طرح آموزشی -ترویجی صنایعدستی در شیراز افتتاح شد
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22

خرداد

روزنامه

1398
چهارشنبه

معاون صنایعدستی استان فارس از آغاز طرح آموزشی -ترویجی صنایعدستی در شیراز خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری فارس ،حیدرعلی زاهدیاننژاد با اعالم این
خبر اظهار داشت :با آغاز هفته صنایعدستی طرح آموزشی -ترویجی صنایعدستی با شعار صنایعدستی را تجربه کنید اجرا که این طرح تا پایان
تابستان ادامه خواهد داشت.
وی افزود :میز تولید زنده صنایعدستی باهدف معرفی ،عرضه و فروش بیشازپیش این هنر -صنعت به مردم و گردشگران در مجموعههای پر
گردشگر حافظیه ،سعدیه ،ارگ کریمخان زند ،استقراریافته است.
این مقام مسئول اضافه کرد :در این مکانها ،هنرمندان بهصورت ورکشاپ اقدام به خلق اثر هنری میکنند و عالقهمند میتوانند خود نیز تجربه
تولید یا مشارکت در ساخت یک اثر را از نزدیک تجربه نمایند.

توسط سفیر ایران در مجارستان مطرح و
با استقبال مؤسسات گردشگری مجارستانی
مواجه شد .در این راستا تورگردانان کشور
مجارستان از  23خردادماه تا  30خردادماه به
ایران سفر میکنند.
دهقانی میزبانی از تورگردانان مجاری
را نمود برقراری ارتباط دوستانه با سایر
شهرهای جهان و گسترش دیپلماسی شهری
عنوان و اضافه کرد :این میزبانی بسترساز
گسترش همکاریها در صنعت گردشگری
است و تالش داریم تعامل بین شهرداری
شیراز و سایر شهرهای جهان با استفاده از
تمامی ظرفیتهای موجود درزمینه توسعه
این صنعت افزایش یابد.
وی با اشاره به گسترش روابط فرامرزی
و بینالمللی شیراز با سایر شهرهای جهان
خاطرنشان کرد :طی ماههای اخیر میزبان
هیئتهایی از سفارت آلمان ،اوکراین و
اتریش در ایران ،هیئتی از شهرداری لویو
کشور اوکراین ،هیئتی از موزه هنر شانگهای

چین و دبیر کل مترو پلیس (انجمن
کالنشهرهای مهم جهان) بودیم .همچنین
در ماههای پیش رو نیز میزبان هیئتهایی از
سفارت نروژ و لهستان ،شهرداری شانگهای،
شهردار بغداد و هیئتی بلندپایه از کشور
مجارستان خواهیم بود.
دهقانی بابیان اینکه شهرداری درزمینه جذب
گردشگر نقش تسهیلگر و بسترساز را دارد،
افزود :شهردار شیراز در دیدار با هیئتهای
بینالمللی عالوه بر توسعه تبادالت تخصصی
در مدیریت شهری بر توسعه گردشگری و
افزایش تبادالت فرهنگی نیز تأکید دارد و
توسعه تعامالت گردشگری از راهبردهای
مجموعه مدیریت شهری در حوزه ارتباطات
بینالمللی است .مدیرکل ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری شیراز ضمن تشریح
برنامه حضور تورگردانان مجارستان در
کشور ایران گفت :با توجه به پیشینه ارتباط
و تعامل مثبت بین سه شهر تاریخی شیراز،
اصفهان و یزد و طرح ایده مثلث طالیی
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رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز خبر داد:

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز خبر داد:
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
شیراز از سفر جمعی از تورگردانان کشور
مجارستان به این کالنشهر خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه
اطالعرسانی شهرداری شیراز ،محمدرضا
دهقانی با اعالم اینکه شهرداری شیراز از
پنجشنبه  23خردادماه میزبان جمعی از
تورگردان مجارستانی (شهر بوداپست)
است ،گفت :میزبانی شیراز از تورگردانان
بسترساز ارتقای صنعت گردشگری ،جذب
گردشگران مجاری ،شناخت هر چه بیشتر از
شیراز بهعنوان شهری بینالمللی و گسترش
همکاریهای دوجانبه باشد.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
شیراز افزود :شهردار شیراز در اسفندماه سال
گذشته برای حضور در آیین رونمایی از
سردیس حافظ در شهر «پچ» به مجارستان
سفرکرده بود .در این سفر پیشنهاد برگزاری
نخستین نشست تورگردانان دو کشور ایران
و مجارستان به میزبانی شهرداری شیراز

صفحه

ﺧﺒـﺮ

گردشگری ،مقررشده برای بهرهبرداری
بهینه از این فرصت هیئت مجاری پس از
حضور در شیراز و بازدید از بناهای تاریخی
فرهنگی این کالنشهر و دیدار با مدیران
شهری و تورگردانان شیراز ،راهی اصفهان و
یزد شوند .دهقانی توسعه گردشگری را یکی
از راهکارهای ایجاد رفاه و رونق اقتصادی
و توسعه پایدار شهری دانست و افزود:
مدیریت شهری عالوه بر ایجاد زیرساختها
و تعریف و تدوین اقدامات نرمافزاری،
میتواند با استفاده از ظرفیتهایی همچون
پیمانهای خواهرخواندگی ،دوستی با سایر
شهرهای جهان و ارتباط با سازمانهای
بینالمللی گام مؤثری را در مسیر توسعه
پایدار شهری بردارد.

رئیس سازمان عمران و
بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری شیراز از طراحی،
ساخت و نصب دستگاه
بتنسازی  B.P.Tبه دست
متخصصان توانمند این سازمان
خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از پایگاه اطالعرسانی شهرداری
شیراز ،کریم شکوهیان با
اشاره به اهمیت تجهیز کارگاه
دستگاه بتنسازی بهمنظور
تأمین بتن موردنیاز عملیاتهای
اجرایی پروژه افزود :در راستای
کاهش هزینههای تجهیز
کارگاه ،از سوی نیروهای فنی
سازمان عمران ،این دستگاه
را با هزینهای در حدود 40

میلیون تومان طراحی ،ساخته و
نصب کردند که با این اقدام،
بالغبر  200میلیون تومان در
خرید دستگاه در بازار و تجهیز
کارگاه صرفهجویی شده است.
رئیس سازمان عمران و
بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری شیراز افزود :دستگاه
بتنسازی  ،B.P.Tبا ظرفیت
ساخت بتن به میزان 20
مترمکعب در ساعت ،سیلوی
ذخیره سیمان با ظرفیت  40تن
و دو عدد سیلوی ذخیره مصالح
سنگدانه به گنجایش 14
مترمکعب در فضایی به مساحت
 72مترمربع ساخته شده است.
وی با اشاره به نبود مکان
مناسب برای تجهیز کارگاه

پروژههای عمرانی و زیربنایی
کالنشهرها افزود :باید
طراحیهای ویژهای بهمنظور
کم کردن ابعاد ماشینآالت
بهویژه دستگاههای تولید بتن
انجام گیرد.
رئیس سازمان عمران و
بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری شیراز ادامه داد:
در راستای تحقق این مهم،
با استفاده از تجربه و تخصص
نیروهای سازمان عمران و
بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری شیراز طراحی،
ساخت و نصب دستگاه
بتنسازی ( )B.P.Tدستگاه تمام
اتوماتیک تولید بتن در محل
کارگاه پروژه ایستگاه  ۹خط

 ۲قطار شهری شیراز صورت
گرفت.
شکوهیان در پایان ضمن
تقدیر از متخصصان توانمند
سازمان عمران ابراز امیدواری
کرد در آینده نیز خودباوری
و خودکفایی در بخشهای
مختلف شهرداری شیراز تداوم
داشته باشد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره اطالعرسانی و روابط
مدیرکل آموزشوپرورش فارس:
عمومی آموزشوپرورش فارس ،علی عسکر نجفی در آیین تکریم
و معارفه معاونین سابق و جدید توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل
آموزشوپرورش فارس ،با اشاره به اینکه معاونت پشتیبانی معاونت
خدمتگزار حوزه آموزشوپرورش است ،گفت :در این حوزه نیاز به
نگاه عدالتمحور است و باید شبیه یک چتر فراگیر عمل کرده و همه
مدیرکل آموزشوپرورش فارس گفت :باید تنوع تأمین منابع مالی حوزهها را به فراخور شایستگی و ظرفیتی که سیستم دارد حمایت کند
داشته باشیم و نباید به اعتبارات قطرهچکانی دولتی اکتفا کنیم و این که این خود برای پیشبرد اهداف سازمانی بسیار مهم است.
مدیرکل آموزشوپرورش فارس وظیفه معاونت پشتیبانی را تنها
خود باید بهعنوان یک اصل مهم در دستور کار قرار گیرد.

توزیعکننده منابع ندانست و گفت :اگرچه توزیع صحیح منابع کار مهمی
است ،اما تأمین منابع در این شرایط کار سخت و دشواری است.
وی با اشاره به مشکالت پیش روی آموزشوپرورش در تأمین منابع
موردنیاز ،راه گریز از چنین مشکالتی را خلق ظرفیتهای جدید دانست.
نجفی یکی از مهمترین عوامل پویایی یک سیستم را نیروی انسانی
معرفی کرد و گفت :باید توجه ویژه به این عامل در دستور کار قرار
گیرد چراکه بهرهوری سیستم منوط به بانشاط و باانگیزه بودن نیروی
انسانی است و توانمند بودن نیروی انسانی باعث تقویت ساختار سازمانی
میشود.

مدیرکل آموزشوپرورش فارس افزود :معاون پشتیبانی باید از راهکارها،
خالقیتها و ابتکارات خود برای افزایش انگیزه نیروی انسانی استفاده
کند و با تزریق منابع مناسب باعث افزایش انگیزه شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید فقط به اعتبارات و ظرفیتهای داخلی متکی
باشیم گفت :اگر امور به این قضایا محدود شود پیشرفتی نخواهیم داشت
و باید از ظرفیتهای برونسازمانی بهخوبی استفاده کرد.
در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات غالمعلی حقشناس بهعنوان معاون
توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزشوپرورش فارس ،بهنام حیدری به این
سمت منصوب شد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1رأی شماره  139760311038000606هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479838822و شماره شناسنامه  34صادره از کنارتخته در یک سهم از  10سهم سهام ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  13269/84مترمربع تحت پالک  2291فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس
محرز گردیده است.
 -2رأی شماره  139760311038000604هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مرضیه زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  2371866598و شماره شناسنامه  386صادره از کازرون در یک سهم از  10سهم سهام ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  13269/84مترمربع تحت پالک  2291فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس
محرز گردیده است.
 -3رأی شماره  139760311038000608هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم طاهره زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479540866و شماره شناسنامه  2667صادره از کنارتخته در یک سهم از  10سهم سهام ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  13269/84مترمربع تحت پالک  2291فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس
محرز گردیده است.
 -4رأی شماره  139760311038000605هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم هاجر زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479537326و شماره شناسنامه  2352صادره از کنارتخته در یک سهم از  10سهم سهام ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  13269/84مترمربع تحت پالک  2291فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس
محرز گردیده است.
 -5رأی شماره  139760311038000609هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای بهزاد زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479537318و شماره شناسنامه  2351صادره از کنارتخته در  2سهم از  10سهم سهام ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  13269/84مترمربع تحت پالک  2291فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس
محرز گردیده است.
 -6رأی شماره  139760311038000607هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امیر زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479530526و شماره شناسنامه  1682صادره از کنارتخته در  2سهم از  10سهم سهام ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  13269/84مترمربع تحت پالک  2291فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس محرز
گردیده است -7 .رأی شماره  139760311038000603هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و
کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479531565و شماره شناسنامه  1782صادره از کنارتخته در  2سهم از  10سهم سهام
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  13269/84مترمربع تحت پالک  2291فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش
 7فارس محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 /151م الف
8/199
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/3/7 :
علیرضا کشوری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139860311003000286هيات 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 آقای ابراهیم پرنور فرزند
جان محمد بشماره شناسنامه  546صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه
که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به
مساحت ششدانگ  534/80مترمربع پالك  1738فرعي از  50اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  50اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
ورثه پرویز عسکری 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 شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/3/7 :
/67م الف
8/233
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139860311003000411هيات 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 آقای علی اصغر
رشیدی فرزند مظفر بشماره شناسنامه  216صادره از نورآباد در ششدانگ يك
باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری
می باشد به مساحت ششدانگ  678/25مترمربع پالك  60فرعي از  46اصلي
مفروز و مجزي شده از پالك  45و  46اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري
از مالك رسمي آقای علی اصغر رشیدی (خود متقاضی) 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
/75م الف
مالكيت صادر خواهد شد8/244 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1398/3/7 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139860311003000302هيات 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 ستاره زارع خفری
فرزند زیاد بشماره شناسنامه  31صادره از ممسنی در ششدانگ يك باب خانه
که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد
به مساحت ششدانگ  501/61مترمربع پالك  373فرعي از  68اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  66الی  68اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك
رسمي آقای شریف علمداری 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 شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1398/3/7 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
/74م الف
8/243
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139860311003000284هيات 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 پریوش طاهری فرزند
عطا بشماره شناسنامه  14صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که 1/5
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت
ششدانگ  373مترمربع پالك  1733فرعي از  59اصلي مفروز و مجزي شده
از پالك  58و  59اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي ورثه
علیرضا میرزایی 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 شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/3/7 :
/76م الف
8/241
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139860311003000269هيات 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 آقای سیدنجات محمودی
فرزند سیدنجف بشماره شناسنامه  173صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب
مغازه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد
به مساحت ششدانگ  213/75مترمربع پالك  119فرعي از  65اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  65اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
ورثه شیرزاد برامکی 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 شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1398/3/7 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
/71م الف
8/235
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139860311003000158هيات 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 آقای قوام عباسی فرزند
قلی بشماره شناسنامه  776صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که 1/5
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت
ششدانگ  301مترمربع پالك  579فرعي از  44اصلي مفروز و مجزي شده از
پالك  44اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقای سلیمان
رشیدی 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 شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/3/7 :
/72م الف
8/234
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

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

برابر راي  139860311003000467هيات 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 آقای زبیر
هوشمندی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه  1103صادره از نورآباد در
ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت
موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ  332/10مترمربع پالك 1737
فرعي از  59اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  58و  59اصلي قطعه 9
بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي ورثه شهریار مرادی 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 شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/3/7 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
/69م الف
8/237
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760311035008119مورخ  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 زهرا توانا کودیانی به شناسنامه
شماره  563کد ملی  2549647351صادره شیراز فرزند اسفندیار نسبت
به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  221/41مترمربع به پالک
 8/39512مفروز و مجزی شده از پالک  8/1230باقیمانده واقع در
شیراز گویم زمینهای شورا خیابان معصومی کوچه اول سمت راست
کدپستی  7198473860خريداري از مالک رسمي آقای سیدفتحعلی
جعفری 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
/3235م الف
شد.
تاريخ انتشار نوبت اول98/03/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/04/06 :
30733/190617
شاپور زارع شیبانی
رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1برابر رأی شماره  139860311038000049هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا
کیانی فرزند علی کرم به شماره ملی  5479831021و شماره شناسنامه 10
صادره از کنارتخته و کمارج در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 72421مترمربع تحت پالک  2290فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  16/3واقع در قطعه  6بخش  7فارس خریداری از آقایان خداکرم و
حسین کیانی محرز گردیده است.
 -2برابر رأی شماره  139860311038000050هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا
کیانی فرزند علی کرم به شماره ملی  5479831021و شماره شناسنامه 10
صادره از کنارتخته و کمارج در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 7592/96مترمربع تحت پالک  2289فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  16/3واقع در قطعه  6بخش  7فارس خریداری از آقایان
خداکرم و حسین کیانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 مقررات سند
 /145م الف
مالکیت صادر خواهد شد8/196 .
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/22 :
علیرضا کشوری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003003568هيات 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 مرضیه
میرزایی فرزند خداخواست بشماره شناسنامه  425صادره از نورآباد در
ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت
موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ  264/34مترمربع پالك 392
فرعي از  64اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  62الی  64اصلي قطعه 9
بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي ورثه شکراهلل لشکری 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
/73م الف
مالكيت صادر خواهد شد8/238 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1398/3/7 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

