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توسط صداوسیمای فارس صورت گرفت؛

تولید و پخش  21352دقیقه برنامه و انتشار  136محتوا در فضای مجازی با موضوع دهه مبارک فجر

مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس گفت :درمجموع از ابتدای دهه پرفروغ فجر تا پایان روز  22بهمنماه  1396با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای در
سه حوزه تولیدی صدا ،سیما و خبر در  1509قسمت به مدت  21352دقیقه ( 356ساعت) و تولید و انتشار  136محتوا در فضای مجازی به موضوع دهه
مبارک فجر پرداخته شد .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی صداوسیمای مرکز فارس با استقرار نیروهای تولیدی در  9نقطه از شیراز
و بهرهمندی از امکانات تصویربرداری هوایی ،حضور حماسی مردم انقالبی در این جشن ملی را در قالب  6قاب زنده و همزمان در سیمای فارس به
تصویر کشید و به شبکههای سراسری بهصورت زنده و مستقیم ارسال و با  16شبکههای سراسری ملی و فراملی (شبکههای یک ،دو ،سه ،چهار ،پنج،
خبر ،قرآن ،افق ،آموزش ،شما ،ورزش ،پرس تی وی ،الکوثر ،العالم) به تعداد  72مرتبه و به مدت  231دقیقه ارتباط برقرار کرد .تقی سهرابی افزود:
این مرکز با برنامهریزیهای صورت گرفته قبلی و بهکارگیری بیش از  325نفر از کارکنان خود در قالب  26تیم رسانهای تولیدی و فنی ،به همراه کلیه
امکانات الزم ،از ساعات اولیه صبح  22بهمنماه  1396در محل مأموریت خود حضور یافتند و ویژهبرنامه زنده تلویزیونی فارس تماشایی «و ویژهبرنامه
زنده رادیویی» جشن انقالب را با حضور هنرمندان ،کارشناسان و مهمانان ویژه باهدف حضور حداکثری مردم ،شروع و تا اذان ظهر پخش کرد.

امیر سرتیپ علی حقیقتجو فرمانده مرکز آموزش  07کازرون عنوان کرد؛
حضور چشمگیر کارکنان مرکز آموزش  ۰۷کازرون در راهپیمایی  ۲۲بهمن
امیر سرتیپ علی حقیقتجو فرمانده
مرکز آموزش  07کازرون گفت :در
روز  22بهمن کارکنان مرکز آموزش 07
کازرون به همراه خانوادههایشان همدوش
و همراه مردم همیشه درصحنه و انقالبی
شهرستان کازرون در راهپیمایی باشکوه
سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی حضوری پرشور و شعور داشتند.
خبرنگار و عکاس /نصراهلل پناهی :در
حاشیه مراسم راهپیمایی  22بهمن در
کازرون ،امیر سرتیپ علی حقیقتجو
فرمانده این مرکز در مصاحبه اختصاصی
با خبرنگار ما گفت :پیروزی انقالب
اسالمی در ایران تنها رخدادی داخلی برای
تغییر رژیم سیاسی نبود ،بلکه همانگونه
که بسیاری از دولتمردان آمریکایی،
اسرائیلی و اروپایی در خاطرات خود
از آن روزها تعبیر کردهاند ،انقالب
از دیدگاه آنان زلزلهای ویرانگر برای
استکبار جهانی بود.
این مقام عالی نزاجا در شهرستان کازرون
افزود :پیام اصلی انقالب اسالمی ماهیتی
فرهنگی داشت و مبتنی بر اندیشه دینی
و ارزشهای معنوی و پیروزی انقالب
به معنای صدور پیام و ارزشهای آن و
به حرکت درآمدن موجی از خیزشهای
رهاییبخش در کشورهای اسالمی و جهان
سوم بود .امیر سرتیپ علی حقیقتجو
بیان داشت :پس از جنگ جهانی دوم
نظامی ظالمانه برجهان حکمفرما و مناطق
مختلف جهان بین دو قدرت غالب شرق
و غرب تقسیم شده بود و سازمانهای
نظامی ورشو و ناتو نگهبانان این نظم
ناعادالنه بودند ،هیچ حرکت و تحولی در
جهان سوم خارج از این چارچوب و بدون
وابستگی به یکی از این دو قطب امکان
موفقیت نمییافت .اینک انقالبی در جهان
معاصر و در منطقه امن غربیها پیروز شده
که شعار اصلی آن نه شرقی نه غربی بود.

وی ادامه داد :باوجود همه ناباوریها و
تمام تالشهایی که در سطح بینالمللی
برای حفظ رژیم شاه و جلوگیری از
موفقیت امام خمینی(ره) به عمل آمد،
انقالب اسالمی در عرصه نخست مبارزات
خویش پیروز شد و ازاینجهت پیروزی
آن بیشتر به یک معجزه شبیه بود تا
تحولی عادی و بهجز امام خمینی(ره)
و تودههای بیشماری که خارج از
تحلیلهای معمول ،به گفتهها و وعدههای
امام باور قلبی داشتند ،عموم تحلیلگران
سیاسی و همهکسانی که در رخدادهای
ایران دخیل بودند ،وقوع چنین پیروزی
را حتی تا روزهای واپسین عمر رژیم شاه
ناممکن میدانستند.
امیر سرتیپ حقیقتجو افزود :نهضتی که
امام خمینی(ره) پرچمدار و پایهگذار آن
بود ،توانست غبار از چهره اسالم زدوده
و سیمای حقیقی آن را پس از  14قرن
به جهان تشنه عدالت بنمایاند .به همین
دلیل است که انقالب اسالمی ایران در
جهان اسالم به نام «انقالب امام خمینی»
شناخته شده است و حضرت امام راحل
فرمودند پیروزی انقالب اسالمی در 22
بهمن  1357انفجار نور بود.

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به آقای مسعود شهریاری فرزند کرم (یزدان بخش) که به
موجب دادنامه شماره  96/10/23 – 9609987180200425به پرداخت مبلغ
 232/350/000ریال اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از
تاریخ دادخواست تا یوم الوصول در حق محمد پرویزی محکوم گردیده است
ابالغ می گردد که از تاریخ انتشار این آگهی بیست روز مهلت اعتراض واخواهی
دارد و سپس بیست روز دیگر مهلت تجدیدنظر خواهی دارد درخواست خود را
به دفتر شعبه دوم دادگاه کازرون تسلیم نماید در غیراین صورت برابرقانون اقدام
/1610م الف
6/2055
خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی کازرون
آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی دهقان فرزند ملک به شرح دادخواستی که به کالسه ش  4این شورا
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان
قمر دهقان فرزند میرزا به شماره ملی  1296 -2370515491صادره از کازرون در
تاریخ  73/3/30در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده و وراث حین
الفوت آن مرحوم عبارتند از -1 :خداخواست دهقان به شماره ملی -2372105841
 1317کازرون پسر متوفی  -2محمدرحیم دهقان به شماره ملی 1329 -2370517158
کازرون پسر متوفی  -3علی محمد دهقان به شماره ملی 1332 -2372137220
کازرون پسر متوفی  -4مرتضی دهقان به شماره ملی  1336 -2372240757کازرون
پسر متوفی  -5بلقیس دهقان به شماره ملی  1325 -2370517034کازرون دختر
متوفی  -6عجب ناز دهقان به شماره ملی  1338 -2370517662کازرون دختر متوفی
 -7کتایون دهقان به شماره ملی  1343 -2371232841کازرون دختر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد
6/2057
شد /1607 .م الف
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003496هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای فرزاد کشاورز فرزند
خانعلی بشماره شناسنامه  1802صادره از نورآباد در ششدانگ اعیان یک باب مغازه
که ششدانگ عرصه آن در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ
عرصه  9/28مترمربع پالك  5306فرعي از  49اصلي مفروز و مجزي شده از
پالك  173فرعی از  49اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
موقوفه حاج معین التجار بوشهری محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
/634م الف
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد6/2084 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

صفحه

شهردار شیراز:

دولت تضامین الزم برای استفاده از فاینانس در تکمیل
خطوط مترو را به بانکها بدهد

شهردار شیراز بابیان اینکه استفاده از فاینانس سرعت احداث
خطوط مترو را افزایش میدهد از مجلس خواست فرمول
مناسبی برای اینکه دولت تضامین الزم را برای استفاده از
فاینانس به بانکهای عامل بدهد ،تدوین کند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی
شهرداری شیراز ،حیدر اسکندرپور در آیین بهرهبرداری
از ایستگاه متروی «جانبازان» که با حضور رئیس مجلس
شورای اسالمی ،نمایندگان فارس و شیراز در مجلس،
استاندار فارس ،برخی از اعضای شورای شهر برگزار شد،
گفت :درمجموع متروی شیراز شامل  6خط به طول 93/5
کیلومتر و  81ایستگاه است که خط یک آن به طول 24/5
کیلومتر دارای  20ایستگاه است و پانزدهمین ایستگاه آن به
بهرهبرداری رسید ،پنج ایستگاه باقیمانده نیز در ششماهه سال
آتی به بهرهبرداری میرسد.
شهردار شیراز بابیان اینکه احداث خط یک متروی شیراز 17
سال به طول انجامید افزود :خط دو  15کیلومتر طول دارد که
تاکنون  6کیلومتر آن حفاریشده است و با تزریق اعتبار
مناسب از طریق فاینانس ظرف مدت سه سال این خط به
بهرهبرداری میرسد
وی با اشاره به اینکه  771میلیون دالر اعتبار فاینانس برای
خط دو قطار شهری شیراز به تصویب شورای اقتصاد رسیده
است ،افزود :برای تضامین این فاینانس درحال مذاکره بانک
عامل هستیم .با روش تأمین مالی فاینانس میتوان با سرعت
بیشتر و بهصورت موازی خطوط دو و سه قطار شهری شیراز
را احداث کرد.
اسکندرپور بابیان اینکه تضمین فاینانس یکی از مشکالت
شهرداریهاست گفت :مجلس فرمول مناسبی برای اینکه
دولت تضامین الزم را برای استفاده از فاینانس به بانکهای
عامل بدهد ،تدوین کند.
شهردار شیراز خاطرنشان کرد :بر اساس ظرفیت قانونی
مواد  57و  58برنامه ششم توسعه ،یک درصد از منابع
حاصل از درآمدهای نفتی به توسعه حملونقل عمومی
درونشهری اختصاص مییابد ،تقاضای من این است که
مترو نیز مشمول این ظرفیت قانونی شود .همچنین پیشنهاد
میکنم تسهیالتی که صندوق توسعه ملی برای گسترش
حملونقل ریلی درونشهری در نظر گرفته است ،شامل مترو
نیز بشود.

سند موتورسیکلت انرژی  150رنگ نوک مدادی
مدل  95به شماره پالک  62982 – 696و شماره
موتور  132125و شماره شاسی  9500646مفقود
6/2090
شده و فاقد اعتبار می باشد.
آگهی حصر وراثت
آقای بهزاد استوار فرزند مرحوم محمدحسین به شرح درخواستی که به کالسه
 961033ح ش  4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم محمدحسین استوار فرزن مرحوم علی
به شماره شناسنامه  1323 -2371718327صادره از کازرون در تاریخ 96/11/7
در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده وراث حین الفوت وی
عبارتند از -1 :خانم خدیجه ایزددوست به شماره ملی 1335 -2371793795
کازرون زوجه دائمه متوفی  -2خانم امیری کامیابی به شماره ملی -2370090359
 1306کازرون مادر متوفی  -3بهزاد استوار به شماره ملی 1360 -2372010433
کازرون  -4بهنام استوار به شماره ملی  1367 -2372539019کازرون  -5بهروز
استوار به شماره ملی  1365 -2372478036کازرون  -6فرشاد استوار به شماره
ملی  1355 -2371934828کازرون پسران متوفی  -7خانم فرزانه استوار به شماره
ملی  1353 -2371915300کازرون دختر متوفی  -8خانم فریده استوار به شماره
ملی  1358 – 2371960683کازرون دختر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر
6/2054
 /1606م الف
خواهد شد.
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003553هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای سیدرسول حسینی
فرد فرزند سیداحمد بشماره شناسنامه  12386صادره از نورآباد در ششدانگ
اعیان یک باب مغازه که ششدانگ عرصه آن در مالکیت موقوفه بوشهری می
باشد به مساحت ششدانگ عرصه  9/28مترمربع پالك  5305فرعي از  49اصلي
مفروز و مجزي شده از پالك  173فرعی از  49اصلي قطعه  9بخش  7فارس
خريداري از مالك رسمي موقوفه حاج معین التجار بوشهری محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/633م الف
6/2085
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1396/09/30 – 13966031103600413هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملک شيراز ناحيه  4تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای غضنفر فتوحی فرزند حسن به شماره شناسنامه  208صادره از شیراز در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به
مساحت  171/45مترمربع احداثی در یک قطعه زمین وقفی پالک  12فرعی از  1086اصلي مفروز و مجزی شده از پالک  1086اصلی واقع در بخش  3شيراز که برابر با اجاره نامه اوقافی
با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار شده ،محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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.
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/12/09 :
تاريخ انتشار نوبت اول1396/11/24 :
26215/15916
/22888م الف
غالمحسین رییسی – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شيراز

وی افزود :از مجلس شورای اسالمی درخواست دارم که در
بودجه  97این فرصت را برای شهرداریها فراهم کنند تا
با سرعت بیشتری بتوانند درزمینهی رشد و توسعه ناوگان
حملونقل درونشهری خدماترسانی کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در آیین بهرهبرداری از
ایستگاه متروی جانبازان گفت :تالش شهرداری شیراز برای
راهاندازی مترو قابلتقدیر و میتوان از فاینانس و اوراق
مشارکت برای گسترش مترو استفاده کرد.
الریجانی افزود :مجلس به دنبال تعریف درآمدهای پایدار
برای شهرداریهاست تا بتوانند از مسیری مطمئن کارها را
پیش ببرند.
وی بابیان اینکه بافت فرسوده شهر شیراز باید ساماندهی
شود ،عنوان کرد :بافت فرسوده شیراز شامل محدوده وسیعی
است که باید هر چه زودتر آن را با رویکرد حفظ بناهای
ارزشمند تغییر داد .دکتر الریجانی اظهار داشت :توزیع
اوراق مشارکت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای
ساماندهی بافت بهویژه در اطراف حرم مطهر میتواند نتایج
مثبتی در پی داشته باشد و در این زمینه مجلس نیز میتواند
کمک میکند.
الریجانی با اشاره به پیشینه تاریخی فکری و ادبی شیراز
جاذبه گردشگری است افزود :با برنامهریزی مناسب در این
زمینه میتوان جایگاه فارس را ارتقا داد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :باید صورت روشنی
از مسیر توسعه برای فارس تعریف کرد تا شاهد استانی
پرنشاط و پراشتغال باشیم.
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به میزبانی سازمان آتشنشانی در شیراز صورت میگیرد؛
برگزاری نخستین همایش تخصصی ملی لجستیک در فرماندهی

نخستین همایش تخصصی ملی لجستیک
در فرماندهی حوادث  28و  29بهمنماه
با میزبانی سازمان آتشنشانی در شیراز
برگزار میشود .به گزارش روزنامه
طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان
آتشنشانی شیراز ۲۸ ،و  29بهمنماه ،96
برای نخستین بار« ،همایش تخصصی
ملی لجستیک در فرماندهی حوادث» با
رویکرد مقابله با توسعه تهدید در شرایط
اضطراری و با حضور روسا ،مدیران و
کارشناسان ایمنی ،بهداشت ،محیطزیست،
آتشنشانی ،بحران ،پدافند غیرعامل،
بهرهبرداری ،مهندسی و نگهداری و
تعمیرات کشوری ،با مشارکت شرکت
آفاق صنعت و مشارکتکنندگان
ازجمله سازمان پدافند غیرعامل ،شرکت
توانیر ،سازمان آتشنشانی شیراز،
دبیرخانه دائمی رفتارشناسی حریق و
وزارت راه و شهرسازی به میزبانی
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شیراز در کالن شیراز و در
سالن همایشهای شهر برگزار میگردد.
فرخزاده رئیس سازمان آتشنشانی شیراز
درزمینهی دالیل و اهداف برگزاری این
همایش گفت :لجستیک در فرماندهی
حوادث از مهمترین چالشها در فرآیند
مدیریت حادثه بوده و این رویداد بررسی
دقیق و کاربردی وضعیت لجستیک
موجود و نگاهی بر آخرین استانداردها
و قوانین جهانی مربوطه ،ارائه جدیدترین
راهکارها ،تجربیات و چالشهای
تجربهشده و ارتقای آمادگی و مدیریت
شرایط اضطراری را هدف اصلی خود
قرار داده است .فرخزاده ،درزمینهی
جزئیات این همایش افزود :برای نخستین
بار است که همایشی تخصصی در سطح
ملی درزمینهی فرماندهی حوادث و مقابله
با توسعه تهدید در شرایط اضطراری در
کشور در مکانی خارج از شهر تهران

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم آقایان  -1بهزاد باقری مطلق فرزند باقر  -2امید کازرونی
دلخانی فرزند احمد به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول از طرف این
دادسرا تحت تعقیب می باشد و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن
محل اقامت وی میسر نگردیده ،بدین وسیله در اجرای ماده  174قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب سال  92مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک
ماه پس از انتشار این آگهی به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب کازرون حاضر گردد .در غیر
این صورت دادیار شعبه پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و
/1611م الف
6/2055
اظهار عقیده می نماید.
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب کازرون
آگهی حصر وراثت
خانم فیروزه بهادریان فرزند عباس به شرح درخواستی که به کالسه 9601037
ش  4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و
اعالم داشته که مرحوم فرهاد محسنی فرزند مرحوم رمضان به شماره شناسنامه
 1342 – 2370332400صادره از کازرون در تاریخ  95/7/21در اقامتگاه دایمی
خود شهرستان کازرون فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از -1 :خانم
بهتری رزمی به شماره ملی  1313 – 2371661147کازرون مادر متوفی  -2خانم
فیروزه بهادریان به شماره ملی  1349 – 2371890650کازرون زوجه دایمه
 -3خانم نازنین محسنی به شماره ملی  1374 – 2360436376کازرون  -4خانم
سهیال محسنی به شماره ملی  1368 – 2360062271کازرون دختران متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر
6/2088
 /1609م الف
خواهد شد.
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون
آگهی فقدان سند مالکیت بخش هفت فارس شهرستان ممسنی
آقای حیدر کوشاپور فرزند حیدر با تسلیم دو برگ استشهاد که در دفتر اسناد
رسمی شماره  321ممسنی تنظیم گردیده مدعی است تعداد یک برگ سند
مالکیت مربوط به ششدانگ یک باب خانه تحت پالک  1606فرعی از 54
اصلی واقع در قطعه یک بخش  6فارس شهرستان ممسنی اراضی قریه تیرتاج سند
مالکیت به شماره چاپی  -794630الف  83 /دفتر جلد  85دفتر امالک صفحه
 353ذیل شماره ثبت  17053ثبت گردیده به علت کوتاهی و سهل انگاری در
نگهداری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را
نموده  ،مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا
هرکس نسبت به مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت
نزد خود باشد تا  10روز پس از انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت و یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند
خالصه ارایه نشود اداره ثبت اسناد سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و
تاریخ انتشار96/11/24 :
به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
6/2086
 /646م الف
سیدمصطفی حسینی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

برگزار میشود و خوشبختانه در این
برنامه صاحبنظران و صنایع صاحب
تخصص و تجربه حضوری فعال دارند.
وی ادامه داد :حضور مؤثر اندیشمندان
حوزه مدیریت و فرماندهی حوادث و
کارشناسان حوزه لجستیک در شیراز
بهعنوان یکی از مراکز علمی کشور
باعث افزایش رویدادهای علمی و ارتقا
سطح دانش در حوزههای تخصصی
خصوص ًا رفتارشناسی حریق میگردد.
فرخزاده با اشاره به اینکه در جهان بیش
از  30نوع حادثه غیرمترقبه شناسایی
گردیده که بیش از  15عنوان در ایران
رخداده است گفت :تجارت سالهای
اخیر در سیل ،زلزله ،صاعقه ،رخدادهای
دریایی ،رخدادهای کشاورزی و جانوری
و عدم وجود امکانات کافی و از همه
مهمتر عدم هماهنگی بین دستگاههای
اجرایی و نقصان تجهیزات و امکانات
مرتبط و در برخی مواقع نتایج معکوس
ازجمله تجمع تجهیزات و ماشینآالت
مازاد در حادثه پالسکو باعث گردیده تا
براین مهم در سطح ملی تمرکز گردد.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز اضافه
کرد :از طرفی در سالهای اخیر دائم ًا
در مورد گردشگری و رونق آن صحبت
به میان میآید ولیکن در اقدامات
عملی نمره امتحان کالنشهر شیراز
قابلقبول نیست؟! یکی از رخدادهای
مهم در رونق گردشگری ،گردشگری
علمی و تخصصی و برگزاری همایش،
کنفرانس ،نمایشگاههای تخصصی،
سمپوزیوم ،کارگاههای تخصصی
نشستهای اندیشهورز و ...است که از
ارزشافزوده قابلتوجهی برخوردار است.
این اصل جهان بهعنوان یک امر مهم
در گردشگری است که استان فارس
بهعنوان دارالعلمی در دارالعلم از این
فرصت استفاده ننموده است.

آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی دهقان فرزند ملک به شرح دادخواستی که به کالسه 961031ش
 4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم
داشته که شادروان ملک دهقان فرزند علی محمد به شماره ملی 2370516801
  1279صادره از کازرون در تاریخ  68/12/1در اقامتگاه دایمی خود شهرستانکازرون فوت نموده و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از -1 :قمر دهقان
به شماره ملی  1296 – 2370515491کازرون زوجه متوفی  -2خداخواست
دهقان به شماره ملی  1317 -2372105841کازرون پسر متوفی  -3محمدرحیم
دهقان به شماره ملی  1329 -2370517158کازرون پسر متوفی  -4علی محمد
دهقان به شماره ملی  1332 -2372137220کازرون پسر متوفی  -5مرتضی
دهقان به شماره ملی  1336 -2372240757کازرون پسر متوفی  -6بلقیس دهقان
به شماره ملی  1325 -2370517034کازرون دختر متوفی  -7عجب ناز دهقان
به شماره ملی  1338 -2370517662کازرون دختر متوفی  -8کتایون دهقان به
شماره ملی  1343 -2371232841کازرون دختر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر
6/2057
 /1608م الف
خواهد شد.
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون
آگهی فقدان سند مالکیت بخش هفت فارس شهرستان ممسنی
خانم پروین لشکری با تسلیم دو برگ استشهاد که در دفتر اسناد رسمی شماره 98
ممسنی تنظیم گردیده مدعی است تعداد یک جلد سند مالکیت به سریال 431648
سری ه سال  91دفتر  65صفحه  20ملک شماره  3210فرعی از  49اصلی مفقود
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده  ،مراتب طبق
ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا هرکس نسبت به مورد
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد تا  10روز
پس از انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل
سند مالکیت و یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند خالصه ارایه نشود اداره ثبت اسناد
سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد .تاریخ
6/2062
 /649م الف
انتشار96/11/24 :
سیدمصطفی حسینی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش هفت فارس شهرستان ممسنی
خانم ماه تمام زندی با تسلیم دو برگ استشهاد که در دفتر اسناد رسمی شماره 321
ممسنی تنظیم گردیده مدعی است تعداد یک جلد سند مالکیت به سریال 941408
دفتر  81صفحه  432ملک شماره  1022فرعی از  340اصلی مفقود گردیده است
و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده  ،مراتب طبق ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا هرکس نسبت به مورد آگهی
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد تا  10روز پس از
انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند
مالکیت و یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند خالصه ارایه نشود اداره ثبت
اسناد سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
6/2087
 /642م الف
تاریخ انتشار96/11/24 :
سیدمصطفی حسینی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1396/09/30 – 139660311036003979هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک
شيراز ناحيه  4تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم افسانه بنی اسدی پور فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه  1259صادره از شهرضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 86/7
مترمربع پالک  4751فرعی از  1102اصلي مفروز و مجزی شده از پالک  171فرعی از  1102اصلی واقع در بخش  3شيراز خريداري از مالک رسمي آقای قنبر علی زارعی محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 .مساحت در سامانه  86مترمربع قید گردیده برابر با نظریه کارشناسی 86/7
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/12/09 :
تاريخ انتشار نوبت اول1396/11/24 :
26208/15913
مترمربع در تصرف متقاضی است/22887 .م الف
غالمحسین رییسی – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شيراز

