنظـر  موضـوع  ایـن  شـهری 
خیریـن  کـرد:  تصریـح  المـرد  امام جمعـه 
بهزیسـتی  اداره  بـا  را  ارتبـاط خـود  نیـز  عزیـز 
حسـینیه های  و  مسـاجد  امـروز  دهنـد،  افزایـش 
امـا  دارد  وجـود  شهرسـتان  سـطح  در  زیـادی 
از  بـه سـمت حمایـت  بایـد کمک هـای خیریـن 

بـرود. نیـز  معلولیـن 
وی در خصـوص نزدیـک شـدن 16 آذرماه روز 

دانشـجویان  حقیقتـًا  کـرد:  اضافـه  نیـز  دانشـجو 
خدمـات بسـیار زیـادی بـه کشـور ارائـه داند و 
دانشـجویی  اساسـی در جنبـش  فکـر  بایـد یـک 
شـود و دانشـجو بایـد مطالبـه گـری همـراه بـا 
مطالبـه  در  و عمـق  باشـد  داشـته  آرمان خواهـی 

گـری و راهبـرد مشـخص وجود داشـته باشـد.
حسـین زاده بـا اشـاره بـه سـفر دکتـر نیکـزاد 
بـه  اسـامی  شـورای  مجلـس  اول  نایب رئیـس 
شهرسـتان المـرد و تقدیـر از تاش هـای صورت 
مـردم  نماینـده  موسـوی  دکتـر  توسـط  گرفتـه 
شهرسـتان های المـرد و ُمهـر در مجلس شـورای 
مصوبـات  دارای  سـفر  ایـن  گفـت:  اسـامی 
بسـیار خوبـی بـود کـه ازجملـه آنـان می تـوان 
930 مگاواتـی، انتقال آب  بـه موضـوع نیـروگاه 

کـرد. اشـاره  المرد-پارسـیان  آزادراه  و 
ازجملـه  کـرد:  تصریـح  المـرد  جمعـه  خطیـب 
مصوبـات مهـم ایـن سـفر موضـوع آغاز بـه کار 
و  آغـاز  بـه زودی  کـه  مگاواتـی   930 نیـروگاه 

طـی 2 سـال اجـرا خواهـد شـد.

فـارس  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
گفــت: زمانـی کـه 40 درصـد تیـم ملی کشـتی 
فرنگـی و 50 درصـد مدال هـای طـا مربـوط بـه 
پایتخـت  را  فـارس  بایـد  اسـت،  فـارس  اسـتان 

دانسـت. کشـور  فرنگـی  کشـتی 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان  عبـاس 
اسـتان  مدیـرکل ورزش و جوانـان  زاده  حاجـی 
ادارات  روسـای  سـاالنه  گردهمایـی  در  فـارس 
بـه  اشـاره  بـا  فـارس  اسـتان  و جوانـان  ورزش 
اتفاقـات  قهرمانـی  ورزش  حـوزه  در  اینکـه 
بسـیار خوبـی در ورزش اسـتان رخ داده اسـت، 
بیـان کـرد: بعـد از هشـت سـال صاحـب دومین 
مـدال المپیکـی ورزشـکاران اسـتان شـده ایـم و 
پارالمپیـک  در  رنگارنگـی  و  مختلـف  مدال هـای 

ایـم. را کسـب کـرده  و مسـابقات جهانـی 
او تصریـح کـرد: بـه منظـور ایجـاد و افزایـش 
از  پارالمپیـک،  و  المپیـک  قهرمانـان  انگیـزه 
و  طـا  سـکه   183 کنـون  تـا  پارسـال   مهرمـاه 
360 میلیـون تومـان پـاداش نقـدی بـه قهرمانـان 

اسـتان اهـدا شـده اسـت.
اسـتراتژیک  تفکـر  اینکـه  بیـان  بـا  زاده  حاجـی 
بـا رویکـرد آمایشـی را سـرلوحه کار خـود قرار 
داده ایـم، ادامـه داد: 20 رشـته ورزشـی را کـه 
المپیـک،  مسـابقات  در  آن هـا  در  می توانیـم 
بازی هـای آسـیایی صاحـب مـدال  پارالمپیـک و 

شـویم را در اولویـت قـرار داده ایـم.
بـا  فـارس  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
متـر  هـزار   300 از  بیـش  افزایـش  بـه   اشـاره 
مربـع بـه سـرانه فضـای ورزشـی اسـتان افـزود: 
اسـتان  ورزش  بـه  نفـت  وزارت  کمک هـای 

فـارس از 170 میلیـارد ریـال در سـال 1398 بـه 
750 میلیـارد ریـال در سـال 1399 افزایـش یافته 
300 میلیـارد ریـال  ابتـدای امسـال حـدود  از  و 
از کمک هـای وزارت نفـت بـه اعتبارات اسـتانی 

اضافـه شـده اسـت.
نماینـده  از سـید موسـی موسـوی  تقدیـر  بـا  او 
مـردم المـرد و مهر در مجلس شـورای اسـامی، 
او را یـار و یـاور ورزش اسـتان فـارس خوانـد 
کـه  اسـت  نمایندگانـی  از  موسـوی  گفـت:  و 
اسـتان  بـرای رشـد ورزش  اعتبـارات خوبـی را 
وزارتخانه هـای  و  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  از 
کـرده  جـذب  نفـت  وزارت  جملـه  از  مختلـف 

. ست ا
روابـط  تقویـت  بـر  تاکیـد  بـا  زاده  حاجـی 
و  گروهـی  کار  بـرای  سـازی  زمینـه  اجتماعـی، 
فوایـد  از  را  اجتماعـی  آسـیب های  از  پیشـگیری 
لـزوم  بـر  و ثمـرات ورزش همگانـی دانسـت و 

کـرد. تاکیـد  جامعـه  در  آن  تقویـت 
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس بیـان 
بـه  توجـه  بـا  کـرد: در حـوزه ورزش همگانـی 
در  مـردم  عامـه  و  ورزشـکاران  شـدن  واکسـینه 
برابـر ویـروس کرونـا، شـاهد رونـق روزافـزون 

. هسـتیم
همگانـی،  ورزش  حـوزه  در  کـرد:  تصریـح  او 
اسـتان فارس در جایگاه هشـتم کشـوری و شـهر 
شـهر ها  کان  بیـن  نخسـت  جایـگاه  از  شـیراز 
برخـوردار بـوده و چهار شهرسـتان اسـتان فارس 
کشـوری  بیسـتم  تـا  اول  رتبه هـای  بیـن  در  نیـز 
قـرار دارند کـه نشـانگر پویایـی و نشـاط جامعه 

اسـت. فارس  اسـتان  در 
 حاجـی زاده ادامـه داد: در شـرایط کرونا، بیش 
از هفـت هـزار کلیپ در راسـتای فرهنگ سـازی 
هیات هـای  سـوی  از  همگانـی  ورزش  توسـعه 
اسـتان  جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  و  ورزشـی 

فـارس تولیـد و منتشـر شـده اسـت.
تفریحـی  و  همگانـی  ورزش  اینکـه  بیـان  بـا  او 
جامعـه  بـرای  را  مهمـی  مثبـت  آثـار  می توانـد 
تحقیقـات،  طبـق  افـزود:  باشـد،  داشـته  پـی  در 
ناشـی  کشـور  در  میر هـا  و  مـرگ  درصـد   80

ورزش  کـه  اسـت  واگیـر  غیـر  بیماری هـای  از 
ابتـا  از  پیشـگیری  را در  نقـش مهمـی  می توانـد 

بـه آن هـا ایفـا کنـد.
بـا  فـارس  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
شهرسـتان  جوانـان  و  ورزش  اداره  از  تقدیـر 
ایـن  برگـزاری  در  پارسـیان  پاالیشـگاه  و  مهـر 
ورزش  در  خوبـی  اتفاقـات  گفـت:  گردهمایـی 
همـکاری  بـا  المـرد  و  مهـر  شهرسـتان های 
مجلـس شـورای  در  دو شهرسـتان  ایـن  نماینـده 

اسـت. داده  رخ  اسـامی 
نیکـزاد  بـه سـفر اخیـر  بـا اشـاره  حاجـی زاده 
بیـان  اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیـس  نایـب 
کـرد: بـرای تکمیـل مجموعـه ورزشـی شـهدای 
مهـر، مقـرر شـد مبلـغ 50 میلیـارد ریـال اعتبـار 
از وزارت  ریـال  میلیـارد   25 نفـت و  از وزارت 

یابـد. اختصـاص  ورزش 
او تصریـح کـرد: انتظـار مـی رود بـا تزریق این 
اعتبـارات بخشـی از ایـن طرح که شـامل سـالن 
تابسـتان  تـا  اسـت  ورزشـی  مجموعـه  اسـتخر  و 

سـال آینده بـه بهـره برداری برسـد.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس ادامه 
داد: مناقصـه سـاخت 12 زمیـن چمـن مصنوعـی 
پیمانـکار  و  شـده  برگـزار  مهـر  شهرسـتان  در 
آن هـا مشـخص شـد و عملیـات اجـرای برخی از 

آن هـا آغاز شـده اسـت.
و  ورزش  ادارات  روسـای  سـاالنه  گردهمایـی 
36 شهرسـتان اسـتان فارس  بـه میزبانی  جوانـان 
شهرسـتان مهـر در سـالن همایش هـای پاالیشـگاه 

گازی پارسـیان برگـزار شـد.

م  مـرد ینـده  نما موسـوی،  سیدموسـی  دکتـر 
هـی  ا همر بـا  مجلـس  در  مهـر  و  المـرد 
فـارس،  ن  سـتا ا رس  مـدا زی  نوسـا مدیـرکل 
مـوزش  آ ه کل  ر ا د ا یـی  بتدا ا مـوزش  آ ون  معـا
ر  نـدا ما فر ر  رسـتگا ن،  سـتا ا پـرورش  و 
ن  سـتا ا مـات  مقا ز  ا یگـر  د جمعـی  و  المـرد 
در  ا  ر موزشـی  آ ه  پـروژ چنـد  ن  شهرسـتا و 

نـد. کرد فتتـاح  ا ن  شـکنا ا بخـش 
وری  فنـا و  علـم  ری  خبرگـزا رش  گـزا بـه 
ر  د مجلـس  نـرژی  ا کمیسـیون  عضـو 
بـه  خیریـن،  ز  ا تجلیـل  ضمـن  ییـن  آ یـن  ا
 18 در  خـود  عملکـرد  ز  ا بخشـی  ئـه  ا ر ا
شـت:  ا د ر  ظهـا ا و  خـت  ا پرد گذشـته  ه  مـا
قـم  ر خوبـی  ر  بسـیا قـات  تفا ا ن  شـکنا ا ر  د
تـا  یـو  بر مسـیر  در  نمونـه  ن  به عنـوا ؛  ه د خـور
حتـی  زدهـم  یا مجلـس  ز  ا قبـل  تـا  ن  شـکنا ا
مروز  ا مـا  ا  ، بـود نشـده  ر  کا هـم  یـک وجـب 
هسـتیم.  ه  پـروژ یـن  ا شـتاب  با لیـت  فعا هد  شـا
ی  بـرا ن  تومـا د  ر 10میلیـا پیـش  چنـدی  تـا 

هـم  اً  خیـر ا و  بـود  شـده  خـذ  ا مسـیر  یـن  ا
ی  ا بـر یگـر  د ن  تومـا د  ر میلیـا  15 نسـتیم  ا تو

کنیـم. جـذب  جدیـد  ر  عتبـا ا ه  پـروژ یـن  ا
یر  سـا بـه  ی  ه  ا ر شـا ا بـا  موسـوی  دکتـر 
مـدت  یـن  ا ر  د فتـه  صورت گر خدمـات 
بهسـازی  ی  بـرا ل  یـا ر رد  میلیـا  14  : فـزود ا
و  د حـداث  ا ی  بـرا ر  عتبـا ا میـن  تأ  ، ها روسـتا
ل  یـا ر رد  میلیـا  17 مصنوعـی،  چمـن  میـن  ز
نیـم  و  ر  چهـا ن،  شـکنا ا ری  ا شـهرد ی  بـرا
ری  ا ی شـهرد ن بـرا یـگا ا ل قیـر ر یـا رد ر میلیـا
لن  سـا ی  بـرا ل  یـا ر رد  میلیـا  13 ن،  شـکنا ا
ی  بـرا ل  یـا ر رد  میلیـا  5 قـات، پا ورزشـی 
ل  یـا ر رد  میلیـا  3 قـات،  پا مسـیر  یی  روشـنا
چنـد  زی  نـدا ه ا ا ر  ، ز گا  C G S ه  یسـتگا ا ی  ا بـر
ن  پزشـکا یـش  ا فز ا و  ه  ا همـر تلفـن   B T S
مـات  قدا ا زجملـه  ا ن  رسـتا بیما متخصـص 
ن  شـکنا ا بخـش  و  شـهر  در  فتـه  گر صـورت 

سـت. ا ه  بـود
نیـز  لدیـن  ین ا ز بـه  هـل  ا مسـیر  گفـت:  وی 
ن  آ ز  ا بخشـی  کـه  شـد  هـد  خوا اصـاح 
هرچـه  یـم  ر ا میدو ا و  فتـه  ر ن  پیمـا بـه  کنـون  ا

. شـود شـروع  ن  آ ر  کا یعتر  سـر
ز  ا ه  د سـتفا ا  : د کر ن  نشـا طر خا موسـوی  دکتـر 
ن  نـا ا جو ء  تقـا ر ا و  بومـی  نیروهـای  فیـت  ظر
مـروز  ا کـه  ماسـت  مه هـای  نا بر مهمتریـن  ز  ا
نی  نسـا ا نیـروی  فیـت  ظر ز  ا ه  د سـتفا ا هد  شـا

شـیم. می با ن  شهرسـتا دو  هـر  در  ن  شـکنا ا

یـف  وظا ز  ا ا  ر م  مـرد ن  میـا ر  د حضـور  وی 
و  نسـت  ا د لین  مسـئو همـه  و  خـود  مهـم 
لـب  قا ر  د ر  چندین بـا کنـون  تا گفـت: 
در  حضـور  همچـون  مختلـف  مه هـای  نا بر
ن،  نـا ا جو بـا  عمومـی  ر  یـدا د  ، زجمعـه نما
ز  ا یـد  زد با ن،  معتمـدا بـا  عمومـی  ر  یـدا د
بـا  تخصصـی  جلسـات  مختلـف،  ه هـای  پروژ
بـا  هـی  ا همر  ، م جمعـه ما ا و  لین  مسـئو حضـور 
در  منتخبیـن  ز  ا دعـوت  ن،  سـتا ا کل  ن  ا مدیـر
یگـر  د مختلـف  طـرق  بـه  و  ن  شهرسـتا مرکـز 
ر  یـدا د ن  شـکنا ا بخـش  و  شـهر  مـردم  بـا 
ی  محدودیت هـا علی رغـم  و  م  شـته ا ا د
بـه  کشـی  ا سر ول  ا دور   ، نـا کرو ندمـی  پا
ن  شـکنا ا بخـش  های  روسـتا و  شـهرها  مـی  تما
ی  بـرا یـزی  مه ر نا بر ل  حـا در  و  شـده  م  تمـا

هسـتیم. بعـدی  ی  ه ا دور یـد  زد با
ینکه  ا بـه  ه  ر شـا ا با  ن  یـا پا ر  م د ینـده مـرد نما
نمی شـود  م  مـرد نصیـب  چیـزی  بـل  تقا ر  د
و  ها  ا شـور ز  ا مـن  سـت  درخوا  : کـرد کیـد  تأ
سـت  ا یـن  ا ری  ا د ا ن  دوسـتا و  ری ها  ا شـهرد
کنیـد  ر  کا هـم  بـا  هـم  تفا فضـای  در  کـه 
هیـد.  د مسـیر  مـه  ا د ا دوسـتی  فضـای  در  و 
ن  شـتتا ا برد بپرسـید  ول  ا هسـت  نقـدی  گـر  ا
هیـد  ا می خو کـه  مطلبـی  سـت؟  ا درسـت 
می کنـم  هـش  خوا سـت؟  ا صحیـح  کنیـد  ن  بیـا
م بخشـی  ا ر آ و  وحدت بخشـی  ی  نـدا هـا  ندا

. شـد با

2اخبار

امام جمعه المرد:
اجرای کامل قوانین ،فساد در ادارات را از بین می برد

اختصاص ۱۵ میلیارد تومان به محور المرد- اشکنان

استان فارس را باید پایتخت کشتی فرنگی کشور دانست

به همت بسیج علمی، پژوهشی و 
فناوری شهرستان المرد؛

کارگاه آموزشی مسئولین 
پایگاه های علمی بسیج شهرستان 

های المرد و مهر برگزار شد

از  فنـاوری  و  علـم  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
مسـئولین  آموزشـی  کارگاه  المـرد،  شهرسـتان 
هـای  شهرسـتان  بسـیج  علمـی  هـای  پایـگاه 
المـرد و مهـر بـه همـت سـازمان بسـیج علمی، 

گردیـد. برگـزار  المـرد  فنـاوری  و  پژوهشـی 
ابتـدا علـی پاکـدل  در ایـن کارگاه آموزشـی 
فنـاوری  و  پژوهشـی  علمـی،  پایـگاه  فرمانـده 
بسـیج شهرسـتان المـرد، ضمن عـرض خیرمقدم 
بـه بیـان مأموریـت هـا و ظرفیت های سـازمان 

بسـیج علمـی پرداخـت.
بسـیج  علمـی  پایـگاه  فرمانـده  پاکـدل  علـی 
بـا خبرنـگار  شهرسـتان المـرد در گفـت وگـو 
علـم و فنـاوری در حاشـیه ایـن مراسـم اظهار 
بـه  بایـد  علمـی  جهـاد  مقولـه  در  داشـت: 
توجـه  پژوهشـگران  و  نخبـگان  و  کارآفرینـان 
جـدی کـرد و ارتبـاط خوبـی بـا پایـگاه هـای 

شـود. برقـرار  بسـیج  علمـی 
رهبری)مدظلـه  معظـم  مقـام  سـخنان  بـه  وی 
و  فرهنـگ  علـم،  محـور  سـه  بـر  العالـی( 
اقتصـاد کـه مایـه قـدرت برتـر و اقتـدار یـک 
داشـت:  اظهـار  و  کـرد  تاکیـد  اسـت  کشـور 
انجـام  اساسـی  کار  بایـد  علمـی  رشـد  بـرای 
شـود؛ از خداونـد سـبحان طلـب فهـم کـرد تا 
سـپس  و  بیامـوزد  مـا  بـه  را  نافـع  علـم  ایـن 
بایـد کارآمـد نمـودن دانسـته هـا و علـوم کـه 
بخـش بعـدی و مهـم مـی باشـد را بـه دیگران 

. یـم موز بیا
وی در همیـن زمینـه افـزود: ایـن زکات علـم 
شماسـت، و بـرای برکـت کار بسـیار اثربخـش 
اسـت، کـه علم خـود را بـه دیگران یـاد داد.

بسـیج  علمـی  پایـگاه  فرمانـده  پاکـدل، 
پژوهـش  و  علـم  ادامـه،  در  المـرد  شهرسـتان 
را از سـرمایه هـای مهـم انسـانی، اجتماعی، و 
معنـوی دانسـت و خاطرنشـان کرد: امید اسـت 
بـا همراهـی بنگاه هـای اقتصـادی قدمـی موثر 

برداریـم. امـر خطیـر  ایـن  در 
اهلل  روح  پاسـدار  سـرهنگ  آئیـن،  ایـن  در 
پژوهشـی  علمـی  سـازمان  جانشـین  دالویـز، 
محـور  دو  بـا  رابطـه  در  فـارس  فجـر  سـپاه 
خصـوص  در  رهبـری  معظـم  مقـام  بیانـات 
جهـاد  حرکـت  و  پژوهـش  و  علـم  جایـگاه 
معاونـت  سـاختار  بحـث  همچنیـن  و  علمـی 
98 آغاز شـده اسـت  علمـی سـپاه که از سـال 

داد. ارائـه  را  مطالبـی 
در ادامـه، مهنـدس ترابی از  مدرسـان کارگاه 
4 حـوزه اصلـی سـازمان  علمـی در خصـوص 
ایـده  شـامل  کـه  سـپاه  پژوهشـی  و  علمـی 
پـردازی و فـن آوری و تولیـد و بـازار اسـت 

کـرد. بیـان  را  مطالبـی 
علمـی  نخبـه  پـور  اکبـر  مهنـدس  پایـان،  در 
جهانـی  المپیـاد  طـای  دارنـده  و  اسـتان 
کامپیوتـر و نفـر دوم مسـابقات جهانـی هـوش 
فـن  و  رشـد  مراکـز  بـا  رابطـه  در  مصنوعـی 
آوری و حمایـت هـای مراکـز رشـد و جایگاه 
تولیـد ایـده و تبدیـل آن بـه اشـتغال و ثـروت 

داد ارائـه  را  مهمـی  راهکارهـای 
و  سینا  خیریه  موسسه  از  بازدید 
موسسه  آن  نظارت  تحت  مراکز 
بـه گـزارش روابـط عمومـی و اطاع رسـانی 
بـا حضـور  بازدیـد کـه  ایـن  بهزیسـتی المـرد 
رییـس اداره، معـاون، رابـط حراسـت و رابـط 
فعالیـت  و  عملکـرد  گردیـد  انجـام  بازرسـی 
همیـار  زندگی،گـروه  مثبـت  مرکـز  موسسـه، 
اموزشـی  مرکـز  خانـوار.و  سرپرسـت  زنـان 
14سـال مورد  توانبخشـی معلولیـن ذهنـی زیـر 

بررسـی قـرار گرفـت.
و  امتیـاز  صاحـب  امیـری  نشسـت   ایـن  در 
تشـریح  بـه  موسسـه  مدیرعامـل  زاده  حسـین 
بعمـل  هماهنگیهـای  و  فعالیتهـا  هـا.  برنامـه 
در  شهرسـتان  شـرکتهای  و  نهادهـا  بـا  امـده 
ارایـه  و  موسسـه  اهـداف  پیشـبرد  جهـت 
بهزیسـتی  هـدف  جامعـه  بـه  بهینـه  خدمـات 
بهزیسـتی  اداره  هـای  همـکاری  از  و  پرداختـه 

نمودنـد. قدردانـی 
ضمـن  بهزیسـتی  اداره  رییـس  نیکـرو  سـپس 
اعـام رضایت از خدمـات و عملکـرد مجموعه 
موسسـه خیریـه سـینا اعـام کـرد  که موسسـه 
حرفـه  اشـتغال،  توانمندسـازی،  جهـت  در 
آمـوزی و امـورات فرهنگـی و ورزشـی گـروه 
هـدف بهزیسـتی فعـال تـر گـردد و برنامه های 
موسسـه و مراکـز تحـت نظارت آن بایسـتی در 

ایـن مسـیر برنامـه ریـزی نماینـد.



سال پنجم/ شماره 192یکشنبه    14 آذر   ماه    1400 

دستگیری سارق با ۱۵ فقره سرقت 
درون خودرو 

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان المـرد از دسـتگیری 
درون  سـرقت  فقـره   15 کشـف  و  سـارق  یـک 

خـودرو خبـر داد.
در  داشـت:  اظهـار  زارع پـور  مهـراب  سـرهنگ 
پـی وقـوع چنـد فقـره سـرقت درون خـودرو در 
برخـی از محـات ایـن شهرسـتان، رسـیدگی بـه 
موضـوع در دسـتور کار مامـوران پلیـس آگاهـی 

گرفت. قـرار 
او افـزود: مامـوران انتظامـی پـس از تاش  هـای 
شـبانه روزی و اقدامات اطاعاتی و پلیسـی موفق 
شـدند در ایـن خصـوص یک سـارق حرفـه ای را 
شناسـایی و طـی یـک عملیـات غافلگیرانـه آن را 

کنند. دسـتگیر 
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان المـرد با بیـان اینکه 
فقـره سـرقت   15 بـه  اولیـه  بازجویـی  متهـم در 
درون خـودرو اعتـراف کـرد، عنوان داشـت: این 
سـارق پس از تشـکیل پرونـده برای سـیر مراحل 

قانونـی تحویـل مراجـع قضائی شـد.
ناکامي قاچاقچي گوسفند درالمرد

فرمانــده انتظامي »المرد« از توقیف یک دســتگاه 
فاقد  قاچاق و  107 رأس گوســفند  کامیون حامل 

داد. خبر  شهرستان  این  در  مجوز 
 »مهراب زارع پور«، در تشــریح ایــن خبر اظهار 
داشــت: مأمــوران انتظامــی المرد حیــن کنترل 
خودروهاي عبوري در یکــی از محور مواصاتی 
این شهرســتان به یک دستگاه کامیون حامل احشام 
مشــکوک و آن را براي بررســي بیشــتر متوقف 

کردند.
وي افزود: در بازرســي از این کامیون  107 رأس 
گوسفند قاچاق و فاقد مجوز حمل کشف و راننده 
نیز با تشــکیل پرونده به مرجع قضائي معرفي شد.

فرمانده انتظامی شهرستان »المرد« با اشاره به اینکه 
 3 نظر کارشناسان،  برابر  ارزش احشام کشف شده 
میلیارد و 210 میلیون ریال برآورد شــده اســت، 
تصریح کرد: شــهروندان مي توانند هرگونه اخبار و 
اطاعات در این زمینه را با شــماره تلفن 110 به 

دهند. گزارش  پلیس 
 امام جمعه عالمرودشت:

اروپایی ها به فکر دور زدن ایران 
نباشند

 به گزارش خبرنگار مهر از المرد، حجت االسام 
با  نمــاز جمعه  نیا در خطبه های   باقــری  احمد 
توجه به اهمیت ســام کردن گفــت: آنچه جنبه 
مثبت در تربیت انســان دارد دســتور داده شده 
انسان  تربیت  در  آنچه  اما  و  انجام شود  که  است 
نقش تخریبی دارد، انســان از آن منع شــده، از 
جملــه اموری که در ایــن زمینه روی آن تاکید 
نحوه معاشرت و سام کردن است.  شــده بحث 

در  دوستی  مخابره  راه  ساده ترین  داد:  ادامه  وی 
بین مســلمانان سام کردن است و سام به معنی 
اســت. مقابل  طرف  ســامتی  و  احوال   جویای 

دوم  خطبه  در  عامرودشــت  جمعــه  خطیــب 
به گســترش ویــروس کرونا  با توجــه  نمــاز 
اســت  گســترش  حال  در  نمونه جدیدی  گفت: 
به  زیاد  احتمــال  کشــور  مســئوالن  گفته  به  و 
کشــور هــم ســرایت خواهد کرد، بــه خودم 
و همــه شــما بزرگــواران توصیــه می کنم که 
 شــیوه نامه هــای بهداشــتی را رعایــت کنید.

از  بعضــی  در  متأســفانه  گفــت:  وی 
دســتورات  رعایــت  بــزرگ  شــهرهای 
اســت. شــده  کمرنــگ  خیلــی   بهداشــتی 

بیان کرد: به مناســبت تجلیل  نیا در ادامه  باقری 
از مقام، نام و یاد شهدا در آینده سومین یادواره 
برگزار خواهد شد.  شــهدای بخش عامرودشت 

یادواره ها  ایــن  افــزود:  حــوزه  اســتاد  این 
نقشــه های  و  باشــد  گشــا  راه  می توانــد 
کنــد. آب  بــر  نقــش  را   دشــمنان 

ئمًا در حال  باقری نیا گفت: رســانه های بیگانه دا
رصد اخبار داخلی ما هســتند کــه کوچک ترین 
ایجاد آشوب  باعث  مســئله ما را بزرگ کرده و 
دارند. ما مشکل  فرهنگ شهادت  با  آنها   شــوند، 

حجت االســام باقری نیا اشــاره ای به نشســت 
وین و مذاکرات هســته ای، گفت : این نشست با 
از  اول  هدف  است،  متفاوت  ســابق  نشست های 
 ســوی ایران رفع همه تحریم های ضالمانه است.

بایــد  آمریکایی هــا  و  اروپایی هــا  گفــت:  او 
باید  باشــند،  ایــن موضــوع توجه داشــته  به 
شــود. آزمایــی  راســت  و  دهنــد   تضمیــن 

در  اگــر  اروپایی هــا  و  آمریــکا  گفــت :  وی 
ایــن دور از مذاکــرات فکــر می کننــد کــه 
نند بــاز هم ایــران را فریب  مثــل قبــل می توا
 داده و دور بزنند، ســخت در اشــتباه هســتند.

به شــانزدهم  بــا توجه  پایان  نیــا در  باقــری 
دانشــجویی  گفــت: جنبش  دانشــجو  روز  آذر 
قبــل و بعــد از انقاب در همراهــی با امام و 
رهبــری در مبــارزه بــا اســتکبار کار نامه ای 
 درخشــان از خــود بــر جا گذاشــته اســت.

حدفاصـل  آسـفالت  روکـش  عملیـات   
عبـداهلل  غـام  قلعـه  شـریفی،  محمـد 

شـد خواهـد  آغـاز  سـبخی  سـمت   بـه 
علـی  مهـر،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
شهرسـتان  راه  اداره  رئیـس  منصـوری 
داشـت:  اظهـار  وگـو  گفـت  در   المـرد 
حدفاصـل  آسـفالت  روکـش  عملیـات 
بـه  عبـداهلل  غـام  قلعـه  شـریفی،  محمـد 
شـد. خواهـد  آغـاز  آذرمـاه  سـبخی   سـمت 

وی گفـت:در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه فعالیـت 
جهـت  و  راهسـازی  و  آسـفالت  هـای  دسـتگاه 
محـور  از  مـرور  و  عبـور  ترافیـک،  کنتـرل 

کنارگـذر  از  و  شـده  کنتـرل  بصـورت  مذکـور 
شـد. خواهـد  انجـام  محلـی  بصـورت  عبـور   و 

از  کـه  هموطنانـی  و  مسـافرین  از  گفـت: 
آمـد  و  رفـت  اطـراف  روسـتاهای  و  شـهرها 
مسـیرهای  از  کـه  تقاضامنداسـت  کننـد  مـی 
راه چاهشـرف ــــ سـه  جایگزیـن شـامل سـه 
بزرگـراه  ترمـان  و جـاده  المـرد  میرحسـنی  راه 
االمـکان  حتـی  و  کـرده،  اسـتفاده  ُمهر-المـرد 
عبـداهلل  غـام  قلعـه  شـریفی  محمـد  محـور  از 

نکننـد. تـردد  سـبخی 

زیبای شـهرداری و شـورای عامرودشـت  کار 
یثارگری  ا شهرسـتان المـرد در جهت پاسداشـت 
ترویـج  و  نشـانان  آتـش  فـداکاری  و  هـا 
ستودنیسـت نـان  جوا آسـان  ازدواج   فرهنـگ 

شـهر  شـهردار  سـلمانپور  محمدرضـا  مهنـدس 
خبرنـگار  بـا  وگـو  گفـت  در  عامرودشـت 
میـان  در  داشـت:  اظهـار  مهـر  خبرگـزاری 
ازدواج  مقولـه  از  مسـئولین  بعضـی  غفلـت 
نـان، شـهرداری و شـورای اسـامی  آسـان جوا
قابـل  و  جالـب  اقدامـی  در  عامرودشـت 

برگـزاری  در  مشـارکت  و  باحمایـت  تحسـین 
مراسـم جشـن بـرای پرسـنل آتـش نشـانی خود، 
فـداکاری  و  هـا  ایثارگـری  از  تجلیـل  ضمـن 
خـود  انگیـزه  و  آمادگـی  نشـانان،  آتـش  هـای 
ازدواج  فرهنـگ  ترویـج  و  تشـویق  جهـت  را 
بـه همـگان نشـان داد.       بیـن جوانـان،   آسـان در 
وی گفـت: دامـاد، عارف شـبانپور که از پرسـنل 
عاقـه  اسـت،  عامرودشـت  شـهرداری  توانمنـد 
کـه  نحـوی  بـه  دارد،  شـغل خـود  بـه  شـدیدی 
اکثـر اوقـات خـارج  همـکاران مـی گوینـد وی 
و  داشـته  حضـور  ایسـتگاه  در  هـم  شـیفت  از 
نمایـد. مـی  همـکاری  مـردم،  بـه  خدمـت   در 

اوج  از  کـه  وی  همـکاران  افـزود:  سـلمانپور 
عاقـه او بـه ایـن کار آگاه بودند و می دانسـتند 
کـه دوسـت دارد شـروع زندگیـش رنـگ و بوی 
هـای  هماهنگـی  بـا  باشـد  داشـته  نشـانی  آتـش 
همـکاران  دیگـر  و  حراسـت،  بـا  شـده  انجـام 
در  خللـی  هیـچ  کـه  نحـوی  بـه  نشـان  آتـش 

ندهـد، مسـافت  مـردم رخ  بـه  خدمـات رسـانی 
پشـت  نمادیـن،  بـه صـورت  را  کوتاهـی  بسـیار 
دریـای  بـه  دل  آن  بـا  همیشـه  کـه  خودرویـی 
معرفـی  ضمـن  تـا  نشـاندند  زنـد،  مـی  خطـر 
خـون  حاصـل  کـه  آتش نشـانی  رفیـع  جایـگاه 
شـهدای آنان اسـت، بـار دیگـر فرهنـگ ازدواج 
 آسـان را به جوانـان و نوجوانـان معرفـی نمایند.

اینکـه،  بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  سـلمانپور 
شـهرداری هـا نهـاد صـرف خدماتـی و عمرانـی 
نیسـتند و از طرفـی بـا افزایـش سـطح مطالبـات 
شـهروندان و تغییـر نیازهـا، شـهرداری هـا خـط 
اجتماعـی  خدمـات  و  عملگرایـی  جبهـه  مقـدم 
نـه مـی  نوآورا م  قـدا ا یـن  ا در شـهرها هسـتند، 
باشـد  مسـئولین  سـایر  بـرای  لگویـی  ا نـد،  توا
قشـر  یـن  ا قبـال  در  خـود  وظایـف  بـه  تـا 
زحمـت کـش و همچنیـن کاهـش آسـیب هـای 
عمـل  ازدواج  در  تاخیـر  ز  ا ناشـی  اجتماعـی 

. ینـد نما

و  راه  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

شهرسـازی الرسـتان ، مهنـدس شـبانی مدیـرکل 
در  نـام  ثبـت  جهـت  زمیـن  شـدم  فراهـم  از   ،

داد. خبـر  مسـکن  تولیـد  جهـش  طـرح 
شـبانی اظهـار داشـت : بـا توجـه بـه تقاضـای 

مردمـی جهـت ثبـت نـام در طـرح جهـش تولید 
هـای  ظرفیـت  جهـت  الزم  مکاتبـات   ، مسـکن 
بـه  زمیـن  احصـای  در  شـده  ایجـاد  موجـود 

شـد. اعـام  متبـوع  وزارت 
وی افـزود : ایـن اداره کل هـم اکنون بـا توجه 
بـه تامین زمیـن در شـهرهای الر، گله دار، اهل، 
اقدمـات  شـهر  عمـاد  و  واروی  لطیفـی،  خـور، 
الزم را جهـت بازگشـایی سـامانه جهـش تولیـد 
از  پـس  بافاصلـه  کـه  داده  صـورت  مسـکن 
شـروع فراینـد ثبـت نام در سـامانه ، زمـان ثبت 

نـام بـه اطـاع عمـوم مـردم  خواهد رسـید.
مدیـرکل راه و شهرسـازی الرسـتان ادامـه داد: 
پیـش از ایـن شـرایط ثبـت نـام بـرای متقاضیان 

اوز   ، گـراش   ، جویـم   ، اشـکنان  شـهرهای  در 
مهـر  و  عامردشـت   ، بیـرم   ، المـرد   ، خنـج   ،
واجدیـن شـرایط کمـاکان  و  بـود  فراهـم شـده 
15 آذر بـا مراجعـه به سـایت   مهلـت دارنـد تـا 
saman.mrud.ir نسـبت بـه ثبـت نـام در این 

طـرح اقـدام نماینـد .
همـکاران   : کـرد  نشـان  خاطـر  پایـان  در  وی 
شهرسـازی  و  راه  کل  اداره  مجموعـه  در  مـا 
شـهرهای  مابقـی  در  انـد  تـاش  در  الرسـتان 
زمیـن  سـریعتر  چـه  هـر  اسـتحفاظی  حـوزه 
بـرای  الزم  بسـتر  تـا  کننـد  تامیـن  را  مناسـب 
مهیـا  شـهرها  تمامـی  در  متقاضیـان  نـام  ثبـت 

شـود.

مشـکات  دالیـل  از  یکـی  فـارس  اسـتاندار   
مربـوط بـه سـهام عدالـت را تعییـن نشـدن مدیر 
شـرکت ها  ایـن  مدیـره  هیئـت  اعضـای  و  عامـل 
برشـمرد و گفـت: بـرای حـل ایـن مشـکل بایـد 
سـرمایه گذاری  شـرکت های  مجامـع  برگـزاری 
انتخـاب  نحـوه  و  اسـتان ها  عدالـت  سـهام 
شـورای  کار  دسـتور  در  مدیـره  هیئـت  اعضـای 

قـرار گیـرد. بـورس  عالـی 
احسـان  بـا  دیـدار  در  ایمانیـه  هـادی  محمـد 
دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزیـر  خانـدوزی 
نفـر  میلیـون   2 از  بیـش  نشـدن  بهره منـد  افـزود: 
فـارس  اسـتان  غیرمسـتقیم  روش  سـهامداراِن  از 
از منافـع سـهام عدالـت یکـی از مشـکات  وبـه 
اعضـای  و  مدیرعامـل  نشـدن  انتخـاب  دلیـل 
گـذاری  سـرمایه  هـای  شـرکت  مدیـره  هیـات 

اسـت.  عدالـت  سـهام 
اعـام  فـارس  اسـتانداری  اطاع رسـانی  پایـگاه 
مشـکات  و  مسـائل  پیگیـری  ادامـه  در  کـرد: 
بـا  فـارس  اسـتاندار  ملـی،  سـطوح  در  اسـتان 
و  اقتصـادی  امـور  وزیـر  خانـدوزی،  احسـان 
دارایـی دیـدار کـرد و در ایـن نشسـت بـه بیـان 
و  اسـتان  اقتصـادی  حـوزه  مشـکات  و  مسـائل 
زمینـه  ایـن  در  پیشـنهادهایی  و  راهکارهـا  ارائـه 

پرداخـت.
و  دولتـی  حقـوق  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ایمانیـه 
در  فـارس  اسـتان  معدنـی  واحـد   21 مالیـات 
خـارج از اسـتان پرداخـت می شـود، دلیـل ایـن 
موضـوع را قـرار داشـتن آدرس پسـتی واحدهای 
اظهـار  و  دانسـت  دیگـر  اسـتان های  در  مذکـور 
کـرد:  انتقـال دفاتـر مالی معـادن فعال به اسـتان 
فـارس زمینـه بهـره منـدی اسـتان  از درآمدهای 

ناشـی از فعالیـت آنهـا را فراهـم می کنـد کـه بی 
افزایـش زیرسـاخت های  یـا  ایجـاد و  تردیـد در 

توسـعه اسـتان اثرگـذار خواهـد بـود.
اسـتاندار  فارس بـا بیـان اینکه نبود مشـوق های 
منطقـه ای بـرای ارائه بـه سـرمایه گذاران خارجی 
در اسـتان بـه ویـژه بـرای سـرمایه گذاران ایرانی 
و فارسـی هـای مقیـم کشـورهای جنـوب خلیـج 
مواجـه  موانعـی  بـا  را  فـارس، سـرمایه گـذاری 
وجـود  رغـم  بـه  کـرد:  اضافـه  اسـت،  کـرده 
هـای  معافیـت  همچـون  قانونـی  مشـوق های 
اعمـال  ایـن مشـوق ها  مالیاتـی گمرکـی و غیـره 

. د نمی شـو
بومـی  مشـوق های  ارائـه  داد:  ادامـه  ایمانیـه 
اراضـی  انتفـاع  حـق  اختیـار  نظیـر  منطقـه ای  و 
معافیت هـای  رایـگان،  دولتـی  زمیـن  واگـذاری 
صـدور  اجـازه  خـاص،  گمرکـی  و  مالیاتـی 
بـه   دولتـی  خدمـات  بـه  مربـوط  مجوزهـای 
هدایـت  بـرای   را  زمینـه    . .. و  بی نـام  صـورت 
پروژه هـای  سـمت  بـه  خارجـی  هـای  سـرمایه 

کـرد. خواهـد  فراهـم  اسـتان  اولویـت دار 
نظـرات  بـه  توجـه  خواسـتار  همچنیـن  وی 
تخصصـی سـتاد تجهیـز درآمـد هـر اسـتان برای 
زمـان  در  اسـتان ها  درآمـدی  هـای  پایـه  تعییـن 

شـد. سـاالنه  بودجـه  الیحـه  تنظیـم 
خصوصـی  بانک هـای  بـا  مرتبـط  مشـکات   
عـدم  نظیـر  اعتبـاری  و  مالـی  موسسـات  و 
اقتصـادی  طرح هـای  مالـی  تامیـن  در  مشـارکت 
و طـرح هـای سـرمایه گذاری،پایین بودن سـقف 
تسـهیات،  پرداخـت  در  بانکهـا  ایـن  اختیـارات 
اسـتان،  از  بانک هـا  ایـن  مالـی  منابـع  خـروج 
هماهنگـی  کمیسـیون  جلسـات  در  حضـور  عـدم 
منابـع  و  مصـارف  آمـار  ارائـه  عـدم  و  بانک هـا 
بانکـی بـه مراجـع ذیربـط از دیگـر موضوعاتـی 
بـه آن اشـاره  کـرد  اسـتاندار فـارس  بـود کـه 
رفـع  بـرای  پیشـنهادی  راهکاراهـای  بیـان  در  و 
و  قوانیـن  در  بازنگـری  افـزود:  مشـکات  ایـن 
مقـررات ناظـر بـر فعالیـت بانک هـای خصوصـی 

امـری الزامـی اسـت.
از  عـدم اسـتفاده از خبـرگان  ایمانیـه همچنیـن 
بانکـی  خبـرگان  هیئـت  ترکیـب  در  اقتصـادی 

فصـل  و  حـل  منظـور  بـه  اسـتان  اقتصـادی  و 
مشـکات بنگاه هـای اقتصـادی و تولیـدی انتقـاد 
نماینـدگان  حضـور  تردیـد  بـی  گفـت:  و  کـرد 
هیئـت  ترکیـب  در  اسـتاندار  اقتصـادی  ارشـد 
خبـرگان مـورد وثـوق بانکـی و اقتصادی اسـتان 
اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون  ویـژه  بـه 
اسـتانداری و مدیـر کل امور اقتصـادی و دارایی 
اسـتان در رفـع مشـکات منطقـه ای ایـن حـوزه 

موثـر خواهـد بـود.
سـاختار  در  بازنگـری  خواسـتار  همچنیـن  وی 
و  شـد  اسـتان  بانکهـای  هماهنگـی  کمیسـیون 
عضویـت  بـا  بایـد   کمیسـیون  ترکیـب  افـزود: 
مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان بـه 
نمایندگـی از وزیـر امـور اقتصـاد و دارایـی بـه 
شـعب  امـور  رئیـس  کمیسـیون،  رئیـس  عنـوان 
کمیسـیون  دبیـر  عنـوان  بـه  اسـتان  ملـی  بانـک 
دولتـی  بانکهـای  همـه  مدیـران  عضویـت  و 
خصوصـی و موسسـات مالـی و اعتبـاری اسـتان 

شـود. اصـاح 
منطقـه ویـژه اقتصـادی الرسـتان و  لـزوم ارائـه 
بـرای  هزینـه الزم  معـادل  بانکـی  نامـه  ضمانـت 
ایـن  مالـی  تـوان  ثبـات  و  زیرسـاخت  ایجـاد 
منطقـه بـه منظـور اجـرای زیرسـاخت ها در یـک 
دیگـر  از  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  اراضـی  سـوم 
مـواردی بود که اسـتاندار فـارس در این جلسـه 

کرد.  مطـرح 
 بـه اعتقـاد ایمانیـه حـذف مقررات زائـد و طرح 
موضـوع در هیئـت مقررات زدایی و تسـهیل صدور 
مجوزهـای کسـب و کار راهکار رفع مشـکات در 

منطقـه ویژه اقتصادی الرسـتان اسـت.
عـوارض  سـهم  پرداخـت  فراینـد   در  تسـریع 
هـای  شهرسـتان  بـه  عسـلویه  منطقـه  آالیندگـی 
مهـر و المـرد بر اسـاس مصوبـه قانونـی از دیگر 
دیـدار  در  فـارس  اسـتاندار  کـه  بـود  مـواردی 
تاکیـد  آن  بـه  دارایـی  اقتصـاد  وزیـر  بـا  خـود 

. د کر
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی در ایـن دیدار 
ضمـن اسـتقبال از پیشـنهادهای اسـتاندار فـارس 
قـول مسـاعد داد تـاش هـا و پیگیـری های الزم 
بـرای تحقـق راهکارهـای ارائه شـده انجام شـود.

رزمایش فرهنگی و بصیرتی 
ستارگان زمینی در المرد برگزار شد

سـتارگان  بصیرتـی  فرهنگـی،  بـزرگ  رزمایـش   
زمینی توسـط گـروه نورالشـهدای اسـتان فارس در 

بنـدر چـارک برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، اجـرای رزمایـش 
رزمـی، فرهنگـی و بصیرتـی سـتارگان زمینـی کـه 
گـروه  بسـیجی،  هنرمنـدان  از  یکصدنفـر  از  بیـش 
شـهدای  یـادواره  برگـزاری  محـل  در  نورالشـهدا 
»بخش شـیبکو، گلزارشـهدای گمنـام )بندر چارک( 
و  انقابـی  مـردم  شـد،  برگـزار  هرمـزگان  اسـتان 
شـهیدپرور چـارک با حضور با شـکوه، و حماسـی 
خـود صحنه هایـی زیبایـی از عشـق و دلداگـی بـه 

شـهدای عزیـز را خلـق کردنـد.
اجـرای جنـگ شـهری بیـن ارتـش بعث عـراق و 
تله هـای  گذاشـتن  همچنیـن  و  ایرانـی  رزمنـدگان 
انفجـاری جلـوه ای زیبـا و بـه یادماندنـی را خلـق 
کردنـد. در ایـن رزمایـش، جنـگ تـن بـه تـن در 
دلیـر اسـام در  اوظـاع رزمنـدگان  خونین شـهر و 
ایـن شـهر و همچنین پایـداری و اسـتقامت در برابر 

تجـاوز دشـمن بـه نمایش گذاشـته شـد.
عوامـل اجرایـی ایـن برنامـه بـه مـدت یک شـب 

ایـن رزمایـش را بـه نمایـش گذاشـتند.
ایـن گـروه فرهنگـی، رزمـی، بصیرتـی، قریـب به 
یـک دهـه هسـت کـه بـه اجـرای ایـن رزمایـش 
عظیـم در شهرسـتان المـرد ومهر، و شهرسـتان های 

اقـدام می کننـد. همجـوار 
آغاز زندگی مشترک زوج المردی 

بر سر مزار شهید مدافع حرم

زوج جـوان المـردی زندگـی مشـترک خـود را 
در جـوار مـزار شـهید مدافـع حـرم شـهید فرهاد 

کردند. آغـاز  طالبـی 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان  زهـرا  بـه گـزارش 
طالبـی خواهـر طلبـه شـهید مدافـع حـرم، اهـل 
بخـش چـاه ورز شهرسـتان المرد زندگی مشـترک 
خـود را بـا حضـور بـر سـر مـزار بـرادرش، که 
آغـاز  اسـت،  حـرم  مدافـع  شـهید  طلبـه  اولیـن 

کردنـد.
او بیـان کـرد: هـدف از ایـن کار، ادامـه دهنـده 
راه شـهدا و شـروع زندگی مشـترک خـود با عطر 

و بوی شـهدایی اسـت.
ایـن  از  شـهیدم  بـرادر  کـرد:  تصریـح  طالبـی 
حرکـت ارزشـمندی کـه به پیشـنهاد مـن و مورد 
رضایـت همسـرم بـوده مسـرور و شـادمان اسـت.

خواهر شهید طالبی ادامه داد: انتظار می رود جوانان 
با الگوپذیری از مرام و یاد شــهیدان زندگی خود را 

کنند. شروع  شهدایی 
المرد: شهردار 

اراده شهرداری المرد در راستای 
۱۴ هزار نهال در سطح  کاشت 

شهر
  به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد،

اسامی شهر  اعضای شــورای  و  جوکار شــهردار 
المرد در راستای بســط و توسعه فضای سبز شهری 
و اســتفاده از ظرفیت هــا، تجــارب و توانمندی 
هــای منطقــه ویژه اقتصــادی المرد از نهالســتان 
کردند. بازدیــد  مجموعه  ایــن  جنگلی  پــارک   و 

گفتنی اســت؛ در این نهالســتان 15 نوع انواع نهال 
 ســازگار با اقلیم و محیط کشــت و تولید می شود.

 پس از بازدید و طی نشستی که به همین منظور برگزار 
گردید، مهندس حســین آزاد مدیر سایت منطقه ویژه 
اقتصادی المرد با اشاره به چالش ها و فرآیند طوالنی 
انجام امور اداری اظهار داشت: با تدبیر و درایت می 
 توان خدمات رسانی به جامعه هدف را تسهیل کرد.

وی ابــراز امیــدواری نمــود: با تــوان و نگاه و 
اســت. بزرگ شــدنی  کارهای   اقــدام جهــادی 

دکتر جــوکار شــهردار المــرد از اراده و اهتمام 
 شــهرداری در جهت کاشت 14 هزار نهال خبر داد.

 قابل ذکر اســت؛ در این جلسه در خصوص نصب 
تابلوهای جهت نمــای منطقهخ ویژه اقتصادی المرد 
در چند نقطه شــهر، تعامل و همــکاری در حوزه 
فضای ســبز و همچنین با توجــه به حضور اعضای 
شــورای اسامی شــهر المرد، در خصوص اهمیت 
ســاخت جاده دوبانده روبروی منطقه ویژه بحث و 
بررســی به عمل آمد و مقرر گردید شورای اسامی 
شــهر از طریق اداره راه و شهرســازی المرد این 

نمایند. دنبال  را  موضوع 

3اخبار

استاندار فارس:
 مجامع شرکت های سهام عدالت برای رفع مشکالت برگزار شود

تامین زمین در ٧ شهر حوزه اداره کل راه الرستان در راستای طرح جهش تولید مسکن

آتش نشانی که زندگی مشترک خود را با خودروی آتشنشانی آغاز کرد

محور محمدشریفی ـ سبخی آسفالت می شود
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بر من گذاشـت،  ثیـر شـگرفی  تأ عبـداهلل،  بـرادرم  قلـم 
بـرای  و  می کـردم،  شـرکت  له نویسـی  مقا بقات  مسـا در 
نـدن قرآن، و نوشـتن  نـدوه بـه خوا ا ز غـم و  یـی ا رها

. آوردم  روی  کتاب 
فنـاوری،  و  علـم  ری  خبرگـزا ر  خبرنـگا گـزارش  بـه 
ن  شـکنا ا بخـش  هـل  ا شـهر  ده  ا ز هلـی،  ا ئیـن  رو نـه  ا پرو
کارشناسـی  رای  ا د و   ،1357 سـال در  المـرد  شهرسـتان 

. باشـد  مـی  فارسـی  بیـات  د ا رشـد  ا
همسـرم  و  هسـتم   قشـم  بیرسـتان  د بیـر  د گفـت  وی   
ز  ا خـود  کـه  نیـز  یسـته  شا ردشـیر  ا دکتـر  قـای  آ جنـاب 
زندگـی  قشـم  در  وی  ز  ا تبعیَـت  بـه  اسـت،  فرهنگیـان 

. کنیـم  مـی  
بیـان  ینگونـه  ا مـا  ی  بـرا نـش  فرزندا تحصیـات  ز  ا وی   
علوم پزشـکی  نشـکده  ا د نشـجوی  ا د محّمـد  پسـرم  داشـت: 
فرزنـد دیگرم  اسـت، دختـرم زهـرا کاس دهـم، و سـعید 

. اسـت  دبسـتان  سـوم  مـوز  نش آ دا
در  ا  ر کتـاب  نوشـتن  اصلـی  مشـّوق  المـردی   نویسـنده   
نسـت  ا د ده اش  نـوا خا بعـد  و  ر  پـروردگا لطـف  ل  ّو ا قـدم 
م  بنـا ن،  مهربـا معّلـم  یـک  بیرسـتان  د دوره  در  گفـت:  و 
بـه  ن  رفتارشـا بـا  کـه  شـتم  دا موسـوی  نـم  خا ر  سـرکا
شـود  مـی  نـدوه  ا و  غـم  ز  ا یـی  رها بـرای  موختنـد  آ مـن 
بـه سـوی  ا  مـر مـر  ا همیـن  و  فـت  یا قلـم  در  ا  ر یی  شـکوفا

و  کریـم  قـرآن  یعنـی  ن،  جهـا ز  همـرا و  کتـاب  بهتریـن 
یـی  هنما ا ر کتـاب  لعـه  مطا و  نوشـتن  سـوی  بـه  سـپس 

. نـد  نمود
ر علـم  ل خبرنـگا یـن نویسـنده کتـاب در پاسـخ بـه سـوا ا
منـدی  عاقـه  و  کتـاب  نوشـتن  چگونگـی  ز  ا وفنـاوری، 
تبـات  مکا نـد،  بود قلـم  هـل  ا پـدرم   : کـرد تصریـح  اش 
نـه  بخا کتا منـزل  در  و  می نوشـتند،  یـی  یبا ز بـه  ا  ر ری  دا ا
 ، درم برا قلـم  شـتم،  دا ا دوسـت  ر نوشـتن  شـتیم،  دا بزرگـی 
بـه  وقتـی  کـه  گذاشـت،  مـن  بـر  شـگرفی  ثیـر  تأ هلل  عبـدا
 ، نبود درسـی  محتـوای  فقـط  مـن  لعـه  مطا رفتـم،  بیرسـتان  د
م  نـا و   ، می کـردم دّقـت  کتـاب  لـب  مطا ئیـات  جز در  بلکـه 
تحلیل هـای  بـر  حتـی  و  نویسـنده  مقدمـه  ن،  نویسـندگا

. می نوشـتم  تحلیـل  ن،  نویسـندگا
نـی  بخوا کتا بـه   : د ا د مـه  ا د ا زمینـه  همیـن  در  وی 
و  له نویسـی  مقا بقات  مسـا در  شـتم،  دا ونـی  فرا عاقـه 
مه  شـیوه نا بـه  توجـه  بـا  و  می کـردم  شـرکت  ءنویسـی  نشا ا
. می گفتـم  شـعر  و  شـتم،  دا نوشـتن  تمریـن  درسـی،  کتـاب 

رد  وا یـد:  فزا ا مـی  مـه  ا د ا در  هِلـْی  اَ نویسـنده  یـن  ا
و  تحقیـق  مـا  ر  کا مهمتریـن   ، شـدم ز  شـیرا ه  نشـگا ا د
همـان  بـا  جدیّـت  و  شـتیاق  ا بـا  مـن  و   ، بـود پژوهـش 
پیگیـر  بـودم  موختـه  آ بیرسـتان  د ن  دورا در  کـه  شـیوه ای 
ذهنـم  ه  نشـگا ا د تید  سـا ا  ، بـودم نشـجویی  ا د تحقیقـات 
سـوق  رمـان  یا د فرهنـگ  و  لمثل هـا  ضرب ا سـوی  بـه  ا  ر
موضـوع  یـن  ا  ، مـدم برآ تحقیـق  در جسـتجوی  کـه  نـد،  د ا د
ز  یـن کـه پـس ا ه ذهـن مـن بـود تـا ا نـگا پژوهشـی در نها
و  ا  لزهـر فاطمه ا ن  بیرسـتا د در  تدریـس  و  لتحصیلـی  رغ ا فا
دم  ا د نـم  ا موز نش آ دا بـه  پژوهشـی   ، هِـْل اَ لشامسـی  محمدا
جمـع آوری  را  هلـی  ا لمثل هـای  ضرب ا و  شـروه ها  تـا 

. کننـد 
نـم  بتوا هلـی گفـت: فکـر نمی کـردم کـه  ئیـن ا نـه رو ا  پرو
شـیفتگی  بـا  ل  سـا بیسـت  ا  مـر کـه  برسـم  ی  چشـمه ا بـه 

مـه  ا د ا ن  همچنـا پژوهـش  یـن  ا  ، بـرد هـد  خوا م  تمـا
کسـب  و  رشـد  ا کارشناسـی  نـدن  ا گذر ز  ا پـس  داشـت، 
بـم  کتا لیـن  ّو ا  ، م تمـا جدیـت  و  دلگرمـی  بـا  الزم  د  سـوا
سـال  در  کـه  نوشـتم  ا  ر هـل«  ا شـهر  لمثل هـای  »ضرب ا

. رسـید  چـاپ  1396بـه 
اینگونـه مـی گویـد:  ایـن معلـم ادبیـات از نوشـتن کتابـش 
لمثـل هـای شـهر اهـل، انگیزه  پـس از چـاپ کتـاب ضـرب ا
بهتـری یافتـم تـا پیگیـر کتـاب »نغمه هـای بی قـراری« باشـم، 
شـروه   شـروه های  از  ای  مجموعـه  شـامل  کتـاب  ایـن  کـه 
پژوهشـی  گمنـام،  شـاعران  دوبیتی هـای  ایرانـی،  سـرایان 
تعزیـه،  عامیانـه،  ادبیـات  مجمـوع  در  و  شـروه ها،  ایـن  بـر 
بازی هـا،  الالیـی،  کـودکان،  شـعر  بیـت،  سـرود،  مناجـات، 

. اسـت  صلـوات  و  قدیمـی  قّصه هـای 
خبرگـزاری  خبرنـگار  بـه  پاسـخ  در  اهلـی  روئیـن  خانـم 
دسـت  در  هـم  دیگـری  هـای  کتـاب  کـه  فنـاوری  و  علـم 
بـه  مربـوط  کتابـی  داشـت:  اظهـار  یـا خیـر،  داریـد  تألیـف 
نـام  بـه  دیگـر عناصـر فرهنگـی شـهر اهـل، کتابـی مشـترک 
لمثـل هـای شـعر فارسـی«  »مشـاعره و سـخنوری بـا ضـرب ا
لطـف  بـه  و  اسـت،  نوشـتن  حـال  در  همسـرم  همـکاری  بـا 
نوشـتن  حـال  در  شـود  حاصـل  توفیقـی  سـبحان  پـروردگار 
خواهـم  هـا  آن  بـه  کـه  هسـتم  شـعرهایم  و  هـا  دلنوشـته 

. پرداخـت 
وی در همیـن زمینـه افـزود: از تابسـتان 1400 بـا همـکاری 
قشـم  هـای  بومـی  سـروده   گـردآوری  حـال  در  همسـرم 
آقـای  جنـاب  راهنمایـی  بـا  هرمـزگان  دانشـگاه  طـرف  از 
140 بانـوی نویسـنده و  دکتـر نـوروزی هسـتیم، کـه حـدود 
پژوهشـگر قشـمی بـرای نوشـتن ایـن کتـاب با مـن همکاری 
مـی  کننـد، و تـا بـه حـال منابـع ارزشـمندی بـه دسـت مـا 
رسـیده اسـت؛ ان شـااهلل کتـاب جامـع و خوبـی خواهد شـد .

اسـت،  کتابـی  چـه  خـوب  کتـاب  اینکـه  بـه  پاسـخ  در  او 
اسـت  عاقـه  همیـن  و  دارد  عاقـه  ای  فـردی  هـر  افـزود: 
یـک  کنـد،  مـی   معرفـی  مـا  بـه  را  کتـاب  هـای خـوب  کـه 
ننـده بتواند  نویسـنده بـا عشـق و جان مـی  نویسـد، اگـر خوا
چشـمه ایـن عشـق را بیابـد، مـی  توانـد بهتریـن اسـتفاده را 

. باشـد  داشـته  کتـاب  از 
روئیـن در پاسـخ بـه این پرسـش کـه پیشـنهاد  و حرف دل 
شـما بـا نسـل جدید بـرای خوانـدن و مطالعـه کتاب چیسـت 
اظهـار کـرد : قبـل از ایـن کـه سـخنی با نسـل جوان داشـته 
نیـد و در منزل  باشـم، سـخنم با خانواده  هاسـت، کتـاب بخوا
ین  ّمـا سـخن مـن بـا نسـل جدیـد ا کتابخانـه داشـته باشـید ا
اسـت کـه ما بـرای داشـتن یک زندگـی بـدون درد و رنج 

لعـه باشـیم و  هـل مطا یـد ا ریـم، پـس با بـه فهمیـدن نیـاز دا
مـی  نگـی  جاودا کتـاب  لعـه  مطا زیـرا  نهراسـیم،  نوشـتن  ز  ا
یـداری  لعـه هدفمنـد باشـد قطعـا شـادی پا گـر مطا  آورد و ا
هـا  نیـه  ثا و  زمـان،  قـدر  یـد  با و  داشـت،  هـد  خوا ه  بهمـرا
بـه  ن  تـوا مـی   و سختکوشـی  برنامه ریـزی  بـا  و  نیـم،  بدا را 

. رسـید  هـداف خویش  ا تمـام 
و  هـا  تـاش  ز  ا طوالنـی  مسـیر  یـن  ا در  آخـر:  سـخن 
ه  نشـگا ا د ر  یا د سـتا ا نـوروزی،  هلل  سـدا ا دکتـر  زحمـات 
کتـاب  وره  مشـا ری  بزرگـوا و  محبّـت  بـا  کـه  هرمـزگان 
یـم،  ا متقبّـل شـدند؛ تشـکر نما ری« ر نغمـه  هـای بـی  قـرا «
ردشـیر  ا دکتـر  قـای  آ جنـاب  نـم  با مهر و  خـوب  همسـر  ز  ا
کتـاب،  دو  هـر  سـتاری  ویرا بـر  عـاوه  کـه  یسـته  شا
هـی  همرا رزشـمند  ا مسـیر  یـن  ا در  ا  ر مـن  نـه  ا صبور
مشـترک  زندگـی  سـال  بیسـت  طـول  در  همیشـه  و  نـد  کرد
لـی و پـری دیگـر بـرای  بـا تشـویق  هـای خـود بـه مـن با
یـم،  نما تشـکر  نـد  د ا د لیـه  عا هـداف  ا یـن  ا بـه  رسـیدن 
جنـوب  گـچ  نـه  کارخا ن  مدیـرا و  نـم،  ا در برا و  پـدر،  ز  ا
لمثـل  های شـهر  مـی چـاپ کتـاب ضـرب  ا فـارس کـه حا
نغمـه  هـای  کتـاب  م  ّو د چـاپ  درخواسـت  و  شـدند  هـل  ا

یـم،  نما ویـژه  تشـکر  نـد  د ا د ا  ر ری  بی قـرا
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طلــوع 
المرد و مهر

امام موسی کاظم )ع( :
۴  آگهی

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

)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

نوبت اول 1400/9/3
نوبت دوم 1400/9/14

پروانه روئین اهلی نویسنده کتاب »نغمه های بی قراری«؛
برای داشتن زندگی بدون درد و رنج به فهمیدن نیاز داریم، پس باید اهل مطالعه باشیم

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی می پذیرد
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