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رفع تصرف  5هکتار از اراضی ملی در زرین دشت
فرمانده انتظامی اســتان از رفع تصرف  51هزار متر از اراضی ملی به ارزش
 25ميليارد ريال در شهرستان زريندشت خبر داد.
ســردار «رهامبخش حبيبي» در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر گفت :در پی صــدور حکم قضائی مبنی بر رفع تصرف اراضی
ملی در یکی از روســتاهای شهرستان زريندشــت ،موضوع به صورت ويژه در
دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی اســتان افزود :در اجرای این حکــم ،ماموران انتظامی این
شهرســتان پس از بررســیهای همه جانبــه و در اقدامــی عملیاتی با حضور
مسئوالن قضائی و نماینده یگان حفاظت منابع طبیعی ،زمین های تصرف شده
را از چنگ متصرفان آزاد کردند.
سردار «حبيبي» با بيان اينكه در این عملیات  51هزار متر از اراضی ملی رفع
تصرف و در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت ،عنوان داشت :كارشناسان ارزش آن
زمينها را  25ميليارد ريال برآورد كردهاند.
دستگیری  8تن از عامالن تهیه و توزیع مشروبات تقلبی در
فارس
فرمانده انتظامی اســتان گفت :با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی 8 ،تن از
عامالن اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و تقلبی در سطح استان
دستگیر شدند.
ســردار «رهامبخش حبیبی» در برنامه زنده تلویزیونی «فارسی شو» صدا و
ســیمای مرکز فارس ،با اشاره به آیین چهارشنبه آخر سال ،اظهار داشت :تجربه
تلخ ســال های گذشته در این مراسم باعث ایجاد دغدغه و نگرانی در بین همه
خانواده ها است.
وی با تأکید بر اینکه پلیس مخالف شــادی مردم نیســت ،ادامه داد :با توجه
به مطالبات مردمی ،پلیس با کســانی که بخواهند با رفتارهای خود باعث ایجاد
مزاحمت و بی نظمی در جامعه شوند ،برخورد قانونی انجام خواهد داد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با اشاره به شــیوع بیماری ویروس کرونا در
ســطح کشــور ،افزود :در شــرایط موجود که همه درگیر مقابله با این ویروس
منحوس می باشــند ،تجمع افراد برای برگزاری مراســم چهارشــنبه آخر سال
بسیار خطرناک است و می تواند عاملی برای شیوع این ویروس باشد ،به همین
دلیل از شــهروندان درخواست داریم با ماندن در خانه به قطع زنجیره شیوع این
بیماری کمک کنند.
سردار حبیبی گفت :والدین باید فرزندان خود را مدیریت کنند و با مراقبت از
آن ها باعث ایجاد آرامش در جامعه و جلوگيري از حوادث تلخ گردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :در پي توزیع مقاديری الکل دست
ساز و تقلبی در سطح استان و رواج این باور غلط در برخی از افراد که با خوردن
آن می توان در مقابل ویروس کرونا مصون ماند ،شناسایی و دستگیری عامالن
توزیع در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامی اســتان فارس تصریح کرد :با انجــام اقدامات اطالعاتی و
پلیسی 8 ،تن از عامالن اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و تقلبی
در سطح استان دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.
ســردار حبیبی با تأکید بر اینکه مصرف مشروبات الکلی برای مصون ماندن
از بیماری کرونا هیچ توجیه علمی و عقلی ندارد ،از شــهروندان خواست نسبت
به فعالیت افراد ســودجو و فرصت طلب هوشــیار باشــند و در صورت مشاهده
و اطالع از موارد مشــابه ،بالفاصله با تلفن  110تمــاس و پلیس را در جریان
موضوع قرار دهند.
وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب مردم در موضوع کاهش
ترددها در سطح شهر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،ادامه داد :در حال
حاضر پلیس فارس در انجام تســت غربالگری از سرنشــینان خودروها در نقاط
ورودی استان با مسئوالن مربوطه همکاری الزم را به عمل می آورد.
نابودی کرونا با مصرف خوراکی الکل یک باور غلط است
رئیس اداره آموزش همگانی و مشــارکت عمومی اســتان با تاکید بر اینکه
نابــودی کرونا ویروس با مصــرف خوراکی الکل یک باور غلط اســت ،گفت:
متاســفانه با این برداشــت غلط ،موارد متعددی از عوارض مسمومیت ناشی از
مصــرف الکل از جملــه کوری ،الزام به دیالیز و مــوارد منجر به مرگ گزارش
شده است.
کارمنــد رتبه « 15مهــدی نعمایی» در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،بیان کرد :پس از شــیوع ویروس کرونا در جهان و ایران ،تب شایعات در
فضای مجازی داغ شــد تا جایی که برخی شــایعات نه تنها در پیشگیری موثر
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نبود ،بلکه حتی موجب شد تا برخی افراد به کام مرگ کشیده شوند.
وی با اشــاره به اینکه بعضی افراد با این تصــور که الکل ،ویروس کرونا را
نابود میکند ،اقدام به مصرف خوراکی الکلهای صنعتی کرده اند ،افزود :متانول
یا الکلهای صنعتی نه تنها خاصیت ضدعفونی کنندگی ندارد بلکه سمی بوده و
موجب بروز مسمومیت در افراد میشود.
ایــن مقام انتظامی تصریح کرد :در این روزها این برداشــت غلط ،منجر به
افزایش مراجعه شمار زیادی از بیماران مسموم به الکل به مراکز درمانی شده و
موارد متعددی از عوارض مسمومیت ناشی از مصرف الکل از جمله کوری ،الزام
به دیالیز و موارد منجر به مرگ گزارش شده است.
«نعمایی» تصریح کرد :دامن زدن به این باورهای نادرســت نه تنها کمکی
به بهبــود وضعیت موجود نخواهد کرد ،بلکه موجب بروز مشــکالتی همچون
مســمومیت حاد غذایی و خدايی ناکرده فوت برای افرادی خواهد شد که در دام
این باورهای نادرست گرفتار شده و مبادرت به نوشیدن الکل برای پیشگیری از
ابتالء و یا بهبود بیماری کرونا میکنند.
رئیس اداره آموزش همگانی و مشــارکت عمومــی معاونت اجتماعی پلیس
فارس ضمن درخواست از شــهروندان براي رعایت اصول پیشگیرانه بهداشتی
و دامن نزدن و گرفتار نشــدن در دام باورها و شــایعههای نادرست ،تاکید کرد:
تالش براي قطــع زنجیره انتقال و پرهیز از ترددهای غیر ضروری در ســطح
شهرها ،همچنان بهترین و مطمئنترین راهکار مقابله با ویروس کرونا است.
وی بــا بیــان اینكــه مصرف مشــروبات الكلی عــاوه بر اینكــه از نظر
شــرعی و قانونی حرام و جرم اســت ،خاطر نشــان كرد :تصادفــات رانندگی،
ضرب و جرح عمدی ،اهانت و توهیــن ،دعاوی خانوادگی و حتی قتل از جمله
جرایمی است كه در اثر مصرف مشروبات الكلی اتفاق میافتد.
نه به چهارشنبه سوري؛ تودهنی به کرونا
فرمانده انتظامي شهرســتان جهرم گفت :شهروندان مي توانند با حضور در
منزل و با نه گفتن به چهارشنبه آخر سال ،از شيوع بيماري كرونا جلوگيري كنند.
ســرهنگ «افشــين حيدري» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
از تمام افراد جامعه خواســت تا نگذاريم رفتارهاي پــر خطر ،بيهوده و مغاير با
عقالنيــت در اين برهه زماني و خطر همه گيري ويروس كرونا ،مايه تاســف و
ضرر و زيان به سالمتي خود ،خانواده و همنوعانمان شود.
وي اظهار داشــت :پليس هرگز مخالف شادي نيست اما در اين برهه و خطر
همه گيري بيماري ويروســي كويد  ( 19كرونا) ،از تمام شــهروندان و جوانان
خواست براي قطع زنجيره انتقال در خانه كنار خانواده باشند.
سرهنگ «حيدري» با بيان اينكه شعار امسال پليس ،سالمت خانواده-امنيت
جامعه اســت ،گفت :چهارشنبه آخر ســال را با آرامش در كنار خانواده در خانه
باشــيد و در راســتاي تامين امنيت اجتماعي و سالمت جامعه با نه به دورهمي
هاي مرسوم براي شكست كرونا كمك كنيد.
فرمانده انتظامي شهرســتان جهرم عنوان داشت :همه ما نسبت به همنوعان
خود مسئوليت اجتماعي داريم و هر كدام از ما اگر اقدامي انجام دهيم كه چرخه
انتقال ويروس ديرتر قطع گردد در قبال افراد آسيب پذير و سالمتي آحاد جامعه
مسئول مي باشيم.
اين مقام انتظامي خاطر نشــان كرد :امروز ســامتي و امنيت جاني مردم و
جامعه در خطر است؛ بنابراين پليس مجري قانون است و با مخالن نظم ،امنيت
و سالمتي مردم برابر ماده  618قانون مجازات اسالمي برخورد مي كند.
پلمپ  17واحد صنفي متخلف
فرمانده انتظامي کازرون از پلمــپ  17واحد صنفي متخلف در اجراي طرح
پيشگيري از شيوع ويروس كرونا خبر داد.
سرهنگ «محمد عبادینژاد» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشريح اين خبر گفت :در راســتای اجرای طرح مشترک اداره نظارت بر اماكن
عمومي و شبكه بهداشت شهرستان به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا،
از تعدادي واحد صنفي بازدید به عمل آمد.
اين مقام انتظامي بيان داشــت :در اجراي اين طرح  17واحد صنفي از جمله
نانوایی ،فســت فودی ،رستوران و لبنیات فروشــی به علت عدم رعايت موارد
بهداشــتي و تخطي از قوانين و ضوابط اماكن عمومي و صنفي با دســتور مقام
قضائي پلمپ شدند.
فرمانده انتظامي کازرون با اعالم تداوم و تشــديد اينگونه اقدامات كنترلي و
نظارتي پليس باتوجه به شيوع بيماري كرونا در اين ايام ،از شهروندان خواست:
در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفي ،خصوصا موضوعاتی مانند عدم رعايت
مسائل بهداشتي و يا احتكار اقالم بهداشتي و درماني ،موضوع را سريعا به مركز
فوريتهاي پليسي  110اطالع دهند.
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انبار دستكش احتكار شده در كوار لو رفت
فرمانده انتظامي كوار گفت :مأموران اين پليس انبار دستكش احتكار شده به
ارزش  170ميليون ريال را در اين شهرستان كشف كردند.
ســرهنگ «علي بابايي»در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس ،بيان
كرد :مأموران پليس اطالعات اين شهرستان ،با اقدامات فني از اخباري مبني بر
نگهداري و احتكار دســتكش در يك انبار مطلع و موضوع را به صورت ويژه در
دستور كار خود قرار دادند.
سرهنگ «بابايي» افزود :بالفاصله با كسب مجوز قضائي ،طي يك عمليات
از انبــار مورد نظــر بازديد به عمل آمد كه در نتيجــه آن 4 ،هزار و  520جفت
دســتكش كه فاقد مدارك ورودي و خروجي و احتكار شده بود كشف و توقيف
شد .وي با بيان اينكه ارزش اين محموله احتكار شده 170 ،ميليون ريال برآورد
شده است ،تصريح كرد :در اين خصوص يك نفر متهم دستگير و تحويل مراجع
قضائي شد.
كشف مواد ضد عفوني كننده احتكار در زريندشت
فرمانده انتظامي زريندشت از كشــف  3هزار و  852ليتر انواع محلول ضد
عفوني كننده احتكار شــده در بازرسي از يك منزل مسكوني در اين شهرستان
خبر داد.
ســرهنگ «محمد بردبار» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :با توجه به شــيوع بيمــاري كرونا و كمبود مواد محلــول و ضد عفوني و
سوء اســتفاده بعضي افراد در ايــن زمينه ،ماموران انتظامي اين شهرســتان با
اقدامات فني و تخصصي از وجــود مقاديري محلول ضد عفوني كننده در يك
منزل مطلع و موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران پس از هماهنگي قضائي به محل مورد نظر اعزام و در
بازرسي از آن مكان موفق شدند  3هزار و  852ليتر انواع محلول ضدعفوني كننده
كه احتكار شده بود كشف كنند.
ســرهنگ «بردبار» با بيان اينكه منزل موصوف پلمپ گرديد ،خاطر نشــان
كرد :در اين خصوص پرونده تشــكيل و براي ســير مراحــل قانوني به مراجع
قضائي ارسال شد.
كشف  58هزار عدد انواع مواد محترقه در شيراز
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان از كشف  58هزار و  364عدد انواع
مواد محترقه در بازرسي از يك مغازه در شيراز خبر داد.
ســرهنگ «كاووس محمدي» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
گفت :ماموران انتظامي كالنتري « 15قصرالدشت» شهرستان شيراز در راستاي
طرح ارتقا امنيت اجتماعي ،برخورد با توليد و عرضه كنندگان مواد محترقه را با
توجه به نزديك شدن به چهارشنبه آخر سال در دستور كار خود قرار داده است.
وي افــزود :ماموران انتظامي كالنتري « 15قصرالدشــت» با اقدامات فني
مطلع شدند فردي اقدام به دپو تعداد زيادي مواد محترقه در منزل خود در يكي
از محله هاي شــيراز كرده است كه موضوع به صورت ويژه در دستور كار خود
قرار دادند.
معاون اجتماعي پليس فارس اظهار كرد :پس از هماهنگي قضائي ،ماموران
به محل مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن منزل ،تعداد  58هزار و  364عدد
انواع مواد محترقه را كشف و يك نفر متهم را دستگير كردند.
ســرهنگ «محمدي» با تاكيد بر برخورد جــدي پليس با قاچاق كاال و ارز،
از شــهروندان خواست :هرگونه فعاليت مشــكوك مربوط به تهيه و توزيع مواد
محترقه را از طريق تلفن  110به پليس گزارش كنند.
برخورد پژو با تیر چراغ برق يك کشته برجای گذاشت
رئيس پليس راه شــمالي استان گفت :بر اثر برخورد یک دستگاه سمند با تیر
چراغ برق در محور كازرون-تنگ چوگان ،راننده در دم جان باخت.
سرهنگ «عبدالهاشم دهقاني» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
گفت :ماموران گشت پلیس راه از طريق مركز فوريتهاي پليسي  110از وقوع
یــک حادثه رانندگی در محور كازرون-تنگ چوگان مطلع و بالفاصله در محل
حاضر شدند.
وی افزود :در بررســي انجام شده مشخص شــد یک سواري سمند در حال
عبور از اين مســير ،ناگهان با تیر چراغ بــرق برخورد می کند که در این حادثه
راننده به علت شدت جراحات وارده در دم فوت مي كند.
اين مقام انتظامي علت وقوع این حادثه را برابر اعالم کارشــناس تصادفات
این پلیس ،عدم کنترل وســیله نقلیه ناشی از نداشتن توجه به جلو توسط راننده
عنوان کرد.
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سرهنگ «دهقاني» از رانندگان خواست در هنگام رانندگي از هرگونه عجله
و شتاب بي مورد پرهيز کرده و با دقت كامل به اين امر بپردازند.
کشف  27رأس احشام مسروقه در کازرون
فرمانده انتظامی کازرون از کشــف  27رأس احشام مسروقه به ارزش 550
ميليون ريال در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ «محمدعبادی نژاد» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران انتظامی بخش «خشــت» از وقوع سرقت احشام در یکی از
روستاها مطلع و موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وی افــزود :مامــوران این یگان با بررســی های اطالعاتــی و همکاری با
مال باخته ،محل نگهداری احشــام مســروقه را شناسایی و پس از هماهنگی با
مقام قضائی به محل مورد نظر عزیمت شدند.
اين مقــام انتظامي با بيان اينكه در بازرســي از آن مــكان تعداد  ۲۷راس
گوسفند مسروقه كشف شــد ،عنوان داشت :برابر نظر کارشناسان ارزش احشام
مكشوفه 550 ،میلیون ریال برآورد شده است.
ســرهنگ «عبادينژاد» خاطر نشــان كرد :تالش براي دســتگیری سارق
متواري یا جديت ادامه دارد.
فرمانده انتظامي شهرســتان کازرون از دامداران درخواســت کرد:نسبت به
ایمن ســازی محلهای نگهداری احشــام و نصب دوربین مداربسته در اطراف
آن اقدام کنند.
دستگیری سارق با  11فقره سرقت درممسنی
فرمانده انتظامی ممسنی از شناسایی و دستگیری یک سارق ساختمان نیمه
کاره با  11فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ «محمدهاشم قسام» در
تشــریح این خبر گفت :در پی وقوع چند فقره ســرقت ساختمان نیمه کاره در
سطح شهرستان ،شناسایی و دستگیری ســارق یا سارقان در دستور کار پلیس
آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :با اقدامات پلیســی و تخصصی ،ماموران موفق به شناسایی یک
ســارق شدند و با هماهنگی مقام قضائی وی را طی یک عملیات غافلگیرانه در
مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد :در تحقیقات انجام شده ،متهم به  11فقره
سرقت ساختمان نیمه کاره اعتراف و پس از تکمیل پرونده روانه زندان شد.
 5مجروح حاصل برخورد  2خودرو
رئيس پليس راهور استان گفت :بر اثر برخورد پژو پارس با يك سواري سمند
در بلوار «ارتش» شهرستان شيراز 5 ،نفر مجروح و راهي بيمارستان شدند.
ســرهنگ «مصطفي عباســي» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :در پي اعالم يك فقره تصادف فوتي در بلوار «ارتش» شهرســتان
شــيراز ،بالفاصله مأموران به همراه ديگر نيروهاي امدادي به محل مورد نظر
اعزام شدند.
وي افزود :ماموران در بررســي هاي اوليه مشاهده کردند يك پژو پارس با
 3سرنشــين با يك سواري سمند با  2نفر برخورد و بر اثر آن هر  5نفر مجروح
و راهي بيمارستان شدند.
ايــن مقام انتظامي با بيان اينكه كارشــناس پليــس راهور در صحنه حاضر
و علت وقوع اين حادثه را رعايت نكردن حق تقدم از ســوي راننده ســواري
ســمند اعالم كرد ،به رانندگان عزيز توصيه كرد :از عجله و شتاب بی مورد در
حیــن رانندگی خودداری و برای حفظ ســامتی خود و همســفران به قوانین
رانندگی احترام بگذارند.
توقيف خودروهاي مزاحم تا پايان تعطيالت نورزو 99
جانشين فرماندهي انتظامي استان گفت :خودرو و موتورسيكلتهاي متخلف،
مزاحم و حادثه ساز  ،تا پايان تعطيالت نورزو  99در پاركينگ ميمانند.
ســرهنگ «يوســف ملكزاده» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
گفت :با توجه به نزديكي تعطيالت پايان سال و به منظور كاهش تلفات حوادث
تصادفات ،پليس قطع ًا با كســاني كه در اين ايام خصوصا مراسم چهارشنبه آخر
ســال با وسايل نقليه خود بخواهند باعث مزاحت براي نواميس مردم ،اخالل در
نظم و امنيت و آسايش شهروندان و حركتهاي حادثه ساز در خيابان و جادهها
شوند برخورد قاطع و قانوني مي كند.
جانشين فرماندهي انتظامي استان خاطر نشان كرد :در اين ايام وسايل نقليه
افــراد متخلف تا پايان تعطيالت نوروز  99اعمــال قانون و در پاركينگ توقيف
مي شود.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32300337-32303830

آگهی دعوت به جلسه
بدینوسیله هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاوران شیراز
انرژی از کلیه ســهامداران جهت شــرکت در جلسه مجمع
عمومی به طور فوق العاده دعوت به عمل می آورد.
دستور جلسه :انتقال سهام
تاریخ جلسه1399/1/9 :
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139860311036003167مــورخ  98/11/13هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 4تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی اصغر احمدی فرزند احمد به
شماره شناســنامه  2صادره از آباده در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  220مترمربع پالک  67فرعی از  984اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  984اصلی واقع در بخش  3شیراز حصه مشاعی متقاضی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص 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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/12/28 :
/14973م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر بــه اینکه هیأت موضــوع تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک
فسا به شــرح رای  139860311007000614مورخ  98/10/28تصرفات
مفروزی مالکانه ابوالقاســم جوکاری فرزند محمدکریم به شــماره
شناســنامه  79صادره از فســا دارای کد ملی  2572129760نسبت
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی یک قسمت مفروز از پالک
 16فرعی از  3139اصلی واقع در بخش دهم فارس شهرســتان فسا
اراضی کنارســتان خریداری مســتقیم از مالکین رسمی وراث مرحوم
نوازاله بردبار به مساحت  578/05مترمربع را به منظور صدور سند
مالکیت تأیید نموده اســت که جهت آن پــاک  1249فرعی از 3139
اصلی منظور شــده اســت علیهذا در اجرای ماده  3قانون و  13آیین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم مالکین مشاعی
و ســایر صاحبان حقوق در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار و محلی
همزمان چاپ شیراز و فسا آگهی میشود و معترضان میتوانند ظرف
مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به تنظیم دادخواست
اعتراض به مرجع قضایی و اخــذ گواهی الزم به اداره ثبت محل ارائه
نماید بدیهی اســت در غیر این صورت پــس از انقضای مهلت مقرر
اداره ثبت برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد
نمود در هر حال صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/28 :
 /844م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فسا
یعقوب حقپرست

آگهی افراز پالک 3155/368
نظر به اینکه خانم سکینه امراله پور مالک  51240سهم مشاع از  60000سهم سهام ششدانگ (پنج ممیز یکصد و بیست و چهار هزام دانگ مشاع) پالک
 3155/368واقع در بخش ده فارس فســا در اجرای قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال  1357درخواست افراز سهام خود را از پالک
موصوف نموده اســت و طبق محتویات پرونده ثبتی مقدار  6260سهم (ششصد و بیست و شش هزارم دانگ مشاع) ششدانگ پالک 3155/368
در سهم چنگیز منطقی و مقدار  2500سهم وراث طلعت منطقی که عبارت اند از محمدحسن – محمدباقر -عبدالرحمن -ابوالقاسم -گوهرتاج و تاج
الملوک همگی منطقی قرار گرفته که طبق گواهی حصر وراثت صادره نامبردگان فوت لذا به علت عدم دسترســی به تعدادی از وراث نامبردگان
در اجرای ماده  19آیین نامه اجرایی مراتب در یک نوبت جهت اطالع به کلیه مالکین مشاعی صاحبان حقوق در پالک فوق الذکر آگهی میگردد این
آگهی به عنهوان ابالغ قانونی محســوب و وقت معاینه محل جهت افرازپالک فوق مورخ  99/2/30تعیین گردیده اســت لذا به وسیله این آگهی به
اطالع کلیه مالکین مشــاعی و صاحبان آن حقوق می رســاند که در موعد مقرر در محل ملک موصوف حضور بهم رسانند و عدم حضور مالکین یاد
شده یا وراث قانونی آنها مانع ادامه عملیات افراز نخواهد بود.
/858م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فسا
یعقوب حق پرست

آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر بــه اینکه هیــأت موضوع تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فسا
به شرح آراء شمارههای  139860311007000463و 139860311007000465
مورخ  98/10/28تصرفات مفروزی مالکانه هاشم عسکریزاده رونیزی
و طلعت ناصرینژاد فرزندان جابر و غالمحســین به شــمارههای ملی
 2560278839و  2571635311صادره از فســا به ترتیب نسبت به 4
دانگ مشاع و  2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه یک قسمت مفروز
از پالک  566فرعی از  2867اصلی واقع در بخش دهم فارس شهرستان
فســا خیابان امام کوچه پرچم خریداری مســتقیم از مالک رسمی وراث
مرحوم غالمحسین ناصرینژاد به مساحت  194/91مترمربع را به منظور
صدور سند مالکیت تأیید نموده است که جهت آن پالک  10586فرعی از
 2867اصلی منظور شده است علیهذا در اجرای ماده  3قانون و  13آیین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم مالکین مشاعی و
سایر صاحبان حقوق در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار و محلی همزمان
چاپ شــیراز و فسا آگهی میشود و معترضان میتوانند ظرف مدت دو
ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به تنظیم دادخواست اعتراض به
مرجع قضایی و اخذ گواهی الزم بــه اداره ثبت محل ارائه نماید بدیهی
اســت در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر اداره ثبت برابر
مقررات نسبت به صدور ســند مالکیت اقدام خواهد نمود در هر حال
صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/28 :
 /846م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فسا
یعقوب حقپرست

آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر بــه اینکه هیأت موضــوع تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و
امالک فســا به شــرح آراء شــماره های  139860311007000611و
 139860311007000692مورخههــای  98/10/28و  98/12/6تصرفات
مفروزی مالکانه عبدالرضا الهی فرزند حبیباله به شماره شناسنامه
 248و شماره ملی  2571655817صادره از فسا نسبت به ششدانگ
یکباب خانه یک قســمت مفروز از باقیمانده پالک  252اصلی واقع
در بخش دهم فارس شهرستان فســا خیابان طالقانی کوچه شهید
اکبرپور خریداری مســتقیم از کلیه وراث مرحوم حبیباله الهی به
انضمام ســهام خود متقاضی در محل تشکیل ششدانگ مورد تقاضا
داده اســت به مســاحت  148/5مترمربع را به منظور صدور سند
مالکیت تأیید نموده است که جهت آن پالک  2فرعی از  252اصلی
منظور شده اســت علیهذا در اجرای ماده  3قانون و  13آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطــاع عموم مالکین
مشاعی و ســایر صاحبان حقوق در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار
و محلی همزمان چاپ شــیراز و فســا آگهی میشــود و معترضان
میتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به
تنظیم دادخواســت اعتراض به مرجع قضایی و اخذ گواهی الزم به
اداره ثبت محل ارائه نماید بدیهی اســت در غیر این صورت پس از
انقضای مهلت مقرر اداره ثبت برابر مقررات نسبت به صدور سند
مالکیت اقدام خواهد نمود در هر حال صدور ســند مالکیت جدید
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/28 :
 /850م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فسا
یعقوب حقپرست

