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استان فارس
الرستان

مدیرکلراهوشهرسازیالرستان
خبرداد:

 بهره برداری از دو پروژه راهسازی
و راهداری

اداره  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
معاون  رحیمی  حضور  با  الرستان  شهرسازی  و  راه  کل 
پروژه  دو  فارس  استانداری  عمرانی  امور  و  هماهنگی 
اداره کل  این  استحفاظی  در حوزه  راهسازی  و  راهداری 

به بهره برداری رسید.
آئین  در  الرستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  باقری فرد 
آرد  سه راهی  داشت:  عنوان  پروژه ها  این  از  بهره برداری 
فارس  استان  جنوبی  شهرستان  چندین  اتصال  نقطه  در 
خودروهای  چه بهتر  هر  ایمنی  حفظ  جهت  و  قرارگرفته 
عبوری طرح نصب روشنایی سه راهی آرد در دستور کار 
قرار گرفت و با بیش از 9 پایه روشنایی بااعتباری بالغ بر 
850 میلیون ریال به بهره برداری رسید. در ادامه مدیرکل 
راه و شهرسازی الرستان درخصوص بهسازی محور الر- 
المرد حدفاصل فداغ- بیرم تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
این  بهسازی  کل  اداره  این  اخیر  سال های  پروژه های 
محور بود که 3 کیلومتر از مسیر به صورت چهارخطه و 
6 کیلومتر از محور نیز با مشخصه راه اصلی بهسازی شد و 

بااعتباری بالغ بر 124 میلیارد ریال به اتمام رسید.
باقری فرد در جریان بازدید از دو تونل شهدای خلیج فارس 
گراش و شهید باقری المرد افزود: در محور الر- المرد دو 
گردنه صعب العبور و پرحادثه قرار دارد که با احداث این 
دو تونل ضمن کاهش زمان سفر مسیری ایمن و مطمئن 

در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.
طول  به  خلیج فارس  شهدای  تونل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عملیات  و  شده  واقع  فداغ  آرد-  حدفاصل  در  متر   860
 500 از  بیش  افزود:  رسیده،  پایان  به  تونل  این  حفاری 
متر عملیات کف برداری آن نیز انجام شده است و تونل 
شهید باقری نیز به طول 2650 متر از پیشرفت بسیار خوبی 
)استحکام بخشی  شاتکریت  عملیات  و  است  برخوردار 
توسط الیاف های بتنی( الیه اول به اتمام رسیده و در حال 
حاضر عملیات شاتکریت الیه دوم آن نیز در حال انجام 
است و نصب روشنایی این تونل نیز در مرحله مناقصه و 
انتخاب پیمانکار بوده و امیدواریم هر چه زودتر عملیات 

اجرایی آن نیز شروع شود.

مهر
کلنگ زنی یکی از بزرگ ترین 

مجتمع های خیر ساز 
در جنوب فارس

یکی از بزرگ ترین مجتمع های  خیرساز در جنوب فارس 
کلنگ زنی شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بهزیستی 
توان بخشی  ُمهر، آیین کلنگ زنی مجتمع جامع  شهرستان 
مهر  شهرستان های  مردم  نماینده  علوی  با حضور  وراوی 
فرماندار،  موسوی  اسالمی،  شورای  مجلس  در  المرد  و 
و  مسئولین  از  جمعی  تابعه،  بخشداران  فرماندار،  معاونین 
معتمدین محلی، مردم همیشه درصحنه شهر و بخش وراوی 

و تعدادی از معلولین و مددجویان بهزیستی برگزار شد.
آیین  در  فارس  بهزیستی  مدیرکل  موسوی  مرتضی  سید 
کلنگ زنی این پروژه خیرساز در بخش وراوی شهرستان 
ُمهر گفت: اقدام ارزنده و درخور ستایش خیر بزرگوار در 
احداث این مجتمع بزرگ توفیق الهی و نظر لطف خداوند 

قادر متعال است که شامل هرکسی نمی شود و چه بسیار 
افراد متمول و ثروتمند در جامعه وجود دارند که نمی دانند 
مال و دارایی خود را در چه راهی خرج کنند. در همین 
ابتدا از اقدام خیرخواهانه و نوع دوستانه خیر گرامی حاج 

حسین غالمپور تقدیر و تشکر می کنم.
موسوی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن دهه فجر و آغاز 
بهزیستی  افزود:  بهزیستی  سازمان  تأسیس  سال  چهلمین 
مولود انقالب است و باتدبیر عالمانه امام راحل در ایران 
خدمات  سال  چهل  این  طی  و  گرفت  شکل  اسالمی 
ارزشمندی به معلولین، محرومین و نیازمندان جامعه توسط 

این سازمان پیشرو ارائه شده است.
وی گفت: سازمان بهزیستی فارس توانسته است ۱۲۸ هزار 
هزار   ۳۰ و  مددجو  هزار   ۸ به  نزدیک  و  معلول   ۶۰۰ و 
خانواده نیازمند بی سرپرست را تحت پوشش قرار دهد و 
نیز در ۲۸  سرپرستی یک هزار کودک بد سرپرست را 

مرکز استان فارس بر عهده دارد.
وی با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی بیش از ۱۰۲ وظیفه 
به حوزه  ویژه ای  نگاه  امید   و  تدبیر  افزود: دولت  دارد، 
معلولین؛  از  جامع حمایت  قانون  و  است  داشته  بهزیستی 
و  مناسب سازی  ابعاد  همه  در  هدف  جامعه  خواسته های 

اشتغال معلوالن و... را مرتفع خواهد کرد. 
بهزیستی  سازمان  کرد:  بیان  فارس  بهزیستی  مدیرکل 
فارس درزمینه پیشگیری از معلولیت ها با کمک گروه های 
خودجوش بهزیستی و ۶۱۰ گروه اجتماع محور در استان و 
همکاری دیگر مسئوالن شهرستانی گام های مثبتی برداشته 
است که در این راستا طرح های غربالگری، معاینه چشم و 

مشاوره و آزمایش ژنتیک در حال اجرا است.
وی از واریز مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی استان 
سهمیه  که  بود  سال   ۱۲ گفت:  و  داد  خبر  اخیر  ماه  در 
مستمری به مددجویان اختصاص نیافته بود که خوشبختانه 
مشمول  فارس  استان  در  پوشش  تحت  آمار  برابر  سه 
دریافت مستمری شدند و در حال حاضر ماهانه به هر فرد 
۱۴۵ هزار تومان و ۴۶۵ هزار تومان به خانواده های ۵ نفره 
بیان کرد: ۳۹۰ موسسه خیریه در  پرداخت می شود. وی 
استان فارس راه اندازی شده است که  ۳ هزار خیراندیش با 

سازمان بهزیستی فارس همکاری دارند.

استان بوشهر
شهرداربوشهر:

زیرساخت های محالت جنوبی 
بوشهر تقویت می شود

 
شهردار بوشهر گفت: زیرساخت های محالت جنوبی شهر 

بوشهر تقویت می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین امیری در نشست 
ستاد بازآفرینی بافت هدف استان بوشهر اظهار داشت: در 
تقویت  روی  بر  را  خود  فعالیت های  عمده  بوشهر  استان 

بافت هدف متمرکز کرده ایم.
بافت های  در  ساختمانی  کار  پروانه  تخفیف  ارائه  از  وی 
هدف خبر داد و اضافه کرد: پارک محله ای تنگک اول، 
محالت،  پارک های  ایجاد  جنوبی،  محالت  معابر  بهبود 
اصالح هندسی بهسازی پارک مروارید، فضای سبز ازجمله 

این برنامه ها است.
طرح های  این  اجرای  کرد:  خاطرنشان  بوشهر  شهردار 
توانمندسازی  راستای  در  مهمی  بسیار  نقش  می تواند 
محالت داشته باشد و اجرای طرح های زیربنایی و روبنایی 

در این محالت را به صورت جدی در دستور کار داریم.
گناوه در طرح بازآفرینی دیده شود

اظهار  نشست  این  در  نیز  گناوه  شهردار  احمدی  ماشااهلل 
سابقه  سال   ۲۰۰ از  بیش  محله  سه  دارای  گناوه  داشت: 
است؛ ولی در حوزه بازآفرینی بافت های هدف گناوه در 
شهر  قدیمی  محالت  در  کرد:  اضافه  وی  نیست.  لیست 
معابر در دستور  بهسازی  برای  را  گناوه طرح های خوبی 

کار داریم؛ ولی کمبود قیر داریم و امیدواریم با مساعدت 
مسئوالن این قیر تأمین شود تا پروژه ها تکمیل شود.

و  راه  سوی  از  قیر  اختصاص  خواستار  گناوه  شهردار 
شهرسازی استان شد و ادامه داد: توسعه پارک های محله ای 

را به صورت ویژه در دستور کار داریم.
تخفیف ویژه در خورموج

اقدامات  به  اشاره  با  خورموج  شهردار  شیخیانی  احمد 
این  در  فرسوده  بافت  بازآفرینی  برای  گرفته  صورت 
درصدی   ۵۰ تخفیف  بر  عالوه  داشت:  اظهار  شهرستان 
دولت، شهرداری خورموج نیز تخفیف کاملی به شهروندان 

برای ارائه پروانه کار ارائه می کند.
دیلم مراکز اقامتی ندارد

شهردار دیلم نیز در این نشست به ظرفیت های گردشگری 
اقامتی  مراکز  درزمینه  داشت:   اظهار  و  کرد  اشاره  دیلم 
تشویقی  بسته های  امیدواریم  و  هستیم  روبه رو  کمبود  با 

ارائه شود.
وی خواستار اختصاص بخشی از اعتبارات بازآفرینی بافت 
با  امیدواریم  کرد:  بیان  و  شد  دیلم  شهرستان  به  فرسوده 
تخصیص اعتبار بتوانیم طرح هایی را در محالت اجرا کنیم.

بهبود معابر بافت فرسوده اهرم
شهردار اهرم نیز بیان کرد: با مصوبه ۵۰ درصدی تخفیف 
شده  صادر  ساختمانی  پرونده   ۲۹ اهرم،  در  شهر  شورای 
با  و  نکردیم  اقدامات  این  به  محدود  را  خود  ما  و  است 
بافت های  در  طرح ها،  تکمیل  با  گرفته  صورت  اقدامات 
فرسوده اهرم هیچ کوچه خاکی نخواهیم داشت.شکوه بیان 
کرد: نگاه ویژه ای به بافت فرسوده شهر اهرم داریم. برای 
ویژه ای  تالش  محله ای  پارک  و  مصنوعی  چمن  احداث 
داریم تا زمین موردنظر را تملک و طرح ها را اجرا کنیم.

خیابان  بتوانیم  درصورتی که  کرد:  تأکید  اهرم  شهردار 
موازی با خیابان بازار اهرم را اجرا کنیم مشکل ۵۰ ساله 
اهرم درزمینه ترافیک باالی خیابان بازار حل خواهد شد. 

نیاز به چند تملک زمین دارد که باید انجام شود.

استان خوزستان

آبادان
عضوکمیسیوناقتصادیمجلس:

توسعه زیرساخت های تجاری بندر 
اروندکنار ضروری است

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آبادان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: برای کاهش مشکالت اقتصادی و 
تجهیز  منطقه،  یکپارچه  توسعه  همچنین  امنیتی  معضالت 
بیشتری  شتاب  باید  اروندکنار  گمرک  و  بندر  توسعه  و 

پیدا کند. 
ایرنا اظهار داشت:  با خبرنگار  عامر کعبی در گفت وگو 
ارتباط مرزی میان بنادر اروندکنار ایران و فاو عراق یکی 
از راه های برون رفت مشکالت اقتصادی در منطقه است 
اروندکنار  تجاری  زیرساخت های  باید  راستا  این  در  که 

را مهیا کرد. 
وی افزود: برای رونق فعالیت تجاری در اروندکنار یک 
مراودات  طریق  آن  از  تا  شده  پیشنهاد  مشترک  آبراهه 
پیدا  اروندکنار هم گسترش  در  شلمچه  بر  تجاری عالوه 
کند که پس از طرح توجیهی و کارشناسی آن موضوع را 

باید دنبال و رایزنی کرد.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
و  توسعه  خوزستان،  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیریت 
بیشتری  شتاب  را  اروندکنار  بندر  زیرساخت های  تجهیز 
این میان موانع و کمبودها را اعالم کند تا  ببخشد و در 
مورد پیگیری قرار گیرد. کعبی تصریح کرد: برای کاهش 
امنیتی و توسعه یکپارچه  اقتصادی و معضالت  مشکالت 
اروندکنار  گمرک  و  بندر  توسعه  و  تجهیز  باید  منطقه 
شتاب بیشتری پیدا کند، در شرایط فعلی برقراری ارتباط 
در  بسزایی  تأثیر  عراق  فاو  با  اروندکنار  مرز  از  تجاری 

توسعه مراودات تجاری ایفا خواهد کرد.
بندر اروندکنار شهری از توابع شهرستان آبادان در استان 
شهرآبادان  جنوب  کیلومتری   50 در  که  است  خوزستان 

قرارگرفته که دارای ذخایر نفتی و بندر تجاری است.
رونق در بندر تجاری، گمرک و فراهم شدن زمینه اشتغال 
آبادان  اروندکنار  بندری  شهر  مردم  مطالبه جدی  جوانان 

است.

استان هرمزگان
کیش

رئیسکمیتهملیربوکاپایران:
 سمپوزیوم بین المللی رباتیک
و هوش مصنوعی در کیش 

برگزار می شود
از برگزاری سمپوزیوم  ایران  رئیس کمیته ملی ربوکاپ 
کیش  جزیره  در  مصنوعی  هوش  و  رباتیک  بین المللی 
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی  داد.  خبر 
سمپوزیوم  برگزاری  داشت:  بیان  خبرنگاران  جمع  در 
برنامه های  از  یکی  مصنوعی  هوش  و  رباتیک  بین المللی 
و  آسیا  ربوکاپ  بین المللی  مسابقات  دوره  دومین  جانبی 
اقیانوسیه است که با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه 
هوش مصنوعی و با سخنرانی پروفسور ایشی از متخصصان 
این حوزه و ارائه ۱۴ مقاله برجسته هوش رباتیک امروز 
»قلعه  برپایی  گفت:  وی  شد.  خواهد  برگزار  آذر   ۱۹
خالقیت« با محوریت رباتیک، کار جدیدی است که در 
این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۶۰۰ دانش آموز از 

استان هرمزگان و جزیره کیش برگزار می شود.
گفت:  اهواز  دانش آموزی  تیم  مربی  احمدی  آل  نعیم 
ربات های نرم افزاری نیاز به هزینه ساخت ندارند و با یک 

رایانه دستی می توان این ربات ها را شبیه سازی کرد.
سید محمد موسویان عضو تیم علوم رباتیک دانش آموزی 
یک  نمایشگاه  در  شده  ارائه  مجازی  ربات  گفت:  اهواز 
ربات امدادگر در سوانح طبیعی است و می تواند گرفتاران  

زیر آوار را نجات دهد.
مسابقات  در  شرکت کننده  ربات های  از  زیادی  تعداد 
دانشگاه  از  رهنمایی  جواد  بودند،  فوتبالیست  ربات های 
اصفهان درخصوص علت این موضع گفت: یکی از اهداف 
سال  در  فوتبال  مسابقه  برگزاری  ربوتیک  جهانی  کمیته 

2050 میالدی بین انسان و  ربات های فوتبالیست است.
ربات های  ارتقا  برای  تیم ها  منظور  همین  به  افزود:  وی 

فوتبالیست با جدیت تالش می کنند.
ایرانی درزمینه ربات های  با 5 تیم  تیم سنگاپور و آلمان 
صنعتی رقابت می کنند، فرزاد احمدی داور این رقابت ها 
رقابت  و  مطلوب  زمینه  این  در  را  کشور  محققان  توان 
را بسیار نزدیک عنوان کرد. ربات آتش نشان، امدادجو، 
حمل  و  پروازی  به صورت  کاال  حمل  زیردریایی، 
از  صنعتی  کارخانه های  لجستیک   و  انبارداری  در  کاال 
دستاوردهایی بود که در نمایشگاه رباتیک کیش ارائه شد.
اقیانوسیه  و  آسیا  ربوکاپ  اتحادیه  رئیس  چوو  پرفسور 
و گفت:  عنوان کرد  مطلوب  در حد  رقابت ها  برگزاری 
ایده های نو باید کاربردی شود و از توان این دانشمندان 
رباتیک، هوش  علوم  توسعه  و  رشد  در  محققان جوان  و 

مصنوعی و خدمت به بشریت بهره برد.
14 مقاله برتر از 70 مقاله رسیده به دبیرخانه مسابقات 19 
آذر با حضور پرفسور ایشی متخصص هوش مصنوعی در 

سمپوزیوم ربوکاپ کیش ارائه می شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد

 پرونده 33  اثر 
 کهگیلویه و بویراحمد برای ثبت 

در فهرست آثار ملی تهیه شده است 

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد از ارسال 33 پرونده ثبتی اثر میراث 

فرهنگی این استان به سازمان میراث فرهنگی برای ثبت 
در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

اداره  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه 
و بویراحمد، محمود باقری مدیرکل میراث فرهنگی این 
تعداد  این  از  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  استان، 
تاریخی  بناهای  به  مربوط  پرونده  هشت  ارسالی  پرونده 
امامزاده محمود، قلعه آذرخش، بنای مدرسه علمیه سادات 
در  شهرستان چرام، پل چم چیت و خانه آقای مدرسی، 
بنای قبرستان سمغان، قلعه راک در شهرستان کهگیلویه و 

قلعه سرخونی در شهرستان بهمئی است.
به  مربوط  پرونده  پنج  تعداد،  این  از  وی گفت: همچنین 
آثار طبیعی استان ازجمله چشمه بلقیس و چشمه کورسا 
و غارنزل در شهرستان چرام، غار ده شیخ در شهرستان دنا، 
درخت سدر مقدس دهدشت در شهرستان کهگیلویه است.
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تعداد 15 پرونده ثبت 
میراث معنوی شامل غذاهای محلی و ثبت عروسک لیلی 
سازمان  به  ثبت  شماره  گرفتن  برای  نیز  )تحته(  تخته  و 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارسال 

شده است. 

250 میلیارد ریال طرح راهسازی 
 در بهمئی در حال اجراست

بویراحمد  و  کهگیلویه  راه های  توسعه  و  ساخت  معاون 
از  اعم  راهسازی  ریال طرح  میلیارد   250 از  بیش  گفت: 
و  شهری  معابر  روستایی،  راه های  آسفالت  و  بهسازی 

بزرگراه در شهرستان بهمئی در حال اجراست.
محمد راستا در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
حدود 100 میلیارد ریال از این اعتبار مربوط به ساماندهی 
و بهسازی ورودی شهر لیکک به طول 10 کیلومتر است.
لیکک  ورودی  مسیر  از  کیلومتر  پنج  کرد:  تصریح  وی 
باقی مانده  بهره برداری رسید که پنج کیلومتر  به  سال 95 
بهره برداری  به  امسال  فجر  دهه  در  و  آسفالت  آماده  نیز 

کامل می رسد.
راستا ادامه داد که بهسازی و آسفالت معابر درون شهری 
لیکک مرکز شهرستان بهمئی که از 2 سال گذشته آغاز 
است. وی  اتمام رسیده  به  نیز حدود 50 درصد آن  شده 
میزان اعتبار اختصاص یافته برای بهسازی و آسفالت معابر 
شهری در لیکک را افزون بر 40 میلیارد ریال ذکر کرد.

طرح  ریال  میلیارد   80 بر  افزون  که  همچنین گفت  وی 
بهسازی و آسفالت راه روستایی در شهرستان بهمئی در 
حال اجراست. معاون توسعه و ساخت راه های کهگیلویه 
و بویراحمد تصریح کرد: 40 کیلومتر راه روستایی در 22 
روستا این شهرستان در حال ساخت است که آسفالت 13 
روستای آن به اتمام رسیده و مابقی نیز زیرسازی و آماده 
آسفالت است. شهرستان بهمئی با جمعیتی حدود 40 هزار 
نفر در فاصله 300 کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه و 
بویراحمد واقع شده است. راستا یادآور شد که ظرف پنج 
سال گذشته همچنین بیش از 460 کیلومتر راه روستایی در 

سطح استان احداث، بهسازی و آسفالت شده است.
راستا ادامه داد که میزان اعتبار هزینه شده برای این میزان 
گذشته  سال  سه  ظرف  استان  در  روستایی  راه  آسفالت 

افزون بر 2 هزار و 200 میلیارد ریال بوده است.
و  شهرون  و  الل  روستایی  جاده  کرد:  تصریح  وی 
برآفتاب جالله منطقه زیالیی شهرستان بویراحمد و برخی 
و  چرام  بهمئی،  شهرستان های  در  دورافتاده  روستاهای 
بخش دیشموک و چاروسا در شهرستان کهگیلویه ازجمله 
و  کهگیلویه  راه های  توسعه  و  ساخت  معاون  آنهاست. 
بویراحمد گفت که هم اینک نیز افزون بر 500 کیلومتر 
جاده روستایی در سطح استان برای در دست بهسازی و 
بویراحمد  و  کهگیلویه  اینکه  بابیان  وی  است.  آسفالت 
همچنان به لحاظ شاخص آسفالت راه روستایی نسبت به 
میانگین کشوری هنوز فاصله زیادی دارد، افزود: بیش از 
نیمی از مجموع چهار هزار و 500 کیلومتر راه روستایی 

در این استان خاکی است.

برگزاری اولین دوره تخصصی ویژه داوران قرآن در سال 97
مسئول امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیر به فارس از برگزاری اولین دوره تخصصی ویژه داوران قرآن در سال 97 خبر داد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، سید امیر جاللی اظهار داشت: دوره تخصصی ارتقای 
سطح داوران مسابقات قرآنی امسال در دو شهرستان برگزار می شود. وی افزود: اولین دوره آموزشی یک  روزه با حضور مربیان و اساتید 

قرآنی شهرستان اقلید در رشته تجوید و صوت و لحن برگزار شد و میزبان حدود 50 نفر از عالقه مندان قرآنی در دانشگاه فرهنگیان بود.
جاللی بابیان این که این دوره های آموزشی در سال های گذشته در شهرستان های مرودشت و ممسنی برگزار شد گفت: با فراخوان برگزار 
شده و با توجه به اولویت زمانی، دو شهرستان به عنوان میزبان این برنامه قرآنی انتخاب شد. این مسئول قرآنی اظهار داشت: تنها کسانی 
می توانند در این دوره تخصصی شرکت کنند که سابقه داوری مسابقات قرآنی در سازمان های مختلف را در کارنامه خود داشته باشند. وی 
بابیان این که به کیفیت برگزاری این دوره ها و نه کمیت توجه داریم افزود: هدف از برگزاری این برنامه، سطح بندی و ارتقای سطح داوران 

قرآنی برای استفاده از ظرفیت های آنان در برگزاری مسابقات قرآنی است.

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

هیأت   1397/08/21 مورخه   139760311034005622 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه دو تصرفات مالکانه 
شناسنامه  به شماره  ابراهیم  فرزند  نژاد  اباذري  آقاي رضا  متقاضی  بالمعارض 
2280472430 صادره از شیراز به کد ملی 2280472430 در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 124/45 مترمربع قسمتی از پالک 2083 اصلی واقع در 
بخش 4 شیراز  خریداري از مالک رسمی علیرضا دهقانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور 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 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.         18231/م الف    28643/17568
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/09/19          

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/10/04
جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

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

هیأت   1397/08/05 مورخه   139760311034004439 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه دو تصرفات 
شماره  به  حسن  فرزند  نمنق  عظیمی  کبري  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه 443 صادره از کلیبربه به شماره ملی 5199421557 در ششدانگ 
اصلی   2075/22 پالک  از  قسمتی  مترمربع   94 مساحت  به  خانه  باب  یک 
واقع در بخش 4 شیراز  خریداري از مالک رسمی علی ضامن قاسمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور 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 اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         18232/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/09/19           28642/17558

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/10/04
جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز 

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

هیأت   1397/08/10 مورخه   139760311034004846 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه دو تصرفات 
شماره  به  الیاس  فرزند  غضنفري  اسماعیل  آقاي  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ششدانگ  در  ملی 2298971730  شماره  به  شیراز  از  شناسنامه 596 صادره 
اصلی   2083 پالک  از  قسمتی  مترمربع   201/36 مساحت  به  خانه  باب  یک 
واقع در بخش 4 شیراز  خریداري از مالک رسمی سهم مشاعی خودش محرز 
گردیده است. لذا به منظور 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 اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         18233/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/09/19        28652/17601

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/10/04
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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

هیأت   1397/08/12 مورخه   139760311034005060 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقاي حسین امیري فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه 842 
صادره از بوانات به شماره ملی 5139547880 در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 22/71 مترمربع قسمتی از پالک 2082/856 اصلی واقع در بخش 4 
شیراز  خریداري از مالک رسمی ناصر زارع محرز گردیده است. لذا به منظور 
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 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند 
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 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.         18234/م الف        28637/17592 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/09/19         

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/10/04
جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز


