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پروژه های شهرداری خشت 
افتتاح می شود

شهردار خشت از افتتاح بیشتر پروژه های این شهرداری در 
دهه فجر امسال خبر داد.

با  جوکار  عطاءاهلل  نوذری:  محمود  عکاس/  و  خبرنگار 
اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی و مشکالت پیش رو 
گفت: در تالش هستم اکثر این پروژه ها را تا دهه فجر به 

بهره برداری برسانیم.
شهردار خشت افزود: آسفالت معابر قسمتی از سطح شهر 
و باند کند رو و اطراف میدان ورودی، خیابان جنب جهاد 
کشاورزی به طرف پارک شهدای گمنام تا پایان شهریور 
تا  حسین)ع(  امام  مسجد  از  بلوار  طرف  دو  روشنایی  و 

میدان نون والقلم تا پایان تیرماه انجام خواهد شد.
با  پروژه ها گفت:  این  بودن  به هزینه بر  اشاره  با  جوکار 
پروژه هایی  داشت  انتظار  نباید  موجود  بضاعت  به  توجه 
که ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارد ظرف یک 
سال ساخته شود. شهردار خشت با اشاره به بودجه وصولی 
۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی شهرداری خشت در سال 
درصد   ۶۰ از  بیش  مقدار  این  از  داشت:  اظهار  گذشته 
صرف هزینه های جاری و مابقی صرف هزینه های عمرانی 
وحدتیه  شهر  بودجه  که  است  حالی  در  این  و  می شود 
تومان  میلیارد   ۲۲ آالیندگی ها  محل  از  بوشهر  استان  در 
شهرستان  شهرهای  از  هیچ یک  است، درصورتی که  بوده 

کازرون ریالی از این اعتبارات دریافت نمی نمایند.
جوکار استفاده از بحث ۲ درصد نفت گاز را یکی از منابع 
دیگر، برای شهرداری عنوان نمود و خاطرنشان کرد: در 
سال ۹۵ مبلغ ۱۷.۵ میلیون تومان و در سال ۹۶، ۶۰ میلیون 
بوده،   منبع  این  از  خشت  شهرداری  دریافتی  کل  تومان 
حال آنکه دریافتی اکثر شهرهای استان بوشهر از این محل 

به مراتب وضعیت خیلی بهتری دارند.
جوکار با اعالم خبر آسفالت کوچه ها به صورت مشارکتی 
یادآور شد: به شرط آنکه کوچه ها مشکل فنی نداشته باشند 
با پرداخت ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه توسط ساکنین، کوچه ها 
کوچه هایی  گذشته  سال  در  و  کرد  خواهیم  آسفالت  را 
را  مطهری  شهید  خیابان  و  ساجدی، کشاورز  شهید  نظیر 

به صورت مشارکتی آسفالت کرده ایم.
شهردار خشت در پایان با عذرخواهی از مردم، از سعه صدر 

و همکاری آن ها با شهرداری تشکر کرد.

نی ریز
برپایی آیین پایانی مسابقات 
قرآن، عترت و نماز دختران 

در مشهد
آیین اختتامیه سی و ششمین دوره مسابقات قرآن، عترت 
و نماز دختران سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد.
خبرنگار و عکاس/ علیرضا مقدسی: در آئین اختتامیه سی 
و ششمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان 
دختر سراسر کشور در سالن کتابخانه مرکزی حرم مطهر 
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا )ع( که با حضور مسئوالن 

کشوری و استانی با تالوت آیاتی از قرآن کریم، پخش 
برگزاری  نحوه  از  نماهنگی  پخش  ملی،  سرود  قرائت  و 
این دوره از مسابقات، اعالم نتایج و تجلیل از برگزیدگان 

انجام شد. 

در ادامه این مراسم اشرفی دبیر این دوره از مسابقات به 
ارائه گزارشی از سی و ششمین دوره مسابقات پرداخت.

در پایان این مراسم، نتایج مسابقات اعالم و شش نفر از 
دانش آموزان استان فارس در رشته های احکام، نهج البالغه 
و انشای نماز موفق به کسب مقام اول کشوری شدند که 

مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

پاسارگاد، مرودشت و کوار
رئیسسازمانجهادکشاورزی

استانفارس:
3 روستا الگوی توسعه گلخانه 

در فارس می شوند

با  گفت:  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کشاورزی  حیات  تداوم  راه  تنها  خشک سالی،  به  توجه 
ازاین رو،  و  است  توسعه کشت گلخانه ای  استان،  این  در 
و کوار  مرودشت  پاسارگاد،  در شهرستان های  مکان  سه 
شده  انتخاب  گلخانه ای  روستای  احداث  پایلوت  به عنوان 

است.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی قاسمی در جلسه کمیته ویژه 
گلخانه ای  روستای  ایجاد  افزود:  فارس  استان  گلخانه های 
شده  تمام  قیمت  کاهش  تولید،  زنجیره  ایجاد  هدف  با 
محصول، سهولت در دستیابی به نهاده و تسهیل بازاریابی 

در دستور کار قرارگرفته است.
وی اظهار داشت: تولید مستمر در محیط حفاظت شده و 
همچنین تولید محصول خارج از فصل با بهره وری باالتر 

در تمام نهاده ها ازجمله فواید کشت گلخانه ای است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: اصلی ترین 
دلیل توسعه کشت در محیط های کنترل شده گلخانه ای در 
استان فارس خشک سالی های اخیر و تالش در جهت تداوم 

حیات کشاورزی و رسیدن به کشاورزی پایدار است.
وی با اشاره به تخصیص وام اشتغال پایدار روستایی با سود 
بر تسهیل و  تأکید  برای توسعه گلخانه ها و  شش درصد 

تسریع درروند اعطای این وام به متقاضیان، گفت: تالش 
در جهت توسعه گلخانه ها کار مشارکتی است که با توجه 
به شرایط خشک سالی حاکم در دستور کار وزارت جهاد 

کشاورزی قرارگرفته است.
قاسمی دلیل استقبال اندک از توسعه گلخانه ها را آشنایی 
ناکافی بهره برداران کشاورزی و سرمایه گذاران از شرایط 
حاکم بر جامعه و مزیت های توسعه کشت در محیط های 
کارشناسان  افزود:  و  کرد  عنوان  گلخانه ای  کنترل شده 
در  را  خود  تالش  تمام  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان 

ترویج این امر به کارگیرند.
این مقام مسئول ضمن تأکید در تسریع عملیات اجرایی 
توسعه  اجرای  روند  داشت:  اظهار  گلخانه ای،  روستاهای 
گلخانه ها و به ویژه روستاهای گلخانه ای باید شتاب گیرد و 
تمامی موانع در این زمینه رفع شود چون به کارگیری تمام 
روش ها در جهت صرفه جویی در هزینه ها ضروری است.

استان خوزستان

شادگان
طیحکمیازسویاستاندارخوزستان؛
سعید جنامی معاون فرماندار 

شادگان شد

شادگان  شهرستان  فرماندار  معاون  به عنوان  جنامی  سعید 
معرفی شد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جدید  معاون  معارفه  و  تکریم  آیین  شادگان،  فرمانداری 
سرپرست  حاجیان  سعید  حضور  با  شادگان  فرمانداری 
فرمانداری شادگان، فضل اله پور مدیرکل سیاسی انتخابات 
از  جمعی  و  خوزستان  استانداری  کشوری  تقسیمات  و 
مسئوالن این  شهرستان که در محل سالن اجتماعات شبکه 
جنامی  سعید  و  برگزار  شهرستان  این  درمان  و  بهداشت 

به عنوان معاون فرماندار شادگان معرفی شد.
باید شرایطی  سرپرست فرمانداری شادگان اظهار داشت: 
برای ورود مردم در مسائل شهرستان فراهم کنیم، چراکه 
توسعه  و  پیشرفت  بودیم،  مردم  حضور  شاهد  هرجایی 

داشتیم.
سعید حاجیان اضافه کرد: از همه مسئوالن در این شهرستان 
ظرفیت های  از  همواره  خود  کارهای  در  که  خواسته ام 
مردم  نعمت  وجود  از  و  ببرند  را  بهره  بیشترین  مردمی 

به عنوان صاحب اصلی انقالب اسالمی استفاده کنند.
مردم  کرد:  بیان  پایان  در  شادگان  فرمانداری  سرپرست 
عزت نفس  باید  هستند،  رفتار  و  خدمت  بهترین  مستحق 

آن ها حفظ شود.

استان بوشهر

خارگ
بخشدارویژهخارگ:

استقرار درمانگاه تأمین 
اجتماعی خواسته بحق اهالی 

خارگ است

 
تأمین  درمانگاه  استقرار  گفت:  خارگ  ویژه  بخشدار 
اجتماعی خواسته به حق اهالی شریف جزیره خارگ است.
نشست  در  رضایی  محمود  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
شورای اداری خارگ اظهار کرد: مدیران جزیره خارگ 
فراوان  فعالیت  عرصه ها  تمامی  در  جهادی  به صورت 
داشته اند و خواسته ما هم از روز اول از مدیران دستگاه های 

اجرایی چیزی جز این نبوده است.
مشکالت  اکثر  اینکه  به  اشاره  با  خارگ  ویژه  بخشدار 
اهالی شریف این جزیره خارگ حل شده است خاطرنشان 
کرد: به منظور رفع اکثر مشکالت دیگر در جزیره خارگ 
پروژه های عمرانی در حال انجام است. وی افزود: استقرار 
شریف  اهالی  به حق  خواسته  اجتماعی  تأمین  درمانگاه 
را  موضوع  این  ویژه  به صورت  و  است  خارگ  جزیره 
پیگیری کردیم و فراتر از استان هم این موضوع پیگیری 

شده است؛ ولی این خواسته هنوز به انجام نرسیده است.
رضایی بیان کرد: خدمات خوبی از سوی تأمین اجتماعی 
و  است  اعزام ها صورت گرفته  در حوزه  جزیره خارگ 
به روز  خارگ  جزیره  اجتماعی  تأمین  درمانگاه  موضوع 

و جدی از سوی اهالی شریف خارگ پیگیری می شود.
رفع مشکالت آب و برق

در  برق  نیروگاه های  استقرار  برای  کرد:  تصریح  وی 
و  بود  ما  دوش  بر  باالیی  بسیار  فشار  خارگ  جزیره 
بدهیم،  دست  از  برق  حوزه  در  را  وقتی  نداشتیم  فرصت 
در  جزیره  مگاواتی   ۳ نیروگاه  که  هستیم  شاکر  را  خدا 
مدار است و نیروگاه ۱۵ مگاواتی جزیره خارگ در هفته 
دولت افتتاح خواهد شد. بخشدار ویژه خارگ گفت: در 
نفتی  پایانه های  تأمین آب جزیره خارگ شرکت  حوزه 
ایران تأمین آب بسیار خوبی انجام داده است و الحمداهلل 
در جزیره خارگ مشکل بی آبی نداریم، ما مطمئنًا به دنبال 
راه اندازی و به کارگیری مجدد آب شیرین کن های موجود 

در جزیره خارگ هستیم. 
وی ادامه داد: ارتباط مستمر دولت با اهالی شریف خارگ 
یکی از وظایف و اهداف بنده در بخشداری ویژه خارگ 
بود، ما در بخشداری جزیره خارگ برای ارتباط با مردم 
روز و ساعت تعیین نکردیم. چراکه وظیفه ما مردم داری 
است. بخشدار ویژه خارگ اضافه کرد: انبار آذوقه خواسته 
از شهرداری  نیاز اصلی جزیره است  که  اهالی و  به حق 
خواسته ای داریم که باید به زودی این پروژه با همکاری 

استان راه اندازی شود.

نوسازی مدارس جزیره خارگ
وی با اشاره به تسریع در راه اندازی پروژه سالن مسافری 
و  فنی  امور  دقت  با  و  روزانه  به صورت  گفت:  بوشهر 
عمرانی این پایانه را رصد می کنیم و خبرهای بسیار خوبی 
در هفته جاری برای اهالی شریف خارگ در این حوزه 
داریم و مشکل دیرینه این اهالی در بحث سالن مسافری و 
داشتن اسکله پشتیبان حل خواهد شد. رضایی خاطرنشان 
کرد: موضوع بازسازی و نوسازی مدارس جزیره خارگ 
باید به صورت جدی پیگیری و رفع شود، مکاتبات فراوانی 
در این حوزه صورت گرفته است، خارگ دارای شرایط 
خاصی است. وی تأکید کرد: تکمیل پروژه های عمرانی 

درمانی در جزیره خارگ باید تسریع یابد.

استان کهگیلویه و بویراحمد

بهره برداری از ۲ طرح جایگاه 
سوخت در بویراحمد

 
از  جمعی  حضور  با  آیینی  در  سوخت  جایگاه  طرح   ۲
شهرستان  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  اجرایی  مسئوالن 

بویراحمد افتتاح شد.
سرویس خبری/ زینب محمودی: مدیرعامل شرکت تهیه 
و پخش فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد در این 
آیین، گفت: مکان افتتاح پمپ بنزین و جایگاه گاز مایع 
)سی.ان.جی( به ترتیب کنار پل سوم بشار یاسوج و در 
روستای دشتروم بویراحمد است. لطف اهلل مسعودی اظهار 
داشت: اعتبار هزینه شده برای اجرای این 2 طرح جایگاه 

سوخت افزون بر 100 میلیارد ریال است.
با سرمایه گذاری بخش خصوصی  افزود: هر 2 طرح  وی 
اجرا و اعتبار موردنیاز برای ساخت آنها نیز از طریق سهم 

آورده متقاضیان و تسهیالت بانکی تأمین  شده است.
مسعودی بیان کرد: این سی و یکمین پمپ بنزین و بیست 
و هشتمین جایگاه گاز مایع )سی.ان.جی( در کهگیلویه و 
بویراحمد است. وی عنوان کرد: پمپ بنزین کنار پل سوم 
با  و  مترمربع  هزار   2 مساحت  به  زمینی  در  یاسوج  بشار 

سرمایه گذاری 40 میلیارد ریال ساخته شده است. 
ابراز داشت: این پمپ بنزین دارای چهار سکو،  مسعودی 
16 نازل و سه مخزن هرکدام به ظرفیت 50 هزار لیتر بوده 

و اشتغال زایی مستقیم آن نیز 15 نفر است.
وی گفت: جایگاه گاز مایع )سی.ان.جی( روستای دشتروم 
بویراحمد در زمینی به مساحت 2 هزار و 600 مترمربع و با 

سرمایه گذاری 60 میلیارد ریال ساخته شده است.
مسعودی اظهار داشت: این جایگاه گاز مایع )سی.ان.جی( 
اشتغال زایی  و  بوده  نازل  هشت  و  سکو  چهار  دارای 
مستقیم آن نیز 11 نفر است. نماینده مردم شهرستان های 
گفت:  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  دنا  و  بویراحمد 
یاسوج به دلیل داشتن آب وهوای مناسب، گردشگر پذیر 
از  به یکی  نه چندان دور  آینده  مهاجرپذیری در  بودن و 
پرجمعیت ترین شهرهای کهگیلویه و بویراحمد و مراکز 

استان های کشور تبدیل می شود.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139760311003000951 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد محمدیان فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 940 صادره از نورآباد در ششدانگ یك باب کارگاه که 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 245/68 
مترمربع پالك 551 فرعی از 52  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 551 فرعی از 
52 اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از مالك رسمی آقای اسکندر باقری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.  7/657            348/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/26        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/5/10

سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139760311003000657 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
افشین صالحی فرزند موسی بشماره  ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
شناسنامه 646 صادره از مرکزی در ششدانگ یك باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 198/33 
مترمربع پالك 1673  فرعی از 59  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 58 و 59 اصلی 
قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از مالك رسمی آقای مختار فرامرزی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.   7/658            347/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/26         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/5/10

سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139760311003000955 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای کورش گودرزی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 7541 صادره از نورآباد در ششدانگ یك باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 1002/22 
مترمربع پالك 2434 فرعی از 54  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 27 فرعی از 54 
اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از مالك رسمی آقای حافظ و فرهاد امیری ورثه 
علی حسین چرب قامت )امیری( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت 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 یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.          7/659           350/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/26            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/5/10

سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای 139460311003012127- 1394/9/30  برابر 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالعظیم ایزدی فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 22 صادره از نورآباد در ششدانگ یك باب خانه که 1/5 دانگ 
 253/22 مساحت  به  باشد  می  بوشهری  موقوفه  مالکیت  در  عرصه  ششدانگ  از  مشاع 
مترمربع پالك 1916  فرعی از 54  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 54/27  اصلی 
قطعه 9 بخش 7 ممسنی خریداری از مالك رسمی آقای مسعود و منصور کشاورزی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.   7/660            351/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/26          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/5/10

سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهی مزایده پرونده 139604011193000113/1
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک باب آپارتمان طبقه اول قطعه 2 به مساحت 122/04 متر به شماره 2147 فرعی از 332 اصلی مفروز و مجزی از 362 فرعی واقع 
در قطعه 9 بخش 7 فارس شهرستان ممسنی به آدرس نورآباد ممسنی – اسکان عشایر شقایق 3 ذیل شماره 21408 صفحه 275 جلد 108 به نام آقای سیروس شفیعی فرزند یداله به 
شناسنامه 295 شماره ملی 2390451810 ثبت و سند مالکیت به سریال 087574 سری ب سال 90 به نام ایشان صادر گردیده و به موجب سند رهنی شماره 94132 مورخ 1392/12/5 
دفترخانه 24 ممسنی در قبال مبلغ دویست میلیون ریال به مدت 60 ماه نزد بانک رفاه کارگران شعبه نورآباد ممسنی رهن می باشد. همچنین به موجب نامه 139604911193000777 
مورخ 1396/10/7 اجرای ثبت ممسنی در قبال مبلغ 282593309 ریال ذیل شماره 139605811003000718 توقیف می باشد. حدود و مشخصات ملک به شرح ذیل می باشد: شماال 
دیواری است به طول 10 متر به ملک مجاور به شماره 339 فرعی از 332 اصلی، شرقا در چهار قسمت که دوم جنوبی است اول دیواری است به طول 9/20 متر به ملک مجاور شماره 
363 فرعی از 332 اصلی دوم درب و دیواری است به طول 2 متر به راه پله مشاعی سوم دیواری است به طول 4/80 متر به راه پله مشاعی چهارم دیواری است به طول سی صدم متر 
به فضای حیاط مشاعی جنوبا در سه قسمت که دوم غربی است اول دیواری است به طول 3/50 متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیواری است به طول هشتاد صدم متر به فضای حیاط 
مشاعی سوم درب و دیوار و پنجره است به طول 4/50 متر به فضای حیاط مشاعی غربا در دو قسمت اول دیواری است به طول 1/40 متر به ملک شماره 361 فرعی از 332 اصلی دوم 
دیواری است به طول 12/07 متر به ملک مجاور شماره 361 فرعی از 332 اصلی. سقف با کف پشت بام مشاعی اشتراکی است. کف هم با سقف طبقه همکف اشتراکی است. دانگ 
یک باب خانه پالک 332/2147 در بخش 7 فارس شهرستان ممسنی ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای سیروس شفیعی منتقل شده است، طبق سند رهنی شماره 94132 دفترخانه 24 
ممسنی دفترخانه در قبال مبلغ 282593309 ریال در رهن بانک / مؤسسه قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 887668000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای اعیانی 
ذکر شده در ارزیابی اعالمی 122/4 پالک 332/2147 مترمربع اعیانی در با قدمت حدودا 7 سال دارای انشعابات )آب، برق، گاز( که برابر گزارش مأمور اجرا در تصرف مالک می 
باشد، پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 97/5/3 در اداره ثبت اسناد و امالک ممسنی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 887668000 ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روزمزایده 

تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعداز تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.    تاریخ انتشار: 97/4/26                     7/663                   218/م الف
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت    92/12/12 مورخ   139260311033001584 شماره  رأی  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رستم  تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای رضا پرنگ فرزند اسفندیار به شماره شناسنامه 148 
 1/5 )که  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4/5 به  نسبت  ممسنی  از  صادره 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه متعلق به موقوفه بوشهری تعلق دارد( به انضمام 
پالک  مترمربع   4609/94 مساحت  به  گاوداری  واحد  یک  اعیان  ششدانگ 
450 فرعی از 86 اصلی واقع در قطعه 9 بخش 7 فارس شهرستان رستم اراضی 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  مصیری  شهر 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم  است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
  33/ م الف              27164/16520 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/04/12     
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/26                     

سیدعلی عباسیان – رییس ثبت اسناد و امالک رستم

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت    97/3/28  –  2000204 شماره   رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی دهقان  به 
شماره شناسنامه 5  فرزند قلی صادره از کازرون  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 64923/40  مترمربع پالک 4  فرعی از 178 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 178 اصلی قطعه 4 واقع در کازرون خریدای از مالک رسمی 
سهم الحصه متقاضی و ورثه غالمحسین حسینی و مقیم رضایی و غالمعلی زارعی و 
محمدکریم زارع و ورثه حسن سلیمانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
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.
     7/553                     481/ م الف   

تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/4/11          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/26
داود انصاری - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

مدیرآبفاجهرمخبرداد؛
اتمام خط انتقال آب شرب در شهر جهرم

مدیر اداره آبفا جهرم گفت: با اجرای هزار و 700 متر خط انتقال آب شرب در شهر جهرم مشکل کم آبی در بخشی از این شهر مرتفع شد.
ابوالفضل پژوهش در گفت وگو با خبرنگار فارس در جهرم اظهار داشت: به منظور رفع مشکل کم آبی و بهبود روند آب رسانی به بخشی از 
مناطق شمال و شرق شهر جهرم هزار و 700 متر خط انتقال آب از تقاطع خیابان شهید مطهری و بهاران به شهرک فرهنگ شهر و با استفاده 
از لوله هایی از جنس پلی اتیلن به قطر 225 میلی متر انجام و وارد مدار بهره برداری شد. مدیر اداره آبفا شهرستان جهرم افزود: برای اجرای این 

خط انتقال آب 5 میلیارد و 100 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات خشک سالی و توسعه و توازن هزینه شده است.
وی بابیان اینکه اهالی بخشی از مناطق شمال و شرق شهر جهرم می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند از شهروندان خواست تا با مصرف 

بهینه آب از هدرروی این مایه حیات جلوگیری کنند.


