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آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز  
آقای محمود بیرق دار با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 189 شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت 
مربوط به ششــدانگ پالک 1659/3002 واقع در بخش چهار شــیراز که ذیل ثبت 418446 صفحه 377 دفتر 1315 امالک به نام محمود بیرق دار ثبت و سند مالکیت 
بشــماره چاپی 597451 صادر و به علت سهل انگاری مفقود گردیده است، نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
4890/م.الف- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5- از طرف غالمرضا آقائی اردکانی  

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز  
آقای احسان بهمنی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 241 شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط 
به ششــدانگ پالک 1792/17168 واقع در بخش چهار شیراز که در دفتر الکترونیکی 139720311241011929 امالک به نام آقای احسان بهمنی ثبت و سند مالکیت 
بشماره چاپی 699240ج/96 صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
4891/م.الف- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5- از طرف غالمرضا آقائی اردکانی  

آگهی اعالم مفقودی
سند کمپانی، برگ سبز و کارت موتورسیکلت زیگما قرمز مدل 1۳90 شماره پالک ۳18۶۶ - ۶88 شماره تنه 9002477  شماره موتور 

29810۶۳ بنام آقای وفادار رشیدی مفقود شده و فاقد اعتبار است. 

شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

در اجرای ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم  رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، این شرکت )مطابق با نقشه کروکی(، حد بستر و حریم بازه ای از رودخانه شور جهرم در محدوده دشت هکان را تعیین نموده است.

بدینوســیله به اطالع کلیه مجاورین و ذی نفعان می رســاند برای کســب آگاهی از حدود بستر و حریم رودخانه در این محدوده، با در دست داشتن نقشــه موقعیت اراضی خود، به مدیریت منابع آب شهرستان جهرم به آدرس جهرم، چهارراه حافظ، تلفن 54449866- 071، مراجعه نمایند و 

چنانچه اعتراضی نســبت به حدود بســتر و حریم اعالم شده داشته باشند، می توانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار این اطالعیه، اعتراض خود را به همراه کلیه مستندات قانونی به مدیریت منابع آب شهرستان جهرم، تسلیم و رسید دریافت کنند. بدیهی است به اعتراضات واصله 

پس از انقضای مهلت قانونی به هیچ وجه رسیدگی نخواهد شد.

شرکت سهامی آب منطقه ای فارسشناسه آگهی: 1469935

وح همراه شد رئیس پلیس راه شاملی استان افرس: واژگونی ساینا با یک کشته و 3 مجر
رئیس پلیس راه شــمالی اســتان فارس گفت: در پی 
 ، واژگونــی ســواری ســاینا در محور دشت ارژن-شــیراز
یــک نفــر فــوت و 3 سرنشــین نیــز مجــروح و راهــی 

بیمارستان شدند.
بــا  گفت وگــو  در  دهقانــی  عبدالهاشــم  ســرهنگ 

خبرنــگار پایــگاه خبری پلیــس، اظهار داشــت: در پی 
اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی 110 مبنــی بــر وقــوع 
یک فقره تصــادف منجر به فوت در محور مواصاتی 
، بافاصلــه مأمــوران انتظامــی بــه  دشت ارژن-شــیراز
همــراه عوامــل امــدادی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام 

شدند.
وی عنوان داشت: در بررسی صورت گرفته مشخص 
شــد یک ســواری ســاینا حامــل 4 سرنشــین از جاده 

منحرف و واژگون شده است.
رئیس پلیس راه شمالی استان با بیان اینکه در این 

حادثــه یکــی از سرنشــینان در دم فــوت و 3 نفر دیگر 
مجروح و راهی بیمارستان شدند، گفت: کارشناسان 
علــت ایــن حادثــه را عــدم توانایــی راننــده در کنتــرل 
وســیله نقلیه و همچنین عدم رعایت نکات ایمنی از 

جانب متولی راه اعام کردند.

توصیــه  راننــدگان  بــه  گفــت:  دهقانــی  ســرهنگ 
شــتاب  و  عجلــه  از  رانندگــی  هنــگام  در  می کنیــم 
حالــت  بــا  رانندگــی  از  و  کــرده  پرهیــز  مــورد  بــی 
خــودداری  جــدا  نیــز  آلودگــی  خــواب  و   خســتگی 

کنند.

هماهنگــی  خواســتار  فــارس  عشــایر  امــور  مدیــرکل 
دســتگاه هــای همراه و همــکاری کننده بــا برنامه کوچ 
بهاره عشــایر شــد و گفت: دامداران عشایر موظف به 
پــاک کوبی، هویت گــذاری دام و تهیه کارت تردد قبل 

از کوچ هستند.
عبدالحمیــد کریمــی مدیــرکل امور عشــایر فــارس روز 
جمعه در گفت و گو با ایرنا با بیان مهم ترین اقدامات 
پیــش روی ایــن اداره کل در ایــام نــوروز و اوایــل بهــار 
ســال140۲ اظهار داشــت: کوچ بهاری عشایر به صورت 
 ۲3 از  ماشــینی  صــورت  بــه  و  فروردیــن   1۵ از  زمینــی 

فروردین آغاز خواهد شد.
وی ضمــن قدردانــی از همــه دســتگاه هــای همــراه و 
همــکاری کننــده بــا برنامــه کــوچ بهــاره عشــایر گفــت: 
در صــورت عــدم اجــرای تقویم اعام شــده کــوچ و اجرا 
نکردن پاک گذاری دام، نیروی انتظامی ممکن اســت 
حمل و نقل دام در تاریخ های دیگر را به عنوان قاچاق 
تلقی کند و از برنامه کوچ عشایر و حمل دام جلوگیری 

نماید.

کریمــی اضافه کــرد، آبرســانی، ارائه خدمات بهداشــتی 
بــه  الزم  کوچ،پشــتیبانی  مســیر  در  عشــایر  بــه 
کوچندگان،همــراه بــا 13 گــروه ســیار مدیریــت کوچ در 
حوالی مرکز اســتان و شهرســتان های قشاقی در این 

ایام مد نظرخواهد بود.
مدیــر کل امــور عشــایر فــارس بیــان داشــت:در ایــام 
کــوچ بهاره عشــایر بــا همکاری ســران طوایــف و ریش 
، تشــکل هــای عشــایری و مجموعه  ســفیدان عشــایر
نیــروی  اســتان،  کشــاورزی  جهــاد  زیرگــروه  ادارات 
انتظامــی، پلیــس راهــور و... تــا حــد امــکان نســبت به 
تأمیــن امنیــت و لوازم مورد نیاز عشــایر کوچرو و حتی 
توزیع ارزاق عمومی عشــایر شامل آرد و سایر کاالهای 

اساسی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
ایــن مقــام مســئول در اداره کل امــور عشــایر فــارس 
همچنین خاطر نشــان کرد: استان فارس با دارا بودن 
بیــش از 1۲ درصد جمعیت عشــایر ســیار ایران، قطب 
 عشــایری کشــور اســت امــا بعــد از خشکســالی هــای 
ســال هــای اخیــر و مواجــه شــدن بــا کمبــود علوفــه، 

مشــکات آبرســانی، امنیــت کــوچ و مشــکات دیگــر 
نیازمند رفع دغدغه هایشان بودند.

را  یســت بوم های عشــایری افرس  * عمده تریــن ز
ایل راه های عشایر منطقه تشکیل می دهند

گفــت:  ادامــه  در  فــارس  عشــایر  امــور  کل  مدیــر 
عمده تریــن زیســت بوم هــای عشــایری فــارس را ایــل 
راه هــای عشــایر منطقه تشــکیل می دهند بــه ویژه در 
، ممســنی، فیروزآبــاد، خنــج و داراب، اقلیــد  کازرون، الر
ایــن مســیر فــراز و نشــیب هایی اســت و  کــه در  و... 
عشــایر کوچــرو را بــا برخی موانــع مواجه کــرده و ما هم 
در صــدد رفــع یک بــه یک مشــکات و نواقص موجود 

در زمان کوچ و در مسیر ایل راه ها بوده و هستیم.
هــزار   6 از  بیــش  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  کریمــی 
کــه  دارد  وجــود  فــارس  اســتان  در  ایــل راه  کیلومتــر 
بــا توســعه راه هــای شــهری وروســتایی، مســیر کــوچ 
عشایری با محدودیت مواجه شده و عرصه را بر برخی 

طوایف عشایری تنگ کرده است.
راه هــای شــهری و  کــرد: توســعه  تأکیــد  ادامــه  وی در 

یــا  را مســدود  ایــل راه  تــا حــدودی مســیر  روســتایی، 
محــدود کــرده کــه ایــن شــرایط بــرای عشــایر کوچنــده 
مشــکل ایجــاد کرده و از مجاری قانونــی به دنبال چاره 
اندیشــی در این رابطه هستیم. طبق هماهنگی انجام 
شــده بــا اداره کل منابع طبیعــی،40 اتراق  گاه در مســیر 
، سرویس های  عشایراستان تعریف شده که آبشخور
بهداشتی و خدمات مورد نیاز کوچ در این محدوده ها 
مشــخص و جهت آبرسانی و تقویت ناوگان آبرسان تا 

حد امکان، سعی در رفع نواقص موجود داریم.
مدیر کل امور عشایر استان فارس همچنین با اشاره 
بــه اینکه ده هــا تانکر آب وظیفه آبرســانی بــه دام های 
عشــایر را بــر عهــده دارنــد، تصریــح کــرد: ایــن تعــداد 
،مقدار ۷00 هزار متر مکعب آب رسانی می کنند و  تانکر
بــه دنبال بهره گیری از ظرفیت دیگر دســتگاه ها برای 
حفــر چاه،حفــظ آب انبارها همچنین مرمــت ایل راه ها 

هستیم.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان ایــن نکتــه کــه موانــع و 
مواجــه  آن  بــا  فــارس  عشــایر  و  ایــات  کــه  مســائلی 

هســتند، ماجرای تازه ای نیســت، گفــت: با تمکین به 
قانــون و مشــارکت فکــری بــا خــود عشــایر و درایــت و 
تصمیم های درســت مشــکات آنان حل خواهد شــد 
و مسیر ایل راه، وضعیت آبرسانی، نهاده های دامی و 
دیگــر امور مرتبط با عشــایر فارس بــه ویژه در این ایام 
کــه مواجــه با کوچ بهاره عشــایر و برپایــی نوروزگاه ها و 
نظارت بر اجرای برنامه های عشــایری هستیم نیازمند 
عزمــی جــدی در میان بــزرگان ایات و همــکاری تمامی 

مسئوالن استانی خواهیم بود.

سید محی الدین حسینی ارسنجانی  -  تامشا
مرتضی کریمی رئیس ســازمان دانش آموزی استان فارس 
گفــت: هشــتمین دوره المپیــاد اســتانی بــازی هــای فکری 
ســرگرمی رویــش در فــارس از 3 آذرمــاه در مناطــق ۵۹ گانــه 
آموزش و پرورش اســتان فارس آغاز شــده و تا  اســفند ماه 
بیــش از ۷0 هزار دانش آموز در مرحله آموزشــگاه و ســپس 
برگزیدگان در ســطح نواحی، مناطق و شهرســتان ها با هم 
به رقابت پرداختند. مرتضی کریمی در حاشیه برگزاری مرحله 
منطقه ای هشتمین دوره المپیاد بازی های فکری سرگرمی 
رویش با اشاره به اینکه بیش از ۷0 هزار دانش  آموز در مرحله 
آموزشگاهی این مســابقات شرکت داشتند، گفت: نفرات 
 برگزیــده منطقــه ای در مرحلــه اســتانی در تابســتان 140۲ در 
بزرگ ترین مســابقه و تجمع دانش آموزی در استان فارس 
بــه میزبانــی ســازمان دانش آمــوزی اســتان فارس شــرکت 

خواهند کرد.
رئیس ســازمان دانــش  آموزی فارس گفــت: در ایــن دوره از 

مســابقات بــه دنبال عضویت بی ســابقه دانش آمــوزان در 
ســازمان دانــش آمــوزی و رکوردزنــی تعداد اعضای ســازمان 
دانــش آمــوزی از تاریــخ تأســیس ســازمان و تبدیل شــدن 
خانواده ســازمان دانش آموزی اســتان فارس به اجتماع ۲00 
هــزار نفــری، بازی هــای رویش دانش آموزی نیز با اســتقبال 
بی نظیر دانش آموزان پس از دو سال مسابقات مجازی در 
شرایط کرونا، رو به رو شد که به پویایی فضای مدارس تمام 

تشکیاتی سازمان دانش آموزی افزود.
 * دانش آمــوز محوری مبتنی بر ســند تحــول بنیادین

 آموزش و پرورش
کریمی با بیان اینکه این دوره از المپیاد رویش در رشته  های 
کریــدور، دومینــو، جنگا، اتللو پنتاگو، لیــوان چینی و روبیک 
برگزار شــده اســت، گفــت: به دنبــال پیش بینی اســتقبال 
دانــش آمــوزان از مســابقات رویــش، در تابســتان گذشــته 
ســازمان دانــش آمــوزی فــارس بــا آمــوزش ۸00 مربــی و داور 
از سراســر اســتان فارس طی برگــزاری دوره های تخصصی با 

پیوســت فرهنگی و معرفتی جهت اســتقبال از مسابقات 
آمادگی کامل داشت.

مرتضــی کریمــی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات توجیهــی و 
بازآمــوزی مجــدد ویژه داوران و مربیان قبل از شــروع مرحله 
اســتانی اضافــه کــرد: در راســتای بهبود کیفیت مســابقات 
اســتانی کــه بــا حضــور ۸000 دانــش آمــوز از سراســر اســتان 
 فارس که در تابستان 140۲ برگزار خواهد شد،ضمن تشکیل
 کمیته های فنی با حضور دانش آموزان منتخب سال های 
گذشته در کنار مربیان زبده سازمان دانش آموزی فارس به 
جهــت دانــش آموز محوری مبتنی بر ســند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، در اردیبهشــت ماه ســال 140۲ دوره های 
حضــوری داوری مربیان و یاور مربیــان به صورت قطبی در ۵ 

قطب استان فارس برگزار خواهد شد.
گفتنــی اســت؛ این مســابقات در رشــته های اتللــو، پنتاگو، 
ویــژه  دومینــو  و  چینــی  لیــوان  کریــدور،  روبیــک،   جنــگا، 

دانش  آموزان تمام مقاطع تحصیلی برگزار می گردد.

دبیر ستاد اسکان مهمانان نوروزی 
آموزش و پرورش فارس:

پذیرش و اساکن مهامنان 
نوروزی در مدارس افرس

 آاغز شد
دبیر ســتاد اســکان مهمانان نــوروزی آموزش 
اســکان  و  پذیــرش  گفــت:  فــارس  پــرورش  و 
مهمانــان نوروزی در مــدارس و اقامتگاه های 

وابسته به آموزش و پرورش فارس آغاز شد.
بااعــام  جمعــه  روز  محمــدی  علــی  حســن 
 ۲6 جمعــه  روز  صبــح  تــا  افــزود:  خبــر  ایــن 
اســفند 1401 تعــداد ســه هــزار و ۲۵۷ خانــواده 
بــه  وابســته  هــای  اقامتــگاه  و  مــدارس  در 
داده  اســکان  فــارس  پــرورش  و   آمــوزش 

شدند.
دبیر ســتاد اســکان مهمانان نــوروزی آموزش 
و پــرورش فــارس ادامــه داد: ایــن خانــواده ها 
شــامل 11 هــزار و 401 نفــر هســتند کــه نزدیــک 
بــه 3۲ هــزار نفــرروز در اســتان فــارس اقامــت 

خواهند داشت.
کاس  هــزار   1۲ بــه  نزدیــک  گفــت:  محمــدی 
درس در اســتان فارس برای اسکان مهمانان 

نوروزی پیش بینی شده است.

کریمی، رئیس سازمان دانش آموزیی فارس خبر داد:

ویش ۷۰ هزار دانش آموز فارس در المپیاد ر شرکت بیش از 

مدیر کل امور عشایر فارس:

ی کنند    عشایر فارس قبل از کوچ، دام هایشان را پالک کوبی و هویت گذار

گاهی فارس برای  آ هشدارهای رئیس پلیس 
ی از سرقت  پیشگیر

گاهی اســتان هشدارهای پلیسی پیشگیری از سرقت را برای شهروندان  رئیس پلیس آ
ارائــه داد. ســرهنگ کاووس حبیبــی در گفت و گو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس، اظهار 
داشــت: همه ســاله بر اســاس ســنت ها ی قدیمی در اســفند ماه شــهروندان اقدام به 
خانه تکانی و انجام خرید نوروزی می کنند که الزم است، عاوه بر رعایت موارد و پروتکل 
هــای بهداشــتی بــه  نکات امنیتی نیز در رابطه با مراقبــت و حفاظت از خود و خانواده در 
ایام پایانی سال توجه داشته باشند تا روزهای خوب و شادی را پیش رو داشته باشیم. 
وی ادامــه داد: الزم بــه یــاد آوری اســت، افرادی که جهت نظافت منزل فروش اســباب و 
اثاثیه مســتعمل و یا انجام کارهای تعمیراتی به منزل می آوریم حتما با شــناخت قبلی و 
مورد اطمینان باشــند و از ورود اشــخاص دوره گرد و ناشــناس به داخل منزل ممانعت 
و در صــورت بکارگیــری نظافــت چــی و تعمیــر کار در منزل حتمــا یکی از اعضــای خانواده 
حضــور داشــته باشــند، همچنیــن از بیــان مطالــب غیــر ضــروری ماننــد تعــداد اعضــای  
خانواده، شغل، ساعت های ورود و خروج در منزل و قراردادن پول و طاجات یا اشیای 

قیمتی در دید و دسترس خود داری شود.
ایــن مقــام انتظامــی پیرامون خریــد در روزهــای پایانی ســال گفت: چنانچــه جهت خرید 
قصــد خــروج از منزل را دارید ســعی کنیــد یکی از اعضــاء خانواده در خانه حضور داشــته 
ج شــوید ضمــن اطمینــان از قفل کردن  باشــد و اگــر لزومــا بایــد همه با هــم از منزل خار
ح همســایه بانی اســتفاده و  درهای ورودی و پشــت بام یکی از چراغ ها را روشــن و از طر

منزل خود را به  همسایه قابل اطمینان خود بسپارید.
گاهی اســتان فارس بیان کرد: در صورتی که هنگام خرید فرزند خردســال  رئیس پلیس آ
همــراه دارید از پوشــاندن زیور آالت به کــودکان خودداری و حتما نام و نام خانوادگی نام 
پدر و شــماره تلفن همراه پدر را روی تکه کاغذی نوشــته و در جیب لباس او قرار دهید، 
همچنین به کودکانمان بیاموزیم هرگز به کســانی که نمی شناســند اطمینان نکرده و از 

افراد ناشناس هدیه، به ویژه خوراکی دریافت نکنند و همراه آنان نروند.

: مدیرعامل ستاد دیه کشور

دستیابی به اهداف رهایی بخش ستاد دیه 
و کمک های مردمی است در گر

مدیرعامــل ســتاد دیــه کشــور گفت: بــه منظور جلــب کمک هــای مردمی 
برای ستاد دیه، الزم است رایزنی هایی با نهادهای مؤثر حمایتی، خدماتی 
و اجتماعــی صــورت گیــرد تــا از کمک هــای این ارگان هــا برای دســتیابی به 

اهداف رهایی بخش ستاد دیه برخوردار شویم.
علــی شــمس پنجشــنبه در نشســتی بــا رئیــس کل دادگســتری فــارس، 
بــر ضــرورت توســعه فرهنــگ صلح و ســازش در دعــاوی و کاهــش میزان 
ورودی متهمان جرایم غیرعمد به زندان ها تأکید کرد و افزود: در راستای 
جلب کمک های مردمی برای ستاد دیه الزم است رایزنی هایی با نهادهای 
مؤثــر حمایتــی، خدماتی و اجتماعی معمول تا از کمــک های این ارگان ها 

در راستای اهداف رهایی بخش ستاد دیه برخوردار شویم.
حجت االســام کاظم موســوی رئیس کل دادگستری استان فارس هم با 
بیان اینکه این استان از نظر جرائم غیرعمد به ویژه مهریه و محکومیت 
هــای مالی باالترین آمار را در کشــور داراســت، گفت: مجموعه ســتاد دیه 
اســتان با تمهیدات و برنامه ریزی های بســیار گسترده و استفاده از همه 
ظرفیت ها توانســته خدمات بســیار فراگیری را برای آزادی زندانیان جرایم 
غیــر عمــد بــه انجــام برســاند اما بــه منظور کاهــش آمــار اتخــاذ تمهیدات 
پیشــگیرانه، فرهنگ ســازی و رویکــرد هــای قضایــی ویژه نیز می بایســت 

مدنظر قرار گیرد.
دیــه  ســتاد  رئیــس  و  فــارس  زندانهــای  مدیــرکل  ابراهیمــی  اســحاق 
خبــر  جــاری  ســال  در  غیرعمــد  جرایــم  زندانــی   ۵00 آزادی  از  نیــز  اســتان 
 داد و گفــت: بــا کمــک خیریــن ۹0 زندانــی دیگــر نیــز در آســتانه آزادی قــرار

 دارند.


