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آگهی

 159روستای کهگیلویه وبویراحمد با تانکر آبرسانی می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت :هم اکنون
 ۱۵۹روستای این استان به صورت سیار و با تانکر آبرسانی می شود.
یک هزار و  420روستای دارای سکنه استان کهگیلویه و بویراحمد تاسیسات آبرسانی
سالم دارند.

فیض اهلل پاسره روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در ابتدای
سال جاری  ۱۳۰روستا به صورت سیار آبرسانی می شد اما این رقم هم اینک به حدود
 159روستا رسیده است.
وی افزود :کم آبی روستاهای این استان را تهدید می کند به گونه ای که خشکسالی
های چند سال اخیر موجب کاهش سطح آب های زیر زمینی و خشک شدن چشمه
های فراوانی در کهگیلویه و بویراحمد شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :آب چاه
های شبکه اب شرب روستاهای استان در حال کم شدن است بطوری که  ۶حلقه چاه
تامین آب روستایی در استان با چالش کم آبی بی سابقه ای روبه رو شده است.
وی تصریح کرد :سایر منابع تامین آب روستایی استان نیز اُفت داشته و با شروع فصل
تابستان در سال آینده این مشکل بیشتر احساس می شود.
پاسره عنوان کرد :در شرایط کنونی استفاده آشامیدنی از آب ،اولویت اول و اصلی
استان است.
وی ابراز داشت :روستائیان هم باید از مصرف آب شرب برای کشاورزی ،دامداری و
باغداری پرهیز کنند.
کهگیلویه و بویراحمد دوره خشکسالی را طی می کند .میزان بارش نزوالت آسمانی
در این استان در سال زراعی جاری نسبت به پارسال نزدیک به 50درصد کاهش
یافته است.
کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غرب ایران 713هزار نفر جمعیت دارد .جمعیت
روستایی کهگیلویه و بویراحمد بین دو سرشماری عمومی نفوس ومسکن 90تا 95از
47درصد به 44درصد جمعیت استان کاهش پیدا کرده است.
از مجموع یکهزار و  676روستای دارای سکنه در کهگیلویه وبویراحمد  720روستا
باالی  20و مابقی زیر  20خانوار جمعیت دارند.

سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته در یاسوج افتتاح شد

با حضور دكتر جعفر كوهرگاني معاون اقتصادي استاندار و دكتر كناري فرماندار
شهرستان بويراحمد و مهندس بنام مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي و دكتر
حسين پور معاون بازرگاني سازمان صنعت و معدن و تجارت و جمعي از مردم سومين

نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان و صنايع وابسته در مصلي امام خميني شهر
ياسوج افتتاح شد.
در اين مراسم مدير عامل شركت نمايشگاههاي دائمي استان ضمن خيرمقدم به
مسوالن حاضر در جلسه با اشاره به اينكه در نمايشگاه فوق  ٥٠غرفه اخرين توليدهاي
داخلي كشور و استان را در معرض ديد عموم قرار خواهند داد خواستار توجه بيشتر
مسوالن به بخش خصوصي شد.بابك درست زمان برگزاري را از  ٨تا  ١٢اسفند و ساعت
بازديد را از  ١٥تا  ٢١شب اعالم كرد.
درست از معاون اقتصادي استاندار خواهان تعريف يك وحدت رويه واحد براي
برگزاري نمايشگاهها در سطح استان و حذف عوارض شهرداري جهت عناويني كه
جنبه تخصصي دارند شد .
در ادامه دكتر گوهرگاني معاون اقتصادي استاندار هم ضمن تسليت سانحه پرواز
تهران ياسوج به نقش نمايشگاهها در معرفي و توانمنديهاي توليدات داخل كشور به
مردم اشاره كرد واين مهم را براي دسترسي بهتر به كاالهاي مرغوب ايراني در يك
مكان خاص و تبادل اطالعات بين توليد كننده و مصرف كننده وتعادل بخشي بازارمفيد
دانست.
در پايان روبان مشكي اماده شده به احترام جان باختگان سانحه اسفناك و اندوهبار
شركت اسمان كه در حوالي پادنا و در ارتفاعات قلل دنا باعث مرگ هموطنان و هم
استانيهاي عزيز شد توسط دكتر كناري فرماندار شهرستان بويراحمد و معاون اقتصادي
استاندار قيچي شد و رسما كار خود را اغاز كرد.

کارت ماشین سواری پراید  131رنگ سفید روغنی مدل 1392به
شماره پالک589-49ج 47به شماره موتور  4982368وشماره
شاسی NAS411100D1307893به نام محمد الیاس نیک مفقود
وفاقداعتبارمیباشد.
سند و برگ سبز سواری پژو 405رنگ زرد روغنی مدل  1389به
شماره پالک 189-49ع 15به شماره موتور  12489228542وشماره
شاسی  NAAM01CA5BR544437به نام رضا صانعی فرد مفقود
وفاقداعتبارمیباشد.
سند قطعی و برگ سبز خودروی سواری لکسوس مدل  ۲۰۱۷به
رنگ مشکی روغنی به شماره موتو ۸ARW451131به شماره شاسی
 JTJBARBZ6H2111672به شماره پالک  ۵۵ج  ۱۱۳ایران  ۹۳به
نام حسین هجر به شماره ملی  ۲۲۹۹۰۶۹۳۷۲مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد .
کارت هوشمند کامیون کمپرسی ده چرخ به رنگ سبز مدل  ۱۳۵۹به
شماره موتور  ۱۰۰۲۱۷۳۶شماره شاسی  ۱۰۵۴۵۷۵۱به شماره هوشمند
 ۴۱۳۱۶۶۳به نام سید حیدر پور زاچی مفقود واز درجه اعتبار ساقط
می باشد .
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660320002001609هیات اول /
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای /خانم پروانه رحیمی فرزند مراد علی بشماره شناسنامه
4260010786صادره از دوگنبدان در یک باب خانه به مساحت
91.99مترمربع پالک  15169فرعی از 22اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک 30فرعی از 22اصلی قطعه یک بخش پنج واقع
در دوگنبدان محله سادات پایینتر از حسینیه مسلم بن عقیل
سمت راست کوچه پنجم خریداری از مالک رسمی آقای
درویش یوسفی و محمد محمدی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 غذایی تقدیم نموده  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/12/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/26 :
م الف827/
حسینفرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک گچساران
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660320002001297هیات اول  /دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم فاطمه خوبانی فرزند مختار
بشماره شناسنامه  724صادره از دهدشت در یک باب خانه به
مساحت 141/04مترمربع پالک فرعی از 22اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  35فرعی از 22اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج دوگنبدان
محله سادات خیابان معلم خریداری از مالک رسمی آقایان شیرخان
حبیبی و حبیب یوسفی نژاد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 غذایی تقدیم
نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/12/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/26 :
م الف825/
حسینفرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک گچساران
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660320002001431هیات اول  /دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم تهمینه عباسی فرزند
عبدمحمد بشماره شناسنامه 5صادره از دوگنبدان در یک باب خانه
به مساحت 73.45مترمربع پالک 15166فرعی از  22اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک 30فرعی از 22اصلی واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان محله سادات خیابان اسالم آباد خریداری از مالک
رسمی آقایان درویش یوسفی و محمد محمدی محرز گردیده است
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
غذایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/12/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/26 :
م الف836/
حسینفرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک گچساران

