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استان فارس

الرستان
توسعه بسترهای جذب سرمایه گذار 

در شهرک های صنعتی  الرستان

برنامه  از  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
این شرکت برای ایجاد و راه اندازی شهرک ویژه صنعتی 
بزرگ در الرستان خبر داد و گفت: با توجه به موقعیت 
جغرافیایی شهرستان، وسعت منطقه، وجود سرمایه گذاران 
حوزه  کشورهای  مقیم   الرستانی   اقتصادی   فعاالن  و 
خلیج فارس و نیز نزدیکی شهرستان  با کشورهای حاشیه 
منطقه  این  در  شهرک  این  راه اندازی  خلیج فارس  حوزه 

توجیه پذیر است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت 
با  جلسه  در  فتوحی  احد  فارس،  صنعتی  شهرک های 
معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان با اشاره به لزوم 
برنامه ریزی مسئوالن شهرستان برای ترسیم آمایش صنعت 
الرستان مبتنی بر مزیت های منطقه ای گفت: در این زمینه 
فضایی  در  صنعتی  ویژه  شهرک  راه اندازی  با  است  نیاز 
استقرار  برنامه ریزی مناسبی برای  با ۱۰۰۰ هکتار  حداقل 
صنایع و جذب سرمایه گذاران فراهم شود تا بسترهای الزم 

برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار ایجاد شود.
و  مناسب  اراضی  کرد  درخواست  ویژه  فرماندار  از  وی 
این شرکت  به  را  این شهرک  راه اندازی  به منظور  مستعد 
استانی  و  ملی  سطوح  در  مجوزها  اخذ  مراحل  تا  معرفی 

انجام شود.
راه اندازی  برای  این شرکت  آمادگی  از  ادامه  در  فتوحی 
ناحیه  یا  شهرک  فاقد  مناطق  در  صنعتی  جدید  نواحی 
و  داد  خبر  باغ  و صحرای  بنارویه  و  جویم  نظیر  صنعتی 
گفت: در این زمینه نیز مسئوالن شهرستان چنانچه زمین 
مناسب دارای حداقل آب موردنیاز بخش صنعت معرفی 
کنند آماده راه اندازی نواحی صنعتی برای ایجاد اشتغال و 

جذب سرمایه گذاری هستیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در ادامه با 
به اختصاص مشوق های جدید برای سرمایه گذاران  اشاره 
در شهرک های صنعتی الر، اوز، بیرم، حسن لری و پشت 
سنگر گفت: برای حمایت از سرمایه گذاران شهرک های 
صنعتی الر و حسن لری و پشت سنگر در صد بهای نقدی 
به 10 درصد با اقساط 42 ماهه و در شهرک های صنعتی 
اوز و بیرم نیز درصد نقدی به 5 درصد با اقساط 48 ماهه 

رسیده است. 
زمان بندی  برنامه  طی  بهره برداری  به شرط  افزود:  فتوحی 
و نیز ایجاد اشتغال بر اساس جواز تأسیس سرمایه گذاران 
در شهرک صنعتی بیرم تا سقف 90 درصد؛ در شهرک 
صنعتی اوز تا سقف 70 درصد و در شهرک های صنعتی 
الر و حسن لری و پشته سنگر نیز تا سقف 50 درصد از 

مشوق سرمایه گذاری بهره مند می شوند. 
برخی زیرساخت ها در  توسعه و تکمیل  بر  وی همچنین 
شهرک های صنعتی الر تأکید کرد و گفت: این شهرک ها 
درزمینه زیرساختی وضعیت مناسبی دارند و شرایط برای 
سرمایه گذاری فراهم است و به زودی طرح تصفیه خانه نیز 

به مدار وصل می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس تصریح کرد: 
شهرک صنعتی الر که بزرگترین شهرک صنعتی جنوب 
ظرفیت  مساحت،  هکتار   ۱۱۸ با  می شود  محسوب  استان 
استقرار ۲۹۰ واحد صنعتی با پیش بینی اشتغال ۱۴۰۰ نفر را 
دارد که تاکنون ۱۱۸ قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان 

در این شهرک صنعتی منعقد و دارای ۷۶ واحد بهره بردار 
با اشتغال زایی ۸۰۰ نفر است.

پشت  و  لری  حسن  صنعتی  نواحی  در  کرد:  اضافه  وی 
با  قرارداد   ۲۷ تاکنون  مساحت،  هکتار   ۳۰ با  نیز  سنگر 
با  واحد   ۹ تعداد  این  از  که  شده  منعقد  سرمایه گذاران 
اشتغال ۱۱۳ نفر در مرحله بهره برداری و ۱۸ واحد تولیدی 

و صنعتی نیز در مرحله ساخت وساز است.
شهرک  توسعه  به منظور  برنامه ریزی  از  همچنین  فتوحی 
صنعتی پشت سنگر در فضایی به مساحت ۶۰ هکتار خبر 
داد و گفت: کار الحاق اراضی به این شهرک انجام شده 
نیز  الحاقی  اراضی  کاربری  زمان بندی  مراحل  به زودی  و 

مشخص خواهد شد.

پاسارگاد
بازدید بخشدار و مدیر بنیاد مسکن 
شهرستان پاسارگاد از پروژه های 

بنیاد

بخشدار بخش مرکزی شهرستان پاسارگاد به همراه محسن 
از  جمعی  و  شهرستان  این  مسکن  بنیاد  مدیر  ابراهیمی 
کارشناسان از پروژه های در حال اجرا توسط بنیاد مسکن 
و  میان  کته  وحدت،  شهرک  قوام آباد،  روستاهای  در 

جیسقان از توابع بخش مرکزی بازدید کردند.
بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
این  در  پاسارگاد  مرکزی  بخشدار  فارس،  استان  مسکن 
بازدید با قدردانی از اجرای باکیفیت و زیبای طرح هادی 
اجرای چنین خدمات عمرانی،  با  این روستاها گفت:  در 
بهداشتی، چهره روستاها، دگرگون و جذاب تر  رفاهی و 
شده است و به طور یقین در عدم مهاجرت روستائیان به 

شهرها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
از  برخی  بابیان  پاسارگاد  شهرستان  مرکزی  بخشدار 
تأمین  کرد:  اضافه  روستاییان  درآمدی  شاخص های 
معیشت و ایجاد درآمد موضوعی است که در کنار توسعه 
روستایی باید موردتوجه قرار گیرد تا انگیزه الزم برای 

کاهش مهاجرت ها به وجود آید.
بانشی در ادامه افزود: روستاها از دیرباز کانون کار و 
تولید بوده اند و این کارکرد روستا با افزایش اشتغال و 

کارآفرینی می بایست حفظ شود.
نیز  پاسارگاد  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر  ابراهیمی 
ضمن تشکر از بخشدار و همراهان، گزارشی از عملکرد 
کارهای  حجم  و  پاسارگاد  شهرستان  در  مسکن  بنیاد 
در  شده  گرفته  نظر  در  اعتبارات  میزان  و  شده  انجام 
روستاهای  بهسازی  عملیات  انجام  جهت  جاری  سال 
بخش مرکزی ارائه داد و افزود: اجرای طرح هادی در 
بهبود  روستاها،  آبادانی  و  عمران  موجب  روستاها که 
مهم ترین  از  یکی  می شود،  مردم  معیشت  و  زندگی 

اولویت ها این نهاد مقدس است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاسارگاد بابیان اینکه نهاد 
)ره(  امام  تاریخی  فرمان  صدور  یادگار  مسکن  بنیاد 
فعالیت های  است  راحل  امام   100 حساب  افتتاح  و 
محرومیت زدایی و عمران روستایی در این شهرستان را 
تشریح کرد و بیان داشت: شهرستان پاسارگاد امسال و 
سال های گذشته برخوردار از خدمات توسعه روستایی 

و محرومیت زدایی بوده است.

 استهبان
مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان:

 اولویت های زیست محیطی
در محدوده توسعه روستاها باید 

رعایت شود

  
همه  گفت:  نشست  این  در  استهبان  مسکن  بنیاد  مدیر 
در  زیست محیطی  اولویت های  و  زیست محیطی  الزامات 
باید  هادی  طرح های  قالب  در  و  روستایی  مناطق  توسعه 

رعایت شود.
بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اینکه  بر  تأکید  با  محمدی  مجید  فارس،  استان  مسکن 
به  را  آن  باید  است که  ودیعه ای  محیط زیست  و  طبیعت 
آیندگان تحویل دهیم، گفت: طرح های هادی با مشارکت 
و همراهی و نظر تکمیلی همه دستگاه های مسئول تدوین 
و اجرا می شود و رعایت بایدها و نبایدهای زیست محیطی 

در این طرح ها در اولویت است.
کرد:  خاطرنشان  استهبان  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
مناطق همواره  به طبیعت  توجه  الزامات زیست محیطی و 
مورد تأکید بوده و به عنوان یک فرهنگ باید در طرح های 
به  توجه  با  گردد،  لحاظ  نیز  توسعه  طرح های  و  عمرانی 
دست  پایدار  توسعه  به  می توان  که  است  محیط زیست 

یافت.
شهرستان  محیط زیست  اداره  رئیس  صفایی  علی اکبر 
استهبان نیز در این نشست با تقدیر از توجه بنیاد مسکن 
به موازین زیست محیطی اظهار داشت: زندگی بدون توجه 
این  نیست،  قابل تصور  الزامات محیط زیستی  به موازین و 
فرهنگ باید در جامعه ما نهادینه شود، شهرستان استهبان 
ازجمله مناطقی است که حس طبیعت دوستی و احترام به 
وجود  آن  روستاییان  و  شهروندان  همه  در  محیط زیست 
دارد و زندگی مردم برمدار بهره گیری بهینه از طبیعت و 

محیط زیست استوار است.

جهرم
 بخاری باغی در 400 هکتار
از باغ های جهرم نصب شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: بخاری باغی 
در سطح 400 هکتار از باغ های این شهرستان در مقابله با 

سرمازدگی نصب شده است.
از  دیدار  حاشیه  در  شهابی  محمدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
باغ های شهرستان جهرم افزود: با توجه به برودت هوا در 
سرمازدگی  احتمال  و  جهرم  شهرستان  در  اخیر  روزهای 
درختان مرکبات یکی از توصیه های ما برای پیشگیری از 

این امر استفاده از بخاری های باغی است.
در  اتوماتیک  تمام  بخاری  دستگاه  این  کرد:  اظهار  وی 

باغ ها نصب می شود. 
مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: دستگاه سنجش دما با 
برودت هوا به دمای زیر صفر فعال و این دستگاه را روشن 
جلوگیری  درخت  اندام  و  میوه  سرمازدگی  از  و  می کند 

می شود.
جهرم  فردی  توسط  مذکور  دستگاه  داشت:  اظهار  شهابی 
ثبت اختراع شده و باغداران جهرمی و شهرهای اطراف از 

آن استقبال کرده اند. 
به گفته وی، میزان قدرت هوادهی این دستگاه 10 الی 14 

هزار مترمکعب است.

استان بوشهر

بوشهر
زیرساخت های عمرانی در بافت 

تاریخی بوشهر اجرا شود
استاندار بوشهر گفت: زیرساخت های عمرانی و خدماتی 
سایر  و  شهرداری  سوی  از  شهر  این  تاریخی  بافت  در 

دستگاه های ذی ربط باید تقویت و اجرا شود.

با  نشست  در  گراوند  عبدالکریم  ایرنا،  گزارش  به 
سفر  در  افزود:  بوشهر  ایران شناسی  بنیاد  هیئت امنای 
رئیس جمهوری به این استان تالش می شود اعتبار موردنیاز 
تاریخی  بافت  در  عمرانی  زیرساخت های  توسعه  برای 

بوشهر به تصویب برسد.
وی بیان کرد: بافت تاریخی بوشهر با 38 هکتار وسعت 
این  دریانوردی  و  ادبی  تجاری،  فرهنگی،  هویت  بیانگر 
استان است به همین دلیل احیای این بافت از اولویت هاست.
گراوند اظهار داشت: بخشی از هویت بافت تاریخی بوشهر 
مراودات  و  پزشکی  فعالیت  اقتصادی،  تجارت،  ازجمله 
تقویت  به  نسبت  باید  که  دریاست  به  وابسته  فرهنگی 

موزه ها در این بخش توجه شود.
بوشهر  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  داد:  ادامه  بوشهر  استاندار 
در بافت تاریخی این شهر مستقر است و برای تجهیز و 

نوسازی آن 2 میلیارد ریال اعتبار پرداخت می شود.
بافت  در  دریایی  تجارت  موزه  داشت:  اظهار  گراوند 
تاریخی بوشهر دارای امکانات و تجهیزات مهم و تاریخی 
ابزارآالت و ثبت موزه در فهرست  است که کدگذاری 

موزه های تاریخی امری مهم و ضروری است.
بافت  در  مشروطه  ساختمان  به  توجه  بر  تأکید  با  وی 
تاریخی بوشهر گفت: دانشکده هنر و معماری در دل بافت 
تاریخی بوشهر مستقر است و تدوین طرح احیای بافت با 

همکاری این مرکز آموزش عالی مورد تأکید است.
تاریخی  بافت  جامع  طرح  شدن  اجرایی  بوشهر  استاندار 
بوشهر را راهی برای زنده نگه داشتن این بافت عنوان کرد 
و گفت: تقویت فضای گردشگری بافت تاریخی بوشهر، 
تبدیل عمارت علوی به مرکز چاپ، نشر و خانه مطبوعات 

و بازسازی کلیسا باید موردتوجه قرار گیرد.
به  مربوط  مذهبی  مراکز  انواع  وجود  داشت:  اظهار  وی 
ادیان و مذاهب گوناگون در بافت تاریخی بوشهر نشان 
بر  است  نزاع  و  تنش  بدون  مصالحت آمیز  هم زیستی  از 
همین اساس بازسازی تمام ساختمان های تاریخی موجود 

در بافت ضروری است.
کاربری  تعریف  و  تعیین  شد:  یادآور  بوشهر  استاندار 
ازجمله  بوشهر  تاریخی  بافت  در  مستقر  ساختمان های 
عمارت حاج رئیس و استفاده از این ظرفیت مهم در بخش 

مراکز اقامتی و خدمات گردشگری ضروری است.

استان خوزستان
مناطق عملیاتی نفت برخالف 
شهرهای بزرگ فاقد امکانات 

درمانی است
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت: 
بزرگ،  شهرهای  برخالف  نفت  صنعت  عملیاتی  مناطق 
فاقد امکانات درمانی هستند به همین منظور این سازمان 

در این گونه مناطق حضور مستقیم دارد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی مناطق نفت خیز 
هیئت مدیره  اعضای  جمع  در  سمیع  حبیب اله  جنوب، 
عامل  مدیران  و  نفت  صنعت  درمان  و  بهداشت  سازمان 
شرکت های تابع وزارت نفت در استان خوزستان، اظهار 
صنعت  درمان  و  بهداشت  سازمان  اصلی  اولویت  داشت: 
مناطق  به کارکنان  شایسته  و  مناسب  ارائه خدمات  نفت 

عملیاتی است.
برخالف  نفت  صنعت  عملیاتی  مناطق  داد:   ادامه  وی 
همین  به  هستند  درمانی  امکانات  فاقد  بزرگ،  شهرهای 
این  در  نفت  صنعت  درمان  و  بهداشت  سازمان  منظور 
مناطق حضور مستقیم دارد تا از کارکنانی که برای رشد و 

تعالی اقتصاد کشور تالش می کنند پشتیبانی کند.
او تجهیز بیمارستان نفت اهواز را یکی از فعالیت های این 
سازمان برشمرد که در این زمینه از تالش ها و پیگیری های 

صورت گرفته است.
افزود:  نفت  بهداشت و درمان صنعت  مدیرعامل سازمان 
یکی از ارکان اصلی این سازمان که اهمیت آن بیشتر از 
درمان است،  بحث پیشگیری و ارائه خدمات سالمت محور 
فعالیت های  اهم  به شاغالن و خانواده های آنان است که 
در دست اقدام در این حوزه شامل انجام معاینات دوره ای 
فعالیت  الگوی  اصالح  تغذیه،  الگوی  اصالح  کارکنان، 

بدنی و ترویج ورزش همگانی است.
کار در مناطق عملیاتی و وجود گازهای سمی

بخش  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 

دیگری از این نشست بیان داشت: با توجه به اینکه کار 
باالی سیاالت و وجود  به علت فشار  در مناطق عملیاتی 
گازهای سمی و مشتعل با خطرات زیادی همراه است و 
در صورت بروز حادثه می تواند خسارت های جانی و مالی 
بهداشت و درمان  نماید الزم است سازمان  شدیدی وارد 
صنعت نفت نسبت به ایجاد مراکزی در مناطق دورافتاده 

برای انجام اقدامات پیش بیمارستانی اقدام نماید.
احمد محمدی بابیان اینکه بخش زیادی از کارکنان این 
نیروهای  به پای  پا  و  هستند  غیررسمی  نیروهای  شرکت 
رسمی در عملیات مشارکت دارند، خواستار توجه سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت به این دسته از نیروها شد.

منطقه   14 در  نفت  صنعت  درمان  و  بهداشت  سازمان 
جغرافیایی اهواز و ماهشهر، آبادان، آغاجاری، گچساران، 
بوشهر و خارک، مسجدسلیمان، تهران، اصفهان، مرکزی 
و اراک، شمال، شمال غرب، شمال شرق، غرب کشور و 
فارس از طریق 9 بیمارستان، یک دی کلینیک، 24 پلی 
کلینیک، 69 درمانگاه خانواده، 89 درمانگاه سالمت کار 

و 71 مرکز پزشکیاری ارائه خدمات می کند.

استان هرمزگان

بندرعباس
 پنجره واحد سرمایه گذاری
در سیریک راه اندازی شد

 
سرمایه گذاری  واحد  پنجره  گفت:  سیریک  فرماندار 
شهرستان  این  در  سرمایه گذاری  اتاق  و  الکترونیکی 

راه اندازی شد.
اعضای  با  نشست  در  پرتابیان  عبداهلل  ایرنا،  به گزارش 
افزود: راه اندازی پنجره  این پنجره واحد سرمایه گذاری 
واحد سرمایه گذاری در جهت حمایت از سرمایه گذاران 
داخلی و خارجیف جذب سرمایه های داخلی و خارجی 
و همچنین تسهیل و سرعت بخشی در صدور مجوزهای 

اقتصادی صورت گرفته است.
فرماندار سیریک اظهار داشت: 13 اداره ازجمله صنعت، 
معدن و تجارت، شیالت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، 
و  راهداری  مسکن،  بنیاد  محیط زیست،  طبیعی،  منابع 
حمل ونقل، برق، ورزش و جوانان، راهداری و حمل ونقل 
اصلی  اعضای  از  اراضی  امور  و  نظام مهندسی  جاده ای، 

پنجره واحد سرمایه گذاری سیریک هستند.
جهت  در  پنجره  این  تشکیل  با  کرد:  اضافه  پرتابیان 
بررسی  و  آن ها  از  دعوت  و  سرمایه گذاران  جذب 
اداری  امورات  انجام  و  سرمایه گذاران  درخواست های 
سرمایه گذاری  امر  در  سرعت بخشی  و  تسهیل  باهدف 
به صورت متمرکز و فعال اقدامات بسیار مؤثری صورت 

خواهد گرفت.
از  برخورداری  به واسطه  سیریک  شهرستان  گفت:  وی 
وجود  و  دریانوردی  و  تجارت  طوالنی  تاریخی  پیشینه 
ظرفیت های متنوع درزمینه اقتصادی در بخش های دریا 
محور، صنایع تبدیلی شیالت و کشاورزی، گردشگری 
و صنایع دستی بستر مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی است.
مؤثری  ظرفیت  همچنین  شد:  یادآور  سیریک  فرماندار 
به ویژه  اشتغال زایی  و  تولیدی  طرح های  اجرای  برای 
گردشگری،  صیادی،  و  صید  آبزی پروری،  حوزه  در 
وجود  شهرستان  این  در  تجاری  و  صنعتی  کشاورزی، 
دارد که با ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این 
حوزه ها ضمن ایجاد شکوفایی اقتصادی شاهد اشتغال زایی 

خوبی در این منطقه خواهیم بود.

30 طرح عمرانی دهه فجر در استهبان به بهره برداری می رسد
به گزارش ایرنا، محمدمهدی شرفی در جلسه شورای اداری شهرستان استهبان افزود: ازجمله این طرح ها می توان به سد آبخیزداری منابع 

طبیعی، پروژه های شهرداری استهبان، جهاد کشاورزی، آموزش وپرورش، پانسیون پزشک، طرح های برق و... اشاره کرد. 
رئیس شورای اداری شهرستان استهبان با اشاره به در پیش بودن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بر لزوم اطالع رسانی مناسب 
و هنرمندانه دستاوردهای نظام به عموم مردم و اقشار مختلف تأکید کرد و از اداره های شهرستان خواست که گزارش های عملکرد 

فعالیت را به صورت شفاف و واقعی در اختیار افکار عمومی قرار دهند. 
فرماندار استهبان بابیان اینکه مردم ولی نعمت ما هستند، گفت: همه مسئوالن باید برای شادی مردم در جشن های گرامیداشت پیروزی 

انقالب از حداکثر توان خود استفاده کنند.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139760311003002891 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
در ششدانگ  ممسنی  از  شناسنامه 146 صادره  بشماره  بابا  علی  فرزند  پناهی 
قسمتی از يك باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت 
موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 55/53 مترمربع پالك 554 
فرعی از 52  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 58  فرعی از 52  اصلی 
قطعه 9 بخش 7 فارس که تواما با پالک 417  از 52 اصلی تشکیل يکباب خانه 
را می دهد خريداری از مالك رسمی ورثه علی باقری  محرز گرديده است.

فاصله 15 روز آگهی می  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  منظور  به  لذا 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.      تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17    7/1712    697/م الف

سيد مصطفی حسينی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139760311003003012 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملك ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالعظیم 
در  نورآباد  از  صادره   11328 شناسنامه  بشماره  اکبر   علی  فرزند  عباسی 
ششدانگ يك باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت 
مترمربع پالك 2470   مساحت ششدانگ 273  به  باشد  می  بوشهری  موقوفه 
فرعی از 54  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 20 فرعی از 54 اصلی قطعه 
9 بخش 7 فارس خريداری از مالك رسمی آقای فرج اله امیری محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17  7/1711            695/م الف
سيد مصطفی حسينی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139760311003002943 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملك ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای امید زارعی 
فرزند عوض اله بشماره شناسنامه 100 صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب 
مغازه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می 
باشد به مساحت ششدانگ 38 مترمربع پالك 3053 فرعی از 55  اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالك 55 اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خريداری از مالك 
اطالع عموم  منظور  به  است.لذا  مختاری محرز گرديده  آقای حمداله  رسمی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17    7/1713     693/م الف
سيد مصطفی حسينی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139760311003002826 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملك ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی يار 
بوستانی فرزند نگهدار بشماره شناسنامه 1 صادره از نورآباد در ششدانگ يك 
باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری 
می باشد به مساحت ششدانگ 517/06 مترمربع پالك 3049  فرعی از 55  
اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 60  فرعی از 55  اصلی قطعه 9 بخش 7 
فارس خريداری از مالك رسمی ورثه اسفنديار بوستانی محرز گرديده است.

فاصله 15 روز آگهی می  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  منظور  به  لذا 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17           7/1714    692/م الف
سيد مصطفی حسينی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی


