
مجتبی در قله
فردفانی برای رسیدن به یکی از قله های فعالیت فرهنگی 
راه ســختی را طی کرده اســت. اما رسیدن او به این قله 
حاصل ســال ها تالش و ســرمایه گذاری شهر گراش در 
زمینه فعالیت های قرآنی بود. به خاطر همین است که این 
افتخار برای بسیاری از گراشی های رشک برانگیز است زیرا 

خود را در آن سهیم می دانند.
بــرای تولید یــک بازیکن ملی باید صدها هــزار کودک و 
نوجوان در لیگ های رده های ســنی، محلی و استانی توپ 
بزنند تا بعد از غربال شــدن آن ها در نهایت ۲۲ ملی پوش 
راهی جام جهانی شوند. آن ۲۲ بازیکن برای رسیدن به قله 
رفیع باید بر دوش میلیون ها بازیکن تالش گر دیگر بایستند. 
مثال مهدی طارمی می شــود نماد و چکیده فوتبال بوشهر 
که هم بر دوش صدها فوتبالیســت بوشهری ایستاده و هم 
می تواند دست آن ها را برای رسیدن به یکی از قله ها بگیرد.

مجتبی نیز حاصل سه دهه کار قرآنی است از کالس های 
قرآن تابستانی گرفته تا کالس های منظم مدرسه بشارت 
به خاطر همین همه گراشی ها که تجربه کالس قرآن را 
دارند خود را به حق در این موفقت سهیم می دانند و برای 
آن خوشــحالند و می دانند مجتبی چه زحمتی کشیده 

است. 
حاال بخش قرآنی گراش به یک نفر رســیده که می تواند 
شاخص باشد و او را به دیگران نشان دهد. سرمایه ای که 
حاصل سال ها سرمایه گذاری است. در واقع فردفانی یک 
سلیبریتی قرآنی برای شهر گراش می شود که این بخش 
را بیش از گذشــته تقویت خواهد کرد و سود او به همه 

فعاالن قرآنی می رسد.
بخش های ورزش و هنر هم نیاز به این گونه شــاخص ها 
دارند. البته ساختن این شــاخص ها کار بسیار دشواری 
اســت و نیاز به ســرمایه گذاری گســترده ای دارد مثل 
سرمایه گذاری گسترده مجمع القرآن. مساله فراتر از یک 
تقدیر یا یک ماشین است مساله ساختن یک جامعه بزرگ 

است برای رسیدن به یک فرد بزرگ.
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سرمقاله

محمدخواجهپور «
مدیررسانههایهفتبرکه «

 نقاشی های برگزیده
مسابقه نقش موعود

گالری

امسال ۵ واحد آموزشی 
خیرساز افتتاح می شود
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نفر اول مســابقات بین المللی قرآن 
در بخش حفظ، با اســتقبال پرشور 
همشهریان خود وارد گراش شد. یک 
خودرو پژو پارس و هشت و نیم سکه 
بهار آزادی هدیه گراشی به پاس این 

افتخار بود.
مجتبی فردفانی در صحبت های خود 
در حســینیه اعظم گراش با تشــکر 
دوباره از همشــهریان و خانواده خود 
از دیدار با رهبــری و نحوه برگزاری 

مسابقات سخن گفت.
مجتبی فردفانی به عنوان نماینده ی 
دوره ی  سی وســومین  در  کشــور 
قرآن جمهوری  بین المللی  مسابقات 
اسالمی حضور داشــت. این دوره از 
مســابقات از روز پنج شنبه با رقابت 
حافظان و قاریان ۷۵ کشور جهان با 

شعار »یک امت یک کتاب« در مصلی 
امام خمینی آغاز شد.

در نهایــت محمدعلــی عبــداهلل از 
اســترالیا، عبدالعزیز احمــد از مصر، 
محمد طاهر حســن از نیجر، محمد 
شــریف از بنگالدش، عبداهلل یوسف 
اســماعیل از کنیا، خالد سنکری از 
ساحل عاج و مجتبی فردفانی از ایران 
افرادی بودنــد که به مرحله ی نهایی 
راه یافتند. در این مرحله نیز فردفانی 
با پاسخ به سه ســوال داوران و ارایه 
محفوظات خود موفق شد برتری اش 
را نســبت به رقیبانــش ثابت کند و 
رتبه ی نخست را به دست آورد. بعد از 
او نمایندگان مصر و استرالیا مقام  های 

بعدی را کسب کردند.

افتخارآفرین

» khamenei.ir :عکس
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خبر موفقیت مجتبی فردفانی در سی وسومین دوره ی مسابقات 
بین المللــی قرآن کریم جمهوری اســالمی در طول هفته ی 

گذشته در صدر اخبار گراش قرار گرفت. 
مجتبی با ایــن موفقیت جز اجر معنوی و توفیق زیارت مقام 
معظــم رهبری هدایایــی نیز از خیرین شــهر دریافت کرد، 
پژو پارس کادو پیچ شــده در یک روبــان قرمز هدیه ای بود از 
همشهریانش که در مراسم استقبال از او به او اهدا شد. جایزه 
نفر اول مسابقات نیز شصت میلیون تومان بود که به او اهدا شد.
با موفقیت مجتبی فردفانی، جوان قرآنی شهرســتان گراش 
گروه ها و افراد مختلفی از سراسر کشور طی پیامی تبریک خود 

را به گوش او و همشهریانش رساندند. 
بــه گزارش خبرنــگار هفت برکه مجتبی فردفانی شــنبه 
اول خردادمــاه ابتدا در جلو بیمارســتان امام رضا)ع( الر 
با اســتقبال جمعی از معتمدین شــهر الر و خانواده خود 
روبه رو شــد. در این مکان جمشــید جعفرپور به مناسبت 
این افتخارآفرینی خوانده شــد. در بخشی پایانی این پیام 
آمده اســت: »اینجانب این موفقیــت فرهنگی را به فرزند 
عزیز، مجتبی فردفانی و خانواده محترم وی و اهالی والیی 
گراش و کل منطقه الرستان تبریک عرض نموده و موفقیت 
فرزنــدان این خطه را در همه زمینه های فرهنگی به ویژه 

قرآنی از خداوند متعال خواهانم.«
در میــدان شــهید برزگران مردم از منتظر و چشــم و به 
راه بودنــد و بعد از توقفی کوتاه کاروان مســتقبلین راهی 
حسینیه اعظم گراش شد. هر کدام از همشهریان به دنبال 

فرصتی برای تبریک و روبوسی بودند.

به گزارش دفتر فرماندار گراش اصغر فرودی فرماندار گراش 
ضمن تشکر و قدردانی از استقبال گسترده و با شکوه مردم 
والیت مدار شهرســتان از نماینده جمهوری اسالمی ایران 
در مسابقات بین المللی سی و سومین دوره حفظ کل قران 
مجید و کســب مقام نخست ، گفت: »کسب مقام نخست 
حفظ قران کریم به عنوان ســفیر جمهوری اسالمی ایران 
در مســابقات بین المللی یک افتخار معنوی و قرانی برای 
شهرستان و استان فارس است که برای اولین بار در طول 
تاریخ برای اســتان فارس این افتخار بزرگ کســب شده 

است.«
فرودی گام نهادن در مسیر معارف اسالمی و قرآنی را زمینه 

ساز این درخشش و افتخار قرانی دانست.
مجتبــی فردفانی در ســخنان کوتــاه یک بــار دیگر از 
همشهریان خود تشکر کرد: »این افتخار را تقدیم می کنم 
به همه همشهریان عزیز که از طفولیت با هم بزرگ شدیم. 
وظیفه خودم می دانستم جواب محبت های شما را بدهم و 

از تک تک شما تشکر می کنم.«
فردفانــی از تاثیر خانواده خود نیز ســخن گفت: »مادرم 
خیلی برای من زحمت کشیده است و از سه چهار سالگی 
قرآن را در گوش من خوانده اســت. پدر عزیزم کهزحمت 
کشیدند و خواهرم که خودش یک شخصیت قرآنی است.

امروز اســتقبال خیلی خوب بود و ســنگ تمام گذاشتید. 
خوشحالی شما به من انرژی مضاعفی به من می داد.«

نفر اول مســابقات حفظ در مورد روند برگزاری مسابقات 
امسال گفت: »مسابقات در سه مرحله مقدماتی و نیمه نهایی 

و نهایی برگزار شــد. من در مرحله نیمه نهایی کمی از نظر 
حسن حفظ امتیاز از دســت دادم ولی همان طور که قول 

داده بودم در مرحله نهایی جبران کردم.«
فردفانی قرائــت در بیت  رهبری را از افتخارات بزرگ خود 
دانست و گفت :»تالوت در بیت رهبری برای من از کسب 
مقام اول خوشــحالی بیشتری داشت. ســعی کردم آیات 
انتخاب شده متناسب با شرایط روز باشد. در دیدار رهبری 
درخواســت من این بود که صیغه محرمیت را بخواندند و 
چند سال که ایشان صیغه های عقد را غیابی می خواندند که 
با این پیش نهاد موافقت کردند. در خواست اول را که قبول 
کردند گفتم انگشــترتان را هم به من لطف کنید که قبول 
کردند. گفتند اهل کجا هســتی و گفتم اهل گراش هستم 
و اهالی گراش هم خدمت شــما ســالم دارند که رهبری 

خوشال شدند و با عالمت سر تایید کردند.«

 سه خانه عالم 
در دست ساخت است

هفت برکه )گریشــنا(: فرماندار گراش به منظور تسریع در 
اجرای پروژه های عمرانی شهرستان، از پروژه ساخت خانه 
عالم بخش ارد بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت 

آن قرار گرفت.
بــه گزارش دفتر فرمانــدار؛ اصغر فرودی بــا بیان این که 
اجرای طرح های عمرانی نیازمند جــذب اعتبارات دولتی 
اســت، اظهار داشت: »ســه باب خانه عالم با پیشرفت ۷۵ 
درصــدی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان و زیربنای 
۱۰۰ متــر مربع از محل بودجه هــای دولتی در بخش ارد 
و دهســتان های فداغ و خلیلی در حال ســاخت است که 
امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز هر چه سریع تر این 

پروژه ها مورد بهره برداری قرار بگیرند.«
فرودی با بیان این که ساخت خانه عالم در واقع هزینه نیست 
بلکه سرمایه گذاری است، خاطرنشان ساخت: »ساخت خانه 
عالم حضور روحانیون در روســتاها را بیشتر خواهد کرد و 

باعث افزایش آگاهی مردم در جامعه می شود.«
  

سقفی برای شش نفر 
خیرین به کمک آمدند

هفت برکه )گریشــنا(: با مشــارکت صــدو پنجاه میلیون 
ریالی یکــی از خیرین در طرح رضــوان، ۶ فرزند یتیم و 

بی سرپرست، صاحب سرپناه شدند.
بــه گزارش روابــط عمومی و اطالع رســانی کمیته امداد 
گراش: رســتم پور با اعالم این خبــر افزود؛ هدف از اجرای 
طرح رضوان جذب مشارکت خیرین برای تأمین، ساخت و 
تعمیر مســکن محرومان و نیازمندان جامعه بوده و کمیته 
امداد با هدف خدمات رسانی بهتر به مددجویان زیرپوشش 
این طرح را اجرا و کمک های مردمی را جمع آوری می کند.
این مبلغ ۱۵۰ میلیون ریالی، اهدایی یکی از خیرین محلی 
برای تکمیل مســکن نیمه ســاز ۶ فرزند یتیم فاقد پدر و 
مــادر با همکاری کمیته امداد جــذب و در جهت تکمیل 
مسکن هزینه شــد که در دهه مهدویت از آن بهره برداری 

خواهد شد.
  

 انتخابات مجمع عمومی
 در هالل احمر

مرحله نخســت چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت 
هالل احمر،۲۳ اردیبهشــت 9۵ در سراسر کشور و در تمام 
شهرستان هایی که شعب جمعیت هالل احمر در آن دایر و 

فعال است، برگزار می شود.
محســنی رئیس جمعیت هالل احمر گراش با بیان اینکه  
در ایــن انتخابات چهار نفر به عنوان عضو اصلی، دو نفر به 
عنوان عضو علی البدل شــورای اجرایی، یک نفر به عنوان 
بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت چهار 

سال انتخاب شدند.
غالمرضا محســنی با اعالم نتایــج انتخابات درگراش بیان 
کــرد: ناصر دلخوش  ، غالمرضا حیدری ، معصومه بیواره و 
جالل ایزدی به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی، دکتر 
محمدرضا تاج بخش به عنوان بارزس، مهدی محسن زاده 
و عبدالمهدی شیرشمسی به عنوان عضو علی البدل شواری 
اجرایی و مهدی مهرابی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 

شدند.
  

 آتش در کشتزارهای ارد
مهارشد

هفت برکه )گریشنا(: بیست هکتار از گندم زار های منطقه ی 
شاغنی بخش ارد در آتش سوخت.

به گفته ی بخشــدار ارد، این آتش ســوزی دیشب ساعت 
۲۰ و پانزده دقیقه اتفاق افتاد و به دلیل نداشــتن ماشین 
آتش  نشــانی، آتش حدود چهار ســاعت بعد از شروع و در 
ســاعت ۲۴ مهار شد. پاســگاه بخش ارد، دهیار، نیروهای 
بســیج و مردم و ماشین آتش نشــانی اعزام شده از فداغ با 

کمک هم به جنگ آتش رفتند.
سجادی، بخشــدار ارد می گوید: » با این اتفاق چند نفر از 
اهالی بخش که گندم زار متعلق به آن ها بود حدود بیســت 
میلیون تومان خسارت دیدند. گله ای که دارم این است که 
با وجود آماده بودن ســاختمان آتش نشانی در این بخش 
هنوز اقدامی برای بهره بردای و افتتاح آن صورت نگرفته و 
در صورت تکرار این حوادث ما حتی از داشتن یک دستگاه 

ماشین آتش نشانی نیز محرومیم.«

  

توضیح اداره دامپزشکی
با توجه به خشکســالیهاي اخیر وچشــم انــداز منابع 
ابــي درآینده واقلیــم اب وهوایي گراش پــرورش دام 
درصورتیکه انتخاب نوع دام ســازگاري با شــرایط اب 

وهوایي داشته باشد میتواند مفید باشد.

خبر
خبر

اخبار ورزشی

عکس خبر

اولین قهرمانی دبستانی ها 
در فوتسال فارس

هفت برکه )گریشنا(: تیم فوتســال ابتدایی شاهد، قهرمان 
فوتســال دانش آموزی استان شد. این تیم برای اولین بار به 
عنوان نماینده ی  مدارس گراش در رقابت های استان فارس 

حضور داشت.
به گزارش مجید افشار، تیم فوتبال مدارس ابتدایی گراش در 
دیــدار با نی ریز با نتیجه ی چهار بر صفر و در رقابت با داراب 
با نتیجه ی هشت بر پنج به پیروزی دست یافت و در مقابل 
فراشبند با نتیجه ی سه بر سه به تساوی رسید و توانست به 
عنوان تیم اول از گروه خود به جمع شانزده تیم برتر استان 
صعود کند. در مرحله ی بعد تیم شــاهد گراش با شکست 
یک بر صفر تیم شــیب کوه به جمع هشت تیم برتر استان 
اضافه شد و در رقابت بعد تیم بیرم که نائب قهرمان فوتسال 
دانش  آموزی ســال قبل بود را با نتیجه ی سه بر دو شکست 
داد و در جمع چهار تیم برتر استان قرار گرفت. و سرآخر تیم 
فوتسال دانش آموزی گراش در یک بازی نفس گیر توانست 
تیم خوب ناحیه دو را در ثانیه های پایانی و با نتیجه ی دو بر 

یک شکست دهد و به فینال راه پیدا کند.
در نهایت با درخشــش در مســابقات فینال در حالی که تا 
لحظات پایانــی بازی پایاپای دنبال می شــد، تیم پرتالش 
گراش توانســت گل پیروزی را در دیدار با تیم مرودشــت 
به ثمر برســاند و با نتیجه دو بر یک پیروز میدان باشــد و 
بــرای اولین بار در تاریخ آمــوزش و پرورش گراش به مقام 
قهرمانی مدارس ابتدایی برسد و به عنوان نماینده ی فارس به 

مسابقات کشوری راه یابد.
یزدان خورشــید پور از کنگ وریشــه به عنــوان آقای گل 
مســابقات قهرمانی فوتســال مدارس ابتدایی استان فارس 
معرفی شد. محسن محسنی به عنوان مربی، محسن افشار 
به عنوان ســرمربی، احمد مهدیار به عنوان سرپرست تیم و 
ســعید مخوف به عنوان مسول تربیت بدنی اداره با این تیم 

همراه بودند.
بهنام استوار، یزدان خورشید پور، حسن عالی پور، سید رضا 
موسوی، محسن محمد پور، محمد حسن رحیمی، ابوالفضل 
راهپیما، علی رضا روستاییان، حامد شیرشمسی و علی رایگان 

برای تیم شاهد پا به توپ شدند.
محسن افشــار، ســر مربی و مســول هیات دانش آموزی 
می گوید:» با وجود این که این دانش آموزان برای اولین بار در 
این مسابقات شرکت کردند اما توانستند حضور چشمگیری 
را از خود نشان دهند و مسولین می بایست این استعداد ها را 

دریابند و برای تقویت آن تالش کنند.«
این مسابقات به مدت چهار روز از تاریخ پانزدهم اردیبهشت 

ماه با حضور بیست و یک تیم برگزار شد.

عکس: مجید افشار««

  

اولین دان ۴ تکواندوی 
گراش بر کمر میثم صمیمی

میثم صمیمی نخســتین تکواندوکار گراش اســت که 
می تواند کمربند دان چهار را به کمر ببندد.

جمعه ۳۱ اردیبهشــت ماه در اســتان آذربایجان شرقی 
صمیمی موفق به اخذ کمربندمشکی دان چهار شد. او به 
عنوان تنها نماینده تکواندو شهرستان گراش در این آزمون 
شرکت داشــت. او در ابتدا با اجرای موفق فرم )پومسه( 
توانســت مجوز حضور در مراحل بعدی را دریافت کند و 
بعد اجرای ضربات پا )بال چاگی ها( و آمادگی جســمانی، 
آمادگی باالی بدنی خــود را به معرض نمایش بگذارد و 
این مرحله هم با موفقیت پشت سر گذاشت. مرحله نهایی 
مبارزه )کیوروکی( و شکستن اجسام سخت )کیوکپا( بود. 
صمیمی با پشت سر گذاشتن این مراحل کمربند مشکی 
دان چهار را دریافت کند و اســم خود را به عنوان اولین 

تکواندوکار گراشی دارای دان چهار تکواندو ثبت کند.
صمیمی که در کارنامه خود قهرمانی المپیاد دانشجویان 
را دارد در سال ۸۴ کمربند مشکی دان یک، سال ۸۶ دان 
دو و ســال 9۰ دان سه را گرفته بود. شهرام سوفسطایی، 
صادق ظرافت، رســول چمیده و مریم مقتدری اســاتید 
تکواندوی دارای کمربند مشــکی دان سه در شهرستان 

گراش هستند.

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان در میان برگزیده های وزارت  خانه «درطرح شوق زیارت  کمیته امداد گراش ۴۰ نفر را برای نخستین بار به زیارت امام رضا)ع( فرستاد  «پلیس ها در نیمه شعبان به جای جریمه شیرینی دادند -  عکس:بنیاد مهدی موعود)عج( «کارگاه روابط عمومی ها در پساخبر- عکس : محمد رستم پور «

خبر اول

هفت برکه )گریشــنا(: در همایش خیرین 
مدرسه ساز اعالم شــد از ده واحد آموزشی 
خیرساز در دست ســاخت امسال ۵ واحد 

افتتاح خواهد شد.
همایش خیرین مدرسه ساز با حضور اصغر 
فرودی فرماندار گراش، دســت نیان مدیر 
کل اداره ی نوسازی و تجهیز مدارس استان 
فارس، مدیران مدارس و فرهنگیان در سالن 

سراجی برگزار شد.

خیرین بیشتر در مدارس  �
حضور داشته باشند

به گــزارش دفتر فرمانداری، فرماندار گراش 
در جمــع خیرین و فرهنگیان شهرســتان 
گفت: »خیرین مدرسه ساز کار های زیربنایی 
و ســاختاری تعلیم و تربیت جامعه را انجام 
می دهند و این کار بســیار حسنه و بزرگی 

است که با عشق و ایثار انجام می شود.«
اصغر فرودی حضور مستمر خیرین مدرسه 
ســاز در مدارس را خواستار شــد و افزود: 
»حضور مســتمر و مدام خیرین در مدارس 

به عنوان اولیای دانش آمــوزان و از اعضای 
متولی آموزش و پرورش باعث شور و شوق 
فرهنگیان و دانش آموزان می شود و در واقع 
خیرین باید در جریان مســائل و مشکالت 
مــدارس و در جریان پیشــرفت تحصیلی 

دانش آموزان قرار بگیرند.«
وی با بیان این کــه خیرین بازوی توانمند 
دولت در رفع مشکالت و امورات جامعه است، 
خاطر نشان ساخت: »لذت بخش ترین تشکر 
از خیرین مدرســه ساز تربیت دانش آموزان 

نخبه و نسل آینده ساز کشور است.«
اصغر فرودی با تجلیل از خیرین مدرسه ساز 
اظهار داشــت: »گاهی اوقات به دلیل تغییر 
جمعیتی و سیاســت های آموزشی ممکن 
است مدرسه ای کاربرد تحصیلی نداشته باشد 
اما می شــود آن را به نفع آموزش و پرورش 

تغییر کاربری داد.«

10 واحد در دست ساخت �
مدیر آموزش و پرورش گــراش از افتتاح و 
بهره برداری ۵ پروژه آموزشــی خیر ساز در 
سال جاری خبر داد و افزود:»۱۰ پروژه خیر 

ساز در شهرستان در حال ساخت است که ۵ 
پروژه آن امسال قابل بهره برداری خواهد بود. 
از این پروژه ها می توان به ســالن اجتماعات 
شوری، سالن چند منظوره حاج جمال اسد 
نژاد، مدرســه عظیمی در خلیلی، مدرســه 
عظیمی شهرک فرهنگیان، مدرسه شهیدان 
انصاری،مدرسه  بهمنی، مدرسه شــادروان 
حاج غالمحســین قمری، ســالن مدرسه 

امیرکبیر،سالن بانو حیدری اشاره کرد.«
او بــه مشــکالت و کمبود هــای آموزش و 
پرورش در شهرســتان گراش اشاره کرد و 
امتحانات، ساخت  گفت:» نداشتن ســالن 
سرایداری در مدرسه ی شهید عالمی، ساخت 
سرایداری و خانه معلم در علی آباد، نداشتن 
خانه ی معلم در روســتای خلیلی، ساخت 
تعاونی فرهنگیان و ســاخت یک مدرسه ی 
قرآنی به درخواســت بنیاد فرهنگی مهدی 
موعود)عج( از جمله دغدغه ها و نیازهای ما 
است که از مهندس دست نیان می خواهیم 
نسبت به عملی شدن و رفع این مشکالت ما 

را حمایت کنند.«

مدیر کل نوســازی و تجهز مدارس استان 
فارس با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: »جایگاه 
خیرین مدرسه ساز جایگاه ماندگار و رفیع 

است.«
دســت نیان آموزش و پرورش را دارای سه 
ضلع معلم، دانش آموز و بخش سخت افزار 
و تجهیزات عنوان کرد و گفت: »اگر در یکی 
از این سه مورد مشکلی داشته باشیم اهداف 

تعلیم و تربیت به خوبی دنبال نمی شود.«
وی کمبودهای فضای آموزشی و تجهیزات را 
مهم ترین عامل خسارت آموزش و پرورش عنوان 
کرد و اظهار داشت،» اگر در فضای آموزشی به 
سمت مطلوب و استانداردها حرکت کنیم دیگر 

شاهد فرار مغزها نخواهیم بود.«
مدیر کل نوسازی مدارس استان فارس گفت: 
»در شهرستان گراش از سال ۸۵ تا به امروز 
۲۲ واحد آموزشــی با زیر بنای بیش از ۱۳ 
هزار متر مربــع دارای ۱۰۸ کالس درس با 
اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال ساخته شده 

است.«

خبر

در همایش خیر مدرسه ساز اعالم شد

امسال۵واحدآموزشیخیرسازافتتاحمیشود

زندگی نامه

راهافتخار
فردفانی با تشــویق و کمک خانواده  اش در سال تحصیلی 
۸۵ - ۸۶ بــا ثبت  نام در موسســه فرهنگی بیت  االحزان 
حضرت زهرا )س( شهرستان استهبان فارس موفق به حفظ 

کل قرآن کریم شد.
کسب مقام نخست مسابقات دانش آموزی استانی در دوران 
دبیرستان که در مشــهد مقدس برگزار شد؛ کسب رتبه 
نخست در رشــته قرائت )تحقیق( در مسابقات کشوری 
هالل احمــر به میزبانــی اصفهان؛ حضور در مســابقات 
سراسری ســازمان اوقاف و امور خیریه که از معتبرترین 
مسابقات کشوری است در سال 9۱؛ و کسب مقام دوم در 
رشته حفظ ۲۰ جزء مسابقات در شهرستان ساری، استان 
مازندران، و کسب رتبه نخســت در این مسابقه در سال 
9۲؛ حضور در مسابقات بین المللی الهاشمی کشور اردن 
به عنوان نماینده جمهوری اسالمی از سوی شورای عالی 
قرآن؛ شرکت در مســابقات کشوری دانشجویی در میبد 
یزد و کسب مقام اول در رشته ی حفظ بیست جزء، رتبه 
نخست حفظ کل قرآن مجید؛ شرکت در مسابقات اذان به 
منظور پخش از شــبکه هامون »سیمای مرکز زاهدان« و 
کسب مقام نخست در این مسابقه؛ مقام اول حفظ بیست 
جزء مسابقات کشوری دانشجویی در شهر مقدس قم؛ مقام 
اول در حفظ کل کالم اهلل مجید در پنجمین دوره مسابقات 
دانشجویی کشوری به میزبانی گراش؛ راه یابی به مسابقات 
جشنواره ای کشــور در آبان ماه ســال جاری به میزبانی 
دانشــگاه علوم و معارف قرآنی قم؛ مقام نخست مسابقات 
دانشــجویان بسیجی خراســان رضوی؛ و رتبه اول حفظ 
مسابقات دانشجویی کشور را می توان در کارنامه ی پر بار و 

در لیست موفقیت های فردفانی دید.
آخرین و مهم ترین موفقیت فردفانی کسب مقام نخست 
رشته حفظ در سی و سومین دوره ی مسابقات بین المللی  

قران کریم در تهران بود.

قاسم ایزدیان «

عکس: محمد رستم پور «

قاری گراشی مقام اول حفظ در جهان اسالم را به دست آورد

افتخارآفرین

آگهي فقدان سند مالکیت بخش18فارس 
آقاي احسان انصاری با تسليم دو برگ استشهاديه که در دفتر اسناد رسمي شماره 357گراش تنظيم گرديده 
اســت مدعي است که تعداد 1 برگ سند مالکيت مربوط به  ششدانگ پالک 3277/10827 واقع در بخش 
18فارس شهرستان گراش که ذيل ثبت 49669 صفحه 478دفتر 46استنساخی امالک به نام احسان انصاری 
ثبت و سند مالکيت بشماره چاپي 822858د91 صادر شده است به علت سهل انگاري مفقود گرديده است و 
نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است. مراتب طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت آگهي مي 
شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد 
تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سندمالکيت يا خالصه 
معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره 

ثبت سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد کرد.
تاريخ انتشار:1395/03/01

هدایت اله رحیمی درازی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش



3

 شماره  15
)47 پیوسته(

نیمه دوم اردیبهشت

1395

محصول موسسه فرهنگی ـ هنری هفت برکه گراش

درگذشتگان تا پایان 
اردیبهشت ۹۵

فاطمه شرین  بیان: فرزند محمود سن ۸5 سال، علت  �
مرگ سکته قلبی

حاجی شامحمدی: فرزند محمدعلی سن ۸6 سال،  �
Sepsis  علت مرگ

نیکا بیواره: فرزند عبداهلل ســن 4 سال، علت مرگ  �
آسیب مغزی

عبدالحسین کریمی گراشی: فرزند غالم، 5۸ سال �

�  ۸۸ سن  غالم عباس  فرزند  پورشمسی:  محمدعلی 
سال، علت مرگ ایست قلبی

محمدرضا محمدی گراشــی: فرزند احمد سن 75  �
سال، علت مرگ ذات الریه

محمد ملکی زاده: فرزند عبداهلل سن 6۸ سال، علت  �
CVA مرگ

 مرگ چوپان بشیرآباد
در برکه

هفت برکه: آب انبار روستای بشیرآباد چوپانی را به کام 
خود کشید.

به گزارش باقرشــکاری از پایگاه امداد هالل احمر گراش 
نیروهای پایگاه امدادجــاده ای گراش  با تماس تلفنی 
ســاعت ۲۰ مورخه اول خرداد ۱۳9۵ عازم روســتای 
بشــیرآباد شدند. گزارش از گم شــدن چوپانی از اهالی 
بشیرآباد خبر می داد و به دلیل وجود وسایل و گوسفندان 
در نزدیکی آب انبار معروف به )شمســا( احتمال غرق 
شدن فرد زیاد بود. تیم امداد با تجهیزات به همراه آتش 

نشانی و نیروی انتظامی به محل اعزام شدند.
قبل از رســیدن نیروهای امدادی اهالی روســتا در یک 
اقدام خطرناک توانستند خود را به فرد غرق شده در ته 
آب انبار که به ِگل کف گیر کرده بود برســانند و جسد 
را از آب بیرون بکشــند. جســد بعد از اقدامات اولیه به 

پزشک قانونی تحویل داده شد.

آگهی

پرسه

حوادث

گالری

نفر پنجم: ریحانه زنی الدینی « نفر چهارم:  اسما قامت «نفر دوم: فاطمه فقیهی «نفر دوم: اسما سلمانی «نفر اول: ملیکا دالوند 

آگهی مناقصه شهرداری گراش
شهرداری گراش به استناد بودجه مصوب سال 95، در نظر 
دارد نسبت به اجرای کفپوش بتنی پرسی در سطح 
شهر گراش طبق مشــخصات فنی از طريق مناقصه اقدام 
نمايد. لذا از کليه شــرکت ها و پيمانکاران واجد شرايط و 

متقاضی جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آيد.
1- مبلغ قرارداد اجرای کفپوش بتنی پرســی: ســه ميليارد 

ريال می باشد.
2- مبلغ ضمانت شــرکت در مناقصه پنــج درصد قرارداد 
)پانــزده ميليون تومان( می باشــد که می بايســت متقاضی 
محترم بصورت ضمانت بانکی و يا واريز به حساب سپرده 
شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی شعبه 
بلوار معلم همراه با ساير مدارک مناقصه تحويل امور مالی 

شهرداری نمايد.
3- به تضمين های مخدوش و يا کمتر از ميزان مقرر يا چک 

شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5- شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
6- هزيته آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

7- متقاضيــان می بايســت ضمــن مراجعه به امــور مالی 
شهرداری، نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند/.

نوبت چاپ اول: 95/02/28- نوبت چاپ دوم: 95/03/04 
مهلت ارسال پيشنهادات: 95/03/10 

تاريخ بازگشايی پاکت های پيشنهادات: 95/03/11 ساعت 14
 امور مالی شهرداری گراش

آگهی های مناقصه

برگزیدگان مسابقه نقش موعود به مناسبت میالد امام زمان)عج( «

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان گراش
 آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 13۹۴ 

بخش 18 فارس شهرستان گراش
     برابر مقررات ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59آئين نامه قانون مذکور اسامي اشخاصي که امالک آنها واقع در قطعه 5بخش 18 فارس شهرستان 
گراش  که تا تاريخ94/12/29 قبول در خواســت ثبت گرديده به ترتيب شــماره پالک و ذکر نام و نام خانوادگي متقاضي ثبت ، نام پدر ، نوع 

ملک ، مساحت و محل وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد.

قطعه پنج بخش 18 فارسردیف
ششــدانگ يک بابخانه  به مســاحت 151/14متر مربع واقع در شهر گراش نواز غنی آقا فرزند حاجی110827/573

خيابان امام

ششدانگ يکباب ساختمان تجاری مسکونی بمساحت 50/40متر مربع واقع احمد برازش  فرزند عزيز210827/1237
در شهر گراش خيابان امام

ابوالحسن زمانی گراشی 310827/10582
فرزند علی

ششــدانگ يک بابخانه  به مســاحت 444/67متر مربع واقع در شهر گراش 
خيابان امام 

ششدانگ يک قطعه زمين محصور به مســاحت 72/96متر مربع متخذه از غالمعباس يوسفی فرزند غريب410827/10635
پالک 10827/709واقع در شهر گراش 

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 202/24متر مربع متخــذه از پالک زينب کريميان فرزند کريم510827/10643
10827/923واقع در شهر گراش 

ششــدانگ يــک بابخانه  به مســاحت 482/22متــر مربع متخــذه از پالک غالمرضا برزگر  فرزند علی610827/10645
10827/923واقع در شهر گراش خيابان صياد شيرازی

حميد شامحمدی 710827/10651
فرزند عبدالوهاب

ششــدانگ يک قطعه زمين محصور به مســاحت 198/53متر مربع متخذه از 
پالک 10827/934واقع در شهر گراش خيابان صياد شيرازی 

فاطمه پورشمسی 810827/10654
فرزند فضل اله

ششــدانگ يــک بابخانه  به مســاحت 311/90متر مربع متخــذه از پالک 
10827/2079واقع در شهر گراش محله باغ شفا

حسن جوشن910827/10735
فرزند اسکندر

ششــدانگ يــک بابخانه  به مســاحت 253/85متر مربع متخــذه از پالک 
10827/1810واقع در شهر گراش محله بيدله

باقر بهزادی1010827/10780
فرزند افراز

ششــدانگ يــک بابخانه  به مســاحت 291/95متــر مربع متخــذه از پالک 
10827/1937واقع در شهر گراش خيابان شهيد خوشبخت

حسين باقرپور 1110827/10816
فرزند غالمحسين

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 530/81متر مربع متخــذه از پالک 
10827/2891واقع در شهر گراش  بلوار سرداران

رقيه کرباسی 1210827/10854
فرزند غالمحسين

ششدانگ يک قطعه زمين پی کنی شده به مساحت 216متر مربع متخذه از 
پالک 10827/865واقع در شهر گراش بلوار فلسطين

حسين کارکن 1310827/10855
فرزند احمد

ششــدانگ يــک بابخانه به مســاحت 94/58متــر مربع متخــذه از پالک 
10827/865واقع در شهر گراش بلوار فلسطين

کبری روستائيان 1410827/10856
فرزند غالمعباس

ششدانگ يک قطعه زمين پی کنی شده به مساحت 311/85متر مربع متخذه 
از پالک 10827/871واقع در شهر گراش بلوار فلسطين

علی اصغر رحيمی 1510827/10857
فرزند محمد

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 367/13متر مربع متخــذه از پالک 
10827/1654واقع در شهر گراش خيابان درمانگاه

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 317/62متر مربع متخــذه از پالک حيدر دستيار فرزندمحمدعلی1610827/10864
10827/288واقع در شهر گراش خيابان امام

جانعلی بهزادی 1710827/10865
فرزند افراز

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 364/40متر مربع متخــذه از پالک 
10827/1814واقع در شهر گراش 

رضا بهزادی 1810827/10866
فرزند افراز

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 297/50متر مربع متخــذه از پالک 
10827/1937واقع در شهر گراش 

محمود بهزادی 1910827/10867
فرزند افراز

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 307/55متر مربع متخــذه از پالک 
10827/1937واقع در شهر گراش 

حسن حسين زاده 2010827/10868
فرزند غالمعباس

ششــدانگ يــک بابخانه  به مســاحت 196/30متر مربع متخــذه از پالک 
10827/920واقع در شهر گراش بلوار شهيد سعادت

قاسم حسين زاده 2110827/10869
فرزند غالمعباس

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 196/52متر مربع متخــذه از پالک 
10827/920واقع در شهر گراش بلوار سعادت

مهدی حسين زاده 2210827/10870
فرزند غالمعباس

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 207/11متــر مربع متخــذه از پالک 
10827/920واقع در شهر گراش خيابان صياد شيرازی

احمد حسين زاده 2310827/10871
فرزند غالمعباس

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 210/27متــر مربع متخــذه از پالک 
10827/920 واقع در شهر گراش خيابان صياد شيرازی

مهدی محمودی 2410827/10872
فرزند حسينعلی

ششــدانگ يک قطعه زمين محصور به مساحت 185/28متر مربع متخذه از 
پالک 10827/927واقع در شهر گراش خيابان صياد شيرازی

عبدالرضا محمودی 2510827/10873
فرزند حسينعلی

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 193/16متر مربع متخــذه از پالک 
10827/927واقع در شهر گراش خيابان صياد شيرازی

قطعه پنج بخش 18 فارسردیف
عبدالرضا حسين زاده 2610827/10874

فرزند اکبر
ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 193/89متر مربع متخــذه از پالک 

10827/927واقع در شهر گراش خيابان صياد شيرازی

احمد فيروزی 2710827/10875
فرزند رحمت اله

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 187/14متــر مربع متخــذه از پالک 
10827/2395واقع در شهر گراش کوچه شهيدان عظيمی

فاضل شيری فرزند اصغر 2810827/10876
ومرضيه خبازی فرزند محمد

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 357/85متــر مربع متخــذه از پالک 
10827/2336واقع در شهر گراش خيابان شهيد رجائی)باالمناصفه(

ماه صنم پورشمسی 2910827/10879
فرزند عباس

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 409/10متر مربع متخــذه از پالک 
10827/2373واقع در شهر گراش خيابان شهيد غالمی

محمود نصرتی 3010827/10881
فرزند امراله

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 210/80متر مربع متخــذه از پالک 
10827/342واقع در شهر گراش محله فخرآباد

حسن نصرتی 3110827/10882
فرزند امراله

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 173/87متر مربع متخــذه از پالک 
10827/1445واقع در شهر گراش خيابان آبياری

علی اصغر نصرتی 3210827/10883
فرزند امراله

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 161/55متر مربع متخــذه از پالک 
10827/1445واقع در شهر گراش خيابان آبياری

مهدی نصرتی 3310827/10885
فرزند امراله

ششدانگ يک قطعه زمين پی کنی شده به مساحت 225/70متر مربع متخذه 
از پالک 10827/1938واقع در شهر گراش محله بيدله

علی حسين زاده3410827/10886
فرزند غالمعباس

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 205/08متر مربع متخــذه از پالک 
10827/920واقع در شهر گراش خيابان صياد شيرازی

مسعود حسين زاده 3510827/10887
فرزند غالمعباس

ششــدانگ يک قطعه زمين محصور به مساحت 207/37متر مربع متخذه از 
پالک 10827/920واقع در شهر گراش خيابان صياد شيرازی

محمد امانی 3610827/10890
فرزند مرتضی

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 159/24متر مربع متخــذه از پالک 
10827/1191واقع در شهر گراش خيابان بسيج

منصــور وقارفــرد فرزند فرج 3710827/10891
ومهدی وقارفرد فرزند فرج

ششدانگ يک قطعه زمين پی کنی شده به مساحت 760متر مربع متخذه از 
پالک 10827/1142واقع در شهر گراش انتهای خيابان بسيج )باالمناصفه(

مرتضی بيضايی 3810827/10893
فرزند علی

ششــدانگ يک قطعه زمين محصور به مساحت 141/53متر مربع متخذه از 
پالک 10827/865واقع در شهر گراش 

محمداسماعيل پشت داد فرزند 3910827/10896
غالمرضا

ششــدانگ يک بابخانــه به مســاحت 534/50متر مربع متخــذه از پالک 
10827/923واقع در شهر گراش 

محمد باقرزاده 4010827/10897
فرزند ابول

ششــدانگ يک قطعه زمين پی کنی شده به مساحت 31متر مربع متخذه از 
پالک 10827/360واقع در شهر گراش خيابان آبياری

آگهي نوبتي وتحدید حدود 
 موضوع ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

وماده 13آئین نامه اجرایی آن
 

اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان گراش باستناد ماده 13قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی نسبت به امالک مشروحه زير اظهارنامه حاوی تحديد حدود پذيرفته است مراتب جهت اطالع عموم بشرح ذيل آگهی می گردد :

قطعه پنج بخش 18 فارسردیف

غالمعباس افتادگان110827/10815
فرزند حسين

سيزده ســهم مشاع از جمله شــانزده سهم ششــدانگ يک باب خانه  به مساحت 
321/91متر مربع متخذه از 10827/872 واقع در شهر گراش محله مخويه برابر رأی 

شماره 139460311235000933مورخه 94/09/28هيأت قانون تعيين تکليف

غالمحسين علی پور 210827/10892
فرزند سردار

سيزده ســهم مشاع از جمله شــانزده سهم ششــدانگ يک باب خانه  به مساحت 
216/10متر مربع متخذه از 10827/872 واقع در شهر گراش محله مخويه برابر رأی 

شماره 139460311235001229مورخه 94/11/10هيأت قانون تعيين تکليف

   
بنا براين برابر مواد 16 و 17 قانون ثبت و ماده 86 آئين نامه هر کس نسبت به ماهيت امالک درخواست ثبت شده مندرج در اين آگهي واخواهي 
دارد طبــق ماده 16 قانون ثبت از تاريخ نشــر اولين اعالن نوبتي تا مــدت 90 روز و در مورد آگهی تحديد موضوع ماده 13قانون تعيين تکليف  
اشخاصی که به حدود وحقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت 30روز از تاريخ انتشار آگهی مطابق ماده 86آئين نامه قانون ثبت اعتراض خود را 
کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گراش تسليم و رسيد اخذ نمايد و ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست 
به مرجع قضايي تقديم نمايد . در غير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد . اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد و چنانچه 
بين مســتدعي ثبت و ديگري قبل از انتشارنســبت به پالک مندرج در اين آگهي اقامه دعوي شده و در دادگاه مطرح رسيدگي است کسي که 
طرف دعوي با مســتدعي ثبت اســت مي تواند طبق ماده 17 قانون ثبت گواهي الزم مشعر بر طرح دعوي از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسليم و 
رســيد اخذ نمايد ضمناَ معترض مکلف اســت طبق تبصره دو ماده واحده قانون ثبت تعيين تکليف پروندهاي معترضين ثبتي که فاقد سابقه بوده 
يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل دادخواست الزم به مرجع قضايي 
را تقديــم نمايد و اال پس از پايان مهلت مقرر و نرســيدن اعتراض حق او ســاقط خواهد شــد. وحقوق ارتفاقــی در موقع تعيين حدود که طبق 
ماده14و15قانون ثبت بعمل خواهد آمد ، منظور می گردد ومدت واخواهی نســبت به حدود يا حقوق ارتفاقی طبق ماده20قانون ثبت پذيرفته 

خواهد شد./.
 تاريخ انتشاراول : 95/02/01 -  تاريخ انتشاردوم : 95/03/01

اقدام کننده : شکراله شاکری
هدایت اله رحیمی درازی

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان گراش   

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون آگهي و عمليات تحديدي ششدانگ يک بابخانه به مساحت 508مترمربع تحت 
پــالک 10827/10653مفــروز ومجزی شــده از پــالک 10827/1225 واقع در قطعه 
5بخش 18فارس شهرســتان گراش ملکي محمد کریمیان فرزند کريم  بايد آگهي 
شود وقت تحديد حدود 95/03/23 تعيين و عمليات تحديد از ساعت 8 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد . به وســيله اين آگهي از متقاضي مزبور و کليه صاحبان 
امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در محل 
وقوع ملک حضور بهم رســانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي 
به استناد ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا سي روز پذيرفته 
خواهد شد که بايستي کتبا به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمائيد 
ضمنا معترض ازتاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت يک ماه فرصت خواهد داشت که 
دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت ارائه نمايد در غير اينصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار:  95/03/01

هدایت اله رحیمی درازی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون آگهي و عمليات تحديدي ششدانگ يک بابخانه به مساحت 446مترمربع تحت 
پــالک 10827/10806مفــروز ومجزی شــده از پــالک 10827/1270 واقع در قطعه 
5بخش 18فارس شهرســتان گراش ملکي مهدی کريميــان فرزند محمد  بايد آگهي 
شود وقت تحديد حدود 95/03/23 تعيين و عمليات تحديد از ساعت 8 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد . به وســيله اين آگهي از متقاضي مزبور و کليه صاحبان 
امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در محل 
وقوع ملک حضور بهم رســانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي 
به استناد ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا سي روز پذيرفته 
خواهد شد که بايستي کتبا به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمائيد 
ضمنا معترض ازتاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت يک ماه فرصت خواهد داشت که 
دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت ارائه نمايد در غير اينصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار:  95/03/01

هدایت اله رحیمی درازی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون آگهي و عمليات تحديدي ششدانگ يک بابخانه به مساحت 565/57مترمربع تحت 
پالک 10827/10810مفروز ومجزی شده از پالک 10827/1250 واقع در قطعه 5بخش 
18فارس شهرســتان گراش ملکي عبدالغفور زینلی گراشی فرزند محمدجعفر  بايد 
آگهي شــود وقت تحديد حدود 95/03/24 تعيين و عمليات تحديد از ســاعت 8 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد . به وســيله اين آگهــي از متقاضي مزبور و کليه 
صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در 
محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي 
به اســتناد ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا سي روز پذيرفته 
خواهد شــد که بايستي کتبا به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمائيد 
ضمنا معترض ازتاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت يک ماه فرصت خواهد داشــت که 
دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره 

ثبت ارائه نمايد در غير اينصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار:  95/03/01

هدایت اله رحیمی درازی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون آگهي و عمليات تحديدي ششــدانگ يک بابخانه به مســاحت 116/32مترمربع 
تحت پالک 10827/10814مفروز ومجزی شده از پالک 10827/1305 واقع در قطعه 
5بخش 18فارس شهرستان گراش ملکي زینب رضائی فرزند علی  بايد آگهي شود 
وقــت تحديد حــدود 95/03/23 تعيين و عمليات تحديد از ســاعت 8 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد . به وســيله اين آگهي از متقاضي مزبور و کليه صاحبان 
امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در محل 
وقوع ملک حضور بهم رســانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي 
به استناد ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا سي روز پذيرفته 
خواهد شد که بايستي کتبا به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمائيد 
ضمنا معترض ازتاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت يک ماه فرصت خواهد داشت که 
دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت ارائه نمايد در غير اينصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار:  95/03/01

هدایت اله رحیمی درازی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش



هفت برکه )گریشنا(: وزارت نیروی برق در راستای اجرای 
اقدامــات مدیریت مصــرف برق و کاهش پیک شــبکه، 
مشترکینی که برق کمتری مصرف کنند را تشویق می کند.
به گزارش روابط عمومی اداره ی برق شهرستان گراش، در 
راستاي اجراي اقدامات مدیریت مصرف برق و کاهش پیک 
شبکه، وزارت نیرو اقدام به ابالغ سیاست هاي تشویقي کرده 

است.
مشترکین در بخش کشاورزي با تکمیل تفاهم نامه همکاري 
و خاموش نمودن الکتروپمپ طي ساعت ۱۲ تا ۱۶ هر روز 

از تاریخ پانزدهم خرداد تا پانزدهم شــهریور ماه 9۵ از برق 
رایگان در دیگر ســاعات شبانه روز و پاداش ویژه بهره مند 
می شوند. مشترکین در بخش صنعتی نیز در همین تاریخ 
با کاهش میزان برق از ســاعت ۱۲تا ۱۶ از تخفیفات قابل 

توجه ای بهره مند می شوند.
مشــترکین خانگي در ســاعات اوج بار ۱۶-۱۲ و ۲۰-۲۴ 
به منظور کاهش هزینه هــاي برق مصرفي از لوازم برق پر 
مصرف ) اتو, آبگرمکن برقي،ماشین لباسشویي، جاروبرقي و 
...( پیشنهاد می شود تا جایی که ممکن است استفاده نکنند.

مطبخ

تابستان فصل کودکان و جوانان است و برای بزرگساالن تابستان 
چیزی به جز گرمای طاقت فرسا چیز دیگری ندارد.

در تابستان امسال فعالیت آموزشگاه هنرهای نمایشی هفت برکه 
نیــز آغاز شــد. در این آموزشــگاه هنرهای نمایشــی، دوبله و 
صدابرداری در کنار نویسندگی و روزنامه نگاری تدریس می شود. 
امیدواریــم این حرکــت آغازی برای تولد یک نســل نو در هنر 

گراش باشد. 
مراکــز فرهنگی و هنری دیگر نیز می تواند با ارســال برنامه  های 

تابســتانی خــود بــرای gerash@gmail.com آن را به 
مخاطبان خود عرض کنند. اخبار مربوط به برنامه های تابستانی 
مراکز فرهنگی، هنری و  مذهبی در کانال گراش منتشر می شود 
در صورت نیاز به اطالع رســانی گســترده تر ایــن فعالیت های 
می تواند به صورت گزارش آگهی در ســایت هفت برکه و نشریه 

افسانه گراش منتشر شود.
تابستان خوب و پرباری برای شما آرزومندیم و سعی داریم نقش 

کوچکی در تابستان فرهنگی شما داشته باشیم.

افسانه  ی ما

کیوان در َکن فیلم می سازد
کیوان محســنی با فیلم »کایه« در معتبرترین جشنواره 

سینمایی جهان حضور دارد.
به گزارش هفت برکه، در روزهایی که حضور ســینماگران 
ایرانی در کن خبرساز است، کیوان محسنی فیلمساز گراشی 
به همراه فیلم مستند »کایه« به کن سفر کرده است. کایه 
در بخش »شرت فیلم کرنر« شصت و نهمین جشنواره فیلم 
کــن حضور دارد. این بخش جنبی و غیر رقابتی اســت و 

مهم ترین بازار فیلم کوتاه جهان محسوب می شود.
کیوان از فضای بســیار خوبی که بــرای ارتباط گرفتن با 
تهیه کنندگان و بازیگران و کارگردانان در جشنواره وجود 
دارد صحبت کرد. او می گوید در بخش گوشه فیلم کوتاه، هر 
کس فیلم خودش را ارائه و تبلیغ می کند. او نیز برای فیلم 
»کایه« نیز تبلیغ خوبی انجام داده است: »با چندتا خریدار و 
پخش کننده صحبت کرده ام و با این که هنوز نتیجه نهایی 
نگرفته ام، اما نمایش هــای خوبی توی کتابخانه دیجیتال 
داشتم و نظرهای مثبتی ازشان شنیدم، که مهم ترین شان 

شبکه Arte فرانسه است.«
کیوان قرار اســت در طول حضور در کن، فیلم مستندی 
نیز درباره »شــرت فیلم کرنر« بسازد: »خوشبختانه امروز 
تصویربرداری مستندم درباره کن تمام شده است. امیدوارم 
خوب در بیاید، چون دوست دارم برای بقیه فیلم سازان که 
به این بخش از جشنواره کن می آیند هم به عنوان راهنما 

استفاده شود.«

شهر فرهنگ

افسانه گراش4  محصول موسسه فرهنگی- هنری
فرهنگی- اجتماعی- مذهبی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: پیمان بهادری
سردبیر: محمدعلی شامحمدی              

شورای سیاست گذاری: محمد صادق رحمانیان، 
محمد خواجه پور و مسعود غفوری

صفحه آرایی: هاتفه جعفری 

نشانی گراش: خیابان امام)ره( .ساختمان جابری
طبقه زیرین. دفتر موسسه فرهنگی هفت برکه

تلفکس دفتر:۰۷۱-۵۲۴۴99۷۰ 
تلفن بخش خبر: ۰۷۱-۵۲۴۵۲۰۸۵

پیامک و شبکه های اجتماعی: 09374909600
email: gerash@gmail.com

چاپ: کوثر الرستان

website: www.7berkeh.ir 

» khalil.tamiz

» mahdialemi

» bi2_parseh» ابوالحسن حسینی

» parsa__p» mehrabi_salman

عکس: ابوالحسن حسینی «

فائزهامانتی «

کباب شمالی
کبابی که می خواهیم آموزش دهیم این بار یک غذای شمالی 
اســت و مزه ی آن کمی با مزه ای که از کباب در ذهن دارید 
فرق می کند. مواد الزمی که برای دو نفر نیاز دارید؛ چهارصد 
گرم فیله مرغ یا ســینه مرغ بدون استخوان، یک عدد پیاز 
خرد شده، یک قاشق سوپ خوری زعفران دم کرده، دو قاشق 
سوپ خوری رب انار ملس، سه قاشق سوپ خوری آبلیمو تازه، 
دو قاشــق سوپ خوری ماست، پنجاه گرم کره، دو عدد سیخ 

چوبی و نمک وفلفل و گردو به میزان الزم، است.
بــرای تهیه این غــذا ابتدا مــرغ را به صــورت تکه های ۴ 
ســانتی متری خرد کنید و آن را داخل یک کاســه مناسب 
بریزید. پیاز خرد شده، آبلیمو و کمی نمک و فلفل هم داخل 
کاسه بریزید و تکه های مرغ را آغشته به مواد کنید. ظرف را 

به مدت نیم ساعت داخل یخچال قرار دهید. 
در یک کاســه ماســت و زعفران را با هم مخلوط کنید. بعد 
از آن که تکه های مرغ خوب مزه دار شــدند، مخلوط ماست 
و زعفــران را داخل ظرف بریزید و خوب هم بزنید تا مواد به 
خورد تکه های مرغ برود. حاال تکه های مرغ را به سیخ بکشید. 
در یک تابه مناســب مقداری کره بریزید آن را روی حرارت 
کم قرار دهید. سیخ ها را داخل تابه بچینید تا مرغ ها پخته و 
طالیی شوند. در تابه را بگذارید و صبر کنید تا تکه های مرغ 

خوب مغز پخت شوند. 
رب انار و گردو را با هم مخلوط کنید، سپس آن را داخل تابه 
روی مرغ ها بریزید و ۵ دقیقه صبر کنید تا مواد به خورد مرغ 
برود، ســپس تابه را از روی حرارت بردارید و کباب ها را سرو 
کنید. اگر می خواهید کبابتان ترش تر شود می توانید از رب 

انار ترش استفاده کنید.
ســاالد شیرین لذت خوردن این کباب رو بیشتر می کند اگر 
خواســتید این ساالد را هم درســت کنید این کارها را انجام 
دهیــد. کلم برگ یا گل کلم را بــه دلخواه رنده کنید و یک 
ســوم میزان کلم برگ به آن هویج رنده شده اضافه کنید. با 
اضافه کردن شکر و مایونز به مقدار الزم این ساالد نیز آماده 

سرو است. 

پلک اینستاگرام

خبر

برق رایگان و باتخفیف در تابستان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139460311235001325-94/12/18 هيات موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک گــراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي محمود عالیان پور فرزند 
آهنعلی بشماره شناســنامه 733 صادره از گراش در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 
218/17مترمربع پالک 10970 از اصلي10827 مفروز و مجزي شده از پالک 2326فرعي 
از10827 اصلــي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرســتان گراش خريــداري از مالک 
رســمي آقاي جانعلی امين زاده 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. 

ضمنا صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد./.
تاريخ انتشار نوبت اول : 95/03/01-تاريخ انتشار نوبت دوم :95/03/16

هدایت اله رحیمی درازی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره 139460311235001324-94/12/18 هيات موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود کشتکاران 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 154 صادره از گراش در ششدانگ يک باب خانه 
به مســاحت 1108/79مترمربع پالک10900 از اصلي10827 مفروز و مجزي شده از 
پــالک 936 فرعي از10827 اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرســتان گراش 
خريداري مع الواســطه از مالک رســمي آقاي محمدعلی کشــتکاران 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 انتشــار اولين آگهي به مدت دو مــاه 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. ضمنا صدور سند 

مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد./.
تاريخ انتشار نوبت اول : 95/03/01-تاريخ انتشار نوبت دوم :95/03/16

هدایت اله رحیمی درازی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره 139460311235001229-94/11/10 هيات موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمحســین 
علی پور فرزند سردار بشماره شناسنامه 366 صادره از گراش در ششدانگ يک باب 
خانه به مســاحت 216/1مترمربع پالک 10892 از اصلي10827 مفروز و مجزي شده 
از پالک 872فرعي از10827 اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرســتان گراش 
خريداري  مع الواســطه از مالک رســمي آقاي غالمعباس پورشمسی محرز گرديده 
اســت.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 انتشــار اولين آگهي به مدت دو مــاه 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. ضمنا صدور سند 

مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد./.
تاريخ انتشار نوبت اول : 95/03/01-  تاريخ انتشار نوبت دوم :95/03/16

هدایت اله رحیمی درازی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139460311235001329-94/12/19 هيأت موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک گــراش تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقــای مجتبی 
آذربادگان فرزند حسينعلی به شماره شناسنامه 4201 صادره از گراش در ششدانگ 
يک باب خانه به مســاحت 201/22 مترمربع پالک 10971 از اصلی 10827 مفروز و 
مجزی شــده از پالک 2359 فرعی از 10827 اصلی واقع در قطعه 5 بخش 18 فارس 
شهرســتان گراش خريداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسن درخشنده محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد شــد. 

ضمناً صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد./. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 95/03/01 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/03/16 

 هدایت اله رحیمی درازی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139460311235001330-94/12/19 هيأت موضوع قانون تعيين 
تکليــف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک گــراش تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمد 
آذربادگان فرزند کريم به شماره شناسنامه 231 صادره از گراش در ششدانگ يک 
باب خانه به مســاحت 169/3مترمربع پالک 10972 از اصلی 10827 مفروز و مجزی 
شده از پالک 2359 فرعی از 10827 اصلی واقع در قطعه 5 بخش 18 فارس شهرستان 
گراش خريداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای حسن درخشنده محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. ضمناً صدور سند 

مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد./. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 95/03/01 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/03/16 

  هدایت اله رحیمی درازی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره 139460311235001328-94/12/19 هيات موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي خلیل فوالدی 
فرزند آهنعلی بشــماره شناسنامه 9791 صادره از گراش در ششدانگ يک باب خانه 
به مســاحت 268/12مترمربع پالک 10975 از اصلي10827 مفروز و مجزي شــده از 
پالک 2359فرعي از10827 اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرســتان گراش 
خريداري  مع الواســطه از مالک رســمي آقاي عبدالرسول رسول نژاد محرز گرديده 
اســت.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 انتشــار اولين آگهي به مدت دو مــاه 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. ضمنا صدور سند 

مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد./.
تاريخ انتشار نوبت اول : 95/03/01-  تاريخ انتشار نوبت دوم :95/03/16

هدایت اله رحیمی درازی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره 139460311235001305-94/12/04 هيات موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمعباس نادرپور 
فرزند عبدالعزيز بشماره شناسنامه 9873 صادره از گراش در ششدانگ يک باب خانه 
به مســاحت 218/17مترمربع پالک 10973 از اصلي10827 مفروز و مجزي شــده از 
پالک 2778فرعي از10827 اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرســتان گراش 
خريداري  مع الواســطه از مالک رسمي آقاي اسفنديار قنبرپور محرز گرديده است.

لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود 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 اســت در صــورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند 

مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد./.
تاريخ انتشار نوبت اول : 95/03/01- تاريخ انتشار نوبت دوم :95/03/16

هدایت اله رحیمی درازی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون آگهي و عمليات تحديدي ششــدانگ يک بابخانه به مســاحت 241/4مترمربع 
تحت پالک 10827/10812مفروز ومجزی شــده از پــالک 10827/1138 واقع در 
قطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش ملکي غالمعلی جعفرپور فرزند رجب  بايد 
آگهي شود وقت تحديد حدود 95/03/24 تعيين و عمليات تحديد از ساعت 8 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد . به وسيله اين آگهي از متقاضي مزبور و کليه 
صاحبــان امالک مجاور بر طبــق ماده 14 قانون ثبت دعوت مــي گردد که در وقت 
مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقي به اســتناد ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد 
تا ســي روز پذيرفته خواهد شــد که بايســتي کتبا به اداره ثبت محل تســليم و رسيد 
عــرض حال دريافت نمائيد ضمنا معترض ازتاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت يک 
ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي 
تقديم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد در غير اينصورت سند مالکيت 

برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار:  95/03/01

هدایت اله رحیمی درازی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون آگهي و عمليات تحديدي ششــدانگ يک بابخانه به مساحت 362/55مترمربع 
تحت پالک 10827/10805مفروز ومجزی شــده از پــالک 10827/1270 واقع در 
قطعه 5بخش 18فارس شهرســتان گراش ملکي ابوالحسن کریمیان فرزند کريم  
بايد آگهي شــود وقت تحديد حدود 95/03/23 تعيين و عمليات تحديد از ساعت 8 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . به وسيله اين آگهي از متقاضي مزبور و 
کليه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت 
مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقي به اســتناد ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد 
تا ســي روز پذيرفته خواهد شــد که بايســتي کتبا به اداره ثبت محل تســليم و رسيد 
عــرض حال دريافت نمائيد ضمنا معترض ازتاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت يک 
ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي 
تقديم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد در غير اينصورت سند مالکيت 

برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار:  95/03/01

هدایت اله رحیمی درازی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون آگهي و عمليات تحديدي ششــدانگ يک بابخانه به مســاحت 578/2مترمربع 
تحت پالک 10827/10808مفروز ومجزی شــده از پــالک 10827/1270 واقع در 
قطعه 5بخش 18فارس شهرســتان گراش ملکي محمد کریمیان فرزند کريم  بايد 
آگهي شود وقت تحديد حدود 95/03/23 تعيين و عمليات تحديد از ساعت 8 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد . به وسيله اين آگهي از متقاضي مزبور و کليه 
صاحبــان امالک مجاور بر طبــق ماده 14 قانون ثبت دعوت مــي گردد که در وقت 
مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقي به اســتناد ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد 
تا ســي روز پذيرفته خواهد شــد که بايســتي کتبا به اداره ثبت محل تســليم و رسيد 
عــرض حال دريافت نمائيد ضمنا معترض ازتاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت يک 
ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي 
تقديم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد در غير اينصورت سند مالکيت 

برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار:  95/03/01

هدایت اله رحیمی درازی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون آگهي و عمليات تحديدي ششــدانگ يک بابخانه به مســاحت 353/5مترمربع 
تحت پالک 10827/10807مفروز ومجزی شــده از پــالک 10827/1270 واقع در 
قطعه 5بخش 18فارس شهرســتان گراش ملکي محمد کریمیان فرزند کريم  بايد 
آگهي شود وقت تحديد حدود 95/03/23 تعيين و عمليات تحديد از ساعت 8 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد . به وسيله اين آگهي از متقاضي مزبور و کليه 
صاحبــان امالک مجاور بر طبــق ماده 14 قانون ثبت دعوت مــي گردد که در وقت 
مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقي به اســتناد ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد 
تا ســي روز پذيرفته خواهد شــد که بايســتي کتبا به اداره ثبت محل تســليم و رسيد 
عــرض حال دريافت نمائيد ضمنا معترض ازتاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت يک 
ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي 
تقديم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد در غير اينصورت سند مالکيت 

برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار:  95/03/01

هدایت اله رحیمی درازی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش


