
معاون قرآنی وزارت ارشاد در ُمهر:
جایزه ادبی ریحانه استعداد گسترش دارد

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: جایزه ادبی ریحانه استعداد این را دارد که به رشته های دیگر گسترش یابد.
حجت االسالم محمدرضا حشمتی در آیین معرفی برگزیدگان نخستین جایزه ادبی »ریحانه« که در تاالر پاالیشگاه پارسیان شهرستان ُمهر 
برگزار شد، همچنین از مؤسسه مرکز اسالمی فاطمیه به خاطر اجرای این همایش قدردانی کرد و گفت: یکی از سیاست های دولت و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این است که چنین کارهایی را به مؤسسات مردمی واگذار و از این حرکت های بزرگ حمایت کند. 
معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد ابراز امیدواری کرد که این رویداد ادبی در سال های آتی با قوت بیشتری ادامه یابد تا شاهد خلق 

آثار هنری و فرهنگی بیشتری در این موضوع باشیم و این جایزه جای خود را در میان سایر جوایز ادبی، فرهنگی و هنری باز کند.
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مدیر عامل برق فارس در جلسه تشویق از صاحبان صنایع عنوان کرد:

تعامل و همکاری  صاحبان صنایع موجب کاهش قابل توجه پیک بار شد
به منظور ارتقای سطح رضایت مشتریان 
بزرگ برق فارس در بخش فوق توزیع، 
استان  صنایع  صاحبان  از  تشویق  جلسه 
مهندس  با حضور  بوشهر،  و  فارس  هاي 
شرکت  عامل  مدیر  کریمی  عبدالعزیز 
مهندس غالمرضا  فارس،  اي  منطقه  برق 
مهندس  برداري،  بهره  معاون  نصیري 
ریزی  برنامه  معاون  روغنیان  حمزه 
و  سازمان  ارشد  مدیران  تحقیقات،  و 
کارشناسان مربوطه، در سالن شهید هاشم 

پور این شرکت برگزار شد. 
شرکت  عمومي  روابط  دفتر  گزارش  به 
برق منطقه اي فارس، مهندس عبدالعزیز 
طی  فارس،  برق  عامل  مدیر  کریمي 
در  صنایع  صاحبان  همکاری  سخنانی  
کاهش پیک بار را ارزشمند و قابل تقدیر  
سال  در  ساخت:  نشان  خاطر  و   دانست 
جاری علی رغم رشد مصرف برق، ضمن 
تعاملی که با صاحبان صنایع داشتیم، اوج 
مصرف تابستان را بدون هیچگونه شکل 
این  در  لذا  سرگذاشتیم.  پشت  خاصي 
مراسم از همکاری و نقش مهم مشترکین 

بزرگ برق، تقدیر و تشکر می کنم. 
وی در ادامه به ارزش اجتماعی و معنوی 
برق  صنعت  در  مشتری  رضایت  جلب 
دست  به  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
آوردن رضایت مشتری در صنعت برق، 
با  سود و زیان مرتبط نمی باشد و ارتباط 
مالی با این مقوله ندارد؛ اما در آن، ارزش 
ای   ویژه  اخالقی  و  معنوی  اجتماعی، 
نهفته است که ما به این بخش بیشتر بها 

می دهیم. 
که  مطلب  این  بیان  با  کریمی  مهندس 

رسالت برق هاي منطقه 
اي سراسر کشور تأمین 
پایدار  و  مطمئن  برق 
خود  مشتریان  برای 
کرد:  تصریح  مي باشد 
استفاده  شرایط  باید  ما 
از برق پایدار و مطمئن 
به منظور استفاده تمامي 
تعرفه  در  مشترکین 
فراهم  را  مختلف  هاي 

و  تولید  به جهت  صنایع  چه  اگر  کنیم، 
اهمیت  از  خود  نوبه  به  اقتصادي  رونق 
بسیار زیادي بر خوردار مي باشند، اما در 
به  الزم  خدمات  مي بایست   راستا   این 
همراه ایجاد تعامل، به گونه ای ارائه شود 
که منجر به احساس رضایت آنان شود؛ 
مشتریان  نیز  ما  وجودی  فلسفه  که  چرا 
هستند.  مدیر عامل برق فارس همچنین از 
تالش همکاران خود که در انجام کاهش 
پیک بار کم با  اجرای طرح تعطیالت و 
تعمیرات سالیانه و طرح ذخیره عملیاتی و 
با همکاری مشترکین بزرگ انجام شد و 
منجر به کاهش پیک بار و دریافت لوح 
تشکر  توانیر گردید،   از شرکت  تقدیر 

کرد. 
خود،  سخنان  پایان  در  کریمی  مهندس 
دستاورد حاصل شده را یکی از مصادیق 
سپس  و  برشمرد  مقاومتی  اقتصاد  بارز 
صنایع  از صاحبان  تقدیر،  لوح  اهدای  با 
عمل  به  تشکر  و  تقدیر  فارس  استان 

آورد. 
نشست،  این  در  که  است  ذکر  شایان 
برنامه  معاون  روغنیان  حمزه  مهندس 

گزارش  فارس،  برق  تحقیقات  و  ریزی 
اطالع  به  را  مزبور  طرح  روند  از  کاملی 

حضار رساند.
و  درست  استفاده  روغنیان  مهندس   
را  مشترکین  توسط  برق  بهینه  مصرف 
مهم و ارزشمند خواند و اثرات موثر آن 
را عالوه بر کاهش خاموشی ها، توجه به 
محیط زیست، عدم اتالف سرمایه و حفظ 

منابع ملی دانست. 
که  است  این  از  حاکی  ارسالی  گزارش 
در ادامه این جلسه، مدیران صنایع بزرگ  
فارس ضمن بازدید از دیسپاچینگ برق 
این مرکز آشنا  نحوه عملکرد  با  فارس، 
که  هایی  شرکت  می شود،  اضافه  شدند. 
از  فارس  ای  منطقه  برق  شرکت  توسط 

آنان تقدیر به عمل آمد، عبارت اند از:  
 سـیمان سـاروج، سـیمان فارس، سیمان 
فـارس نـو، سـیمان الر، سـیمان المرد، 
سـیمان داراب، سیمان اسـتهبان، سیمان 
آبـاده، سـیمان سـفید نی ریـز، سـیمان 
دشتسـتان، السـتیک دنـا، ذوب آهـن 
بهـرگان،  نفتـی  منطقـه  پارسـارگاد،  

پاالیشـگاه گاز فجـر جـم.

مدیرکل تبلیغات اسالمی فارس 
با نماینده صدا و سیما تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره 
فارس،  اسالمی  تبلیغات  کل 
امضا  از  مهرابی  حجت االسالم 
اداره  همکاری  نامه  تفاهم 
و  با صدا  اسالمی  تبلیغات  کل 
دیدار  در  فارس  مرکز  سیمای 
خائف نماینده این سازمان خبر 

داد.
از  طرفین  دیدار  این  در 
فعالیت  و  دینی  تبلیغ  ضرورت 
جامعه،  در  مذهبی  فرهنگی 
سومین  شیراز  شهر  خصوصًا 
و  تأکید  بیت)ع(  اهل  حرم 
خصوص  این  در  راهکارهایی 

ارائه کردند.
حجت االسالم مهرابی گفت: این 

تفاهم نامه در خصوص پوشش 
فعالیت ها،  ها،  برنامه  خبری 
اداره  نشست ها و گفتمان های 
توسط  اسالمی  تبلیغات  کل 
مدیرکل  حضور  سیما،  و  صدا 
در  فارس  اسالمی  تبلیغات 
و سیما،  صدا  زنده  های  برنامه 
پرسش  برنامه های  در  حضور 
برگزاری  رادیویی،  پاسخ  و 
تبلیغی  مشترک  نشست های 
مختلف  مناسبت های  جهت 
کل  اداره  افزود:  وی  می باشد. 
تفاهم  این  در  اسالمی  تبلیغات 
خصوص  در  شد  متعهد  نامه 
و  استاد  تأمین  محتوا سازی، 
های  برنامه  جهت  روحانی 
صدا و سیما و استفاده از سایر 
سیمای  و  صدا  با  ها  ظرفیت 

فارس همکاری کند.

ساخت بزرگترین سالن اجتماعات و پالتو 
شد.  آغاز  »ریحانه«  نام  با  مهر  شهرستان 
در  مهر ظهر چهارشنبه  فرماندار شهرستان 
آیین کلنگ زنی این پروژه عمرانی که با 
حضور حجت االسالم موسوی الری، رئیس 
شورای شهر، شهردار، مدیرکل فرهنگ و 
شهرستان  مردم  از  جمعی  و  فارس  ارشاد 
مهر و اعضا دبیرخانه ریحانه النبی  برگزار 
فرهنگ  دستاورهای  از  یکی  گفت:  شد، 
آوردن  فارس،  مهر  شهرستان  در  ارشاد  و 
های  پروژه  ساخت  در  خصوصی  بخش 
اطالع  پایگاه  گزارش  به  است.  عمرانی 
رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
سید محمد  فارس،  استان  اسالمی  ارشاد  و 
پالتو  مجموعه  اینکه  بیان  با  موسوی 
زمین  به  آن  کلنگ  امروز  که  »ریحانه« 
زده شد، در ۳ بخش، شامل سالن همایش، 
سالن اجتماعات و ساختمان اداری است، با 
این سالن  نوید که سال آینده ساخت  این 
در  پروژه  این  اعالم کرد:  برسد،  پایان  به 
۳،۷ هکتار اجرا می شود که در شهر جدید 

طراحی شده است.
وی ادامه داد: طراحی کالبدی پروژه شهر 
است  انسان  بدن  پیکر  شبیه  تقریبًا  جدید 
این  پای  ساق  انتهای  در  سالن  این  که 
اعالم کرد:  است.موسوی  قرار گرفته  بدن 

این،  بر  افزون  مهر  شهر  اجتماعات  سالن 
کاربری موزه هم دارد که می تواند فضای 
جانبی داشته باشد.فرماندار مهر عنوان کرد: 
دوقلویی  خیمه های  سالن  این  پشت  در 
همگانی  کاربری  که  شد  خواهد  ساخته 
به  چادرها  این  چیدمان  اینکه  دارد، ضمن 
ارتفاع  کند.وی  تغییر  تواند  می  سرعت 
عنوان   ۷،40 را  نامبرده  اجتماعات  سالن 
را  این  امکان  ارتفاع،  این  افزود:  و  کرد 
داشته  هم  بالکن  یک  سالن،  که  دهد  می 
باشد. از این رو، افزون بر ۵۶0 صندلی سالن 
در  ویژه  میهمان  نفر   ۱۲0 می توان  اصلی، 
بالکن جای داد. موسوی از ایجاد ۲ گالری 
هنری در سالن اجتماعات یادشده خبر داد 
و گفت: تالش می شود که ظرف ۹ماه، فاز 
و  شود  داده  تحویل  مجموعه  این  نخست 
نفر،  ۱0هزار  گنجایش  با  دوقلو  چادرهای 
اواخر آذرماه آینده افتتاح گردد. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد فارس هم با توجه به شکل 
در  ویژه  به  مردمی  مشارکت های  گرفتن 
جریان برپایی همایش ملی »ریحانه النبی« 
این  مردم  گفت:  مهری  شهروندان  توسط 
که  عالقه ای  و  عشق  واسطه  به  شهرستان 
به حضرت زهرا)س( دارند، تمام امکانات 
همایش  این  میهمانان  اختیار  در  را  خود 

گذاشتند.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت    139560311001020775 شماره   رأي  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
شيراز - ناحيه 1  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا جوانمردی فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  در ششدانگ يک  شيراز  از  شناسنامه 688 صادره  شماره  به  سيامرز  
275/3 مترمربع پالک 8786  فرعي از 2083  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 17 
فرعی از 2083  اصلي  واقع در بخش چهار شيراز  خريداري از مالک رسمي آقای شاه رضا 
دهقانی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         29062/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

23867/13703           محمد نخعي - رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139560311001038912  هيأت دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
مالکانه  تصرفات    1 ناحيه   - شيراز  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و 
مرودشت  از  4 صادره  شناسنامه  شماره  به  رضاقلی   فرزند  اسفندياری  بس  جهان  خانم  متقاضي  بالمعارض  و 
و  مفروز  اصلي    2082 از  فرعي    5609 پالک  مترمربع   183/56 مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ  در 
رسمي  مالک  از  خريداري  شيراز   چهار  بخش  در  واقع  اصلي     2082 از  فرعی   94 پالک  از  شده  مجزي 
آقای نوشاد افخمی گرايی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يک  مدت  ظرف 
 است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.     

    29064/م الف    23862/13701  
تاريخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

        محمد نخعي – رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139560311001038881  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 1  
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا احمدی زنجيرانی فرزند محمدميرزا  به شماره 
شناسنامه 1134 صادره از فيروزآباد در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 152 مترمربع پالک 
5611  فرعي از 2082  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 176 فرعی از 2082  اصلي  واقع 
در بخش چهار شيراز  خريداري از مالک رسمي آقای اياز زارع محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         29073/م الف

تاريخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26
      23886/13724

    محمد نخعي – رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139560311001037110  هيأت دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 1  
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي خليل شاهين فرزند علی مراد  به شماره شناسنامه 740 
صادره از شيراز در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 215/77 مترمربع پالک 63537  فرعي 
از 1652  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 509 فرعی از 1652  اصلي  واقع در بخش چهار 
به منظور اطالع  لذا  پاکباز محرز گرديده است.  از مالک رسمی آقای منصور  شيراز  خريداري 
به  نسبت  اشخاص  در صورتي که  مي شود  روز آگهي  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         29060/م الف

تاريخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26
     23874/13710

     محمد نخعي – رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139560311001019840  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 
1  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي حسن شيری فرزند محمد  به شماره شناسنامه 6 
صادره از شيراز در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 336/80 مترمربع پالک 62779  فرعي از 
1652  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 485 فرعی از 1652  اصلي  واقع در بخش چهار شيراز  
خريداري از مالک رسمي آقای غالم نجفی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         29061/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

          23868/13704
محمد نخعي – رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139560311001038650  هيأت دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 
1  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمد ديلمی فرزند علی  به شماره شناسنامه 114 
صادره از بهبهان در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 158/96 مترمربع پالک 695  فرعي از 
2156  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2156  اصلي  واقع در بخش چهار شيراز  خريداري از 
مالک رسمي آقای شاه رضا محمدی نورغان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         29063/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

        23866/13702
  محمد نخعي – رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهی رای افراز
نظر به اينکه آقايان آرين، مجيد و آرمان همگی لياقت و احمد رييسی و خانم مژده ذوالقدری بطرفيت شهرداری شيراز و خانم زينت باغبان باشی تقاضای افراز سهام مشاعی خود از ششدانگ يک قطعه 
باغچه تحت پالک شماره 1337/26 واقع در بخش چهار شيراز با ارجاع پرونده امر به نماينده و نقشه بردار ثبت با توجه به احراز تصرفات مالکانه متقاضيان برابر نقشه افرازی که در راستای مواد 101 
قانون شهرداری و 154 قانون  ثبت اسناد و امالک از طرف مدير امالک و مستغالت شهرداری شيراز تاييد شده و همچنين نامه شماره های 474109-1395/10/19 مدير امالک و مستغالت شهرداری 
شيراز مذکور رای افراز سهام مشاعی متقاضيان صادر می گردد لذا برابر ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 اين نظريه پس از ابالغ ظرف ده روز قابل اعتراض و طرح دعوی 

از طرف هريک از مالکين مشاعی در دادگاه صالحه می باشد. 29098/م الف
23980/13787                                                                                         رییس ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز- محمد نخعی

امضای تفاهم نامه همکاری اداره کل تبلیغات 
اسالمی با صدا و سیمای فارس

درحاشیه برپایی همایش ملی »ریحانه النبی«:

کلنگ احداث سالن اجتماعات بزرگ ُمهر زده شد


