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آگهی

نخستین پارک ورزشی بانوان در یاسوج احداث میشود
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد از احداث نخستین
پارک ورزشی ویژه بانوان خبر داد و گفت :این پارک در زمینی به مساحت  ۱۴هکتار در
حاشیه رودخانه بشار احداث میشود.
آذر صفایینیا اظهار داشت :نخستین پارک ورزشی ویژه بانوان در زمینی به مساحت
 14هکتار با اعتباری افزونبر  80میلیارد ریال در حاشیه رودخانه بشار احداث میشود.
وی با بیان اینکه برای شروع کار  10میلیارد ریال اعتبار از سوی ورزش و جوانان
استان به این طرح تخصیص یافته است ،افزود :دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
پیشنهاد دهنده ساخت این پارک و پیگیری کننده امور مربوط به آن است.
صفایی نیا با اشاره به اینکه این پارک با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و امور
بانوان و خانواده استانداری احداث میشود ،عنوان کرد :انتظار میرود دیگر دستگاههای
اجرایی نیز تعامل و مشارکت بیشتری با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برای
ساخت این پارک داشته باشند.
وی ابراز کرد :رشتههای ورزشی اسکیت ،شطرنج ،تنیس روی میز ،اسکواش،
قایقرانی و سوارکاری و استقرار برخی وسایل بدنسازی در این پارک برنامه ریزی
شده است.
صفایینیا ادامه داد :رایزنیها و مکاتبههایی با مسئوالن فدراسیونهای اسکیت،
شطرنج ،تنیس روی میز ،اسکواش ،قایقرانی ،سوارکاری و بدنسازی به منظور تجهیز یا
تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای ساخت این پارک انجام شده است.
وی بیان کرد :شرکت آب منطقهای استان مالک اصلی زمین  70هکتاری حدفاصل
رودخانه بشار یاسوج تا پل اول مختار است که زمین  14هکتاری مورد نظر برای ساخت
پارک ورزش خانواده این شهر بخشی از آن محسوب میشود.

مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد  6درصد افزایش یافت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت :با توجه به افزایش
گرما و استفاده زیاد از وسایل سرمایشی ،میزان مصرف برق در استان  6درصد افزایش
یافت.
داوود راهزادی اظهار داشت :پیک مصرف برق در استان ساعات  13تا  17و  19تا 23
است که از شهروندان تقاضا می شود با پرهیز از بدمصرفی و استفاده نکردن همزمان از
چند وسیله برقی ،در مصرف صرفه جویی کنند.
راهزادی میزان مصرف برق استان در سالجاری را  400مگاوات اعالم کرد و گفت:
با توجه به نحوه مصرف مشترکان در این استان پیش بینی می شود این میزان در
ماههای آینده افزایش یابد.
وی ادامه داد :تلفات برق استان در سال گذشته از  16درصد به  13درصد کاهش
یافته است.
راهزادی سهمیه کاهش مصرف انرژی در استان بر اساس برنامه های مدیریت مصرف
را 30مگاوات عنوان کرد و از اجرایی شدن برخی برنامه های مدیریت مصرف در جهت
این هدف خبر داد.
وی تصریح کرد :بر اساس مدیریت اضطراری پیک بار ،در تابستان امسال برخی از
مناطق پر مصرف در کهگیلویه و بویراحمد بر اساس برنامه های زمان بندی ،خاموشی
های با برنامه در ساعت پیک بار اجرا می شود.
راهزادی تصریح کرد :ساعت خاموشی با برنامه در قالب عنوان شده از ساعت 12و 50
دقیقه به صورت دوره ای اعمال می شود.
راهزادی اظهار داشت :در صورت کاهش  10درصدی مصرف برق از سوی مشترکان
نیازی به اجرای خاموشی با برنامه در شبکه های توزیع نیروی برق این استان نیست.

آگهی مزایده اموال غیر منقول آقای علی محمد آبام
خانم صدیقه باغبان نسب به موجب پرونده اجرائي كالسه  9600811و به استناد
سند ازدواج شماره  1386/2/16 – 2336تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره  2یاسوج
جهت وصول طلب خود به مبلغ ( 4976700000چهار میلیاردو نهصد و هفتاد و شش
میلیون و هفت صد هزار)ریال علیه آقای علی محمد آبام اقدام به صدور اجرائیه نموده
که پس از تشکیل پرونده به کالسه فوق و ادامه عملیات اجرائی برابر مقررات آئین نامه
اجرای مفاد اسناد رسمی و به علت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار و به درخواست
بستانکار (وارده به شماره  ) 1397/4/12 – 970001500ملک معرفی شده از طرف
بستانکار که عبارتست از شش دانگ یک باب خانه به پالک ثبتی ( 601/3553سه
هزار و پانصد و پنجاه و سه فرعی از ششصد و یک اصلی ) به مساحت  201.03مترمربع
واقع در قطعه  2بخش  26فارس که ذیل شماره  56999صفحه  313دفتر  350بنام
بدهکار ثبت و سند مالکیت صادر گردیده  ،به آدرس یاسوج  -شهر مادوان  -خیابان
آزادگان (نرسیده به کانون اصالح و تربیت)  -پالک  14با حدود اربعه  :شماالً :بطول
 10.10متر درب و دیواریست به خیابان  ،شرقا :در سه قسمت اول بطول  4.60متر دوم
بطول  14متر سوم بطول  1.40متر هر سه دیواریست به پالک باقیمانده اصلی جنوبا :در
دو قسمت اول بطول  2.20متر دوم بطول  7.80متر هر دو دیواریست به دیوار پالک
باقیمانده اصلی غرب ًا  :در دو قسمت اول بطول  15.60متر دوم بطول  4.40متر هر دو
دیواریست به باقیمانده  601اصلی  .که طبق نظر كارشناس رسمي دادگستری به مبلغ
 2152987000ريال( دو میلیارد و یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصدو هشتاد و هفت
هزار ریال ) ارزيابي شده که بر اساس نظریه ارزیابی  ،مساحت عرصه ملک  201.03متر
مربع و اعیان آن یک باب ساختمان مسکونی با زیربنای  304متر مربع در دو طبقه با
کیفیت ساخت متوسط که هر طبقه آن یک واحد مسکونی می باشد  .طبقه همکف
شامل دو اتاق خواب که یکی از آنها کمد دیواری دارد  ،پذیرایی  ،آشپزخانه ،سرویس
حمام و دستشویی و پارکینگی به مساحت  20متر مربع و طبقه اول شامل دو اتاق
خواب  ،پذیرایی  ،آشپزخانه  ،سرویس حمام و دستشویی و تراسی به مساحت  9متر
مربع می باشد  .سقف های ساختمان تیرچه و بلوک  ،پنجره ها فلزی  ،داخل نازک
کاری ،جلوی ساختمان و دیوار حیات (به ارتفاع دو متر ) نمای سنگ  ،حمام  ،سرویس
و آشپزخانه کاشی کاریو آشپزخانه کابینت شده و دارای انشعابات آب و برق و گاز
و سایر متعلقات مربوطه می باشد .كه برابر صورت جلسه بازداشت اموال غیر منقول
مورخ  1397/3/20مامور اجرای این اداره  ،ملك مزبور در تصرف مالک مي باشد .
ملک فوق از ساعت  9الي  12روز چهارشنبه مورخ  1397/5/10در اداره اجرای اسناد
رسمی یاسوج واقع در یاسوج  -خیابان مصلی از طريق مزايده به فروش مي رسد.
مزايده از مبلغ  2152987000ريال( دو میلیارد و یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصدو
هشتاد و هفت هزار ریال ) ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا ً فروخته
مي شود .الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق
انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز
بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد،
وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد .
نيم عشر و حق مزايده نقدا ً وصول مي گردد و پس از وصول هزینه های اجرایی و تایید
عملیات اجرایی  ،مورد مزایده  ،به بستانکار یا برنده مزایده انتقال قطعی خواهد شد .
ضمن ًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان
ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج
حشمت اله زمانی زاده
تاریخ انتشار 1397/4/21 :
برگ سبز سواری پژو 405مدل  1376رنگ ذغالی متالیک به شماره پالک -81
127س 25به شماره موتور  22527600916وشماره شاسی  0076300602به نام کرم اهلل
رحیمی منش مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

دارندگان تعرفه های کشاورزی و صنعتی در این استان در صورتی که در دوران پیک
بار ،مصرف برق نداشته باشند از  20ساعت برق رایگان بهره مند می شوند.
 241هزار و  636مشترک برق در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که از این
تعداد  202هزار و  649اشتراک آن معادل  83درصد خانگی است.

برگ سبز وکارت سواری سمند مدل  1382رنگ زرد به شماره پالک 986-49ع17
به شماره موتور  2005455وشماره شاسی  0082213063به نام الهام دلباز مفقود وفاقد
اعتبارمیباشد.
برگ سبز سواری پژو پارس مدل  1389رنگ سفیدروغنی به شماره
پالک 865-34ج 28به شماره موتور  12489028448وشماره شاسی
 NAAN01CAXAE266791به نام غالمرضا قنواتی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
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اگهی فقدان سند مالکیت پالک  1/924کنگان

نظــر بــه اینکــه آقــای ســید حســین موســوی بــا تســلیم استشــهاد محلــی مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند
مالکیــت بــه شــماره ســریال  516195بــه ششــدانگ پــاک  1/924بــه شــماره دفتــر امــاک  39شــماره ثبــت
 5103صفحــه  52بــه نــام ســید حســین موســوی صــادر و تســلیم گردیــد مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور
ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق مــاده  120اصاحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام مــی شــود
کــه هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای نمــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان کنــگان
مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف
مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند
مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد .م/الــف163 :
تاریخ انتشار آگهی97/4/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان – عیسی رضایی

4623

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  3/2989کنگان

نظــر بــه اینکــه عبدالرحمــن عســکری بــا تســلیم استشــهاد محلــی مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند
مالکیــت بــه شــماره ســریال  411075مربــوط بــه ششــدانگ پــاک  3/2989بــه شــماره دفتــر امــاک
الکترونیکــی  139520324006002080بــه نــام عبدالرحمــن عســکری صــادر و تســلیم گردیــد مفقــود
گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق مــاده  120اصاحــی اییــن
نامــه قانــون ثبــت اعــام مــی شــود کــه هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای نمــوده و
یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان کنــگان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند
مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت
اعتــراض اصــل ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه
متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد .م/الــف170 :
تاریخ انتشار آگهی97/4/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان – عیسی رضایی
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک  3/4478کنگان

نظــر بــه اینکــه عبدالرســول ســروش بــا تســلیم استشــهاد محلــی مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند
مالکیــت بــه شــماره ســریال  208155مربــوط بــه یــک و نیــم دانــگ پــاک  3/4478بــه شــماره دفتــر
امــاک  106شــماره ثبــت  14028صفحــه  119بــه نــام عبدالرســول ســروش صــادر و تســلیم گردیــد،
مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق مــاده  120اصاحــی
اییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام مــی شــود کــه هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای نمــوده
و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان کنــگان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند
مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت
اعتــراض اصــل ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه
متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد .م/الــف172 :
تاریخ انتشار آگهی97/4/23 :
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک  3/3140کنگان

نظــر بــه اینکــه عبدالرســول ســروش بــا تســلیم استشــهاد محلــی مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت
بــه شــماره ســریال  131440مربــوط بــه ششــدانگ پــاک  3/3140ذیــل ثبــت  3768صفحــه  214جلــد 28
بــه نــام مســعود ایــزد پنــاه صــادر و تســلیم گردیــد ،ســپس بموجــب ســند قطعــی  17656مــورخ 85/9/23
دفتــر  14کنــگان بــه عبدالرســول ســروش انتقــال قطعــی یافتــه اســت کــه بموجــب نامــه شــماره یــک ســیار
مــورخ  88/9/24دادیــار محتــرم شــعبه دوم دادســرای عمومــی و انقــاب کنــگان در قبــال مبلــغ یکصــد
میلیــون ریــال بازداشــت مــی باشــد مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا
مراتــب طبــق مــاده  120اصاحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام مــی شــود کــه هــر کــس نســبت بــه ملــک
مــورد آگهــی معاملــه ای نمــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده
روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان کنــگان مراجعــه و اعتــراض خــود
را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی
نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق
مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد .م/الــف171 :
تاریخ انتشار آگهی97/4/23 :
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ســند کمپانــی و موتــور ســیکلت همتــاز مــدل  200cc 1394بــه شــماره انتظامــی  13642ایــران  582بــه شــماره
موتــور  0198NBF209091و بــه شــماره شاســی  NBF200W9403052متعلــق بــه جمشــید عبادتــی نــاو مفقود
4601
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

