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صنعــت گردشــگری ایــران بــا قدمــت فرهنگــی
و تاریخــی خــود مــی توانــد یکــی از قطــب هــای
گردشــگری درســطح دنیــا شــناخته شــود،ایجاد
ســازو کارهایــی بــرای خدمــات بهتــر بــه گردشــگران
و آگاهســازی کارگــزاران گردشــگری مــی توانــد در
رونــق و توســعه ایــن صنعــت بــه خصــوص در اســتان
اصفهــان مــورد توجــه قــرار گیــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملت؛هرچنــد اقتصــاد
ایــران بــا وجــود دارابــودن پتانســیلها و ظرفیــت هــای
غنــی نفــت ،گاز و مــواد معدنــی در جهــان ســرآمد
اســت؛اما بــا داشــتن تنــوع اقلیمــی و برخــورداری از
میــراث تاریخــی خــود از نظــر میــراث فرهنگــی جــزء
 ۱۰کشــور اول جهــان و ازنظــر اکوتوریســم جــزء ۵
کشــور برتــر محســوب مــی شــود و ازنظــر ژئوتوریســم
دارای مولفــه هــای بــی شــماری اســت.
بــه عقیــده بســیاری ازمحققــان صنعــت گردشــگری
ایــران بــا قدمــت فرهنگــی و تاریخــی خــود
مــی توانــد یکــی از قطــب هــای گردشــگری درســطح
دنیــا شــناخته شــود وآمــوزش بازاریابی،ایجــاد
ســازو کارهایــی بــرای خدمــات بهتــر بــه گردشــگران،
تقویــت ســایت هــای اطــاع رســانی ،آگاه ســازی و
آشناســازی کارگــزاران صنعــت گردشــگری ،فرهنــگ
ســازی وتوســعه گردشــگری مــی توانــد در رونــق و
توســعه ایــن صنعــت مــورد توجــه قــرار گیــرد.
از ایــن رو؛ چگونگــی جــذب توریســت و رشــد صنعــت
گردشــگری اســتان اصفهــان را درگفــت و گــو بــا
نماینــدگان ایــن اســتان جویــا شــدیم.
صنعــت گردشــگری نیازمنــد اقدامــات
فرهنگــی و زیرســاختی اســت
ابوالفضــل ابوترابــی درگفــت و گــو بــا خبرنــگار خانــه
ملــت درخصــوص توســعه هرچــه بهتــر صنعــت
گردشــگردی در اســتان اصفهان،گفــت :توســعه صنعــت
گردشــگری نیازمنــد حمایــت و تقویــت همــه جانبــه
دســتگاههای مســئول و مــردم اســت تــا زمانــی کــه
یکســری اقدامــات فرهنگــی و زیرســاختی انجــام
نگیرد،ایــن صنعــت توســعه نمــی یابــد.
توجــه بــه توســعه گردشــگری رونــق
صنایــع دســتی را بــه همــراه دارد
نماینــده مــردم نجــف آبــاد درمجلس،افــزود :کشــور
ایــران و بــه خصــوص اصفهــان ظرفیتهــا و
قابلیتهــای زیــادی در عرصــه تاریــخ و فرهنــگ
ایــران دارد کــه قابــل معرفــی بــه جهانیــان اســت و
همانگونــه کــه از ایــن اســتان بــه عنــوان پایتخــت
صنایــع دســتی نــام بــرده مــی شــود،باید تــاش کنیــم
تــا ایــن شــهر بیــن المللــی بیشــتر معرفــی شــود.
نهادینه شدن علم گردشگری
عضوکمیســیون قضایــی و حقــوق مجلــس تصریــح
کــرد :اصفهــان عــاوه برظرفیــت هــای فرهنگــی و
تاریخــی خــود قابلیــت هــای متعــددی همچــون تنــوع
شــیرینی ،غــذا ،آداب و رســوم و ...را دارد.
صنعــت گردشــگری قابلیــت ارزآوری
بیشــتری از ذوب آهــن دارد
ابوترابــی بــا اشــاره بــه اینکــه علــم گردشــگری بایــد
درجامعــه نهادینــه شود،اظهارداشــت :بــا معرفــی هرچــه
بیشــتر و بهتــر صنعــت گردشــگری درجامعــه مــی توان
بــه ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــی کمــک کــرد و مــردم
را بایــد متوجــه ایــن امــر کنیــم کــه توجــه و توســعه
گردشــگری از داشــتن پاالیشــگاه و صنایــع پتروشــیمی
مهــم تراســت و نقــش آن در اقتصــاد هماننــد ذوب
آهــن اصفهــان مهــم اســت.
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انتظارگردشگرانخارجی برای رزرو هتل دراصفهان

ایران امروز

ارزآوری گردشگری بیشتر ازذوبآهن

وی تاکیدکرد:معاونتهــای فرهنگــی ســازمانهای
اســتان اصفهان،نماینــدگان مجلس،اســاتید دانشــگاه
و فعــاالن اقتصــادی می تواننــد در توســعه صنعــت
گردشــگری اصفهــان تاثیــر گذارباشــند.
درآمد گردشگری از نفت بیشتر است
سیدناصرموســوی الرگانــی درایــن خصــوص بــه
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت گفــت :توجــه بــه
صنعــت گردشــگری میتوانــد درآمــدی بیشــتر ازنفــت
را در کشــور جــذب کنــد ولــی متاســفانه توجــه ویــژه ای
بــه ایــن امــر نشــده اســت و توســعه و جــذب توریســت
مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.
اصفهــان بــا کمبــود هتــل ومهمانســرا
روبرواســت
نماینــده مــردم فالورجــان درمجلــس شــورای اســامی،
افــزود :همــواره گردشــگرانی بودنــد کــه تمایــل داشــتند
تــا از ایــران اســامی بازدیــد کنند،امــا بــا کمبــود
امکانــات روبــرو مــی شــوند .اصفهــان کنونــی از نظــر

امامــزادگان ســیدمحمد و زیدبــن حســن اشــاره کــرد
کــه بــه دلیــل معرفــی نکــردن آن هــا در ســطح
جهانــی از چشــم گردشــگران خارجــی دورمــی مانــد.
رابطــه مســتقیم توســعه گردشــگری و
رونــق صنایــع دســتی
وی افــزود :مــراودات کنونــی ایــران بــا دیگــر کشــورها
مــی توانــد بــه رونــق وتوســعه صنعــت گردشــگری
کمــک کنــد ودوبــاره شــاهد رونــق دوبــاره صنایــع
دســتی و هنــری ایــن دیــار تاریخــی باشــیم.
صنعــت گردشــگری بــا ارزآوری بــاال از
صنایــع پــاک محســوب مــی شــود
عباســعلی منصــوری آرانــی درایــن خصــوص بــه
خبرنگارخبرگــزاری خانــه ملــت گفــت :یکــی از
مهمتریــن صنعــت هایــی کــه ارز آوری بــاال دارد و
صنعــت پــاک محســوب مــی شــود صنعــت توریســم و
گردشــگری اســت کــه مــی توانــد بــه صــورت باالیــی
ارز آوری و اشــتغال بــه همــراه داشــته باشــد و باعــث

داشــتن هتل،مســافرخانه و مهمانســرا بــا یــک کمبــود
جــدی روبــرو اســت و مــی طلبــد تــا ســرمایه گــذاران
بــرای تقویــت و توســعه صنعــت گردشــگری اصفهــان
ســرمایه گــذاری کننــد.
انتظــار چنــد ماهــه گردشــگران خارجــی
بــرای رزرو هتــل در اصفهــان
عضوکمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح کــرد:
بســیاری از گردشــگران خارجــی بــرای اقامــت و مانــدن
در اصفهــان بایــد چندیــن مــاه در نوبــت هتــل بماننــد
تــا بتواننــد بــرای اســکان خــود یــک جایــی رزو کننــد.
موســوی الرگانــی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای
بــاالی گردشــگری در اصفهــان وشــهر فالورجــان،
بــه خبرنگارخبرگــزاری خانــه ملــت گفــت :شــهر
فالورجــان دارای آثــار تاریخــی زیــادی همچــون؛ پــل
قدیــم فالورجــان ،مســجد جامــع و پــل بابــا محمــود،
بــرج کبوتــر وشــیرهای ســنگی ،مســجد بابــا محمــود و
مســجد اشــترجان ،بقعــه پیربکــران و مقبــره متبــرک

معرفــی و شــناخت بیشــتر فرهنــگ و تمــدن مــا در
جهــان باشــد.
بــه روز کــردن زیرســاخت هــای گردشــگری
نیــاز امــروز اصفهان اســت
نماینــده مــردم کاشــان درمجلــس شــورای اســامی
تصریــح کــرد :در شــهرهای مختلــف اصفهــان نیــاز
بــه زیرســاخت داریــم و بایــد امکانــات موجــود را بــه
روز کنیــم .بــا شــعار نمــی تــوان حــوزه گردشــگری
را رونــق داد مــا بایــد گردشــگری دنیــا را بشناســیم
و بفهمیــم.
علم گردشگری جهان را بومی کنیم
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس یادآورشــد :جاذبــه هــای اصفهــان زیــاد اســت
ولــی نبایــد یادمــان بــرود کــه بایــد فاصلــه بالقــوه
وبالفعــل را کــم کنیــم وبــر مبنــای نیازمــان ایــن علــوم
را بومــی ســازی کنیــم.
حســن کامــران دســتجردی بــا انتقــاد ازاینکــه ســاختار

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  139460311015001672مورخ  94/7/21هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ابراهیم نعمتی فرزند اماناله به شــماره
شناسنامه  62صادره از ارسنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه
به مســاحت  16/70مترمربع پالک  5499فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  559فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش 5
فارس شهرستان ارسنجان خریداری سید محمدتقی حسینی از مالک
رسمی (ابتیاعی سند شماره  15586مورخ  36/10/25دفتر  79شیراز)
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.
توضیحات :برابر گزارش کارشناسان منتخب هیأت به وارده شماره
 552مــورخ  94/6/21قســمتی از ملک مورد درخواســت در پالک
 10/559واقع گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/11 :
 /2476م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

آگهی احضار متهم
بدینوســیله به  -1فاطمه ســلطانی فرزند علی  -2عطیه منوچهری
فرزنــد احمد  -3زهرا فیضــی فرزند نظــام  -4محمدجواد رهنما
مهارلویی فرزند نجیــم فع ً
ال مجهولالمکان که بــه اتهام معاونت در
ســرقت و تحصیل مال نامشروع موضوع شــکایت مؤسسه اعتباری
کوثر در پرونده کالسه  930741شــعبه  107دادگاه کیفری دو شیراز
تحت پیگرد بوده و وقت رســیدگی پرونده مورخ  94/8/28ساعت
 8صبح تعیین شــده ابالغ میگردد در وقت مقرر در جلسه دادگاه
حاضر شوند در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/16912م الف
قاضی شعبه هفتم دادگاه کیفری دو شهر شیراز ( 107جزایی سابق)
حمیدرضا قربانی علیا
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود حسین فسائی دادخواســتی به خواسته
الزام به انتقال سند یک دســتگاه خودرو به طرفیت سید حسام ظفر
صادقیان فرزند سید جمشید تســلیم شورای حل اختالف شعبه دوم
نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالسه  2/94/439ش ثبت و وقت
رســیدگی مورخ  94/8/25ساعت  3عصر تعیین شده است به علت
مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و
تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی
میشود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این
دادگاه واقع در بلوار دانشجو جنب دادگستری مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و
در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق
مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/426م الف
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان داراب

آگهی مزایده عمومی
شماره  94/3/1/5810مورخ 94/7/16
شــهرداری جهرم در اجرای مصوبه شماره  773مورخ  94/7/6شورای محترم اســالمی شهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین به
مســاحت  20/34مترمربع واقع در بلوار رهبری ،بعد از مسجد امام موسی کاظم(ع) ،بعد از کوچه شهید علی اکبری ،با کاربری تجاری
به قیمت پایه هر مترمربع پانزده میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .قبول پیشنهاد حداکثر تا  10روز پس از درج
آگهی چاپ دوم در روزنامه و محل تحویل واحد حراست شــهرداری جهرم میباشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها
مجاز و مختار میباشد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب
اثر داده نخواهد شــد .هزینه مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .مبلغ سپرده شرکت در مزایده پانزده میلیون و پانصد هزار
ریال میباشد ،سپرده برندگان اول تا سوم در صورت عدم قبول مزایده به نفع شهرداری ضبط میگردد .متقاضیان می توانند جهت
اطالع بیشــتر با شماره تلفن  54234770تماس و جهت دریافت اوراق مزایده ،کروکی محل و سایر شرایط به واحد امالک شهرداری
جهرم مراجعه نمایند.
*آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری تاریخ 94/8/6
*تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات 94/8/7
نوبت چاپ دوم94/7/26 :
نوبت چاپ اول94/7/19 :
قزلی -شهردار جهرم

فعلــی در عرصــه گردشــگری بیمــار اســت،به خبرنــگار
خبرگــزاری خانــه ملــت گفت:افــراد متخصــص بایــد
مســئول امــور گردشــگری و صنایــع دســتی شــوند،یعنی
مقامــات مســئول درعرصــه صنایــع دســتی حداقــل
دانــش درایــن بــاره را داشــته باشــند.
موانع و گرههای گردشگری باز شود
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی،
یــادآور شــد :بایــد موانــع مزاحــم وگرههــای موجــود
درعرصــه توریســتی را برداریــم و شــاهد رشــد و توســعه
صنعــت گردشــگری در کشــور باشــیم.
لزوم حذف رانت ها در حوزه گردشگری
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس ،تصریــح کــرد:
رانــت خوارهــا را درحــوزه گردشــگری حــذف کنیــم.
توریســت هــا عالقــه بــه خریــد تولیــدات داخلــی
اصفهــان دارنــد ولــی کاالهــای خارجــی غیراســتاندارد
در بــازار بــه آن هــا فروختــه مــی شــود و بایــد
کاالهــای خارجــی و غیراســتاندار را از بــازار حــذف
کنیــم تــا ارزش واقعــی صنایــع دســتی خودمــان را
درجهــان حفــظ کنیــم.
نماینــده مــردم اصفهــان درمجلــس ادامــه داد:بایــد
مانــع از واردات کاالهــای چینــی دربــازار گردشــگری
اصفهــان شــویم تــا توریســت هــای خارجــی
دیدگاهشــان نســبت بــه کاالهــای صنعتــی و ســنتی
ایــران تغییــر نکند؛چراکــه بــه اشــتباه فکــر مــی
کننــد ایــن کاالهــا ســاخت اصفهــان اســت و زمانــی
کــه متوجــه غیراســتاندارد بــودن کاال مــی شــوند در
رســانه هایشــان انتقــاد مــی کننــد و ایــن بــه ضــرر
کاالی داخلــی مــا اســت.
وی افــزود :حتــی ســنگ قبــر مــا از خــارج وارد
مــی شــود و ایــن درحالــی اســت کــه بهتریــن
ســنگ قبرهــای ایــران در همیــن روســتاهای اصفهــان
ســاخته مــی شــود.
بــه گــزارش خانــه ملــت؛ اصفهــان عــاوه برمعرفــی
جاذبــه هــای گردشــگری آن در ســطح جهــان ازجملــه
مــدل های روبه رشــد در صنعت گردشــگری و توریســم
شــهری اســت .درمیــان شــهرهای ایــران «اصفهــان»
یکــی ازمنحصربــه فردتریــن مقاصــدی ســت
کــه از ســوی گردشــگرانانتخــاب مــی شــود.زیرا از
یــک ســو دارای امکانــات و تســهیالت متعــددی ســت،
و ازدیگــر ســو بــا دارا بــودن جاذبــه هــای متنــوع
تاریخــی و فرهنگــی ،مکانــی مناســب در راســتای
توســعه ی گردشــگری شــهری و فرهنگــی محســوب
مــی شــود.
امــروزه صنعــت گردشــگری یکــی از پررونــق تریــن
فعالیــت هــا بــه شــمار مــی رود و هرگونــه برنامــه ریزی
درجهــت گســترش کمــی و کیفــی ایــن صنعــت ،گام
مهمــی در توســعه ی اقتصــادی و فرهنگــی جوامــع
محســوب مــی شــود .بــا برنامــه ریــزی جامــع بــرای
توســعه گردشــگری ،بــا هــدف افزایــش کمــی تعــداد
گردشــگران و ســپس افزایــش کیفــی خدمــات،
مــی تــوان بــه توســعه اقتصــادی و فرهنگــی اصفهــان
بیــش از پیــش امیــدوار بــود.

رئیس اداره محیط زیست کیش گفت  :در صورت مشاهده و اثبات هر گونه تخلف در
آسیب رساندن به مرجان ها از فرد خاطی برای هر کیلو مرجان طبق قوانین کشوری
مبلغ40میلیون ریال خسارت دریافت می شود.

اطالع رسانی موجب افزایش  46درصدی
آمار اهدای عضو در اصفهان شد

مسـئول واحـد پیونـد مرکـز آموزشـی درمانـی الزهـرای
اصفهـان گفـت  :در نتیجه اطالع رسـانی و فرهنگ سـازی ،
آمـار اهدای عضو در اسـتان اصفهان طی شـش ماه نخسـت
امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل حـدود  46درصد
افزایـش یافت.مریم خلیفه سـلطانی روز شـنبه بـه ایرنا گفت:
ایـن تعداد اهدای عضو از سـوی  25بیمـار مرگ مغزی انجام
شـد که این امار نسـبت به سـال گذشـته  39درصـد افزایش
دارد.مریم خلیفه سـلطانی افزود :نیمه نخسـت پارسـال از 18
بیمار مرگ مغزی در اسـتان اصفهان  54عضو و شـش ماه نخسـت امسـال از  25بیمار مرگ مغزی  79عضو اهدا شـد.
وی رونـد افزایشـی اهـدای عضو در اسـتان اصفهان را نسـبت به سـال های گذشـته رضایت بخش خوانـد و تاکید کرد:
اطالع رسـانی رسـانه ها و فرهنگسـازی انجام شـده در این زمینه بسـیار موثر بوده اسـت.
وی با بیان اینکه همه افراد بیمار مرگ مغزی از بیمارسـتان های سراسـر اسـتان به مرکز آموزشـی درمانی الزهرا (س)
اصفهـان معرفـی مـی شـوند گفت :اعضـای بدن تعـدادی از این افراد به دالیل پزشـکی قابـل اهدا نیسـت.وی افزود :از
بیـن بیمـاران باقـی مانـده نیز حـدود  65درصد خانواده هـای آنها بـرای اهدای عضو رضایـت می دهند.خلیفه سـلطانی
خاطرنشـان کـرد :میـزان رضایـت خانـواده هـای بیمـاران مـرگ مغزی بـرای اهدای عضو در سـه سـال گذشـته حدود
 62درصـد بـود.وی بـا بیـان اینکـه از ابتـدای امسـال تـا کنـون  30بیمـار مرگ مغـزی در اصفهـان برای اهـدای عضو
تحـت عمـل جراحـی برداشـت عضو قـرار گرفتند اظهـار کرد :آخرین بیمـار ،مرد  60سـاله ای به نام علـی محمد حاجی
کرمـی اهـل خمینی شـهر بود.مسـئول واحـد فراهم آوری اعضـای پیوندی بیمارسـتان الزهـرا(س) اصفهان افـزود :این
مـرد  60سـاله بـر اثـر حادثـه تصادف در بیمارسـتان آیت اهلل کاشـانی اصفهان بسـتری بـود و پس از تاییـد مرگ مغزی
و اخـذ رضایـت از خانـواده اش ،کبـد وی بـه یـک بیمـار اهـدا و پیونـد زده شـد.اعضای قابـل اهـدا از فرد مـرگ مغزی
شـامل قلـب ،ریـه هـا ،کبـد  ،روده هـا ،لوزالمعـده و کلیه هاسـت .علاوه بر این اعضـا ،برخـی از بافتهای بـدن از جمله
پوسـت ،قرنیـه ،تانـدون ،غضـروف ،اسـتخوان و دریچه قلـب نیز قابل پیوند اسـت.

آگهی مزایده عمومی (فروش خودرو)
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس حسب مجوز کمیسیون ماده دو به شماره  4629/17/51مورخ  94/4/31توسط سازمان امور اقتصادی
و دارایی فارس در نظر دارد  5دســتگاه خودروهای سواری قابل شمارهگذاری به شــرح جدول ذیل را به باالترین قیمت پیشنهادی از طریق
مزایده عمومی به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت میشود جهت بازدید از خودروها به آدرس شیراز خیابان همت جنوبی اداره کل
ثبت اســناد و امالک استان فارس مراجعه و نسبت به دریافت برگ شرایط مزایده از تاریخ  94/7/25به مدت  6روز یا با مراجعه به سایت به
نشــانی  WWW.SABTFARS.IRیا واحد فناوری اطالعات طبقه دوم این اداره کل اقدام و از تاریخ  94/7/30لغایت  94/8/14نسبت به ارسال
مدارک به آدرس فوقالذکر اقدام نمایید ضمن ًا به اســتناد بند دال ماده  18قانون مناقصه و مزایدهها از شــرکتکنندگان جهت شرکت در
کمیسیون مزایده دعوت به عمل میآید.
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 /16863م الف
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  139460311015001675مورخ  94/7/21هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ابراهیم نعمتی فرزند اماناهلل به شــماره شناسنامه
 62صادره از ارسنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت
 365/25مترمربع پالک  5498فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  561فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان سند رسمی شماره  32891مورخ  83/12/5دفتر  28ارسنجان
در ازاء حصه مشــاعی انتقالی از طرف وراث ایاز بهرامیان 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 داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
توضیحات :برابر گزارش کارشناســان منتخب هیأت به وارده شماره
 552مورخ  94/6/21قسمتی از ملک مورد درخواست در پالک 10/559
واقع گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/11 :
 /2478م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

80401386

11128001924

دوﮔﺎﻧﻪ

دوﮔﺎﻧﻪ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

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  139460311015001678مورخ  94/7/21هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ابراهیم نعمتی فرزند اماناهلل به شــماره شناسنامه
 62صادره از ارســنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت
 62/60مترمربــع پالک  1859اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان صورتجلســه واگذاری شماره  2102مورخ 72/6/21
شــهرداری ارسنجان مالک رســمی (که قب ً
ال کوچه متروکه بوده است)
محرز گردیده اســت .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 داشته 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.
توضیحات :برابر گزارش کارشناســان منتخب هیأت به وارده شــماره
 552مورخ  94/6/21قسمتی از ملک مورد درخواست در پالک 10/559
واقع گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/11 :
 /2480م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

