
30

دوشنبه

1398
اردیبهشت

تاریخ

4

سال 
بیست وپنجم 

2518
روزنامه

شماره

صفحه

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

    

 

 
  

 
 

 

   
 

 

    
 

 
  

 
 

  
  

 

 

 

 5873 - 8002

0101455837001071 - 32344771
071 - 32344772

071 - 42229246

ISSN : 5873 - 8002

خبـر
هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز به بررسی طرح حمایت و توانمندسازی دانش آموزان 
مستعد محروم شهر شیراز پرداخت. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر شیراز، احمد تنوری 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گفت: با توجه به هماهنگی های انجام  شده از طرف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز 

با بنیاد ملی نخبگان، مقرر شد شهرداری نسبت به این موضوع اظهارنظر کند و دوباره در کمیسیون مطرح شود.
وی افزود: آیین نامه اجرایی نحوه حمایت از تشکل ها انجمن ها و سازمان های مردم نهاد نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز گفت: با توجه به ایرادها و ابهام های موجود و پیشنهادهای ارائه  شده 
در کمیسیون، مقرر شد شهرداری پس از اصالح، آیین نامه را به کمیسیون ارائه کند تا دوباره بررسی شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:
دانشآموزانمستعدمحرومشیرازحمایتمیشوند

دوم  میدان  احداث  پیشنهاد  مختلف  ابعاد 
میوه و تره بار در کمیسیون تلفیق شورای 
اسالمی شهر شیراز بررسی شد. به گزارش 
و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه 
امور بین الملل شورای اسالمی شهر شیراز، 
کمیسیون  رئیس  دستغیب  احمدرضا  سید 
میوه  دوم  میدان  گفت:  دراین باره  تلفیق 
جاده  در  هکتار   ۶۲ مساحت  به  تره بار  و 
شیخ  ده  دوراهی  ابتدای  کازرون  شیراز- 
شورای  رئیس  شود.  احداث  است  قرار 
بررسی  از  اسالمی شهر شیراز گفت: پس 
شهرداری،  مدیران  و  کمیسیون  اعضای 
و  سرمایه گذار  سهم  تلفیق  کمیسیون 
مقرر  و  کرد  مشخص  را  شیراز  شهرداری 
به منظور  داده شود  اجازه  به شهرداری  شد 
احداث میدان دوم میوه و تره بار، با رعایت 
سهم  نسبت  به  مربوطه  مقررات  و  ضوابط 
غرفه های  از  سرمایه گذار،  و  شهرداری 
فضاهای  بر  کامل  مالکیت  و  تجاری 
و  اقدام  قرارداد  عقد  به  نسبت  غیرتجاری 
کند.  ارائه  شهر  اسالمی  شورای  به  نتایج 
تلفیق  کمیسیون  مصوبه  افزود:  دستغیب 
علنی  صحن  در  تصویب  و  طرح  به  نیاز 
شورای شهر و تأیید هیئت تطبیق مصوبات 
در  طرح  تا  باید  و  دارد  شیراز  فرمانداری 
صحن علنی منتظر ماند. نواب قائدی رئیس 
ترافیک  و  حمل ونقل  عمران،  کمیسیون 
شورای شهر شیراز گفت: خودروهایی که 
به  آن  واردکردن  و  میوه  خرید  به منظور 
چرخه عرضه، از شهرک های جنوبی شیراز 
می کنند  حرکت  فسا  پل  میدان  سمت  به 
بر  کنند. وی  باید طی  را  مسافتی طوالنی 
دیگر  میدان های  احداث  پیش بینی  لزوم 
در  افزود:  و  کرد  تأکید  شیراز  سطح  در 
زیست محیطی  آلودگی  کاهش  راستای 

ضروری  میدان ها  این  احداث  ترافیک  و 
کمیسیون  رئیس  مقیمی  قاسم  است. 
شهری  خدمات  و  محیط زیست  سالمت، 
برای  اداری سخت گیرانه  روند  از  انتقاد  با 
ضرورت  بر  شهرداری  در  سرمایه گذاران 

تسهیل امور سرمایه گذاران تأکید کرد.
سرمایه گذاران  با  برخورد  اگر  افزود:  وی 
در  به هیچ عنوان  کند  پیدا  ادامه  نحو  بدین 

شیراز سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد. 
فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  تنوری  احمد 
شهر  اسالمی  شورای  ورزشی  و  اجتماعی 
نزدیکی  اینکه  به  توجه  با  گفت:  شیراز 
شهر  اهالی  سکونتگاه  به  آینده  در  میدان 
تبدیل می شود و ساختار میادین به گونه ای 
مشاغل  میادین،  پیرامون  در  که  است 
کاذب و جذب کودکان کار را به همراه 
اجتماعی  و  فرهنگی  پیوست  باید  دارد، 

لحاظ شود.
مالی  توان  ارزیابی  بر  تنوری 
تأکید  شهرداری  سوی  از  سرمایه گذاران 

کرد.
شیراز  اسالمی  شورای  عضو  ناصری  علی 
در  میدان  احداث  به ضرورت  اشاره  با 
میوه  میدان  افزود: احداث  چهارسوی شهر 
در رونق کسب وکار و  می تواند  تره بار  و 

اشتغال زایی نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد:

بررسیابعادمختلفپیشنهاداحداثمیداندوم
میوهوترهبارشیراز

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز گفت: هنرمندان 
این کالن شهر با رایزنی های انجام شده توسط شهرداری شیراز راهی 

شهرهای »نانجینگ« و »شانگهای« چین می شوند.
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
اعزام  گفت:  خبر  این  اعالم  با  شیراز  دهقانی  محمدرضا  شیراز، 
افزایش  راستای  در  خواهرخوانده  و  دوست  شهرهای  به  هنرمندان 
و  است  شهری  دیپلماسی  ارتقای  و  هنری  و  فرهنگی  مراودات 
شهرداری شیراز نیز در راستای توسعه این وجه از دیپلماسی تمام 
تالش خود را به کار می گیرد. اجرای برنامه های فرهنگی در سایر 
شهرهای جهان و میزبانی شیراز ازاین گونه برنامه ها باعث افزایش 
درک فرهنگی و گسترش همکاری های دوجانبه می شود و در این 
با  بین شهرداری شیراز و سایر شهرها  تعامل  راستا تالش می کنیم 

استفاده از تمامی ظرفیت های موجود افزایش یابد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز اعزام هنرمندان 
را نمود عینی و عملی تبادالت فرهنگی و ازجمله نتایج پیمان های 
اضافه  و  عنوان  سایر شهرهای جهان  با  دوستی  و  خواهرخواندگی 
کرد: در نخستین گام استاد عبدالعلی قصردشتی از هنرمندان برجسته 

شهرهای  از  که  چین  »نانجینگ«  شهر  به  مجسمه سازی  عرصه 
خواهرخوانده شیراز است، اعزام می شود.

پارک  احداث  به منظور  »نانجینگ«  شهرداری  اینکه  بابیان  وی 
خواهرخوانده  شهرهای  هنرمندان  از  شهر  این  دوستی  بین المللی 
نانجینگ  شهری  فضای  از  الهام  با  را  المانی  آنها  تا  کرده  دعوت 
را  مجسمه ای  نیز  قصردشتی  استاد  مقرر شده  افزود:  کنند،  طراحی 
با الهام از فضای این شهر و با بهره گیری از پیش زمینه ذهنی شهر 

شیراز طراحی کند.
دهقانی ضمن یادآوری میزبانی شهرداری شیراز از هیئتی از موزه 
توسعه  زمینه ساز  میزبانی  این  کرد:  اضافه  چین  شانگهای  هنرهای 
و  شانگهای  و  شیراز  بین  بیشتر  هنری  و  فرهنگی  همکاری های 
دعوت از استاد علی اصغر تجویدی هنرمندان بنام عرصه نگارگری 
ایرانی برای شرکت در نمایشگاه بین المللی هنرهای زیبا شانگهای و 
سخنرانی در جمع اساتید و دانشجویان هنر در دانشگاه این شهر شد.
در  افزود:  شیراز  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
ایرانی  هنرمند  تنها  به عنوان  تجویدی  علی اصغر  استاد  راستا  این 
شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی هنرهای زیبا و سنتی شانگهای 

از طرف شهرداری شیراز به این شهر اعزام می شود و آثار وی در 
این نمایشگاه به نمایش درمی آید.

کل  اداره  مهم  رویکردهای  از  را  شهری  دیپلماسی  توسعه  دهقانی 
تأکید کرد:  دانست و  بین الملل شهرداری شیراز  امور  ارتباطات و 
در شرایط کنونی فضای سیاست بین الملل، دیپلماسی شهری می تواند 
اجتماعی،  فرهنگی،  روابط  توسعه  برای  کارآمد  ابزاری  به عنوان 
دیپلماسی  شود.  گرفته  کار  به  جهان  شهرهای  علمی  و  اقتصادی 
و  سرمایه گذاری  رونق  تجربیات،  و  دانش  انتقال  زمینه ساز  شهری 
با محوریت توسعه  توسعه گردشگری، اجرای پروژه های مشترک 

شهری و ارتقای سطح زندگی شهروندان است.
رویکرد  تشریح  ضمن  شیراز  شهردار  اسکندرپور  نیز  پیش تر 
بین المللی مجموعه مدیریت شهری اعالم کرده بود که »در جهت 
دیپلماسی  باید  به عنوان شهر جهانی  معرفی شهر شیراز  شناسایی و 
باید جهانی  این مجموعه  نگاه  افق  ارتقا دهیم و  بین المللی خود را 
شود.« اداره کل ارتباطات و امور بین الملل نیز با در پیش گرفتن 
این رویکرد از تمامی ظرفیت های موجود برای شناسایی و معرفی 

شهر شیراز در مجامع بین المللی استفاده می کند.

واحدهای کسب، پیشه و تجارت استان از پرداخت عوارض تابلوهای 
معرف واحدهای تولیدی نصب بر سردر فروشگاه ها معاف شدند.

بر اساس مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
فارس، واحدهای کسب، پیشه و تجارت استان از پرداخت هرگونه 
تولیدی  کاالهای  معرف  که  فروشگاه ها  تابلوهای  جهت  عوارض 

استان باشد، معاف شدند.
بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
فارس، بر اساس مصوبه بیستمین شورای گفت وگوی دولت و بخش 
موضوع   97 سال  خردادماه  دوم  تاریخ  در  فارس  استان  خصوصی 
در  سر  بر  استانی  تولیدی  واحدهای  تابلوهای  از  عوارض  مطالبه 
شهرداری  توسط  تجارت  و  پیشه  کسب،  واحدهای  فروشگاه ها، 

شیراز لغو شد.
به عوارض  از مصوبات راجع  بندهایی  ابطال  به  با عنایت  همچنین 
توسط  پیشه  و  کسب  واحدهای  و  فروشگاه ها  سردر  تابلو  نصب 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ گونه وجهی در این خصوص 
مطالبه نمی شود و تنها مازاد بر تابلوهای منصوبه که از آن فضا بیشتر 
باشد؛ همانند سایر مقررات شورای شهر به قوت خود باقی است و 

شهرداری مجاز به دریافت وجه آنها است.
پیش ازاین نیز جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس در دیدار با 
شهردار و اعضای شورای شهر شیراز گفت: شهرداری و شورای شهر 
باید یاری گر تولید باشد و تا جایی که امکان دارد واحدهای تولیدی 
استان را از پرداخت عوارض های مختلف معاف کند تا زمینه حفظ 

و رونق واحدهای تولیدی استان رشد کند.
وی بابیان اینکه در شرایط امروز اقتصاد کشور تولید نیاز به حمایت 
از  بخش خصوصی  انتظار  افزود:  بماند  سرپا  تا  دارد  بخش ها  همه 
استان  اقتصادی  توسعه  به  کمک  شیراز  شهر  شورای  و  شهرداری 

است که تحقق این مهم، منافع همه مردم را به دنبال دارد.
بی توجهی  مورد  تولید  موضوع  درگذشته  داشت:  اظهار  رازقی 
قرارگرفته و همواره ایجاد اشتغال موردتوجه بوده است درحالی که 
تولید پایدار، اشتغال پایدار را به دنبال دارد و در صورت توجه به 

بخش صنعت و تولید استان شاهد مشکالت کمتری بودیم.
با شهرداری و شورای شهر  بازرگانی  اتاق  تعامل  وی اضافه کرد: 

شیراز می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی استان و شیراز شود.

بازآفرینی   و  عمران  سازمان  رئیس  غضنفری:  خدیجه  خبری/  سرویس 
فضاهای شهری شهرداری شیراز گفت: اجرای 27 پروژه مختلف با 140 میلیارد تومان تخصیص 

اعتبار به این سازمان واگذارشده است. 
کریم شکوهیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار روزنامه طلوع گفت: پیش بینی ما این است 
که در سال جاری با این حجم پروژه بودجه 140 میلیارد را به 300 میلیارد تومان افزایش دهیم 

چراکه بخش های دیگری از پروژه های شهرداری شیراز نیز به این سازمان واگذار شده است. 
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز با اشاره به اینکه فاز اول 
تقاطع رودکی در سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: این پروژه که تکمیل کننده 
به  جاری  سال  پایان  است،  شیراز  شهرداری  پروژه  شاخص ترین  جزء  و  شیراز  رینگ های 

بهره برداری می رسد. 
شکوهیان پروژه باهنر، کمربندی را از دیگر پروژه های شاخص شهرداری برشمرد  و افزود: با 
رفع مشکالتی که در بخش تأسیسات این پروژه وجود دارد، پیش بینی می شود در 22 بهمن ماه 

امسال به بهره برداری برسد. 
وی با اشاره به زیرگذر علی بن حمزه افزود: این پروژه طبق برنامه ریزی پیش بینی  شده هفته 
دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید.  رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری شیراز با اشاره به خط دو مترو به عنوان شاخص ترین پروژه  انسان محور شیراز افزود: 
طبق برنامه ریزی پیش بینی  شده ظرف مدت 3 سال همان طور که شهردار شیراز در مصاحبه های 

خود مطرح کرد این خط به اتمام خواهد رسید و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
اینکه پیرامون رینگ های شهر شیراز پروژه های مختلفی در حال اجرا است،  بابیان  شکوهیان 
افزود: تقاطع مهدیه به گل بهار، بلوار تخت جمشید، بلوار 45 متری دولت و چند بلوار در شهرک 

میانرود ازجمله این پروژه ها است.  
عملیات  امسال  افزود:  شیراز  شهرداری  مشارکت  اوراق  نیمه تمام  پروژه های  به  اشاره  با  وی 
اجرایی چند پروژه نیمه تمام ازجمله مجتمع تجاری فخرآباد که مدت ها بالتکلیف بوده را آغاز 
کرده ایم. شکوهیان اضافه کرد: این مجتمع  اعتبار و کار زیادی الزم دارد که تمام تالش ما 

اتمام به موقع آن خواهد بود. 
وی با اشاره به پارکینگ 12 طبقه مرصاد در خیابان صورتگر که چند سالی عملیات اجرایی آن 
تعطیل شده افزود: عملیات اجرایی این پروژه  با 7 طبقه پارکینگ و مابقی تجاری توسط این 

سازمان آغازشده و سال 99 به بهره برداری می رسد.
میدان  پروژه  به  اشاره  با  شیراز  فضاهای شهری شهرداری  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس 
قصردشت گفت: این پروژه به دلیل عدم تملک و افزایش قیمت امالک مورد مسیر امکان اجرا 
ندارد. شکوهیان ادامه داد: تقاطع قصردشت با مدیریت ترافیک حتی در زمان های اوج ترافیک 

به خوبی جوابگوی تردد همشهریان خواهد بود. 
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری شیراز با اشاره به سیل اخیر در شیراز افزود: 
سازمان عمران شهرداری در این مدت با تمام امکانات و ماشین آالت در  منطقه سعدی و دروازه 

قرآن عملیات تخلیه و پاکسازی را انجام داد.
شکوهیان ادامه داد: در این مدت 405 دستگاه در روز شامل لودر، کامیون، جرثقیل، گریدر، به مدت 
5 هزار و 370 ساعت فعالیت داشتند. وی از کمک رسانی این سازمان به مناطق سیل زده خوزستان و 
پل دختر افزود: 23 نفر از نیروهای متخصص این سازمان به صورت داوطلب به مناطق سیل زده خوزستان 
 و پل دختر برای کمک رسانی اعزام شدند و 14 روز به منطقه اسماعیلیه و پل دختر خدمات رسانی 

کردند.

به همت شهرداری شیراز؛ 

هنرمندانشیرازیراهیشهرهای»نانجینگ«و»شانگهای«چینمیشوند

واحدهایکسب،پیشهوتجارتاستانازپرداختعوارضتابلوهایمعرفواحدهایتولیدی
نصببرسردرفروشگاههامعافشدند

رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار روزنامه طلوع خبر داد:

اجرای27پروژهعمرانیمختلفدرسالجاریدرشیراز

آگهيمناقصهنوبتاول
شهرداری تشان در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 762488 طرح شماره 371 ض 1502001 با کد 
پروژه 971493 با عنوان اجرای پروژه احداث فاز اول پارک گردشگری شهر تشان را از طریق مناقصه 

به شرکت های ابنیه و آب با حداقل رتبه پنج واگذار نماید.

عنواننوعمناقصهردیف
پروژه

میزانتضمین
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1- شهرداری تشان در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.
2- متقاضیان واجد شرایط می توانند صرفا در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت و اصل فیش واریزی به 
مبلغ 1/000/000 ریال به طور جداگانه به شماره حساب 3100005519000 شهرداری نزد بانک ملی در وجه شهرداری جهت 

دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
3- تضمین شرکت در مناقصه واریز وجه نقد به حساب شماره 56390713224963/02 شهرداری تشان نزد پست بانک و یا 

ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار می باشد.
4- شرکتها باید گواهینامه ارزش افزوده را نیز همراه با پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.

    30504         شناسه آگهی: 472268         2686/م الف  

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 31 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأی شماره 139760311034009989 مورخه 1397/11/08 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بابک محمدپور قالتی فرزند عبدالصاحب به شماره شناسنامه 674 صادره از 
شیراز به شماره ملی 2296153501 در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 290 مترمربع قسمتی از پالک 2145/3 اصلی واقع در بخش چهار شیراز  خریداری از 
مالک رسمی ورثه مرحوم پایدار 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. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

30234/19007 مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         1321/م الف   
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1398/02/15       تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/02/30

جهانبخش اسفندياري نيا - رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي حصر وراثت
آقای ایمان قربانی نژاد کازرونی فرزند حسین به شرح دادخواستی که به کالسه 980221 ش 4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر 
تاریخ  در  کازرون  از  – 1332 صادره  ملی 2371770817  شماره  به  مرتضی  فرزند  کازرونی  نژاد  قربانی  شادروان حسین  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت 
98/1/31 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- صغری زالی به شماره ملی 2371792551 
– 1335 کازرون زوجه متوفی 2- ایمان قربانی نژاد کازرونی به شماره ملی 2371943789 – 1356 کازرون پسر متوفی 3- غالمرضا قربانی نژاد کازرونی 

به شماره ملی 2372082353 – 1363 کازرون پسر متوفی 4- امینه قربانی نژاد کازرونی به شماره ملی 2371978213 – 1359 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 وی می باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
159/م الف         8/207

زماني بخش – قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف کازرون

راي عدم افراز پالک شماره 2163/800 واقع در بخش 4 شيراز
خواهان: آقای سیدمجتبی حسینی بوکالت از آقای ماشاله یل فرزند حاجی طبق وکالتنامه 14144 مورخ 97/05/16 دفترخانه 401 شیراز به آدرس: شیراز- خیابان 

عفیف آباد- روبروی کوچه 3- خشکبار ایران- کدپستی 7183875817
خواندگان: 1- احمد سلمان پور فرزند محمد به آدرس: شیراز- خیابان فلسطین- حکیمی شرقی- ساختمان پاییز- طبقه 3- احمد سلمان پور کدپستی 7134713839. 
2- محمود زرگری فرزند ابوالحسن به آدرس: شیراز- زرهی بلوار پاسداران- 20 متری شهید کالهدوز- سمت چپ کوچه 4- ساختمان بهنام- طبقه پنجم بنام محمود 

زرگری.
خواسته: افراز سهام مشاعی موکل خود از پالک ثبتی شماره 2163/800 واقع در بخش 4 شیراز. گردشکار: حسب درخواست آقای سید مجتبی حسینی بوکالت از 
آقای ماشاله یل بطرفیت آقایان احمد سلمان پور و محمود زرگری مبنی بر افراز یکدانگ و نیم مشاع سهمی خود از ششدانگ پالک شماره 2163/800 واقع در بخش 
4 شیراز بدوا با بررسی پرونده ثبتی مشخص گردید که اسناد مالکیت ششدانگ پالک مزبور بعنوان یک قطعه زمین به مساحت 3416 مترمربع در صفحه 83 دفتر 
309 امالک بنام آقایان ماشاله یل و محمود زرگری هریک نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ و آقای احمد سلمان پور نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
با طول و ابعاد معینه ثبت و صادر گردیده و تا این تاریخ در قید رهن و بازداشت نمیباشد و سند مالکیت معارضی نیز مشاهده نشد سپس با توجه به تقاضای وکیل 
آقای ماشاله یل مبنی بر افراز اخطاریه دعوت به افراز به اداره اجرا جهت ابالغ به آقایان محمود زرگری و احمد سلمان پور ارسال که با توجه به نامه اداره اجرا به 
شماره 139705811120000043 مورخ 97/05/09 عودت داده شده که اخطاریه دعوت به افراز به آدرس خواهان افراز در تاریخ 97/05/08  به فرزند وی آقای 
عبدالرسول یل ابالغ و جهت خواندگان آقای محمود زرگری در تاریخ 98/05/08 ابالغ واقعی و به آدرس آقای احمد سلمان پور نیز در تاریخ 98/05/08 الصاق 
گردیده و در وقت مقرر 97/05/17 با حضور وکیل خواهان و نیز آقای محمود زرگری مشاهده شده که مورد نظر به همراه پالکهای 799 و 798 فرعی از 2163 درهم 
ادغام و تجمیع شده و بصورت کارگاه سنگ تراشی درآمده اند که با توجه به صورتجلسه معاینه محل و عدم افراز وارده 34001984 مورخ 98/01/27 متقاضی سهام 
مشاعی خود را در پالک مذکور مفروز ننموده و اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداریها از شهرداری منطقه 7 شیراز در خصوص موافقت با افراز پرسش که شهرداری 
موصوف طی نامه شماره 98/18031 مورخ 98/01/24 اعالم کرده ))با توجه به اینکه پالکهای مذکور در حریم شیراز می باشد در حال حاضر غیرقابل افراز می 

باشد(( لذا تصمیم ریاست ثبت بشرح ذیل اتخاذ می گردد:
))در خصوص تقاضای آقای سیدمجتبی حسینی وکیل خواهان افراز بنام آقای ماشاله یل فرزند حاجی بخواسته افراز سهام مشاعی خود از پالک شماره 2163/800 واقع 
در بخش 4 شیراز با توجه به محتویات پرونده ثبتی و حسب صورتجلسه کارشناسان بوارده 34001984 مورخ 98/01/27 و چون برابر ماده 101 قانون شهرداریها و 
ماده 154 قانون ثبت ادارات ثبت اسناد و امالک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک اقدام نمایند و شهرداری منطقه 
7 شیراز نیز طی شماره 98/18031 مورخ 98/01/24 مخالفت خود را با افراز پالک اعالم نموده است لذا افراز از ناحیه اداره ثبت اسناد مقدور نمیباشد و تقاضای 
متقاضی رد و مراتب به متقاضی افراز و ماکین مشاعی دیگر ابالغ تا در صورت اعتراض طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع و ماده 6 آئین نامه ظرف مدت 

10 روز پس از تاریخ ابالغ تصمیم رئیس ثبت اعتراض خود را نزد دادگاه صالحه شهرستان محل وقوع ملک اقدام نماید. 2339/م الف
جهانبخشاسفندیارینیا-رئیسواحدثبتیحوزهثبتملکشیراز-ناحیه2      30494/190432

همراه با نمايش فيلم


