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 شماره 100
 

سه شنبه
 سال چهارم جنوب

وزیر  غالمی،  منصور  حکم  ابالغ  دنبال  به 
فاضل نیا،  فناوری، غریب  و  تحقیقات  علوم، 
کازرون،  فارسی  سلمان  دانشگاه  سرپرست 
ریاست  غفاری پور،  انوشیروان  استقبال  با 
پیشین دانشگاه، هیئت رئیسه، جمعی از اعضا 
سلمان  دانشگاه  کارکنان  و  هیئت علمی 
فارسی کازرون، ضمن ورود به این دانشگاه، 
دانشگاه  سرپرست  به عنوان  را  خود  فعالیت 

به صورت رسمی آغاز نمود.
بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه سلمان 
فارسی کازرون، غفاری پور رئیس پیشین این 
دانشگاه در نشستی مشترک با فاضل نیا ضمن 
خاطرنشان  ایشان،  به  خیرمقدم  و  تبریک 
فردی  هستم  خرسند  و  خوشحال  کرد: 
مدیریتی  سوابق  دارای  هم  که  دانشگاهی 
از  خوبی  شناخت  هم  و  هستند  دانشگاه  در 
سرپرست  به عنوان  دارند  کازرون  منطقه 
از  که  شناختی  با  و  شده اند  معرفی  دانشگاه 
همراهی  با  بتوانند  امیدوارم  دارم،  فاضل نیا 
سایر مسئولین شهرستان، استان و وزارتخانه، 
کیفی  و  کمی  رشد  در  را  مؤثری  گام های 

دانشگاه بردارند.
صورت  فعالیت های  به  ادامه  در  غفاری پور 
گرفته در دوره دوساله مدیریت خود اشاره 
سال  دو  این  طی  کرد:  خاطرنشان  و  نمود 
کارکنان،  معاونین،  همکاری  و  همراهی  با 
اعضا هیئت علمی و سایر دلسوزان و مجموعه 
مدیریتی شهرستان، توانستیم گام های مؤثری 
را در فعال کردن پروژه های عمرانی پردیس، 
دانشگاه،  به  کمک  برای  خیرین  جذب 
آموزشی،  مشکالت  برخی  نمودن  برطرف 
برداریم  و...  فرهنگی  فعالیت های  توسعه 
و  تالش ها  از  که  می دانم  الزم  خودم  بر  و 

همراهی های تمامی آنهایی که در این مدت 
با بنده و دانشگاه سلمان فارسی همکاری و 
همراهی داشته اند، تشکر کنم. رئیس پیشین 
با  ادامه  در  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه 
مشکالت  و  چالش ها  از  برخی  برشمردن 
با  کرد:  امیدواری  ابراز  دانشگاه،  پیش روی 
تقویت تالش ها و همکاری ها و با مدیریت 
دکتر فاضل نیا، این مشکالت نیز برطرف شود 
به عنوان  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  تا 
تکیه گاه علمی مناسبی برای این شهرستان و 
ایفای  جامعه دانشگاهی با کیفیت بهتری به 
نقش بپردازد. در ادامه این نشست، فاضل نیا 
سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون با 
تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته 
خاطرنشان  غفاری پور  مدیریتی  دوران  در 
تمامی  خاطره  و  یاد  بایستی  ابتدا  در  نمود: 
دانشگاه  این  تأسیس  بدو  از  که  افرادی 
تاکنون برای ارتقا و رشد کمی و کیفی آن 
جمله  از  و  بدارم  گرامی  را  کرده اند  تالش 
زنده یاد آیت اهلل ایمانی و حجت االسالم شهید 
خرسند و سایر ائمه جمعه، مسئولین شهرستان 
و  هیئت رئیسه ها  مجموعه  رؤسا،  همچنین  و 
کارکنان پیشین و فعلی دانشگاه یادکرده و 
از تالش هایشان تشکر کنم که توانسته اند با 

سلمان  دانشگاه  خود،  فعالیت های  مجموعه 
فعلی اش  جایگاه  به  را  کازرون  فارسی 
به  اشاره  ضمن  ادامه  در  برسانند.فاضل نیا 
تحقیقات  علوم،  وزارت  سیاست گذاری های 
کیفی  رشد  کرد:  خاطرنشان  فناوری،  و 
اصلی  چشم اندازهای  جمله  از  دانشگاه ها 
خدمات دهی  سطح  ارتقا  برای  علوم  وزارت 
امیدواریم  و  است  به کشور  دانشگاهی  نظام 
از  بیشتر  استفاده  و  تالش ها  تقویت  با 
شهرستان،  در  موجود  متعدد  ظرفیت های 
سلمان  دانشگاه  بتوانیم  کشور  و  استان 
از  مناسب تری  سطح  به  را  کازرون  فارسی 
ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی به 
دانشگاهی  و جامعه  مردم  دانشجویان، عموم 
به  اشاره  با  ادامه  در  دهیم.وی  ارتقا  کشور 
است،  کازرون  برند  دانشگاه  این  اینکه 
خاطرنشان نمود: دانشگاه سلمان فارسی، امید 
مردم کازرون است و بنده برای تقویت این 
جوان  دانشگاهی  دانشگاه،  این  آمده ام.  امید 
است و ضمن تعامل بیشتر با فضای عمومی 
جامعه و همچنین ارتقای سطح کیفی خدمات 
انتظارات درست  از  خود، می تواند به بخشی 
مسئولین و  فهیم کازرون و  مردم  اصولی  و 
بپوشاند.سرپرست  عمل  جامه  آن  دلسوزان 

جدید دانشگاه سلمان فارسی کازرون یادآور 
پیشرفت  و  توسعه  برای  دستی  هرکجا  شد: 
آمده  جلو  کشور  و  شهرستان  و  دانشگاه 
با  و  می فشارم  به گرمی  را  آن دست  باشد، 
این  از مردم، مسئوالن و دلسوزان  آنچه که 
با  بتوانیم  امیدوارم که  شهرستان سراغ دارم، 
حمایت های  و  ظرفیت ها  از  مناسب  استفاده 
آنها، مشکالت پیش روی دانشگاه را برطرف 
نموده و به توسعه آن کمک نماییم. فاضل نیا 
همچنین با تأکید بر لزوم همدلی و همراهی 
نمود:  خاطرنشان  ظرفیت ها،  و  نیروها  همه 
کازرون،  شهرستان  فهیم  مردم  کمک  با 
مجموعه مدیریتی این شهرستان که مسئولیت 
راهبری توسعه شهرستان را برعهده دارند و 
وزارت  که  اهدافی  و  سیاست ها  با  هم راستا 
دانشگاه  جایگاه  است،  کرده  تعیین  علوم 

سلمان فارسی کازرون را ارتقا خواهیم داد.
این  از  پیش  فاضل نیا  غریب  است  گفتنی 
در دانشگاه زابل حضور داشت که از جمله 
سوابق اجرایی وی می توان به رئیس دانشکده 
رئیس  زابل،  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زابل، رئیس 
مدیر  زابل،  دانشگاه  خاک  و  آب  دانشکده 
گروه جغرافیا دانشگاه زابل، رئیس کتابخانه 
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه زابل، نماینده 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت 
نظارت بر تشکل های دانشگاهیان در دانشگاه 
جذب  اجرایی  هیئت  نماینده  و  عضو  زابل، 
علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  زابل  دانشگاه 
انسانی و عضویت در چندین انجمن علمی و 
علوم  مجموعه  درسی  برنامه ریزی  کمیسیون 
جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

اشاره کرد.

فاضل نیا: 

 دانشگاه سلمان فارسی، امید مردم کازرون است؛ برای تقویت 
این امید آمده ام

سرپرست جدید دانشگاه، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود

تشدید نظارت تیم کارشناسان شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون 

بر مراکز حساس و پرازدحام

در راستای پیشگیری و مقابله با 
کارشناسان  تیم  کروناویروس 
با  درمان  و  بهداشت  شبکه 
همراهی بندر برامکی رئیس این 
رئیس  رزاقی  سهراب  و  شبکه 
اماکن  از  اداره صمت کازرون، 
برگزاری  تاالرهای  زیارتی، 
نقل  و  حمل  ناوگان  و  مراسم 
بازدید  شهری  درون  عمومی 

کردند.
به گزارش روابط عمومی شبکه 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
مسئول  کارشناس  کازرون، 
مرکز  محیط  بهداشت  واحد 
اشاره  با  پیرویان  بهداشت شهید 
با  مقابله  ستاد  اخیر  مصوبه  به 
خصوص  در  شهرستان  کرونا 
فعالیت  موقت  ممنوعیت 
مجالس،  برگزاری  تاالرهای 
ناوگان  تعطیلی  ورزشی،  اماکن 
درون  اتوبوس  نقل  و  حمل 
شهری و پرهیز از سرو غذا در 
اغذیه فروشی ها،  و  رستوران ها 

کارشناسان  مشترک  تیم  گفت: 
بهداشت  و  محیط  بهداشت 
بازدید  در  شبکه  این  حرفه ای 
و  حساس  مشاغل  و  مراکز  از 
پرازدحام، شیوه فعالیت و اجرای 
صحیح دستورالعمل های بهداشتی 
از سوی متصدیان این مشاغل را 
احمدی  محمد  می کنند.  بررسی 
فروشگاه های  از  بازدید  افزود: 
عرضه  زنجیره ای،جایگاه های 
تاکسی های  و  سوخت 
اصول  رعایت  شهری،  درون 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از  نیز  مراکز  این  در  ماسک  از 
دیگر اقدامات کارشناسان شبکه 

بهداشت و درمان است. 
کرد:  توصیه  شهروندان  به  او 
تخلفات  مشاهده  صورت  در 
سامانه  به  را  موارد  بهداشتی، 
تلفنی ۱۹۰ رسیدگی به شکایات 
بهداشتی وزارت بهداشت درمان 
اطالع رسانی  پزشکی  آموزش  و 

کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی کازرون خبر داد؛

 معرفی اماکن گردشگری با استفاده 
از نرم افزارهای پیشرفته در کازرون

جاذبه های  گفت:  جوکاری 
دیدنی  و  تاریخی  گردشگری، 
نرم افزارهای  از  استفاده  با  کازرون 
معرفی  گردشگران  به  پیشرفته 

می شود.
اداره  رئیس  جوکاری  محمدجواد 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
در  کازرون  شهرستان  صنایع دستی 
استان  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
اماکن  معرفی  به  اشاره  با  شیراز، 
از  استفاده  با  کازرون  گردشگری 
باره  این  در  پیشرفته،  نرم افزارهای 
اظهار کرد: به منظور معرفی و توسعه 
الکترونیک در صنعت گردشگری، 
نرم افزارهای  تجارب  از  استفاده 
برای  ملی  و  بین المللی  موفق 
اماکن  امکانات  از  بهتر  بهره گیری 
اینکه اطالعات  گردشگری و برای 
به  کازرون  گردشگری  اماکن 
قرار  گردشگران  اختیار  در  راحتی 
شرکت  مدیران  با  جلسه ای  گیرد، 
پارک  در  نرم افزار  تولیدکننده 

شد.  برگزار  شیراز  فناوری  و  علم 
مقرر  جلسه  این  در  داد:  ادامه  او 
نیاز  مورد  اولیه  اطالعات  همه  شد 
جمله  از  نرم افزار  به  ورود  برای 
نرخ های  جغرافیایی،  مختصات 
گردشگر،  به  خدمات دهی  مصوب 
از  امکانات  معرفی  و  تصاویر 
آژانس های مسافرتی، مسافرخانه ها، 
اقامتگاه های  و  مسافر  خانه  هتل ها، 
اختیار  در  و  شود  تهیه  گردی  بوم 
قرار  نرم افزار  تولیدکننده  مدیران 
گیرد. رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
نرم افزار  این  اینکه  بیان  با  کازرون 
نصب  و  قابل استفاده  گردشگری 
است،  اندروید  گوشی های  روی  بر 
می توانند  گردشگران  کرد:  تصریح 
قبل  نرم افزار  این  از  استفاده  با 
امکانات،  ویژگی ها،  با  سفر  از 
استراحت،  محل  رزرواسیون 
جاذبه های  و  مکان های گردشگری 
دیدنی شهر  و  تاریخی  گردشگری، 
یا روستای هدف، برنامه ریزی کنند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139960311013000047 – 99/02/30 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
سعید نفر فرزند محمود رضا بشناسنامه شماره 182 صادره از آباده و بشماره 

ملی 2411512775 در شش دانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 432/55 
متر مربع تحت پالک 9928/1027 اصلی واقع در قطعه 6 بخش 15 فارس 
شهرستان آباده شهر بهمن خیابان امام خریداری از مالکیت دو تن از ورثه 
مرحوم زلفعلی نعمت الهی بنام فرامرز و خانم فاطمه شهرت هر دو نعمت 

الهی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. 

ناریخ انتشار نوبت اول : 99/4/9
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24

م. الف  16                 33521/192465 

عبدالمهدی باغبان / مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره 13996031113000045-9925/2/30 هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای سعید 

شریفی فرزند رمضان بشناسنامه شماره 0 صادره از حوزه آباده وبشماره 
ملی 2400146403 شش دانگ یک بابخانه به مساحت 199/50 متر مربع 

تحت پالک 9928/3236 متخذه از 9928 واقع در قطعه شش بخش 15 
فارس شهرستان آباده شهر بهمن خیابان حرم خریداری مع الواسطه از مالکیت 

مهدیقلی محمودی احد از ورثه بمانعلی محمودی جهت اطالع عموم مراتب 
در دونوبت 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 ضورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/4/9

تاریخ انتشار نوبت دوم 99/4/24 
192469/ 33534                     م.الف 17 

عبدالمهدی باغبان / مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1399860311013000102 – 99/3/20 هیات 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالكانه 

بالمعارض خانم مه زاد صفاییان فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 3628 
صادره از حوزه مرکزی آباده و به شماره ملی 2411552955 در اعیانی 
چهار سهم و هشت دهم یک سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام شش دانگ 

اعیانی یک بابخانه به مساحت عرصه 422/57 مترمربع تحت پالک 1451 
واقع در قطعه یک بخش 15 فارس شهرستان آباده خیابان قدس کوچه 
شهید سبزعلیان خریداری از مالکیت مرحوم علی اکبر صفاییان  جهت 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9        تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24

33587/192493                           29/ م الف
عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1399860311013000092 – 99/3/20 هیات 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالكانه 
بالمعارض خانم مهرناز صفاییان فرزند علی رضا به شناسنامه شماره 3087 
صادره از حوزه مرکزی آباده و به شماره ملی 0071428747  در اعیانی 

هجده سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام شش دانگ اعیانی یک بابخانه 
به مساحت عرصه 422/57 مترمربع تحت پالک 1451 واقع در قطعه 

یک بخش 15 فارس شهرستان آباده خیابان قدس کوچه شهید سبزعلیان 
خریداری از مالکیت مرحوم علی اکبر صفاییان  جهت اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9          تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24

33586/192492                            30/ م الف
عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1399860311013000091 – 99/3/20 هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالكانه بالمعارض خانم 

رخساره صفاییان فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 446 صادره از حوزه 
یک آباده و به شماره ملی 2410978150 در اعیانی چهار سهم و هشت 

دهم یک سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام شش دانگ اعیانی یک بابخانه به 
مساحت عرصه 422/57 مترمربع تحت پالک 1451 واقع در قطعه یک بخش 

15 فارس شهرستان آباده خیابان قدس کوچه شهید سبزعلیان خریداری از 
مالکیت مرحوم علی اکبر صفاییان  جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالكیت 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9          تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24

33584/192490                              25/ م الف

عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1399860311013000096 – 99/3/20 هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالكانه بالمعارض خانم 

مهرنوش صفاییان فرزند علی رضا به شناسنامه شماره 417 صادره از حوزه 
مرکزی تهران و به شماره ملی 0054554561 در اعیانی هجده سهم مشاع از 
جمله 72 سهم سهام شش دانگ اعیانی یک بابخانه به مساحت عرصه 422/57 
مترمربع تحت پالک 1451 واقع در قطعه یک بخش 15 فارس شهرستان آباده 

خیابان قدس کوچه شهید سبزعلیان خریداری از مالکیت مرحوم علی اکبر 
صفاییان  جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9          تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24
33585/192491                               26/ م الف

عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1399860311013000093 – 99/3/20 هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالكانه بالمعارض خانم 

مهکامه صفاییان فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 316 صادره از حوزه 
مرکزی آباده و به شماره ملی 2410962580 در اعیانی چهار سهم و هشت 
دهم یک سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام شش دانگ اعیانی یک بابخانه به 

مساحت عرصه 422/57 مترمربع تحت پالک 1451 واقع در قطعه یک بخش 
15 فارس شهرستان آباده خیابان قدس کوچه شهید سبزعلیان خریداری از 

مالکیت مرحوم علی اکبر صفاییان  جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالكیت 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9       تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24

33583/192489                          24/ م الف

عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1399860311013000095 – 99/3/20 هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقای محمد صفاییان فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 540 صادره از 

حوزه مرکزی آباده و به شماره ملی 2411000383 در اعیانی نه سهم و شش 
دهم یک سهم مشاع از جمله 72 سهم سهام شش دانگ اعیانی یک بابخانه به 

مساحت عرصه 422/57 مترمربع تحت پالک 1451 واقع در قطعه یک بخش 
15 فارس شهرستان آباده خیابان قدس کوچه شهید سبزعلیان خریداری از 

مالکیت مرحوم علی اکبر صفاییان  جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالكیت 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9        تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24

33582/192488                            23/ م الف

عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

آگهی


