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 شماره 108
 

چهار شنبه
 سال چهارم جنوب

با تملک و تخریب سه پالک دیگر در خیابان 
کارگر شمالی از آغازین روز هفته قبل، میزان 
پیشرفت پروژه بازگشایی مسیر کارگر شمالی 

– مطهری به 80 درصد رسید.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی شهرداری، محمدامین مهرورز از تملک 
و تخریب سه ملک دیگر از امالک مورد مسیر 

پروژه بازگشایی کارگر شمالی به مطهری خبر 
پالک،  سه  این  تخریب  با  کرد:  اظهار  و  داد 
گام بلندی در راستای وعده ای که پیش از این 
برداشته  بودیم،  داده  کازرون  شریف  مردم  به 

می شود.
بی دریغ  حمایت های  از  تشکر  ضمن  وی 
شورای اسالمی شهر، گفت: خوشبختانه بعد از 

تملک و بازگشایی ملک سابق جهاد، توانستیم 
پنج پالک دیگر از پالک های مورد مسیر این 

پروژه را تملک و تخریب کنیم.
شهردار کازرون یادآور شد: در مورخ ۲۵ دی 
۱۳۹۸ با هماهنگی اعضای شورای اسالمی شهر، 
مردم  مهم  و  عمومی  خواسته  این  تحقق  برای 
سنگین،  مالی  بار  علی رغم  کازرون  شریف 
پروژه ای  رساندن  پایان  به  برای  جدی  عزمی 
که در ۱۵ سال گذشته تنها 40 درصد پیشرفت 
مدت  این  در  توانستیم  و  گذاشتیم  داشت، 
کوتاه پیشرفت تملک و تخریب را به ۸۰ در 
جاری،  سال  پایان  تا  ان شاءاهلل  و  برسانیم  صد 
بازگشایی این مسیر به طور کامل انجام خواهد 

شد.
کازرون  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  ادامه  در 
وعده های  از  مسیر  این  بازگشایی  گفت:  نیز 
بهبود  هدف  با  که  بوده  شهر  اسالمی  شورای 
وضعیت عمران و آبادانی و همچنین بهسازی 
و بازسازی مسیرهای ترافیکی به زودی محقق 

خواهد شد.
رضا آذین فر ضمن تقدیر از زحمات شهردار 
و مجموعه شهرداری به ویژه پرسنل واحدهای 
حقوقی، فنی و عمران افزود: در دوره شورای 
چهارم تعداد چهار پالک و در ابتدای شورای 
که  کوتاه  مدت  این  در  و  پالک  دو  پنجم 
انتخاب  شهردار  عنوان  به  مهرورز  مهندس 
شد  تملک  خانه ها  این  از  پالک  پنج  شده اند، 
و ان شاءاهلل تا انتهای سال این مسیر بازگشایی 

خواهد شد.

 بازگشایی مسیر کارگر شمالی - مطهری

 به پیشرفت 80 درصدی رسید

 کشت چغندرقند پاییزه
 در کازرون آغاز شد

کازرون  کشاورزی  جهاد  مدیر 
قالب  در  کرد:  اعالم  فارس 
صرفه جویی  سیاست های 
کشاورزی  آب  مصرف  در 
آن،  مصرف  بهینه سازی  و 
کشاورزان این شهرستان اقدام به 
کشت چغندرقند پاییزه در سطح 

۳۰۰ هکتار کردند.
حمید  ایرنا،  دریافتی  گزارش  به 
افزود:  زمینه  این  در  رشیدی 
سال  در  کشت  میزان  این 
 ۴۰۰ قبل   سال  به  نسبت  جاری 
جهاد  مدیر  دارد.  افزایش  درصد 
اضافه  کازرون  کشاورزی 
پاییزه  قند  چغندر  کشت  کرد: 
آب  از  بخشی  اینکه  به  توجه  با 
باران  از  محصول  این  نیاز  مورد 
کشت  به  نسبت  می شود،  تأمین 
بهاره ۵۰ درصد در مصرف آب 

صرفه جویی دارد.
بینی  بیش  داشت:  اظهار  وی 
هزار  باالی ۱۸۰  امسال   می شود 

شهرستان  در  قند  چغندر  تن 
کازرون برداشت شود. کارشناس 
کشاورزی  جهاد  مدیریت 
بودن  اقتصادی  به  هم  کازرون 
نسبت  پاییزه  چغندرقند  کشت 
کرد  اشاره  کشت ها  سایر  به 
کشت  این  مزایای  از  گفت:  و 
آن  بودن  تضمینی  و  قراردادی 
است چون همه هزینه های کاشت 
کارخانه  را  برداشت  و  داشت  و 
می کند  تأمین  قرارداد  طرف 
بدون اینکه هزینه ای را کشاورز 
هوشمندی  مجتبی  شود.  متحمل 
افزایش تولید این محصول نسبت 
دیگر  از  را  محصوالت  سایر  به 
پاییزه   چغندرقند  کشت  مزایای 
بیان کرد و افزود: کشاورز از هر 
هکتار ۸۰ تن محصول چغندرقند 
به  نسبت  که  می کند  برداشت 
در  گوجه  و  هندوانه  کشت  
عمده ای  نقش   خانوارها  اقتصاد 

دارد. 

انجام عمل جراحی فوق تخصصی 
ارتوپدی در بیمارستان حضرت 

ولیعصر )عج( کازرون

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نقل از روابط عمومی بیمارستان 
حضرت ولیعصر )عج( کازرون؛ 
فردی 50 ساله در حین کار با 
می شود  سانحه  دچار  برقی،  اره 
و یکی از دست های این فرد با 
تیغه اره برقی برخورد می کند و 
متأسفانه یکی از انگشتان کاماًل 
تاندون  عروق،  عصب،  و  قطع 
و استخوان بقیه انگشتان آسیب 

جدی می بیند.
بیمارستان  ارتوپدی  متخصص 
از  پس  کرد  اعالم  کازرون 
بیمارستان  به  فرد  این  مراجعه 
شدت  به  توجه  با  کازرون، 
جراحات وارده، سریعًا اقدامات 
عمل  اتاق  آماده  و  انجام  اولیه 
علیزاده  داریوش  می شود.دکتر 
جراحی  عمل  این  طی  گفت: 

اشاره  انگشت  تخصصی،  فوق 
شده  قطع  کامل  طور  به  که 
ترمیم  همچنین  و  پیوند  بود، 
و  تاندون  عروق،  عصب، 
اشاره،  انگشت های  استخوان 
در  و  شد  انجام  حلقه  و  میانی 
ادامه نیز ترمیم تاندون انگشت 
این  پذیرد.  صورت  کوچک 
ادامه  در  ارتوپدی  متخصص 
که  جراحی  عمل  این  گفت؛ 
بوسیله میکروسکوپ انجام شد، 
انجامید  طول  به  ساعت  چندین 
عمل  اتاق  و  بیهوشی  تیم  که 
این  در  زیادی  همکاری  نیز 
خوشبختانه  و  داشتند  خصوص 
یک  از  بیشتر  گذشت  از  بعد 
این عمل جراحی،  انجام  از  ماه 
تمام اقدامات موفقیت آمیز بوده 

است.

آگهی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
برابر رای شماره 139960311013000400-99/06/19هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
شهین  خانم  بالمعارض   مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
استوار فرزند عباس بشناسنامه شماره 2269صادره از حوزه مرکزآباده و بشماره 
ملی 2410507263- در شش دانگ یکباب خانه به مساحت 431/05مترمربع 
تحت پالک 9928/3247مفروز و مجزی شده از 9928/298واقع در قطعه6 
بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر بهمن خریداری از مالکیت وراث مرحوم 
عبدالخالق زعفرانی جهت 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 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 وعدم وصول اعترا ض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/30 
م الف 115                     192812  /  34323

عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

برابر رای شماره 139960311013000436-06/30/ 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای مرتضی نظر پور فرزند اسد اله بشناسنامه شماره22صادره از حوزه6 آباده و بشماره ملی 
2411208278-در شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 331/45مترمربع تحت پالک  9919/1254 اصلی مفروز و مجزی شده از 9919/3 واقع در قطعه 5بخش 
15 فارس  شهرستان آباده شهر صغاد اراضی اکبرآباد خیابان سعدی کوچه شهید تن زاده خریداری مع الواسطه از مالکیت آقای ابوالقاسم میرزانیا جهت 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 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 وعدم وصول اعترا ض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/30
م الف 127               192829  /34383

 عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  برابر رای شماره 1399860311013000486-99/7/13 هیات موضوع 
ملی  بشماره  و  شیراز   2 از حوزه  شماره 1258صادره  بشناسنامه  مرتضی   فرزند  بخشی   محمد  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد 
2296003435- در شش دانگ یک بابخانه به مساحت 207/15مترمربع تحت پالک 9928/3251مفروز و مجزی شده از پالک  9928/1293واقع در قطعه شش 
بخش 15 فارس شهرستان آباده شهربهمن خیابان شهدا  خریداری مع الواسطه از مالکیت مصطفی قلی کریمی  جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فالصله 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 انتشار نوبت اول : 99/7/30                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/15 

192887  /  34461                  م الف 139
عبدالمهدی باغبان -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

برابر رای شماره 7215-07/20/ 85 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای فریدون جنتی  فرزند عباس بشناسنامه شماره182صادره از حوزه6 آباده  و بشماره ملی 2410563740-در شش دانگ 
یکبابخانه  به مساحت 566 متر مربع تحت پالک  9952/234 واقع در قطعه هشت بخش 15 فارس شهرستان آباده خریداری از مالکیت ورثه مرحوم عباس جنتی و 
موروثی متقاضی  جهت 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 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 

وعدم وصول اعترا ض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/30 
م الف 133 

34401/  192834
عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
موضوع  1399860311013000408-99/06/23هیات  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علیرضا 
مرکزی  حوزه   از  187صادره  شماره  بشناسنامه  رضا  محمد  فرزند  آقاشیری 
اقلید و بشماره ملی 2539664040- در شش دانگ یک بابخانه  به مساحت 
فارس    15 10بخش  قطعه  در  پالک9984/58واقع  تحت  282/80مترمربع 
شهرستان آباده شهرآباده اراضی آدریس آباد خریداری از مالکیت آقای اسداله 
اسدی جهت 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 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 وعدم وصول اعترا ض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/30 

م الف 125                      192827  /34368
عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

آباده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
موضوع  1399860311013000436-99/06/31هیات  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای مرتضی 
نظر پور فرزند اسداله  بشناسنامه شماره 22صادره از حوزه 6 آباده  و بشماره 
ملی 2411208278-در شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 22/55مترمربع 
تحت پالک  1255 /9919 اصلی مفروز و مجزی شده از 9919/3  واقع در 
قطعه 5بخش 15 فارس  شهرستان آباده شهرصغاد اراضی اکبرآباد خیابان سعدی 
کوچه شهید تن زاده خریداری مع الواسطه از مالکیت آقای ابوالقاسم میرزانیا 
جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
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 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 وعدم وصول اعترا ض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/30

م الف 128                    192830  /34384
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اصالحی  رای  و   99  /06/6-139960311013000491 شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  139960311013000445-99/7/5هیات  شماره 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
محمد  علی  آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
صابری  فرزند فرج اله بشناسنامه شماره6507صادره از حوزه تهران و بشماره 
ملی 0067612628-در شش دانگ یکباب خانه به مساحت 126/08مترمربع 
آباده  شهرستان  فارس    15 9بخش  قطعه  در  واقع   9964/  99 پالک   تحت 
شهرآباده اراضی درغوک خریداری مع الواسطه از مالکیت کلیه مالکین مشاعی 

عرصه )محمدکدیور و محمد نعمت الهی و حسن 
نعمت الهی و ثانی مقتبس وغالمرضا کدیور( جهت اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ  تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
طبق  اعتراض  مذکور وعدم وصول  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی   .

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/30
م الف 126            
34367/  192826
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 روزنـامـه طلـوع و هفته نامه طلوع جنوب
 آگهـی و مشــترک می پـذیـرد
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