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دنیــای اطراف ما در حال تغییر اســت .این تغییر
شــامل فرســایش هم میشــود .فرســایش بنای
بینظیری ماننــد تاج محل یا پدیــده طبیعی مانند
جزیره مرجانی در اســترالیا .متاسفانه نابودی بعضی
از آنها ناگزیر است و كاری از دست ما برنمیآید .اما
ایــن فرصت را داریم كه تا قبل از ،از بین رفتن ،آنها
را از نزدیك ببینیم .فرصتی كه ممكن اســت نصیب
فرزندان ما نشود .پس اگر اهل مسافرت هستید شاید
بد نباشد كه این مکانها را به شما معرفیكنیم.
جزیره مالدیو
مالدیو كوچكترین كشــور دنیاســت 80 .درصد
از  1200جزیره آن بیشــتر از یك متر از سطح دریا
ارتفــاع ندارند .كمتر از  100ســال دیگر این جزیره
غیرقابل ســكونت خواهد شــد .این مساله در سال
 2008بســیار جدی شــد و رییس جمهور و دولت
این كشــور شــروع كردند به خریدن زمینهایی در
كشــورهای دیگر مانند هند تا در زمانی كه آب باال
میآید بتوانند شهروندانشان را به آنجا منتقل كنند.
مالدیو کشــوری است جزیرهای در اقیانوس هند
واقــع در جنوب غربی هند .پایتخت آن ماله اســت.
جمعیت این کشــور  ۳۲۸هزار نفــر و واحد پول آن
روفیه مالدیو است.زبان رسمی این کشور دیوهی نام
دارد که زبانی هند و اروپایی است و همانندیهایی با
زبان سینهالی قدیم دارد.
مردم آن از قوم مالدیوی هســتند که تبارشان به
مردم ســریالنکا و هند (آمیخته آریایی و دراویدی)
میرســد و رگههایی از اعراب نیز در میان آنها وجود
دارد .هم زبان و هــم مردم آن با نام دی ِوهی خوانده
دیبـــجات و دیباجات که در فارسی و
میشوند .واژه َ
عربی در قدیم برای مالدیو به کار میرفت نیز شکلی
از همین واژه دیوهی است.
جزیره گاالپاگوس
هرساله میزان توریستها  12درصد افزایش پیدا
میكند .هتلها ،رســتورانها و ماشینها بیشتر ،آن
را از زیبایــی طبیعی یك جزیره دســت نخورده دور
میكننــد .كارگران ،برای به دســت آوردن غذاهای
متنوعتــر حیوانــات را به جزیره قاچــاق میكنند و
كشتیها موشها را وارد جزیره میكنند .همه اینها
كمك میكنند به تخریب ســریعتر طبیعت جزیره.
جزایــر گاالپاگوس ؛گروه-جزیرهای آتشفشــانی در
اقیانوس آرام ،در  926کیلومتری غرب اکوادور است.
این گروه-جزیره روی خط استوا قرار گرفته و از
لحاظ جغرافیای سیاسی بخشی از اکوادور محسوب
میشــود .جزایر گاالپاگوس و آبهــای اطراف آن
یکی از اســتانهای اکــوادور و همچنین یک پارک

ملی و یک منطقه محافظت شــده دریایی را تشکیل
میدهند .زبان رسمی در این جزایر ،اسپانیولی است و
جمعیت آنها کمی بیش از  25000نفر است.
شــهرت این جزایر به خاطر گونههای جانوری و
گیاهی منحصر به فردی است که در این جزایر یافت
میشــوند .اولین ورود ثبت شده به این جزایر مربوط
به سال  1535میالدی و زمانی است که یک کشیش
اهل دومینیکن بهنــام فری توماس دو برالنگا برای
حل یک اختالف ما بین فرانسیسکو پیزارو و افسران
تحت فرمانش به پرو رفت.
دیواره بزرگ مرجانی
بــاال آمدن دمــای اقیانوس ،آلودگــی اقیانوس،
اسیدســازی اقیانوس و طوفانها به صورت مستمر
دیوار مرجانی را تخریب میكنند و باعث سفید شدن
مرجانها میشوند .تخمین زده میشود كه 60درصد
دیوارههای مرجانی دنیا تا سال  2030از بین خواهند
رفت .به این ترتیب هشــت هزار سال خلقت طبیعی
در كمتــر از مــدت زمان عمــر ما از بیــن خواهند
رفت .دیواره بــزرگ مرجانی به مجموعه عظیمی از
صخرههای مرجانی گفته میشود که در شرق کشور
استرالیا و در اقیانوس آرام قرار گرفتهاند.
«دیــواره بزرگ مرجانــی» بزرگترین مجموعه
صخرههــای مرجانی در دنیا به شــمار میآید .این
مجموعه بزرگ ،شــامل بیش از ســه هزار صخره و
 900جزیره مختلف اســت که به صورت نواری در
دریای کورال در شرق ایالت کوئینزلند کشیده شدهاند
و در مجموع بیش از  300هزار کیلومتر گستردگی و
 ۲۶۰۰کیلومتر طول دارند.
«دیواره بزرگ مرجانی» از جاذبههای گردشگری
استرالیاســت و یکی از نمادهای کوئینزلند به شمار
میآید .شهرهای تانزویلَ ،کنز و مِکای از شهرهایی
هســتند که بــرای دیــدن صخرههــای مرجانی
مورد استفاده گردشگران قرار میگیرند.
دریای مرده(بحر المیت)
در چهار دهه گذشــته ،دریاچه نمكی یك ســوم
كوچكتر شــده اســت .نزدیكترین رستورانها به
ایــن دریاچه در چهار دهه گذشــته حدود یك مایل
از دریاچــه دورتر شــده اســت .رود اردن تنها منبع
تغذیه این دریاچه اســت و به دلیل ساختن سدهای
متعدد وكنترل كردن آب ورودی آن توسط سدها در
سالهای گذشته ،میزان آب ورودی آن كاهش پیدا
كرده اســت .به همین دلیل دریای مرده احتماال تا
50سال آینده از بین خواهد رفت.
دریای مرده که در غرب اردن ،و شــرق فلسطین
(کرانه باختری) واقع شــدهاست ،سواحل اطراف آن
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جاذبه های گردشگری كه قبل از
نابودی باید ببینید

پستترین نقطه خشکیهای زمین به شمار میرود.
این دریا به این دلیل دریای مرده(بحر المیت) نامیده
میشود که هیچ جانور یا گیاهی به طور دائمی در آن
زندگی نمیکند.
ارتفاع گودترین نقطه آن  422متر کمتر از سطح
دریاســت .بیشــترین عمق آب این دریا تاکنون از
 378متــر باالتر نبودهاســت .آب آن فقط از طریق
تبخیر کاهــش پیدا میکند ،پــس در نتیجه میزان
نمک و ســایر امالح که از طریق رود اردن و دیگر
نهرهای کوچک به آن وارد میشود ،افزایش مییابد.
این دریاچه با  33/7درصد غلظت مواد محلول یکی
از شورترین دریاچههای دنیاست.
ونیز
ونیز همیشــه غرق در آب بوده ،امــا باال آمدن
ســطح دریا وضعیت آن را غمناكتر میكند .سطح
سیالبها هرساله افزایش پیدا میكنند و این نگرانی
وجود دارد كه چقدر دیگر ونیــز میتواند باالی آب
باشد.گردشــگری یكی از نگرانیهای مهم در مورد
این شهر است .تنها در سال  21 ،2007میلیون نفر از
ونیز بازدید كردند ،یعنی حدودا  40برابر جمعیت آن.
ِونیز جزیرهای اســت در شــمال ایتالیــا که در
میان دریای آدریاتیک قرار گرفته اســت .این شــهر
بهصورت جزیرههای کوچک اســت کــه جزیرهها
به وســیله کانالهایی از هم جدا شــدهاند و تردد در
شــهر به وسیله قایق صورت میگیرد .از دیدنیهای

این شــهر میتوان به میدان سن مارکو محل دفن
مرقس یکی از حواریون عیســی مســیح که به سن
مارکو مشهور است ،اشارهکرد.
ونیز شــهر جشــنوارهها و کارناوالها نیز هست.
برای مثال جشــنواره فیلم ونیز در اواخر آگوســت،
هر ســال یکی از اتفاقات مهم دنیــای فیلم و هنر
اســت .کارناوال مشــهور ونیز هم که در ماه فوریه
در تمام شــهر برپاست ،از بزرگترین و قدیمیترین
کارناوالهای جهان اســت .این کارناوال به کارناوال
ماسکها نیز مشهور است.
كوهستان آلپ
كوهستان آلپ اروپا در ارتفاع كمتری از كوهستان
راكی قــرار دارد و یخچالهای طبیعی و مكانهای
اســكی آن در معرض خطر بیشتری از جانب پدیده
گرمایش زمین قــرار دارند .میانگیــن دمای زمین
حدود دو درجه از قرن نوزدهم بیشــتر شده و با این
وضعیت یخچالهای طبیعی این كوهســتان ممكن
است تا سال  2050از بین بروند .رشته کوههای آلپ
یکی از عظیم ترین رشــته کوههای اروپاست که از
هشت کشور اروپایی میگذرد.
رشــته كوههای آلپ از اتریش و اسلونی واقع در
شرق تا ایتالیا ،سوییس ،لیختن اشتاین ،آلمان ،فرانسه
و موناکو در غرب گســترده شده است .قله بالنک با
ارتفاع  4811و مــون بالن با  4807متر مرتفعترین
قلههای این رشته كوه هستند .قسمت عمده آلپ را

یخ و برف دائمی پوشــانده و تعداد زیادی یخچال در
آن وجــود دارد که طوالنیتریــن آنها گریت آلچ به
طول تقریبی  ۲۲کیلومتر اســت .کوه آلپ عارضهای
طبیعی است که در نتیجه برخورد صفحات قارههای
آفریقــا و اروپا به وجود آمده و موجب ناپدید شــدن
بخش غربی اقیانوس تتیس شد که قبال در بین این
دو قاره قرار گرفته بود.
حوضه كنگو
بیش از دو ســوم جنگلها ،و گیاهــان و حیات
وحــش منحصر به فرد آن در حوضه كنگو تا ســال
 2040از بین خواهند رفــت؛ مگر اینكه تالشهای
موثر بیشتری برای حفاظت از آن انجام شود .هرسال
10میلیون هكتار از جنگلهای آن بر اثر اســتخراج
معــدن ،ورود غیرقانونــی ،كشــاورزی ،دامداری و
جنگهای چریكی از بین میرود.
حوزه كنگو یكی از بینظیرترین مناطق سرسبز و
جنگلهای دنیا را به واسطه جلگههای حاصلخیزش
دارد .ایــن منطقــه به دلیل نزدیكی به خط اســتوا،
آب و هوایــی گرم و شــرجی دارد و یكی از بهترین
مناطق برای رویش جنگلهای گرمسیری است.
این جلگهها در محور رودخانه كنگو تشكیل شدهاند
كه از شــرق آفریقا آغاز میشــوند و تا غرب آفریقا
امتــداد دارند .گونههای گیاهــی و جانوری متنوع و
همینطور جنگلهای بكر از جاذبههای گردشگری
این منطقه در حال نابودی به حساب میآید.
ماداگاسكار
اگر هیچ كاری برای نجات چهارمین جزیره بزرگ
دنیا انجام نشــود ،جنگلهای آن تا  35ســال آینده
و همینطور به دنبــال آن گونههای منحصر به فرد
آن مانند میمونهای لمور كه ماداگاســكار به خاطر
آن معروف اســت .اكوسیستم جنگلهای این جزیره
به خاطر ورود انسانها ،كاركردن كشاورزها و شكار
غیرقانونی در حال از بین رفتن اســت .ماداگاســکار
کشــوری جزیرهای اســت واقع در اقیانوس هند ،در
کنار ســواحل جنوب شرقی آفریقا .پایتخت آن شهر
آنتاناناریوو است.
ماداگاســکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است.
جمعیــت ماداگاســکار  22میلیون نفــر و زبانهای
رسمی این کشور ماالگاسی و فرانسوی است .واحد
پول این کشــور آریاری ماالگاســی نام دارد .حدود
نیمی از مردم این کشــور مسیحی و نیمی دیگر پیرو
سنتهای دینی بومی هستند.
ســنت دینی بومی این کشــور بــر پیوند میان
زندگان و نیاکان درگذشته آنها تمرکز دارد .در دوران
پیشاتاریخ با تکهتکه شدن ابرقاره گندوانا ،ماداگاسکار
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حدود  ۸۸میلیون ســال پیش از شبهجزیره هند جدا
شــد .این امر باعث شــد تا بیــش از  ۹۰درصد از
حیات وحش و زیســت گیاهی ایــن جزیره مختص
خودش باشد.
حدود  100ســال پیش 150 ،یخچال سنگی در
سراســر پارك ملی یخچالی وجود داشت ،اما اكنون
تنها  27تا از آنها باقی مانده و تا ســال  2030همه
آنها از بین خواهند رفــت (اگر زودتر از بین نروند!).
به علت نبود آب ســرد و زمانــی كه تمام یخچالها
آب شــوند ممكن است اكوسیستم این پارك به طرز
غمباری عوض شود.
پــارک ملــی یخچالــی یک پــارک ملــی در
ایالــت مونتانا در آمریکاســت .مســاحت این پارک
 4102کیلومتر مربع اســت و قســمتی از پارک در
کشــور کانادا قرار دارد .شهرت پارک بیشتر بهخاطر
مناظر سر به فلک کشیده و یخچالهای طبیعی آن
و همچنین به خاطر گونههای متنوع جانوری اســت
كه در آن زندگی میكنند.
دو گونــه خرس گریزلی و ســیاهگوش كانادایی
در حال انقراض تنها در این پارك یافت میشــوند.
همچنین  260گونه پرنــده در این جزیره تا به حال
شناسایی شــدهاند كه در هیچ جای دیگر دنیا از نظر
آماری نمونه ندارند.
تاج محل
جمعیت زیاد گردشگران و آلودگی هوا سنگهای
ســفید تاج محل را كمكم از بین میبرند .با توجه به
اینكه این بنا در قرن هفدهم ســاخته شــده ،ممكن
اســت به زودی بازدیــد آن برای عمــوم به دلیل
آسیبهای جدی كه دیده است محدود شود.
تاجمحــل از پرآوازهترین بناهای جهان و آرامگاه
زیبا و باشــکوهی اســت که در نزدیکی شهر آگره و
در  200کیلومتــری جنوب دهلی نــو پایتخت هند
واقع شــدهاســت و یکی از عجایب هفتگانه جدید
دنیا بهشــمار می آید .این بنا به دســتور شاه جهان،
پنجمین امپراتــور گورکانی هند بــه منظور یادبود
همسر ایرانیتبارش ،به نام ارجمند بانو بیگم مشهور
به ممتاز محل که در سال  1631میالدی در سفری
جنگی بههنگام وضع حمل فوت کرد بنا شدهاست.
خود شــاهجهان نیز بعدتــر در همانجا به خاک
سپرده شــد .همانطور که مشخص اســت ،نام این
بنا ،ایرانی است .این ســاختمان بر پایه مخلوطی از
معماری ایرانی ،هندی و اسالمی بنا شده است و در
ســاخت آن  20هزار هنرمند و معمار از نقاط مختلف
آسیا بهخصوص ایران ،شبه قاره هند ،آسیای میانه و
آناتولی شرکت داشتهاند.

ثبتی و دادگستری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002032مورخ  94/8/14هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمود حسنشــاهی فرزند حاجی بابا به شــماره
شناســنامه  29صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 194/80مترمربع پالک  5545فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  1056فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان خریداری از رامین اسکندری فرزند محمدابراهیم احدی از ورثه
علیرضا اسکندری مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات :پالک ملک  10/1056صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2603م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی اصالحی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015000792مورخ  94/5/17هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی سید محمدحســن نعمتاللهی فرزند سید
محمدحســین به شــماره شناســنامه  4758صادره از ارسنجان در
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  286/40مترمربع پالک 5530
فرعــی از  10اصلی مفروزی از پالک  2533فرعــی از  10اصلی تفکیکی از
پالک  1259فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان که در آگهی قبلی پالک  2533فرعی از  10اصلی لحاظ گردیده
اســت خریداری از غالمرضا و فتحاله و مرتضــی رضائی وراث مرحوم
رمضان رضائی مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2599م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002207مــورخ  94/8/23هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی عزت حسنشــاهی فرزند علیاکبر به
شماره شناســنامه  4924صادره از ارســنجان در چهاردانگ مشاع
از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  315/58مترمربع پالک
 5569فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1168فرعی از
 10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان سند
رسمی مشاعی شــماره  24192مورخ  79/7/10دفتر  28ارسنجان در
ازاء حصه مشــاعی انتقالی از طرف محترم حسنشاهی مالک رسمی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2661م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002106مورخ  94/8/19هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضــی زینالعابدین ابراهیمی فرزند الهقلی به شــماره
شناســنامه  145صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  100/70مترمربع پالک  5554فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1070فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از احمد ابراهیمی احدی از ورثه
خانم بیبی ابراهیمی مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحــات :برابر گزار کارشناســان منتخب هیأت پــاک ملک مورد
درخواست  10/1070صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2631م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002128مورخ  94/8/20هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضــی علیاصغر ابراهیمی فرزند محمدعلی به شــماره
شناسنامه  55صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 308مترمربع پــاک  5562فرعی از  10اصلی مفــروزی از پالک 2680
فرعی از  10اصلی تفکیکــی از پالک  1099فرعی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری از محمدعلی ابراهیمی
احدی از ورثه الهقلی ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2638م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002115مورخ  94/8/19هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی حســین رضایی فرزند حســن به شماره شناسنامه
 27صادره از ارســنجان موازی  37سهم مشــاع از  560/25سهم سهام
ششــدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مســاحت  37مترمربع پالک
 5557فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1072فرعی از 10
اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری از
عزیز ابراهیمی مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2625م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015002029مورخ  94/8/14هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی پگاه اسکندری فرزند علیاصغر به شماره
شناسنامه  4087صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  312/30مترمربع پالک  5544فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1120فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از اکبر اسکندری
احدی از ورثه میرزا حسین اســکندری مالک رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2605م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002204مورخ  94/8/23هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی قربانعلی زارعی فرزند بهروز به شــماره شناسنامه
 91صادره از ارســنجان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 203/95
مترمربع پالک  5568فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1081فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارســنجان خریداری معالواســطه از عبدالرحمن روستائی مالک رسمی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2658م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015002145مورخ  94/8/21هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهسا اسکندری فرزند اکبر به شماره شناسنامه  328صادره از ارسنجان
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  481/67مترمربع پالک  5563فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  991فرعی
از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری از حاجیه بیبی اسکندری احدی از ورثه علیحسین اسکندری مالک رسمی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2645م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002154مورخ  94/8/21هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اصغر نظری فرزند محمد به شماره شناسنامه  82صادره از
ارســنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  622/50مترمربع پالک  5567فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1006فرعی از  10اصلی
واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارســنجان خریداری از حســن ابراهیمی و صغری بیگم رئیسالسادات مالکین رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2652م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

