
23

چهارشنبه

1397
آبان

تاریخ

3

سال
بیستوچهارم

2380

جنوب ایرانبـانـوان

روزنامه

شماره

صفحه

استان فارس
داراب

نمایندهزریندشتودارابدرمجلس
شورایاسالمی:

توسعه روستاها جلوه ای از 
محرومیت زدایی است

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس گفت: توسعه 
روستاها و تأمین نیازهای مردم جلوه ای از محرومیت زدایی 

است که توسط بنیاد مسکن دنبال می شود.
بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  خدمات  ایجاد  لزوم  بر  انصاری  فارس،  استان  مسکن 
تأمین زیرساخت ها در مناطق روستایی تأکید کرد و ابراز 
داشت: روستاییان و عشایر در مناطق محروم و دورافتاده 
باشند،  داشته  زیرساخت ها  تأمین  ازنظر  کمبودی  نباید 
روستایی  توسعه  در  عدالت  ایجاد  و  زیرساخت ها  تأمین 
مناطق  در  روستاییان  ماندگاری  در  انگیزه  ایجاد  موجب 
با  زرین دشت  و  داراب  مردم  نماینده  می شود.  روستایی 
اشاره به حجم محرومیت ها در شهرستان زرین دشت افزود: 
آبادانی  و  عمران  برای  قانون  ظرفیت های  همه  از  باید 
آمادگی  مجلس  استفاده کرد،  این شهرستان  در  روستاها 
دارد تا با پیگیری امور و با لحاظ کردن موارد قانونی و 
ظرفیت های  از  و  باشد  مدیران  کنار  در  بودجه  پیگیری 
توسعه در شهرستان زرین دشت بیشتر و بهتر استفاده شود.
انصاری تأکید کرد: عزم دولت برآبادانی این مناطق، کم 
کردن فاصله بین شهر و روستا و جلوگیری از مهاجرت 
که  همچنان  رویکرد  این  باید  است.  بوده  روستاییان 

همه  تا  یابد  تداوم  هم  باز  داشته  ادامه  گذشته  سال های 
روستاییان احساس تأمین کار و معیشت داشته باشند.

ابراهیم خرم در این برنامه بازدید با تقدیر از خدمات بنیاد 
مسکن در توسعه و عمران روستایی اضافه کرد: بیکاری 
و عدم اشتغال مهم ترین علت اعتیاد، طالق و ازدیاد ورود 
اشتغال  و  کار  جا  هر  است،  قضایی  محاکم  به  پرونده ها 
تأمین شود جامعه به سمت زندگی سالم سوق پیدا می کند 
باید همه مدیران از ظرفیت کارآفرینی و ایجاد اشتغال د 
مناطق روستایی استفاده کنند و این معضل اجتماعی، توجه 
جدی داشته باشند. فرماندار شهرستان زرین دشت به برخی 
شهرستان  در  محرومیت  و  توسعه یافتگی  شاخص های  از 
زرین دشت اشاره کرد و گفت: این شهرستان ظرفیت های 
بی بدیل در توسعه و ایجاد اشتغال دارد به ویژه در مناطق 
روستایی شهرستان زرین دشت هنوز قابلیت های بکر وجود 
دارد که می توان با همدلی و درایت و برنامه ریزی از این 

قابلیت ها در جهت توسعه و کارآفرینی استفاده کرد.
 فرماندار شهرستان زرین دشت با اشاره به مقام های برجسته 
بنیاد مسکن در توسعه و محرومیت زدایی گفت: این باعث 
افتخار است که این شهرستان در توسعه روستایی و اجرای 
شاخص های  از  روستایی  عمران  و  بهسازی  طرح های 

استانی و گاه از شاخص های کشوری جلوتر است.

استان خوزستان
معاونآبوخاکوزارتجهادکشاورزی

بیانکرد؛
بومی سازی ساخت ماشین آالت صنعتی 

دستاورد طرح ۵۵۰ هزار هکتاری

 
رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  آب وخاک  معاون 
هیئت مدیره موسسه جهاد نصر گفت: بومی سازی ساخت 

طرح  دستاوردهای  از  یکی  به عنوان  صنعتی  ماشین آالت 
۵۵۰ هزار هکتاری است.

مراسم  در  اکبری  مراد  علی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
هکتار  هزار   ۵۵۰ احیای  طرح  اول  فاز  از  بهره برداری 
اراضی خوزستان و ایالم در سطح ۲۹۵ هزار هکتار اظهار 
کرد: احیای اراضی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایالم و 

به صورت عمده در منطقه مرزنشین اجرا می شود.
مقام  و در سفر  پروژه در سال ۷۵  این  اینکه  بابیان  وی 
معظم رهبری پروژه کلید خورد، افزود  تا سال ۸۷ اقدام 
مؤثری برای اجرای این پروژه انجام نشد ولی از سال ۸۷ 
تا ۹۲ حدود ۶۶ هزار هکتار از پروژه به مرحله اجرا رسید.
استان  به  رئیس جمهور  سفر  اولین  در  کرد:  بیان  اکبری 
خوزستان، یک و نیم میلیارد دالر از محل صندوق توسعه 
نصر  جهاد  مؤسسه  و  داده  تخصیص  پروژه  این  به  ملی 

به عنوان مجری طرح انتخاب شد.
معاون آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: 
تا این تاریخ ۲۹۵ هزار هکتار از طرح به اتمام رسیده و 
بالغ بر ۲۵۰ هزار هکتار آن پاییز سال گذشته و مابقی نیز 

امسال به زیر کشت رفت.
ادامه  ایران کشوری خشک است،  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داد: استفاده بهینه از سرمایه گذاری های باالدست، باالترین 
امنیت  گسترش  مهاجرت،  ساماندهی  آب،  از  بهره وری 
اجتماعی و اقتصادی، توسعه شاخص های انسانی، افزایش 
همچنین  و  پایداری  و  کشاورزی  محصوالت  و  تولید 

اشتغال زایی ازجمله اهداف این پروژه است.
شاهکار  هکتاری  هزار   ۵۵۰ طرح  اینکه  بابیان  اکبری 
هزار   ۵۵۰ طرح  اجرای  در  کرد:  اضافه  است،  مهندسی 
پیمانکار   ۲۷ مشاور،   ۲۶ حضور  با  پروژه   ۲۰۶ هکتاری 
فعالیت  ماهر  و  متخصص  نیروی  هزار  همچنین هشت  و 
با  کشاورزی  جهاد  وزارت  آب وخاک  معاون  داشتند. 
به عنوان  ماشین آالت صنعتی  بومی سازی ساخت  به  اشاره 
گفت:  هکتاری  هزار   ۵۵۰ طرح  دستاوردهای  از  یکی 
بالغ بر ۵۵۰ دستگاه های سنگین و تخصصی در این پروژه 
فاز  در  تولید  متوسط  اینکه  بابیان  اکبری  داشتند.  فعالیت 
اول طرح ۵.۵ میلیون تن است، ادامه داد: به صورت کلی 
میلیون مترمکعب آب  در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ۸۰۰ 
کشاورزی صرفه جویی می شود. فاز اول طرح احیای ۵۵۰ 
هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم در سطح ۲۹۵ هزار 

هکتار صبح امروز به بهره برداری رسید.
شامل  طرح  این  اجرای  در  شده  انجام  اصلی  فعالیت های 
شبکه های  احداث  آبیاری،  فرعی  شبکه های  احداث 

زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی است.
تقویت و تثبیت امنیت غذایی کشور، امکان ایجاد قطب 
اشتغال  ایجاد  از  مدرن،  کشاورزی  استفاده  با  کشاورزی 

پایدار و... ازجمله اهداف اجرایی این طرح هستند.
اول،  فاز  در  نوسازی  و  تجهیز  هکتار  هزار   ۱۹۸ اجرای 
اجرای ۱۸۳ هزار هکتار زهکش زیرزمینی و اجرای ۲۹۵ 
اقدامات  ازجمله  اول  فاز  در  فرعی  شبکه  هکتار  هزار 

انجام گرفته در فاز اول طرح است.

استان بوشهر
گناوه

مدیرکلدفترشهریاستانداریبوشهر:
 زیرساخت های گردشگری گناوه 

تقویت شود

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری بوشهر بر ضرورت 
تقویت زیرساخت های گردشگری گناوه تأکید کرد.

عمران  پروژه های  از  بازدید  حاشیه  در  بردستانی  حمید 
شهری گناوه در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
بندر گناوه ویترین گردشگری تجاری استان بوشهر است 

که می طلبد توجه جدی به آن صورت بگیرد.
گناوه  بندر  گردشگری  زیرساخت های  از  افزود:  وی 
استان،  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مسئولین  به اتفاق 
شهردار و معاونین شهرداری بندر گناوه بازدیدی صورت 

گرفت و دستورات الزم نیز صادر شد.
از ظرفیت  اینکه گردشگری یکی  بر  تأکید  با  بردستانی 
از  داد: هدف  ادامه  به شمار می رود  این شهرستان  بالقوه 
این بازدید برنامه ریزی صحیح و منطقی و آماده سازی بندر 

گناوه برای پذیرش مهمانان و گردشگران است. مدیرکل 
دفتر امور شهری استانداری بوشهر یادآور شد: گردشگری 
تجاری و تفریحی از ویژگی های بندر گناوه است. بردستانی 
باید بر اساس مزیت های نسبی  اینکه توسعه شهرها  بابیان 
آنها اتفاق بیفتد خاطرنشان کرد: برای توسعه همه شهرها 

نباید یک نسخه واحد در نظر گرفته شود.

استان هرمزگان
بشاگرد

3 سد سنگی مالتی در بشاگرد آماده 
آبگیری است

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بشاگرد گفت: 3  رئیس 
سد سنگی مالتی آبخیزداری در روستاهای این شهرستان 

احداث و آماده آبگیری هستند.
علی مبارکی در گفت وگو با ایرنا افزود: برای ساخت هر 
یک از این سدها 2 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل 

اعتبارات صندوق توسعه معلی هزینه شده است.
وی بیان داشت: سدهای ساخته شده مربوط به روستاهای 
بخش  توابع  از  درمار  و  ناگرد  دستگرد  صالح،  دربند 

گوهران بشاگرد است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بشاگرد یادآور شد: 
تقویت  مالتی  سنگی  سدهای  ساخت  از  هدف  مهم ترین 
تأمین آب کشاورزی و آب آشامیدنی  زیرزمینی،  منابع 
در روستاهای پایین دست سازه ها است. مبارکی ادامه داد: 
حجم آبگیری هریک از سدهای یادشده 350 مترمکعب 
با پنج متر ارتفاع و 63 متر طول تاج است. وی ادامه داد: 
امسال  تیرماه  ابتدای  از  یادشده  سدهای  ساخت  عملیات 

آغاز و تا نیمه نخست آبان ماه به طول انجامید.

رئیسکلدادگستریاستانکهگیلویهوبویراحمد:
یک مجموعه با ۴۵۰ واحد تجاری جایگزین جمعه بازار یاسوج می شود

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس پیگیری های انجام شده به زودی یک مجموعه با ۴۵۰ واحد تجاری جایگزین 
جمعه بازار یاسوج می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا حجت االسالم غالمرضا مزارعی افزود: در این حادثه شهردار و هفت نفر از اعضای 
شورای شهر یاسوج احضار شدند. وی با اشاره به اینکه تمامی سازه های فلزی این مجموعه غیر استاندار و یک مجموعه ناامن است، اظهار کرد: 

پیشنهاد الزم به استاندار و دستورات قاطع قضایی به نهادهای ذی ربط داده شده است که این مجموعه ساماندهی شود. 
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در همان ابتدای حادثه پرونده قضایی تشکیل شد و تحقیقات الزم به عمل آمده 

است و سازمان های مربوطه همچون شهرداری و صنعت معدن را مکلف کرده ایم که مشکالت مربوطه را رفع کنند.

آگهی فقدان سند مالکیت بخش هفت فارس شهرستان ممسنی
استشهادیه که  برگ  دو  تسلیم  با  فرزند ضیاء   برمکی  نظری  یداله  آقای 
توسط دفترخانه 98 ممسنی تنظیم گردیده مدعی است تعداد یک برگ 
سند مالکیت مربوط به چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 
به انضمام یک نیم دانگ دیگر اعیان یکباب خانه تحت پالک 365 فرعی 
از 59 اصلی واقع در قطعه 9 بخش 7 فارس شهرستان ممسنی اراضی سند 
مالکیت به شماره چاپی 077187 دفتر جلد 47 دفتر امالک صفحه 427 
مفقود  منزل  جابجایی  علت  به  ثبت گردیده که  ثبت 6968  شماره  ذیل 
گردیده است و برابر سند رهنی 17305 مورخ 1385/12/13 دفترخانه 
شعبه  کشاورزی  بانک  نزد  ریال   180/000/000 مبلغ  به  ممسنی   102
مالکیت  سند  صدور  تقاضای  نامبرده  باشد  می  رهن  در  ممسنی  نورآباد 
ثبت  قانون  نامه  آیین  اصالحی   120 ماده  طبق  مراتب  نموده،  را  المثنی 
آگهی می شود تا هرکس نسبت به مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد تا 10 روز 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 اصل سند ارایه نشود اداره ثبت اسناد 
و امالک سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد. تاریخ انتشار: 97/8/23     605/ م الف           7/1399
سیدمصطفی حسینی – رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ممسنی

آگهی ابالغ اجراییه
بدین وسیله به آقای سیدمحمدجعفری صادقی فرزند سیدعبدالنبی به شماره 
نشانی  به  از کازرون وشماره ملی 2371767255  شناسنامه 731 صادره 
نانوایی، مدیون پرونده اجرایی  ابتدای 20متری جانبازان جنب  کازرون 
  139704011188000427/1 و   139704011188000428/1 کالسه 
مرکزی  شعبه  سپه  بانک  که  میگردد  ابالغ  کازرون  اسناد  ثبت  اجرای 
کازرون بابت بدهی شما موضوع اسناد رهنی شماره 186472 – 94/4/4 
و 186463 – 94/4/4 دفترخانه اسناد رسمی شماره 62 کازرون که مورد 
رهن عبارتست از ششدانگ پالک 2142/3077 واقع در بخش چهارناحیه 
یک شیراز و موازی دو سهم مشاع از چهارده سهم سهام دو سهم از شانزده 
سهم سهام ششدانگ پالک 808 واقع درقطعه  2 بخش 7 فارس کازرون 
و مازاد آنها  جهت وصول مبلغ شش میلیارد و سیصد و بیست میلیون و 
پانصد و پانزده هزار و چهارصد و چهل و سه ریال بابت اصل و سود و 
خسارت تأخیر تأدیه و از تاریخ 97/2/23 روزانه مبلغ 1/347/500  ریال 
به بدهی فوق افزوده میگردد اجراییه صادرنموده است که پس از تشکیل 
پرونده اجرایی به کالسه مذکور  چون بنا به اظهار مأمور اداره پست به 
نشانی مندرج در اجراییه مشاهده و شناخته نگردیده اید و بانک بستانکار 
آدرس دقیقی از شما نداشتند لذا حسب درخواست بانک و به استناد ماده 
18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا مقرر گردید مفاد اجراییه 
مذکور از طریق جراید انتشاریابد. تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابالغ اجراییه 
این آگهی  ازانتشار  محسوب میگردد و چنانچه ظرف مدت ده روز پس 
ننمایید  بستانکار  بانک  رضایت  جلب  یا  و  بدهی خود  پرداخت  به  اقدام 
عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما  ادامه خواهد یافت و غیر از این 
آگهی و آگهی مزایده چنانچه الزم باشد آگهی دیگری صادر نخواهد شد.

7/1392               1046/ م الف               
 داود انصاری – مدیراجرای واحد اجرای اسناد رسمی کازرون

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

هیأت   1397/07/07 مورخه   139760311034003123 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم رقیه آرایش علیائی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 
1064 صادره از فیروزآباد به شماره ملی 2451400821 در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 170/12 مترمربع قسمتی از پالک 2086/1714 اصلی 
واقع در بخش 4 شیراز  خریداری از مالک رسمی بمانعلی تابع بردبار 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. 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         16463/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/23          

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/09/08       28279/17264
جهانبخش اسفندیاری نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز 
آقای محمدحسن قسام با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی 
شماره 331 شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند 
مالکیت مربوط به اعیانی ششدانگ پالک 2070/4465 واقع در بخش 4 شیراز 
حمیدرضا  نام  به  امالک   569 دفتر   506 در صفحه   270441 ثبت  ذیل  که 
فرزامی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 045770 صادر و به موجب سند 
89152 مورخ 1375/1/10 دفتر 14 شیراز به محمدحسن قسام منتقل شده و 
به علت جابجایی و سهل انگاری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور 
تبصره یک ماده 120  نموده مراتب طبق اصالحیه  مالکیت  المثنی سند  سند 
آیین نامه  قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای  کرده  و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می¬باشد  تا ده  روز 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت 

المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 16482/ م الف       28348/17342  

جهانبخش اسفندیاری نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

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

هیأت   1397/07/09 مورخه   139760311034003290 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علیرضا عسکری فرزند شهباز به شماره شناسنامه 730 
صادره از فیروزآباد به شماره ملی 2450793992 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 126/96 مترمربع قسمتی از پالک 79 و 2082/319 اصلی واقع 
در بخش 4 شیراز  خریداری از مالک رسمی مع الواسطه کهزاد زارع 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. 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         16464/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/23           

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/09/08     28281/17266 
جهانبخش اسفندیاری نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی حصر وراثت
به استناد شهادتنامه و  به شماره ملی 2372401483  آقای فرج حقیقت پور 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 970576 تقدیم 
این دادگاه نموده و چنین اشعار داشته که شادروان سردار حقیقت پور فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه 1322/3103 در تاریخ 1397/7/18 در اقامتگاه 
دایمی خود درگذشته ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- گل نساء تیموری 
زاده فرزند عبداله ش ملی 4268846689 – 1329 صادره از حوزه گچساران 
همسر متوفی 2- داراب حقیقت پور ش ملی 2370778431 – 1351 صادره 
از حوزه کازرون پسر متوفی 3- احمد حقیقت پور ش ملی 2370778441 
– 1353 صادره از حوزه کازرون پسر متوفی 4- فرج حقیقت پور ش ملی 
کرم   -5 متوفی  پسر  کازرون  حوزه  از  صادره   1361  –  2372401483
حقیقت پور ش ملی 2372588443 – 1365 صادره از حوزه کازرون پسر 
متوفی 6- نازی حقیقت پور ش ملی 2370778458 – 1354 صادره از حوزه 

کازرون دختر 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 
نماید  واال گواهی  تقدیم  این شورا مراجعه و  به  ماه  نشر آگهی ظرف یک 

صادر خواهد شد.     1047/ م الف           7/1400
دالکی – قاضی شعبه اول شورای حل اختالف قائمیه

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

برابر رأی شماره 139760311035004004 مورخه 1397/07/03 هیأت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اردوان شهریاری فرزند رجبعلی 
به  نسبت   2572302667 ملی  کد  فسا  از  صادره   76 شناسنامه  شماره  به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210/71 مترمربع به پالک 8/39088 
مفروز و مجزی شده از پالک 8/13 واقع در شیراز گود گویم خراسانی 
زیتون 11 سمت چپ اولین فرعی آخرین پالک کدپستی 7195151551 
به  لذا  از مالک رسمی آقای اکبر قربانی محرز گردیده است.  خریداری 
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 شد. 16461/م الف      28327/17309
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/23    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/10
شاپور زارع شیبانی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز

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

هیأت   1397/07/28 مورخه   139760311034003803 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
به  سیداسداهلل  فرزند  خفری  شهر  سیادت  سیدکریم  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شماره شناسنامه 1 صادره از خفر به شماره ملی 6559774511 در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 160 مترمربع قسمتی از پالک 2052/75 اصلی واقع 
در بخش 4 شیراز  خریداری از مالک رسمی مع الواسطه محمدصادق ممتازی 
فاصله  به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  محرز گردیده است. 
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. 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         16465/م الف     28246/17260

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/23          
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/09/08

جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

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

هیأت   1397/07/09 مورخه   139760311034003291 شماره  رأی  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ملت عسکری فرزند قره محمد به شماره شناسنامه 612 
صادره از فیروزآباد به شماره ملی 2450792813 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 118/80 مترمربع قسمتی از پالک 2082/73 اصلی واقع در بخش 4 
شیراز  خریداری از مالک رسمی کهزاد زارع 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 شد.         16462/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/23          
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/09/08      28289/17272  

جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی مزایده مال غیرمنقول
برابر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب پرونده اجرایی کالسه 
شعبه  کارگران  رفاه  بانک  له  اداره،  این   139604011188000108/1
شماره  رهنی  سند  موضوع  جریده،  غالمرضا  آقای  علیه  کازرون  مرکزی 
اسناد رسمی شماره 62 کازرون ششدانگ  دفترخانه   93/5/18-183144
یکبابخانه تحت پالک 4215/12 واقع در قطعه 1 بخش 7 فارس کازرون به 
نشانی کازرون خیابان امام رضا  کوچه خجسته درب سوم کدپستی 13591-

اعیان  کارشناس،  اظهار  به  بنا  و  مترمربع   328 عرصه  مساحت  به   73159
مسکونی همکف 158 مترمربع ساخته شده از سنگ و گچ و سقف تیرآهن 
و  و کاشی  اپن  و آشپزخانه  نازک کاری  و  داخلی سرامیک  دیوارهای  و 
کابینت فلزی و اعیانی طبقه اول 11/7 مترمربع و نمای کوچه پالستر سیمان 
بهداشتی درحیاط و دارای  نمای حیاط سنگ 10 سانتیمتری و سرویس  و 
انشعابات آب و برق و گاز میباشد و ذیل ثبت 3989 صفحه 19 دفتر38 
به این  به ثبت رسیده وسند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است. محدود 
حدود: شماال در دوقسمت اول به طول 1/90 متر دیوار است به شارع عام 
دوم به طول 26/40 متر دیواراست به پالک 4215/9 شرقا به طول 12/85 
متر به دیوار پالک 3538 جنوبا به طول 26/65 متر دیوارمشترک است به 
پالک 4215/1 غربا به طول 12/65 متر دیوارست به شارع عام و حقوق 
ارتفاقی ندارد ملکی آقای غالمرضا جریده فرزند محمد به شماره شناسنامه 
توسط   مزبور  پالک  که  شمسی   1352 متولد  کازرون  از  صادره   42026
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در قبال طلب بانک بستانکار و نیم 
عشراجرایی و حق حراج از ساعت 9 الی 12روز چهارشنبه 97/9/14 در 
محل اجرای ثبت اسناد کازرون از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده 
از  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال   1/871/025/000 ازمبلغ 
با  مصادف  مزایده  روز  چنانچه  و  شد  فروخته خواهد  نقدا  طرف خریدار 
تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری پس از تعطیل در همان 
مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  و  میشود  انجام  ساعت  و  محل 
وصول خواهد شد. بدهی های احتمالی و سایر هزینه های قانونی دیگرکه 
تعلق بگیرد مشخص نیست و چنانچه از این بابت تا روز فروش بدهی داشته 
باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود.)این آگهی دریک نوبت در روزنامه 

طلوع چاپ کازرون منتشر و درمعابر عمومی نیز الصاق میگردد(
تاریخ انتشار: 97/8/23          1043/م الف         7/1398

داود انصاری – رییس اجرای واحد اجرای اسناد رسمی کازرون

 روزنـامـه طلـوع آگهـی 
و مشــترک می پـذیـرد

42229246  - 32344772


