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فرمانده انتظامي كوه چنار گفت: در اجراي طرح ارتقای امنيت اجتماعي طي 
يک هفته گذشته 20 كيلو ترياك كشف شد.

به گزارش دريافتی روزنامه طلوع از پليس فارس، سرهنگ لطف اهلل محمدي، 
بيان كرد: طرح ارتقای امنّيت اجتماعي با هدف نا امن كردن محالت جرم 
خيز، پاكسازي نقاط آلوده و ارتقاء احساس امنّيت در بين شهروندان، توسط 

يگان هاي انتظامي شهرستان كوه چنار طي يک هفته گذشته اجرايی شد.
وي با بيان اينكه در اجرای اين طرح، 20 كيلوگرم ترياك كشف و يک 
نفر قاچاقچی مواد مخدر  نيز دستگير شد، گفت: دستگيری 11  نفر متهم 
تحت تعقيب، توقيف 25 دستگاه وسايط نقليه متخلف  و كشف 378 هزار 

نخ سيگار قاچاق از ديگر نتايج اين طرح بود.
تشكيل  با  متهمان  اينكه  به  اشاره  با  چنار  كوه  شهرستان  انتظامي  فرمانده 

پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند، گفت: مشاركت شهروندان در ايجاد 
امنيت پايدار بسيار حائز اهميت است.

کشف 20 کيلو تریاک نتيجه طرح ارتقای امنيت اجتماعی در کوه چنار

روزنـامـه طلـوع آگهـی و مشــترک می پـذیـرد         

071 - 32344772

آگهی

اجراي طرح ارتقای امنيت اجتماعي توسط پليس آباده 

فرمانده انتظامي آباده از اجراي طرح ارتقای امنيت اجتماعي و جمع آوري و 
دستگيري 14 معتاد و خرده فروش طي دو هفته گذشته خبر داد.

پليس فارس، سرهنگ سيدابوالفضل  از  به گزارش دريافتی روزنامه طلوع 
مسعودي اظهار داشت: در راستاي مطالبات عمومي و ارتقاء احساس امنيت 
در بين شهروندان با هدف نا امن كردن محالت جرم خيز، مأموران انتظامي 
اجرا  جديت  با  گذشته  هفته  دو  طي  را  آلوده  نقاط  پاكسازي  طرح  آباده 

كردند.
و  جمع آوري  ضمن  طرح  اين  در  شدند  موفق  مأموران  داد:  ادامه  وي 
دستگيري 14 معتاد و خرده  فروش، 4 كيلو و 380 گرم انواع مواد مخدر 

را نيز كشف كنند.
فرمانده انتظامي آباده با اشاره به اينكه در اين خصوص 3 دستگاه خودرو 
و 5 دستگاه موتور سيكلت متعلق به خرده فروشان كه به وسيله آنها اقدام 
به تهيه و توزيع مواد مخدر مي كردند توقيف شد، افزود: كشف 5 دستگاه 
خودرو و موتورسيكلت مسروقه و دستگيري يک سارق در اين خصوص، 
دستگيري 13 سارق و كشف 31 فقره انواع سرقت ها، توقيف 42 دستگاه 
وسايط نقليه مزاحم و متخلف، دستگيري 10 متهم و كشف 11 فقره پرونده 
اعم از كالهبرداري و جرايم رايانه اي و كشف 4 دستگاه يخچال قاچاق از 

ديگر نتايج اجراي اين طرح ها مي باشد.
با  رابطه  در  پاكسازي  طرح هاي  كرد:  تصريح  مسعودي  سرهنگ 
خرده فروشان و دستگيري مجرمين و سارقان به صورت مستمر در دستور 
كار اين فرماندهي قرار دارد و پليس با هنجار شكنان برابر قانون به شدت 

برخورد مي كند.

کشف تریاک در عمليات مشترک پليس ني ریز و لرستان 

فرمانده انتظامي ني ريز از توقيف سواري پژو و كشف 51 كيلو ترياك در 
عمليات مشترك پليس اين شهرستان و استان لرستان خبر داد.

به گزارش دريافتی روزنامه طلوع از پليس فارس، سرهنگ عظيم اله كرمي  
پليس  ماموران  مرگ،  سوداگران  با  مبارزه  طرح  راستاي  در  داشت:  بيان 
مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با اقدامات فني و تخصصي مطلع شدند 
يک  انتقال  حال  در  سيرجان-شيراز  محور  در   405 پژو  سواري  با  فردي 
پليس  كار  دستور  در  ويژه  به صورت  موضوع  كه  است  ترياك  محموله 

فارس قرار گرفت.
از  پس  ني ريز  شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  ماموران  افزود:  وي 
هماهنگي با مقام قضائي به اين محور اعزام و با برپايي تور ايست و بازرسي 
ايست صادر  را شناسايي و دستور  ترياك  موفق شدند سواري پژو حامل 

كنند.
و گريز  تعقيب  مسافتي  از طي  پس  اينكه  بيان  با  ني ريز  انتظامي  فرمانده 

توقيف كنند،  را  و تخصصي خودرو  فني  اقدامات  با  موفق شدند  ماموران 
تصريح كرد: در بازرسي از اين سواري 51 كيلو ترياك كشف شد.

سرهنگ كرمي با اشاره به اينكه در اين خصوص يک نفر دستگير و براي 
سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شد، گفت: يک سواري پژو پارس 

با دو سرنشين كه اسكورت محموله بود نيز توقيف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس:

دستگيری کالهبردار 279 ميلياردی در فارس

 600 از  كه  فردی  دستگيری  و  شناسايی  از  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
شاكی در سراسر كشور حدود 279 ميليارد تومان كالهبرداری كرده بود، 

خبر داد.
سردار رهام بخش حبيبی در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: 
پيرامون  شكواييه  چندين  دريافت  پی  در  فارس  استان  فتا  پليس  مأموران 
كالهبرداری از طريق فضای مجازی، موضوع را به صورت ويژه در دستور 

كار خود قرار دادند.
وی افزود: در بررسی های الزم مشخص شد كه متهم يا متهمان ضمن ايجاد 
و راه اندازی يک سايت به نام »ديجی ماه« و چندين درگاه بانكی و تبليغ 
انواع گوشی های تلفن همراه كاالهای ديگر در اين سايت، پس از مدتی 
آنان  از  همراه،  تلفن  عمده فروشان  ويژه  به  و  شهروندان  از  سازی  اعتماد 
سفارش گرفته ولی به آن ها كااليی تحويل نمی داده و از اين طريق اقدام 

به كالهبرداری كرده اند.
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی توسط 
مأموران پليس فتا، در اين خصوص متهم اين پرونده شناسايی و كمتر از 
غافلگيرانه  عمليات  يک  طی  شكواييه  اولين  دريافت  از  پس  ساعت   48

دستگير شد.
سردار حبيبی با بيان اينكه متهم در تحقيقات به جرم ارتكابی اقرار كرد، 
افزود: در اين خصوص تا كنون 600 شاكی در سراسر كشور شناسايی شده 
ميليارد   279 حدود  شهروندان،  از  متهم  اين  كالهبرداری  اوليه  برآورد  و 

تومان است.
کشف 307 میلیارد اموال مسروقه

سرقت  فقره  چندين  وقوع  پی  در  داد:  ادامه  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
منزل، تحت پوشش مأمور، سرقت خودرو، قاپ زنی، سرقت محتويات و 

قطعات خودرو، موضوع در دستور كار پليس آگاهی قرار گرفت.
سردار حبيبی گفت: با انجام اقدامات شبانه روزی، كارآگاهان پليس آگاهی 
موفق به شناسايی 7 باند از سارقين سابقه دار و دستگيری 30 سارق شدند كه 

درمجموع در تحقيقات به 137 فقره انواع سرقت اعتراف كردند.
تهران،  فارس،  استان های  سارقان  اين  فعاليت  محدوده  اينكه  بيان  با  وی 
مشهد، اصفهان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد بوده است، افزود: ارزش 
اموال مسروقه كشف شده از اين سارقان،  307 ميليارد ريال برآورد شده 

است.

کشف 11 تن مواد مخدر در فارس
با تالش  اين نشست خبری، گفت:  ادامه  استان فارس در  انتظامی  فرمانده 
مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان و ساير عوامل انتظامی، از ابتدای 

سال جاری تا كنون 11 تن انواع مواد مخدر كشف شده است.
وی پيرامون جمع آوری معتادان متجاهر نيز افزود: طی انجام چندين مرحله 
طرح جمع آوری معتادان متجاهر در يک ماه گذشته، 319 معتاد جمع آوری 

و به مراكز مربوطه تحويل داده شده اند.
کشف 79 میلیارد تومان کاالی قاچاق در فارس

سردار حبيبی پيرامون كشفيات كاالی قاچاق، گفت: طی يک ماه گذشته، 
287 خودرو حامل كاالی قاچاق توقيف، 335 متهم دستگير و مقادير زيادی 

انواع كاالی قاچاق كشف شده است.
فرمانده انتظامی استان فارس با بيان اينكه ارزش اين محموله های قاچاق 79 
ميليارد تومان برآورد شده است، گفت: اين ميزان كشفيات نسبت به مدت 

مشابه سال قبل با افزايش 41 درصدی روبرو بوده است.
هشدار فرمانده انتظامی استان فارس به مخالن نظم و امنیت عمومی

طی  عمومی،  امنيت  پليس  مأموران  تالش  با  اينكه  بيان  با  حبيبی  سردار 
مراجع  تحويل  و  دستگير  و  شناسايی  اوباش  و  اراذل   15 ماه گذشته  يک 
قضايی شده اند، هشدار داد: امنيت مردم خط قرمز پليس است و پليس بر 
اساس وظيفه ذاتی خود و همچنين مطالبات عمومی با مخالن نظم و امنيت 
و كسانی كه بخواهند به هر نحوی امنيت و آرامش مردم را مختل كنند، 

برخورد قاطع و قانونی می كنند.  

اجراي طرح ارتقای امنيت اجتماعی در فيروزآباد 

فرمانده انتظامي فيروزآباد از اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی طی يک 
هفته گذشته در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش دريافتی روزنامه طلوع از پليس فارس، سرهنگ مهدی جوكار  
و  آلوده  نقاط  پاكسازي  هدف  با  اجتماعي  امنيت  ارتقاء  طرح  كرد:  بيان 
جرم خيز و برخورد با متخلفين و عرضه كنندگان مواد مخدر در شهرستان 

فيروزآباد اجرا شد.
وی افزود: در اجراي اين طرح 58 معتاد متجاهر جمع آوري و 17 نفر سارق 

نيز دستگير شد.
فرمانده انتظامي شهرستان فيروزآباد تصريح كرد: كشف 21 فقره سرقت 
اعم از اماكن، مزارع، موتورسيكلت و درون خودرو و توقيف 18 دستگاه 

وسايل نقليه متخلف از ديگر نتايج اجرای اين طرح بود.

پليس و  با  از همكاري صميمانه شهروندان  تقدير  سرهنگ جوكار ضمن 
رضايتمندي آنان از اجراي اين طرح، گفت: پليس با اقتدار تمام با هرگونه 
آسيب اجتماعي برخورد كرده و براي تحقق جامعه اي سالم از هيچ تالشي 

فروگذار نخواهد كرد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای 140160311034001431 مورخه 1401/03/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ایزدپناهی فرزند ناصر بشماره 
شناسنامه 1589 و ملی 2292082608 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب خانه بمساحت 169/60 مترمربع پالک فرعی 5548 از 2086 اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک 34 فرعی از 2086 اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی بهنام صادقی 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.
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/04/08             تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/23                     38475/1966134                        675 م الف
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آگهی مزایده مال غیرمنقول 
برابر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب پرونده اجرایی کالسه 140004011193000063 و شماره بایگانی 140000770 این اداره، 
له خانم ماندگار میرزائی علیه ورثه مرحوم حشمت اله میرحاجی موضوع سند ازدواج 7933-76/07/28 دفترخانه ازدواج 163 نورآباد، موازی دو 
هزار و پانصد و هفتاد و هفت سهم مشاع از سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه سهم سهام ششدانگ پالک 60/2846  واقع در قطعه 3 بخش 7 فارس 
کازرون به نشانی قائمیه محله اردشیری کوچه شهید رضازاده که بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری مساحت ششدانگ 126/98 مترمربع می 
باشد دارای یک باب ساختمان مسکونی دارای 90 مترمربع اعیانی است که از مصالح آجر وسیمان ساخته شده محدود به این حدود: شماال درب و 
دیوار است بطول 8/02 به کوچه شرقا دیوار به دیوار بطول 17/77 بشماره 2 و 3 باقیمانده فرعی از شصت اصلی جنوبا دیواریست بطول 6/81 
به کوچه غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار به دیوار بطول 14/62 به شماره 2 و 3 باقیمانده فرعی از شصت اصلی دوم 
دیواریست بطول 1/53 به شماره 2 و 3  باقیمانده فرعی از شصت اصلی سوم دیواریست بطول 4/01 به شماره 2 و 3 باقیمانده فرعی از شصت اصلی 
ملکی مرحوم حشمت اله میرحاجی فرزند قلی به شماره ملی 2293802167 پالک مزبور توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در قبال 
اصل طلب بستانکار و نیم عشر اجرایی و حق حراج از ساعت 9 الی 12 روز  سه شنبه مورخه 1401/04/21 در محل اجرای ثبت اسناد کازرون از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 2/577/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته خواهد 
شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداری پس از تعطیل در همان 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. الزم به ذکر است متقاضی خرید مورد مزایده، می بایست قبل از 
برگزاری مزایده نسبت به واریز 10% مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده اداره ثبت اسناد اقدام نماید.) این آگهی در یک نوبت در روزنامه طلوع 

چاپ کازرون منتشر و در معابر عمومی نیز الصاق می گردد.(
تاریخ انتشار: 1401/04/08                                                                                 38496                   95 م الف 

رضا رجبی زاده – رئیس ثبت اسناد کازرون 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت کوهمره – قائمیه 

تاریخ انتشار:1401/04/07
بدینوسیله به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت کوهمره 
– قائمیه راس ساعت 16 روز چهارشنبه 1401/04/29 در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان کوه چنار با رعایت 
پروتکل های بهداشتی با همان دستور جلسه آگهی نوبت اول برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف جهت 
حضور در جلسه مجمع دعوت بعمل می آید اعضای محترم شرکت تعاونی در صورت عدم حضور در جلسه مجمع وکیل یا نماینده خود 

را با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی و یا دفاتر اسناد رسمی جهت حضور در جلسه مجمع و اعمال رای معرفی نمایند.
دستور جلسه:

1-قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس در سال مالی 1400
2-تصویب صورت های مالی سال 1400

3-تصویب بودجه مالی شامل حقوق و هزینه های جاری شرکت در سال 1401
4-انتخاب بازرس برای مدت یک سال مالی                                                                                                         38501 

سپهدار جعفری – رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت کوهمره – قائمیه 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای 140160311034001266 مورخه 1401/03/03 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا گوهریان فرزند زین العابدین 
بشماره شناسنامه 252 و ملی 2529616744 صادره از استهبان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 260 مترمربع پالک فرعی 6100 از 2082 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 417 فرعی از 2082 اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی طیبه جوکار 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.
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/04/08                   تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/23           38476/1966135                      676 م الف 
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