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به مناسبت روز پرستار انجام شد؛
دیدار و قدردانی سرپرست 

آموزش وپرورش کازرون از پرستاران 
بیمارستان ولیعصر)عج( 

 
آموزش وپرورش  سرپرست  پرستار  روز  مناسبت  به 
همراه  به  کازرون  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست  و 
و  دبیران  آموزش وپرورش،  اداری  کارکنان  از  جمعی 
این  )عج(  ولیعصر  بیمارستان  در  با حضور  دانش آموزان 

روز را به پرستاران تبریک گفتند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی حوزه 
با  یزدانی  عبدالرضا  کازرون،  آموزش وپرورش  مدیریت 
حضور در بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر )عج( شهر 
کازرون ضمن دیدار با پرستاران با اهدای شیرینی و شاخه 
گل فرارسیدن روز پرستار را به آنان تبریک گفت و از 

زحمات و تالش های فداکارانه آن ها تقدیر کرد.
دیدار،  این  در  کازرون  آموزش وپرورش  سرپرست 
که  توصیف کرد  ایمان  و  انسانیت  منادیان  را  پرستاران 
حضرت زینب )س( را الگو و سرمشق خود قرار داده اند.

خدماتی  مشاغل  سخت ترین  ازجمله  را  پرستاری  وی 
عشق  بدون  عرصه  این  در  فعالیت  افزود:  و  برشمرد 
دیدار  این  در  است  گفتنی  نیست.  میسر  فداکاری  و 
برنجی،  بانو  شاهد  دبیرستان  از  گودرزی،  ندا  دانش آموز 
دکلمه ای بسیار زیبا در وصف پرستاران قرائت نمود که 

موردتوجه و تحسین پرستاران قرار گرفت.

سروستان
توسط ناظر دفتر مرکزی و کارشناس 

بازسازی بنیاد مسکن فارس صورت گرفت؛
بازدید از واحدهای

در حال ساخت سروستان

ناظر دفتر مرکزی و کارشناس بازسازی بنیاد مسکن استان 
سروستان  شهرستان  ساخت  حال  در  واحدهای  از  فارس 
بازدید کرد و بر لزوم رعایت الزامات نظارتی و مهندسی 

در تأمین مسکن شهری تأکید کرد.
بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مسکن  بنیاد  مدیر  منعم  غالمرضا  فارس،  استان  مسکن 
شهرستان سروستان در حاشیه این بازدید بابیان اینکه تأمین 
مسکن مستحکم و پایدار، تالش برای رعایت حق عمومی 

بنیاد  شهری  مسکن  تأمین  طرح های  همه  گفت:  است، 
مسکن از زیبایی و استحکام الزم برخوردار است، توجه 
الگوهای  بر رعایت  ناظران  عالیه و حساسیت  نظارت  به 
مسکن  تأمین  طرح های  که  است  شده  موجب  مهندسی 
زمین لرزه های  در  حتی  نسبی  مقاومت  شهرستان  این  در 
نسبتًا بزرگ نیز داشته باشد. مدیر بنیاد مسکن شهرستان 
که  داد  نخواهیم  اجازه  هیچ گاه  کرد:  تأکید  سروستان 
عمل  سرعت  یا  زیبایی  فدای  بنا  مقاومت  و  استحکام 
مناطق  در  شهرستان  این  در  فنی  ناظرین  شود،  اجرا  در 
شهری و روستایی با حساسیت و بدون مماشات بر رعایت 

الگوهای مهندسی در احداث ساختمان تأکید دارند.
رعایت  و  ساختمان  ملی  مقررات  اینکه  بابیان  منعم 
شهری  مسکن  طرح های  احداث  در  مهندسی  آموزه های 
یک اصل است، گفت: ناظرین فنی کوتاهی از هیچ کدام 
از اصول این مقررات را نمی پذیرند، احداث بنا باید توأم 
باوجدان کاری و دلسوزی و مشاوره درست و صحیح و 

تالش برای حفظ جان و مال مردم باشد.
مسکونی  واحدهای  عرضه  و  تولید  گفت:  همچنین  منعم 
متناسب با نیاز اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، حمایت و 
پشتیبانی از انجمن خیرین مسکن ساز از طریق نظارت فنی 
گسترش  خیرین،  مسکن  احداث  دست  در  واحدهای  بر 
با  نفر جمعیت  احداث مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار 
بنیاد ازجمله کارکردهای  استفاده از تسهیالت در اختیار 

بنیاد مسکن در این شهرستان است.
وی اضافه کرد: بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در 
یکنواخت  توسعه  با  متناسب  ایمن  مسکن  تأمین  سایه 
در  فنی  اصول  رعایت  با  است،  زیستی  مجتمع های 
نیز ضمن حفظ هویت و  طرح های گردشگری روستایی 
سیمای عمومی روستا فرهنگ اقلیمی هر منطقه در احداث 

مسکن روستایی لحاظ می شود.

بوانات
 تولد یک گوسفند عجیب الخلقه 

در بوانات خبرساز شد

یک واحد دامداری در سوریان بوانات به دامپزشکی منطقه 
از تولد یک نوزاد میش عجیب الخلقه خبر داد.

با  گفت وگو  در  بوانات  دامپزشکی  ارشد  کارشناس 
خبرنگار فارس در این شهرستان با اشاره به تولد گوسفند 
عجیب الخلقه در یک واحد دامداری اظهار داشت: تولد این 
بره از دامداری یکی از اهالی سوریان بوانات اطالع داده 

شد و کارشناس دامپزشکی در محل حاضر شد.
علی موسوی افزود: دلیل این نوع تولد بیشتر عامل ژنتیکی 
انرژی  غیراستاندارد،  و  اشتباه  داروهای  تأثیر  اما  است؛ 
در  نیز  فامیلی  ازدواج های  و  اشعه های مضر  و  مغناطیسی 

ایجاد و تولد این دام ها اثرگذار است.
وی اضافه کرد: این گوسفند که با ۸ دست وپا متولد شد 
ماده  و  نر  جنس   2 هر  فیزیولوژیکی  دارای خصوصیات 
بود و به نظر یک دوقلوی ناقص و به هم چسبیده به شمار 
می رود که روند تکامل را به درستی به پایان نرسانده است.
با اعالم ذبح میش مادر به دلیل عدم توانایی در  موسوی 
زایمان، دقایقی پیش از تولد نوزاد اظهار کرد: در تجویز 
دارو به دام باید حساسیت ویژه اعمال شود تا احتمال تولد 

این نوزادان دامی نیز کاهش یابد.
در فرهنگ چوپانان، تولد دوقلو از میش بدشگون شمرده 
تازه  نوزاد  می دهند  ترجیح  گوسفند  صاحبان  و  می شود 

متولد شده، یک یا سه قلو باشد.

استان بوشهر
جانشین قرارگاه پرتوی بوشهر:

۹ کارگروه ویژه در قرارگاه پرتویی 
استان بوشهر تشکیل شد

فرمانده سپاه امام صادق )ع( استان و جانشین قرارگاه 
قرارگاه  در  ویژه  کارگروه   ۹ گفت:  بوشهر  پرتوی 

پرتویی استان بوشهر تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو در نشست 
شورای پدافند غیرعامل و قرارگاه پرتوی استان بوشهر 
با تشریح عملکرد قرارگاه پرتویی استان اظهار داشت: 
بوشهر  استان  پرتویی  قرارگاه  در  ویژه  کارگروه   ۹
تشکیل شده ضمن اینکه ابالغ اجرای رزمایش پرتویی 

استان بوشهر را نیز دریافت کردیم.
 ۳ در  آموزشی  کارگاه  راستا  این  در  کرد:  بیان  وی 
مرحله و تدوین سناریو رزمایش پرتویی هم انجام شده 
جانشین  و  استان  )ع(  صادق  امام  سپاه  فرمانده  است. 
قرارگاه پرتوی استان بوشهر تصریح کرد: آموزش های 
موردنظر در دو مرحله برای کارگروه ها انجام و اعضا 

کارگروه ها هم توجیه شدند.
اقدامات صورت  ارزیابی در مورد  رزمجو اضافه کرد: 
موضوع  در  بررسی الزم  و  انجام شده  رزمایش  گرفته 

اردوگاه اسکان رزمایش هم انجام شد.
آلودگی  رفع  ایستگاه های  از  بازدید  به  اشاره  با  وی 
کارگروه  جلسه   ۵۰ کرد:  خاطرنشان  منطقه  در  هوا 
تخصصی با اعضای زیرمجموعه تهیه و جدول نیازمندی 

کارگروه ها تنظیم شده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل کمیته امداد 
کهگیلویه بویراحمد:

۴۰ واحد مسکن مددجویی در دهه 
فجر در استان به بهره برداری می رسد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  امداد  کمیته  مدیرکل 
به  استان  در  فجر  دهه  در  مددجویی  مسکن  واحد   ۴۰

بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، قباد مبشری در اولین نشست 
چهلمین  ستاد  خدمت رسانی  و  همیاری  کارگروه 
در  افزود:  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد 
راستای احداث این مسکن ها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان هزینه شده است.
تومان  میلیون   ۴۵ بااعتبار  واحد  هر  اینکه  بابیان  وی 
راستای  در  همچنین  گفت:  است،  شده  احداث 
بااعتبار  اشتغال زا  طرح های  نیز  مددجویان  اشتغال زایی 

۸۰۰ میلیون تومان برای ۴۰ مددجو ایجاد شد.

مبشری تصریح کرد: همچنین ۴۰ فقره وام قرض الحسنه 
پنج میلیون تومانی نیز به مددجویان اعطا شد.

وی افزود: پرداخت جهیزیه به ۴۰ زوج جوان با هزینه 
به  مددجویان  از  نفر   ۴۰ اعزام  و  تومان  میلیون   ۱۲۰
دیگر  از  نیز  تومان  میلیون   ۶۵ بااعتبار  معلی  کربالی 
اقدامات انجام شده است. مبشری افتتاح ساختمان اداری 
اداری  ساختمان های  کلنگ زنی  و  استان  امداد  کمیته 
کمیته امداد بهمئی و کمیته امداد دهدشت را از دیگر 

برنامه های این نهاد عنوان کرد.

1۰۰ پنل خورشیدی بین عشایر 
کهگیلویه توزیع شد

پنل  یک صد  گفت:  کهگیلویه  عشایر  امور  رئیس 
خورشیدی به منظور تأمین برق عشایر کوچرو در سال 

جاری توزیع شد.
ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اجتهادی  خداداد  سید 
حفظ  باعث  خورشیدی  پنل های  اینکه  به  اشاره  با 
تشویق  و  ترغیب  کرد:  تأکید  می شود،  محیط زیست 
عشایر در استفاده از پنل خورشیدی در تخریب جنگل 
و مصرف چوب در مصارف خانگی نقش بسزایی دارد.
وی ذخیره 12 ساعت برق باقابلیت روشن کردن چهار 
المپ پنج وات و شارژ تلفن همراه را از ویژگی های 

این پنل های خورشیدی اعالم کرد.
اجتهادی تصریح کرد: در صورت صرفه جویی، امکان 
با  هم  گرمایشی  و  سرمایشی  وسایل  برای  برق  تأمین 
این پنل ها وجود دارد. وی افزود: 20 عدد تانکر ذخیره 

یک صد لیتری آب نیز بین عشایر توزیع شد.
لیتر  هزار   576 گفت:  کهگیلویه  عشایر  امور  رئیس 
بهمئی،  کهگیلویه،  شهرستان های  عشایر  بین  سوخت 
اجتهادی  شد.  توزیع  عامل   22 سوی  از  لنده  و  چرام 
اظهار داشت: این میزان سوخت از سوی 22 عامل در 

مناطق سردسیری و گرمسیری عشایرنشین توزیع شد.
قرمز، 37 درصد شیر و ساالنه 10  54 درصد گوشت 
و  کهگیلویه  عشایر  توسط  صنایع دستی  مترمربع  هزار 

بویراحمد تولید می شود.
12 درصد از جمعیت استان 713 هزارنفری کهگیلویه 

و بویراحمد با 11 هزار خانوار عشایر کوچرو هستند.

استان هرمزگان
رئیس کل دادگستری هرمزگان:

کاهش ۶ درصدی تعدیل نیروی 
کار در هرمزگان

نظارت ها  تشدید  بر  هرمزگان  دادگستری  رئیس کل 
شرکت های  فعالیت  و  تأسیس  از  جلوگیری  به منظور 
نیروی  صوری و کاغذی تأکید کرد و گفت: تعدیل 

کار در هرمزگان ۶ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم محمدصادق 
اجرای  پیگیری  ستاد  جلسه  پنجمین  در  اکبری 
قضایی  دستگاه  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
استان هرمزگان با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه 
مفسدین،  با  برخورد  نتیجه  مهم ترین  اینکه  بر  مبنی 

اشتغال  و  تولید  از  حمایت  و  اقتصادی  فعالین  تقویت 
موتور  و  پیشران  فساد،  با  مبارزه  شد:  یادآور  است، 
پیش بینی  شده  اهداف  تحقق  و  است  اقتصاد  محرک 
مؤلفه  دو  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  قالب  در 
مفاسد  با  مبارزه  و  مشروع  سرمایه گذاری  از  حمایت 
توأمان  به صورت  و  یکدیگر  به موازات  را  اقتصادی 

الزامی می سازد.

وی ضمن تأکید بر لزوم مطالبه گری دستگاه قضایی و 
بیان این مطلب که قوه قضائیه حلقه نهایی درروند مقابله 
با مفاسد اقتصادی است؛ برخورد جدی و بدون اغماض 
به منظور  شاخصی  را  اقتصادی  مفسدین  و  مخالن  با 
توسعه  و  ملی  تولید  از  حمایت  در  عملکردها  ارزیابی 

فرآیند کسب وکار برشمرد.
رئیس  بخشنامه  به  اشاره  با  همچنین  قضایی  مقام  این 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، بر ضرورت اصالح 
فرآیند صدور کارت های بازگانی و شناسایی و ابطال 
و  معدن  صنعت،  سازمان  سوی  از  صوری  کارت های 
شد:  یادآور  و  کرد  تأکید  هرمزگان  استان  تجارت 
هرگونه سوءاستفاده از کارت های بازرگانی، مسئولیت 
کیفری دارندگان این کارت ها را در پی خواهد داشت.
با  همچنین  هرمزگان  استان  دادگستری  رئیس کل 
و  صوری  کاغذی،  شرکت های  که  مطلب  این  اعالم 
بر  هستند،  اقتصادی  نظام  در  اخالل  کانون  بی هویت؛ 
لزوم تشدید نظارت ها به منظور جلوگیری از تأسیس و 
با عوامل تشکیل دهنده  این شرکت ها و مقابله  فعالیت 
آن تأکید کرد. حجت االسالم اکبری در ادامه با اشاره 
به فعالیت بیش از یک هزار شرکت تجاری در مناطق 
مختلف استان هرمزگان، از تشکیل اداره تصفیه و امور 
نزدیک  آینده ای  در  استان  دادگستری  ورشکستگی 
تخصصی  و  ورشکستگی  امور  به  ساماندهی  باهدف  و 

نمودن رسیدگی به پرونده های این حوزه خبر داد.
اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  پیگیری  ستاد  رئیس 
اعالم  با  هرمزگان  استان  قضایی  دستگاه  در  مقاومتی 
صنعت،  سازمان  گزارش  اساس  بر  که  مطلب  این 
اعمال حمایت های حقوقی-  معدن و تجارت، درنتیجه 
ورشکستگی  معرض  در  تولیدی  واحد  هیچ  قضایی، 
شده  ارائه  آمار  به  توجه  با  همچنین   و  ندارد  وجود 
 ۶ کاهش  اجتماعی،  امور  و  کار  کل  اداره  سوی  از 
را  در هرمزگان  نیروی کار  تعدیل  و  اخراج  درصدی 
مسرت بخش  اخباری  را  موفقیت ها  این  هستیم،  شاهد 
بر  و  نمود  عنوان  استان  اشتغال  و  تولید  عرصه  در 
ادامه برنامه ریزی ها به منظور ارتقا شاخص های تولید و 
یادآور  اکبری  حجت االسالم  کرد.  تأکید  کسب وکار 
برگزاری جلسات  و  متعدد  تشکیل کارگروه های  شد: 
مستمر به منظور اطالع از نقطه نظرات فعالین اقتصادی 
به سمت وسوی  را  ابالغی  اجرای سیاست های  می تواند 
اشتغال  ایجاد  نواقص،  شناسایی  صحیح،  هدف گذاری 
مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و پیشگیری از 
فساد سوق دهد. گفتنی است، در جریان برگزاری این 
نشست هر یک از حاضرین، گزارش عملکرد و نقطه 
نظرات خود را در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های 
در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  ستاد 

دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح کردند.

ثبت یک وقف قرآنی در خفر
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه جهرم از ثبت یک وقف قرآنی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، بیژن قریب زاده اظهار داشت: یکی از وقف های 
موردنیاز این شهرستان توجه به مسائل قرآنی است. وی افزود: این اداره با کمک مشاوران خود نیازهای شهرستان را احصا و به خیرانی 

که قصد ایجاد وقف جدید دارند، راهنمایی های الزم برای انجام چنین وقف هایی را ارائه می دهد.
قریب زاده گفت: در آخرین وقف ثبت  شده، یک باب مغازه در شهر خفر توسط یکی از خیران نیک اندیش به ثبت رسید.

این مسئول اضافه کرد: متراژ این مغازه 200 مترمربع و ارزش ریالی آن 5 میلیارد ریال برآورد شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه جهرم اظهار داشت: واقف خیراندیش حاج علیرضا بهمنی این وقف را به نیت امور قرآنی به ثبت 

رساند.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و   1397/04/09 مورخه   139760311034000667 شماره  رأي  برابر 
اصالحی 4738 مورخه 1397/08/07 هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضی  ثبتی  وضعيت 
حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي 
بهمن کت کن فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 1203 صادره از شيراز  به 
شماره ملی 2296502326 در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعيانی يک باب 
خانه ساخته شده در عرصه يک قطعه زمين موقوفه به مساحت 189/5 مترمربع 
قسمتی از پالک 2070 اصلی واقع در بخش 4 شيراز که برابر يک فقره اجاره 
نامه عادي با حق احداث اعيانی به متقاضی واگذار گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
اين  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولين آگهی  انتشار  تاريخ  از  توانند 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
نمايند. بديهی است در صورت  دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.         20059/م الف     29178/17998 
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/24           

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/09
جهانبخش اسفندياري نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و   1397/04/09 مورخه   139760311034000668 شماره  رأي  برابر 
اصالحی 4736 مورخه 1397/08/07 هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضی  ثبتی  وضعيت 
ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  حوزه ثبت ملک شيراز  
ژيال کت کن فرزند بهمن به شماره شناسنامه 931 صادره از شيراز  به شماره 
خانه  باب  يک  اعيانی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   2298965595 ملی 
مترمربع   189/5 مساحت  به  موقوفه  زمين  قطعه  يک  عرصه  در  شده  ساخته 
قسمتی از پالک 2070 اصلی واقع در بخش 4 شيراز که برابر يک فقره اجاره 
نامه عادي با حق احداث اعيانی به متقاضی واگذار گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
اين  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولين آگهی  انتشار  تاريخ  از  توانند 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
نمايند. بديهی است در صورت  دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.         20054/م الف    29179/17999 
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/24           

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/09
جهانبخش اسفندياري نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 4 شيراز
آقاي عباداله اردوبادي با تسليم دو برگ استشهاديه که در دفتر اسناد رسمی 
شماره 155 شيراز تنظيم گرديده است مدعی است که تعداد يک برگ سند 
مالکيت به ششدانگ پالک 2069/3687 واقع در بخش چهار شيراز که ذيل 
دفتر امالک الکترونيک 139720311001013725 به نام نامبرده ثبت و سند 
مالکيت تک برگ بشماره چاپی 175115ج/96 صادر و به علت سرقت مفقود 
گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثنی سند مالکيت نموده است 
مراتب طبق ماده 120 اصالحی آيين نامه  قانون ثبت آگهی می شود که هر 
سند  مدعی وجود  يا  و  اي  کرده   معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  کس 
مالکيت نزد خود می باشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالکيت يا خالصه معامله تسليم نمايد 
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارايه نشود  اداره ثبت  سند مالکيت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسليم خواهد کرد. 20053/ م الف       29218/18006
جهانبخش اسفندياري نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي
فرزند  شيراز  از  صادره   2298683298 ملی  شماره  به  فعلی  مهدي  آقاي 
به  اسمعيلی  خانم عصمت  شما  ميشود زوجه  اخطار  شما  به  بدينوسيله  جمشيد 
شماره ملی 5150007498 صادره از المرد فرزند غالم با تسليم دادنامه قطعی 
دفترخانه  اين  به  بائن  طالق   31/6/1397 مورخ   9709978820100519
تقاضاي اجراي آن و ثبت طالق خود از شما دارد الزم است ظرف مدت ده 
روز از انتشار آگهی در روزنامه با  همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی 
به اين دفترخانه به آدرس استان فارس- شهرستان مهر- بلوار امام خمينی جنب 
رستوران گلستان مراجعه و برابر مقررات نسبت به اجراي طالق همسر خود 
نظارت  و  با حضور  غيابا  مقرر  مهلت  پايان  از  پس  است  بديهی  نمائيد  اقدام 
اقدام  شما  همسر  طالق  ثبت  و  حکم  اجراي  به  نسبت  دادگاه  محترم  نماينده 

خواهد شد. 567/م الف            29226/18009
سيداسداهلل سجادي- سردفتر ازدواج 189 و طالق 119 مهر

آگهي احضار متهم
نظر به اينکه هدايت همتی فرزندعلی اکبر به اتهام تهديدبه قتل وتوهين موضوع شکايت خانم رودابه دانانسب ازطرف اين دادسرا درپرونده کالسه 970950/ب2 
شعبه دوم بازپرسی دادسراي کازرون تحت تعقيب ميباشد وابالغ اوراق احضاريه بواسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ميسر نگرديد بدينوسيله دراجراي ماده 174 
قانون آيين دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب درامور کيفري مصوب 1392 مراتب بنامبرده ابالغ تا ظرف مهلت يکماه از انتشار اين آگهی بمنظور پاسخگويی 
ودفاع ازاتهام انتسابی درشعبه دوم بازپرسی دادسراي عمومی  و انقالب  کازرون حاضر شويد. درغير اينصورت بازپرس شعبه پس از انقضاي مهلت مقرر به 

موضوع رسيدگی و اظهار عقيده مينمايد.    1213/م الف                               7/1678
شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب کازرون

شماره  به  آردي  پژو  خودروي  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
موتور 11782014869 و شماره شاسی 0082142146 و 
شماره پالک 762 ص 14 ايران 73 متعلق به کرامت ارشدي 
به شماره ملی 2370361581 مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.                                                7/1679

آگهي تحديد حدود اختصاصي
آگهی تحديد حدود اختصاصی پالک 4509/524 واقع در قطعه ۳ بخش ۲۵ 
فارس شهرستان مهر، چون عمليات تحديد حدود پالک 4509/524 به عنوان 
به مساحت  اعيانی موجود در آن  باستثناء  ششدانگ يک قطعه زمين موقوفه 
285/5 متر مربع تحت پالک مرقوم واقع در قطعه ۳ بخش ۲۵ فارس شهرستان 
به علی غالمی به دعوي بر توليت اداره  مهر شهر مهر ملکی موقوفه مشهور 
تحديد  و  نيامده  عمل  به  تحديد حدود  مهر،  امور خيريه شهرستان  و  اوقاف 
حدود پالک مرقوم برابر تبصره ماده 15 قانون ثبت مقدور نگرديده است، 
اينک در اجراي تبصره ماده 13 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
نامه، تحديد حدود پالک  ساختمانهاي فاقد سند رسمی و ماده 13 اين آيين 
فوق راس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ  1397/11/23 در محل وقوع 
از کليه صاحبان  لذا  بعمل خواهد آمد  ملک شروع و عمليات تحديد حدود 
امالک مجاور بر طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت می گردد. که در وقت، مقرر 
در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. واخواهی مجاورين نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
محل  ثبت  اداره  به  کتبا  بايستی  ،که  شد  پذيرفته خواهد  روز  تا سی  تحديد 
تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمائيد ضمنا معترض از تاريخ تسليم اعتراض 
به اداره ثبت يک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه 
صالحه تقديم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد در 

غير اينصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
 567/ م الف    تاريخ انتشار:1397/10/24     29225/18007      
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