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روزنامه

پنجشنبه

استان فارس

کازرون

معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش
کازرون:

برنامه ملی شهاب؛ فرصتی
برای کشف استعدادهای فردی
دانشآموزان است

معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش کازرون گفت:
اجرای برنامه ملی شهاب در مدارس فرصت خوبی برای
کشف استعداد و تفاوتهای فردی دانشآموزان است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی حوزه
مدیریت آموزشوپرورش کازرون ،مراسم افتتاحیه دوره
آموزشی برنامه ملی شهاب برای مدیران ،معاونان و
آموزگاران مدارس دوره دوم ابتدایی (کالسهای چهارم،
پنجم و ششم) با حضور حبیب شریف و فخارزاده ،رئیس
و معاون بنیاد نخبگان فارس برگزار شد.
فخارزاده در جمع مدیران ،معاونان و آموزگاران مدارس
کازرون گفت :ایران در تولید علم ،در جهان ،رتبه خوبی
دارد ،اما در استفاده از علم و تبدیل آن به ثروت نیاز به
کار و تالش بیشتری دارد.
معاون بنیاد نخبگان فارس ،بابیان اینکه افراد بااستعداد در
کشور زیاد داریم ،اما افراد نخبه (با توجه به تعریفی که از
نخبه وجود دارد) محدود هستند ،افزود :باید تالش کنیم
که افراد مستعد به نخبگی برسند تا جامعه اثرات مثبت و
مفید این افراد را ببیند.
در ادامه معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش کازرون
اظهار داشت :این دوره باهدف آموزش مدیران ،معاونان
و آموزگاران مدارس ابتدایی برای شناسایی استعدادهای
هشتگانه دانشآموزان برگزار میشود.
محمود بتوان بر معلم محور بودن و فراگیر بودن برنامه ملی
شهاب تأکید کرد و ادامه داد :برنامه ملی شهاب بهطور
ویژه بر اصل تفاوتهای فردی بنا شده و قرار است به
همه دانشآموزان ،فرصتهای برابر یادگیری را هدیه
دهد و فرصت را جایگزین رقابت کند.
وی با تأکید بر اینکه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
دانشآموزان ابتدایی ضروری است ،تکیهبر اصول علمی
را یکی از مؤثرترین راهکارهای کشف استعدادهای برتر
دانشآموزی در مقاطع مختلف دانست.
گفتنی است برنامه ملی شهاب باهدف شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر ،سومین سال متوالی است که در مدارس
ابتدایی کازرون در حال اجرا است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی بوشهر خبر داد:

افزایش  ۱۰۰درصدی جذب کادر تخصصی مراکز درمانی تأمین اجتماعی بوشهر

مدیر درمان تأمین اجتماعی بوشهر از افزایش  ۱۰۰درصدی جذب کادر تخصصی مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،یلدا دارابی در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در راستای توسعه و ارتقای خدمات به جامعه هدف تأمین اجتماعی در
استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است .وی با اشاره به افزایش  ۲۵درصدی بودجه در سال جاری گفت :عالوه برافزایش قابلتوجه
بودجه درمان تأمین اجتماعی استان در سال جاری در بحث جذب اعتبار و پیگیری و وصول اعتبارات سالهای  ۸۵لغایت  ۹۵نیز اقدامات
ارزشمندی صورت گرفته است .دارابی تکمیل کادر تخصصی مراکز درمانی را از اولویتهای درمان تأمین اجتماعی استان دانست و گفت:
جذب پزشک و کادر تخصصی مراکز درمانی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد رشد داشته و در همین مدت  ۵۰نفر به
کادر پرستاری مجموعه درمانی تأمین اجتماعی استان افزودهشده است.

مدیر بنیاد مسکن فسا ،شتاببخشی در صدور اسناد
مالکیت در روستاها را در راستای توسعه دانست.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
بنیاد مسکن استان فارس ،نشست هماهنگی با حضور
کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان فسا و کارشناسان
و مسئوالن اوقاف این شهرستان در محل اداره اوقاف
شهرستان فسا برگزار شد.
محمد انصاری جابری مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا در
حاشیه این نشست بر لزوم ایجاد تعامل و همافزایی بین
دستگاهی برای پیشبرد برنامههای اعطای اسناد مالکیت در
روستاها تأکید کرد و بابیان اینکه شتاببخشی در صدور
اسناد مالکیت در روستاها در راستای توسعه است ،گفت:
با ایجاد و حفظ تعامل بین دستگاههای مسئول میتوان در
این زمینه گامهای ارزندهای برداشت.
انصاری جابری با برشمردن مزایای صدور اسناد مالکیت
خواستار همکاری و مشارکت ثبتاسناد و امالک و
اوقاف در این امر شد و گفت :تضمین مالکیت و ارزش
دادن به تثبیت مالکیت خانههای مسکونی ،جلوگیری
از تعارض مالکان ،وجود وثیقهای مطمئن برای اخذ
تسهیالت ،جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به
شهرها ،برنامهریزی مؤثر در بازار خریدوفروش و قانونمند
کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و
بهداشت ،از نتایج اجرای این طرح خواهد بود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا تأکید کرد ،جلوگیری از
نزاع و اختالفات ملکی ،ارتقای توسعه پایدار و پشتیبانی از
مدیریت محیطزیست ،خودکفایی در امر تولید محصوالت
کشاورزی ،برقراری نظام مالیاتی برای معامالت و اسناد
مالکیت ،محرومیتزدایی روستایی از دیگر نتایج اجرای
طرح اعطای اسناد مالکیت خواهد بود.
وی افزود :داشتن اموال باعث افزایش مشارکت و فعالیت
در روستاها میشود که خود توسعه پایدار را به همراه
خواهد داشت و از مهاجرتهای ناخواسته خواهد کاست.
در این نشست پس از بررسی و رایزنی اعالم شد:
روستاهای کاظمآباد ،بانیان ،دشت احمد ،اکبرآباد
سردشت در حال حاضر فاقد عرصه منازل مسکونی
موقوفه است و تنها روستای خیرآباد حومه دارای اراضی
مسکونی موقوفه است که مقرر گردید اداره اوقاف نسبت
به تشکیل پرونده و ارسال آن به بنیاد مسکن اقدام و بنیاد
مسکن نیز نسبت به سیر مراحل قانونی و ارسال پروندهها
به اداره ثبتاسناد جهت صدور سند اقدام نماید.

استان خوزستان

آبادان

شتاببخشی در صدور اسناد
مالکیت در روستاها در راستای
توسعه است

بین  ۱۵تا  ۲۰درصد است با توجه به تعامالت فرابخشی
و بین سازمانی مهمترین برنامه ما است.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر خوزستان با اشاره به
عملیاتهای امدادرسانی توسط امدادگران جمعیت
هاللاحمر استان یادآور شد :در روزهای گذشته
تالشهای خوبی درخصوص امدادرسانی صورت
گرفت؛ بهطوریکه در دو ماه گذشته سه حادثه را
مدیریت کردیم.
اسکان اضطراری  ۷۰۰نفر در سیالب اندیکا
پخدادادی بیان کرد :این حوادث نجات زن باردار در
اندیکا ،نجات یک فرد از مرگ حتمی در آغاجاری
و همچنین رهاسازی و نجات سه سرنشین خودرو در
هندیجان بود.
وی با اشاره به عملیات امدادی امدادگران هاللاحمر
در سیالب اندیکا ادامه داد :در سیالب هفته گذشته
اندیکا بیش از  ۷۰۰نفر را در مدارس این شهر بهصورت
اضطراری اسکان دادیم و  ۱۵نفر رهاسازی کردیم و
چهار نفر نیز نجات یافتند.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر خوزستان گفت:
تخصیص جت اسکی و زنده یاب به جمعیت به توسعه
زیرساختهای ما کمک کرد.
برنامههای ویژه هاللاحمر خوزستان برای توسعه
آموزشهای تخصصی امدادی و کاهش ضریب
خطرپذیری  ۶پایگاه امداد و نجات بینراهی احداث
میشود.
خدادادی اضافه کرد :هاللاحمر برنامههای خاصی
برای توسعه آموزشهای تخصصی بهمنظور کاهش
خطرپذیری جامعه را دارد که احداث  ۶پایگاه امداد و
نجات بینراهی ازجمله این برنامهها است.
وی گفت :در راستای برنامههای آموزشی و فرابخشی
فرمانداران شهرها را آموزش و با توجه به تنگناهای
اعتباری و مالی برای کاهش خطرپذیری و تابآوری
میتواند با ترویج آموزش انجام شود.

استان هرمزگان
فرمانده منطقه یکم امامت نداجا:

اجالس آیونز و رزمایش مشترک
کشورهای عضو در بندرعباس
برگزار میشود

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر خوزستان:

 ۶پایگاه امداد و نجات بینراهی
در خوزستان احداث میشود

فسا

مدیر بنیاد مسکن فسا:

صفحه

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر خوزستان گفت:
هاللاحمر برنامههای خاصی برای توسعه آموزشهای
تخصصی بهمنظور کاهش خطرپذیری جامعه را دارد
که ازجمله آن احداث  ۶پایگاه امداد و نجات بینراهی
است.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی خدادادی در نشست
کارگروه امداد و نجات ستاد مدیریت بحران استانداری
خوزستان در سالن جلسات مدیریت بحران استان اظهار
کرد :با توجه به دیدگاه و راهبرد جمعیت هاللاحمر
کشور در سالهای گذشته درخصوص کاهش میزان
خطرپذیری و ضریب آسیبپذیری جامعه برنامههای
متنوعی را برگزار کردیم.
وی افزود :کاهش خطرپذیری و افزایش میزان آمادگی
اقشار و آحاد مختلف جامعه که در حال حاضر عددی

آگهی حصر وراثت

خانم عذری شعبانی به شماره ملی  2372362811به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی
به شماره  97/915تقدیم این دادگاه نموده و چنین اشعار داشته شادروان قاسم شعبانی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه
 ۱۳۰۰ /211در تاریخ  1396/11/7در اقامتگاه ائمی خود درگذشته و ورثه حين الفوت وی عبارتند از -1 :على شعبانی
ش  .ملی  ۱۳۲۸ / ۲۳۷۲۳۱۹۷۴۴صادره از حوزه کازرون پسر متوفی  -۲على نظر شعبانی ش ملی ۱۳۳۵ / ۲۳۷۱۶۰۳۴۷۳
صادره از حوزه کازرون پسر متوفی  -۳خداداد شعبانی ش  .ملی  ۱۳۳۸ / ۲۳۷۲۳۴۹۶۱۹صادره از خوزه کازرون پسر متوفی
 -۴محمدحسین شعبانی ش ملی  ۱۳۴۷ / ۲۳۷۱۶۰۴۲۷۵صادره از حوزه کازرون پسر متوفی  -۵حسین شعبانی ش .ملی
 1348 / ۲۳۷۱۶۰۴۲۸۳صادره از حوزه کازرون پسر متوفی  -۶نعمت اله شعبانی ش  .ملی  ۱۳۴۹ / ۲۳۷۱۶۰۴۲۹۱صادره از
حوزه کازرون پسر متوفی  -۷نازی شعبانی ش  .ملی  ۱۳۲۶/ ۲۳۷۱۶۰۲۹۲۲صادره از حوزه کازرون دختر متوفی  -۸زینت
شعبانی ش  .ملی  ۱۳۳۱ / ۲۳۷۲۳۲۶۱۵۵صادره از حوزه کازرون دختر متوفی  -۹عذری شعبانی ش  .ملی ۲۳۷۲۳۶۲۸۱۱
 ۱۳۴۲/صادره از حوزه کازرون دختر متوفی  -۱۰فاطمه شعبانی ش  .ملی  ۱۳۴۴ / ۲۳۷۲۳۶۹۲۹۶صادره از حوزه کازرون
دختر متوفی
اینکه با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
7/1667
/1207م الف

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف قائمیه

فرمانده منطقه یکم امامت نداجا گفت :اجالس ایونز و
رزمایش مشترک توسط کشورهای عضو این اجالس
در بندرعباس نیز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،دریادار دوم مجتبی محمدی
در دیدار با فرمانده ناوگروه اعزامی از پاکستان ضمن
خوشآمدگویی گفت :توسعه مناسبات نظامی بین
جمهوری اسالمی ایران و پاکستان باعث افزایش حسن
همجواری و تقویت همکاریهای دو کشور بخصوص
توسط نیروهای دریایی دو کشور خواهد شد.
فرمانده منطقه یکم امامت نداجا با اشاره به اشتراک دو
کشور گفتن :دریایی بودن دو کشور ،زبان مشترک،
تشابهات دینی و مذهبی و زبان و فرهنگ مشترک
باعث نزدیکی و تقویت روابط دو کشور خواهد شد.
دریادار دوم محمدی گفت :راهبرد نیروی دریایی
راهبردی ارتش تقویت حسن همجواری با تمام
همسایگان و نشان دادن این موضوع در برقراری امنیت
منطقه و اقیانوس هند توسط کشورهای دریایی منطقه
و بدون حضور کشورهای فرامنطقهای است که تجلی
این مفهوم در اجالس آیونز در ماه آینده در بندرعباس
خواهد بود که در نظر است یک رزمایش مشترک
توسط کشورهای عضو اجالس آیونز نیز برگزار شود.
فرمانده منطقه یکم اظهار داشت :ما کشوری هستیم که
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به استقالل و عدم وابستگی خود افتخار میکنیم که اوج
این استقالل ما در هشت سال جنگ تحمیلی بود که در
این مدت ارتش ما تجربیات گرانبهایی را کسب کرد
که در این مدت ارتش جمهوری اسالمی ایران درزمینه
آموزش ،ساخت و تعمیرات خودکفا و مستقل بود.
وی گفت :نیروی دریایی پاکستان دارای ظرفیتهای
آموزشی باالیی است و ما روی این ظرفیتها با افزایش
تعامالت آموزشی و برگزاری دورهای گوناگون بین
نیرو دریاییهای دو کشور حساب باز کردهایم.
دریادار محمد سالم فرمانده ناوگروه پاکستانی در ادامه
گفت :حضور ما در بندرعباس با ظرفیت  4یگان شناور
نشاندهنده توجه ویژه پاکستان در حفظ و گسترش
رابطه دوستانه و افزایش تعامالت در آینده است.
دریادار محمد سالم گفت :بین دو کشور تشابهات
زیادی دیده میشود که این تشابهات دارای پیشینه
تاریخی است ،زبان پاکستانی بیش از هر زبان دیگری
به زبان فارسی نزدیک است و سرود ملی ما بهجز یک
کلمه تمامًا فارسی است.
وی با ابراز خرسندی از حضور در منطقه یکم امامت
نداجا گفت :ما به اینجا آمدهایم تا بتوانیم تعامالت
مفیدی را با برادر خودمان داشته باشیم و انتظار حضور
ناوگروه نیروی دریایی ارتش را در پاکستان میکشیم.
فرمانده ناوگروه صلح و دوستی پاکستان گفت :نیروی
دریایی ایران دارای تجربیات ارزشمند زیادی در عرصه
دریا است که ما تمایل داریم با افزایش دورههای
آموزشی در دو کشور از این تجربه گرانقدر بهرهمند
شویم.
دریادار محمد سالم در پایان با اشاره به برگزاری
اجالس آیونز گفت :نیروی دریایی پاکستان عضو ثابت
اجالس آیونز است و معتقدیم امنیت دریایی منطقه و
اقیانوس هند با حضور نیروی دریایی کشورهای منطقه
و بدون دخالت کشورهای فرا منطقهای تأمین خواهد
شد.
الزم به ذکر است در پایان و بهرسم یادبود جوایزی
توسط فرمانده منطقه یکم و فرمانده ناوگروه پاکستانی
اهدا شد.

کهگیلویه و بویراحمد بابیان اینکه به دنبال تولید همراه
با اشتغال باهدف صادرات صنایعدستی در روستاهای
استان هستیم ،خاطرنشان کرد :در خیلی از روستاهای
کهگیلویه و بویراحمد دوره آموزشی صنایعدستی
همراه با تولید راهاندازی شده است.
باقری ،دست بافتهای زنان سادات محمودی را با
کیفیت عنوان و تصریح کرد :متأسفانه درگذشته سود
حاصل از دست بافتهای زنان این دهستان در جیب
دالالن میرفت امروز با تالشهای صورت گرفته
تولیدات این منطقه را بهصورت مستقیم به بازار فروش
داخلی و خارجی صادر میشود.
وی ادامه داد :صنایعدستی در مناطق محروم استان
کهگیلویه و بویراحمد نقش مهمی در اشتغالزایی در
این مناطق دارد.
به گزارش ایسنا ،اولین محموله صادرات صنایعدستی
سادات محمودی توسط شرکت تعاونی حاج رسول
محمودی کارآفرین بخش صنایعدستی استان تهیهشده
است .محمودی با دریافت تسهیالت ارزانقیمت از
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
کهگیلویه و بویراحمد توانسته است برای  50بانوی
بافنده صنایعدستی سادات محمودی شغل ایجاد کند.

ارائه بیش از  ۶میلیارد تومان
خدمات بهداشتی و درمانی
به مددجویان کمیته امداد
کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد

دنا

دست بافتهای زنان سادات
محمودی دنا به بازارهای جهانی
صادر شد

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
کهگیلویه و بویراحمد از صادرات دست بافتهای زنان
سادات محمودی از توابع بخش پاتاوه شهرستان دنا به
بازارهای جهانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه کهگیلویه و بویراحمد
محمود باقری در جمع خبرنگاران بابیان اینکه این
محموله توسط یک شرکت تعاونی صنایعدستی در
دهستان سادات محمودی جهت ارسال به بازارهای
جهانی تهیه شده است گفت 200 :متر گیلم در ابعاد
مختلف و بارنگ بندیهای مناسب برای نخست بار در
تاریخ استان به نام دست بافتهای زنان کهگیلویه و
بویراحمد صادر شده است.
وی اظهار کرد :در سادات محمودی شهرستان دنا
حدود  ۷۰درصد زنان در امر تولید صنایعدستی مشغول
هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

آگهی حصر وراثت

آقای حسین سپرهم فرزند علی اکبر به شرح دادخواستی که بکالسه  971032ش  4این شورا ثبت
گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته شادروان خانم حسینی فرد فرزند
محمد به شماره ملی  ۱۳۰۳ - ۲۳۷۰۱۲۹۳۳4صادره از کازرون در تاریخ  97/7/15در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان کازرون فوت نموده و وارث حين فوت آن مرحوم عبارتند از -1 :نصراله سپرهم به
شماره ملی  ۱۳۲۷ - ۲۳۷۱۷۳۵۵۰۷کازرون پسر متوفی  -2حسين سپرهم به شماره ملی ۲۳۷۰۲۳۹ ۵۸۱
  ۱۳۳۳کازرون پسر متوفی  -3مقبل سپرهم به شماره ملی  ۱۳۲۲ - ۲۳۷۱۷۱۰۳۷۷کازرون پسرمتوفی  -4محمد سپرهم به شماره ملی  ۱۳۲۵ - ۲۳۷۱۷۲۹۱۹۱كازرون پسر متوفی  -5غالمرضا سپرهم
به شماره ملی  ۱۳۳۰ - ۲۳۷۰۲۳۹ ۵۷۳کازرون پسر متوفي  -6نرجس خاتون سپرهم به شماره ملی
 ۱۳4۰ - ۲۳۷۰۵۰۱۹۱۱کازرون دخترمتوفی  -7هاجر سپرهم به شماره ملی ۱۳۳۵ - ۲۳۷۰۲۷۸۱۹6
کازرون دختر متوفی  -8زهرا سپرهم به شماره ملی  ۱۳۳4 - ۲۳۷۱۷۸4۷4۵کازرون دختر متوفی -9
سارا سپرهم به شماره ملی  ۱۳4۱ - ۲۳۷۰۳۰۷۱۰۲کازرون دخترمتوفى والغير
اینک شورا پس از انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس
اعتراضی دارد و یاوصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و
بویراحمد گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون شش
میلیارد و  ۱۴۴میلیون تومان خدمات بهداشتی و درمانی
به مددجویان ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه کهگیلویه و بویراحمد،
قباد مبشری در جمع خبرنگاران افزود :بهمنظور ارائه
خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان تحت حمایت
در  ۹ماهه سال جاری پرداخت شد.
وی اظهار کرد :در حال حاضر ده هزار و  ۲۲۴مددجوی
شهری در این استان دارای کارت بیمه درمانی این نهاد
هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و
بویراحمد خاطرنشان کرد :یک میلیارد و  ۴۵میلیون
تومان در سال جاری خدمات درمانی به این افراد ارائه
شده است.
مبشری تصریح کرد :بیمارستانهای دولتی و
خصوصی ،درمانگاه ،آزمایشگاه ،فیزیوتراپی ،پزشکان
عمومی و خصوصی ،رادیولوژی و سونوگرافی و در
مجموع  ۸۳مرکز درمانی با این نهاد طرف قرارداد
هستند.
وی ادامه داد :در راستای بیمه اجتماعی نیز یک میلیارد
و  ۶۹۶میلیون تومان برای  ۷۴۷نفر از مجریان طرحهای
اشتغالزا و  ۷۵۰نفر از زنان سرپرست خانوار تحت
حمایت در نهماهه سال جاری پرداخت شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و
بویراحمد عنوان کرد :در مجموع در سال جاری ۹
هزار و  ۶۲۵نفر از مددجویان نیازمند از خدمات ویژه
درمان در این نهاد برخوردار شدهاند.
مبشری اضافه کرد :همچنین یک میلیارد و ۶۴۰
میلیون تومان برای خدماتی ازجمله پرداخت
فرانشیز بیمارستان ،پاراکلینیک ،دارو ،بستری،
ایاب و ذهاب و حق نگهداری در منزل هزینه شده
است.
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای عبداله سرکاری فرزند کرم به شماره شناسنامه  1وشماره ملي
 5479892797با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۸۹
خشت تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط
به ششدانگ پالک  20/62ق  ۶واقع در بخش ۷فارس که ذیل دفتر الکترونیک
 ۱۳۹۵۲۰۳۱۱۰۳۸۰۰۰۳۰۸ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی ۳۴۴۰۰۱ب ۹۴/
صادر گردیده به علت نامعلوم مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده است .مراتب طبق ماده  ۱۲۰اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی
می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا حالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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