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قطع موقت ارتباط تلفنی در مرکز تلفن سلمان

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه فارس ،به اطالع مشترکین گرامی تلفن ثابت در شهرستان شیراز
میرساند ،بهمنظور انجام عملیات کابل برگردان در مرکز تلفن سلمان ،احتمال قطعی و اختالل در خطوط تلفن ثابت در محدوده
بولوار امیرکبیر ،خیابان صفایی شمالی (قالیشویی) ،خیابان خجسته از ابتدا تا انتها از امروز دوشنبه مورخ  98/1/26به مدت 72
ساعت وجود دارد.
بنابراین گزارش چنانچه پس از سپری شدن مدت مذکور ،ارتباط تلفنی مشترکین آن محدوده برقرار نگردید ،جهت رفع آن با
شماره تلفن  20117تماس حاصل نمایند.

استقبال بازدیدکنندگان از فعالیتهای زیستمحیطی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

است.
خوشبخت افزود :سازمان مدیریت پسماند
شهرداری شیراز با استفاده از ابزارها و
روشهای مختلف ازجمله نمایش فیلم
و انیمیشن ،بازیهای رایانهای ،توزیع
بروشورهای آموزشی ،برگزاری انواع
مسابقه و بازی و توزیع هدایای آموزشی
و همچنین بهکارگیری گروه نمایش
عروسکی ویژه کودکان توانست عالوه
بر آموزش و ارتقای فرهنگ مدیریت
پسماند ،مورداستقبال بازدیدکنندگان از
نمایشگاه قرار گیرد.
بینالمللی
نمایشگاه
هجدهمین
محیطزیست در روز شنبه  ۲۴فروردینماه
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران افتتاح شد و تا بیست و هفتم ادامه
دارد.

در دیدار شهردار منطقه پنج شیراز با مدیرکل
ورزش و جوانان استان فارس مطرح شد؛

در ماههای آتی شاهد اتفاقات بهتری در حوزه ورزش
در این منطقه خواهیم بود
شهردار منطقه پنج شیراز گفت :شهرداری
شیراز همواره سعی در حمایت از جوانان
و ورزش دوستان است و براین اساس با
تمام توان آماده همکاری و تعامل با اداره
ورزش و جوانان خواهد بود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از امور
ارتباطات و فرهنگی شهرداری منطقه
پنج ،طهماسبی در دیدار با مدیرکل
ورزش و جوانان فارس گفت :مجموعه
شهرداری همیشه حامی اصلی ورزش
شهر بهویژه ورزش همگانی و قهرمانی
بوده و خواهد بود.
شهردار منطقه پنج شیراز گفت :با
حمایتهای دوستانه و مدیرانه مدیرکل
و معاونین و اداره شهرستان شیراز در

ماههای آتی شاهد اتفاقات بهتری در
حوزه ورزش در این منطقه خواهیم بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس در
ادامه با اشاره به موفقیتهای کسب شده
در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی استان
و بهخصوص شهر شیراز در سالهای
اخیر بر تعامالت مستمر و گسترده حوزه
ورزش و شهرداری تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به کسب عناوین
برتر توسط هیئتهای ورزشی،
خاطرنشان کرد :هر موفقیتی که در
این زمینه حاصل شده نتیجه تالش
مجموعه هیئتهای ورزشی و مجموعه
خوب شهرداری به خصوص منطقه پنج
است.

آگهی حصر وراثت

سخنگوی شورای شهر شیراز گفت :با همفکری اعضای
شورای اسالمی شهر شیراز درصدد هستیم تا کمیسیونی
تحت عنوان کمیسیون یاوران شورا و حقوق شهروندی
در شورای شهر شیراز تشکیل شود.
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای
اسالمی شهر شیراز ،در نشستی با حضور شهردار منطقه
دو و اعضای یاوران شورای این منطقه برخی مشکالت
محلهها را بررسی کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شورای
اسالمی شهر شیراز ،نواب قائدی در دیدار شهردار منطقه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت :با تالش
مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی در تعطیالت نوروز
امسال میزان  10تن هیزم و زغال جنگلی قاچاق در استان
کشف و ضبط شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری فارس مهرزاد بوستانی بابیان
اینکه در طول تعطیالت امسال کمترین تعرض و تصرف
را به اراضی دولتی داشتیم ،گفت :با گشتهای نظارتی
مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستانهای فارس
و نیز همکاری خوب دستگاه قضایی و برقراری کشیک
حفاظت از اراضی ملی بهصورت  24ساعته و شبانهروزی
در ایام نوروز از عرصههای وسیع استان حفاظت و حراست
گردید .وی اضافه کرد :دراینارتباط نیز تعداد زیادی
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دو و اعضای یاوران شورای این منطقه گفت :با تشکیل
این کمیسیون بهنوعی جایگاه یاوران شورای اسالمی
محلهها از کمیته به کمیسیون ارتقا مییابد ،همچنین ناظر
هر منطقه نیز وظیفه بررسی و رسیدگی به شکایات منطقه
تحت نظارتش را بر عهده خواهد داشت.
نواب قائدی افزود :با توجه به اینکه یاوران شورای
اسالمی محلهها عامل پیوند در برقراری ارتباط شورای
شهر و شهرداری با شهروندان هستند ،ارتقا جایگاه آنها
درواقع استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت و پتانسیل این قشر
از جامعه است که میتواند چارهساز بسیاری از مشکالت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس خبر داد:

و معضالت باشد.
سخنگوی شورای شهر و ناظر شورا در شهرداری منطقه
دو با تأکید بر انسجامبخشی و ارجگذاری به فعالیتهای
یاوران شورا و همچنین ایجاد ساختار مشخص برای انجام
فعالیتهای آنها ،خاطرنشان کرد :ارتباط مستمر و فراگیر
بین مدیریت شهری و الیههای مختلف اجتماعی در
سطح محلهها ،تطابق بیشتر تصمیمات و سیاستگذاریها
با خواست و مطالبات شهروندان و شناسایی دقیقتر
مشکالت محلی میتواند در توسعه و پیشرفت شهر و رفع
مشکالت مردم بسیار مؤثر باشد.

خودرو توقیف و افراد متخلف دستگیر شده نیز به مراجع
قضایی معرفی شدند.
مدیرکل منابع طبیعی فارس بابیان اینکه در این عملیات
سودجویان قصد خروج محمولههای غیرمجاز از طریق
گلوگاههای پنهان مرزی در شهرستانها را داشتند ،افزود:
در برخی از کشفیات صورت گرفته قاچاقچیان با ترفندهای
زیرکانه ردیف زیرین خودروها را چوبهای جنگلی و
اطراف و روی آن را با علوفه جاسازی کرده بودند که با
رصد و هوشیاری نیروهای یگان حفاظت این محمولهها از
مقصد نهایی خود بازماندند.
وی همچنین از دستگیری متجاوزان و مخربان اراضی
ملی در بخش دیگری از اراضی ملی خبر داد و افزود:
در این عملیات نیز مأموران یگان حفاظت شهرستان حین

گشتزنی شبانه متوجه حضور یک دستگاه بیل مکانیکی
در عرصه شدند که در تاریکی شب و با استفاده از چراغقوه
قصد گودهزنی جهت غرس غیرمجاز نهال در اراضی ملی
را داشتند که بالفاصله افراد متخلف دستگیر ،ادوات جرم
توقیف و به پارکینگ شهرداری انتقال یافت.
بوستانی بابیان اینکه قطع درختان جنگلی به هر طریق
ممکن جرم محسوب و پیگرد قانونی دارد ،اظهار داشت:
در راستای صیانت از جنگلها و حفظ و نگهداری از این
منابع ارزشمند از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وی در ادامه از مردم فهیم و طبیعت دوست استان خواست
در صورت مشاهده حمل هرگونه چوب ،تخریب اراضی
ملی ،تهیه زغال ،قطع درختان ،تصرف اراضی و ...مراتب
را به تلفن  ۱۵۰۴اطالعرسانی کنند.

تشکیل کارگروه مخاطرات زلزله ،لغزش الیههای زمین و ابنیه با موضوع احتمال ریزش سنگ در
منطقه کوه مشرف به دروازه قرآن شیراز

کارگروه مخاطرات زلزله ،لغزش الیههای زمین و ابنیه
با موضوع احتمال ریزش سنگ در منطقه کوه مشرف
به دروازه قرآن و آرامگاه خاجوی کرمانی به ریاست
مدیرکل راه و شهرسازی فارس و مشارکت اعضا برگزار
شد و تصمیماتی اتخاذ شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره ارتباطات و
اطالعرسانی اداره کل راه و شهرسازی فارس فیروز
تکاور گفت :در این جلسه مقرر شد شهرداری شیراز
بهعنوان کارفرما و مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی
جنوب بهعنوان مشاور طرف قرارداد با اولویت طرحی
را جهت رفع خطر آن دسته از سنگهایی که در حال
لغزش و ریزش در منطقه یاد شده که نیاز به اقدام فوری
آگهی حصر وراثت

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
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کشف بیش از  10تن هیزم و چوب آالت جنگلی قاچاق در اراضی ملی فارس

آقای بهادر ارغوان فرزند محمدهاشم به شرح درخواستی که به کالسه
 4/98این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
نموده و اعالم داشته که مرحومه سکینه رسد فرزند مرحوم اسماعیل
به شماره ملی  1315 – 2370174994صادره از کازرون در تاریخ
 1387/1/26در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده
وراث حین الفوت وی عبارتند از -1 :محمدهاشم ارغوان به شماره ملی
 1316 – 2371668214کازرون شوهر متوفیه  -2بهادر ارغوان به شماره
ملی  1348 – 2370384964کازرون پسر متوفیه  -3ناصر ارغوان به
شماره ملی  1357 – 2291879642شیراز پسر متوفیه  -4نادر ارغوان به
شماره ملی  1347 – 2370384956کازرون پسر متوفیه  -5علی ارغوان
به شماره ملی  1341 – 2370325331کازرون پسر متوفیه  -6هوشنگ
ارغوان به شماره ملی  1343 – 2370325348کازرون پسر متوفیه -7
لیال ارغوان به شماره ملی  1350 – 2370413743کازرون دختر متوفیه
والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال
8/17
گواهی صادر خواهد شد /27 .م الف

برابر رأي شماره  139760317007004997هيأت موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای
نوراهلل اقسام فرزند حسین به شماره شناسنامه  154صادره از بهبهان به
شماره ملي  1860352677در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت
 16/13مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک  5771اصلي واقع در بخش
يک بهبهان خريداري از مالک رسمي رمضان گلبهار احراز 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 این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
30104
 8/706م الف
تاريخ انتشار نوبت اول1398/01/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/02/09 :
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تشکیل کمیسیون یاوران شورا و حقوق شهروندی در شورای شهر شیراز

آقای عبدالرحمان داودی فرزند رجب به شرح دادخواستی که به کالسه
 97103ش  4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر
وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان فاطمه داودی فرزند نجف
به شماره ملی  1328 – 2370242388صادره از کازرون در تاریخ
 97/11/29در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده و
وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از -1 :عبدالرحمان داودی به شماره
ملی  1360 – 2371996904کازرون پسر متوفی  -2هوشنگ داودی به
شماره ملی  1351 – 2370403640کازرون پسر متوفی  -3قاسم داودی
به شماره ملی  1355 – 2370447796کازرون پسر متوفی  -4مسعود
داودی به شماره ملی  1362 – 2372042491کازرون پسر متوفی -5
وحید داودی به شماره ملی  1368 – 2360036726کازرون پسر متوفی
 -6فرزانه داودی به شماره ملی  1363 – 2372081268کازرون دختر
متوفی  -7پروانه داودی به شماره ملی  1357 – 2371952524کازرون
دختر متوفی  -8سکینه داودی به شماره ملی 1349 – 2371403659
کازرون دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال
8/15
گواهی صادر خواهد شد /25 .م الف

زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

4

سخنگوی شورای شهر شیراز خبر داد:

در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی محیطزیست
صورت گرفت؛

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری
شیراز از مشارکت این سازمان به همراه
اداره کل محیطزیست فارس و جمعی از
صنایع این استان در هجدهمین نمایشگاه
بینالمللی محیطزیست در تهران خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
امور ارتباطات و آموزش شهروندی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری
شیراز خوشبخت گفت :این سازمان
بهعنوان یکی از سازمانهای پیشرو
در حفاظت از محیطزیست که همواره
مسائل زیستمحیطی را در اهداف
کالن و اجرای پروژهها لحاظ کرده
است ،باهدف ارائه و به اشتراکگذاشتن
تجارب ،دانش و دستاوردهای خود با
دیگر سازمانها ،شرکتها و نهادها
در این نمایشگاه شرکت نموده

صفحه

ﺧﺒـﺮ

زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

برابر رأي شماره  139760317007005047هيأت موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم
نسیم محمدی فرزند شاپور به شماره شناسنامه و شماره ملي 1850200726
صادره از بهبهان در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  224/25مترمربع
مفروز و مجزي شده از پالک  4989/414اصلي واقع در بخش يک بهبهان
خريداري از مالک رسمي میترا مستطاب که ذیل دفتر  162صفحه  130به
نامش ثبت گرديده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا 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 این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
30103
مالکيت صادر خواهد شد 8/705 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول1398/01/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/02/09 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

دارند با استفاده از پتانسیل مشاور ژئوتکنیک و دانشگاه
شیراز ،کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی ،اداره کل
راهداری و حملونقل جادهای ،اداره کل آزمایشگاه
مکانیک خاک استان ،سازمان نظاممهندسی استان فارس
و شهرداری شیراز دستورالعمل فنی و اجرایی جهت
انتقال و تثبیت به شهرداری شیراز ارائه نمایند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس اضافه کرد :همچنین
در این جلسه مقرر گردید که مرکز زمینشناسی و
اکتشافات معدنی نسبت به مطالعه مناطق مستعد لغزش
یا ریزش در مجاورت مناطق مسکونی شهر شیراز و
گزارش به دبیرخانه کارگروه مخاطرات زلزله ارسال
گردد .وی اضافه کرد :در این جلسه نیز شهرداری شیراز

موظف گردید در حداقل زمان ممکن و حداکثر تا آخر
هفته جاری نحوه دسترسی به منطقه یاد شده را جهت
انجام عملیات پایداری سنگهای مستعد لغزش شناسایی
و اعالم نماید .تکاور خاطرنشان کرد :مقرر شد که
شهرداری شیراز با استقرار اکیپ نقشهبرداری درخصوص
پایش روزانه سنگ یا سنگهای در معرض خطر در
مجاورت دروازه قرآن بهصورت روزانه گزارش به اداره
کل مدیریت بحران استانداری اعالم نماید .وی اذعان
داشت :با توجه به جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی
در این منطقه در این جلسه مقرر شد که از هرگونه
فعالیتهایی که در پایین این منطقه انجام میشود
جلوگیری شود و همچنان تعطیل بماند.

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه حسن پایدار فرزندصفرعلی به اتهام سرقت موضوع شکایت محمدتقی صادق زاده فرزندمحمدحسن ازطرف این دادسرا درپرونده کالسه
/970964ب 2شعبه دوم بازپرسی دادسرای کازرون تحت تعقیب میباشد وابالغ اوراق احضاریه بواسطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسر نگردید بدینوسیله
دراجرای ماده  174قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور کیفری مصوب  1392مراتب بنامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یکماه از انتشار این آگهی
بمنظور پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب کازرون حاضر شوید .درغیر اینصورت بازپرس شعبه پس از انقضای
8/17
/22م الف
مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کازرون
آگهی حصر وراثت
آقای احسان چگین دارای شماره ملی  2298366845به شرح دادخواست به
شماره  980078ش 4از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان معصومه حکیمی به شماره ملی 2370331501
در تاریخ  1366/5/26در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :سلطان حکیمی فرزند علی محمد ش
ملی  1305 – 2370078030صادره از حوزه کازرون مادر متوفیه  -2حسن
چگین فرزند مصطفی ش ملی  1341 – 2296709737صادره از حوزه
شیراز زوج متوفیه  -3احسان چگین فرزند حسن ش ملی – 2298366845
 1363صادره از حوزه شیراز پسر متوفیه  -4الهام چگین فرزند حسن ش ملی
 1365 – 2300221012صادره از حوزه شیراز دختر متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال
گواهی صادر خواهد شد.
8/14
 /26م الف
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالعظیم اله خواه فرزند مرحوم غالمحسین به شرح درخواستی که
به کالسه  4/980080این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم غالمحسین اله خواه فرزند
مرحوم عبدالعلی به شماره ملی  1317 – 2371678041صادره از کازرون
در تاریخ  1398/1/21در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت
نموده و وارثین حین الفوت وی عبارتند از -1 :فرشته معماری به شماره ملی
 1336 – 2371803030کازرون زوجه متوفی  -2عبدالعظیم اله خواه به
شماره ملی  1343 – 2371851167کازرون پسر متوفی  -3مهدی اهلل خواه
به شماره ملی  1358 – 2371959271کازرون پسر متوفی  -4علی اکبر اله
خواه به شماره ملی  1345 – 2371869813کازرون پسر متوفی  -5فاطمه
اله خواه به شماره ملی  1347 – 2371882054کازرون دختر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی
8/16
 /28م الف
صادر خواهد شد.
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760317007004997هيأت موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای نوراهلل
اقسام فرزند حسین به شماره شناسنامه  154صادره از بهبهان به شماره ملي
 1860352677در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  16/04مترمربع
مفروز و مجزي شده از پالک  5771اصلي واقع در بخش يک بهبهان خريداري
از مالک رسمي رمضان گلبهار احراز 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 این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
 8/707م الف 30102
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760317007004999هيأت موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای محمدجواد
اکبری باغبانی فرزند عیسی آقا به شماره شناسنامه  247صادره از بهبهان به
شماره ملي  1860353606در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 1000
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک  5569/2اصلي واقع در بخش يک
بهبهان خريداري از مالک رسمي عبدالهادی قدسی و سیف اله تابش احراز
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 این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم 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 8/708 .م الف 30101
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/01/26 :تاريخ انتشار نوبت دوم1398/02/09 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

