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آگهی

گردشگری

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

موضوع  هیات   99/2/25-  1399860311013000029 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم 
مریم السادات موسوی کیفته فرزند سید اصغر بشناسنامه شماره 675صادره از 
به مساحت  بابخانه  ملی 1209345900- در شش دانگ یک  بشماره  آباده و 
از پالک 9921/49 واقع  متخذه  مربع تحت پالک 9921/636  165/50متر 
سفید  کت  اراضی  صغاد  شهر  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش  پنج  قطعه  در 
صغاد خیابان اقبال الهوری کوچه مجید اهالی خریداری مع الواسطه از مالکیت 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  جهت  کریمی  اسمعیل 
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 
نمایند  تقدیم  مراجع قضایی  به  دادخواست خودرا   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  .بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 6/1/ 99

تاریخ انتشار نوبت دوم 99/6/16
                33871 / 192666   

 م الف 67                    

عبدالمهدی باغبان  -    مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

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

 سند رسمی 
موضوع  هیات   99/05/26-1399860311013000320 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض آقای سید  مالکانه  آباده تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  در واحد 
حوزه  از  صادره   1950 شماره  بشناسنامه  محمود  سید  فرزند  موسوی  احمد 
یک  اعیانی  دانگ  شش  در   -2411536038 ملی  بشماره  و  آباده  مرکزی 
یک  قطعه  در  1408واقع  پالک  تحت  مربع  متر   298/57 مساحت  به  بابخانه 
بخش 15فارس شهرستان آباده خریداری از مالکیت مرحوم سلیمان و ماهرخ 
شهرت هر دو کاشفی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
به مدت دوماه  انتشار اولین آگهی  تاریخ  از  باشند می توانند  اعتراضی داشته 
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 99/06/16

تاریخ انتشار نوبت دوم 99/06/31 
  34108 /  192727

م الف 93

عبدالمهدی باغبان  -   مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ّآباده 

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

سند رسمی 
موضوع  هیات   99/05/28-1399860311013000341 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای احسان 
مرکزی  حوزه  از  صادره   1263 شماره  بشناسنامه  قربانعلی   فرزند  یعقوبی  
اقلید  و بشماره ملی 2539182283- در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
پالک  از  شده  مجزی  و  9982/822مفروز  پالک  تحت  مربع  متر   70/80
9982/171واقع در قطعه ده بخش 15فارس شهرستان آباده شهر آباده اراضی 
سیدان خریداری مع الواسطه از مالکیت آقای یوسف اخوان صفا جهت اطالع 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  عموم مراتب در دو نوبت 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 99/06/16
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/06/31

34106 / 192725 
م الف 92

عبدالمهدی باغبان  -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

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

 سند رسمی 
موضوع  هیات   99/05/25-1399860311013000316 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای عباس 
شیرازیان  فرزند فیروز بشناسنامه شماره 4091 صادره از حوزه آباده  و بشماره 
ملی 2410525709- در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 240/22 متر 
مربع تحت پالک 9928/1066 واقع در قطعه شش بخش 15فارس شهرستان 
آباده شهربهمن  خریداری مع الواسطه از مالکیت اکبرنعمت الهی ولیال نعمت 
الهی  جهت اطالع عموم مراتب   در دو نوبت 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 دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود   ، اعتراض 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/06/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/06/31 
 34107 /  192726

م الف 94 

عبدالمهدی باغبان  - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

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

 فاقد  سند رسمی 
موضوع  هیات   99/05/25-1399860311013000314 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم 
مرکزی  حوزه  از  654صادره  شماره  بشناسنامه  مصطفی  فرزند  طالبی  طاهره 
مساحت  به  بابخانه  یک  دانگ  شش  در   -2411660391 ملی  وبشماره  آباده 
پالک  از  شده  مجزی  و  9922/2194مفروز  پالک  تحت  مربع  253/82متر 
صغاد  شهر  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش  شش  قطعه  در  9922/376واقع 
اراضی محمد آباد خیابان امام خمینی )ره( کوچه شهید خادمی خریداری از 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  اله خضرایی جهت  حبیب  مرحوم  وراث  مالکیت 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت  سند 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم  بدیهی است در صورت   . نمایند  قضایی تقدیم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/06/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/06/31 

   34151 /  192747
م الف 99 

عبدالمهدی باغبان  - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

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

موضوع  هیات   99/4/31-1399860311013000234 شماره  رای  1-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای احمد 
آباده   6 حوزه  از  صادره   5011 شماره  بشناسنامه  رضا  محمد  فرزند  طالبی 
دانگ یک  از جمله شش  مشاع  دانگ  سه  در  ملی 2410702651-  وبشماره 
و  مفروز   9922/2192 پالک  تحت  380/20مترمربع  مساحت  به  خانه  باب 
مجزی شده از پالک 9922/330واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس شهرستان 
مع  خریداری  )ره(  خمینی  امام  خیابان  آباد  محمد  اراضی  صغاد  شهر  آباده 
الواسطه از مالکیت محمد تقی صالحی احد از وراث مرحوم حاج حسن صالحی 
مرضیه  خانم   99/4/31-1399860311013000236 شماره  رای  برابر   -2
وبشماره  آباده  از حوزه 6  بشناسنامه شماره 131 صادره  فرزند سعید  سعادت 
ملی 2539666876-در سه دانگ مشاع از جمله شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 380/20 متر مربع تحت پالک 9922/2192مفروز و مجزی شده از 
پالک 9922/330 واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر صغاد 
از مالکیت  الواسطه  امام خمینی )ره( خریداری مع  اراضی محمد آباد خیابان 
محمد تقی صالحی احد از وراث مرحوم حاج حسن صالحی جهت اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود  درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعترا ض 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 : 99/06/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/06/16 

م الف 88 
34051 /192700 

عبدالمهدی  باغبان- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

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

1-برابر رای شماره 1399860311013000238 و 139960311013000240      
- 99/5/1هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای احمد طالبی فرزند محمد رضا بشناسنامه شماره 5011صادره از 
حوزه 6 آباده وبشماره ملی 2410702651- در سه دانگ مشاع از جمله شش 
دانگ یک باب مغازه به مساحت 34/35 متر مربع تحت پالک 9922/2191 
مفروز و مجزی شده از پالک 9922/799 واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس 
شهرستان آباده شهر صغاد اراضی محمد آباد خیابان امام خمینی )ره( خریداری 
مع الواسطه از مالکیت شمسی فریدونی احد از وراث مرحوم نصیر فریدونی 
مرضیه  خانم   99/5/1-139960311013000240 شماره  رای  برابر   -2
سعادت فرزند سعید بشناسنامه شماره 131 صادره از حوزه 6 آباده و بشماره 
ملی 2539666876- در سه دانگ مشاع از جمله شش دانگ یک باب مغازه 
به مساحت 34/35 متر مربع تحت پالک 9922/2191 مفروز و مجزی شده از 
پالک 9922/799 واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر صغاد 
از مالکیت  الواسطه  امام خمینی )ره( خریداری مع  اراضی محمد آباد خیابان 
عموم  اطالع  جهت  فریدونی  نصیر  مرحوم  وراث  از  احد  فریدونی  شمسی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می   . باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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 : 99/06/1       تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/06/16 

م الف 87                                              192701 / 34052        

عبدالمهدی باغبان -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده         

غارنوردان شیرازی بعد از ۲ سال تالش موفق به تهیه نقشه راهنمای غار بیشاپور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز فارس،سرپرست تیم غارنوردی و نقشه برداری بیشاپور 
گفت: بعد از ده ها بار پیمایش غار تاریخی بیشاپور توسط تیمی ۶ نفره، با امکانات و تجهیزات 
دقیق و به روز نقشه برداری، سرانجام نقشه ای از همه تاالرها و دهلیزهای غار طراحی و ثبت شد.

در  افزود:  می رود  شمار  به  هرغار  برای  هویتی  شناسنامه  یک  غار  نقشه  اینکه  بیان  با  آقایی 
پیمایش های مکرر غار توسط این تیم، ۱۳ تاالر، دهلیز و گذرگاه شناسایی و با اندازه گیری های 

دقیق در قالب یک نقشه راهنمای غار به چاپ رسیده است.
وی با بیان اینکه با پیمایش دقیق غار موفق شدند، حدود ۳۰۰ متر از آن کشف و به طول شناخته 
شده قبلی غار بیفزایند، گفت:با این پیمایش های نفس گیر برای نقشه برداری از غار، طول غار به 

هزار و ۸۱۵ مترمربع رسیده است.
آقایی گفت: این در حالیست که تاکنون فقط حدود ۱۵۰۰ متر از غار توسط بومیان منطقه و یا 
غارنوردان امکان پیمایش داشت، و برای سایر بازدیدکنندگان، به دلیل سختی مسیر پیمایش و 

آشنا نبودن به فضای داخل غار غیرممکن بود.
آقایی افزود: با تهیه این نقشه، اینک عالقمندان به بازدید از اندرونی غار می توانند به تاالرها، 

محدوده های بی خطر داخل غار با استفاده از نقشه ورود و از آن بخش ها بازدید کنند.
سرپرست این تیم غارنورد گفت:در این نقشه تاالرها و دهلیزها با توجه به جذابیت های داخلی، 

ویژگی های ساختاری و بافتی و دسترسی های آن ها نام گذاری شده اند.
به گفته وی، به عنوان مثال تاالر ورودی غار که روشن ترین قسمت غار است با توجه به وجود 
مجسمه شاپور ساسانی در آن به نام تاالر تندیس، یا تاالر بعدی که عمیق ترین و عریض ترین و 
مرکزی ترین تاالر غار است به نام تاالر میثاق نامگذاری شده است. این تاالر با داشتن گودالی 
عمیق با شیب ۴۵ درجه، به عمق ۳۹ متر از سقف تاالر و عرض ۵۲ متر مرکز ورود به تاالرها 

و نقاط دیگر غار است.
او ادامه داد:پس از آن تاالر بیشاپور که به دلیل وجود ستون ها و قندیل های حاصل از ترشحات 
آهکی سقف و دیواره ها، استالگمیت ها، استالگتیت ها، فالورستون ها غار نهشته ها یکی از 

زیباترین و جذاب ترین تاالرهای پیمایش شده در این غار به شمار می رود.
بر اساس این نقشه، تاالر بهشت نیز در داالن ورودی به دهانه دوم غار به این نام نامگذاری شده 
است، چرا که پس از ۲ ساعت غارنوردی در تاریکی می تواند گردشگران و غارنوردان را از 
طریق دهانه دوم غار به نور و روشنایی بیرون از غار هدایت کند و نمایی زیبا از دشت سرسبز 

تنگ چوگان را در ارتفاعی باالتر از دهانه ورودی غار به روی آنان بگشاید.
این دهانه غار در ارتفاع ۶۴ متر باالتر از دهانه اول و به فاصله افقی ۱۵۹ متر از آن دهانه قرار 
دارد که به دلیل صخره های دیواره ای، امکان خروج برای هرکس از این دهانه وجود ندارد و 

فقط صخره نوردان با امکانات صخره می توانند از طریق این دهانه غار را ترک کنند.
خانم شنیتی عضو دیگر این تیم گفت: اگر چه با این نقشه ورود به غار برای همه گردشگران و 
عالقمندان به غار نوردی امکان پذیر می شود، اما به دلیل رطوبت باال و لیز بودن سطوح داخل غار، 
پوشش مناسب غار پیمایی و داشتن تجهیزات ضروری مثل نور، کاله کاسکت، لباس مناسب 

غارنوردی، آب آشامیدنی و یک راهنمای با تجربه در کنار نقشه ضروری است.
وی ورود افراد عام را به دهلیزها و گذر گاه های خطرناک بر اساس نقشه تهیه شده را ممنوع 

خواند و گفت: ورود به این قسمت های غار فقط در تخصص غارنوردان متبحر و خبره است.

خانم شنیتی اهمیت نقشه را در بعد گردشگری طبیعی غار عنوان کرد و گفت: بر اساس این 
نقشه، افراد عالقمند به طبیعت و به ویژه گردشگران می توانند عالوه بر بازدید تاریخی از غار 

یک بازدید از جنبه های زیبایی و طبیعی نیز داشته باشند.
وی همچنین گفت: تهیه این نقشه می تواند در مواقع اضطراری به کمک امداد گران بیاید تا 

دسترسی آنان را به نقطه نقطه غار برای عملیات امدادی آسان تر و سریع تر کند.
آقایی سرپرست تیم نقشه برداری و طراحی نقشه غار بیشاپور می گوید با ثبت این نقشه غار بیشا 

پور هم جز معدود غارهای شناسنامه دار کشور قرار می گیرد.
تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ غار در کشور شناسایی شده اند که تنها حدود ۵۰۰ غار از آن ها، 

دارای نقشه هستند.

ناپیداهای غار بیشاپور کازرون

روزنـامـه طلـوع و 

هفته نامه طلوع جنوب 

آگهـی و مشــترک 

می پـذیـرد

  32344772

42229246


