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صفحه

روزنامه

مریم شفیعی 
کالس ششم ممتاز درسی

و گلستان خوانی

آرمیتا شه دوست 
کالس پنجم 
ممتاز درسی

فائزه دهقان
کالس ششم پیشرفت درسی 

و گلستان خوانی و سرود

محدثه خوانین
کالس ششم ممتاز درسی 

و گلستان خوانی

هانیه رحیمی
کالس ششم ممتاز درسی

و گلستان خوانی

زهرا صحرایی 
کالس پنجم ممتاز درسی 
و نقاشی مرحله شهرستان 

و سرود

فاطمه اسماعیلی فرد 
کالس ششم ممتاز درسی و 

گلستان خوانی

آتنا جهانشاهی 
کالس ششم ممتاز درسی 

و گلستان خوانی

آرمیتا خجسته
کالس ششم ممتاز درسی

و گلستان خوانی

مریم پیروی
کالس پنجم 
ممتاز درسی

اسماء حق شناس
کالس ششم ممتاز درسی و 

گلستان خوانی و سرود

نیایش مظفریان 
کالس ششم ممتاز درسی

و گلستان خوانی

طلعت جوکار 
کالس ششم ممتاز درسی

و گلستان خوانی

دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند نیایش
با نهایت تقدیر و تشکر از مدیریت و کارکنان محترم آموزش و پرورش و آموزگاران محترم و تالشگر و کادر دفتری و اولیای محترم، به خصوص 

اعضای انجمن اولیاء و مربیان که ما را در رسیدن به اهداف تعالی بخش آموزش و پرورش یاری نموده اند.
افتخارمان این است که دانش آموزان عزیزمان در مسابقات)قرآنی،فرهنگی،هنری،ورزشی( در سطح شهرستان کسب مقام نموده اند. )سرود مقام اول 

مرحله شهرستان(
آدرس خیابان نهضت- بعد از پارک آزادی – تلفن: ۴۲۲۳۱۲۳۵ -  ۰۹۱۷۳۲۳۱۸۵۸

از دانش آموزان پایه اول تا ششم ثبت نام به عمل می آید

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بهبهان

برابر آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواستی خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
1(برابر رأی شماره 139760317007000813 آقای عباسعلی محسن نسب فرزند محمدصلی به شماره شناسنامه 
4314 صادره از بهمئی به شماره ملی 5999703816 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 238/08 
بهبهان خریداری از مالک رسمی  مترمربع مفروض و مجزی شده از پالک 5125 اصلی واقع در بخش یک 

بموجب سندرسمی محرز گردیده است.
شماره  به  محمدصلی  فرزند  نسب  محسن  عباسعلی  آقای   139760317007000850 شماره  رأی  برابر   )2
شناسنامه 4314 صادره از بهمئی به شماره ملی 5999703816 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
233/91 مترمربع مفروض و مجزی شده از پالک 5125 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک 

رسمی بموجب سندرسمی محرز گردیده است.   8/157 م الف                26971       
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/03/13          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/28       

 رئیس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأی شماره 139760324009000847 - 1397/02/16 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
احمد کشت ریز فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 1783 صادره از بوشهر به شماره ملی 3500379613 در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/85 مترمربع پالک 20 فرعی از 2676 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک اصلی 2676 واقع در بخش دو بوشهر خریداری از سیدامیر ارشد مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  412/ م الف          26981              
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/13       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/28                     

 سهراب خواجه - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهی دعوت مجمع عمومی سهامداران بطور فوق العاده
آگهی دعوت سهامداران شرکت ساختمانی حقیقت مهر سهامی خاص ثبت شده به شماره 53 و شناسه ملی 

10530020619 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که 
در ساعت 10 صبح مورخ 97/3/29 در آدرس مهر خیابان مروارید کوچه--- کدپستی 74451-33377 

تلفن: 52825770 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-انتخاب اعضای هیات مدیره
2-انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4-تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین

5- نقل و انتقال سهام                                                                               27041
رئیس هیات مدیره شرکت

آگهی احضار متهم
الوندی  کبیر   -3 هدایت  فرزند  دیدار  مهدی   -2 بابا  علی  فرزند  رنجبر  حسین   -1 متهمین  اینکه  به  نظر 
به اتهام سرقت   از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشند و ابالغ اوراق احضاریه بواسطه  فرزندکورش 
نامعلوم بودن محل اقامت وی میسر نگردیده، بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب سال 92 مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف مدت یکماه پس از انتشار این آگهی بمنظور پاسخگویی 
و دفاع از اتهام انتسابی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب کازرون حاضر گردند. در غیر این 
صورت دادیار شعبه پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.            7/460                  

403/م الف
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب  کازرون 

آگهی مزایده مال غیرمنقول
پیرو آگهی مزایده شماره 139704911188000728 – 97/3/3 برابر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
و به موجب پرونده اجرایی کالسه 139604011188000149/1 این اداره، له بانک ملت شعبه قائمیه علیه 
آقای خداخواست محمدی، موضوع سند رهنی شماره 88/11/18 – 92/10/3 – 16402 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 139 قائمیه ششدانگ یکبابخانه تحت پال 60/526 واقع در قطعه 3 بخش 7 فارس کازرون به 
مساحت عرصه 1064/81  به  متری  خیابان 22بهمن کوچه4  امام خمینی  خیابان  زنگنه  محله  قائمیه  نشانی 
بنایی  اسکلت  به صورت ساختمان  مترمربع  اعیان مسکونی حدود 130  اظهار کارشناس،  به  بنا  و  مترمربع 
یک طبقه با نمای پالستر سیمانی و با قدمتی بالغ بر 24 سال و دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد 
و ذیل ثبت 2266 صفحه 151 دفتر 15 به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است.محدود 
متر  به طول 35/25  شرقا  باقیمانده 60/1  به  است  دیوار  و  پی  متر  به طول 30/59  شماال  این حدود:  به 
دیوار است به باقیمانده مذکور جنوبا به طول 30/02 متر پی و دیوار است به باقیمانده مرقوم غربا به طول 
35/30 متر دیوار است به باقیمانده و حقوق ارتفاقی ندارد ملکی آقای خداخواست محمدی فرزند محمود 
به شماره شناسنامه 591 صادره از کازرون متولد 1344 شمسی که پالک مزبور توسط کارشناس رسمی 
دادگستری ارزیابی و در قبال طلب بانک بستانکار و نیم عشر اجرایی و حق حراج از ساعت 9 الی 12 روز 
از  به فروش میرسد. مزایده  از طریق مزایده  اسناد کازرون  ثبت  شنبه مورخه 97/4/16 در محل اجرای 
مبلغ 722/250/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته خواهد شد و 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد مزایده روز اداری پس از تعطیل درهمان محل 
و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. بدهی  های احتمالی و 
سایر هزینه های قانونی دیگر که تعلق بگیرد مشخص نیست و چنانچه از این بابت تا روز فروش بدهی داشته 
باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. )این آگهی در یک نوبت در روزنامه طلوع چاپ کازرون منتشر و 
معابر عمومی نیز الصاق میگردد.(          تاریخ انتشار: 97/3/29                396/م الف                7/451

علیرضا رجبی – معاون اجرای واحد اجرای اسناد رسمی کازرون

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: لمس عدالت 
توسط مردم زمینه ایجاد نشاط در جامعه را فراهم می سازد.

به گزارش نصراهلل پناهی خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی ورزش 
که  دژکام  لطف اهلل  حجت السالم و المسلمین  فارس،  استان  جوانان  و 
پیش از ظهر یکشنبه ۲۷ خردادماه در دیدار با مدیرکل و تعدادی از 
مسئوالن اجرایی ورزش و جوانان استان سخن می گفت، افزود: گاهی 
ممکن است ازنظر دیدگاه های مختلف در روش ایجاد نشاط اختالفاتی 
وجود داشته باشد؛ اما آنچه نقطه اشتراک این دیدگاه ها این است که 
عنصر عدالت در کنار آرامش حاکم بر جامعه می تواند باعث ایجاد 

نشاط در میان مردم شوند.
وی مردم فارس و شیراز را مردمی بانشاط و دارای فرهنگی مثال زدنی 
دانست و گفت: کلید توسعه فرهنگی استان نام گذاری شیراز به عنوان 

سومین حرم اهل بیت )ع( توسط مقام معظم رهبری است.
حجت السالم و المسلمی دژکام در ادامه با اشاره به ظرفیت های فراوان 
استان، وجود نیروی جوان را سرمایه گران بهای این استان دانست و 
با اشاره به اقدامات انجام  شده توسط سازمان های مردم نهاد جوان در 
بافت تاریخی و محالتی نظیر سنگ سیاه گفت: با اقدامات این چنینی 

ضمن حفظ هویت بافت تاریخی این بافت زنده خواهد ماند و زمینه 
بازگشت صاحبان اصلی آن به این محالت فراهم می شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز، برلزوم توسعه ورزش های فرهنگ 
که  ورزشی  و گفت:  کرد  تأکید  سوارکاری  و  پهلوانی  نظیر  محور 
که  ورزشی  اما  است،  غربی  هم  چارچوبش  می آید  غرب  تمدن  از 
برخاسته از فرهنگ و تمدن ماست می تواند اشاعه دهنده فرهنگ غنی 

و تمدن تاریخی ما برای نسل های آینده باشد.
حجت السالم و المسلمی دژکام با بیان اینکه باید از فرهنگ حاکم بر 
ورزش باستانی و آیین های پهلوانی الهام بگیریم افزود: با انجام کارهای 
فرهنگی و به روزرسانی برخی قواعد و قاعده ها می توان چارچوب های 
اخالقی این ورزش را متناسب با مقررات و استانداردهای جهانی در 

ورزش های وارداتی نیز لحاظ کرد.
وی در ادامه سوارکاری و موتورسواری را ازجمله ورزش هایی دانست 

که می تواند انرژی جوانان را به سمت نشاط اجتماعی هدایت کند.
امام جمعه شیراز افزود: فارس با وجود نژاد عرب و دره شوری می تواند 

به قطب ورزش سوارکاری در کشور تبدیل شود.
میدان ها  در  حضور  از  عالقه  ابراز  با  دژکام  حجت السالم و المسلمی 

ورزشی خواستار برنامه ریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان جهت 
در  استان  ورزشی  رویدادهای  و  امکانات  و  اماکن  از  وی  بازدید 

رشته های مختلف شد. 
در این جلسه سید اسالم موسوی، محسن ساالری، علی رضایی، مجید 
اسماعیلی، معاونین و مدیر حراست اداره کل ورزش و جوانان فارس، 
شیراز،  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  حسن زاده  اردشیر 
حیدرعلی کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان فارس را همراهی کردند.

در  نفر   13472 هم اکنون  گفت:  فارس  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
پروژه های راه و شهرسازی در استان فارس مشغول به کار می باشند.

راه و  اداره کل  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
شهرسازی استان فارس فیروز تکاور افزود: اشتغال یکی از مهم ترین 
ما  جامعه  ازجمله  جوامع  کلیه  در  اجتماعی  ضرورت های  و  مسائل 

است.
وزارت راه و شهرسازی در استان فارس توانسته با اجرای پروژه های 
مختلف در حوزه راه و مسکن و شهرسازی بازآفرینی شهری میزان 

قابل توجهی از اشتغال استان را به خود اختصاص دهد.
به عنوان  بیکاری  معضل  برای حل کاهش  تصریح کرد: تالش  وی 
یکی از مهم ترین برنامه های هر دستگاهی محسوب می شود و افزایش 
دغدغه های  اساسی ترین  از  یکی  به عنوان  بیکاری  کاهش  و  اشتغال 

دولت است.
شیراز-اصفهان  آزادراه  مهم  و  عظیم  پروژه  در  کرد:  اضافه  تکاور 
2400 نفر مشغول به کار می باشند و در پروژه های راه های اصلی و 

ایجاد شده  اشتغال  اداره کل 1477  این  بزرگراهی در دست اجرای 
است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس خاطرنشان ساخت: در بخش 
راه های روستایی نیز 1500 نفر مشغول به کار هستند.

با  توجه  با  بازآفرینی شهری و مسکن که  معاونت  به  اشاره  با  وی 
معاونت های  پرکارترین  و  مهم ترین  از  یکی  دولت  سیاست گذاری 
این اداره کل است هم اکنون برای 6374 نفر در پروژه های مختلفی 

که تحت اجرا نظارت و مدیریت اشتغال ایجاد شده است.
و  فنی  و  معماری  و  شهرسازی  به حوزه های  اشاره  با  تکاور  فیروز 
اجرایی افزود: در حوزه شهرسازی و معماری برای 120 نفر در استان 
ایجاد اشتغال شده و در حوزه فنی و اجرایی نیز پروژه هایی که از محل 
منابع مالی استانی و ملی در استان در دست اجرا است اعم از ساخت 
ساختمان های  و  شاه چراغ  حضرت  حرم  توسعه  طرح  بیمارستان ها، 

دولتی و عمومی برای 1600 نفر ایجاد اشتغال شده است.
و  مردم  رفاه  توسعه  کرد:  اضافه  فارس  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

کلیه  در  بلکه  عمرانی  پروژه های  در  نه فقط  مولد  اشتغال  ایجاد 
زیرمجموعه های تولیدی و خدماتی که نیازهای جانبی این پروژه ها 
را تأمین می نمایند نیز می شود که در آماری که ذکر شده نیامده که 

خود رقم بسیار باالیی است.

تن   310000 از  بیش  گفت:  فارس  کشاورزی  جهاد  زراعت  مدیر 
گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان فارس خریداری شده است.

جهاد  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کشاورزی استان فارس احمد دهقان گفت: در سال زراعی 96-97 
در استان فارس سطحی معادل 259000 هکتار گندم آبی و 115290 

هکتار گندم دیم کشت گردیده بود که به دلیل خشک سالی ناشی از 
کاهش نزوالت جوی از سطح یادشده 223000 هکتار گندم آبی و 
50290 هکتار گندم دیم به مرحله برداشت رسیدند به عبارتی حدود 
36000 هکتار گندم آبی و 65000 هکتار گندم دیم دچار خسارت 

خشک سالی گردید و از چرخه تولید خارج شد.

وی افزود: در حال حاضر کار برداشت گندم در 6 شهرستان جنوبی 
و شرقی به پایان رسیده و در 11 شهرستان دیگر همچنان ادامه دارد 
و در این مدت حدود 310000 تن گندم از کشاورزان خریداری و 
تحویل سیلوها گردیده است و پیش بینی می شود میزان خرید گندم 

در سال زراعی جاری به یک میلیون تن برسد.

کتاب خوانی  جشنواره  هشتمین  دبیرخانه  مستقل  سامانه  راه اندازی  با 
رضوی، بخش الکترونیک این جشنواره فعالیت خود را آغاز کرد.

کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
دبیرخانه هشتمین جشنواره  فارس، سایت  استان  کتابخانه های عمومی 
مسابقه،  این  در  شرکت  شرایط  تسهیل  به منظور  رضوی  کتاب خوانی 
به  مراجعه  با  می توانند  عالقه مندان  و  است  شده  راه اندازی  و  طراحی 
و  اخبار  بازدید  ضمن   )razavi.iranpl.ir( نشانی  به  سایت  این 
در  و  کرده  دریافت  را  جشنواره   pdf فایل های  مربوط،  اطالعیه های 

است  حالی  در  این  کنند.  ثبت نام  ملی  رویداد  این  الکترونیک  بخش 
نهاد  همکاری  با  رضوی  کتاب خوانی  جشنواره  دوره  هشتمین  که 
کتابخانه های عمومی کشور آغازشده و در این دوره هفت کتاب در 
رده های سنی »کودک«، »نوجوان« و »جوان و بزرگ سال« به رقابت 
گذاشته  شده است. عالقه مندان می توانند در دو سطح فردی و خانوادگی 
در این جشنواره شرکت کنند. آخرین مهلت شرکت در جشنواره نیز 
31 تیرماه خواهد بود. این رقابت به دو شیوه مکتوب و آنالین برگزار 
این  برگ های  پاسخ  می توانند  متقاضیان  مکتوب  بخش  در  می شود؛ 

استان فارس دریافت کرده و پس  از کتابخانه های عمومی  مسابقه را 
از تکمیل آن به همان کتابخانه تحویل دهند. در بخش الکترونیک نیز 
razavi.iranpl.( عالقه مندان با حضور در سامانه جشنواره به آدرس

ir( و واردکردن اطالعات خود، به سؤاالت پاسخ خواهند گفت.
مجازی؛  کتاب خوان  »پویش  شیوه  دو  به  نیز  کودک  بخش  مسابقه 
معرفی کتاب در قالب فایل ویدئویی« و »کشیدن نقاشی« خواهد بود 
که کودکان می توانند فایل های خود را نزدیک ترین کتابخانه عمومی 

تحویل داده یا در سامانه جشنواره بارگذاری کنند.

نمایندهولیفقیهدرفارسوامامجمعهشیراز:

لمس عدالت زمینه ایجاد نشاط در جامعه را فراهم می سازد
 تأکید امام جمعه شیراز برلزوم توسعه ورزش پهلوانی و سوارکاری

مدیرکلراهوشهرسازیفارسخبرداد؛

ایجاد بیش از هزار و 340 شغل در پروژه های راه و شهرسازی فارس

مدیرزراعتجهادکشاورزیفارسخبرداد؛

خریداری بیش از 310000 تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان فارس تاکنون

آغاز بخش الکترونیک هشتمین جشنواره کتاب خوانی رضوی

ضرب المثل های جهان

روزگارهمهیدرهارابهرویبردبارانمیگشاید.
چینی

خبر


