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جهرم میزبان رویداد «کارآفرینی
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چهارشنبه

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان محمدرضا باقریفرد درخصوص دو بانده شدن محور الر
بستک اظهار داشت :محور الر -بستک به طول  120کیلومتر است که  65کیلومتر آن در حوزه این اداره کل واقع شده و به دلیل اینکه این مسیر
کوتاهترین مسیر برای دسترسی به شهرستان بستک و بنادر لنگه و آفتاب و چارک و جزیره زیبای کیش است به همین منظور از پروژههای
پراهمیت بهحساب میآید.
وی ادامه داد :سه کیلومتر از مسیر سال گذشته دو بانده شده و در ادامه نیز در فاز اول به طول  9کیلومتر در حال دو بانده شدن است و تاکنون
بیش از  40درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
محمدرضا باقریفرد افزود :در این پروژه بیش از  220مکعب خاکبردار و  55هزار مترمکعب خاکریزی انجام شده است و  5دستگاه ابنیه فنی
نیز ساخته شده و  20دستگاه ابنیه فنی دیگر در حال احداث است.

وی ادامه داد :این کشاورزان امسال در دو کشت بهاره
و پاییزه اقدام به کشت این محصول کردهاند و پیشبینی
میشود در هر هکتار بیش از  ۶۰۰کیلوگرم گلگاوزبان
برداشت شود.
رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش بهمن آباده
گفت :برداشت گلگاوزبان در این بخش تا اواخر
مردادماه ادامه دارد.
گلگاوزبان گیاه دارویی است که در طب سنتی و
ایرانی جایگاه خاصی دارد و دارای خواص تقویت قلب
و اعصاب و آرامشبخش است که بهصورت دمنوش
استفاده میشود.
آباده در  ۲۷۵کیلومتری شمال شیراز است.

استهبان
نمایشگاه صنایعدستی هنرمندان
در خانه تاریخی مقدس استهبان
برپا شده است

رویداد «کارآفرینی سالمتمحور» با حضور دانشگاههای
علوم پزشکی قطب پنج کشور تیرماه  ۹۸به میزبانی
جهرم برگزار میشود.
به گزارش ایرنا معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
علوم پزشکی جهرم ،بابیان این مطلب در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :این رویداد کارآفرینی
سالمتمحور در  ۲بخش ایدههای کارآفرینی محصول
محور و ایدههای نوآورانه در حوزه آموزش پزشکی با
حضور دانشگاههای قطب  ۵کشور متشکل از بوشهر،
هرمزگان ،فارس و کهگیلویه و بویراحمد به میزبانی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار خواهد شد.
محسن حجت افزود :ایدههای کارآفرینی محصول
محور ،شامل حوزههای مختلف درمان ،خدمات دارویی،
بهداشت ،مراقبتها ،فناوری سالمت و عرصه طب
سنتی است و بخش دوم که شامل ایدههای نوآورانه در
حوزه آموزش پزشکی است مبتنی بر محوریت یاددهی،
یادگیری ،مشاوره ،مدیریت ،برنامهریزی و محتوای
الکترونیک است.
وی بیان کرد :عالقهمندان برای شرکت در این رویداد
میتوانند تا پایان خردادماه  ۹۸آثار خود را به نشانی
 Startup.jums.ac.irارسال کنند.
حجت ادامه داد ۹ :تیم به مرحله نهایی این رویداد راه
مییابند و این تیمها در روزهای نوزدهم و بیستم تیرماه
 ۹۸در دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یکدیگر به رقابت
میپردازند.
به گفته حجت ،برگزیدگان این رویداد عالوه بر جوایز
نقدی ،کمکهای حمایتی برای عملی و پیادهسازی
ایدههای خود دریافت خواهند کرد.
شهرستان جهرم در فاصله  ۱۹۳کیلومتری جنوب شرقی
شیراز قرار دارد.

آباده
برداشت گیاه دارویی گلگاوزبان
در آباده آغاز شد

رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش بهمن آباده
اعالم کرد :برداشت گلگاوزبان که گیاهی دارویی
است در این بخش آغاز شد.
سعید یعقوبی ،در گفتوگو با ایرنا افزود :کشاورزان
بخش بهمن آباده امسال  ۳هکتار را به کشت گیاه
دارویی و کم آب بر گلگاوزبان اختصاص دادهاند.

نمایشگاه آثار هنرمندان صنایعدستی استهبان در خانه
تاریخی مقدس این شهرستان به مناسبت روز صنایعدستی
گشایش یافت.
مدیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استهبان
گفت :در خانه تاریخی مقدس استهبان عالوه بر آنکه
آثار مختلف صنایعدستی هنرمندان استهبان در قالب
یک نمایشگاه گشایشیافته است ،رشتههای مختلف
صنایعدستی آموزش داده میشود.
منصور عباسپور در گفتوگو با ایرنا افزود :این
نمایشگاه همزمان با روز صنایعدستی گشایشیافته است
و ارائه همزمان محصول از تولید به مصرف ویژگی
اصلی آن است.
وی ادامه داد :نزدیک به  ۱۵رشته مختلف در حوزه
صنایعدستی آثارشان را در معرض دید همگان قرار
دادهاند.
مدیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استهبان بیان کرد :این نمایشگاه که در رشتههای سفال،
سرامیک ،گیوهدوزی ،نمدمالی ،قالببافی ،معرق ،منبت،
چلنگری ،خراطی و ...برپا شده است به مدت یک هفته
تا بیست و هفتم خرداد پذیرای عالقهمندان است.
عباسپور گفت :قصد داریم این مکان تاریخی را تبدیل به
نمایشگاهی دائمی کنیم و از یک مکان تاریخی ،معرف
فرهنگ کهن استهبان به همگان باشیم.
وی افزود :در برپایی این نمایشگاه حسن علیمحمدی
مدیر خانه تاریخی مقدس و مجتمع فرهنگی سته بان
نما همکاری ویژهای با میراث فرهنگی صنایعدستی و
گردشگری داشته است.
خانه تاریخی مقدس که به ثبت ملی رسیده است متعلق
به دوران زندیه است.
استهبان در  ۱۶۰کیلومتری شرق شیراز است.

استان خوزستان
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان:

اعتباری برای مقابله با سیالبهای
احتمالی آینده تأمین نشده است

مرکز کنترل و پایش انرژی شبکه توزیع برق دزفول
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت :تاکنون
هیچ اعتباری برای بهبود سازهای در وزارت نیرو مشخص
نشده تا خودمان را برای سیالبهای احتمالی در آینده

ایمنسازی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،فرهاد ایزدجو در نشست
خبری اظهار کرد :دوره بازگشت سد کرخه بعد از یک
هزار سال بوده یعنی هرسال احتمال وقوع این وضعیت
یکهزارم درصد است.
وی با اشاره به اینکه بارشها در حوضه آبی کرخه
در تاریخ این حوضه بیسابقه بوده است ،افزود :البته
استانهای باالدستی مانند لرستان ،ایالم و کردستان نیز
بارشهای بیشتر از خوزستان داشتهاند.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه
عملکرد این سازمان برای مقابله با سیالب در بهترین
حالت ممکن از پیشبینیهای هواشناسی نیز نهایتًا ۱۵
درصد بهبود پیدا میکرد ،گفت :حجم خالی مخازن سدها
قبل از وقوع سیالب در استان خوزستان چهار میلیون و
 ۸۰۰هزار مترمکعب بود.
خسارتهای حداقلی
ایزدجو تصریح کرد :در سیالب خوزستان خسارتها
حداقلی بوده و در شهرهای بزرگ نیز از ورود آب سیالب
جلوگیری به عمل آمد .همچنین تخلیه روستاها بهصورت
حداقل انجام و تاکنون اقدامات الزم برای بازگشت اهالی
روستای به منازل در حد توان صورت گرفت.
ایزدجو اضافه کرد :خروجی سدها را برای بازگشت
زودتر مردم به روستاها کمتر از حد معمول انجام دادیم تا
مشکالت کمتری گریبانگیر آنها شود.
وی عنوان کرد :هرچند درخصوص پرداخت خسارت
متولی نیستیم؛ ولی بنیاد مسکن در روستای شاکریه
سوسنگرد بهحساب برخی روستاییان مبالغی را واریز
کرده بود که فقط بر اساس اعالم تعدادی از کشاورزان
امکان برداشت از حساب نبود و این مشکل هم از سوی
استاندار خوزستان حل شد.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با تأکید بر
اینکه قطعًا خسارتها و آبگرفتگیهای بیشتری
متوجه روستاهای در حریم رودخانهها بوده یادآور شد:
 ۳۲روستای بحرانی را تشخیص دادیم که سه مورد از
این روستاها در حوزه شوش و حمیدیه بحرانیتر است
و حداقل باید جابهجا شوند ،ولی تاکنون به دلیل تبعات
اجتماعی جابهجایی هیچ تصمیمی برای این کار نگرفته و
ایمنسازی این روستاها در برنامه قرار دارد.
 ۱۳۱روستا در بستر رودخانه
ایزدجو ادامه داد :بهصورت کلی  ۱۳۱روستا در حوضه
آبی کارون و کرخه هستند که اغلب آنها در بستر
رودخانه قرارگرفتهاند.
وی بیان کرد :در بهترین حالت ممکن هم حتی اگر
میدانستیم حجم ورودی آب به استان خوزستان به چه
میزان است ،حدود  ۱۵درصد عملکرد فعلی مقابله با
سیالب بهبود پیدا میکرد.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت :برنامهریزی
مخازن بر اساس پیشبینی هواشناسی در درازمدت انجام
میشود؛ ولی برای سیالب پیشبینیهای کوتاهمدت
هواشناسی در دستور کار قرار میگیرد.
ایزدجو عنوان کرد :اگر دقت در پیشبینیهای فعلی
هواشناسی در ایران (استاندارد دنیابین  ۶۰تا  ۷۰درصد
است) به باالی  ۷۰درصد افزایش پیدا کند که نیازمند
تجهیزات و امکانات گستردهای است ،میتوان در حوزه
پیشبینیهای درازمدت نتیجه بهتری گرفت.
وی خبر داد :تاکنون هیچ اعتباری برای بهبود سازهای در
وزارت نیرو مشخص نشده تا خودمان را برای سیالبهای
(مشابه امسال) احتمالی در آینده ایمنسازی کنیم.
مدیرعامل سازمان آب و برق با اشاره به اینکه درآمد
حاصله از سدها تنها  ۵۰درصد از هزینههای خود سدها
را تأمین میکند ،اظهار کرد :الیروبی سهنقطه استان
خوزستان را برای امسال در دستور کار قراردادیم که با
توجه به بودجه محدود و ماشینآالت میزان الیروبی در
این نقاط  ۷۰۰هزار مترمکعب تعیین شده است.
ایزدجو تأکید کرد :کانال انحراف سیالب خسرج بااعتبار
 ۳۹۰میلیارد تومان باید هر چه سریعتر اجرایی شود چون
اقدام اصلی و اضطراری برای کرخه ایجاد همین کانال
است.
وی افزود :درعینحال سیلبندهای الزم برای ایمنسازی
روستاهای در حریم رودخانه نیز باید از سوی متولیان
احداث شود.

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

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

رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

برابر رأي شماره  139760311035008082مورخ  97/12/27هيأت
اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه
 3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم بهناز فریدونی به شناسنامه
شماره  2540030416کد ملی  2540030416صادره از بیضا فرزند
فضلاله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت
 104/02مترمربع به پالک  8/39513مفروز و مجزی شده از پالک 8
باقیمانده به آدرس گویم خیابان آبشار کوچه  13کدپستی 7197133552
خريداري از مالک رسمي آقای نصیر قادری احد از ورثه ی عباس قادری
محرز 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 اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 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
/3236م الف
شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 98/03/22 :تاريخ انتشار نوبت دوم98/04/06 :
30749/190677
شاپور زارع شیبانی

برابر رأي شماره  139760311035008083مورخ  97/12/27هيأت
اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه 3
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فرشته دهقانی به شناسنامه شماره
 1599کد ملی  2295571618صادره از شیراز فرزند سرفراز نسبت
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 104/02
مترمربع به پالک  8/39513مفروز و مجزی شده از پالک  8باقیمانده به
آدرس گویم خیابان آبشار کوچه  13کدپستی  7197133552خريداري
از مالک رسمي آقای نصیر قادری احد از ورثه ی عباس قادری محرز
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 اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 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
/3237م الف
شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 98/03/22 :تاريخ انتشار نوبت دوم98/04/06 :
30750/190676
شاپور زارع شیبانی

صفحه

3

اﯾﺮان
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شماره

2534

سال
بیستوپنجم

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه
از این بابت که دایک مرزی هورالعظیم آبگیری شود
یا نه هیچ نگرانی نداریم ،گفت :هرچند در حال حاضر
همارتفاع آب در هورالعظیم مناسب است ،ولی در برخی
نقاط این دایک مرزی بریده شده که مانع از خالی شدن
آب هورالعظیم میشود و باید ترمیم شود.
ایزدجو خبر داد :همراه با سازمان محیطزیست نسبت به
موظف کردن شرکت ملی نفت برای انجام مطالعات در
حوزه تعیین ارقام سطح آب در هورالعظیم اقدام کردیم.
وی ادامه داد :در حال حاضر خاکریزی اطراف تأسیسات
نفتی در هورالعظیم مدنظر است که با این کار حداقل یک
متر به ارتفاع آب در تاالب افزوده میشود.
مشکلی در کشت تابستانه نداریم
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان درخصوص
محدودیت یا ممنوعیت کشت تابستانه در استان خوزستان
گفت :در سدهای دز ،کارون و کرخه ازنظر حجم آب
ذخیرهشده مشکلی برای تأمین آبکشت تابستانه در
رودخانهها نداریم ولی در شبکههای مختلف متصل به این
رودخانهها میزان برداشت آب برای کشتهای پرمصرف
به جهاد کشاورزی استان خوزستان اعالمشده است.
ایزدجو در پایان با اشاره به اینکه آب موردنیاز برای
نخیالت شادگان در حوضه آبی مارون باید به میزان ۳۰
مترمکعب بر ثانیه تأمین شود ،اظهار کرد :باوجوداینکه
آب موجود در مخزن ذخیره سد مارون بیش از حجم
استاندارد و امکان خروجی آب بین  ۷۰تا  ۷۵مترمکعب
در ثانیه است ولی تأمین آب برای همه اراضی زیر کشت
این حوضه آبی امکانپذیر نیست چون میزان آنها بسیار
زیاد است و متأسفانه نخیالت شادگان هم در پاییندست
قرار گرفتند.

استان بوشهر

بوشهر
رئیس جهاد کشاورزی بوشهر:

عملیات سمپاشی ملخها
در  ۹۰هزار هکتار اراضی استان
بوشهر اجرا شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به
اقدامات صورت گرفته برای مقابله با آفت ملخ صحرایی
گفت :عملیات سمپاشی ملخها در  ۹۰هزار هکتار اراضی
استان اجرا شده است.
محمدتقی منوچهری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار
داشت :تالشهای گستردهای تاکنون بهمنظور مقابله با
آفت ملخ صحرایی در سطح استان بوشهر صورت گرفته
و گروههای مختلف در حال فعالیت در این زمینه هستند.
وی با اشاره به اینکه مقابله با ملخها از بهمنماه سال
گذشته تاکنون در سطح استان بوشهر ادامه داشته است،
اضافه کرد :ملخها خسارت  ۱۰تا  ۱۵درصدی به حدود
 ۷۰۰هکتار از اراضی استان بوشهر وارد کردهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به
آمادگی تیمها برای مقابله با ملخهای صحرایی در استان
بیان کرد :بیش از  ۸۵تیم برای مبارزه با ملخهای صحرایی
در استان بوشهر بسیج شدهاند.
وی با اشاره به استفاده از دو فروند هواپیما و  ۱۵۰دستگاه

انواع سمپاش در استان بوشهر خاطرنشان کرد :همکاری
همه کشاورزان و مسئوالن دستگاههای اجرایی برای
جلوگیری از بحران در باغات استان دارای اهمیت بسیار
باالیی است.
منوچهری بابیان اینکه مرحله دوم مبارزه با کانون و
پورههای ملخ صحرایی در سطح  ۴۹هزار هکتار عملیاتی
شد تصریح کرد :تاکنون  ۹۰هزار هکتار اراضی استان
بوشهر علیه آفت ملخ صحرایی سمپاشی شده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل نوسازی مدارس استان:

ساختمان آموزشی هنرستان
حرفهای گنجهای تا اوایل مهرماه
 1398تکمیل و مورد بهرهبرداری
قرار خواهد گرفت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت :ساختمان آموزشی
هنرستان حرفهای گنجهای تا اوایل مهرماه  1398تکمیل و
مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
اسماعیل رضایی نیک ،مدیر آموزشوپرورش عشایر
با همراهی معاونین و تعدادی از کارشناسان مربوطه،
با مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس دیدار و
گفتوگو کردند.
در ابتدای این دیدار مدیر آموزشوپرورش عشایر استان
ضمن تبریک آرزوی موفقیت برای مدیرکل جدید
نوسازی مدارس از اداره کل نوسازی مدارس بهعنوان
حامی و یاریگر آموزشوپرورش یادکرد و گفت:
اقدامات و عملکرد سازنده اداره کل نوسازی مدارس در
تأمین ،توسعه و تجهیز مدارس قابلتقدیر و ستایش است
و امیدواریم که کما فی السابق تعامل و همکاری اداره
کل نوسازی مدارس با اداره آموزشوپرورش عشایر ادامه
داشته باشد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان ،اسماعیل رضایی
نیک شرایط اداره آموزشوپرورش عشایر را ویژه دانست
و گفت :اداره آموزشوپرورش عشایر نسبت به بقیه
مناطق ازلحاظ تجهیزات ،سرانه دانشآموزی و اعتبارات
موردنیاز در مضیقه است و انتظار میرود که فضاهای
آموزشی موردنیاز این اداره موردتوجه ویژه قرار گیرند.
رضایی در ادامه خواهان بهرهبرداری هر چه سریعتر
هنرستان فنی و حرفهای منطقه عشایری گنجهای شد
و گفت :با بهرهبرداری این فضای آموزشی بسیاری از
مشکالت اداره عشایر ازجمله خوابگاه دانشآموزی،
سالن ورزشی برطرف خواهد شد .در ادامه مدیرکل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان ،ضمن خیرمقدم
و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک
رمضان ،از آموزشوپرورش عشایر بهعنوان یک
واقعیت اجتماعی و بخشی از ساختار تاریخی -فرهنگی
و عضو فعال از پیکره جامعه ملی یادکرد و گفت :نقش
عشایر بهویژه فرهنگیان درروند رشد و گسترش نظام
آموزشی قابلتقدیر است .پیروز کرمی در ادامه تعامل و
همکاری اداره کل نوسازی مدارس با آموزشوپرورش
عشایر را وظیفه دانست و گفت :این اداره کل در
حد توان در بحث تأمین ،راهاندازی ،تجهیز و توسعه
نیازهای اداره عشایر همکاریهای الزم را انجام خواهد
داد.
کرمی گفت :ساختمان آموزشی هنرستان فنی و حرفهای
گنجهای حدود  %75پیشرفت فیزیکی دارد و بر آنیم که
با مشخص شدن پیمانکار جدید بقیه عملیات اجرایی انجام
پذیرد و در اوایل مهرماه  98مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان در ادامه به برگزاری
بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان
که قرار است در تاریخ  22خردادماه  1398در
پردیس شهید ایزدپناه یاسوج برگزار گردد اشاره
و از مسئولین اداره آموزشوپرورش عشایر خواست
که همچون سالهای گذشته همکاری الزم را داشته
باشند.

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

برابر راي  139860311003000195هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطیما رشیدی فرزند منوچهر بشماره شناسنامه  7309صادره از نورآباد در
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت  186/80مترمربع پالك  5513فرعي از  49اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  49اصلي
قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي ورثه صفدر جمشیدی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد8/236 .
تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
		
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/3/7 :
/70م الف
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی حبیبی فرزند فتح اله به شماره ملی  5479823175با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره  389شهر خشت تنظیم گردیده است
مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک  11/51واقع در قطعه  6بخش  7فارس که ذیل ثبت  194صفحه  82دفتر  15امالک ثبت
و سند مالکیت به شماره چاپی  911972الف  89صادر که به علت نامعلوم مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است .مراتب طبق ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد نظر معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده
روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید
 /198م الف
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد8/301 .
تاریخ انتشار98/3/22 :
علیرضا کشوری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

