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مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان فارس:

ارزیابی در سوانح ،پایه و اساس آمادگی تیمهای عملیاتی در جمعیت هاللاحمر است

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر فارس گفت :ارزیابی در سوانح ،پایه و اساس آمادگی تیمهای عملیاتی در جمعیت هاللاحمر است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی جمعیت هاللاحمر استان فارس فیضاله جعفری در دوره آموزشی ارزیابی سوانح ویژه
کارشناسان امداد و نجات شعب و مرکز استان تصریح کرد :آموزش در راستای تکالیف در سازمانها نقش محوری و کلیدی ایفا و نگرش
جدید ایجاد میکند .جعفری با تأکید بر نقش ارزیابی در تصمیمگیری و تصمیمسازیها ،یادآور شد :جمعیت هاللاحمر باید در سانحه ارزیابی و
پایش خیلی خوبی داشته باشد .وی ادامه داد :مأموریت جمعیت هاللاحمر نجات جان انسانها است و مدیریت منابع باید در ارزیابی دقیق باشد.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان فارس بر تشریح مأموریتهای این جمعیت توسط کارشناسان امداد و نجات در شورای اداری شهرستانها و
فرمانداریها تأکید کرد و گفت :آموزشها باید استمرار داشته باشد و کارشناسان نیز باید کارگروه امداد و نجات را تبیین نمایند.
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قائممقام شهردار شیراز:

شهردار منطقه  11شهرداری شیراز:

شهرداریها بیش از سایر ارگانها میتوانند به اعتالی
فرهنگی جامعه کمک کنند

شهردار منطقه  11شهرداری شیراز ،فضاهای
عمومی و اموال شهری را جزو یکی از
ابزارهای مهم انتقال فرهنگی دانست و گفت:
شهرداریها به دلیل برخورداری از پتانسیل
پارکها ،فرهنگسراها ،وسایل حملونقل
عمومی و بیلبوردهای شهری بیش از سایر
ارگانها میتوانند به اعتالی فرهنگی جامعه
کمک کنند و میبایست از این امکانات
نهایت استفاده را به عمل آورند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی شهرداری منطقه  11شهرداری شیراز
برزگر ،گفت :فرهنگ عمومی شاخهای از
فرهنگ یک جامعه است که عامه مردم آن
را پذیرفتهاند و به شکل خواسته یا ناخواسته
به دستورات و قوانین نانوشته آن عمل
میکنند.
وی بابیان اینکه کالنشهر شیراز به
دلیل مهاجرپذیری و حضور قومیتهای
گوناگون ،دارای تنوع فرهنگی گستردهای
است گفت :فرهنگ عمومی بسیار فراتر
از فرهنگهای قومی و ملیتی است و در
همه حوزههای زندگی اجتماعی ،شهروندی،
خانوادگی ،حکومت ،اقتصاد و نظام آموزشی

صفحه

ﺧﺒـﺮ

و ...حضور دارد و نمیتوان آن را به حوزه
مشخصی محدود نمود؛ اما میتوان با استفاده
از هر یک از این حوزهها ،به بهبود فرهنگ
عمومی جامعه کمک نمود.
وی با اشاره به این موضوع که فرهنگ
تغییرپذیر ،اکتسابی و انتقالی است یادآور
شد :برای بهبود فضای فرهنگی جامعه همه
ما مسئول هستیم و باید در حد توان از
اختیارات و تواناییهای فردی و شغلی خود
استفاده کنیم.
شهردار منطقه  11شهرداری شیراز بابیان
اینکه عموم مردم در کیفیت فرهنگ
یک جامعه نقش دارند گفت :شهرداریها
نهادهایی هستند که بیش از سایر ارگانها
با مردم در تعامل و ارتباط هستند؛ بنابراین
از پتانسیل و ظرفیت خوبی برخوردارند تا
با شیوههای رفتاری که در پیش میگیرند
در بهبود و ارزش افزایی فرهنگ عمومی
گام بردارند.
برزگر فرهنگ عمومی را عرصهای برای
انجام حرکتهای نرم و هدفمند دانست و
گفت :اصالح یا تغییر در فرهنگ عمومی
از طریق قانون و بخشنامه امکانپذیر نیست؛
اما با ممارست در حوزههای عمومی میتوان
بخشهایی از آن را تحت تأثیر قرارداد.
وی اجرای طرحهای تکریم اربابرجوع
و سایر برنامههای مشابه را درزمینه بهبود
فرهنگ عمومی کافی ندانست و پیشنهاد
کرد که شهرداریها میبایست با ارائه
نقشهای آموزشی ،ارشادی و فرهنگی،
به بهرهورسازی و تعالی فرهنگ عمومی
کمک کنند.

شیراز در زمینه حملونقل عمومی الگوی سایر شهرها است

قائممقام شهردار شیراز عنوان کرد :شیراز ازجمله موفقترین شهرهای ایران درزمینه حملونقل
عمومی است و در سطح کشور بهعنوان الگویی برای سایر شهرها شناخته میشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی شهرداری شیراز ،ارزانی در آیین تکریم
و معارفه رئیس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به نوسازی بخش
وسیعی از ناوگان اتوبوسرانی و ورود  ۱۸۵اتوبوس جدید به این ناوگان طی ماههای اخیر
گفت :شیراز ازنظر تعداد اتوبوسها ،امکانات و تجهیزات ،نظم در ارائه خدمات و رعایت
سرفاصلهها و ...در میان شهرهای ایران سرآمد است.
وی خطاب به رئیس جدید سازمان مدیریت حملونقل مسافر گسترش خطوط اتوبوسرانی در
مناطق کمتر برخوردار شهر را ضروری دانست و افزود :توزیع عادالنه امکانات و خدمات در
سطح شهر منجر به افزایش رضایت شهروندان از خدمات ارائهشده میشود.
قائممقام شهردار شیراز بابیان اینکه رئیس جدید سازمان مدیریت حملونقل مسافر مدیری
باتجربه و شناخته شده در این حوزه است و خاطرنشان ساخت :ناصری مدیر پیشین این سازمان
نیز به علت فعالیت در پستهای مختلف حوزه حملونقل دارای بینش و تجربه باال است،
ازاینرو وی بهعنوان مشاور شهردار درزمینه حملونقل فعالیت خود را در مجموعه مدیریت
شهری ادامه میدهد.
همچنین در این آیین رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :حملونقل به علت ارتباط مستقیمی که با شهروندان دارد بهعنوان پیشانی شهرداری
محسوب میشود و مجموعه مدیریت شهری باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
قائدی هوشمندسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی ،خرید اتوبوسهای برقی و ساماندهی
ایستگاهها و خطوط اتوبوسرانی را ازجمله برنامههای کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک
شورای اسالمی شهر شیراز دانست و خاطرنشان کرد :بهمنظور بهبود خدماترسانی در این

حوزه الزامی است که طرح جامع حملونقل شیراز تکمیل و بر اساس آن همپوشانی خطوط،
سرفاصلهها و ...اصالح شود.
وی خطاب به مدیران حوزه حملونقل تأکید کرد :اگر خواستار استفاده و استقبال شهروندان
از وسایل حملونقل عمومی هستیم باید در ابتدا زیرساختهای مناسب این حوزه که امنیت،
نظم و رفاه را برای آنها به ارمغان میآورد ،فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز راهاندازی تاکسی
آنالین ،توسعه پرداخت الکترونیکی برای حل مشکل پول خرد ،ارائه تسهیالت به رانندگان
ناوگان حملونقل عمومی و تکریم بیشازپیش آنها را از مهمترین انتظارات شورای اسالمی
شهر شیراز از حسن شاهی رئیس جدید سازمان مدیریت حملونقل مسافر دانست.
نماینده شورای شهر در سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز نیز اظهار کرد:
مهمترین دغدغه برنامه ریزان شهری ،دستیابی به عدالت اجتماعی در توزیع منابع و اجرای
رویههای مرتبط با شهروندان است و شهرداری بهعنوان نهادی که مسئولیت اداره و ساماندهی
شهر را بر عهده دارد باید به مفهوم توسعه عدالت اجتماعی در مسائل شهری توجه ویژه داشته
باشد.
دودمان خطاب به رئیس جدید سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز تأکید کرد:
انتظار ما از حسن شاهی این است که با فراهم آوردن زمینههای استفاده معلوالن و جانبازان از
وسایل حملونقل عمومی به شیرازی بیاندیشد که نمونهای ایده آل برای توسعه عدالت محور
و الگوی حضور معلوالن در سطح شهر باشد و بتوانیم با در پیش گرفتن این رویکرد الگوی
سایر شهرها درزمینه دسترسی تمامی اقشار جامعه به خدمات شهری باشیم.
این عضو شورای شهر خواستار توجه جدی به ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی تمامی
پروژهها و نگرش یکپارچه به مدیریت حملونقل شهری شد و افزود :بسیاری از پروژههای
ترافیکی ،پروژههایی برگشتناپذیر هستند و پس از شکلگیری آنها ،هویت شهر تحت
تأثیر قرارگرفته و سمتوسوی توسعه شهری تغییر میکند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز نیز در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان
مدیریت حملونقل مسافر گفت :با توسعه زیرساختهای ناوگان اتوبوسرانی ،راهاندازی
تاکسی آنالین ،فراهم کردن زمینههای استفاده بیشتر شهروندان از ناوگان حملونقل عمومی
و ...جانی تازه به حوزه حملونقل عمومی شیراز بخشیده میشود.
زوربخش تالش جهت خصوصیسازی ناوگان اتوبوسرانی ،تدوین سیاستها و بستههای
تشویقی برای رانندگان تاکسی و اتوبوس ،توسعه ناوگان حملونقل عمومی و ...را ازجمله
اقدامات رئیس پیشین سازمان مدیریت حملونقل مسافر دانست و گفت :مجموع این اقدامات
منجر به این شده است که امروز وضعیت حملونقل عمومی در شیراز مناسب باشد.
در این آیین ،مسعود حسن شاهی بهعنوان رئیس جدید سازمان مدیریت حملونقل مسافر
شهرداری شیراز معرفی و از تالشهای حمیدرضا ناصری رئیس سابق این سازمان تجلیل شد.
همچنین طی حکمی حمیدرضا ناصری بهعنوان مشاور شهردار درزمینه حملونقل منصوب شد.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003002008هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای فتح اله انصاری
فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه  409صادره از نورآباد در ششدانگ يك
باب انباری که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری
می باشد به مساحت ششدانگ  418/43مترمربع پالك  2452فرعي از 54
اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  20فرعی از  54اصلي قطعه  9بخش 7
فارس خريداري از مالك رسمي آقاي مهرداد حسینی ورثه خداخواست محرز
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
/567م الف
سند مالكيت صادر خواهد شد7/1305 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/7/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/15 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003001828هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای فرزاد
علمداری فرزند بیت اله بشماره شناسنامه  13499صادره از نورآباد در
ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت
موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ  282/80مترمربع پالك 3028
فرعي از  55اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  55اصلي قطعه  9بخش 7
فارس خريداري از مالك رسمي آقاي مازیار کیانی ورثه احمد محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
/565م الف
7/1306
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/7/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/15 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003001960هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي ناهید ساالری
فرزند ناصر بشماره شناسنامه  4329صادره از نورآباد در ششدانگ قسمتی
از يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه
بوشهری می باشد و تواما با پالک  708فرعی از  50اصلی تشکیل ششدانگ
یکباب خانه را می دهد به مساحت ششدانگ  51مترمربع پالك  1716فرعي
از  50اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  267فرعی از  50اصلي قطعه 9
بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي ورثه پرویز عسکری محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
/570م الف
7/1300
سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/7/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم1397/8/15 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  13976031103001815هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي حشمت آب
ساالن فرزند باباجان بشماره شناسنامه  5صادره از ممسنی در ششدانگ يك
باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری
می باشد به مساحت  199/41مترمربع پالك  434فرعي از  48اصلي مفروز
و مجزي شده از پالك  48اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك
رسمي آقاي سیاوش قاسمی ورثه احمد محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
/558م الف
7/1284
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/7/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/15 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034001743مورخه  1397/06/04هيأت
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقای کرامت زارع فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 26
صادره از شیراز به شماره ملی  2299800913در ششدانگ يکباب خانه به
مساحت  245/58مترمربع قسمتی از پالک  2145/3اصلي واقع در بخش 4
شيراز خريداري از مالک رسمی مع الواسطه ورثه پایدار محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
28048/17059
صادر خواهد شد/14385 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1397/07/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1397/08/15
جهانبخش اسفندیاری نیا -رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003001787هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای علی آزادی
فرزند علی حسن بشماره شناسنامه  15542صادره از نورآباد در ششدانگ
عرصه و اعیان يك باب خانه به مساحت  365/17مترمربع پالك  68فرعي
از  61اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  60و  61اصلي قطعه  9بخش 7
فارس خريداري از مالك رسمي آقاي سیف اله آزادی (پریچه) محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
/572م الف
7/1307
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/7/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم1397/8/15 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034000886مورخه  1397/05/03هيأت
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای ابراهیم اسمعیل زاده فرزند جعفرعلی به شماره
شناسنامه  164صادره از شیراز به شماره ملی  2297317905در ششدانگ
يکباب خانه به مساحت  163/43مترمربع قسمتی از پالک  2071اصلي واقع
در بخش  4شيراز خريداري از مالک رسمی عوض شریفی شریف اباد محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/14384 .م الف 28063/17069
تاريخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1397/07/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1397/08/15
جهانبخش اسفندیاری نیا  -رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034001734مورخه  1397/06/04هيأت
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای پیام حاتمی فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه
 14639صادره از شیراز به شماره ملی  2291467700در ششدانگ يک
باب ساختمان به مساحت  200مترمربع قسمتی از پالک  2148اصلي واقع
در بخش  4شيراز خريداري از مالک رسمی خدادادی احدی خالری محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/14381 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1397/07/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 28081/17096 1397/08/15
جهانبخش اسفندیاری نیا -رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1397603110340001400مورخه  1397/05/25هيأت
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مسعود پایدار فرزند امیر به شماره شناسنامه
 219صادره از نی ریز به شماره ملی  2559584875در ششدانگ يکباب خانه
به مساحت  144/02مترمربع قسمتی از پالک  2081اصلي واقع در بخش 4
شيراز خريداري از مالک رسمی سهم مشاعی خود محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
28062/17068
مالکيت صادر خواهد شد/14382 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1397/07/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1397/08/15
جهانبخش اسفندیاری نیا -رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034002862مورخه  1397/07/08هيأت
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي خانم ره ناز رنجبر فرزند علی به شماره شناسنامه  2صادره
از کازرون به شماره ملی  2372254200در ششدانگ اعیانی يک باب خانه
ساخته شده در عرصه یک قطعه زمین موقوفه به مساحت  220مترمربع قسمتی
از پالک  2148/902اصلي واقع در بخش  4شيراز که برابر یک فقره اجاره
نامه عادی با حق احداث اعیانی به متقاضی واگذار گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
/14383م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1397/07/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 28100/17109 1397/08/15
جهانبخش اسفندیاری نیا -رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034001416مورخه  1397/05/25هيأت
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقای حامد پژومان فرزند صدراله به شماره شناسنامه 2542
صادره از کازرون به شماره ملی  2372064975در ششدانگ يکباب ساختمان
به مساحت  301مترمربع قسمتی از پالک  2083/20اصلي واقع در بخش 4
شيراز خريداري از سهم مشاعی خود محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
/14380م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1397/07/30
28077/17092
تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1397/08/15
جهانبخش اسفندیاری نیا -رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003002022هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای سیدداود
حسینی فرزند یداله بشماره شناسنامه  1054صادره از نورآباد در ششدانگ
يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ  249/55مترمربع پالك  1715فرعي
از  50اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  75فرعی از  50اصلي قطعه 9
بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقاي محمد عسکری محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
/565م الف
7/1292
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/7/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/15 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

