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قانون و ماده 13 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 قطعه بـاغ نخلی بـه مسـاحت 2600  مترمربـع دارای  پالک 118فرعـی از 11888  
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 13 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 13 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

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311029000193 مورخـه 1400/06/24 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک فراشـبند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـینقلی عالیشـوندی    فرزنـد مـراد   بـه شـماره شناسـنامه 42 
صـادره از فراشـبنددر  ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت  466/56 متر  مربع پـالک 7610 فرعی از 1231 
اصلـی  مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1231   اصلـی  قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مـراد عالیشـوندی   محـرز گریده اسـت     . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

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

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

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی می پذیرد
09173819683 -52725648
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آب  نتقـال  ا پـروژه  راهبـردی  شـورای  رئیـس 
آخریـن  فـارس  اسـتان  بـه  فـارس  خلیـج  از 
نتقـال آب از خلیـج فـارس به اسـتان  وضعیـت ا
اسـتان  و گفـت: سـهم  تشـریح کـرد  را  فـارس 
افزایـش  دریـا  آب  نتقـال  ا پـروژه  در  فـارس 
. فـت یا

بـا  گفت وگـو  در  رضـازاده  محمدرضـا  سـید 
نتقـال آب  ا خبرنـگار تسـنیم ، آخریـن وضعیـت 
تشـریح  را  فـارس  اسـتان  بـه  فـارس  از خلیـج 
از  آب  نتقـال  ا مبحـث  داشـت:   اظهـار  و  کـرد 
اسـتان  بـه  آن  نتقـال  ا و  شیرین سـازی  دریـا، 
پیگیـری  بـا  کـه  بـود  مهـم  مباحـث  از  فـارس 
نماینـدگان مـردم و حمایـت  جـدی و همراهـی 

شـد.  برداشـته  قدم هایـی  فـارس  اسـتاندار 
95 بـرای مجـوز  اینکـه در سـال  بیـان  وی بـا 
نتقـال آب بـرای  290 میلیـون مترمکعـب ا اولیـه 
طـی  گفـت:  بـود،  شـده  صـادر  فـارس  اسـتان 
ایـن سـال ها زمـان مجوز سـپری شـده و کارها 
نتقـال آب از دریـا به اسـتان فـارس نیز  بـرای ا

بـه نتیجـه قطعـی نرسـیده بـود. 
آب  نتقـال  ا پـروژه  راهبـردی  شـورای  رئیـس 
افـزود:  فـارس  اسـتان  بـه  فـارس  خلیـج  از 
ریاسـت  سـفر  در  شـده  انجـام  پیگیـری  بـا 
بنـا شـد کـه هـم  بـه اسـتان فـارس  جمهـوری 
مجـوز تمدیـد شـود و هـم میزان سـهمیه اسـتان 

کنـد.  پیـدا  افزایـش  فـارس 
ینکـه جلسـات متعـددی با  رضـازاده بـا بیـان ا
وزیـر نیـرو و معـاون امـور آب وزیـر گرفته تا 
سـهمیه  کـرد:  بیـان  شـد،  قطعـی  موضـوع  ایـن 
بـه  مترمکعـب  میلیـون   290 از  فـارس  اسـتان 
کـرد  پیـدا  افزایـش  مترمکعـب  میلیـون   400
کـه ایـن مجـوز در حـال سـیر مراحـل و امضـا 

اسـت.  صدور  بـرای 
عنـوان  موضـوع  یـن  ا بیشـتر  توضیـح  در  وی 
بومـی  ر  سـرمایه گذا شـرکت  چـون  کـرد: 

آب  نتقـال  ا بـرای  تالش هایـی  فـارس  اسـتان 
بـود  کـرده  مهـر  و  المـرد  شهرسـتان های  بـه 
ز  ا مترمکعـب  میلیـون   145 کـه  شـد  قـرار 
سـهمیه اسـتان فـارس بـرای تکمیـل آن پـروژه 
بـالغ و مجـوز آن بـرای  اختصـاص یابـد کـه ا

شـد.  صـادر  فـارس  اسـتان  منطقـه ای  آب 
از  نتقال آب  ا رئیس شـورای راهبـردی پـروژه 
فزود: بـا این  خلیـج فـارس بـه اسـتان فـارس ا
نتقـال  ا پـروژه  اسـت کـه  یـن  ا نتظـار  ا شـرایط 
سـرعت  مهـر  و  المـرد  شهرسـتان های  بـه  آب 
بیشـتری بگیـرد چراکـه در حـال حاضر سـایت 
و  فراهـم  دریـا  مجـاورت  در  شـیرین کن  آب 

سـازه های آن نصـب شـده اسـت. 
نتقـال نیز  ینکـه در مسـیر ا ده بـا بیـان ا رضـازا
و  المـرد  از  لوله گـذاری  و  خاکـی  عملیـات 
مـه مسـیر بـه سـمت  دا نجـام شـده و در ا مهـر ا
اسـت، تصریـح کـرد:  نجـام  ا در حـال  سـاحل 
یمیـدرو نیـز قـرارداد خریـد تضمینـی  شـرکت ا
امضـا  را  المـرد  بـر  نـرژی  ا منطقـه  بـرای  آب 
نتظـار داریـم کـه پیـش پرداخـت آن  کـرده و ا
تـا سـرمایه گذاری و  را زودتـر پرداخـت کنـد 

کنـد.  پیـدا  بیشـتری  سـرعت  کار 

 برگزاری تعزیه شهادت
 حضرت زهرا )س( در المرد

بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی و روابـط عمومی 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان فـارس؛ 
بـه مناسـبت ایـام عـزاداری و سـوگواری فاطمیـه 
)س( مراسـم تعزیـه خوانـی شـهادت بـی بـی دو 
عالـم حضـرت فاطمه زهرا)س( توسـط تعزیـه داران 
بـا همـکاری ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در 

شهرسـتان المـرد برگـزار شـد.
ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس  هنرپیشـه  محمـد 
اسـالمی شهرسـتان المرد ضمن تسـلیت ایـام فاطمیه 
اظهـار کرد: تعزیه، اسـتقبال چشـمگیر و بی نظیر مردم 
والیت مـدار و عاشـقان اهـل بیت عصمـت و طهارت 

شهرسـتان المـرد را به همراه داشـته اسـت .
وی بـا اشـاره به قدمـت 700 سـاله تعزیـه در المرد 
گفـت: المـرد بـا داشـتن 22 گـروه تعزیـه خوانی در 
سـطح شهرسـتان، بـه عنوان قطـب تعزیـه در جنوب 

کشـور معرفی شـده اسـت.
دبیـر شـورای فرهنگ عمومـی المرد در پایـان اظهار 
داشـت: ارتقـای تعزیه المرد در سـطح کشـور از مهم 

تریـن اهداف اجرای این مراسـم اسـت.
گفتنـی اسـت همزمـان بـا ایـام فاطمیـه اول ،تعزیه 
شـهادت بی بـی دو عالم، زهرا مرضیـه )س( در محله 
بیـد، دهشـیخ و کندر شـیخ بـا حضور عالقمنـدان به 

این محفـل عاشـورایی برگـزار گردید
استقبال چشمگیر دوستداران هنر 

نمایش از تئاتر ” آنتیگون” در المرد

محمـد جـواد صفایـی بـا اعالم اسـتقبال پرشـور 
مخاطبـان از ایـن تئاتـر اظهـار کـرد: به دلیـل این 
کـه تعـداد سـانس ها بـرای فـروش بلیـت محدود 
بـود، تصمیـم گرفتیم کـه برنامه نمایـش فوق العاده 

را در روزهـای آینـده  ادامـه دهیم.
کارگـردان نمایـش ایـن اثـر را اقتباسـی آزاد از 
آنتیگونـه ی سـوفوکل می خواند که بـرای روزگار 

ما بازنویسـی شـده اسـت.
ایـن هنرمنـد گفت: مـا یک فرم کمـدی – تراژدی 
بـرای این نمایـش در نظـر گرفته ایم که تماشـاگر 

از دیـدن ایـن نمایش لـذت می برد.
محمـد جـواد صفایی ضمـن قدردانی از شـهردار 
و اعضای شـورای اسـالمی پیشـین و فعلی، مدیران 
سـابق و فعلـی اداره فرهنـگ وارشـاد اسـالمی، از 
تالشـهای همـه هنرمنـدان بویـژه  مصطفـی مجـرد 
بـرای  شهرسـتان  ایـن  نمایـش  انجمـن  رئیـس 
احـداث تماشـاخانه شـهر المـرد نیـز تقدیـر کرد.

صدیقه تقـی زاده، زهره منصوری، عـادل صفایی، 
محمـد پیکایـی و مهـدی شـیخی از اعضـای گروه 

هسـتند. تئاتر  این 
نصب پایه چراغ در ورودی بخش 

گله دارمهر
ورودی  جـاده  در  روشـنایی  چراغ هـای  پایـه 
شـد نصـب  دارمهـر  گلـه  بخـش  کارون  روسـتای 

مرکـز  سـیما،  و  خبرگـزاری صـدا  گـزارش  بـه 
فارس،رئیس شـورای اسالمی روسـتا کارون بخش 
گلـه دارمهـر گفـت: دهیـاری و شـورای اسـالمی 
روسـتای کارون با مشـارکت اداره راه و شهرسازی 
شهرسـتان مهـر نسـبت بـه اجـرای پایه روشـنایی 
و افزایـش بلـوار در ورودی روسـتای کارون بـا 

اعتبـار 110 میلیـون تومـان انجام شـد.
نـادری افزود: بـه دلیل نبـود روشـنایی و حرکت 
باعـث  خـود  مخالـف  مسـیر  در  نقلیـه  وسـایل 
تصـادف در جـاده ورودی ایـن روسـتا شـده بود 
و  بلـوار  افزایـش طـول  بـا  مـی رود  انتظـار  کـه 
اجـرای روشـنایی از ایـن اتفاقـات کاسـته شـود

رونمایی از المان شهید حسن 
بلوچی در شهرستان مهر

مرکـز  سـیما،  و  خبرگـزاری صـدا  گـزارش  بـه 
فارس،همزمـان بـا سـالروز شـهادت بـی بـی دو 
عالـم حضـرت فاطمـه زهـرا سـالم اهلل علی هـا از 
المان شـهید مفقود االثر حسـن بلوچـی در ورودی 

روسـتای چـاه سـرگاهی رونمایـی شـد.
همچنیـن بلـوار ورودی روسـتای چـاه سـرگاهی 
بلوچـی  حسـن  مفقوداالثـر  شـهید  نـام  بـه  نیـز 

شـد. نامگـذاری 
چـاه  روسـتای  متولـد  بلوچـی  حسـن  شـهید 
سـرگاهی از توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان مهر 
اسـت کـه در سـال ۶7 در جزیره مجنـون به فیض 
شـهادت نائـل آمـد و پیکر پاکـش تاکنـون مفقود 

االثراسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حجـت االسـالم علـی 
ایـن شـهر گفـت:  الغدیـر  حسـین زاده در مصلـی 
امـروز نیـاز بـه جهـاد تبیینـی در تمامـی عرصه هـا 
و  شـاخص ها، شـخصیت ها  عرصـه  سـه  در  بویـژه 
بعضـی حرف هـا  امـروز  و  دارد  وجـود  شـخص ها 
در جامعـه زده می شـود کـه ایـن سـه شـاخص را 

می شـکند و بایـد در مقابـل دشـمن ایسـتاد.
امـام جمعـه المـرد گفـت: امـروز دشـمن در سـه 
محـور غربـی، عبـری و عربـی خـود در حـال کار 
کـردن اسـت که بـه این شـاخص ها لطمـه وارد کند 
و دشـمن بـا سـاخت شـیعه انگلیسـی، بـا سـاخت 
سـنی آمریکایـی می خواهـد ایـن کار را انجام دهد و 

بایـد در مقابـل دشـمن تبییـن الزم را داشـت.
در  کـرد:  تصریـح  زاده  حسـین  االسـالم  حجـت 
جریانـات بایـد مواظب بـود و نباید در جبهه دشـمن 

بـازی کـرد، زیـرا طراحی های دشـمن بسـیار پیچیده 
. ست ا

وی گفـت: دولتـی که بـا امید بـه آینده شـبانه روز 
در حـال تـالش و کار اسـت بایـد مواظـب بـود تـا 
کوچک تریـن مشـکلی بـرای دولتی کـه در حال کار 

هسـتند درسـت نشود.
امـام جمعـه المـرد بـا اشـاره بـه شـهادت شـهید 
مفتـح در سـال 5۸ که روز وحدت حوزه و دانشـگاه 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: شـهید مفتـح فکـر بسـیار 
بلنـدی داشـتنند، و بحـث حـوزه و دانشـگاه را بـه 

کردند. تبییـن  خوبـی 
وی در همیـن زمینـه گفت: وحـدت نخبگانی حوزه 
و دانشـگاه بسـیار الزم و ضـروری سـت و نخبـگان 
جامعـه در کنـار هـم بنشـینند و برای رفع مشـکالت 
جامعـه هـر یک در عرصه خـود ورود کننـد و همین 
امـر باعـث می شـود تـا جامعـه پیروزی هـای بزرگی 

را کسـب کند.
حسـین زاده بـه رحلـت حجـت االسـالم فلسـفی 
اشـاره کـرد و گفـت: امـام فرمودنـد فلسـفی زبـان 
گویـای اسـالم اسـت و سـخنگوی دیانـت اسـالم 
بـه  داریـم  کـه  خطبه هایـی  از  بسـیاری  و  اسـت، 
واسـطه خطیـب هایـی اسـت کـه طـی سـال ها بـا 
مباحـث و خطبه هـای خـوب خودشـان راهنمـای ما 

باشـند.
خطیـب جمعـه المـرد انتقـادی بـه بحـث تجلیـل 
از مفاخـر و بـزرگان منطقـه پـس از رحلـت شـأن 
اشـاره کرد وگفـت: بایـد مفاخر و بـزرگان را بزرگ 
بداریـم، و قبـل از رحلت شـأن آنـان را تکریـم کنیم.

وی بـه بحـث کرونـا و جـدی گرفتـن آن و تاکیـد 
شـبکه بهداشـت المـرد مبنـی بـر رعایـت پروتکل ها 
خاطرنشـان کـرد: مردم باید مواظبت بیشـتری نسـبت 
بـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی داشـته باشـند تا 

خدای ناخواسـته کسـی دچار مشـکل نشـود.
حسـین زاده به موارد و مشـکالت شهرسـتان اشـاره 
کـرد و گفت: شهرسـتان المرد یک شهرسـتان طالیی 
اسـت و در حـوزه صنعت، معدن و تجـارت با توجه 
بـه موقعیـت در کنـار دریـا بودن بـه خوبی اسـتفاده 

. د کر
بنـدی مختلـف را  وی گفـت: کارخانه هـای بسـته 
ازجملـه  انـدازی کـرد،  راه  می شـود در شهرسـتان 
بسـته بنـدی خرمـا و فـراوری آن کـه بر این اسـاس 
می تـوان از درخـت نخـل بـه خوبـی اسـتفاده کـرد.

امـام جمعـه المـرد در پایـان، از نماینـده مـردم در 
بـازار دهشـیخ و  بـه  مجلـس خواسـت تـا نسـبت 
تبدیـل آن بـه بازارچـه مـرزی اهتمـام جـدی تـری 

داشـته باشـند.

خواسـته  مـردم  فـارس،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
ای مطـرح کـرده انـد  تحـت عنـوان درخواسـت دو 
بانـده شـدن محـور خنج - عالمرودشـت فـارس که 
بـا توجـه بـه دلیـل تـک بانـده بـودن محـور خنـج 
- عالمرودشـت المـرد، شـاهد تصادفـات متعـدد و 
خسـارات مـادی و معنـوی اندوهبـار و اسـفناک در  
ایـن محـور بـوده انـد کـه خواسـته ای بـه جـا و 

منطقـی بـه نظـر می رسـد.
در ادامـه ایـن مطالبـه مردمـی گفتـه شـده اسـت 
مسـیر،  ایـن  خونگـرم  و  مظلـوم  مـردم  متاسـفانه 

سـالها جز وعـده از مسـئولین شهرسـتانی و اسـتانی 
تقاضـای مـا  نشـنیده اند و روی صحبـت و  چیـزی 
مـردم المـرد، مسـتقیما بـا مقـام عالـی وزارت راه و 

شهرسـازی و رئیـس جمهـور محتـرم اسـت.
در پایـان ایـن مطالبـه ضمـن عنـوان ایـن موضـوع 
کـه ایـن اتفاقـات با بـی توجهـی همراه بوده اسـت، 
آمـده: ایـن روزهـا نـام این جـاده بـرای مـردم این 
منطقـه یـادآور ترس، مـرگ، مصیبت و درد اسـت و 
بی توجهـی مسـئولین نسـبت بـه تصادفـات متعدد و 
ریخته شـدن خـون هموطنـان و اهالی جنوب اسـتان 
فـارس، جـاده مرگ را آبسـتن خشـم پنهـان و نفرین 

روزافـزون مـردم ایـن دیار کرده اسـت.
شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل  خصـوص  همیـن  در 
در  فـارس  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  الرسـتان 
المـرد اظهـار داشـت: موضـوع تـک باند بـودن یک 
محـور، دو باند شـدن و یـا ارتقای هر راهـی چه راه 
روسـتایی بـه فرعـی، فرعی بـه اصلی، اصلـی به دو 
بانـده و آزادراه یـک سـری مشـخصات می خواهـد 
کـه ترافیـک بـه حـد نصابـی برسـد و برحسـب آن 

نـوع محـور نظیـر دو خطه شـدن، چهار خطه شـدن 
و یـا آزاد راه مشـخص مـی شـود. 

حسـن شـبانی افـزود: بـا توجـه بـه تـرددی که در 
ایـن مسـیر وجـود دارد، بعیـد اسـت چهـار خطـه 

شـدن محـور، تـا سـمت خنـج مطـرح باشـد.
وی گفـت: بهسـازی، تعریـض جـاده و تعمیر محور 
عالمرودشـت بـه سـمت المـرد در دسـتور کار  و 
پیمانـکار  ایـن پـروژه فعـال اسـت، امـا بـه سـمت 
خنـج تـردد آن چنـان نیسـت کـه بحث چهـار خطه 
آن مطـرح باشـد، هـر چند ممکـن اسـت در آینده با 
توجـه بـه افزایـش ترافیـک که در مسـیر ایجـاد می 

شـود، ایـن اتفـاق بیفتد.
خاطرنشـان  الرسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
کـرد: عالءمرودشـت از توابع شهرسـتان المرد اسـت 
و تـرددی زیـادی در این مسـیر به سـمت شهرسـتان 
خنـج نداریـم و ایـن مهم بایـد در دسـتور کار اداره 
راه و شهرسـازی خنـج قـرار بگیـرد چـرا کـه تـردد 
در جـاده عالءمرودشـت بیشـتر به سـمت شهرسـتان 

اسـت. المرد 

 

دادسـتان المـرد گفـت: ادارات و سـازمانهای دولتی 
بـرای حفظ بیت المـال و جلوگیری از سـرقت اموال 
دولتـی موظـف هسـتند دوربین هـای مراقبتی خود را 
کننـد. رسـانی  روز  بـه 

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حجت االسـالم مسـلم 

سـعادت پـور در جلسـه پیشـگیری از وقـوع جـرم 
شهرسـتان المرد، گفت: ادارات و سـازمان های دولتی 
بـرای حفظ بیت المـال و جلوگیری از سـرقت اموال 
دولتـی موظـف هسـتند دوربین های مراقبتـی خود را 
بـه روز رسـانی کننـد تـا دوربین هـای مراقبتـی آنها 

بـه کمـک دسـتگاه های امنیتـی بیاید.
وی نسـبت بـه نصـب سـرعت کاه هـا بـر اسـاس 
اسـتانداردها، ضوابـط و مقررات مربوطه در راسـتای 
پیشـگیری از وقـوع جـرم و کنترل تـردد خودروهای 
الزم  تأکیـدات  ترافیـک  شـورای  بـه  پـالک  فاقـد 

معمـول داشـتند.
رئیـس اداره پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری 
کل اسـتان فـارس نیـز گفـت: شهرسـتان المـرد بـا 
ارزشـمندی  تأسیسـات  و  بـزرگ  صنایـع  وجـود 

شهرسـتان های  از  یکـی  دارد  وجـود  آن  در  کـه 
در  صنعـت،  می بایسـت  کـه  اسـت  ثروتمنـدی 
کنـار دسـتگاه های اجرایـی و نظارتـی قـرار گیرد 

شـود. برطـرف  را  آن  نیازهـای  از  بخشـی  و 
نسـبت  نبایـد  دولتـی  مدیـران  افـزود:  قلنـدری 
بـه امکانـات بیـت المـال بـی تفـاوت باشـند و با 
نصـب دسـتگاه های خـود مراقبتـی از خسـارت به 

امکانـات و امـوال مـردم جلوگیـری کننـد.
وی تصریـح کـرد: شهرسـتان المرد بـا دارا بودن 
در  دوره هـا  همـه  در  کـه  قـوی  انسـانی  نیـروی 
خدمـت  اسـت  الزم  انـد  داشـته  حضـور  دولـت 
بیشـتری بـه مـردم شهرسـتان المرد شـود که الزم 
اسـت همـه دسـتگاه های اجرایـی بـه وظیفـه خود 

کنند. عمـل 

2اخبار

سهم استان فارس در پروژه انتقال آب از دریا افزایش یافت

دادستان المرد:
دوربین های مراقبتی ادارات المرد به روز رسانی شوند

 مدیرکل راه و شهرسازی الرستان:
 محور خنج ظرفیت چهار بانده شدن ندارد

امام جمعه المرد:
نزدیکی به دریا فرصت اقتصادی مناسبی برای المرد است

فراهانی مدیر روابط عمومی منطقه 
ویژه اقتصادی المرد:

سرمایه گذاری و حمایت سازمان 
ایمیدرو در حوزه زیر ساخت های 

منطقه ویژه اقتصادی المرد
بـه گـزارش طالنیـوز:   مدیـر روابط عمومـی منطقه 
ویـژه اقتصـادی المـرد بـا اشـاره بـه فعالیـت هـای 

امسـال ایـن مجموعـه اقتصـادی و صنعتـی گفـت:
بـا تـالش و پیگیـری هـای مدیرعامل محتـرم منطقه 
ویـژه اقتصـادی المـرد در بخـش زیـر سـاخت تـا 
کنـون حـدود ۸هـزار میلیـارد ریـال پـروژه در ایـن 
منطقـه تعریـف شـده و ایـن پروژه هـا هـم اینک در 
مرحلـه اجـرا هسـتند و در برنامـه توسـعه ای منطقـه 
ویـژه اقتصـادی المـرد این رقـم و تعداد پـروژه ها به 
سـرعت اضافه خواهند شـد. وی پروژه هـای احداث 
سـوله هـای گمرکـی، احداث جـاده های شـریانی و 
سـیل بندهـای پیرامونی منطقـه ویژه، خریـد تضمینی 
از سـرمایه گـذار پـروژه انتقـال آب خلیج فـارس به 
منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد و مشـارکت سـازمان 
ایمیدرو در احـداث و تکمیل آزادراه المرد-پارسـیان 
را گوشـه ای از فعالیـت هـای زیرسـاختی در ایـن 
مجموعـه دانسـت و با اشـاره به فعالیـت کارگاه های 
زیـر سـاختی و تولیدی گفت: با توسـعه زیر سـاخت 
هـا و سـرمایه گـذاری هـا، هـم اکنـون شـاهد رونق 

اشـتغال در ایـن بخش هسـتیم.
مدیـر روابـط عمومی منطقـه ویژه اقتصـادی المرد با 
اشـاره به ظرفیت های سـرمایه گـذاری در منطقه ویژه 
اقتصـادی المـرد اظهار داشـت:اکنون بسـتر مناسـبی 
بـرای سـوق دادن سـرمایه گـذاران جهـت تولیـد و 
تکمیـل زنجیـره صنایع در این قطب بـزرگ صنعتی - 
معدنی در جنوب کشـور فراهم شـده اسـت و بزودی 
شـاهد حضـور چنـد پـروژه سـرمایه گـذاری بزرگ 

جدیـد در منطقـه ویژه خواهیـم بود.
حامـد فراهانی در پایان با اشـاره به حضور سـازمان 
ایمیـدرو و منطقـه ویژه اقتصـادی در نمایشـگاه های 
متعـدد جهـت معرفـی ظرفیت هـا و پتانسـیل هایش 
افزود: سـازمان ایمیـدرو با حضور در نمایشـگاه های 
ملـی و بیـن المللی فرصتـی ایجاد می کنـد تا مراجعه 
کننـدگان در جریـان ظرفیـت هـای بی نظیـر صنعتی 
و معدنـی ایـن سـازمان و شـرکت هـای زیرمجموعه 
آن در جهـت سـرمایه گـذاری و بهـره بـرداری هـای 

مناسـب آن قـرار گیرند .
وی در پایـان بـا تقدیـر از زحمـات همـه مدیران و 
کارکنـان منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد در جهـت 
توسـعه و پیشـبرد اهـداف، از رایزنـی هـا و دعـوت 
بخـش  فعـاالن  و  دولتـی  مختلـف  هلدینگ هـای  از 
سـرمایه  فرصتهـای  بـا  آشـنایی  خصوصـی جهـت 

گـذاری در ایـن منطقـه خبـر داد.
با تالش کارکنان منطقه ۱۰ عملیات 

انتقال گاز
خط لوله 10 اینچ میعانات گازی 

ترمیم و بازسازی شد
انتقـال  شـرکت  از  نقـل  بـه  شـانا  گـزارش  بـه 
گاز ایـران، علـی نصیحت کـن، سرپرسـت منطقـه 
گفـت:   بـاره  ایـن  در  گاز  انتقـال  عملیـات   10
پیمانـکار  بولـدوزر  برخـورد  از  پـس  بالفاصلـه 
شـرکت نفـت و گاز مناطـق مرکزی ایـران با خط 
لولـه 10 اینـچ انتقـال میعانـات گازی پاالیشـگاه 
پارسـیان بـه پـارس جنوبـی، نشسـت بحـران در 
بـر  نظـارت  امـور  بـا هماهنگـی  منطقـه و  سـتاد 
انتقـال گاز شـرکت ملـی گاز ایـران تشـکیل شـد 
و همـه گروه هـای عملیاتـی بـه همـراه تجهیـزات 

مـورد نیـاز بـه محـل نشـتی اعـزام شـدند.
میعانـات  از  ناشـی  اهمیـت و خطـرات  بـه  وی 
گازی اشـاره کرد و افـزود: میعانات گازی درجه 
اشـتعال پذیری بسـیار باالیـی دارند و در مقایسـه 
بـا حوادثـی کـه بـرای خطـوط لولـه انتقـال گاز 
روی می دهـد، شـرایط بسـیار متفاوتـی را ایجـاد 
ایجـاد  و  پاییـن  سـطوح  در  انتشـار  می کنـد، 
شـرایط پایـدار ناایمـن )تشـکیل ابـر گاز پایدار( 
اقدام هـای  نیازمنـد  مـوارد  مهم تریـن  جملـه  از 
کنترلـی ویـژه ای در مقایسـه بـا گاز طبیعی اسـت 

کـه به سـرعت در هـوا، رقیـق می شـود.
گاز  انتقـال  عملیـات   10 منطقـه  سرپرسـت 
خـط،  کامـل  تخلیـه  از  پـس  کـرد:  تصریـح 
قسـمت  تعویـض  و  برشـکاری  عملیـات 
لولـه آغـاز شـد  بازسـازی خـط  و  آسـیب دیده 
لولـه،  خـط  در  ترک خوردگـی  وجـود  بـا  کـه 
نصـب  و  آسـیب دیده  محـل  برشـکاری  فرآینـد 
رعایـت  بـا  جدیـد   )nipel ( نیپـل  اتصـال 
اسـتانداردهای موجـود در دسـتور کار اجرایـی 
قـرار گرفـت و در شـرایطی کامـاًل ایمـن نصب 
و خـط لولـه مـورد نظـر در کمتر از 24 سـاعت 

شـد. عملیاتـی 
برخـورد  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  نصیحت کـن 
نداشـته  جانـی  خسـارت  و  انفجـار  هیچ گونـه 
اسـت، گفـت: بـا اقـدام به موقـع کارکنـان ایـن 
لولـه  خطـوط  بهره بـرداری  مرکـز  در  منطقـه 
تابنـاک و همکاری کارکنان پاالیشـگاه پارسـیان 
و  جلوگیـری  گازی  میعانـات  نشـت  بـروز  از 
شـد. پاک سـازی  و  ایزولـه  نیـز  حادثـه  محـل 

براسـاس ایـن گـزارش، خـط لوله یادشـده در 
شهرسـتان المـرد ) توابـع اسـتان فـارس( قـرار 
پاالیشـگاه  گازی  میعانـات  روزانـه  کـه  دارد 
پارسـیان را بـه پـارس جنوبـی بـا فشـار نسـبتًا 

می دهـد. انتقـال  بـار   37 بـاالی 
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شیخ نوری:
وحدت و تقریب، ظرفیتی بالقوه 

است که می تواند امت اسالمی را 
گردهم آورد

امـام جمعـه اهـل سـنت گلـه دار، بیـان نمود: 
بـه  بایـد  حاضـر  عصـر  در  تقریـب  و  وحـدت 
گـردد؛  تبدیـل  اسـالمی  جامعـه  در  بـاور  یـک 
زیـرا ایـن ظرفیتـی بالقـوه اسـت کـه مـی تواند 
امـت اسـالمی را گردهم آورد و از آسـیب های 

نمایـد. جلوگیـری  اجتماعـی 
شـیخ مصطفـی نـوری امـام جمعـه گلـه دار در 
گفتگـو بـا خبرنـگار حـوزه اندیشـه خبرگـزاری 
تقریـب، بـا تاکیـد بـر بـاور داشـتن بـه مسـئله 
تقریـب در میـان اندیشـمندان و متفکـران جوامع 
اسـالمی، بیـان کـرد: معقتـد هسـتیم کـه تقریب 
یـک باور اسـت؛ علمـا و دانشـمندان دیـن باید 
تقریـب را بـاور کننـد و اکتفـا به  چنـد مقاله و 
سـخنرانی نکننـد، درگذشـته دانشـمندان مخلص 
و مومـن از فریقیـن، طالیـه داران ایـن نهضـت 
بـوده انـد کـه از ایـن جملـه مـی توان به شـیخ 
عبدالرحمـن کواکبـی از سـوریه ،شـیخ شـلتوت 
شـیخ االزهـر ، شـیخ سـویدی از کشـور عراق، 
مذاهـب  کتـاب  صاحـب  مغنیـه  جـواد  شـیخ 

خمسـه و ... اشـاره کـرد.
یـک  اسـالمی  امـت  وحـدت  افـزود:  وی 
اسـتراتژی دینـی و یـک فرهنـگ اصیـل ایرانـی 
ایـران  اکنـون چندیـن دهـه اسـت کـه  اسـت؛ 
رویکـرد وحـدت را سـخت دنبال می کنـد و با 
برگـزاری کنفرانـس هـا و دیدارهـا بـا بـزرگان 

فریقیـن بـه نتایـج خوبـی نیـز رسـیده اسـت.
امـام جمعـه گلـه دار اظهـار داشـت: دوری از 
بدبینـی هـا ، کـج روی هـا ، تنـدروی هـا و از 
هرگونـه خشـونت و بدرفتـاری امـری مهم برای 
وحـدت و تقریـب مذاهـب اسـالمی بـه شـمار 
مـی آیـد؛ تقریـب و وحـدت ظرفیتـی اسـت که 
دیـن اسـالم فراهـم کـرده اسـت تا امت اسـالم 

بـه اتحـاد ، انسـجام و برادری برسـد.
وی اذعـان داشـت: مسـلمانان کـه محورهـای 
و  متحـد  نبایـد  دلیـل  چـه  بـه  دارنـد  مشـترک 
متفـق باشـند؛ "ادخلوا فی السـلم کافـه"، فرمان 
خداونـد به سـالم ، اتحـاد ، همزیسـتی و داخل 
شـدن در سـلم ، صلـح ، تقارب و نزدیک شـدن 
بـه یکدیگـر از اصـول ایمـان و دیـن اسـت که 

از ضـرورت هـای اسـالم می باشـد.
 وی در پایـان تاکیـد کرد: خداونـد متعال امت 
هـا را بـه اتحاد فـرا مـی خواند و شـیطان گروه 
خـود را بـه آتـش سـوزان دعـوت مـی کنـد؛ 
کـدام گـروه را انتخـاب مـی کنیم؟، دارالسـالم 
خداونـد متعـال یـا تحـزب بـه حزب شـیطان؟، 
زمانـی کـه خداونـد متعـال تمـام انسـان هـا را 
بـه  هسـتند  متفـاوت  ادیـان  و  مذاهـب  در  کـه 
یـک کلمه "سـوا" فرا مـی خواند و مـی فرماید: 
"تعالـو الـی  کلمه سـوا بیننـا و بینکم"؛ نشـان از 

اسـت. وتقریب  وحـدت  بر  تاکیـد 
به همت خیرین مهری

اعزام کاروان زیارتی مددجویان 
کمیته امداد و بهزیستی مهر به 

مشهد مقدس
د  فـرا ا ز  ا نفـر   4۸ فاطمیـه  یـام  ا نه  آسـتا در 
مـام خمینـی و  د ا مـدا تحـت حمایـت کمیتـه ا
لرضـا  ا مشـهد  بـه  مهـر  شهرسـتان  بهزیسـتی 

شـدند. م  عزا ا )ص( 
گـزارش  بـه  مهـری  خیریـن  همـت  بـه 
خبرگـزاری صدا و سـیما، مرکـز فارس،رئیس 
شهرسـتان  ره  خمینـی  مـام  ا د  امـدا کمیتـه 
 4۸ فاطمیـه   یـام  ا نه  آسـتا گفـت:در  مهـر 
د  امـدا کمیتـه  حمایـت  تحـت  فـراد  ا ز  ا نفـر 
مهـر  شهرسـتان  بهزیسـتی  و  ره  خمینـی  مـام  ا
ر  جـوا از  توبـوس  ا دسـتگاه  یـک  وسـیله  بـه 
وراوی  شـهر  گمنـام  شـهدای  مطهـر  مرقـد 

شـدند. مقـدس  مشـهد  عـازم 
همـت  بـه  ن  کاروا یـن  ا فـزود:  ا محمـودی 
طـی  وراوی  شـهر  ندیشـان  خیرا ز  ا یکـی 
ثامـن  ملکوتـی  ه  بـارگا ز  ا روز   9 مـدت 
مشـهد  در  لرضـا  ا موسـی  بـن  علـی  لحجـج  ا
فاطمـه  حضـرت  نـی  نورا ه  بـارگا و  مقـدس 
قـم  در  ن  مقـدس جمکـرا مسـجد  و  معصومـه 
هزینه هـای  وکلیـه  نمـود  هنـد  خوا زیـارت 
ندیـش  خیرا یـن  ا توسـط  زیارتـی  سـفر  یـن  ا

اسـت. شـده  پرداخـت  و  میـن  تا
تاکنـون  سـال  بتـدای  ا ز  ا فـزود:  ا وی 
زیارتـی  ن  کاروا چهـار  خیریـن  توسـط 
بـی بضاعـت و تحـت حمایـت کمیتـه  د  فـرا ا
شهرسـتان  بهزیسـتی  و  خمینـی  مـام  ا د  مـدا ا
ملکوتی  منـور و  ه  بـارگا بـه زیـارت  را  مهـر 
م  عزا لرضـا ا ثامـن االئمـه علـی بـن موسـی ا

نـد. کـرده ا

موسوی تاکید کرد؛
ضرورت احیای دیپلماسی انرژی در 

دولت سیزدهم 

گفـت:  مجلـس  نـرژی  ا کمیسـیون  عضـو 
شـود  فعـال  کشـور  نـرژی  ا دیپلماسـی  گـر  ا
نفـت  فـروش  بـرای  بسـیاری  هکارهـای  را
شـد  هـد  خوا پیـدا  نفتـی  فرآورده هـای  و 
بـا  یـد  با خارجـه  مـور  ا وزارت  حتـی  لـذا 
یـن  ا بـه  خـود  زیرمجموعـه  ه های  دسـتگا

ورزنـد. هتمـام  ا مهـم 
بـا  گفت وگـو  در  موسـوی  موسـی  سـید 
بـر  ملـت  نـه  خا خبرگـزاری  خبرنـگار 
کشـور  نـرژی  ا دیپلماسـی  احیـاء  ضـرورت 
احیـاء  به یقیـن  گفـت:  و  کـرد  تاکیـد 
قتصـادی  ا یط  شـرا در  نـرژی  ا دیپلماسـی 
چـرا  اسـت  ضـروری  مـری  ا کشـور  کنونـی 
فعـال  کشـور  نـرژی  ا دیپلماسـی  گـر  ا کـه 
فـروش  بـرای  بسـیاری  هکارهـای  را شـود 
هـد  خوا پیـدا  نفتـی  فرآورده هـای  و  نفـت 
یـد  با مرتبـط  ه های  دسـتگا تمامـی  لـذا  شـد 
ر  قـرا خـود  کار  دسـتور  در  را  مهـم  یـن  ا
یـد  با خارجـه  مـور  ا وزارت  حتـی  و  دهنـد 
ننـد  ما خـود  زیرمجموعـه  ه های  دسـتگا بـا 
یزن هـای  را کارگیـری  بـه  و  نه ها  سـفارتخا
ورزنـد،  هتمـام  ا مهـم  یـن  ا بـه  قتصـادی  ا
آن هـا  بی بدیـل  نقـش  ز  ا ن  نمی تـوا قـع  دروا
دیگـر  بـا  نـرژی  ا دیپلماسـی  یجـاد  ا در 

گذشـت. کشـورها 
مجلـس  در  مهـر  و  المـرد  مـردم  ینـده  نما
عالوه بـر  ینکـه  ا بیـان  بـا  اسـالمی  شـورای 
بایـد  نیـز  خارجـه  وزارت  نفـت،  وزارت 
احیـاء  کمیتـه  ن  باعنـوا کارگروهـی 
فـزود:  ا دهـد،  تشـکیل  نـرژی  ا دیپلماسـی 
شـعار  حـد  در  دیپلماسـی  یـن  ا گـر  ا
آن  بـه  ه ها  دسـتگا تمامـی  و  نـد  نما باقـی 
ه هـای  ما در  ن  می تـوا بی تردیـد  زنـد،  بپردا
و  نفـت  صـادرات  یـش  فزا ا شـاهد  ینـده  آ

باشـیم. نفتـی  فرآروده هـای 
ترکمنسـتان  ن،  یـرا ا گازی  سـوآپ  وی 
خوبـی  کوچـک  نمونـه  ا  ر یجـان  با ذر آ و 
کشـور  قتصـادی  ا ودات  مـرا ء  حیـا ا ی  بـرا
یه  همسـا کشـورهای  بـا  نـرژی  ا حـوزه  در 
یـن سـوآپ گازی سـبب  ا نسـت و گفـت:  ا د
و  ترکمنسـتان  بـا  ن  یـرا ا بـط   ا رو شـده 
نشـان  لبتـه  ا و  شـود  ترمیـم  ن  یجـا با ذر آ
کـه  چرا رد  ا د دولـت  مترقـی  ه  نـگا ز  ا
تبـاط  ر ا خـود  یگان  همسـا بـا  هـد  می خوا
یـن  ا نکـه  آ ضمـن  باشـد،  شـته  دا قتصـادی  ا
ن  یـرا ا ن  نیمیـا ا رو نسـت فضـای  توا د  ا رد قـرا

کنـد. اصـالح  ا  ر کشـورها  یـن  ا بـا 
ز هـر طرف  ا ن  یـرا ا  موسـوی اظهـار کـرد: 
و  بنزیـن  نفـت،  بـه  نیازمنـد  کشـورهای  بـا 
و  بـی  آ مـرز  نفتـی،  فرآورده هـای  دیگـر 
بـرای  مغتنمـی  فرصـت  یـن  ا و  رد  دا خاکـی 
مـا  ا اسـت  تحریم هـا  بـه  دندان شـکن  پاسـخ 
دیپلماسـی  و  قتصـادی  ا دیپلماسـی  بـدون 
شـد. موفـق  مسـیر  یـن  ا در  ن  نمی تـوا نـرژی  ا

کارگاه آموزشی بلوغ ونوجوانی در 
بهزیستی شهرستان مهر برگزار شد

لدیـن  وا آمـوزش  آموزشـی  جلسـه  دومیـن 
و  بلـوغ  در  خانـواده  سـازی  نمنـد  توا و 
پیشـگیری  توسـعه  امـور  همـت  بـه  نـی  نوجوا
و  مشـاوره  مرکـز  همـکاری  بـا  بهزیسـتی 
مرکـز  و  پویـا  روان  روانشـناختی  خدمـات 
برگـزار  زندگـی  مثبـت  بهزیسـتی  خدمـات 

. یـد د گر
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره بهزیسـتی 
آموزشـی  کارگاه  ایـن  در  مهـر  شهرسـتان 
موسـوی  سـیدهادی  تسـهیلگری  بـا  کـه 
و  بهزیسـتی  پیشـگیری  مسـئول  کارشـناس 
روان  مشـاوره  مرکـز  مدیـر  شـبانی  مهـدی 
بـا اختالالت  لدین  پویـا بـا هـدف آشـنایی وا
دوران  روانشـناختی  و  نپزشـکی  روا شـایع 
موضوعاتـی  گردیـد،  برگـزار  نـی  نوجوا
قطبـی،  دو  اساسـی،  افسـردگی  قبیـل:  از 
اختـالل سـلوک، بیـش فعالـی و نقـص توجـه 
دوران  در  طبیعـی  لجبـازی  و  نافرمانـی  و 

گرفـت. قـرار  بحـث  مـورد  نـی  نوجوا

بـه گـزارش خبرنـگار مهر، دکتـر علیرضا دشـت پیما 
در نشسـت خبـری آخریـن وضعیـت کرونـا در المرد 
اشـاره کـرد و گفـت: تالش هـای شـبانه روزی کادر 
درمـان، و همراهـی مردم در واکسیناسـیون باعث شـد 

از شـرایط بحرانـی عبـور کنیم.
وی گفـت: تاکنـون 131 هـزار و 54۸ دوز واکسـن 
در شهرسـتان المرد تزریق شـده اسـت، و بیـش از ۸3 
درصد در دوز اول پوشـش داشـته ایم. وی ادامه داد: در 
دوز دوم تزریـق واکسـن کرونـا نزدیک بـه 79 درصد 
پوشـش داشـته ایم، کـه در دوز سـوم تا کنـون نزدیک 

به 3 درصد رسـیده اسـت.
سرپرسـت شـبکه بهداشـت المـرد گفـت: مـردم در 
دوز اول و دوم خـوب تـالش کردنـد و متأسـفانه پس 
از گذشـت پیـک کرونـا و کـم شـدن مـرگ و میرهـا 
اسـتقبال از تزریـق واکسـن کرونـا کـم شـد و مـردم 

کردند. کوتاهـی 
وی افـزود: تنهـا راه جلوگیـری از ابتـالء بـه کرونـا 
رعایـت  و  کامـل،  دوز  بـا  واکسیناسـیون  تزریـق 

اسـت. پروتکل هـا 
دکتـر دشـت پیما گفـت: طـرح قرنطینه هوشـمند در 
شهرسـتان المـرد بـه زودی عملیاتـی خواهد شـد و از 
تمامـی ادارات، ارگان هـا، مراکـز صنعتـی، مراکز عالی 
و مدارس خواسـته شـده اسـت تـا افرادی که واکسـن 
نزده انـد اجـازه ورود یـا ارائـه خدمـات، و همـکاری 

نخواهد شـد. داده 
پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت شد

سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان المرد 

بـا اشـاره بـه ایـام فاطمیـه افـزود: مکاتبـات رعایـت 
دسـتورالعمل های بهداشـتی بـه هئیـت هـای مذهبـی 
ارائـه شـده اسـت، و تـا کنـون بـه خوبـی رعایت می 
کرده انـد و در ادامـه نیـز امیدواریـم بـه همکاری هـای 

خوبشـان ادامـه دهند.
وی بـا اشـاره بـه پیـش رو بـودن شـب یلـدا تاکیـد 
کـرد: از خانواده هـا می خواهیـم همچنـان بـا رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی مراسـم را برگـزار کننـد و از 

تجمـع در رفـت و آمدهـا توجـه بیشـتری شـود.
شـده  تزریـق  واکسـن های  بـه  پیمـا  دشـت  دکتـر 
تنـوع  اشـاره کـرد و گفـت: خوشـبختانه  در المـرد 
اسـتفاده از واکسـن در شهرسـتان المرد خوب است و 
واکسـن های سـینوفارم، برکت، آسـترازنکا، بهارات در 

حـال حاضـر موجود اسـت.
وی گفـت: افـراد بـاالی 12 سـال، جمعیـت هـدف 
شهرسـتان جهـت تزریـق واکسـن می باشـند کـه این 
افـراد می تواننـد واکسـن را دریافت کننـد و این خیلی 

اسـت. مهم 
او ادامـه داد: مـردم نگران نباشـند و ویـروس امیکرون 
هم سـاده و مثل سـویه های سـاده غیربخشـی ویروس 
کرونـا از مـردم عبـور خواهـد کـرد و در صحـت و 
سـالمتی در شهرسـتان در کنـار خانواده هـا زندگـی 

. کنند
دشـت پیمـا بـه مکاتبـات و تأکیـدات بـر رعایـت 
دسـتورالعمل ها بـه تمامی مراکـز شهرسـتان را از جمله 
برنامه هـا دانسـت و گفـت: در مراکـز صنعتـی، نمـاز 
جمعه ها، مسـاجد، کالس های مدارس، ادارات و ارگان ها 
و… توصیه داشـته ایم که واکسیناسـیون صـورت گیرد و 
از ورود افـراد واکسـینه نشـده بـه ادارات و دیگـر اماکن 

ممنوعیت داشـته باشـند.
وی افـزود: در سـطح اسـتان فـارس در تزریق واکسـن 
دوز اول و دوم رتبـه چهـارم را کسـب کرده ایم و با توجه 

بـه جمعیت شهرسـتان ایـن رتبه قابل قبولی اسـت.
مردم روزهای تلخ گذشته را فراموش نکنند

ایـن مقـام مسـول افـزود: عـده ای بـه دلیـل وجـود 

را  واکسـن  بوسـتر  تزریـق، دوز  از  ناشـی  عـوارض 
دریافـت نمی کننـد، و دوز سـوم دوز یادآور می باشـد 

و ایمنـی بـدن را خیلـی بـاال می بـرد.
دکتـر دشـت پیما گفـت: مـردم نبایـد روزهـای تلخ 
گذشـته را فرامـوش کننـد، روزهایـی کـه مرتبـًا افراد 
فـوت می شـدند و مردم نمی توانسـتند مراسـم شـادی 
را برپـا کننـد و بـرای تردد به شـهرها مردم سـرگردان 

بودند.
او گفـت: در تزریـق واکسـن دوز سـوم نسـبت بـه 
سـایر شهرسـتان ها پایین هسـتیم و از مردم درخواست 

دارم. بیشـتر  مشارکت 
دشـت پیما افـزود: به لطـف خداوند سـبحان و همت 
کادر درمـان و رعایـت مـردم بسـتری در ایـن بخـش 
صفـر اسـت و این به معنی بسـته شـدن بخـش کویید 

نیست.  19
سرپرست شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان المرد 
بخـش  در  الزم  اقدامـات  گفـت:  زمینـه  همیـن  در 
کووید 19 در بیمارسـتان بعثت اشـکنان، و بیمارسـتان 
المـرد در حـال انجـام اسـت، یعنی بخـش کووید 19 
تعطیـل نشـده اسـت که بـه صـورت کلـی تجهیزات 
را برداشـته باشـیم و نیروهـای بخش کویید مشـخص 
اسـت، و اگـر احیانـًا مریضـی وجـود داشـته باشـد 
همچـون گذشـته خدمات را بـه بیماران ارائـه خواهیم 

داد.
دکتـر دشـت پیمـا تصریـح کرد: پـس از صفر شـدن 
افـراد مبتـال بـه کرونـا چنـد اتفاقـات خوبی کـه افتاد 
ایـن بـود کـه کادر درمـان اسـتراحت می کنـد و از 
حالت فرسایشـی بیرون می آیند و مسـائل و مشـکالتی 

کـه بـا آن روبـرو بوده انـد را بررسـی می کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه هـم اکنون در شـرایط خوبی 
به سـر مـی بریـم گفت: اگـر جایی نیـازی بـه اضافه 
باشـد در  اینچنینـی  مـوارد  یـا  و  تأسیسـات  کـردن 
همیـن بـازه زمانـی اضافـه می کنیـم و اگر نیـازی به 
درخواسـت کمـک و یـا همراهـی گروه هـا داشـتیم 

اطـالع رسـانی خواهیـم کرد.

ایـران   بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری کتـاب 
روح اهلل منوچهـری مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی 
اسـتان فـارس با بیـان اینکه نشسـت نقد و بررسـی 
کتـاب از مهم تریـن برنامه هـای هفتـه کتـاب سـال 
و  نقـد  نشسـت   4۸ برگـزاری  از  بـود،  جـاری 
رونمایـی کتـاب در این ایـام خبـر داد و گفت: در 
هفتـه کتـاب سـال جـاری طرح هایـی در راسـتای 
فـارس  اسـتان  در  بومـی  نویسـندگان  از  حمایـت 

شـد. انجام 
وی اضافـه کـرد: بیشـتر این نشسـت ها بـا معرفی 
از نویسـندگان برجسـته اسـتان  و بررسـی آثـاری 
بـر  افـزون  شـد.  برگـزار  شهرسـتان ها  در  فـارس 
ایـن ایجـاد بخـش تخصصـی فـارس شناسـی در 
در  دیگـری  اقـدام  نیـز  خفیـف  عبـداهلل  کتابخانـه 
راسـتای معرفـی نویسـندگان و آثـار بـا موضـوع 

بود. فـارس  اسـتان 
بـه  اشـاره  بـا  عمومـی  کتابخانه هـای  مدیـرکل 
هـدف  بـا  رونمایـی  و  نقـد  نشسـت های  اینکـه 
حمایـت  کتابخوانـی،  و  کتـاب  فرهنـگ  ترویـج 
از نویسـندگان بومـی اسـتان فـارس و بـه همـت 
نویسـندگان  حضـور  بـا  عمومـی،  کتابخانه هـای 
آثـار و منتقدیـن برجسـته اسـتانی و کشـوری در 
شـد،  برگـزار  اسـتان  شهرسـتان های  از  بسـیاری 
المـرد،  شهرسـتان  عمومـی  کتابخانه هـای  افـزود: 
نشسـت، شـیراز،   4 اقلیـد  و  نشسـت، الرسـتان   ۶
اَِوز، خفـر و مهـر هـر کـدام 3 نشسـت، کازرون، 
شهرسـتان های  و  نشسـت   2 گـراش  و  مرودشـت 

کردنـد. میزبانـی  را  نشسـت  یـک  دیـرگ 
منوچهـری بـا اشـاره به عنـوان کتاب هایـی که در 
ایـن هفتـه نقـد و رونمایـی شـد، گفت: کتـاب »بر 
پرنیـان اشـراق« اثر سـیدمهدی حسـنی ارسـنجانی 

در شهرسـتان ارسـنجان و کتاب هـای »پیـروزی بـر 
کرونـا« اثر زهـرا محرابی، »سـتاره قهرمان« نوشـته 
حسـین ابراهیمـی، »سـیاره نوزدهـم« بـه قلـم علی 
محرابـی و »رضایتنامـه گـردش علمـی ام را کجـا 

گذاشـته ام« در اقلیـد رونمایـی و نقد شـد.
کتـاب  سـه  اَِوز  شهرسـتان  در  کـرد:  اضافـه  وی 
»ره آورد« بـه قلـم احمـد خضـری، »هیـس یـک 
نقشـه داریـم« از آثـار کریـس هاگتـن و »واکاوی 
یادمانده هـا« نوشـته مجیـد بیطرفـان، در شهرسـتان 
آبـاده کتـاب »راز نهـان« تالیـف رضـا ایـزدی؛ در 
بیضـا کتاب »در سـاحت کشتی شکسـتگان« نوشـته 

محمـد کشـاورز بیضایـی بررسـی شـد.
بـه گفتـه مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی فـارس، 
همچنیـن آییـن نقـد و بررسـی کتاب هـای »یاقوت 
سـبز« اثر حجت اهلل قلی پـور در پاسـارگاد، »گردان 
ابوذر« نوشـته مسـعود فرشـیدیان در جهـرم؛ »بانگ 
چوپـان آواز بلدرچیـن« به قلم مسـلم فـالح تفتی؛ 
»ازدواج بـا خورشـید«، »مـن یـک گوزن بـودم« و 
»کـرم شـلوارپوش« از کتاب هـای احمـد اکبرپـور 
در شهرسـتان خفـر؛ »شـعر و نـام آخـر« اثـر حامد 
تایپیسـت«  »نمایشـنامه  داراب؛  در  حسـینی پور 
در  »بحـر  زرقـان؛  در  محمـدی  علی محمـد  اثـر 
پیمانـه« تألیـف علی مظاهـری رودبالی در سـپیدان 
کوشـش  بـه  سروسـتان«  فرهنـگ  و  »تاریـخ  و 
شهرسـتان  در  سروسـتانی  سـبزی  غالمحسـین 

شـد. برگزار  سروسـتان 
منوچهـری بـا اشـاره بـه اینکـه در شـیراز نیـز دو 
کتـاب »نـذر نفـس« اثـر اسـماء میرشـکاری فرد و 
»تایـرون جـرزن« بررسـی و رونمایـی شـد، اضافه 
اثـر  »پارسـه«  هفتـه،  ایـن  در  هم چنیـن  کـرد: 
سـیدرزاق امیری در فراشـبند؛ »این خانـه پر از نام 
محمـد اسـت« اثـر معصومـه کریمی در شهرسـتان 
فیروزآبـاد؛ »چـای می چسـبد« از آثـار ابوالحسـن 
قیروکارزیـن؛  اکبـری سـکه روانـی در شهرسـتان 
فرهنـگ  غنـی  آیینـه  در  »مشـاوره  کتاب هـای 
اسـالم« و »معـارف الهـی و مهـدوی در پرتو دعای 
ندبـه« اثر صدیقـه نبـوی زاده در کازرون؛ »افکارت 
را بکـوب و از نـو بسـاز« نوشـته محبوبـه زارعـی 
اکبرآبـادی در کـوار؛ »آییـن سـخنرانی« اثـر دیـل 

کارنگـی در کـوار و »کـدام دل کدام دلبر« نوشـته 
مریـم مالـدار و »فرهنـگ از نظـر تـا عمـل« اثـر 
امیـر حمـزه مهرابـی در گـراش طـی نشسـت هایی 

بررسـی و رونمایـی شـد.
»چـل  کتـاب  چهـار  الرسـتان  در  افـزود:  وی 
اثـر  انفـرادی، »زخـم شـیر«  اثـر حلیمـه  پسـینی« 
مرتضـی  کتاب هـای  از  سرمشـق  طاهـری،  صمـد 
پـدرام؛  منصـور  نوشـته  آوای غـزل«   « و  کریمـی 
»نغمه هـای  کتـاب  شـش  المـرد  شهرسـتان  در 
»رابطـه  اهلـی،  روئیـن  پروانـه  اثـر  بی قـراری« 
مقیمی نسـب،  فرهـاد  نوشـته  بربرهـا«  و  اعـراب 
رضایـت  در  تـاب آوری  و  هیجانـی  »ایمنـی 
»مدیریـت  بیننـده،  اسـماعیل  قلـم  بـه  زناشـویی« 
دنیـای مجـازی کـودکان و نوجوانـان« اثـر حمـزه 
ره پیمـا، » مونوگرافی شـهر خیرگو« اثر سـیدمجتبی 
حسـینی نژاد و »خـود مشـاور شـو« نوشـته حسـین 
کتـاب  دو  مرودشـت  شهرسـتان  در  عبداللهـی؛ 
»بانـگ چوپـان، آواز بلدرچیـن« اثـر مسـلم فـالح 
تفتـی و »پیرمـرد و دریـا« اثـر ارنسـت همینگـوی؛ 
مثبـت  »راه هـای  کتـاب  سـه  نمهـر  شهرتسـا  در 
اثـر  اجتماعـی«  اندیشـی و شـادکامی در زندگـی 
عبدالحمیـد جعفـری، »انـدازه نگـه دار کـه اندازه 
نکوسـت« بـه قلـم سـارا عبدالـه زاده و »مجموعـه 
کوشـش  بـه  خواجـه زاده«  علـی  مرحـوم  اشـعار 
یعقـوب خواجـه زاده؛ در خرامـه کتـاب »مجردهـا 
بداننـد متاهل هـا بخواننـد« اثـر صغری خارسـتانی 
روشـن«  »دنیـای  کتـاب  بختـگان  در شهرسـتان  و 
نوشـته سـید روشـن محمـدی نقـد و بررسـی شـد.

هفتـه  دوره  نهمیـن  و  بیسـت  می شـود،  یـادآور 
کتـاب جمهـوری اسـالمی ایـران، از 24 آبـان تـا 
1 آذرمـاه سـال جـاری همزمـان با سراسـر کشـور 
در اسـتان فـارس برگـزار شـد. عضویـت رایگان، 
طـرح بخشـودگی جرائـم، پویـش اهـدای کتـاب، 
همنشـین  را  »کتـاب  شـعار  بـا  دانایـی  اهـدای 
افتتـاح  و  کلنگ زنـی  کنیـم«،  ایرانـی  خانـواده 
کتاب هـای  از  رونمایـی  و  نقـد  آییـن  و  کتابخانـه 
برنامه هـای  مهم تریـن  از  بومـی  نویسـندگان 
ایـن  در  فـارس  عمومـی  کتابخانه هـای  اداره کل 

هفتـه بـود.

3اخبار

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس خبر داد؛
حمایت کتابخانه های عمومی از نویسندگان بومی در فارس

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان المرد:

مردم نسبت به تزریق واکسن در دوز سوم اهتمام جدی تری داشته باشند

بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی و روابـط عمومـی 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان فـارس؛ 
محمد هنرپیشـه، رییس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 

المـرد گفـت: در راسـتای پاسداشـت هویـت و آداب 
و رسـوم نیاکان، نخسـتین نمایشـگاه فرهنگـی و هنری 
المـردون بـا حضـور هنرمنـدان رشـته های تجسـمی، 
موسـیقی در مجتمـع گردشـگری کیـان المـرد برگزار 

. شد
وی گفـت: در ایـن جشـنواره، غرفه هـای زیـادی در 
قالـب هنـری توسـط هنرمنـدان شهرسـتان برپـا شـد 
کـه غرفـه هنرمنـدان تجسـمی اداره فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی المـرد همچـون غرفه هـای دیگر از اسـتقبال 

چشـمگیری توسـط بازدیدکننـدگان قـرار گرفـت.
هنرپیشـه ادامـه داد: در غرفـه هنرمنـدان فرهنـگ و 

ارشـاد اسـالمی، 20 اثـر از آثار بانـوان هنرمنددر قالب 
نگارگـری تذهیـب و نقاشـی در معـرض دیـد عالقـه 

منـدان قـرار گرفت.
وی افزود: معرفی نویسـندگان بومـی در قالب میزگرد 
هـای شـبانه نویسـندگان تاریـِخ بیخـه جات،اجـرای 
موسـیقی،  هنرمنـدان  توسـط  موسـیقی هـای محلـی 
قرائـت شـعر به گویش محلی توسـط شـاعران المردی 

از دیگـر برنامـه هـای متنوع ایـن جشـنواره بود.
گفتنـی اسـت جشـنواره فرهنگـی و هنـری محلـی 
المـردون از تاریـخ 1۸ تـا 22 آذرمـاه سـال جـاری 

شـد. برگـزار 

برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی و هنری بومی المردون
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کـه  المـرد  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 
در جمـع پیمانـکاران پـروژه هـای منطقـه ویـژه 
و  اسـتفاده  می گفـت،  سـخن  المـرد  اقتصـادی 
بهـره گیـری از ظرفیـت نیروهـای بومـی و بـازار 

شـهر المـرد را خواسـتار شـد.
 بـه گـزارش تجـارت گـردان بـه نقـل از روابط 
عمومـی منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد، مهنـدس 
انصـاری مدیرعامـل منطقـه ویژه اقتصـادی المرد 
پـروژه  رونـد  پیشـرفت  در  تسـریع  منظـور  بـه 
پیمانـکاران و عوامـل  بـا  هـا، نشسـت مشـترکی 
اجرایـی پـروژه سـیل بند هـای جنوبی و شـمالی 

کرد. برگـزار 

20 هـزار میلیـارد  اعتبـارات  بـا اشـاره بـه  وی 
افـزود:  اقـدام  دسـت  در  هـای  پـروژه  ریالـی 
بـا توجـه بـه منابـع موجـود انتظـار داریـم کـه 
پیمانـکاران پـروژه هـا بـه تسـریع در انجـام آن 
اهتمـام ویـژه داشـته باشـند.انصاری با اشـاره به 
گذشـته درخشـان مـردم نجیـب المـرد در خدمت 
منطقـه،  پیمانـکاران  از  انقـالب،  و  نظـام  بـه 
خواسـتار تعامـل و همراهـی بـا مـردم و ظرفیـت 

هـای بـازار المـرد شـد.
اعتبـار  تامیـن  بـه  اشـاره  بـا  انصـاری  مهنـدس 
بـه  اقـدام  دسـت  در  زیرسـاختی  هـای  پـروژه 
پیمانـکاران اطمینـان داد در بحـث پرداخـت هـا 
جـای نگرانـی وجود نـدارد و افـزود: مـا باید با 
یـک زبان مشـترک صحبـت کنیـم، زبان مشـترک 
برنامـه زمـان بنـدی اسـت. وقتـی کاری را مـی 
توانیـم امـروز انجـام دهیم چـرا طی ۶ مـاه انجام 

. هیم د
و  جنوبـی  سـیل بند  پـروژه  اسـت  ذکـر  قابـل 
شـمالی بـه مبلـغ 17۶0 میلیارد ریال بـه طول 22 
کیلومتـر و طـی 24 مـاه بـه بهره بـرداری می رسـد

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
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طلــوع 
المرد و مهر

حضرت فاطمه الزهرا  )س( :
4  اخبار المرد 

همیشه در خدمت مادر و پای بند او باش، 
چون بهشت زیر پای مادران است؛ و نتیجه 

آن نعمت های بهشتی خواهد بود. 

بـه گـزارش سـیمان خبـر و بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت سـیمان المـرد، در 
بیسـت و پنجمیـن آییـن بزرگداشـت روز صنعـت ومعـدن کـه بـا حضـور جمعـی از 
مدیـران و صنعتگـران اسـتان فـارس برگزارشـد، شـرکت سـیمان المـرد بـرای نهمین 

سـال متوالـی عنـوان واحـد نمونـه صنعتـی فـارس را به خـود اختصـاص داد.
ابراهیـم غـالم زاده مدیرعامـل سـیمان المـرد در حاشـیه ایـن همایـش بیـان کـرد: 
صنعـت و تولیـد در کشـور یکـی از خـاص ترین و شـاید پرفشـارترین شـرایط خود 
را تحمـل مـی کنـد. شـرایطی کـه درآن مانـدن و فعالیت کردن بـا آینـده ای مبهم از 

یـک سـو و عـدم تـالش بـرای تسـهیل واقعی مشـکالت از سـوی دیگر روبروسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: صنعـت وقتـی نمونـه و شـاخص مـی شـود کـه بـا برنامـه 
ریـزی و آینـده نگـری و باهـدف ارتقـا سـطح تـوان اقتصـادی کشـور و تولید رفاه 

درجامعـه بـا آن رفتارشـود، نـه سیاسـت زدگـی و بخـش نامـه پـروری.

ه  را در  جدیـد  نـع  موا شـاهد  گذشـته  سـالهای  در  اظهارداشـت:  ده  زا غـالم 
یـم  ا بـوده  تابسـتان  در  بـرق  و  زمسـتان  فصـل  در  گاز  قطعـی  جملـه  از  تولیـد 
گیـر کارخانـه  ای کـه مشـکالت صنعـت در چهارفصـل سـال گریبـان  بـه گونـه 
بـا قطـع  هـا ی سـیمان و برخـی ازصنایـع مـادر شـده اسـت. وی تاکیـد کـرد: 
کاهـش  بـر  عـالوه  جایگزیـن،  سـوخت  عنـوان  بـه  مـازوت  از  اسـتفاده  و  گاز 
میـزان تولیـد کـه زمینـه سـاز کمبـود سـیمان در بـازار مـی شـود، باعـث بـروز 
مشـکالت  یـن  ا کـه  اسـت  شـده  تولیـد  خـط  بـرای  نیـز  ای  عدیـده  مشـکالت 

اسـت. کـرده  تحمیـل  برمـا  را  آوری  سرسـام  هـای  هزینـه 
تعییـن  بـرای  واحـد  متولـی  یـک  فقـدان  را  صنعـت  اصلـی  مشـکل  زاده  غـالم 
نسـت و گفـت: سیاسـت گـذاری هـای صنعـت بعضا در  سیاسـت هـای صنعتـی دا
ناهماهنگـی  نجـام مـی شـود و  سـازمانها و فضاهایـی خـارج از وزارت صمـت ا
بـرای  ثمـری  صـادرات،  و  تولیـد  ه  را در  نـع  موا ایجـاد  بـه  جـز  موجـود  هـای 

اسـت. نداشـته  صادرکننـدگان  و  تولیدکننـدگان 
بازرگانـی  و  تولیـدی  سیاسـت های  داشـت:  بیـان  المـرد  سـیمان  مدیرعامـل 
بایـد بـرای هـردوی آنهـا برنامـه ریـزی  مکمـل و مرتبـط بـا همدیگـر هسـتند و 

گیـرد. صـورت  لسـاعه  ا خلـق  نـه  شـده،  کارشناسـی  و  کالن 
و  قتصـادی  ا هـای  فعالیـت  عمـده  بـار  خصوصـی  بخـش  اظهارداشـت:  وی 
و  شـود  نمـی  آنهـا  ز  ا الزم  هـای  حمایـت  مـا  ا کشـد  مـی  بـردوش  را  تجـاری 
گرفتـه  تاکنـون  گـود  از  خـارج  قانونگـذاران  طـرف  از  کـه  مصوبـی  نیـن  قوا
شـده اسـت، بـاری از دوش آنهـا برنداشـته و شـاید بـه همیـن علـت هاسـت که 
نـد. ا درآمـده  تعطیـل  نیمـه  و  تعطیـل  بـه صـورت  واحدهـای صنعتـی  از  بسـیاری 

واحدهـای  از  حمایـت  بـرای  دولتمـردان  در  جـدی  راده  ا یادآورشـد:  وی 
ر نبـوده  یـه شـده کارآمـد و تاثیرگـذا را تولیـدی وجـود نـدارد یـا راهکارهـای ا
مشـخص  کشـور  صنعتـی  توسـعه  در  را  خـود  قعـی  وا نقـش  بایـد  دولـت  نـد،  ا
بـا  و  باشـد  نظارتـی  و  کننـده  تسـهیل  و  نقشـی حمایتـی  بایـد  قـع  وا در  کند،کـه 
قتصـاد کالن و بهبـود فضـای کسـب  فراهـم کـردن محیـط بـا ثبـات ، بـه رونـق ا

کنـد. کمـک  کار  و 
یـن عرصـه بـرای  لیـن ا غـالم زاده تصریـح کـرد: بـا همـه مشـکالت موجـود فعا
ی  همـه  بـا  ومـردم  کشـور  بـر  فشـار  کاهـش  و  قتصـادی  ا رونـق  و  سـربلندی 
و  خارجـی  هـای  تحریـم  بـا  بـر  برا نا جنگـی  در  و  نـد  ا یسـتاده  ا موجـود  نـع  موا
وی  نـد.  ا داشـته  نگـه  روشـن  را  تولیـد  چـراغ  داخلـی  هـای  گـی  برنامـه  بـی 
در  واحدنمونـه صنعتـی  عنـوان  بـه  نتخـاب شـرکت سـیمان المـرد  ا بـه  درپایـان 
لـی اشـاره کـرد و تاکیـد کـرد: نمونـه بـودن و نمونـه مانـدن  نهمیـن سـال متوا
 ، بـا کیفیـت  بـا اصولـی همچـون تولیـد  مجموعـه بـزرگ صنعتـی سـیمان المـرد 
یـن برنامـه ریزی  مشـتری مـداری و صـادرات پایـدار صـورت گرفتـه اسـت و ا
کشـور  و  فـارس  اسـتان  در  ویـژه  برنـد  یـک  المـرد  سـیمان  از  هدفمنـدی  و 

اسـت. سـاخته 

مدیرعامل سیمان المرد:
 با قطعی گاز در زمستان و برق در تابستان، مشکالت صنعت چهارفصل شده است

آگهی حصر وراثت 
آقای کاظم عیبجو  دارای شناسـنامه 216 به شـرح دادخواسـت از این شورا درخواست 
گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان عبـاس عیبجـو    به 
شـماره شناسـنامه 1 در تاریـخ 1400/9/24در اقامتـگاه دائمـی خود در اسـیر  بدرود 

حیـات گفتـه  و ورثـه حیـن الفـوت  آن مرحوم منحصر اسـت به 
1-ماهرخ انصار   متولد 1309 ش ش 313  صادره از گله دار  مادر  متوفی  

2-معصومه قاسمی  متولد 1342 ش ش 6 صادره از اسیر زوجه متوفی 
3-فاضل عیبجو   متولد 1362 ش ش 2702 صادره از شیراز  پسر متوفی    

4-کاظم عیبجو     متولد 1366 ش ش 6579941928 صادره از اسیر  پسر متوفی 
5-فاطمه عیبجو    متولد 1364 ش ش 6579939591 صادره از اسیر دختر متوفی  
6-فهیمه عیبجو  متولد 1368 ش ش 2500064824 صادره از اسیر    دختر متوفی 

و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی در خواسـت 
مزبـور را بـه اسـتناد مـاده 362 قانـون امور حسـبی یـک نوبـت آگهی مـی نماید تا 
هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر 

آگهـی ظـرف یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد. 
دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 

آگهی حصر وراثت

آقای وهب یزدان پناه دارای شناسـنامه 9 به شـرح دادخواست به کالسه از این شورا درخواست 
گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان بابا یـزدان پناه فرزنـد محمد 
 بـه شـماره شناسـنامه 3 در تاریـخ 1387/12/20 حیـن الفـوت آن مرحـوم منحصـر اسـت به

1- احمـد یزدان پناه متولد 1362/2/1 کد ملی 657976371 صادره از مهر
2- صفیـه یزدان پناه متولد 1359/4/5 ک ملی 6579768023 صادره از مهر

3- سـمیره یزدان پناه متولد 1367/3/1 کد ملی 25000239701 صادره از الرستان
4- وهـب یزدان پناه متولد 1352/6/3 کد ملی 6579903041 صادره از مهر

5- قاسـم یزدان پناه متولد 1346/11/1 کد ملی 6579753737 صادره از مهر
6- اکبـر یزدان پناه متولد 1356/7/1 کد ملی 6579903031 صادره از مهر
7- معصومـه فرجی متولد 1329/7/1 کد ملی 6579750601 صادره از مهر

و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی در خواسـت مزبـور را به 
اسـتناد مـاده 362 قانـون امور حسـبی یک نوبـت آگهی می نماید تا هر کسـی اعتـراض دارد و 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهی ظرف یـک ماه به شـورا تقدیم 

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

نـرم سـپاه المـرد گفـت:  قـرارگاه جنـگ  دبیـر   
هـدف دشـمن ضربـه زدن به کشـور و از بین بردن 
هویـت ایرانـی از طریـق راه انـدازی جنـگ نرم و 
افزایـش شـبکه هـای ماهـواره ای رایـگان اسـت.

صفـری  حسـین  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
در   17 )ص(  اعظـم  پیامبـر  رزمایـش  حاشـیه  در 
شهرسـتان المـرد، گفـت: دلـدادگان امام و شـهدا 
و  جهـاد  پیشکسـوتان  و  بسـیجیان  شـما  یعنـی 

باشـید. داشـته  فاطمـی  مشـی  بایـد  شـهادت 
وی تصریـح کـرد: از مهم تریـن شـیوه های تعلیـم 
الگوگیـری سـت، و اسـالم هـم  و تربیـت، روش 
انسـان ها، بـر ایـن اصـل  بـرای تربیـت و تعالـی 

اسـت. تأکیـد کرده  مهـم 
افـزود:  المـرد  سـپاه  نـرم  جنـگ  قـرارگاه  دبیـر 
و  بسـیجیان  ارتبـاط  و  مشـی  بایـد  ایـام  ایـن  در 
خوبـی  بـه  )س(  زهـرا  حضـرت  بـا  رزمنـدگان 
انجـام شـود، و شـهید برونسـی در هنـگام عملیات 

از حضـرت زهـرا مـدد گرفـت.
صفـری افـزود: بایـد قـدردان و شـاکر باشـیم که 
در دوره ای هسـتیم کـه دسـتمان گرفتـه شـد و در 
مسـیر شـهدا و اهـل بیـت قـرار گرفتیـم. وی بـا 
اشـاره بـه سـخنان مقـام معظـم رهبـری در مـورد 
یـک  هماننـد  بصیـرت  داشـت :  اظهـار  بصیـرت 
قطـب نمـا اسـت کـه مسـیرها را می توان شـناخت 

و مسـیر صحیـح را بـه خوبـی انتخـاب کـرد.
گفـت:  سـپاه المـرد،  نـرم  قـرارگاه جنـگ  دبیـر 
بصیـرت یعنی دشـمن شناسـی، دوسـت شناسـی و 

جریـان شناسـی اسـت.
وی در همیـن زمینـه ادامـه داد: بصیرت بـه معنای 
امـور  صحیـح  درک  قـدرت  و  حقیقـت  شـناخت 
مشـکالت  و  بحران هـا  کشـاکش  در  کـه  اسـت، 
فـردی و اجتماعـی، جوهـره، ظرفیـت و باورهـای 

افـراد نیـز بـروز و ظهـور می یابـد.
گفـت:  و  زد  مثالـی  زمینـه  همیـن  در  صفـری 
بیـت  اهـل  قاتـالن  از  وقتـی  کربـال  جریـان  در 
می پرسـند هدفتـان چیسـت، میگوینـد می خواهیـم 
بـا پـول و کشـتن ایـن خـوارج، بـرای خودمـان 

بسـازیم. گاه  سـجده 
او ادامـه داد: در جریـان صلـح امـام حسـن )ع( 
هـم همیـن طـور بـود، کـه ایـن چنـد نمونـه از 
فضاسـازی روانـی در تاریـخ می باشـد کـه باید به 

خوبـی بـه ان توجـه کـرد و درس گرفـت.
دنبـال  بـه  دشـمن  اینکـه  یـادآوری  بـا  صفـری 
ضربـه زدن بـه ایران اسـالمی اسـت تصریـح کرد: 
ایـن همـه شـبکه های ماهـواره ای کـه بـه صورت 
پخـش  سـاعته   24 در  ایرانی هـا  بـرای  رایـگان 
می شـود هدفـی جـز ضربـه زدن بـه ایـن نظـام و 
از بیـن بـردن هویـت نیسـت. دبیـر قـرارگاه جنگ 
نـرم سـپاه المـرد افـزود: امـروز تمامی دشـمنان، 
و اسـتکبار فهمیده انـد کـه در زندگـی رهبـری و 
خانـواده ایشـان نقطـه سـیاه کـه هیـچ، یـک نقطه 

نمی کننـد. پیـدا  هـم  خاکسـتری 

دبیر قرارگاه جنگ نرم سپاه المرد:
هدف دشمن ضربه زدن به کشور و از بین بردن هویت ایرانی است

مهندس انصاری، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد تاکید کرد:
استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و بازار شهر المرد در اولویت پیمانکاران


