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مقام معظم رهبری: 
راز پیروزی مسلمین و وحشت و 

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

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

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس مطرح کرد :

همکاری مسئوالن شهرستان المرد در مبارزه با قاچاق سوخت
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 140160311029000566 مورخـه 1401/08/16 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد پور غالمی   فرزند منصور       بشـماره ملی 5128 صادره از  فیروز 
آبـاد   در شـش دانـگ یـک قطعـه زمین زراعتی  به مسـاحت  68635 متر مربع  تحت پالک 30 فرعـی از 1209 اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 1209 اصلی  قطعه 
6 بخش 8 فارس واقع در تو پو چکاپ شهرسـتان فراشـبند    خریداری از مالک رسـمی  جلو دار موسـی لو  محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
 نوبت اول : 1401/8/30      نوبت دوم : 1401/09/15

امید حسینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند                                 م الف /93

هفته نامه  طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی می پذیرد 

۰9۱7۳8۱968۳ -۵272۵648

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون به موجب رای شـماره 140160311029000364 مورخه 05/25/ 1401 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن زراعتـی     تحت پالک 1225/193  مفروز و مجزا  شـده  از پالک 1225/77 به  مسـاحت 50135 متر مربع واقع در فراشـبند باچون منطقه بنی 
قطار بخش 8 فارس در مالکیت آقای اله بخش قهرمانی    فرزند  عباس      به شـماره شناسـنامه   59 قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتی تحدید حدود پالک 
اصلی پس از انتشـار آگهی تحدید حدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضای مالک و برابر دسـتور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی عملیات تحدید حدود پالک موصوف روز سـه  شـنبه مورخه 1401/09/22 سـاعت 9 صبح در محل وقوع ملک شـروع و انجام خواهد گرفت. 
لـذا بـه وسـیله ایـن آگهـی از کلیه صاحبان امالک مجـاور دعوت می گـردد که در وقت مقـرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه نسـبت به حـدود و حقوق 
ارتفاقـی پـالک مذکـور ادعائـی دارنـد طبق ماده 20 قانون ثبـت ، اعتراض خود را کتبـا  از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حـدود به مدت 30 روز بـه اداره ثبت 

اسـناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم و رسـید دریافت دارند. 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/08/30    تاریخ تحدید حدود  1401/09/22

امید حســینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند        90/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون به موجب رای شـماره 140160311029000121 مورخه 03/30/ 1401 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن زراعتـی     تحـت پـالک 1241/308  مفروز و مجزا  شـده  از پالک 1241 اصلی  به  مسـاحت 326986/22 متر مربع واقع در فراشـبند بخـش 8 فارس در 
مالکیـت آقـای عزیـز قلـی  خلیلی    فرزند  ملک حسـین       به شـماره ملـی    2294267761 قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتی تحدید حدود پـالک اصلی پس از 
انتشـار آگهی تحدید حدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضای مالک و برابر دسـتور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
عملیـات تحدیـد حـدود پـالک موصوف روز دو  شـنبه مورخه 1401/09/21 سـاعت 9 صبـح در محل وقوع ملک شـروع و انجام خواهد گرفت. لذا به وسـیله این آگهی 
از کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور دعـوت می گـردد که در وقـت مقرر در محل وقـوع ملک حضور یافته و چنانچه نسـبت به حدود و حقـوق ارتفاقی پالک مذکـور ادعائی 
دارنـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبا  از تاریخ تنظیم صـورت مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند 

تسلیم و رسـید دریافت دارند. 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/08/30    تاریخ تحدید حدود  1401/09/21

امید حســینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند        84/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون به موجب رای شـماره 14016031102900148 مورخه 04/5/ 1401 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن زراعتـی     تحت پـالک 1231/7642  مفروز و مجزا  شـده  از پـالک 1231/7530 به  مسـاحت 141606 متر مربع واقع در فراشـبند بخش 8 
فـارس در مالکیـت آقـای اکبـر حـق شـناس     فرزنـد  محمد رضا       به شـماره شناسـنامه   6790081593 قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتی تحدید حدود 
پالک اصلی پس از انتشـار آگهی تحدید حدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضای مالک و برابر دسـتور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی عملیـات تحدید حدود پالک موصوف روز سـه  شـنبه مورخـه 1401/09/22 سـاعت 9 صبح در محل وقـوع ملک شـروع و انجام خواهد 
گرفـت. لـذا بـه وسـیله این آگهـی از کلیه صاحبان امالک مجـاور دعوت می گردد کـه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه نسـبت بـه حدود و 
حقـوق ارتفاقـی پـالک مذکـور ادعائـی دارند طبق ماده 20 قانون ثبت ، اعتـراض خود را کتبا  از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیـد حدود به مـدت 30 روز به اداره 

ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشبند تسلیم و رسـید دریافت دارند. 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/08/30    تاریخ تحدید حدود  1401/09/22

امید حســینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند        92/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون به موجب رای شـماره 140160311029000120 مورخه 03/30/ 1401 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن زراعتـی     تحـت پـالک 1241/309  مفـروز و مجزا  شـده  از پالک 1241 اصلی  به  مسـاحت 80842/76 متر مربع واقع در فراشـبند بخـش 8 فارس در 
مالکیـت آقـای عزیـز قلـی  خلیلی    فرزند  ملک حسـین       به شـماره ملـی    2294267761 قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتی تحدید حدود پـالک اصلی پس از 
انتشـار آگهی تحدید حدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضای مالک و برابر دسـتور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
عملیـات تحدیـد حـدود پـالک موصوف روز دو  شـنبه مورخه 1401/09/21 سـاعت 9 صبـح در محل وقوع ملک شـروع و انجام خواهد گرفت. لذا به وسـیله این آگهی 
از کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور دعـوت می گـردد که در وقـت مقرر در محل وقـوع ملک حضور یافته و چنانچه نسـبت به حدود و حقـوق ارتفاقی پالک مذکـور ادعائی 
دارنـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبا  از تاریخ تنظیم صـورت مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند 

تسلیم و رسـید دریافت دارند. 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/08/30    تاریخ تحدید حدود  1401/09/21

امید حســینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند        85/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون به موجب رای شـماره 140160311029000233 مورخه 05/25/ 1401 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی      تحت پـالک 1231/7644  مفروز و مجزا  شـده  از پالک 1231 اصلی  به  مسـاحت 73956 متر مربع واقع در فراشـبند بخش 8 فارس 
در مالکیت شـرکت انتقال گاز ایران  منطقه 5 عملیات انتقال گاز  به شـماره شناسـه ملی 101101918813 قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتی تحدید حدود پالک 
اصلـی پـس از انتشـار آگهـی تحدید حدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضای مالک و برابر دسـتور تبصره مـاده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی عملیات تحدید حدود پالک موصوف روز دو  شـنبه مورخه 1401/09/21 سـاعت 9 صبح در محل وقوع ملک شـروع و انجام خواهد گرفت. لذا به وسـیله 
ایـن آگهـی از کلیـه صاحبـان امالک مجـاور دعوت می گردد کـه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه نسـبت به حدود و حقـوق ارتفاقی پالک مذکور 
ادعائـی دارنـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خود را کتبـا  از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیـد حدود به مـدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان 

فراشبند تسلیم و رسـید دریافت دارند. 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/08/30    تاریخ تحدید حدود  1401/09/21

امید حســینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند        89/ م الف

آگهی حصر وراثت 
آقای علی عبداللهی    دارای شناسـنامه 14 به شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت گواهی 
حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان محمـد عبداللهی    به شـماره شناسـنامه 
2487 در تاریـخ 71/1/1 در  اقامتـگاه دائمـی خـود دراسـیر  بدرود حیات گفتـه  و ورثه حین الفوت  
آن مرحـوم منحصـر اسـت به 1- شـهربانو ابراهیمـی    متولـد 1226  ش ش 280 صـادره از مهر  

مـادر    متوفی 
     و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک با انجام تشـریفات مقدماتی در خواسـت مزبور را به 
اسـتناد مـاده 362 قانـون امور حسـبی یـک نوبت آگهی مـی 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 اسیر 
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چای ترش در شهرستان ُمهر 
به بار نشست

در  تـرش  چـای  برداشـت  بـار  نخسـتین 
شـد آغـاز  ُمهـر  شهرسـتان 

یوسـف صفـری سرپرسـت جهـاد کشـاورزی 
سـه  حـدود  امسـال  گفـت:  مهـر  شهرسـتان 
بخـش  کشـاورزی  زمین هـای  از  هکتـار 
یـن شهرسـتان بـه کشـت چـای تـرش  اسـیر ا

شـد. داده  اختصـاص 
صفـری گفـت: متوسـط برداشـت چـای ترش 
پیـش  و  اسـت  کیلوگـرم   ۵00 هکتـار  هـر  در 
۵00 تـن محصـول  بینـی شـده اسـت هـزار و 
نـه  روا و  برداشـت  ُمهـر  مـزارع شهرسـتان  از 

شـود. مصرف  بـازار 
شـده  برداشـت  محصـول  کـرد:  بیـان  وی 
ارسـال  تهـران  و  اصفهـان  اسـتان های  بـه 

. د می شـو
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سرپرسـت 
تـرش،  چـای  دارویـی  گیـاه  گفـت:  مهـر 
گیاهـی کـم توقـع در زمینـه مصـرف کـود و 
نـد از آن  همینطـور کـم آب بـر اسـت و میتوا
شهرسـتان  یـن  ا در  جایگزیـن  کشـت  بعنـوان 

کـرد. اسـتفاده 
تیرماه کشـت  نیمـه اول  گیـاه چای تـرش در 
نیمـه دوم آبـان مـاه  ز  ا برداشـت آن  شـده و 

مه دارد. دا آغاز شـده اسـت و تـا آذر مـاه ا
پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف در 

المرد

طـرح تشـدید کنتـرل و نظـارت بـر اصنـاف در 
شهرسـتان المـرد اجـرا و 10 واحد صنفـی متخلف 

شـد. پلمب 
انتظامـی  فرمانـده  پـور  زارع  مهـراب  سـرهنگ 
اداره  مأمـوران  کـرد:  اظهـار  المـرد  شهرسـتان 
انتظامـی  اماکـن عمومـی فرماندهـی  نظـارت بـر 
واحد هـای  بـا  برخـورد  طـرح  المـرد  شهرسـتان 
اداره  ماموریـن  همـکاری  بـا  را  متخلـف  صنفـی 
صمـت و شـبکه بهداشـت شهرسـتان اجـرا کردنـد.

او افـزود: در اجـرای این طرح، تعـداد 10 واحد 
صنفـی به علـت مـواردی از جمله رعایـت نکردن 
بهداشـت، ارائـه نـدادن پروانه کسـب، پلمب و از 

فعالیـت صنفـی متصدیـان آن ها جلوگیری شـد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان المـرد بـا تأکیـد بر 
تـداوم اجـرای طرح هـای کنترلـی و صیانتـی ویژه 
اصنـاف  قانونمندسـازی  کـرد:  تصریـح  اصنـاف 
یکـی از اولویت هـای مأمـوران اداره نظـارت بـر 

اماکـن عمومـی این شهرسـتان اسـت.
نصب علمک گاز در آخرین 

روستاهای عالمرودشت

ز  گا ه  ر ا د ا ئیـس  ر لـی  فا مسـلم  س  مهنـد
بـا  گـو  و گفـت  ر  د د  مـر ال ن  سـتا شهر
نـد  و ا خد  : شـت ا د ر  ظهـا ا مهـر   ر  نـگا خبر
ن  سـید ر ز  ا قبـل  کـه  یم  کر شـا ا  ر گ  ر بـز
 ) علمک ( ت با نشـعا ا نصـب   ، ما سـر فصـل 
بخـش  ی  ها سـتا و ر یـن  خر آ ر  د ز  گا
ن  و فـز ا ی  ر عتبـا ا بـا  شـت  د و مر عال
ه  بهـر بـه  ل  یـا ر  ۵ /7 4 0 /0 0 0 /0 0 0 بـر 

. سـید ر ی  ر ا د بـر
ر  د علمـک   1 6 4 د  ا تعـد  : د و فـز ا ی  و
خشـتی   ، یـه گهلو  ، حنـا بو ا ی  ها سـتا و ر
قـه  متفر ی  هـا علمـک  یر  سـا و  ی  ز پـر و 
و  شـت  د و مر عال ی  هـا بخـش  ر  د نیـز 
ن  یا همشـهر و  شـد  نصـب   ، گـو خیر
بـا  ل  مسـا ا ن  مسـتا ز ر  د ننـد  ا میتو م  محتـر
م  گـر ا  ر د  خـو ی  هـا نـه  خا  ، طبیعـی ز  گا

. نـد ر ا د نگـه 
یـن  ا م  تمـا ا بـا   : د کـر یـح  تصر لـی  فا
ر  د نی  سـا ر ز گا ذ  نفـو یـب  ضر  ، ه ژ و پـر
بـه  گـو  خیر و  شـت  د و مر عال ی  هـا بخـش 

. سـید ر صـد   ر د  1 0 0

امـام جمعـه المـرد گفـت: مدیـران دسـتگاه های 
اجرایـی و خدمـات رسـان در شهرسـتان المـرد، 
و  دهنـد  گـزارش  مـردم  بـه  را  خـود  عملکـرد 

اسـت. آمـاده  نمازجمعـه  تریبـون 
امـام جمعـه  حجـت االسـالم علـی حسـین زاده 
المـرد در خطبـه هـای نمازجمعـه المـرد کـه در 
مصلـی الغدیـر این شـهر برگزار شـد اظهـار کرد: 
در سـالروز شـهادت سـردار حسـن طهرانـی مقدم 
پـدر موشـکی ایران اسـالمی هسـتیم که در بیسـتم 
آبانمـاه سـال13۹0 بـه درجـه رفیـع شـهادت نائل 
ایـن پاسـدار رشـید سـپاه اسـالم در  شـدند کـه 

عیـن گمنامـی یـک شـخصیت بـی ادعایـی بود.
وی افـزود: جنـگ نعمـت بـود و پـرورش چنیـن 
هـا،  همـت  شـهید  هماننـد  بزرگـی  هـای  انسـان 
شـهید سـلیمانی هـا در کوره جنـگ تفتیده شـدند 
و کارهـای بسـیار بزرگـی را انجـام مـی دادنـد.

وی تصریـح کـرد: قـدرت ایـران را در عرصـه 
موشـکی میبینیـد و امـروز بـه نوعـی مـی تـوان 
اول  نظامـی  گفـت جمهـوری اسـالمی در بحـث 
اسـت و در فاصلـه خیلـی کم بـه ایـن تجهیزات 

اسـت. یافته  دسـت 
کارشناسـان  داد:  ادامـه  المـرد  جمعـه  خطیـب 
نظامـی دنیـا از وضعیـت بـرد موشـک هـای مـا 
میداننـد و دشـمن نیـز از وجـود موشـک های ما 
چنـان ترسـی بـه جانشـان افتـاده و مـا نیـز باید 

در قـوای ظاهـری و باطنـی قـوی شـویم.
بسـیار  افـزاری  قـوی شـدن سـخت  افـزود:  او 
بـرای  عجیبـی  سـالح  خداونـد  و  اسـت،  مهـم 
مومنـان قـرار داده اسـت که این سـالح، سـالح 
دشـمن  دل  در  کـه  اسـت  وحشـت  و  رعـب 

اسـت. انداختـه 

فیلسـوف  و  مفسـر  درگذشـت  سـالروز  بـه  وی 
طباطبایـی  سیدمحمدحسـین  قـرآن،  بـزرگ 
بـا  بایـد  گفـت:  و  کـرد  اشـاره   1360 در سـال 
قـرآن انـس گرفـت زیـرا قرائت قـرآن و تفسـیر 
قرآنـی  هـای  تربیـت  بایـد  و  راهگشاسـت  آن 
فرزندانمـان را سـرلوحه کارمـان قـرار دهیـم و 
رسـم دیرینـه قرائـت قـرآن بعـد از نمـاز صبـح 

کنیـم. احیـاء  هـا  درخانـه  را 
او گفـت: بسـیاری از مشـکالت امروز مـا نتیجه 
غفلـت از خداونـد اسـت و فرزنـدان را بـا قرآن 

و نمـاز مأنـوس کنیـم تـا همه گیر شـود.
غربـت  از  گفـت:  زاده  االسـالم حسـین  حجـت 
کـم  بگوییـم  هرچـی  خوانـی  کتـاب  و  کتـاب 
گفتـه ایـم، و نبایـد از علـم کتابخوانـی دیر شـد 
زیـرا بعـدا رسـانه هـای غربـی بـرای او علم می 
شـوند و خوانـدن کتـاب بـا موبایل بـه درد نمی 
خـورد و بایـد تـالش کـرد تـا فرهنـگ کتاب و 

کتـاب خوانـی رواج بیشـتری پیـدا کنـد.
جایـگاه  موضـوع  بـه  المـرد  جمعـه  خطیـب 
ایـران در نظـم نویـن جهانـی پرداخـت و گفت: 
ایـن جبهـه گیـری سـریع دشـمن بـر علیـه ایران 
اسـالمی، توهیـن بـه ارزش ها، آتـش زدن قرآن 
و مسـجد و... بـه دلیـل ایـن اسـت که احسـاس 

اسـت. کرده  خطـر 
بازیگـران  جهانـی  نویـن  نظـم  افـزود:  وی 
جدیـدی پیـدا کرده اسـت و خیلی از کشـورهای 
و  شـدند  بیچـاره  کرونـا  قضیـه  در  ثروتمنـد 
اروپایـی  کـه  اسـت  آن  دنبـال  بـه  نیـز  آمریـکا 
هـا را بـه زمیـن بزنـد و اینهـا بـه خودشـان هم 
رحـم نمـی کننـد زیـرا صاحـب نفـت و گازند و 

اروپایـی هـا را وابسـته بـه خـود کننـد.
وی افـزود: نقـش ایـران بـه عنـوان یک کشـور 
هیـچ  بـر  ای  منطقـه  در عرصـه  مهـم  گـر  کنـش 
عـراق،  قضیـه  در  و  نیسـت  پوشـیده  کسـی 
سـوریه، افغانسـتان و.... بعنـوان یـک کنـش گـر 

فعـال مـی تـوان بـه عینـه دیـد.
فـازی  در  جدیـد  تحـوالت  بـا  داد:  ادامـه  وی 
شـکل  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  بـرای  دیگـر 
بازیگـر  یـک  اسـالمی  ایـران  کـه  گرفـت 

بیـن  عرصـه  در  فعـال  گـر  کنـش  و  تاثیرگـذار 
اسـت. المللـی 

وی بـه سـه نقـش مهم)انـرژی، فنـاوری نظامـی 
نویـن  نظـم  آینـده  در  کـه  مقاومـت(  وگفتمـان 
جهانـی توسـط ایـران اسـت و آن را بـر عهـده 
بـوی  اکنـون  هـم  وگفـت:  کـرد  اشـاره  دارد 
زیبـای  هـای  خانـه  در  هیـزم  و  زغالسـنگ  دود 
از جنـگ  پـس  و  مـی شـود  پیـدا  هـا  اروپایـی 
و  تریـن  مهـم  بـه  اسـالمی  ایـران  در  اکرایـن 
مبـدل  دنیـا  وگاز  نفـت  انـرژی  منبـع  موثرتریـن 

شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سـخنان مقـام معظـم رهبـری 
هسـتیم  همانجـا  مـا  باشـد  هرکجـا  اسـرائیل  کـه 
اظهـار کـرد: ایـران اسـالمی در عرصـه نظامی و 
بـرای  کـه  غربـی  برخـالف کشـورهای  فنـاوری 
ایـران  کننـد  مـی  اسـتفاده  نامشـروع  مقاصـد 
بـرای  و  کنـد  نمـی  را  کاری  چنیـن  اسـالمی 
اسـتفاده ملـت هـای مظلـوم  صلـح و سـازش و 

بـرای دفـاع از خـود سـاخته مـی شـود.
کـه  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  المـرد  جمعـه  امـام 
عنـوان  تحـت  اسـالمی  ایـران  جدیـد  گفتمـان 
خاطرنشـان  اسـت  جهـان  در  مقاومـت  گفتمـان 
ایـن  و  ایسـتاد  اسـتکبار  مقابـل  در  بایـد  کـرد: 
مبیـن  دیـن  و  سیدالشـهدا  مکتـب  از  برگرفتـه 
اسـالم اسـت، و آمریـکا معتقـد اسـت، یکـی از 
عوامـل شکسـت نظـام تـک قطبـی وجـود محور 

اسـت. جهـان  در  مقاومـت 
را  مـا  سـوخت  تانکرهـای  کـرد:  تصریـح  وی 
بـزن و در رو  بداننـد کـه دوران  بایـد  زدنـد و 
تمـام شـده اسـت و ایـن عصبانیـت ها ودشـمنی 

هـا ایـن اسـت کـه پیـروزی نزدیک اسـت.
سـخنان  پایانـی  بخـش  در  المـرد،  جمعـه  امـام 
و  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  مدیـران  بـه  خـود 
کـرد  انتقـاد  المـرد  شهرسـتان  رسـان  خدمـات 
در  شهرسـتان  مدیـران  از  بعضـی  گفـت:  و 
هسـتند  ضعیـف  مـردم  بـه  دادن  گـزارش  مقـام 
بـه  گـزارش  بیـان  بـرای  نمازجمعـه  تریبـون  و 

اسـت. آمـاده  مـردم 

طی آیینی با حضور بانیان خیر، مسئولین شهرستان المرد 
و مدیران منطقه ویژه، مسجد امام حسین )ع( منطقه ویژه 

اقتصادی المرد افتتاح و به بهره برداری رسید.
بــه گزارش روابــط عمومی منطقه ویــژه اقتصادی 
المرد، مسجد خیر ســاز امام حسین )ع( منطقه ویژه 
اقتصادی المــرد در زمینی به مســاحت 800 متر با 
زیر بنای 400 متر مربع با نیک اندیشــی حاج عارف 

الفردان و همت نماینده وی حاج ســید عبدالحسین 
علــوی و همچنین همراهی خانــواده زنده یاد حاج 

مرتضی جهانبانی احداث و به بهره برداری رســید.
در این مراســم دکتر کرامت فر فرماندار شهرســتان 
المرد با اشاره به رشــد خیره کننده شهرستان المرد 
در زمینــه اقتصــادی و صنعتی افــزود: منطقه ویژه 
این منطقه  اقتصادی المرد مؤلفه ای شــده که مردم 
شــاهد حضور پر رنــگ صنایع باشــند و این یک 
فرصت بسیار بزرگی اســت که در اختیار این منطقه 

است.  شده  گرفته  قرار 
وی کوشــش برای رزق حــالل را مجاهدت در راه 
خدا دانســت و افزود: مســجد و محــل عبادت و 

ارتباط با خالق یکتا جبهه دیگر ایمان اســت.
در ادامه حجت االســالم اســدی امام جمعه موقت 
المرد، با تشــریح گذشــته منطقه بیان داشــت: در 
ســالهای نه چندان دور اینجا شوره زاری بود که به 

زحمت می شــد از آن عبور کرد اما امروز به محل 
تلفیق ایمان و عمل صالح بدل شــده است.

در پایــان مهنــدس آزاد مدیر ســایت منطقه ویژه 
اقتصــادی المرد با تشــریح و تبییــن فعالیت های 
گسترده در حوزه های زیر ساخت و سرمایه گذاری 
در ایــن کانون نوظهور صنعتــی تصریح کرد: منطقه 
ویژه اقتصــادی المرد در حال حاضر 3 هزار میلیارد 
تومــان پروژه در حال اجــرا دارد و حدود 3 هزار 
میلیــارد تومان پــروژه در حال برگــزاری مناقصه 
اســت. وی افــزود: در روزهای وانفســای کمبود 
نقدینگــی، کار بزرگــی با تدبیــر و تالش جهادی 
مدیریت منطقه ویــژه اقتصادی المرد صورت گرفت 
و همه زیرســاخت های الزم جهت ســرمایه گذاران 

گردید. فراهم 
در پایان مراســم با اعطای  یادبــود هایی به بانیان 

آمد. عمل  به  تجلیل  آنان  از  خیر، 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ُمهـــر: 
طی مراسمی در بخشــداری گله دار با حضور محمدی 
فرماندار شهرستان مهر، دوستکام معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی فرمانداری شهرستان و جمعی از دهیاران و 
اعضای شورای اســالمی شهر و بخش، بخشدار گله دار 

معرفی شد.
حمزه محمدی فرماندار شهرستان ُمهـــر در این مراسم 
بیان داشــت: ما به عنوان مدیران باید به همه امور مردم 
رســیدگی کنیم و در این راه پستی وبلندی هایی وجود 
دارد و مردمی بودن در دولت آیت اهلل رئیســی می بینیم، 

چراکه حیات و وجود کشور وابسته به مردم است.
فرماندار شهرستان ُمهـر تصریح کرد: جوان گرایی یکی 
از وعده های دولت ســیزدهم بود و امروز شــاهد آن 

هستیم که جوانان در پست های مدیریتی دیده شده اند.
فرماندار مهر در ادامه گفت:در جامعه مشکالت بسیاری 
وجود دارد و ما باید به عنوان مدیر در جهت رفع آن در 
حد توان خود تالش کنیم و درگذشــته هر کوتاهی که 
بوده گذشته و ما باید در جهت حل مشکل گام برداریم.

محمدی در ادامه بیان داشت:متأســفانه در بســیاری از 
پروژه هایی که در شهرســتان اجراشده موضوع پدافند 
غیرعامل رعایت نشده است و این کار باعث شده امروز 

به مشکالتی مواجه شویم.
وی در ادامه صحبت های خــود گریزی هم به موضوع 
آب گلــه دار زد و گفت: ما با تمــام توان به دنبال رفع 
مشکل آب شهر گله دار هســتیم و امیدواریم بتوانیم در 
آینده نزدیک آب پایداری برای شهر گله دار داشته باشیم 
و ما به عنوان مدیران جامعه باید مشــکالت مردم را به 

حداقل برسانیم.
شایان ذکر است در این مراسم مهدی بهمنی معارفه و از 

زحمات چندین ساله مظاهری تجلیل شد.

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده های نفتـی منطقه 
فـارس، در دیدار با فرماندار شهرسـتان المـرد بر تامین 
وتوزیع سـوخت زمسـتانی صنایع و مبارزه و پیشگیری 

از قاچـاق فـرآورده های نفتی تاکید شـد.
بـه گـزار ش روابـط عمومـی شـرکت ملـی پخـش 
فـر آورده هـای نفتـی منطقـه فـار س، در حضـور و 
دیدارفرمانـدار شهرسـتان المـرد بـا اسـداله طاهـری 

مدیـر منطقـه بر سوخترسـانی و حمایـت از بخش های 
تولیـدی بویـژه صنایـع بـا شـروع فصـل سـرما و رفع 

چالـش هـای موجـود تاکید شـد.
اسـداله طاهـری مدیـر منطقـه فـارس بـا عنایـت بـه 
شـعار سـال ولزوم حمایت جـدی از تولید در راسـتای 
رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری گفـت: بـا توجه به 
سـهم شهرسـتان المرد در تولیدات صنعتـی بویژه تولید 
آلومنیوم در سـطح کشور تامین سـوخت دوم صنایع از 

اولویـت هـای منطقه می باشـد.
وی افزایـش کنتـرل ونظـارت بـر مصـرف کننـدگان 
عمده، شناسـایی کارت های سـوخت مهاجر،شناسایی 
و حمایـت از واحدهـای تولیـدی فعـال و بازدیدهـای 
میدانـی مشـترک بـا سـایر دسـتگاه ها از صنایـع را از 
جملـه اقدامـات منطقـه بمنظـور حمایـت از بخـش 
هـای تولیـدی ومبارزه بـا قاچاق فـرآورده هـای نفتی 

. برشمرد
ایـن مقـام مسـئول از آمادگی کامـل مسـئولین منطقه 
وناحیـه المـرد برای حل مشـکالت واحدهـای تولیدی 
شهرسـتان و منطقـه ویـژه اقتصـادی در حـوزه تامیـن 

فرآورده هـای نفتـی خبـرداد.
ابراهیـم کرامت فرد فرماندار شهرسـتان المردبا اشـاره 
بـه موقعیـت جغرافیایی و جایـگاه شهرسـتان المرد در 
تولیـد محصـوالت صنعتـی از حمایت هـای شـرکت 
ملـی پخش اسـتان در تامیـن بموقع سـوخت قدردانی 
و بـر تسـریع فرایند سوخترسـانی زمسـتانی بـه صنایع 

این شهرسـتان تاکیـد کرد.
وی همچنیـن از حمایـت وهمـکاری کامـل مجموعه 
دسـتگاه های اجـرای شهرسـتان المـرد با شـرکت ملی 
پخـش در مبارزه وپیشـگیری از از قاچـاق فرآورده های 

نفتی در سـطح ایـن شهرسـتان خبرداد.

2اخبار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس مطرح کرد :

همکاری مسئوالن شهرستان المرد در مبارزه با قاچاق سوخت

امام جمعه المرد:
تریبون نمازجمعه آماده بیان گزارش مسئولین به مردم است

طی آیینی با همت خیرین و نیک اندیشان صورت گرفت:
افتتاح مسجد امام حسین )ع( منطقه ویژه اقتصادی المرد

بهمنی بخشدار گله دار شد 

برپایی نمایشگاه کتاب در شهرستان 
المرد

بـه مناسـبت هفتـه کتـاب و کتابخوانی، نمایشـگاه 
کتـاب در شهرسـتان المـرد برپا شـد.

،بـه  بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان 
نمایشـگاه  کتابخوانـی،  و  کتـاب  هفتـه  مناسـبت 
کتـاب با برخـورداری از 2 هـزار عنـوان کتاب در 

بوسـتان »نفـت« شـهر المـرد برپـا شـد.
این نمایشـگاه کتـاب از 13 آبان راه اندازی شـده 
و تـا چهـارم آذر مـاه همه روزه از سـاعت هشـت 
صبـح تـا 21 میزبـان عالقمنـدان بـه حـوزه کتاب 

. ست ا
کتـاب هـای موجـود در ایـن نمایشـگاه در حوزه 
هـای مختلف بـوده و با تخفیـف 20 و ۵0 درصدی 

بـه عالقمنـدان عرضه می شـود.
توزیـع بـن کتـاب بـا تخفیـف ۵0 درصـدی ویژه 
دانـش آمـوزان و تشـکل هـای مختلـف و بازدیـد 
دسـته جمعـی گـروه هـای مختلـف از برنامـه های 

پیـش روی این نمایشـگاه اسـت.
کتاب هـای موجود در نمایشـگاه کتـاب المرد در 
موضوعـات تاریخـی، ادبی، فرهنگی، داسـتانی و... 

بـه مخاطبـان و عالقمندان عرضه می شـود.
با پیگیری های دکتر موسوی نماینده 

مردم در مجلس صورت گرفت:
اختصاص۵۰میلیارد تومان برای 

جاده اشکنان-اهل -کمشک
مهنـدس علیمرادپـور بخشـدار اشـکنان از ابـالغ 
و آسـفالت جـاده محـور  بهسـازی  میلیـاردی   ۵0

اشـکنان- اهـل- کمشـک خبـر داد.
بخشـدار اشـکنان بـا قدردانـی از زحمـات دکتـر 
موسـوی نماینـده مردم شهرسـتانهای المـرد و مهر، 
مسـیر  ایـن  بـرای  اعتبـار  تخصیـص  پیگیـری  در 
پرتـردد و حادثـه آفریـن بیـان داشـت: بـا عنایـت 
ویـژه مهنـدس شـبانی مدیـرکل راه و شهرسـازی 
الرسـتان، ان شـاهلل بـزودی این پـروژه بـه مناقصه 
خواهـد رفـت تـا یکـی از دیگـر از دغدغـه هـای 

مـردم شـریف بخـش اشـکنان مرتفـع گردد.
تمـام  کـرد:  نشـان  خاطـر  علیمرادپـور  مهنـدس 
تـالش و پیگیری های مسـئولین شهرسـتان و بخش 
خصوصـا نماینـده، فرمانـدار  و امام جمعـه محترم 
بـرای رفع مشـکالت و دغدغـه های مردم شـریف 
اشـکنان بـوده که ان شـاهلل بـا حمایت هـای دولت 
مردمـی آیت اهلل رییسـی شـاهد اجرای پـروژه ها و 

مرتفـع سـاختن کمبودها باشـیم.
کشف 99 کیلو تریاک در المرد

فرمانـده انتظامـی المـرد از کشـف ۹۹ کیلوگـرم 
تریـاک در بازرسـی از یک منزل شـخصی در یکی 

از محله هـای ایـن شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ مهـراب زاع پـور فرمانـده انتظامـی المرد 
بیـان کـرد: مأمـوران پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر 
دپـو  از  تخصصـی  و  فنـی  اقدامـات  بـا  المـرد 
مقـداری تریـاک در منزلـی در یکـی از محله هـای 
ایـن شهرسـتان مطلـع و بررسـی موضـوع را بـه 
صـورت ویـژه در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد.

او افـزود: مامـوران پـس از هماهنگـی بـا مرجـع 
قضائـی بـه محل مـورد نظر اعـزام و موفق شـدند 
در بازرسـی از آن منزل ۹۹ کیلوگرم تریاک کشـف 

. کنند
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان المـرد بـا بیـان اینکه 
در ایـن خصـوص یـک نفـر دسـتگیر و برای سـیر 
شـد،  قضائـی  مراجـع  تحویـل  قانونـی  مراحـل 
تصریـح کـرد: شـهروندان می تواننـد در صـورت 
اطـالع از فعالیـت سـوداگران مرگ گـزارش آن را 
بـه مرکـز فوریت هـای پلیسـی 110 اعـالم کننـد

سر پرست بخشداری اسیر 
معرفی شد

نیـه  یما ا هـادی  محمـد  دکتـر  حکـم  بـا 
اسـتاندار فـارس سـرکار خانـم راضیـه اسـد 
اسـیر  بخشـداری  سرپرسـت  عنـوان  بـه  پـور 

شـد معرفـی  مهـر  شهرسـتان 
تحصیلـی  مـدرک  دارای   13۵8 اسـدپورمتولد 
کارشناسـی ارشـد حقـوق جزا و جرم شناسـی 
وکالـت  پروانـه  دارای  بوشـهر  دانشـگاه  از 
تاکنـون   13۹4 سـال  از  اسـت  دادگسـتری 
فرمانـداری  حقوقـی  کارشـناس  عنـوان  بـه 

اسـت کار  بـه  مشـغول  مهـر  شهرسـتان 
پایـگاه  فرماندهـی  بقه  سـا اسـدپور  راضیـه 
چـاه  روسـتای  کبـری  خدیجـه  مقاومـت 
در  عضویـت  و  سـال   7 مـدت  بـه  خالوهـا 
کارنامـه  در  را  مهـر  شـهر  لزهـرا  ا گـردان 

دارد. خـود  کاری 
سـابق  بخشـدار  موسـوی  لرسـول  عبدا :سـید 
عنـوان  بـه  فـارس  اسـتاندار  حکـم  بـا  اسـیر 
فرمانـداری  اجتماعـی  منیتـی  ا سیاسـی  معـاون 

اسـت. شـده  معرفی  گـراش 
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فرمانده سپاه شهرستان مهر خبر داد:
اجرای 27۰ برنامه در هفته بسیج

فرمانـده سـپاه شهرسـتان مهـر گفـت: بسـیج، 
شـعار  عنـوان  بـه  ایـران  ملـت  خدمتگـزار  
 270 و  شـده  انتخـاب  بسـیج  هفتـه  محـوری 
روحیـه  داشـتن  نگـه  زنـده  بـا هـدف  برنامـه 

شـد. خواهـد  اجـرا  هفتـه  ایـن  در  بسـیجی 
سـرهنگ دوم پاسـدار علـی گلـه داریـان در 
نشسـت تشـریح برنامـه هـای هفتـه پرصالبـت 
برگـزار  مهـر  شهرسـتان  سـپاه  در  کـه  بسـیج 
شـده بـود با یـادآوری ایـن نکته کـه حضرت 
بسـیجی  تفکـر  هرجـا  فرمودنـد  امـام)ره( 
و  دشـمنان  طمـع  چشـم  شـد  انـداز  طنیـن 
جهانخـواران از آن دور خواهـد شـد، اظهـار 
داشـت: بسـیج مصـداق تبدیـل تهدیـد هـا بـه 
دشـمن  تهدیدهـای  تمامـی  و  اسـت  فرصـت 
را بـه فرصـت تبدیـل کـرده اسـت و هرجـای 
دنیـا کـه از بسـیج کپـی بـردای کردنـد، نتیجه 
سـوریه  و  عـراق  آن  بـارز  نمونـه  و  گرفتنـد 
اسـت کـه در چنـد سـال گذشـته مـردم ایـن 
دو کشـور را از دسـت داعـش نجـات دادنـد.

وی بـا بیـان اینکـه جوانـان بسـیجی پیشـران 
تصریـح  هسـتند  جامعـه  در  هـا  همـه حرکـت 
کـرد: امـروز دشـمن درحـال ایجـاد ناامیـدی 
بـا  بسـیجی  جوانـان  ولـی  اسـت  جامعـه  در 
بـا  و  هسـتند  مـردم  درکنـار  خالـی  دسـتان 
حـل مشـکالت مـردم امیدآفرینـی مـی کنند و 
دشـمنی کـه تمـام تـالش خـود را بکارگرفتـه 
تـا ایـن نظـام را نابـود کنـد بیشـترین هجمـه 
را علیـه بسـیج ایجـاد کـرده کـه نمونـه بـارز 

اسـت. اخیـر  اغتشاشـات  همیـن  آن 
مـی  فکـر  برخـی  کـرد:  تاکیـد  داریـان  گلـه 
تشـکیل  بسـیج  در  کـه  کسـانی  تنهـا  کننـد 
بـا  ولـی  هسـتند  بسـیجی  انـد  داده  پرونـده 
توجـه بـه سـخنان رهبـر انقـالب همه کسـانی 
دارنـد  انقـالب  و  اسـالم  گـرو  در  دل  کـه 
بسـیجی هسـتند و بایـد افتخـار کنیـم کـه مـا 
را بسـیجی خطـاب مـی کننـد بـه دلیـل اینکـه 
از اسـالم و نظامـی حمایـت مـی کنیـم که در 
جهانـی  الگـوی  یـک  بـه  شـدن  تبدیـل  حـال 

. ست ا
داریـان  گلـه  علـی  پاسـدار  دوم  سـرهنگ 
بیـان ایـن کـه "بسـیج، خدمتگـزار  ملـت  بـا 
ایـران" بـه عنـوان شـعار محـوری هفته بسـج 
بـا  برنامـه   270 اسـت، گفـت:  انتخـاب شـده 
بسـیجی  روحیـه  داشـتن  نگـه  زنـده  هـدف 
بـرای اجـرا در هفتـه پرصالبـت بسـیج برنامـه 
یـادواره  برگـزرای  کـه  اسـت  شـده  ریـزی 
رزمایـش  زهرایی)جاویداالثـر(،  شـهدای 
اهـل  شـهدای  یـادوراه  فاطمـی،  جادگـران 
افتتـاح  تبییـن،  جهـاد  انـدازی  راه  سـنت، 
پایـگاه هـای مقاومـت و الحاقیـه سـالن هـای 
آبرسـانی،  هـای  پـروژه  افتتـاح  ورزشـی، 
شـهید آبـروی محلـه، تجلیـل از رزمنـدگان و 
بسـیجیان، اجتمـاع خادمـان ملـت و وفـادارن 
بـه نظـام، دیـدار بـا خانـواده شـهدا از جمله 
و  هسـتند  بسـیج  هفتـه  شـاخص  هـای  برنامـه 
از همـه مـردم شـریف شهرسـتان مهـر دعوت 
حضـور  هـا  برنامـه  ایـن  در  کـه  کنیـم  مـی 

باشـند. داشـته  پرشـور 
کتابخانه قایمیه اشکنان، کتابخانه 

برتر استان فارس شد

هـای  کتابخانـه  رییـس  قاسـمی  حسـین 
مراسـم  حاشـیه  در  المـرد  شهرسـتان  عمومـی 
برتـر  کتابـداران  و  هـا  کتابخانـه  از  تجلیـل 
دبیرخانـه  اعـالم  بـا  گفـت:  فـارس  اسـتان 
از  فـارس  اسـتان  عمومـی  هـای  کتابخانـه 
چندمیـن  بـرای  اشـکنان  قایمیـه  کتابخانـه 
سـال پیاپـی بـه عنـوان کتابخانـه برتـر اسـتان 

شـد. تجلیـل  فـارس 
قاسـمی گفـت: در ایـن مراسـم که بـا حضور 
در  فـارس  اسـتان  هـای  کتابخانـه  مدیـران 
کتابخانـه  سـپاس  لـوح  شـد  برگـزار  شـیراز 
قایمیـه اشـکنان بـه خانـم احمـدی مدیـر این 

شـد. تقدیـم  کتابخانـه 
گفتنـی اسـت مراسـم تجلیـل از کتابـداران و 
کتابخانـه هـای برتـر اسـتان فارس در شـیراز 

شـد. برگزار 

بـا هـدف تامیـن سـوخت زمسـتانی و بـا انجـام 
پایشـی و  2 هـزار عملیـات و آزمایـش  از  بیـش 
زاگـرس  تولیـدی  چاه هـای  روی  بـر  تخصصـی 
جنوبـی، ضمـن ثبیـت تولید، تـوان تولیـد روزانه 

2 میلیـون متـر مکعـب گاز احیـا شـد.
مهندسـی  اداره  رئیـس  برزگـر  حسـن  محمـد 
گاز  و  نفـت  بـرداری  بهـره  شـرکت  بهره بـرداری 
زاگـرس جنوبـی گفت: انجـام ایـن فعالیت ها حاصل 
متخصصـان  مسـتمر  کار  سـاعت  نفـر  هـزار  پنـج 

مدیریـت امـور فنـی ایـن شـرکت بـوده اسـت.
او گفـت: طـی هفـت مـاه اول امسـال بـا انجـام 
پایشـی  آزمایـش  و  عملیـات  هـزار  دو  از  بیـش 
ماننـد  اصالحـی  اقدامـات  و  تخصصـی  و 
و  کاری  مشـبک  سـازی،  مسـدود  اسـیدکاری، 
رفـع مانـع روی تعـداد شـش حلقـه چـاه، میزان 
دو میلیـون متـر مکعـب تولیـد تکلیفـی گاز ایـن 
شـرکت بـرای فصـل سـرما، احیـاء و تثبیـت شـد.

برزگـر گفـت: انجـام 16 مـورد عملیـات ترمیمی 
دیگـر نیـز منجـر بـه افزایـش کیفیـت و اسـتمرار 

تولیـد گاز این شـرکت شـده اسـت.
تعمیـرات اساسـی و فعالیت هـای فنـی  پایـان 

تخصصـی 
زاگـرس  گاز  و  نفـت  بهره بـرداری  شـرکت 
جنوبـی بـا انجـام حـدود 248 هـزار نفر سـاعت 
فعالیت هـای  و  تاسیسـات  اساسـی  تعمیـرات 
برون چاهـی  و  درون  مهندسـی  و  فنـی  تخصصـی 
بـدون حادثـه در سـه منطقـه عملیاتی بـا آمادگی 
کامـل بـه اسـتقبال تولید پایـدار گاز بـرای فصل 

زمسـتان رفـت.
سیدابوالحسـن محمـدی مدیرعامـل شـرکت بهره 
دربـاره  جنوبـی  زاگـرس  گاز  و  نفـت  بـرداری 
راسـتای  گفـت:در  تعمیـرات  ایـن  جزییـات 

پایـداری  از  اطمینـان  ایمـن،  تولیـد  از  صیانـت 
دارایی هـای  نگهداشـت  و  زمسـتانی  تولیـد 
و  تجهیـزات  اساسـی  تعمیـرات  پـروژه  فیزیکـی، 
حـدود  طـی   1401 سـال  در  شـرکت  تاسیسـات 
1۹7 روز و مقـدار تقریبـی 168هزار نفر/ سـاعت 
نفـر سـاعت  67 هـزار  تعمیـرات اساسـی شـامل 
هـزار   68 پارسـیان،  عملیاتـی  منطقـه  در  کار 
نفـر سـاعت در منطقـه عملیاتـی آغـار و داالن و 
حـدود 33هـزار نفـر سـاعت در منطقـه عملیاتـی 

نـار و کنـگان بـا موفقیـت بـه اتمـام رسـید.
پنجگانـه  آزمایشـگاه های  بخـش  در  گفـت:  او 
و  کار  سـاعت  نفـر  هـزار   ۵0 عملیاتـی  مناطـق 
30 هـزار نفـر سـاعت فعالیـت توسـط متخصصان 
فعالیت هـای  قالـب  در  بهره بـرداری  مهندسـی 

گرفـت. تخصصـی صـورت  و  فنـی 
تعمیـرات  از  دوره  ایـن  در  گفـت:  محمـدی 
13 مرکـز جمـع آوری گاز،  اساسـی در مجمـوع 
گازی،  پاالیشـگاه  یـک  و  تفکیـک  مرکـز  هشـت 
و  توربین هـا  انـواع  ماننـد  دوار  تجهیـزات 
24 متـر  پمپ هـای فرآینـدی، تعمیـر دو هـزار و 
انـواع خطـوط لولـه  ۹۹ متـر  و تعویـض حـدود 
اصلـی انتقـال و جریانـی 6 تـا 48 اینـچ و تعمیـر 

شـد. انجـام  گیر هـا  لختـه 
در  اساسـی  تعمیـرات  بـه  اشـاره  بـا  محمـدی 
منطقـه عملیاتـی آغـار و داالن، گفـت: تعمیـرات 
شـامل  داالن  و  آغـار  عملیاتـی  منطقـه  اساسـی 
پاالیشـگاه  ورودی  گیر هـای  لختـه  تعمیـر 
کنـار  مسـیر  فراینـدی  اصالحیـه  انجـام  داالن، 
گـذر شـیر کنتـرل دبـی پاالیشـگاه داالن، انجـام 
تعمیـرات اساسـی پنـج سـاله پاالیشـگاه داالن از 
1601، کـوره  فـازی، مخـزن  جملـه مخـزن سـه 
لختـه  نوسـازی  و  تعمیـر  جـذب،  برج هـای  و 
 227 تعمیـر  و  شـیرآالت  تعمیـر  داالن،  گیر هـای 
 42 الـی  اینـچ   8 اندازه هـای  متـر خـط لولـه در 

اینـچ اسـت.
تجهیـزات  و  تاسیسـات  تعمیـرات  ادامـه  در  او، 
مربـوط بـه چاه هـا و مراکـز جمـع آوری کنگان، 
تقویـت  ایسـتگاه  تجهیـزات  و  تاسیسـات  تعمیـر 
فشـار گاز نـار و مراکـز جمـع آوری نـار، تعمیر 
الـی   20 سـایز های  در  لولـه  متـر خطـوط   1648

87 متـر خـط لولـه  48 اینـچ و تعویـض حـدود 
گرفتـه  انجـام  اقدامـات  مهمتریـن  جملـه  از  را 
کـرد. عنـوان  کنـگان  و  نـار  عملیاتـی  منطقـه  در 

اساسـی  تعمیـرات  بـا  رابطـه  در  محمـدی 
تعمیـر  گفـت:  پارسـیان  عملیاتـی  منطقـه 
تجهیـزات و نوسـازی لختـه گیـر مرکـز تفکیـک 
آوری  جمـع  مرکـز  تجهیـزات  تعمیـر  خیرگـو، 
تجهیـزات  تعمیـر  وراوی،  و  شـانول  همـا،  گاز، 
شـماره  گاز  آوری  جمـع  مرکـز  تاسیسـات  و 
۵60 متـر خطـوط  یـک تـا سـه تابنـاک، تعمیـر 
 ،26  ،24 نتقالـی و جریانـی در سـایز های  لولـه ا
 14 اینـچ و همچنیـن تعویـض حـدود   36 30 و 
متـر خـط لولـه از جملـه اقدامـات انجـام گرفته 
پارسـیان  منطقـه عملیاتـی  اساسـی  تعمیـرات  در 

بـه شـمار مـی رود.
گاز  و  نفـت  بهره بـرداری  شـرکت  مدیرعامـل 
681 مورد  زاگـرس جنوبـی، انجام یک هـزار و 
درون  و  سـرچاهی  آزمایش هـای  و  عملیـات 
30 هـزار نفـر سـاعت فعالیت  چاهـی بـا انجـام 
بهره بـرداری،  مهندسـی  متخصصـان  توسـط 
بـرداری  نمونـه  704 مـورد  2۵ هـزار و  انجـام 
گیـری  انـدازه  گاز،  آنالیـز  ماننـد  آزمایـش  و 
گازی،  مایعـات  کیفـی  کنتـرل  پارامتر هـای 
مراکـز  و  چاه هـا  سـیال  نمـک  و   S  2  H میـزان 
۵0 هـزار نفر سـاعت  جمـع آوری گاز بـا انجـام 
پنجگانـه  آزمایشـگاه های  توسـط  فعالیـت 
اقدامـات  ایـن  جملـه  از  را  عملیاتـی  مناطـق 

. ست ا
بررسـی محدودیت هـای افـت فشـار در میـدان 
گازی همـا بـا سـاخت مـدل تـک چاهـی همراه 
خطـوط  و  چـاه  هیدرولیکـی  سـازی  مـدل  بـا 
پیگیـری اجـرای فـاز اول پـروژه نصـب  لولـه، 
تجهیـزات داخلـی در مخـزن جـدا کننـده واحد 
منظـور  بـه  هیدرولیکـی  شـبنم  نقطـه  تنظیـم 
فراشـبند،  گازی  پاالیشـگاه  در  پایلـوت  نصـب 
بررسـی وضعیـت جریانـی چاه هـای نزدیـک بـه 
سـطح تمـاس در میـدان نـار و بررسـی عملکرد 
انجـام  اقدامـات  دیگـر  از  سروسـتان  مخـزن 
زمسـتانی  تولیـد  آمادگـی  راسـتای  در  گرفتـه 

می شـود. محسـوب 

ر  پاسـدا سـرهنگ  حضـور  بـا  مراسـمی  در 
مقاومـت  ناحیـه  نـده  فرما ریـان  دا گلـه  علـی 
االسـالم  حجـت  مهـر  شهرسـتان  سـپاه  بسـیج 
در  فقیـه  ولـی  یندگـی  نما مسـئول  محمـدی 
االسـالم  حجـت  مهـر  شهرسـتان  ناحیـه  ه  سـپا
سـید  وراوی  بخـش  جمعـه  مـام  ا محمـدی 
مهنـدس  وراوی.   ر  بخشـدا علـوی   مرتضـی 
و  وراوی  ن  را شـهردا سـنج  ،سـخن  رسـتگار 

مقاومـت  هـای  ه  یـگا پا ندهـان  فرما خـوزی، 
رزمنـدگان،  ز  ا جمعـی  و  وراوی  بخـش 
ده هـای معظـم شـاهد کـه  نـوا ن و خا یثارگـرا ا
ر شـده  در حسـینیه ارشـاد شـهر وراوی برگـزا
سـرگرد  له  سـا نیـم  و  سـه  خدمـات  ز  ا بـود 
بق  سـا نـده  فرما شـیرازی  چمـران  ر  پاسـدا
وراوی  بخـش  ه  سـپا بسـیج  مقاومـت  حـوزه 
بـه  ر حسـن محمـدی  پاسـدا ن  تجلیـل و سـروا
نـده جدیـد حـوزه مقاومـت بسـیج  ن فرما عنـوا

شـد. معرفـی  وراوی  بخـش  ه  سـپا
مام  ا یـن مراسـم حجت االسـالم محمـدی  ا در 
بـه نقش بسـیج  با اشـاره  جمعـه بخـش وراوی 
اظهـار  مقـدس  و  پـاک  نمـاد  یـک  ن  عنـوا بـه 
نـد تمـام و  مـروز آنچـه کـه مـی توا داشـت: ا
کنـد  تضمیـن  را  جامعـه  دینـی  هـای  همیـت  ا
اسـت  اخـالص  محوریـت  بـا  بسـیجی  جامعـه 
ین  ا اسـت کـه هر کجـا  یـن  ا بسـیج  ماموریـت 
نی  نفشـا جا و  لیـت  فعا بـه  نیـاز  والیـی  نظـام 

باشـد داشـته  فعـال  داشـت حضـوری 

ریـان  دا گلـه  علـی  ر  پاسـدا سـرهنگ  :سـپس 
شهرسـتان  مقاومـت  ناحیـه  ه  سـپا نـده  فرما
فرمایشـات  بـه  اشـاره  بـا  نی  سـخنا طـی  مهـر 
بسـیج  ندهـان  فرما گفـت:  رهبـری  معظـم  مقـام 
هـدف  و  مسـیر  ه  را نقشـه  شـناخت  بـا  یـد  با
و  ر  ثیرگـذا تأ حضـور  هـا  عرصـه  تمامـی  در 
ه ضمـن هـم  یـن را فعـال داشـته باشـند و در ا
کننـد. اسـتفاده  هـا  ظرفیـت  تمامـی  ز  ا یـی  فزا ا

ء  رتقـا ا بـر  تاکیـد  بـا  ریـان  دا گلـه  سـرهنگ 
داشـت:  ظهـار  ا جامعـه  در  بسـیجی  فرهنـگ 
عرصـه  همـه  در  برکـت  و  خیـر  یـه  ما بسـیج 

هسـت و  بـوده  جامعـه  هـای 
ه  سـپا بسـیج  مقاومـت  ناحیـه  نـده  فرما
ز  ا تشـکر  و  تقدیـر  ضمـن  مهـر  شهرسـتان 
ر چمـران  پاسـدا له سـرگرد  خدمـات چنـد سـا
مقاومـت  حـوزه  سـابق  نـده  فرما شـیرازی 
ر  پاسـدا ن  سـروا وراوی  بخـش  ه  سـپا بسـیج 
نـده جدیـد   فرما ن  عنـوا بـه  را  حسـن محمـدی 

نمـود. معرفـی  حـوزه  یـن  ا

ر  بخشــدا رفه  معا و  تودیع  منظور  به  ی  ا جلســه 
ر  ندا فرما محمدی  حمزه  ریاســت  به  مهر  مرکزی 
منیتی  ا سیاســی  معــاون  م  دوســتکا حضور  وبا 
معتمدین   ز  ا جمعــی  شــرکت  وبــا  ر  نــدا فرما
ســالمی  ا های  شــورا واعضای  مرکزی.  بخــش 
محل  در  مرکــزی  بخش  های  روســتا ن  را ودهیا
مهر  شهرســتان  ری  ندا فرما جتماعــات  ا لن  ســا

شد ر ا گز بر
ر  ندا فرما محمــدی  حمــزه  ســم  مرا یــن  ا در   
درخصــوص  نی  ســخنا طــی  مهــر  شهرســتان 
جمهوری  مقــدس  م  نظا در  پذیــری  مســئولیت 

ســالمی و خدمت بــی منت به ولــی نعمتان و  ا
. کرد بیان  لبی  مطا مســئول  ز  ا مردم  یتمندی  رضا

له  ســا  ۹ خدمات  ز  ا مهر  شهرســتان  ر  نــدا فرما
بق بخــش مرکزی  ر ســا ده بخشــدا علــی علیزا
ن  به عنوا ا  ر تقدیر و تشــکر و سلیمان رشــیدی 

کرد معرفی  بخش  ین  ا جدید  ر  بخشــدا
بخش  بق  ســا ر  بخشــدا ده  علیــزا علی  ســپس 
خود  عملکرد  بیــان  به  نی  ســخنا مهرطی  مرکزی 

خت ا د پر
ر جدیدبخش  مه ســلیمان رشیدی بخشــدا ا د ا در 
نی ضمن تقدیر و تشــکر  مرکزی مهر  طی ســخنا
در  مردم  ینده  ونما ر  نــدا فرما د  عتما ا حســن  ز  ا
فارس  ر  ندا ســتا ا و  ســالمی  ا ی  شــورا مجلس 
رم  میدوا ا کــرد  عــالم  ا نتصاب  ا یــن  ا بخاطــر 
های  هی خوب اعضای شــورا باهمــکاری وهمرا
وخیریــن  ومعتمدیــن  ن  را دهیــا و  ســالمی  ا
لی شــریف  ها ر گره گشــای مشــکالت ا بزرگوا

باشــیم. مرکزی  بخش  ر  والیتمدا ونجیب 
هو  چا محله   13۵3 سال  متولد  رشــیدی  سلیمان   

رشــد  ا کارشناســی  تحصیلی  مدرک  رای  ا د مهر 
رســمی  رمند  کا و  ســت  ا موزشــی   آ تحقیقات 

است  پرورش  و  آموزش 
رشیدی  محمد  ر  بزرگوا شــهید  در  برا رشــیدی   
آموزش  حراست  مسئولیت  ۵ســال  بقه  سا کنون  تا
یی  بتدا ا آموزش  ۵ ســال مسئول  مهر.  پرورش  و 
مســئول  مهر،  پــرورش  و  مــوزش  آ مدیریــت 
شهرســتان  پرورش  و  آموزش  مدیریت  آموزش 
پرورش  و  آموزش  ســت  حرا مسئول  عســلویه  
شهرســتان  مدارس  مدیر  ســال  ســه  عســلویه 
مهر  شهرســتان  مدارس  ر  موزگا آ ســال   12 مهر 
دیگر  و  مهر  فرهنگیان شهرستان  بســیج  مســئول  ،
رد  ا د خود  مه  نا ر کا در  جتماعی  ا هــای  لیت  فعا

ر جدید بخش مرکــزی مهرضمن حضور  بخشــدا
ی  دا ا و  مهر  شــهر  م  گمنا شــهدای  ر  گلــزا در 
با  ن  پیوســتگا به حق  آن  مخ  م شــا مقا به  م  ا حتر ا
ه  ا ر مه  ا د وا شــهدا   های  رمان  آ با  ن  پیما تجدید 
لیت   فعا و  یافت  خود حضــور  ر  کا محل  در  نان  ا

کرد ز  غا آ ا  ر خود  کاری 

۳اخبار

باحکم استاندارفارس
سلیمان رشیدی بخشدار مرکزی شهرستان مهر شد

فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج سپاه بخش وراوی معرفی شد

روزانه دو میلیون متر مکعب گاز در زاگرس جنوبی احیاء شد

دبستان شهید خسروی شهرستان 
المرد رنگ و بوی کتاب گرفت

بـا  اولیـن روز هفتـه کتـاب و کتابخوانـی و  در 
شـهردار،  المـرد،  شهرسـتان  فرمانـدار  حضـور 
و  فرهنـگ  اداره  مسـئول  شـهر،  شـورای  رییـس 
ارشـاد اسـالمی و تعـدادی از مسـئولین در جشـن 
آغـاز هفتـه کتـاب و کتابخوانـی شـرکت کردنـد. 
در ایـن آییـن کـودکان دبسـتان شـهید خسـروی 
بـه ارائـه مقالـه، شـعر و نمایشـنامه بـا موضـوع 
شهرسـتان  فرمانـدار  سـپس  پرداختنـد.  کتـاب 
المـرد دقایقـی بـا کـودکان پیرامون اهمیـت کتاب 
صحبـت و سـپس از نمایشـگاه کتابهای دست سـاز 
دانش آمـوزان بازدیـد کـرد  در پایـان نیـز وعـده 
داده شـد کـه تعـداد 100جلـد کتـاب از طـرف 
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان المـرد 
کتابخانه هـای  اداره  طـرف  از  کتـاب  ۵0جلـد  و 
مدرسـه  کتابخانـه  بـه  المـرد  شهرسـتان  عمومـی 

شـهید خسـروی اهـدا خواهـد شـد.
فرمانده ناحیه سپاه المرد عنوان کرد:
۳۳۰ برنامه همزمان با هفته بسیج 

در المرد اجرا می شود
ناحیـه  فرمانـده  جعفـری  سـیدمحمود  سـرهنگ 
مقاومت بسـیج سـپاه المـرددر جمـع خبرنگاران 
بـا  امسـال  بسـیج  هفتـه  تفـاوت  کـرد:   اظهـار 
سـال هـای دیگـر در این اسـت کـه بـا توجه به 
خوابـی کـه فتنه گـران بـرای این انقـالب دیده 
مـا  بسـیجیان  میطلبـد  کـه  اسـت  ایـن  در  انـد 
قـوی تـر و بابصیـرت تـر از سـال های گذشـته 
و  داخلـی  دشـمنان  بـه  و  کننـد  پیـدا  حضـور 

خارجـی نشـان دهنـد.
پرصالبـت  هفتـه  در  اینکـه  بابیـان  جعفـری، 
افـزود:  داشـت  را خواهیـم  برنامـه   330 بسـیج 
مجموعـه  در  خدمـت  جهـاد  از  جدیـدی  فـراز 
بسـیج بـا شـعار بسـیج خدمتگـزار ملـت ایـران 

اسـت کلیـد خواهـد خـورد.
بسـیج  هفتـه  عناویـن  تریـن  مهـم  بـه  وی 
شـده  ثبـت  گـروه   170 گفـت:  و  پرداخـت 
برگـزاری  کـه  داریـم  شهرسـتان  در  جهـادی 
رزمایـش بـزرگ جهادگـران فاطمی به اسـتعداد 
3۵ گـروه جهـادی و در قالـب تیم هـای ده نفره 

شـد. خواهـد  برگـزار 
جعفـری افـزود: اسـتقرار تیـم هـای تخصصـی 
محـروم  مناطـق  از  بعضـی  در  بسـیج  پزشـکی 
بهمـراه ویزیـت رایـگان وهمچنیـن نـذر خـون 
در بخـش خیرگـو از دیگـر برنامـه هـای بسـیج 

در هفتـه بسـیج اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بهـره بـرداری از یک 
واحـد مسـکونی محرومیـن بـه ارزش تقریبـی 3 
میلیـارد ریـال در هفتـه بسـیج انجام خواهد شـد 
137واحـد  گذشـته  یکسـال  در  کـرد:  تصریـح 
مسـکونی توسـط گـروه هـای جهـادی بسـیج به 
ارزش ۹ میلیـارد ریـال بـا جـذب کمـک هـای 
واحـد مسـکونی   1۵ مرمـت شـده کـه  خیریـن 
سـاخت  حـال  در  امـداد  کمیتـه  مشـارکت  بـا 
و پیشـرفت ۵0 درصـدی کـه سـه واحـد از ان 

تکمیـل و تحویـل داده شـد.
فرماندهـی ناحیـه سـپاه المرد گفت: در یکسـال 
گذشـته حـدود 2۵هزار بسـته معیشـتی به ارزش 
120هـزار  همچنیـن  و  10میلیاردونیـم  تقریبـی 

پـرس غـذای گرم طبخ شـده اسـت.
گـروه  گذشـته  یکسـال  در  افـزود:   جعفـری   
جهـادی احـرار 22نفـر از  زندانیـان غیرعمـد به 

مبلـغ 4 میلیـارد ریـال را آزاد کـرده انـد.
التحریـر  لـوازم  2۵00بسـته  کـرد:  تصریـح  او 
و  ریـال  8میلیـارد  ارزش  بـه  آمـوزی  دانـش 
همچنیـن 3۵ جهزیـه بـه زوجیـن کـم بضاعت و 
همچنیـن پـروژه هـای آبرسـانی در دسـت اقدام 
خـط طرح محـرم، سـاخت مخزن آب روسـتایی 
و احیـای چاههـای آب غیرفعـال در کمـک بـه 
طـرح محـرم شهرسـتان از دیگـر برنامـه بسـیج 

باشـد. می 
نمایـش  بـه  شهرسـتان  تأمیـن  شـورای  عضـو 
قالـب  در  بسـیجیان  اقتـدار  شـدن  گذاشـته 
حماسـه شـکوه بـا حضـور گـردان هـا و پایگاه 
هـای بسـیج در پنجم آذرمـاه را از دیگـر برنامه 
پاسداشـت  وگفـت:  کـرد  عنـوان  بسـیج  هـای 
مقـام شـامخ شـهدا بـا برگـزاری 1۵ یـادواره یا 

مجلـس شـهدایی انجـام مـی شـود.
وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه برپایـی میزخدمت 
رسـان  خدمـات  ادارات  بسـیج  بـا  تعامـل  در 
شـد  خواهـد  برگـزار  شهرسـتان  نقطـه   10 در 
خاطرنشـان کـرد: میقـات صالحیـن در 4 آذرماه 
در مصالهـای سراسـر شهرسـتان انجـام میشـود 
کـه ویـژه برنامه بسـیج، نشـاط وجوانـی نیز در 

پایـگاه هـا انجـام خواهد شـد.
هـای  کارگاه  سلسـله  جعفـری،  سـرهنگ 
برگشـت بـه زندگـی، و پیشـگیری از اعتیـاد در 
پنـج پایـگاه و ویـژه برنامـه هفتـه بسـیج در کام 
ملـت، مسـابقات عملیاتـی وهیجانـی مختلف در 
بخـش عالمرودشـت، برپایـی نمایشـگاه صنایـع 
دسـتی، غذاهـای سـنتی و غرفـه هـای فرهنگـی 
پایـگاه هـا در چاهـورز را از دیگـر برنامـه های 
بسـیج عنـوان کـرد و گفت: برپایی شـب شـعر، 
سـینما  انـدازی  راه  و  پاتوقـی  تئاتـر  و  سـرود 
هـای  برنامـه  تریـن  مهـم  از  محلـه  مقاومـت 

اسـت. هنری 
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امام حسین      )ع(
4 آگهی 

کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب 
خالق بخرند، رستگار نخواهند شد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 140160311029000515 مورخـه 1401/08/9 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم نوشـادی فرزند حسن      بشـماره ملی 2451890411 صادره از  فراشبند  
در شـش دانـگ یـک بـاب خانه  به مسـاحت  222 متـر مربع پالک 7914 فرعـی از 1231 اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 1231 اصلی  قطعـه 6 بخش 8 فارس 
واقع در شهرسـتان فراشـبند    خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین پور حسـینی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
 نوبت اول : 1401/8/15      نوبت دوم : 1401/08/30

امید حسینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند                                 م الف /83

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 140160311029000042 مورخـه 1401/03/16 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عبداله عالی شـوندی  فرزند علی       بشـماره ملی 2450715843 
صادره از  فراشـبند  در شـش دانگ قطعه زمین زراعتی به مسـاحت  111292/76 متر مربع پالک 7645 فرعی از 1231 اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
1231 اصلـی  قطعـه 6 بخـش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند    خریداری از مالک رسـمی آقای عباس  نوشـادی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
 نوبت اول : 1401/8/15     

 نوبت دوم : 1401/08/30
امید حسینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند                                 م الف /82

آگهی حصر وراثت 
آقـای سـید حسـن رضایی   دارای شناسـنامه ۹ به شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت گواهی حصـر وراثت نمـوده و چنین 
توضیـح داده کـه شـادروان سـید محمد رضا رضایی   به شـماره شناسـنامه 6۵7004343۹ در تاریـخ 1401/8/2 در  اقامتگاه دائمی خود 

دردرالمیـزان   بـدرود حیـات گفتـه  و ورثه حین الفـوت  آن مرحوم منحصر اسـت به 
1- سید حسن رضایی  متولد 1343  ش ش ۹ صادره از مهر  پدر متوفی 

2-سیده هاجر رضایی   متولد 1348 ش ش 784 صادره از مهر  مادر متوفی    
  و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینک با انجام تشـریفات مقدماتی در خواسـت مزبور را به اسـتناد ماده 362 قانون امور حسـبی 
یـک نوبـت آگهـی مـی نماید تا هر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیت نامـه ای از متوفی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهی ظرف 

یـک مـاه به شـورا تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد. 

دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 

آگهی حصر وراثت 
آقـای علـی عبداللهـی    دارای شناسـنامه 14 به شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نمـوده و چنین توضیـح داده که 
شـادروان شـهربانو ابراهیمـی    بـه شـماره شناسـنامه 28۵ در تاریـخ 138۵/6/30 در  اقامتـگاه دائمی خود دراسـیر  بدرود حیات گفتـه  و ورثه حین 

الفـوت  آن مرحـوم منحصر اسـت به 
1- نوراله عبداللهی   متولد 13۵4  ش ش 22 صادره از مهر  پسر متوفی  متوفی 

2-اکبر عبداللهی    متولد 13۵7 ش ش 1237 صادره از مهر  پسر  متوفی
 3-علی  عبداللهی    متولد 13۵۹ ش ش 14 صادره از مهر  پسر  متوفی

     و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی در خواسـت مزبـور را به اسـتناد مـاده 362 قانون امور حسـبی یک 
نوبـت آگهـی مـی نمایـد تا هر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیت نامـه ای از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهـی ظرف یک ماه به شـورا 

تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد. 

دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 

آگهی حصر وراثت 
آقـای علی علیزاده     دارای شناسـنامه 634 به شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت گواهـی حصر وراثت 
نمـوده و چنیـن توضیح داده که شـادروان محمد علیزاده به شـماره شناسـنامه 8 در تاریـخ 1401/7/14 در  اقامتگاه 

دائمـی خـود در شـهرک امـام خمینی   بـدرود حیات گفتـه  و ورثه حین الفـوت  آن مرحوم منحصر اسـت به 
1- بی بی گل شریفی    متولد 1328  ش ش 2 صادره از مهر  همسر   متوفی 

2-علی علی زاده     متولد 13۵۹ ش ش 634 صادره از مهر  
 3- عبدالرسول علیزاده متولد 1361 ش ش 7 صادره از مهر

  4- میثم  علیزاده متولد 1364 ش ش 7 صادره از مهر
۵- سلمان  علیزاده متولد 1372 ش ش ۵1۵0121861 صادره از المرد 

6- طاهر علیزاده  متولد 1367 ش ش 84 صادره از مهر
7- لیال  علیزاده متولد 13۵6 ش ش ۵41 صادره از مهر

     و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک با انجـام تشـریفات مقدماتی در خواسـت مزبور را به اسـتناد ماده 
362 قانـون امـور حسـبی یـک نوبـت آگهـی مـی نماید تـا هر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیت نامـه ای از 
متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظرف یـک ماه بـه شـورا تقدیـم دارد و اال گواهی صـادر خواهد 

 . شد

دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 

آگهی حصر وراثت 
آقـای محمـد محمـدی     دارای شناسـنامه ۵1۵00428۵4 بـه شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواسـت 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان عبدالحسـین محمدی    به شـماره شناسـنامه 2 
در تاریـخ 1400/2/12 در  اقامتـگاه دائمـی خود دراسـیر  بـدرود حیات گفته  و ورثه حیـن الفوت  آن مرحوم 

منحصر اسـت به 
1- خاتون انصار  متولد 1334 ش ش 14 صادره از مهر  همسر  متوفی  

2- عادل محمدی   متولد 13۵3 ش ش 12۵7 صادره از مهر     
 3- رضا محمدی   متولد 13۵6 ش ش 12۵۹ صادره از مهر     
4- یداهلل  محمدی   متولد 1360 ش ش 702 صادره از مهر     

۵- محمد  محمدی   متولد 1370 ش ش ۵1۵00428۵4 صادره از المرد      
6- کبری  محمدی   متولد 13۵۵ ش ش 12۵8 صادره از مهر     
7- معصومه  محمدی   متولد 1361 ش ش 30 صادره از مهر     
8- سلیمه محمدی   متولد 1367 ش ش 33۹ صادره از مهر     
۹- صدیقه  محمدی   متولد 1363 ش ش 27 صادره از مهر     

     و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی در خواسـت مزبور را به اسـتناد 
مـاده 362 قانـون امـور حسـبی یـک نوبت آگهی مـی نماید تا هر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیت نامه 
ای از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهی ظرف یک مـاه به شـورا تقدیـم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شـد. 

دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 

آگهی حصر وراثت 
آقای محمد محمدی     دارای شناسـنامه ۵1۵00428۵4 به شـرح دادخواسـت از این شـورا درخواست گواهی 
حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیح داده که شـادروان خاتـون انصار    به شـماره شناسـنامه 14 در تاریخ 
1401/7/20 در  اقامتـگاه دائمـی خـود دراسـیر  بـدرود حیات گفتـه  و ورثه حین الفـوت  آن مرحوم منحصر 

اسـت به 
1- عادل محمدی   متولد 13۵3 ش ش 12۵7 صادره از مهر     
 2- رضا محمدی   متولد 13۵6 ش ش 12۵۹ صادره از مهر     
3- یداهلل  محمدی   متولد 1360 ش ش 702 صادره از مهر     

4- محمد  محمدی   متولد 1370 ش ش ۵1۵00428۵4 صادره از المرد      
۵- کبری  محمدی   متولد 13۵۵ ش ش 12۵8 صادره از مهر     
6- معصومه  محمدی   متولد 1361 ش ش 30 صادره از مهر     
7- سلیمه محمدی   متولد 1367 ش ش 33۹ صادره از مهر     
8- صدیقه  محمدی   متولد 1363 ش ش 27 صادره از مهر     

     و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی در خواسـت مزبور را به اسـتناد 
مـاده 362 قانـون امـور حسـبی یـک نوبت آگهی مـی نماید تا هر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیت نامه 
ای از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهی ظرف یک مـاه به شـورا تقدیـم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شـد. 

دفتر  شورای حل  اختالف اسیر 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون به موجب رای شـماره 140160311029000147 مورخه 04/5/ 1401 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ 
یک قطعه زمین زراعتی     تحت پالک 1231/7643  مفروز و مجزا  شـده  از پالک 1231/7530 به  مسـاحت 130333/65 متر مربع واقع در فراشـبند بخش 8 
فارس در مالکیت آقای اکبر حق شـناس   فرزند  محمد رضا     به شـماره شناسـنامه   6790081593 قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتی تحدید حدود پالک 
اصلی پس از انتشـار آگهی تحدید حدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضای مالک و برابر دسـتور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی عملیات تحدید حدود پالک موصوف روز سـه  شـنبه مورخه 1401/09/22 سـاعت 9 صبح در محل وقوع ملک شـروع و انجام خواهد گرفت. 
لـذا بـه وسـیله ایـن آگهـی از کلیه صاحبان امالک مجـاور دعوت می گـردد که در وقت مقـرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه نسـبت به حـدود و حقوق 
ارتفاقـی پـالک مذکـور ادعائـی دارنـد طبق ماده 20 قانون ثبـت ، اعتراض خود را کتبـا  از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حـدود به مدت 30 روز بـه اداره ثبت 

اسـناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم و رسـید دریافت دارند. 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/08/30    تاریخ تحدید حدود  1401/09/22
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون به موجب رای شـماره 140160311029000147 مورخه 04/5/ 1401 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن زراعتـی     تحـت پـالک 1231/7643  مفروز و مجزا  شـده  از پـالک 1231/7530 به  مسـاحت 130333/65 متر مربع واقع در فراشـبند بخش 8 فارس 
در مالکیت آقای اکبر حق شـناس   فرزند  محمد رضا     به شـماره شناسـنامه   6790081593 قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتی تحدید حدود پالک اصلی پس 
از انتشـار آگهی تحدید حدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضای مالک و برابر دسـتور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
عملیات تحدید حدود پالک موصوف روز سـه  شـنبه مورخه 1401/09/22 سـاعت 9 صبح در محل وقوع ملک شـروع و انجام خواهد گرفت. لذا به وسـیله این آگهی 
از کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور دعـوت مـی گردد که در وقـت مقرر در محل وقـوع ملک حضور یافته و چنانچه نسـبت به حدود و حقـوق ارتفاقی پالک مذکـور ادعائی 
دارنـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبا  از تاریخ تنظیم صـورت مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند 

تسلیم و رسـید دریافت دارند. 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/08/30   
 تاریخ تحدید حدود  1401/09/22
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