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رئیس اداره اطالعرسانی آموزشوپرورش فارس خبر داد:
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1398

روزنامه

چهارشنبه
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رئیس اداره اطالعرسانی و روابط عمومی آموزشوپرورش فارس گفت :نخستین پویش «دانشآموز ایرانی» ویژه فرهنگیان و دانشآموزان استان
باهدف تبیین نقش ارزنده مدارس در تعلیم و تربیت آغاز شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره اطالعرسانی و روابط عمومی آموزشوپرورش فارس ،حمیدرضا شعبانی افزود :مدارس و واحدهای
آموزشی میتوانند تصاویر یا فیلمهای خاطرهانگیز از اردوهای علمی و تفریحی ،کالس درس ،ورزش صبحگاهی ،دورهمی های زنگ تفریح،
سرود ،مسابقات قرآن ،گلستانخوانی و برگزاری نمایشگاههای مختلف علمی ،فرهنگی و ...از در فضای مجازی یا از طریق نرمافزار همراه شبکه
استانی صداوسیمای مرکز فارس ارسال کنند .شعبانی افزود :دانشآموزان و فرهنگیان استان میتوانند جهت دریافت نرمافزار همراه شبکه فارس
عدد  1را به شماره  30007115پیامک کنند .وی گفت :در این پویش ضمن معرفی آثار برتر ،به بهترین تصاویر ارسالی جوایز ارزندهای اهدا
خواهد شد.

شهردار شیراز:

میزان رضایتمندی مردم در انتصاب و جابجایی
مدیران شهرداری تأثیر میگذارد

شهردار شیراز در دیدار با رئیسکل دادگستری استان

صفحه

آغاز نخستین پویش دانشآموز ایرانی ویژه فرهنگیان و دانشآموزان فارسی

25

فارس بر دفاع از حقوق شهروندان تأکید کرد و گفت:
بر رعایت حقوق مردم اصرار داریم و اص ً
ال راضی به
این نیستیم که به شهروندی کوچکترین ظلمی شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی
شهرداری شیراز ،رئیسکل دادگستری استان فارس،
شهرداری را ویترین دولت و حاکمیت خواند و اظهار
داشت :نوع عملکرد این دستگاه در میزان رضایتمندی
مردم از حاکمیت تأثیر دارد و میزان رضایتمندی مردم
را باید مالک قرارداد.
شهردار شیراز نگاه عمومی مدیران شهرداری را به سمت
سالمسازی و دوری از رانت توصیف کرد و گفت :از
امسال میزان رضایتمندی مردم در انتصاب و جابجایی

مدیران شهرداری تأثیر خواهد داشت و نظر مردم را
مالک عمل خود قرار خواهیم داد.
بنا بر اعالم اسکندرپور ،شهرداری شیراز باوجود
تنگناهای مالی در سال  ،97کمترین میزان تغییر باغچه
و فضای سبز را در طول یک دهه داشته است که به این
موضوع افتخار میکنیم.
وی بر حفظ منافع شهر و حقوق شهروندان تأکید کرد
و افزود :با سرمایهگذاری در شهر موافق ،اما با رانت
مخالفیم و شخصًا حاضر نیستم سندی را امضا کنم که
رانتی برای یک مجموعه به ارمغان بیاورد.
شهردار شیراز سرمایه اجتماعی نظام را اعتماد مردم
دانست و گفت :در مجموعه شهرداری تالش داریم که
این سرمایه اجتماعی را بهبود ببخشیم.
اسکندرپور با اشاره به موضوع سیل شیراز در ابتدای سال
جاری گفت :مجموعه شهرداری در جریان سیل با تمام
توان انرژی گذاشت و تالش بسیاری کرد که آثار سیل

را در همان روزهای اول از سیمای شهر پاک کند تا
شهر به حالت عادی خود برگردد .وی خاطرنشان کرد:
اگر محله سعدی دچار بحران بیشتری در جریان سیل
شد به این دلیل بود که اشکاالت محله سعدی ،ساختاری
بوده و مربوط به سیل نیست .در شهرک سعدی فقط
 30درصد از ساختوسازها پروانه دارند و  70درصد
از ساختوسازها فاقد پروانه است .ضمن اینکه در این
محله با دو مشکل شهرسازی و فنی مواجه هستیم .به
صورتی که در اغلب ساختوسازها این محله اصول
فنی رعایت نشده است .شهردار شیراز در پایان گفت:
در جریان سیل اخیر و با برخی اظهارنظرهای زودهنگام
و غیرکارشناسی خسارت معنوی بسیاری بر شهرداری
شیراز وارد شد؛ اما من بهعنوان شهردار شیراز ترجیح
دادم در دو هفته اول اظهارنظری نداشته باشم و بهجای
اظهارنظر غیر کارشناسی باکار و تالش شهرمان و
زندگی مردم خسارتدیده را به حالت اول برگردانیم.
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رئیسکل دادگستری فارس عنوان کرد؛

استفاده از ظرفیت  3هزار مبلغ
دینی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی
رئیسکل دادگستری فارس در دیدار
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گفت:
وجود ظرفیت  3هزار مبلغ دینی
این نهاد در سراسر استان میتواند
کمک شایانی در راستای ارشاد و
تقویت اعتقادات عمومی مردم و
درنتیجه کاهش آسیبهای اجتماعی
باشد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی اداره کل دادگستری فارس
حجتاالسالموالمسلمین موسوی بابیان
اینکه در موضوع کنترل آسیبها و
پیشگیری از وقوع جرم نیازمند کمکها

و پشتیبانیهای مجموعه تبلیغات اسالمی
استان هستیم از آمادگی مجموعه قضایی
استان در حمایت از طرحهای کارشناسی
مبلغان دینی و ایجاد زمینه اجرای آن در
قالب کارگروههای تخصصی خبر داد.
در ادامه مدیرکل تبلیغات اسالمی فارس
نیز گفت :مجموعه تبلیغات اسالمی استان
آماده هرگونه همکاری تبلیغی و فرهنگی
در قالب جلسات گفتمان ،حضور میدانی
و اتاق فکر و همچنین تدوین توافقنامه
در قالب برنامههای مشترک کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت با مجموعه قضایی
استان است.

شرح احوال
شرح حاالت و زندگی شادروان حاج عبدالحسین محمد پور (ابوالشهیدین) به
مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آن مرد فداکار ،متدین ،دلسوز و خدمتگزار
بیادعا از زبان فرزندش حاج علیرضا محمدپور.
مرحوم پدرم به پیروی از زندگانی خاندان وحی و نبوت و ائمه اطهار (ع) عمر
خود را سپری کرد .وی در سال  1314در شهرستان کازرون متولد شد و در
سال  1393به رحمت ایزدی پیوست .خانواده و اقوام ما چند شهید تقدیم اسالم
کردند؛ از خانواده ما دو برادرم محمدرضا و احمدرضا محمدپور که هر دو طلبه
بودند و چهار نفر دیگر از وابستگان ما به نامهای سعید و عبدالصمد اژدری،
لطفاله صنعتی و مهدی زروان .به جهت پیروی از دین و آیین اسالم و سوابق
کاری و مذهبی و انقالبیان مرحوم در سمتهای مختلف در بین مردم شاخص
بودند و در مسئولیتهای اجتماعی ،فرهنگی و اسالمی برای صلح و سازش دادن
بین خانوادهها و قبیلهها یاور بودند .مرحوم پدرم حاج عبدالحسین محمدپور در
خانواده مذهبی ،متدین و معتقد به اصول اخالقیات دینی اسالمی انسانی در سال
 1314دیده به جهان گشود .کهنساالن کازرونی در قدیم میگفتند عملکردهای
خداپسندانه مرحوم پدرش مشهدی علی ،حد نداشت .آن مرحوم خمس و زکات
شرعی ساالنهاش پیش از موعد آماده و بهموقع پرداخت میکرد .رویهمرفته این
شیوه زندگی متعبدانه مرحوم پدر حاج عبدالحسین بعدها به فرزندانشان منتقل شد.
بهنحویکه مرحوم پدر همیشه اهل نماز شب و نماز جماعت بود .وی سوادآموزی
را تا ششم ابتدایی نظام قدیم سپری کرد و سپس برای کسبوکار وارد بازار در
شغل پارچهفروشی (بزازی) شد .درمجموع پاکی ،صداقت کاری ،منش انسانی،
ایمان و اعتقادات دینی و انجام دادن فرامین اسالمی در ایام نوجوانی و جوانی باعث
شد که همکاران و همسایگان و دیگر دوستان شیفته وی شوند .وی با گروههای
اجتماعی -سیاسی مذهبی در فعالیتهای مخفیانه جنبوجوش داشته است .برای
گسترش فرقه ضاله بهائیت و جلوگیری از نفوذ آنها در نقاط مختلف ایران
جلساتی مخفیانه تشکیل و ترویج داده میشد ،بدین منظور در شهر کازرون هم
در منزل پدرم جلسههای مخفیانه تشکیل میگردید .در سال  1354قبل از انقالب

شرح احوال و زندگی شادروان حاج عبدالحسین محمدپور

(پدر شهیدان محمدرضا و احمدرضا محمدپور)

تهیه و تنظیمکننده :جهانگیر عباسی

اسالمی مرحوم پدرم با عدهای از دوستان خداجو و متدین ،صندوق قرضالحسنه
قائم و صندوق خیریه بهمنظور کمک به مستمندان تأسیس نمودند .آنها پس از
تهیه و بستهبندی آذوقهها شبهنگام مواد خوراکی و ...را در منزل مستمندان
میبردند و به دستشان میرساندند .همچنین مبلغی همجهت رفع مشکالت مالی
افراد از صندوق ذخیره قائم بهعنوان وام بدون بهره به آنها پرداخت میکردند.
در کنار فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و مذهبی در مسجد فعلی امام خمینی (ره)
(آهنگران سابق) واقع در محله انقالب با هدایت و راهنمایی حجتاالسالم مهاجر
روحانی اعزامی از اصفهان برای آشنا شدن به مسائل اجتماعی -مذهبی و آگاه
شدن به معضالت جامعه آن روز با گرفتن جلسههای مخفیانه با هم به بحث و
انتقاد و شناخت راهکارهای اصولی میاندیشیدهاند .از همه مهمتر با پیامها و
سخنرانیهای روشنگرانه آیتاهلل روحاهلل خمینی (ره) از سال  1342تا سالهای
 1355تا  1357درنهایت پایه و اساس حکومت پهلوی متزلزل گردید .پس از
پیامهای امام خمینی (ره) در ایام ماههای رجب ،شعبان ،رمضان ،محرم و صفر
جلساتی در کازرون گرفته میشد و منزل پدرم برای استراحت و اسکان حضور
روحانیون در نظر گرفته بودند .آن منزل جنب مسجد مخروبه خواجه علی بود.
متأسفانه این مسجد بهمرورزمان به علت بیتوجهی و عدم تعمیرات ،تخریب و
بالاستفاده شده بود .به یاری خداوند و با کمک و جدیت مرحوم پدرم و دیگر
خیرین محله این مسجد بهطور کامل تجدید بنا گردید .بعد از تعمیرات الزم با
سخنرانی حجتاالسالم حقدوست ،مهاجر و دیگر وعاظ اعزامی از حوزههای قم،
اصفهان و تهران جلسههای سخنرانی ،روضهخوانی ،اجتماعی و سیاسی در آن
برگزار میشد .مسجد خواجه علی مرکز اولین پایگاه جلسات اجتماعی ،سیاسی،

آگهي برگ تشخیص و برگ قطعی (حقیقی)

نظر به اینکه نشانی مودیان اعالمی در جدول ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده  208ق.م.م
مصوب اسفندماه  1366اوراق مالیاتی به شرح جدول ابالغ می گردد ،خواهشمند است طبق قانون در
تاریخ و ساعت مقرر به شرح جدول این آگهی جهت حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی و پیگیری مراحل پرونده
به واحد مالیاتی مربوطه به آدرس شیراز بلوار رحمت روبروی  20متری امام خمینی (ره) خیابان یاس مراجعه نمایید.
ردیف

نام و نام
خانوادگی

شماره
شناسنامه

واحد
مالیاتی

عملکرد

منبع
مالیاتی

1

فاطمه جمشیدی
حسن آبادی

15

171322

1389

مشاغل

/2431م الف

شناسه آگهی467878 :

30460

نوع برگ

شماره
برگ

مبلغ مورد
مطالبه

 1722782650رای هیات

49347

مورخه

حداکثر تاریخ
مراجعه

 20روز پس از
1397/06/12
تاریخ ابالغ

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035008127مورخه  97/12/27هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای علی محمدی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه  2050کدملی
 2390829015صادره از ممسنی نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  253مترمربع به پالک  9/3637مفروز و مجزی شده از پالک  9باقیمانده واقع
در شیراز دو کوهک شهرک فجر کوچه  8کدپستی  7188455081خريداري از مالک رسمي آقای قاسم ابراهیمی 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 اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
/2324م الف
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
		
30459/190411
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/09 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/02/25 :
شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

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

برابر راي  139760311003002303هيات 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 فرهاد
محمدی فرزند حسن بشماره شناسنامه  3صادره از نورآباد در ششدانگ يك
باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری
می باشد به مساحت ششدانگ  260مترمربع پالك  436فرعي از  48اصلي
مفروز و مجزي شده از پالك  48اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از
مالك رسمي آقاي محمدرضا غفاری 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.
/35م الف
8/110
تاريخ انتشار نوبت اول  1398/2/10 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/2/25 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

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

برابر راي  139760311003003692هيات 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 جالل زارع
خفری فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه  68صادره از نورآباد در ششدانگ يك
باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری
می باشد به مساحت  205/51مترمربع پالك  164فرعي از  43اصلي مفروز
و مجزي شده از پالك  41الی  43اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از
مالك رسمي آقاي ایاز چوبینه 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  1398/2/10 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/2/25 :
/40م الف
8/109
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

مذهبی و انقالبی در کازرون بود .بعد هم در مسجد امام خمینی (ره) (آهنگران
سابق) که وی عضو هیئتامنای بود همانند مسجد خواجه علی جلساتی برگزار
میشد که با حضور نوجوانان و جوانان  15-14ساله به باال و افراد باسواد برای
فراگیری قران کریم و کتاب نهجالبالغه و دیگر کتابهای علمی-دینی با این
بهانه سخنرانیهایی توسط روحانیون و افراد متفکر علمی برای آگاه کردن مردم
به مسائل سیاسی روز و فسادهای حکومت گذشته جلساتی برگزار میشد .یادم
است درزمانی که با شعار یا مرگ یا خمینی مردم راهپیمایی میکردند مأموران
شهربانی چند نفر از اهالی محله را دستگیر کردند و آنها را به شهربانی بردند و
مورد بازجویی قراردادند .پس از بازجویی و شناسایی افراد با گرفتن تعهد آنها
را آزاد میکردند .کمکم اوضاع شهر نامساعدتر شد و بنا بهضرورت اینجانب
با مرحوم پدرم چند روزی از کازرون خارج شدیم .پسازاینکه در ظاهر کمی
جو شهر آرام شد مجددًا به کازرون برگشتیم .باالخره آن ایام خفقان حکومتی
و تظاهرات مردمی سپری گردید .در اوج انقالب و آن روزهای فراموشنشدنی
تظاهرات -اعتصابات و تعطیالت طوالنی بازار و تشکیل جلسات پیدرپی ،مرحوم
پدرم نقش عمدهای در این جریانات در بازار ایفا میکرد .الحمداهلل تعالی با
جدیت ملت ،سرانجام در روز  22بهمنماه  1357انقالب اسالمی به پیروزی
نهایی رسید.
بعد از پیروزی شکوهمند انقالب برای اهداف جمهوری اسالمی احتیاج به
یاریکردن همدلی و مساعدتهای بسیار بود .هر شخص توانمندی و معتقد بهنظام
اسالمی موظف بود گوشهای از مشکالت و نیاز جامعه را در سنگرهای مسئولیتی
در حد توان محافظت و پاسداری نماید .مرحوم پدرم در جایگاههای مختلف با
دلسوزی و جدیت وصفناشدنی ایفای نقش مینمود و به نحو مطلوب مشکالت
را حل میکرد و در حد توان از هرگونه مساعدت دریغ نمیورزید تا جایی که
اوقات فراغت خود را وقف مردم مینمود .مرحوم پدرم چون مدتها پیش از
انقالب محل کار اصلیش در بازار بود با پیشنهاد امامجمعه ،فرماندار ،رئیس اداره
بازرگانی و مجمع امور صنفی شهرستان جلسهای تشکیل گردید .سرانجام ایشان
را بهعنوان مسئول انجمن اسالمی بازاریان انتخاب نمودند .وی در این راستا نیز
فعالیتهای سیاسی -اجتماعی گوناگون داشت و حدود  10الی  12سال مسئول
مجمع امور صنفی شهرستان کازرون بود .آن مرحوم تا پایان عمر در انجمن
اسالمی بازاریان حضور فعاالنه داشت .با شروع جنگ تحمیلی مرحوم یکی از
آن داوطلبانی بود که در سنگر پشتیبانی کمکهای مردمی شهرستان کازرون با
همکاری بسیج مردمی در بازار و بین مردم نیازهای خوراکی ،پوشاکی و دیگر
ملزومات را برای رزمندگان فداکار جمعآوری میکردند و با وسیلههای نقلیه
سبک و سنگین که رانندگان آنها داوطلب شده بودند به جبههها میفرستادند .از
طرفی برادرانم که عضو بسیج بودند در پایگاههای محله و مساجد برای جلوگیری
از اتفاقات در محدوده شهر حفاظت و پاسداری مینمودند .در دوران جنگ
تحمیلی و دفاع مقدس دو نفر از برادرانم به نامهای احمدرضا محمدرضا که
در حوزههای علمیه کازرون و قم مشغول تحصیل بودند به جبهه رفته و شهید

شدند .برادرم محمدرضا  14سال بیش نداشت؛ اما در فنون رزمی-ورزشی مهارت
کافی داشت و در استادیوم ورزشی شهید پهلوان تختی کازرون در رشته کاراته
و کشتی فعالیت چشمگیری داشت .با همان سن و سال کم حوزه و فعالیتهای
ورزشی را رها کرد و داوطلبانه راهی جبهههای جنگ شد .سرانجام در حین
عملیات رزمی -جنگی و دفاع شجاعانه زخمی شد و پس از کمی استراحت مجددًا
راهی جبهه شد و در مرحلهی دوم در جاده دهلران اهواز در سن  15سالگی در
سال  1361به درجه رفیع شهادت نائل آمد و اولین شهید خانواده محمدپور شد.
قابلذکر است که ما  4برادر همگی بالباسهای بسیجی و رزمی عضو بسیج و
سرباز بودیم که در مناطق جنگی فعالیت داشتیم.
در زمان شهادت برادرم محمدرضا مرحوم پدرمان در حضور مردم کوچکترین
اشکی از دیدگانش نریخت و یا خدایناکرده اظهار عجز و ناراحتی به زبان نیاورد
و مدام خداوند عالم را شاکر بود که حداقل در این امتحان بزرگ سربلند بیرون
آمده است .وی در کارهای اجرایی انتخابات خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری،
مجلس شورای اسالمی و شورای اسالمی مسئولیتهای محوله را به نحواحسن
انجام میداد .با ادامه جنگ برادر دیگرم احمدرضا بهعنوان روحانی تبلیغی -رزمی
برای آگاهی دادن ،دلگرمی ،تقویت و باال بردن روحیه رزمندگان و اهمیت دادن
به دفاع مقدس روانه جبهه شد و سرانجام در عملیات کربالی  5با پسرعمهاش
لطفاهلل صنعتی دانشجوی سال آخر مهندسی مکانیک و پسرخالهاش عبدالصمد
اژدری شهید شدند .پس از انتقال جنازههای آنها به کازرون در یک روزان
شهیدان تشییع و در جوار دیگر شهدا در قبرستان سید محمد نوربخش قطعه شهدا
به خاک سپرده شدند .یادشان گرامی و راهشان شاد و پر رهرو باد.
بااینهمه اتفاقات وی هیچگاه از اصول انقالب اسالمی و پیروی از مقام معظم
رهبری احساس خستگی و دلسردی به خود راه نمیداد .از آن درگذشته بنا به
خواهش افراد خیر و درخواست امامجمعه اسبق کازرون حجتاالسالموالمسلمین
حاج شیخ اسداهلل ایمانی برای حلوفصل مشکالت خانوادگی و دیگر اختالفات
طایفهای و ازدواج جوانان در بین طوایف بهطور داوطلبانه بهعنوان ریشسفید و
معتمد محلی پادرمیانی میکرد و در حد نهایت با صلح و سازش در بین آنها با
موفقیت نگرانیها را فیصله میداد .سرانجام دست تقدیر روزگار در سال 1393
در ماه مبارک رمضان که مصادف بود با وفات حضرت خدیجه کبری (س) به
امر پروردگار عالم جان به جانآفرین تسلیم کرد.

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

برابر راي  139760311003003653هيات 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 خانم لیال محمودی فرزند سیدمختار بشماره شناسنامه  5665صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب
خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ  220مترمربع پالك  578فرعي از  44اصلي مفروز
و مجزي شده از پالك  44اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقاي حمزه برامکی و موسی کاظم محمودی 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
/37م الف
شد8/92 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1398/2/10 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/2/25 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي  139760311003003767هيات 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 خانم کبری
دهقان فرزند صفر بشماره ملی  2380440247صادره از ممسنی در ششدانگ
يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ  216/71مترمربع پالك  89فرعي از
 23اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  23اصلي قطعه  9بخش  7فارس
خريداري از مالك رسمي آقاي محمدزکی احمدی 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
/37م الف
مالكيت صادر خواهد شد8/111 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1398/2/10 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/2/25 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

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

برابر راي  139760311003003701هيات 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 داریوش
دارابی فرزند الخاص بشماره شناسنامه  788صادره از نورآباد در ششدانگ
عرصه و اعیان یکباب مغازه به مساحت  51/20مترمربع پالك  5510فرعي از
 49اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  71و  54فرعی از  49اصلي قطعه
 9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقاي هادی کیانی 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
/41م الف
مالكيت صادر خواهد شد8/108 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1398/2/10 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/2/25 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

