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تسریع در دو بانده کردن محور 
جهرم- الرستان- بندرعباس

شهرستان های  فرمانداران  حضور  با  مشترک  نشستی  در 
در  تسریع  درخصوص  زرین دشت،  و  جهرم  الرستان، 
جهرم-  محور  کردن  بانده  دو  عملیات  اجرای  جهت 

الرستان- بندرعباس بحث و بررسی شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فرمانداری ویژه الرستان در این نشست مشترک که در 
جلیل  شد  برگزار  تونل  سیویل  پیمانکاری  کارگاه  محل 
حسنی فرماندار ویژه الرستان اولویت کاری خود و دیگر 
زیرساخت ها  تمامی  در  زرین دشت  و  جهرم  فرمانداران 
را راه، بخصوص دو بانده کردن محور جهرم- الرستان- 
بندرعباس دانست و گفت: با توجه به اینکه این محور یکی 
است،  کشور  محورهای  پرحادثه ترین  و  پرترددترین  از 
اهمیت  مهم  این  به  می بایست  شهرسازی  و  راه  وزارت 
اصلی  جاده  این  در  روان سازی  شاهد  تا  بدهد  دوچندان 
باشیم و از کاهش تصادفات کاسته شود. وی بابیان اینکه 
بندرعباس  الرستان-  جهرم-  شیراز-  محور  در  ترافیک 
زیاد  حجم  داشت:  اظهار  است،  حادثه خیز  و  پرترافیک 
ترافیک وسایل نقلیه سبک و سنگین در این محور صبر و 
حوصله را از همگان گرفته است که باید، توجه بیشتری به 

این محور بشود و به این پروژه سرعت بخشید.
حسنی ادامه داد: بنا داریم با توجه به مشکالت و مخاطرات 
این مسیر و نقشی که در اقتصاد ملی و منطقه ای دارد، با 
استفاده از ظرفیت و توان نمایندگان، مجموعه استانداری 
و وزارت راه و شهرسازی عملیات اجرایی این محور را 
و  است  ملی  مواصالتی  محور  این  نماییم، چراکه  تسریع 
و  الرستان  شهرستان های  به  منحصر  آن  فواید  و  تبعات 
جهرم نمی شود، بلکه در طول ایام سال مورداستفاده پرحجم 
از مرکز، شمال و حتی جزایر و  مسافران و گردشگران 

بنادر جنوبی کشور است.
استحفاظی  از 105 کیلومتر حوزه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
الرستان به سمت جهرم، تاکنون 32 کیلومتر آن دو بانده 
و به بهره برداری رسیده است، افزود: همچنین 21 کیلومتر 
آن نیز در حال اجرا و در تالش هستیم مابقی آن که 55 
کیلومتر است، هر چه سریع تر مجوز مناقصه آن اخذ گردد 
تا در سال های آینده شاهد دو بانده شدن این محور باشیم.
فرماندار ویژه الرستان خاطرنشان کرد: به گفته مسئولین 
اداره کل راه و شهرسازی الرستان، برای اجرای این 55 
که  است  نیاز  بودجه  تومان  میلیارد   83 حدود  کیلومتر، 

بایستی پیگیری شود که این مبلغ جذب گردد.
الزم به ذکر است که از طرف جهرم نیز 15 کیلومتر در 
حال اجراست که تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی را 
به همراه دارد و 40 کیلومتر باقی مانده نیز در حال بررسی 

جهت جذب اعتبار آن است.

داراب
بازدید فرماندار داراب از طرح های 

توسعه در روستای قلعه بیابان

علی مظفری فرماندار داراب به همراه جمعی از مسئولین 
ادارات این شهرستان از روستای قلعه بیابان دیدار کرد و 

بر لزوم تداوم توسعه روستایی تأکید کرد.
بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 

مسکن استان فارس، مظفری در جمع مردم قلعه بیابان بر 
تداوم توسعه روستایی و حل مشکالت مردم تأکید کرد و 
گفت: مناطق روستایی در شهرستان داراب ازجمله مناطقی 
و  است  تجربه کرده  را  محرومیت  رنج  سال ها  که  است 
اکنون فرصت آن است تا سهم برابر و عادالنه از تأمین 
زیرساخت ها و توسعه روستایی در اختیار این شریف ترین 
اقشار جامعه قرار گیرد. فرماندار داراب با تأکید بر اینکه 
مسئوالن در همه مناطق و شهرها و روستاهای شهرستان 
و  فعال  توسعه  مواهب  به  دستیابی  درزمینه  باید  داراب 
پویا باشند گفت: در این شرایط که آستین همه جمعی و 
همگانی برای حل مشکالت مردم باال زده شده است هیچ 

عذری از کم کاری پذیرفته شده نیست.
توسعه  ظرفیت های  همه  از  باید  ما  کرد:  اضافه  مظفری 
روستایی  توسعه  در  مساوی  شرایط  از  بهره گیری  برای 

بهره مند باشیم و از این ظرفیت های قانونی استفاده کنیم.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب نیز در حاشیه این دیدار 
روند  از  گزارشی  توسعه  طرح های  از  بازدید  و  مردمی 
بیان  و  کرد  ارائه  داراب  شهرستان  در  محرومیت زدایی 
در  بحرانی  و  دشوار  شرایط  همه  در  مسکن  بنیاد  داشت: 
کنار مردم است. محمد هادی میزان اضافه کرد: تسریع در 
پیشرفت و اجرای پروژه های توسعه روستایی با استفاده از 
همدلی مسئوالن و همراهی و مشارکت مردم فرصتی است 
که باید بیشتر و بهتر به آن توجه کرد و از گشایش های 

ایجاد شده در این زمینه بهره گیری نمود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب، مهاجرت های ناخواسته 
در  مشکالت  از  یکی  را  خشکسالی  تداوم  از  ناشی  و 
این شهرستان  روستاهای  سایر  در  و  بیابان  قلعه  روستای 
و  شغل  تأمین  برای  بهتری  شرایط  باید  و گفت:  دانست 
ایجاد درآمد در مناطق روستایی این شهرستان ایجاد شود 
تا از انگیزه های مهاجرت به شهرهای بزرگ کاسته گردد.
و بیان داشت: محرومیت زدایی و توسعه روستایی در این 
شهرستان از سوی بنیاد مسکن یک مطالبه همگانی است.

ممسنی
فرماندارشهرستانممسنی:

تشکیل چهارمین بخش شهرستان 
ممسنی مصوب شد

با تشکیل بخش  فرماندار شهرستان ممسنی گفت: دولت 
جوزان با مرکزیت مهرنجان در شهرستان ممسنی موافقت 
کرد. داوود ایوبی، در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: به 
لحاظ تقسیمات کشوری شهرستان ممسنی در حال حاضر 
از سه بخش مرکزی، دشمن زیاری، ماهورمیالتی تشکیل 

شده است.

استهبان
جایگاه پرورش شتر در ایج استهبان 

راه اندازی شد

جایگاه پرواربندی و پرورش شتر در منطقه ایج شهرستان 
به صورت  مترمربع و  به مساحت 400  استهبان در زمینی 
جهاد  خدمات  مرکز  کارشناس  شد.  راه اندازی  آزمایشی 
کشاورزی شهر ایج، دراین باره به ایرنا گفت: شتر به علوفه 
بسیار کم و آب محدود نیاز دارد و در مقابل بیماری و 
اختالف دما بسیار مقاوم است ضمن اینکه با آب وهوای 
افزود:  دارد. هادی درویش زاده  نیز سازگاری  ایج  منطقه 
و  میرزا  شریف  را  گوشتی  شتر  پرواربندی  مکان  این 
ایج ساخته اند  منطقه  دامداران  از  نفر  دو  حسین سمیع پور 
و دو شتر بالغ به وزن 700 کیلوگرم و تعداد 10 حاشیه 
)شتر نابالغ( یک و نیم ساله به وزن تقریبی هرکدام 400 

کیلوگرم در آن نگهداری می شود.
به گفته یکی از مالکان این مکان پرواربندی، قیمت هر 
شهرستان  و  خراسان  استان  از  شده  خریداری  بالغ  شتر 
سال  دو  هر  و  است  بوده  تومان  میلیون   15 مبلغ  داراب 
یک بار اقدام به زادوولد می کنند و پس از دوسالگی شتر 

می توان نسبت به فروش گوشت آن اقدام کرد. 
همچنین قیمت هر کیلوگرم شیر شتر 20 هزار تومان است 
و در حال حاضر روزانه 5 کیلوگرم شیر به دست می آید 
هزار   10 مبلغ  روزانه  شتر  هر  غذای  هزینه  اینکه  ضمن 
تومان برآورد می شود و از این لحاظ بسیار مقرون به صرفه 
از  یکی  به عنوان  اخیر  سال های  طی  شتر  پرورش  است. 

پرسودترین بخش های دامداری در کشور موردتوجه بیشتر 
قرارگرفته است، این حیوان به دلیل شرایط خاص فیزیکی 
به  و  است  مناسب  بسیار  شرایط سخت  در  زندگی  برای 
به مثابه خرما در  را  برخی کارشناسان می توان شتر  گفته 

بخش کشاورزی محسوب کرد.

فیروزآباد
ازسویکارمنددانشگاهپیامنورفیروزآباد

انجامشد؛
بازگرداندن بسته ای به ارزش ۱۹۵ میلیون 

ریال به صاحبش، پس از پیدا کردن
فیروزآباد  نور  پیام  دانشگاه  کارکنان  از  ابوالفتح رضایی 
بسته ای که حاوی گوشی موبایل آیفون به ارزش تقریبی 
۱۷۰ میلیون ریال و مبلغی وجه نقد به ارزش ۲۵ میلیون 
ریال بود را پیدا کرد و در یک اقدام خداپسندانه آن را به 

صاحبش بازگرداند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
در  گفت:  ماجرا  این  درخصوص  وی  فارس،  نور  پیام 
دانشگاه پیام نور فیروزآباد در حال کار بودم که متوجه 
شدم بسته ای حاوی یک دستگاه گوشی موبایل آیفون به 
همراه مبلغی وجه نقد در محوطه دانشگاه افتاده است؛ بسته 
وسوسه ای  کوچک ترین  دچار  اینکه  بدون  و  برداشته  را 
شوم به واحد امور اساتید این مرکز جهت آگهی در کانال 
فضای مجازی در میان دانشجویان و اساتید و... اقدام کردم 

که پس از چهار روز صاحب این بسته پیدا شد.
رضایی ادامه داد: گوشی فوق به دلیل نداشتن شارژ باطری 
خاموش و به علت نبود شارژر این مدل گوشی روشن نشد 
که دراین باره چاره ای جز اطالع رسانی و درج آگهی در 
فضای مجازی نداشتم.گفتنی است بنا به اظهارات صاحب 
هیچ  فیروزآباد  نور  پیام  دانشگاه  کارمند  این  فوق،  بسته 

مبلغی را به عنوان مژدگانی نپذیرفت.

استان بوشهر
دربارندگیهایپائیزی؛

۶۰ درصد سازه های آبخیزداری استان 
بوشهر آبگیری شد

از  بوشهر  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سرپرست 
در  استان  آبخیزداری  سازه های  درصد   ۶۰ آبگیری 

بارندگی های پاییزی تاکنون خبر داد.
اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  منتظری  غالمرضا 
داشت: درمجموع ۶۹۰ سازه آبخیزداری در استان بوشهر 
آبگیری  است که حجم  شده  احداث  طبیعی  منابع  توسط 
میلیون   ۲۰ حداقل  آبگیری  هر  در  سازه ها  این  )مخزن( 
که  سازه هایی  بیشتر  کرد:  تصریح  وی  است.  مترمکعب 
مرکز  و  شمال  به  مربوط  شدند  آبگیری  امسال  پاییز  در 
استان است و با توجه به پیش بینی های هواشناسی و بررسی 
در  پاییزی  باران  بارش  وضعیت  برای  مختلف  مدل های 
استان بوشهر، انتظار می رود تمامی سازه ها در پاییز حداقل 
یک بار و در برخی شهرستان ها تا سه بار آبگیری شوند.

سازه   ۳۱۲ بودن  دارا  با  جم  شهرستان  داد:  ادامه  وی 
آبخیزداری بیشترین تعداد را بین شهرستان های استان به 
ماه های آتی  امیدواریم در  است که  داده  اختصاص  خود 

این سازه ها نیز متأثر از باران رحمت الهی قرار گیرند.
احداث ۳۰ سازه جدید

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره 
و  بوشهر  استان  برای  آبخیزداری  سازه های  اهمیت  به 
کنترل آب های سطحی تصریح کرد: ۳۰ سازه جدید نیز 
در نیمه دوم سال جاری مراحل اجرا و احداث آنان در حال 
انجام است که امیدواریم همگی آنها تا پایان سال جاری 
عملیات  حجم  داشت:  اظهار  وی  برسند.  بهره برداری  به 
سازه های آبخیزداری، کل شهرستان های استان بوشهر را 
مالطی  سنگ  همگی  که  سازه ها  این  و  می دهد  پوشش 
هستند از محل صندوق توسعه ملی، اعتبارات استانی و ملی 

و همچنین نفت تأمین اعتبار شده است.
سفره های  تغذیه  سیل،  کنترل  باران،  آب  مهار  منتظری 

آبی  منابع  تقویت  آب ها،  روان  مدیریت  زیرزمینی، 
و  اشتغال  و  تولید  حفظ  در  آن  پایداری  به  کمک  و 
مقابله  خاک،  حفاظت  طبیعی،  منابع  عرصه های  احیای 
سازه های  اجرای  اهداف  مهم ترین  از  را  خشکسالی  با 

آبخیزداری در استان دانست.

استان خوزستان
اندیمشک

رئیسادارهجهادکشاورزیاندیمشک:
۳.۵ هزار هکتار از زمین های اندیمشک 

 به سبزی و صیفی اختصاص یافت

هزار  سه  اندیمشک گفت:  جهاد کشاورزی  اداره  رئیس 
به کشت  اندیمشک  اراضی کشاورزی  از  و ۵۰۰ هکتار 

پائیزه سبزی و صیفی اختصاص داده شد.
از  مهر  با خبرنگار  سید هدایت اله موسوی در گفت وگو 
کاشت ۱۵۰ هکتار باقال در اراضی اندیمشک خبر داد و 
عنوان کرد: ۵۰ هکتار از اراضی دیم اندیمشک به کشت 

عدس دیم در محدوده شهر حسینیه اختصاص یافته است.
وی افزود: ۱۰ هکتار نخود و ۱۰ هکتار یونجه در اراضی 
کشاورزی شهر آزادی و محدوده لور در بخش مرکزی 

اندیمشک کاشته شد.
هزار  سه  اندیمشک گفت:  جهاد کشاورزی  اداره  رئیس 
اندیمشک به کاشت  از اراضی کشاورزی  و ۵۰۰ هکتار 
انواع سبزی و صیفی اختصاص داده شد. وی افزود: یک 
در  آزادی  و  لور  محدوده  اراضی  از  هکتار   ۸۰۰ و  هزار 
و  اختصاص  اندیمشک  در  سیب زمینی  به  پاییزی  کشت 
کشاورزی  قطب های  از  یکی  به  را  اندیمشک  شهرستان 

استان خوزستان در فصل پائیز تبدیل کرده است.
موسوی اظهار کرد: ۴۸ هزار و ۹۵۰ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی اندیمشک در فصل پاییز به کشت ۱۵ محصول 
اراضی  بر روی  داشت  اختصاص و عملیات دوره  پاییزه 
در  اندیمشک  شهرستان  است.  انجام  حال  در  کشاورزی 
شمال استان خوزستان در نزدیکی دامنه کوه های رشته کوه 
زاگرس از تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در استان 

خوزستان محسوب می شود.

استان هرمزگان
جاسک
فرماندارجاسک:

 اولین ساختمان مرجع دریایی
در جاسک ساخته می شود

دریایی  مرجع  ساختمان  اولین  گفت:  جاسک  فرماندار 
کشور با تمام خدمات حوزه دریایی در سطح بین المللی در 

اسکله اداره بندر جاسک ساخته می شود.
با  نشست  در  رادمهر  محمد  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
و  بندری  شهرستان  گفت:  باهنر  شهید  بندر  اداره  مدیر 
استراتژیک و دسترسی  موقعیت  با  شبه جزیره ای جاسک 
به آب های آزاد که دارد فرصت خوبی برای ارائه خدمات 
دریایی دارد. رادمهر بیان داشت: با توجه به شرایط کشور 
و بحث صادرات غیرنفتی و توجه ویژه مجموعه نظام به 
این شهرستان و تأکیدات استاندار در سفر اخیر و بازدید 
از مجموعه بندری جاسک باید به زیرساخت های بندری 

در این شهرستان به صورت ویژه توجه کرد.
مرجع  ساختمان  ساختن  کرد:  عنوان  جاسک  فرماندار 

دریایی کشور با تمامی خدمات حوزه دریایی برج مراقبت، 
کادر و پلیس دریایی در سطح بین المللی در اسکله اداره 
بندر جاسک در حال ساخت است و این فرصتی است تا 

از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
توریست  رونق گردشگری، جذب  وی خاطرنشان کرد: 
خورها  کنار  در  شناورها  پهلوگیری  رمپ های  ایجاد  و 
و  حرا  جنگل های  با  خالصی  منحصربه فرد  خور  به ویژه 
نوع  در  مهاجر که حتی  و  اهلی  پرندگان  نادر  گونه های 
خود در خاورمیانه بی نظیر است، از دیگر ظرفیت های این 
با آب وهوای بهاری  شهرستان است  که در فصول سال 
می توان سرمایه گذاری کرد و نیاز به توجه و کار جهادی 

اداره بنادر در این شهرستان دارد.
رادمهر گفت: با راه اندازی خط مسافری و همچنین رمپ 
از  می شود  خودرویی  و  کانتینری  شناورهای  پهلوگیری 
حاشیه  کشورهای  نزدیکی  به  توجه  با  کشور  نقطه  این 
نیز  آزاد   به آب های  مستقیم  خلیج فارس و در دسترسی 
در صادرات و واردات فعالیت کرد. محمد حسینی مدیر 
بنادر شهید باهنر گفت: ما در حوزه توسعه ای برنامه های 

کوتاه مدت و بلندمدتی برای شهرستان جاسک داریم.
واردات  برای  متری   20 رمپ  کرد:  عنوان  حسینی 
شناورهای کانتینری و خودرویی، زیرساخت های آن در 
انبار  با وجود  و  آماده شده  بندر  اداره  اسکله چندمنظوره 

بزرگ پذیرای سرمایه گذاران این حوزه است.
مدیر بنادر شهید باهنر و شرق استان بیان داشت: عالوه بر 
آمادگی خدمات و راه اندازی خط مسافربری ایران عمان، 
شناور ناجی و کارد ساحلی نیز در این بندر در نظر گرفته 

شده و فعال می شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد

 راه ارتباطی 8۰ روستای 
کهگیلویه و بویراحمد مسدود شد

و  کهگیلویه  پایانه های  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
بویراحمد گفت که بارش شدید برف و باران در چند روز 
گذشته سبب مسدود شدن راه ارتباطی بیش از 80 روستای 
این استان و 2 محور فرعی گچساران- پازنان به بندر دیلم 

و سی سخت به پادنا در سمیرم شده است.
علی خوان پایه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
بازگشایی این تعداد راه روستایی توسط راهداران با وجود 
نیرو آغاز شده  امکانات و ماشین آالت محدود و کمبود 

است.
وی تصریح کرد که بیشترین تعداد روستاهای مسدود شده 
بخش های  و  چرام  و  کهگیلویه  شهرستان های  به  مربوط 

قلعه رئیسی و دیشموک هستند.
را  روستایی  راه  تعداد  این  شدن  مسدون  دلیل  خوان پایه 
این جاده ها عنوان  نبود زیرسازی مناسب  خاکی بودن و 
کرد و گفت: جاده برخی از روستاها نیز به دلیل جاری 

شدن سیل و طغیان رودخانه ها دچار خسارت شده اند.
کهگیلویه  پایانه های  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
محور   2 ارتباطی  جاده  همچنین  گفت:  بویراحمد  و 
در  پل  تخریب  دلیل  به  دیلم  بندر  به  پازنان  گچساران- 
این مسیر و نیز جاده سی سخت به پادنا در سمیرم به علت 

بارش سنگین برف مسدود شده اند.
خوان پایه تأکید که با وجود بارش باران، تمامی محورهای 

اصلی استان باز و تردد در آنها جریان دارد.
کهگیلویه و بویراحمد دارای 79 گردنه با 2 هزار و 846 
نقطه به طول 327 کیلومتر محور  کیلومتر و جاده و 66 

برف گیر است. 
بزرگراه،  از  اعم  راه  کیلومتر  هزار   6 حدود  استان  این 
این میزان 142  از  راه اصلی، فرعی و روستایی دارد که 
و  هزار  یک  اصلی،  راه  کیلومتر   505 بزرگراه،  کیلومتر 

238 کیلومتر راه فرعی و مابقی نیز روستایی است.
بیش از 44 درصد جمعیت افزون بر 723 هزارنفری این 

استان در روستاها ساکن هستند.
بویراحمد همچنین دارای یک هزار و 676  کهگیلویه و 
آن  روستای   700 حدود  که  است  سکنه  دارای  روستای 

باالی 20 خانوار جمعیت دارد.
23 راهدارخانه ثابت و سیار در محورهای مواصالتی این 
رانندگان  به  آماده خدمت رسانی  بارش ها  با شروع  استان 

هستند.
نیمه  سبک،  نقلیه  وسیله  دستگاه   200 با  خدمات رسانی 
و  کهگیلویه  ارتباطی  جاده های  در  سنگین  و  سنگین 

بویراحمد در حال انجام است.
نفر آماده باش و 100  از 250  این راهدارخانه ها بیش  در 
در  مسافران  به  خدمت  ارائه  برای  پشتیبان  نیروی  نفر 

عملیات های راهداری پاییز و زمستانه مستقر هستند.

پایان عملیات شاتکریت الیه اول تونل شهید باقری المرد
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان، یاسر مالیی رئیس اداره راه و شهرسازی المرد از اتمام 
عملیات الیه اول شاتکریت تونل شهید باقری المرد خبر داد. مالیی بابیان اینکه تونل شهید باقری المرد به طول 2650 متر بزرگ ترین تونل 
جنوب کشور به حساب می آید، افزود: با احداث این تونل گردنه صعب العبور چاه شور به طور کامل حذف شده و دسترسی مردم منطقه به مرکز 
شهرستان المرد و منطقه انرژی بر عسلویه هموار می سازد. وی اظهار داشت: تونل شهید باقری در قطعه یک محور المرد خنج واقع شده که 
خوشبختانه از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است و قطعه دوم به طول 24 کیلومتر و قطعه سوم این محور نیز به طول 23 کیلومتر است که 
در حال حاضر هر سه قطعه فعال است. رئیس اداره راه و شهرسازی المرد افزود: با اتمام این سه قطعه مسیر المرد به خنج 50 کیلومتر کاهش 

می یابد و همچنین چند گردنه و نقطه پرحادثه در این مسیر حذف خواهد شد. 
یاسر مالیی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات حفاری و آسفالت تونل شهید باقری به اتمام رسیده و برای احداث روشنایی این تونل 

تشریفات مناقصه آن در حال انجام است و امیدواریم با اتمام الیه دوم شاتکریت این تونل را افتتاح نماییم.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت   1397/07/11 مورخه   139760311034003388 شماره  رأي  برابر 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف 
شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي خورشيد افخمي گرائي فرزند کلبعلي به شماره 
شناسنامه 87 صادره از مرودشت به شماره ملي 2430693224 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
222/35 مترمربع قسمتي از پالک 2082/94 اصلي واقع در بخش 4 شيراز  خریداري از مالک رسمي 
نوشاد افخمي گرایي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد 
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت   1397/07/08 مورخه   139760311034003147 شماره  رأي  برابر 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  
به شماره شناسنامه 800  لطفي فرزند خيراله  نوراله  مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  ناحيه دو تصرفات 
صادره از فيروزآباد به شماره ملي 2451200693 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/50مترمربع 
و  عبدالحميد  اقایان  رسمي  مالک  از  خریداري  شيراز   4 بخش  در  واقع  اصلي   2148 پالک  از  قسمتي 
عبدالحسين صادقي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد 
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760311034003628 مورخه 1397/07/24 هيأت اول/دوم 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 آقاي عليرضا ساالري فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 
1130 صادره از خفر به شماره ملي 65559381005 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116مترمربع 
قسمتي از پالک 2074/225 اصلي واقع در بخش 4 شيراز  خریداري از مالک رسمي مع الواسطه ایران 
دخت قوامي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         
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