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بـا مـن چـه کـرده است ببین بیارادگی
		
جای ترنج ،دست و دل از خود بریدهام
		
ای سـرو! ذکـر خیـر تو را از درختها
		
روحــی زالل دارم و جــانـی زاللتــر
		
سکــهها بگــو غــزلـم را رهـا کنند
بـا
ّ
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روزنامه

دوشنبه

ث

افتـادهام به دام تـو ای گـل به سـادگی
این است راز و رمز دل از دست دادگی
افتــادگــی شنیــدهام و ایستـــادگــی
آمـوختــم از آینـهها صـاف و سـادگی
شـاعـر کجـا و تهمت اشـراف زادگی...

سعی

م

عصوم

ه
فتحی

جستجو...
تا شکفتن حقیقتام
تا شکافتنِ پوسته تابوت
راهی به جهان دیگرم...
سفری...
به کوتاهیِ صبح شبنم
البهالی خمیازههای چمن
فرازشانههای ابرها
ورای تپههای شن
و تماشای سقوط ستارهها
تنیده با دخترانِ آواز
تا ِ
رقص سینههای سرخشان
در آسمان بیهراس
میان
لبخندها...
آوازها...
دور از گلههای کرگدن...
تا جهان دیگرم...

فا

طمه ب

ِ
خواهش نگفته
بودنت یک
نبودنت واویالی بوشهری
تا تو خیلی نمانده
اگر ِ
حالت چشمهایم را فراهم کنم
و کدورت شانههایم را نادیده بگیرم
کاش تا بزرگ نشدهام نمیآمدی
ِ
شست جوانیام را
میخواهم نا ِز
در غوغای پیر سالیات ببینم
قطعا ً بد نمیشود
قبل از اینکه دستم را بگیری
چشمهایم را تلکه میکردی
و با سر میرفتم توی موهای سفیدت
و میگفتم
خودت هستی؟
خودت هستی؟
فقط میترسم
میترسم که بگویی
باش تا بهوقتاش
خبرت کنم

د بیا

6

بان
کی

شماره
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بیست و چهارم

اشرفالسادات کمانی

ریا قنب

رد
خونی

صفحه

نگاه آفتاب آن روز زیباست
که از سوی نگاه تو بتابد
بتاب ای نوردیده بینهایت
که گل از شوق عشق تو نخوابد

ری
ساده

تو در شعرهایت
مرا صدا میزنی
و من با صدای بلند
از چشمانت میریزم...
***

غم دارند
کوچههای شهر
لمس میکنند
شب را به آغوشی بیهوس...
کوچه تنها
ماه تنها
شکوفههای گیالس ،تنها...
خیابان ولگردتر از همیشه
سگ شده در جوی آب
و تکههای فرشتهای را
به دندان گرفته
چشم میدوزد
به تهِ کوچه
که هر شب
پر میشود از
من ،آغوش تیر چراغبرق...
شب کوچهُ من،
ُ
زل میزنند
پنجره را
در بیهوایی خیابان فرشته...

میتوانی
همین روزها
پایت را
از زندگیام بیرون بکشی!
نترس
من میمانم و
گردی زمین...
هی دور میزنم
تا...به خودم برسم
من...را پیدا کنم
مبادا
در...تو...
جامانده باشد!
***
در کنج دلم جز پدرم یاد کسی نیست
رفتی تو «پدر» غیر خدا دادرسی نیست
رهتوشه عمر تو همه نام خدا بود
ماندیم به همین یاد وگرنه نفسی نیست
حکی

مه
کمایی

تقدیم به روح همه پدران

قسم به آنچه منم خالقِ هما ِن منی
دوتا ل َ ِ
بای جهانی که دردهان منی
مرا جزیره بیدا ِر شعله برگردان
پ ِال ِن ِ
تابش دستا ِن آسما ِن منی
ِ
درخت بالوپر پارهپاره ماه گریست
تراشههای پریشا ِن بینشان منی
کجای جمجمهها جادهای اجاره کنم؟
محمد
ح
س
ی
کجای خنده غمگینِ ناگها ِن منی
نح
جازی
کدام فلسفهای سر ِو آفتاب شده
که شعلههای مسیحای کهکشا ِن منی
بپوش هرچه نشد روی سقفهای نبود
ِ
جاری پیراهنِ گما ِن منی...
جها ِن

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

لطف ًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به
دفتر روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل
ارسال نمائید.
ضمن ًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی ،آزاد
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمیشود.
tolou.news@yahoo.com

کارشناس (این شماره) سرویس ادبی  -هنری :اشرفالسادات کمانی

دفترچه تراکتور رومانی سال ساخت  61به شماره موتور
 474180و شماره شاسی  65032266متعلق به بهرام
بحرینی فرزند مصطفی به کدملی  5479555502مفقود
7/60
شده وفاقد اعتبار است.
آگهی مزایده اموال غیر منقول

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم می شود آقای منوچهر خودکفا دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ
پنجاه میلیون ریال به طرفیت آقای رسول زارعی تسلیم شوراهای حل اختالف شعبه سوم
چنارشاهیجان نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه  960452ثبت و وقت رسیدگی
برای روز  96/2/30ساعت  9/5صبح تعیین شده است با توجه به مجهول المکان بودن
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی می¬شود تا
خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نموده و در وقت یاد
شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر این صورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم
7/59
 /84م الف
خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف شعبه سوم قائمیه

اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون به موجب محتویات پرونده ۹۶۰۲۹۹
اجرائی مبنی بر مطالبه له محمدجواد کشاورز علیه جمشید پرنده و با استناد به
فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غیرمنقول مبادرت به
مزایده دو سهم مشاع از ده سهم سهام ششدانگ پالکهای فرعی  ۲و  ۳و ۱۵۷/ ۴
قطعه  ۲بخش  ۷فارس واقع در جاده فراشبند شرکت حمل و نقل ایمان بار به
مساحت عرصه  ۱۴۵۷و اعیان  ۷۹۶مترمربع مینماید .لذا بدینوسیله به اطالع عموم
می رساند کسانی که مایل به خرید باشند روز چهارشنبه مورخه 1397/2/19
ساعت ده صبح در این اجرا حاضر و قیمتهای پیشنهادی خود را ارائه نمایند قیمت
پایه فروش مبلغ  1/654/700/000ریال میباشد شخصی که باالترین قیمت
پیشنهادی را ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت ده درصد
قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود .مزایده با حضور نماینده دادستان
برگزار خواهد شد و متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت
اطالع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند .هزینه
های نقل و انتقال نیز به عهده خریدار میباشد این آگهی به موجب ماده  ۱۱۸قانون
اجرای احکام مدنی برای نوبت اول در یکی از روزنامه های محلی درج و منتشر
/83م الف
7/50
میگردد

بدین وسیله به متهم غالمحسین امیدوار فرزند علی حسین ابالغ می گردد به
موجب دادنامه شماره  9709977180400033مورخه  1397/1/20در پرونده
کالسه  960467ج  101به اتهام جعل سند خودروی وانت پیکان مدل سال 1389
و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای هادی ایالن نژاد فرزند علی حکم
بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت بزه جعل و پرداخت مبلغ
دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت بزه استفاده از سند
مجعول که مجازات اشد درخصوص متهم قابل اجرا می باشد صادرو اعالم می
گردد به لحاظ غیابی بودن رأی صادره می تواند ظرف  20روز از تاریخ انتشار
آگهی تقاضای واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر
خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان فارس می باشد.
7/58
/82م الف

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1396/12/20 - 139660324009008627هيأت موضوع قانون
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای رمضان جوکار فرزند علی به شماره
شناسنامه  1108صادره از دشتستان به شماره ملی  3520642141در ششدانگ يک باب
خانه به مساحت  119/65مترمربع پالک  16فرعي از  1932اصلي مفروز و مجزی شده
از پالک  1932اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از شاکر درگاه مالک رسمی
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.
26576
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تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/11 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/1/27 :
سهراب خواجه – رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  96/12/9 – 2001252هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت برق منطقه ای فارس به شناسنامه
 10530067685نسبت به ششدانگ یکباب خانه سازمانی  2واحدی به مساحت 1902
مترمربع پالک  270فرعی از  94اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  94/9اصلی قطعه
 3واقع در کازرون خریدای از مالک رسمی اداره آب منطقه ای فارس محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 دوم1397/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/1/27 :
 /65م الف
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داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1396/12/26 - 139660324009009700هيأت موضوع قانون
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای جلیل عارف فرزند محمدرحیم به
شماره شناسنامه  37555صادره از کازرون به شماره ملی  2370374241در ششدانگ
يک باب خانه به مساحت  120مترمربع پالک  63فرعي از  2668اصلي مفروز و مجزی
شده از پالک اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی محمدعلی فرزانه
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.
26577
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تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/11 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/1/27 :
سهراب خواجه – رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311034003636مورخه  1396/12/3هيأت اول موضوع
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم
سیما دامن سوز فرزند عیسی به شماره شناسنامه  2126صادره از زابل به شماره ملی
 3719909255در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  155/94مترمربع قسمتی از
پالک  2071اصلي واقع در بخش  4شيراز خريداري از مالک رسمي مع الواسطه عوض
شریفی شریف آباد 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
26539/16130
/637م الف
خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 97/1/27
تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 97/02/11
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

دادرس اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون  -رحیمه روستا

آگهی ابالغ دادنامه کیفری

شعبه  101دادگاه کیفری دو کازرون

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  96/12/23 – 2001339هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس هوشنگی به شناسنامه  914فرزند منوچهر صادره از کازرون نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی به مساحت 30691/69
مترمربع پالک  1189فرعی از  6اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  6اصلی قطعه  11واقع در کازرون خریدای از مالک رسمی سهم الحصه نامبرده محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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.
 /85م الف
7/66
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/1/27 :
آگهی حصر وراثت
خانم محبوبه خسرویان فرزند مرحوم عوض به شرح درخواستی که به کالسه 970069
ش  4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و
اعالم داشته که مرحوم عوض خسرویان فرزند مرحوم شکراله به شماره شناسنامه
 1313/6/20 – 2370206402صادره از کازرون در تاریخ  1392/12/23در اقامتگاه
دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1 :خانم
عصمت السادات پورکمالیان عزآباد به شماره ملی  1327 -1198872098حوزه 1
شهرضا زوجه دایمه  -2خانم مریم خسرویان به شماره ملی 1350 – 2370415878
کازرون  -3خانم زهرا خسرویان به شماره ملی  1352 -2370415894کازرون -4
خانم هاجر خسرویان به شماره ملی  1364 -2372099272کازرون  -5خانم محبوبه
خسرویان به شماره ملی  1343 -2370369531کازرون  -6خانم معصومه خسرویان به
شماره ملی  1346 – 2371870358کازرون  -7خانم منصوره خسرویان به شماره ملی
 1367 -2372537520کازرون  -8خانم لیال خسرویان به شماره ملی 2371930938
–  1355کازرون دختران 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 شد.
7/68
 /87م الف
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  96/12/9 – 2001250هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت برق منطقه ای فارس به شناسنامه
 10530067685نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی سازمانی  7واحدی به
مساحت  2987مترمربع پالک  269فرعی از  94اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 94/9اصلی قطعه  3واقع در کازرون خریدای از مالک رسمی اداره آب منطقه ای
فارس محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
 /67م الف
شد7/42 .
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/1/27 :
داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660317007005919هيأت موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای داراب مموئی فرزند شیخ اله به
شماره شناسنامه  7صادره از بهبهان به شماره ملي  1861397811در ششدانگ يک باب
ساختمان به مساحت  279/40مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک  5651اصلي واقع
در بخش يک بهبهان خريداري از مالک رسمي باقر قلیانی 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 این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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 8/883 .م الف 26591
تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/11 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/1/27 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به آقای حمید
بارساالری
تجدید نظر خواه آقای حمید توان مند دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید
نظر خوانده آقای حمید بارساالری نسبت به دادنامه شماره 9609977180101142
در پرونده کالسه  930118شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کازرون تقدیم که طبق
موضوع ماده  73و  346قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید
نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می
شود تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمایم تجدیدنظر خواهی را
دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارایه نماید .در غیر این صورت پس
از انقضای مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد
7/57
 /81م الف
شد.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کازرون

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1رأی شماره  139660311038000256هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و
کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین قاسمی فرزند منوچهر
به شماره ملی  5479908121و شماره شناسنامه  1صادره از خشت ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  831/98مترمربع تحت پالک  3789فرعی از 1
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی مذکور واقع در قطعه 6بخش  7فارس
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 /63م الف
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تاریخ انتشار نوبت اول 1397/1/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/2/11 :
علیرضا کشوری  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660317007006397هيأت موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای یداله شمسی زاده فرزند جاسم
به شماره شناسنامه  180صادره از کهگیلویه به شماره ملي  5999618827در
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  38/67مترمربع مفروز و مجزي شده از
پالک  5664اصلي واقع در بخش يک بهبهان خريداري از مالک رسمي غالمحسین
پیروی و ورثه حسن شناور و ورثه یوسف به نژاد 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 این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
26572
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تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/11 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/1/27 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

