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جنوب
     گزارش     گزارش

آگهی

خسارت کرونا برفعالیت آموزشگاه های آزاد فنی حرفه ای کازرون

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

رسمی 
موضوع  139960311013000433-99/06/30هیات  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 آقای 
مرکزی  حوزه  از  123صادره  شماره  بشناسنامه  مصطفی  فرزند  اسدی  شهرام 
مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ  ملی 2411636407-در شش  بشماره  و  آباده 
219/30متر مربع تحت پالک 9928/3249مفروز ومجزی شده از 9928واقع 
رسالت  بلوار  اراضی  بهمن  شهر  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش   6 قطعه  در 

خریداری مع الواسطه ا زمالکیت مرحوم محمد علی وفاق 
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 
به مدت دو ماه اعتراض  انتشار اولین آگهی  از تاریخ  باشند می توانند  داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/30
م الف 122                  34410/192838

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  1399860311013000397-99/06/17هیات  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 محمد 
هادی اعرابی فرزند محمد باقر بشناسنامه شماره 3240صادره از حوزه  آباده 
و بشماره ملی 2410517145-در شش دانگ یک قطعه زمین  با بنای احداثی 
شده  مجزی  و  پالک 9928/3246مفروز  تحت  مساحت 102/04مترمربع  به 
از 9928/33واقع در قطعه6 بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر بهمن خیابان 
شهدا خریداری از مالکیت آقای محمد رضا اعرابی فرزند محمد احد از ورثه 
مرحوم فتح اله اعرابی 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 دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، 
است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعترا ض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/30 
م الف 113                         192781  /  34265

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 
برابر رای شماره 1399860311013000357-99/06/1هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
منظر  خانم   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
صالحی فرزند محمد علی  بشناسنامه شماره 779صادره از حوزه یک  مرکزی 
مساحت  به  بابخانه  یک  دانگ  شش  2539177451-در  ملی  بشماره  و  اقلید 
پالک   از  شده  مجزی  و  9980/217مفروز  پالک  تحت  مربع  266/95متر 
اراضی مزرعه  آباده  9980/185واقع در قطعه 10 بخش 15 فارس شهرستان 
امامی  ناصر  با واسطه  اله سپهر  امان  مالکیت مرحوم  از  آباد خریداری  قوزی 

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 
به مدت دو ماه اعتراض  انتشار اولین آگهی  از تاریخ  باشند می توانند  داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعترا ض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/30 

م الف 117              192815  /  34325

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 
برابر رای شماره 139960311013000410-99/06/23هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
بالمعارض خانم  شکوفه  مالکانه  آباده تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد 
مرکزی  حوزه  از  29صادره  شماره  بشناسنامه  صمد  فرزند  الهی  نعمت  وفاق 
مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ  ملی 2411376693-در شش  بشماره  و  آباده 
314/07مترمربع تحت پالک 9928/3248مفروز و مجزی شده از 9928واقع 
الواسطه  مع  بهمن خریداری  آباده شهر  فارس شهرستان  بخش 15  قطعه 6  در 
ازمالکیت فتح اله اعرابی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز 
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 و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعترا ض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/30 
م الف 116                   192809  /  34322

عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

کرونا  بیماری  شیوع  از  ماه  هفت  از  بیش  گذشت  با 
فعالیت بیشتر آموزشگاه های فنی حرفه ای در کازرون 
این مؤسسات  متوقف شده و مدیران  فارس  استان  در 
آموزشی عالوه بر خسارت کرونا با افزایش هزینه های 
اجاره بها مواجهند، این در حالی است که از حمایت های 

دولت هم بی بهره اند.
به  بحران کرونا  از کازرون  ایلنا  به گزارش خبرنگار 
وارد  زیادی  خسارت های  و  آسیب  اصناف  و  اقشار 
کرده، اما در برخی از گروه ها و رشته های شغلی این 
خسارت و آسیب به مراتب بیشتر و عمیق تر است. در 
دسته بندی که دولت در ارزیابی تأثیر شیوع کرونا بر 
مشاغل انجام داده است، آموزشگاه های آزاد در دسته 

شد.  متوقف  کاماًل  آنها  فعالیت  و  گرفته اند  قرار  دوم 
بر  فنی و حرفه ای  آزاد  فعالیت آموزشگاه های  توقف 
شده  این صنف  درآمد  قطع  موجب  شیوع کرونا،  اثر 

است.
این مراکز که بیشتر  در مکان های استیجاری مشغول به 
فعالیت هستند، با تعطیلی این چندماه مجبور به پرداخت 
نیروی  از  بسیاری  طرفی  از  و  شده  اجاره بهای گزاف 

انسانی آنها خانه نشین شده و بدون حقوق مانده اند.
هرچند تالش شده با استفاده از امکانات فضای مجازی 
جریان آموزش آزاد را متوقف نکنند، اما کارشناسان 
بر این باورند که تفاوت عمده ای میان آموزش مجازی 
و آموزش حضوری وجود دارد.گذشته از این در مورد 

برخی از آموزش ها مانند آموزش های فنی و حرفه ای 
نیاز به حضور در کارگاه و کار عملی وجود دارد.

فنی  آموزشگاه های  به  کرونا  سنگین  خسارت 
حرفه ای

آموزشگاه  مربی  و  مدیر  و  مؤسس  پور  مردانی  اسما 
با  وگو  گفت  در  سال   17 از  بیش  سابقه  با  خیاطی 
کرونا  تأثیر  به  اشاره  با  کازرون   در  ایلنا  خبرنگار 
بیماری  تا قبل از شیوع  بر کارآموزشگاه اظهار کرد: 
کرونا درآمد آموزشگاه و جذب کارآموز بسیار خوب 
بود ولی متأسفانه در این مدت اخیر خسارت های زیادی 

به آموزشگاه وارد شده است.
وی با بیان اینکه ادامه روند آموزشی کاماًل به تعویق 
پروتکل های  تمام  رعایت   وجود   با  افزود:  افتاده، 
بهداشتی همه کارآموزان از ادامه کالس منصرف شدند 
و بیش از هفت ماه است که هیچ کارآموزی را پذیرش 

نکرده ایم.
حمایت نمی شویم

این مدیر آموزشگاه  ضمن گالیه از عدم حمایت های 
کرد:  اذعان  حرفه ای  فنی  آموزشگاه های  به  دولتی 
هیچگونه  و حرفه ای  فنی  اداره  مدت  این  در  متأسفانه 
بابت  تسهیالتی  و  نداشته  آموزشگاه ها  با  همکاری 

خسارت کرونا به آموزشگاه ها داده نشده است.
پذیرش کارآموز به صفر رسیده است

با  شیردال  آموزشی  گروه  مدیر  دهبان  الهه  ادامه  در 
بیان اینکه  این مجموعه متشکل از دو مجتمع آموزشی 
پارس و سراج با سابقه بیش از 18 سال آموزش است، 
با  آموزشگاه  دو  ادغام  کرونا  پیامد  اولین  می گوید: 
کاهش  و  آموزشگاه ها  ماندگاری  منظور  به  سابقه 

هزینه ها  در این شرایط کرونایی بود.

روند   به  اشاره  با  فنی و حرفه ای  آموزشگاه  مدیر  این 
نزولی جذب کارآموز در سال های اخیر می افزاید: پس 
از شیوع بیماری کرونا و با توجه به تعطیلی های مکرر  

پذیرش کارآموز نزدیک به صفر شده است.
به  را  زیادی  هزینه های  مجازی  آموزش 

آموزشگاه ها تحمیل می کند
عدم  کاری،  مشغله  دلیل  به  که  این  بیان  با  وی 
بیماری  از  پیشگیری  بخصوص  و  وقت  اتالف 
سوی  از  مجازی  و  غیرحضوری  آموزش های  کرونا 
استقبال  و  قبول  مورد  خانواده هایشان  و  کارآموزان 
برگزاری دوره های  قرار گرفته، تصریح کرد:  زیادی 
آموزشی به صورت غیرحضوری و مجازی هزینه های 
زیادی را به آموزشگاه ها تحمیل می کند که با توجه به 
کمبود کارآموز و عدم تأمین مالی آموزشگاه ها تبدیل 
فنی  آموزشگاه های  مدیران  که  است  شده  مشکل  به 
حرفه ای  در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند.
این مدیر آموزشگاه با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی  
اقتصادی جامعه مهارت آموزی جزو نیازهای اولیه  مردم 
است  می افزاید:  فراهم کردن بسترهای اشتغال در سطح 
انگیزه عمومی  مراکز صنعتی  شهرستان وعدم وجود  
برای آموزش بسیار کاهش یافته و این مسئله کاهش 
درآمدهای آموزشگاه های آزاد را به دنبال داشته است.
آموزشگاه های  از  را  دولتی  حمایت های  دهبان   
می گوید:  و  دانسته  ضروری  حرفه ای  و  فنی 
وجود  با  کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان 
کرونا  بیماری  بحران  مدت  در  گذشته،  حمایت های 
انجام  است  نتوانسته  تاکنون  را  خاصی  اقدام   متأسفانه 

دهد.
کرونا فعالیت آموزشگاه های آرایشگری را  هم 

تعطیل کرد
پیرایش  و  آرایش  آموزشگاه  مدیر  بستانیان  فریده 
با بیان اینکه بحران کرونا آسیب های  بانوان نسا  نیز 
وارد  حرفه ای  و  فنی  آزاد  آموزشگاه های  به  جدی 
کرده، می افزاید: آموزش مهارت های رشته آرایش و 
پیرایش در فضای مجازی ممنوع است و حتما بایستی 
به صورت عملی آموزش داده شود همچنین هراس از 
بیماری کرونا عماًل باعث کاهش چشمگیر کارآموز و 
تعطیلی آموزشگاه های آرایشگری و پیرایشگری شده 

است.
این مدیر آموزشگاه با اشاره به ابالغ دستورالعمل های 
هزینه های  افزایش  گرفتن  نظر  در  بدون  سختگیرانه 
مدیران آموزشگاه در بحران کرونا می گوید: با وجود 
شاهد  متأسفانه  آزاد   آموزشگاه های  درآمد  کاهش 
صدور دستورالعمل های بعضًا غیرقابل اجرا در خصوص 
فنی  سازمان  سوی  از  آموزشی  برگزاری  کالس های 
حرفه ای هستیم که رنج مدیران آموزشگاه را دوچندان 

کرده است.
در  مناسب  تسهیالت  تخصیص  عدم  از  گالیه  با  وی 
بحران کرونا به آموزشگاه های فنی حرفه ای می افزاید: 
پس از گذشت شش ماه از تعطیلی آموزشگاه ها حداقل 
برخی  به  درصد   18 باالی  سود  با  تسهیالت  میزان  

آموزشگاه ها تعلق گرفته است.
پرداخت تسهیالت حداقل خواسته  مدیران آموزشگاه ها
اجاره بهای  چشمگیر  رشد  به  اشاره  با  بستانیان 
کرد:  اذعان  تاکنون  گذشته  سال  از  آموزشگاه ها 
پرداخت تسهیالت کرونایی در قالب اجاره بها، حداقل 
از  حرفه ای  فنی  آزاد  آموزشگاه های  مدیران  خواسته  

دولت است.

 پرداخت تسهیالت حداقل خواسته مدیران آموزشگاه های خصوصی

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

رسمی 
موضوع  هیات   99/05/30-1399860311013000353 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 مقصود نعمت 
الهی فرزند مرحوم کاکاخان بشناسنامه شماره 1993صادره از حوزه مرکزی 
مساحت  به  بابخانه  یک  دانگ  شش  2410504353-در  ملی  بشماره  و  آباده 
پالک  از  شده  مجزی  و  9928/1815مفروز  پالک  تحت  مربع  415/90متر 
9928/316واقع در قطعه شش بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر بهمن بلوار 
امامزادگان کوچه شهید سلیمی خریداری مع الواسطه از مالکیت وراث مرحوم 
روز   15 فالصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  جهت  صرافیان  کریم 
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 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/7/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/15 
192866  /   34418                                م الف 134

عبدالمهدی باغبان – مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آباده 

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

رسمی 
برابر رای شماره 139960311013000484-99/7/13 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
بابک رستگار  بالمعارض  مالکانه  آباده تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد 
بشماره  و  آباده  یک  حوزه  از  167صادره  شماره  بشناسنامه  اله  دیانت  فرزند 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  در   -2410987621 ملی 
از  شده  مجزی  و  9966/748مفروز  پالک  تحت  396/12مترمربع  مساحت 
از  خریداری  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش   9 قطعه  در  9966/566واقع 
عموم  اطالع  جهت  رحمانی  اله  نعمت  ورثه  از  احد  رحمانی  علیرضا  مالکیت 
مراتب در دو نوبت به فالصله 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 صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/7/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/15 
  34462   /   192888

 م الف 140

عبدالمهدی باغبان -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آباده 

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

رسمی 
برابر رای شماره 1399860311013000457-99/7/7 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
نظری  یداله  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
فرزند جهانگیر بشناسنامه شماره 185صادره از حوزه یک آباده و بشماره ملی 
2410864910- در عرصه چهاردانگ مشاع از شش دانگ عرصه یک بابخانه 
به مساحت 134/02مترمربع تحت پالک 1260 واقع در قطعه یک بخش 15 
فارس شهرستان آباده شهرآباده خریداری از مالکیت وراث مرحوم حسین آگاه 
جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فالصله 15 روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
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 
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 : 99/7/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/15 
   34419    /     192867

 م الف 136

 عبدالمهدی باغبان - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک آباده 

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

رسمی 
برابر رای شماره 1399860311013000459-99/7/8 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم ساری نظری 
علمدارلو فرزند یادگار بشناسنامه شماره 2948صادره از حوزه مرکزی آباده 
و بشماره ملی 2410514200-در شش دانگ یک بابخانه به مساحت 348متر 
مربع تحت پالک 9928/3250مفروز و مجزی شده از پالک 9928/274واقع 
بهمن در خصوص عرصه  در قطعه شش بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر 
از  اعیانی  و  ایلیایی  قلی  مرتضی  وراث  مالکیت  از  الواسطه  مع  خریداری 
مالکیت کربالیی احمد جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فالصله 15 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز 
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 : 99/7/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/15 
192881  /     34441           م الف 137

عبدالمهدی باغبان-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آباده 


